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Eindejaarskalender
Van cadeautjesmarkt tot kerstbingo: 
twee maand feest.

Ouderenmisbehandeling
Eén op de zes senioren krijgt te  
maken met ouderenmisbehandeling. 

SENIORENWEEK
'Licht uit. Pop op' in het Huis van Alijn

Wedstrijd Gentse Woafels



De eindejaarspakketten vanDe eindejaarspakketten van

...... om van te smullen! om van te smullen!

Maak je familie
en vrienden blij  met een

eindejaarspakket van OOOST! 
Een doos vol lekkers uit Oost-Vlaanderen.

Ideaal als eindejaarsgeschenk
voor lekkerbekken,

of gewoon voor jezelf!

Er zijn
eindejaarspakketten

van 30 euro en
van 45 euro.

STST
LEKKER OOST-VLAAMS

Bestel via www.ooost.be
of kom langs in de winkel van OOOST,

het promotiecentrum voor Oost-Vlaamse streek- en hoeveproducten,
op het Goudenleeuwplein 3, in het hartje van Gent.

Open van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 18 uur.
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— Seniorenweek
Een bijzondere collectie theater-
poppen in het Huis van Alijn.

Ouderenmisbehandeling
Eén op de zes senioren krijgt op een of andere manier te maken met 
ouderenmisbehandeling. Vaak mantelzorg die goed begint en gaandeweg 
ontspoort. Lees meer op pagina 52.
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44 TEN HOVE 
48 WIBIER

inhoud

Beste senior

Je ‘Seniorenweek’ staat voor de 
deur! Vanaf 21 november, 36 
wijze activiteiten, voor elk wat 
wils. Van theater in de Minard en 
de expo ‘Licht uit. Pop op’ (over 
bijzondere theaterpoppen van 
onder andere Theater Taptoe), 
over themawandelingen langs 
onbekende plekjes in de stad 
en ‘Bal Römantiek’ in de Opera, 
tot Bart Kaëll en Amaryllis 
Temmerman die speciaal voor jou 
de pannen van het dak zingen. 
Nog niet gereserveerd? Kijk snel in 
deze Wijs hoe dat kan.

Trouwens: een heel speciale 
activiteit in ons programma is 
‘Marc Sleen 100’. De tekenaar/
verteller van Nero werd in 
1922 in Gent geboren. De 
avonturen van Nero & co vormen 
de inspiratiebron voor een 
rondleiding van het Prinsenhof 
tot Portus Ganda. Omdat wij al 
graag eens snoepen, organiseren 
we bovendien zelf een 
wafelbakwedstrijd in onze lokale 
dienstencentra, op 7 december, 
tijdens de ‘Week van het Gents’.

Lees voorts meer over 
ouderenmishandeling, over de 
‘Week van de Dienstverlening’ 
in de LDC’s en over de nieuwe 
webshop om digitaal in te 
schrijven voor activiteiten.

Rudy Coddens
Schepen van Sociaal beleid, 

Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg, 
Seniorenbeleid en Financiën
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— Wafelbakwedstrijd
Welk lokaal dienstencentrum bakt  
de beste ‘Gentse woafels’?
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'Licht uit. 
Pop op'

Seniorenweek
Met niet minder dan 36 activiteiten is het aanbod in de 
Seniorenweek nog nooit zo groot geweest. Van 21 tot en met 
27 november kan je onder meer naar vier voorstellingen in de 
Minard en via themawandelingen onbekende plekjes in de stad 
ontdekken. 

“We gaan dit jaar ook 
geen taboes uit de weg”, 
vertellen programma
toren Sofie Bruyneel en 
Evelien Dedapper. “In ‘Lust 
for Life’ ontdek je aan de 
hand van een korte film, 
dans en panelgesprekken 
het plezier van intimiteit, 
sensualiteit en seks op 
latere leeftijd. Voorts 
staat een bezoek gepland 
aan de tentoonstelling 
 ‘Phallus. Norm en Vorm’ 
in het Gents Universiteits
museum. Met prangende 
vragen als ‘Is de penis de 
baas over de voortplan
ting?’ en ‘Maakt de fallus 
de man, of net niet?’. Maar 
wees gerust, ook vrouwe
lijke genitaliën komen aan 
bod. En hoe seks en voort
plantingsorganen afge
beeld worden in de kunst 
en op sociale media.”
Het gevecht tussen lust 
en liefde, overspel en 
scheefpoepers staan dan 
weer centraal in ‘Een paar 
is twee’, één van de vier 
theatervoorstellingen in 
de Minard. De thema

wandeling ‘Beeldige 
borsten’ staat stil bij de 
schoonheidsidealen van 
vroegere tijden. En daarbij 
hoorde ook een man met 
jarretelles.
In de tentoonstelling 
‘Licht uit. Pop op’ in het 
Huis van Alijn ontdek 
je een bijzondere col
lectie theaterpoppen, 
zoals de poppen van 
 Theater  Taptoe van Luk 
De  Bruyker. Terug van 
weg geweest dit jaar 
zijn het seniorenbal ‘Bal 
 Römantiek’ in de Opera, 
het concert in het ICC met 
Bart Kaëll en  Amaryllis 
Temmerman plus het 
zondagse aperitiefconcert 
dat in een nieuw kleedje 
is gestoken.

Inschrijven  
en programma
Inschrijven is voor alle 
 activiteiten verplicht en 
kan vanaf 25 oktober. 
Wees er snel bij, want het 
aantal plaatsen is vaak 
beperkt. Je betaalt per 
activiteit 6 of 7 euro. Dat 

wordt 1,20 of 1,40 euro 
als je recht hebt op een 
verhoogde tegemoetko
ming of een UiTPAS met 
kansentarief (KT) hebt.
Je toegangskaarten moet 
je tussen donderdag  
3 november tot en met  
10 november afhalen 
in de Stadswinkel in de 
Raadskelder onder het 
belfort. Na 10 november 
vervalt je inschrijving. De 
stadswinkel is elke werk
dag open van 9 tot 17 uur.  
De gratis programma
brochure vind je o.m. in 
alle LDC’s , Open Huizen 
en GentinfoPunten of 
online op www.stad.gent/
seniorenweek. Heb je 
een beperking of ben je 
minder mobiel? Dan kan 
je extra ondersteuning of 
vervoer vragen.

Inschrijven via  
www.stad.gent/senioren-
week/programma.  
Geen internet? Bel Gent-
info op 09 210 10 10 
(maandag tot zaterdag, 
8 - 19 uur). 

AANBOD WAS NOG NOOIT ZO GROOT
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CULTURELE  
UITSTAPPEN  
IN DE LDC’S 

22.11
HET UUR BLAUW
Acteur Johan Terryn verloor tijdens 
de eerste lockdown zijn vader. Er 
was nauwelijks gelegenheid om 
zijn verdriet te delen. Zijn ervarin
gen en die van lotgenoten vormen 
de rode draad in zijn voorstelling 
‘Het uur blauw’.

Minard, Walpoortstraat 15

24.11
MARC SLEEN 100
Marc Sleen werd in 1922 in Gent 
geboren. De onwaarschijnlijke 
avonturen van Nero & co vormen 
de inspiratiebron voor deze rond
leiding van het Prinsenhof tot  
Portus Ganda.

Sint-Elisabethplein, 
parkje Begijnhofdries

25.11
BUSRONDRIT HAVEN
Tijdens deze rondrit passeer je 
langs graansilo’s, chemische be
drijven, een papierfabriek, een 
fruitsapterminal, een elektriciteits
centrale,… Zowel in voor als na
middag staat een rondrit gepland.

Bezoekerscentrum haven, Rigakaai 1

27.11
APERITIEFCONCERT ‘VAN’
Jeugdorkest Forza Musica en 
 Theater De WAANzin laten je ge
nieten van symfonisch Beethoven
geweld. Met stukken uit zijn be
kende symfonieën afgewisseld met 
brieven en citaten van zijn hand.

Minard, Walpoortstraat 15



Wafelbakwedstrijd
Welk lokaal dienstencentrum bakt de beste ‘Gentse woafels’? Dat verneem je op 
woensdagnamiddag 7 december in Speltincx. Proevers van dienst zijn o.a. Pierke 
Pierlala en bakker Luc De Vulder, lesgever in Speltincx. De prijsuitreiking is voorzien 
rond 16 u. Intussen kunnen bezoekers in de cafetaria al smullen van heerlijke wafels.  
De wedstrijd past in de Week van het Gents (27/11 – 11/12), die dit jaar in het teken 
staat van 75 jaar Nero – 100 jaar Marc Sleen. En dan kan een 
wafelbak natuurlijk niet ontbreken!

Meer info op https://stamgent.be/weekvanhetgents.

Je online inschrijven voor een activiteit 
in een LDC ging nog nooit zo vlot, nu 
de vernieuwde webwinkel helemaal op 
punt staat. “De eerste grote test hebben 
we met glans doorstaan. Op de eerste 
inschrijvingsdag na de doemeeweek 
noteerden we 200 inschrijvingen via de 
webwinkel op een totaal van 1.200. Dat 
is dus 1/6, een explosie tegenover voor
gaande jaren!”, zegt Frank Pietermaat, 
coördinator administratie bij de LDC’s.
De webwinkel is dan ook gebruiks
vriendelijker geworden. “Ben je al klant 
in een LDC, dan heb je automatisch 
een account. Via filters (type activiteit, 
naam LDC,…) kan je efficiënt zoeken in 
ons aanbod. Drie muisklikken volstaan 
doorgaans om je in te schrijven. Betalen 
doe je met je bankkaart en kaartlezer of 

door een QRcode te scannen, waarna 
je omgeleid wordt naar een app op je 
smartphone.”
“We moedigen de LDC’s aan zoveel 
mogelijk activiteiten online te zetten 
en daarbij ook voldoende beschikbare 
plaatsen te voorzien. Uitzonderingen zijn 
surplusactiviteiten, feesten en dienstver
lening. Daarvoor moet je naar het ont
haal van je LDC. Dat is ook het geval voor 
wie recht heeft op het kansentarief. Voor 
vragen en ondersteuning kan je altijd 
terecht bij de administratief bedienden 
en balievrijwilligers van je LDC”, geeft 
Frank nog mee.

Adres webwinkel:  
https://activiteitenldc.gent.be/

VERNIEUWDE WEBWINKEL
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KORT

Rondetafelgesprek rond  
genderdiversiteit in de LDC’s
Heb je een hart voor het thema LGBTQI+, ook én in het bijzonder bij 55+ers? Kom 
dan donderdag 24 november om 14 uur naar het rondetafelgesprek in Lokaal 
Dienstencentrum Speltincx, Meersemdries 4 in Gentbrugge.
 
Misschien is de Gentse Regenboogweek in mei je dit jaar niet ontgaan. De hele 
week werd er in alle elf lokale dienstencentra van de Stad Gent extra aandacht be
steed aan genderdiversiteit/LGBTQI+. Wij willen een warm welkom bieden aan alle 
Gentenaars, in al hun diversiteit. 
We doen ons best, maar wellicht kan het nog beter? Op 24 november hebben we 
het daar graag verder over met jou erbij. 

Inschrijven mag, maar is niet verplicht. Ldc.speltincx@stad.gent – 09 266 38 96 

Inloophuis  
Dementie
ACTIVITEITEN

Dinsdag 22/11, 14 u. - 16 u.
Voorlezen: voor elk moment 
een verhaal
Bibliotheek Zwijnaarde, 
Heerweg-Zuid 22
Tijdens de Voorleesweek vertelt 
Tom Vout verhalen, iets wat 
hij leerde van zijn grootvader. 
Daarna is er tijd voor een gezel
lige babbel met koffie en iets 
lekkers. Voor personen met 
dementie en hun mantelzorger.

Dinsdag 29/11, 19 u.
Lezing: ‘Maakt dementie  
onbekwaam?’
WZC De Liberteyt, 
Vroonstalle dries 22,  
Wondelgem
Na een diagnose dementie 
komen heel wat (juridische) 
vragen naar boven. Wat met 
autorijden of een testament? 
Ga je voor een zorgvolmacht 
of bewindvoering? Spreker is 
advocaat Eric Langerock.
 
Activiteiten zijn gratis, inschrij-
ven is wel noodzakelijk. Dat 
kan per telefoon of per mail.

ONTMOETINGSMOMENTEN

Donderdag 10/11 en 8/12,  
14 u. - 16 u.
Inloophuis Dementie
Andere mensen ontmoeten en 
gezellig genieten bij een kop 
koffie of thee.
Voor personen met dementie 
en hun mantelzorger.

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



Verwarmings
toelage
Verwarm je jouw huis of 
appartement met stookolie, 
petroleum of bulkpropaangas en 
bevind je je in een moeilijke situatie, 
dan kan je als Gentenaar een 
verwarmingstoelage aanvragen bij 
de Energiecel van het OCMW.

Heb je een verhoogde tegemoet
koming bij het ziekenfonds, zit je in 
een collectieve schuldenregeling  
of schuldbemiddeling, dan kan 
je zo’n stookoliepremie aanvra
gen. De Energiecel voert dan een 
sociaal onderzoek om na te gaan 
of je recht hebt op de tussenkomst. 
De toelage bedraagt maximaal 210 
euro per jaar. Voor meer informatie 
over de verwarmingstoelage en de 
voorwaarden ervan kan je terecht 
op de website van Stad Gent:  
www.stad.gent/verwarmings
toelage.
Of neem contact op met de 
 Energiecel: 09 266 89 22,  
onthaal.energiecel@ocmw.gent.

Week van de 
Dienstverlening
De lokale dienstencentra spelen in 
de buurtzorg een almaar actievere 
rol op het terrein zelf. Medewerkers 
van het LDC gaan de straat op en 
spelen zo samen met buurtpart
ners sneller in op zorg vragen van 
bewoners. 
De Week van de Dienstverlening 
illustreert die zogenaamde ‘out
reachende’ werking met een foto
tentoonstelling in alle LDC’s. Daarin 
ontdek je verhalen en beelden van 
buurtbewoners en hoe zij geholpen 
werden door de maatschappelijk 
werker, ergo therapeut, psycholoog, 
verzorgende, buurtzorger of anten
nemedewerker van hun LDC.

Week van de Dienstverlening,  
5 - 9 december, in elk LDC.

Energie besparen

Rebelse 75plussers
Vanaf november is in cinema Sphinx de documentaire ‘Rebels’ te zien.  
Daarin laten journalist Ann Peuteman en filmmaker Brecht Vanhoenacker 
75plussers aan het woord, die zich verzetten tegen de betuttelende manier 
waarop hun generatie wordt voorgesteld, behandeld en genegeerd. Aan de 
film, die gemaakt is in opdracht van cultuurhuis Victoria Deluxe, werkten ook 
vrijwilligers van onze LDC’s mee. Nadia is model voor teken en schilderlessen 
in De Thuishaven, Erik is vaste klant in De Knoop. In 2023 zal de film ook te zien 
zijn in de LDC’s.

De energieprijzen blijven stijgen. Met deze concrete tips van de Energiecentrale 
van Stad Gent kan je al meteen energie en geld besparen.

• Houd je verbruik bij. Zo weet je sneller waar je het meest kan besparen. 
Heb je een digitale meter? Activeer dan ‘Mijn Fluvius’. Bij oudere meters 
houd je de meterstanden bij. Sowieso gaat bij de meeste huishoudens 
driekwart van het energieverbruik naar verwarming en warm water.

• Test of je jouw comforttemperatuur iets kan laten zakken. Met elke graad 
minder bespaar je 6 tot 7 % (of 340 euro!). Verwarm alleen de ruimten waar 
je bent en wanneer het nodig is. ’s Nachts of als je er niet bent,  kan je de 
thermostaat gerust op 15 graden of minder zetten.  Tochtstrips en honden 
en zware gordijnen beletten dat warmte snel ontsnapt.

• Schakel je door de dure gasprijzen over naar hout, kolen of andere kachels, 
zorg dan voor voldoende verluchting en vermijd zo COvergiftiging. 

• Sluipverbruik of oude toestellen verbruiken soms meer dan verwacht.  
Gebruik daarom stekkers met een schakelaar voor je vaatwas en wasmachi
ne. Heb je een oud toestel? Dan kan je bij de Energiecentrale een energie
meter lenen om na te gaan hoeveel het toestel echt verbruikt.

www.energiecentrale.gent, stad.gent/stookslim
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EINDEJAARSKALENDER     2022
5 november
Herfst- en cadeautjesmarkt  
in Speltincx

8 november
Creatief benieuwd:  
kerstversiering met cups  
in Ten Hove

9 november
Bloemschikken: adventsschikking  
in Ten Hove

10 november
Breugelfestijn in De Horizon

17 november
Dans- en muzieknamiddag  
in De Mantel

Kaasavond in De Thuishaven

Dansfeest met Vlaamse klassiekers  
in Speltincx

18 november
60s fuif in De Regenboog

Workshop kerstkaartjes maken  
in De Vlaschaard

Dansfeest in Ten Hove

19 november
Herfstmarkt in De Waterspiegel

22 november
Vragen staat vrij: liedjes van 
 vroeger in De Vlaschaard

23 november
Muzikale namiddag met Gentse 
 liedjes van Freddy Vereecke en 
 gestreken mastellen in De Horizon

25 en 26 november
Herfstmarkt in De Boei

29 november 

Creaworkshop powertex: kerststuk 
in ivoor in De Regenboog

30 november
Kerstdecoratie haken in De Horizon

Les Folles de Gand in De Knoop

Thé dansant met glühwein en 
 wafels in De Thuishaven

2 december
Fuif met Luc Around in De Knoop

Wintersfeer in De Regenboog

Kampioenenfeest in  
De Waterspiegel

5 december 
Sinterklaasbingo in Speltincx

6 december
Sinterklaasfeest in De Boei

Sinterklaaswafelbak  
in De Regenboog

Vragen staat vrij deluxe: verzoeknum
mertjes over de Sint in De Vlaschaard

Bezoek van de Sint met oliebollen  
in De Waterspiegel

Sinterklaasontbijt in Ten Hove

Bezoek van de Sint met wafelbak  
in Wibier

7 december
Kerstwijnproeverij in De Boei

Wafelbakwedstrijd tussen de LDC’s  
in Speltincx

Bezoek van de Sint in  
De Thuishaven

Bloemschikken: kersttafelschikking  
in Ten Hove

8 december 
Café dansant in De Vooruit  
(De Horizon)

Uitstap kerstmarkt Trier  
(De Knoop)

9 december
Verkleed dansfeest in Ten Hove

10 december 
Kerstmarkt in De Knoop

11 december 
Winterdorp in Zwijnaarde  
(De Mantel)

13 december
Kerstbingo in De Thuishaven

Uitstap kerstmarkt Düsseldorf  
(Ten Hove)

14 december 
Uitstap wintermarkt Gent  
(De Thuishaven)

16 december
Kerstbingo in De Regenboog

Kerstfeest in De Waterspiegel

Winterbar in Wibier

17 december 
Kerstconcert door koor Familloir in 
SintColetakerk (De Regenboog)

19 december 
Kerstbezoek door de kinderen van 
basisschool Victor Carpentier in De 
Waterspiegel

20 december 
Creaworkshop powertex: zuil met 
waterval van kerstballen in  
De Regenboog

Kerstfeest in De Thuishaven

21 december 
Kerstfeest in De Knoop

Kerstfeest in De Boei

22 december 
Kerstfeest met optreden van Patrick 
Moreno in De Regenboog

Kerstliedjes met kinderen 
 basisschool De Muze (Ten Hove)

Kerstfeest met optreden  
Gino Di Lukaz in Ten Hove

Eindejaarslichtwandeling in Gent 
(Ten Hove)

Kerstfeest in Wibier

23 december 
Muziek- en dansnamiddag  
in kerstsfeer in De Mantel

Kerstfeest en Christmas dance met 
Roger in Speltincx

24 december 
Kerstavondfeest in De Knoop 
 (alleen voor buurtbewoners)

28 december 
Eindejaarsfeest in De Horizon

11 januari
Nieuwjaarsreceptie in Wibier

12 januari
Nieuwjaarsreceptie in De Boei

Nieuwjaarsreceptie in De Horizon

Nieuwjaarsreceptie in De Thuis haven

Nieuwjaarsreceptie in Ten Hove

Nieuwjaarsreceptie in De Vlaschaard
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Kerstfeest in De Boei

22 december 
Kerstfeest met optreden van Patrick 
Moreno in De Regenboog

Kerstliedjes met kinderen 
 basisschool De Muze (Ten Hove)

Kerstfeest met optreden  
Gino Di Lukaz in Ten Hove

Eindejaarslichtwandeling in Gent 
(Ten Hove)

Kerstfeest in Wibier

23 december 
Muziek- en dansnamiddag  
in kerstsfeer in De Mantel

Kerstfeest en Christmas dance met 
Roger in Speltincx

24 december 
Kerstavondfeest in De Knoop 
 (alleen voor buurtbewoners)

28 december 
Eindejaarsfeest in De Horizon

11 januari
Nieuwjaarsreceptie in Wibier

12 januari
Nieuwjaarsreceptie in De Boei

Nieuwjaarsreceptie in De Horizon

Nieuwjaarsreceptie in De Thuis haven

Nieuwjaarsreceptie in Ten Hove

Nieuwjaarsreceptie in De Vlaschaard
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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 https://activiteitenldc.gent.be.  

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

donderdag 3 november 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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MENSEN MET DEZELFDE INTERESSES LEREN KENNEN

“Wekelijks willen we mensen 
achter de schuifwand in onze 
cafetaria laten samenkomen 
rond een onderwerp dat hen in
teresseert”, vertellen centrumlei
der Thomas en buurtzorger Iris. 
“We houden het heel laagdrem
pelig: het is gratis en inschrijven 
is niet nodig. We zorgen wel 
voor een warm onthaal, waar
bij we de mensen aan elkaar 
voorstellen zodat ze zich op hun 
gemak voelen. Daarna is het aan 
hen. Wij gaan zelf het gesprek 
niet modereren. Welke richting 
de ontmoeting uit gaat, hoe 
lang ze duurt: het hangt van de 
deelnemers zelf af.”
“Voor deze eerste keer heb
ben we de onderwerpen zelf 
gekozen: huisdieren, sudoku’s 
en andere puzzels, klassieke mu
ziek en LGBTQIA+. Juist om de 
deelnemers met elkaar te blij
ven verbinden, hebben we voor 

elk van die vier thema’s zowel 
in november als in december 
een sessie gepland. Is dat een 
toffe groep, dan kan die maand 
na maand doorlopen. Willen 
deelnemers elkaar tussendoor 
blijven zien, dan is dat de max! 
Komt er niemand opdagen, dan 
kiezen we gewoon een ander 
thema. Uiteraard kunnen be
zoekers ook zelf onderwerpen 
voorstellen.”
“Ik ben ervan overtuigd dat 
hieruit mooie vriendschappen 
kunnen groeien. Ik heb dat al 
zien gebeuren met onze korte 
wandelingen en creamomen
ten”, zegt Iris. “Mensen hebben 
vaak een zetje nodig en ze zijn 
vertrokken. Je ziet de groepjes 
zo groeien. De nood aan ont
moeting is hoog. Alleen thuis 
lach je niet, in compagnie wel.”

Praktische info: zie agenda.

Boeiende  
ontmoetingen
Wil je graag nieuwe mensen met dezelfde interesses als jou 
leren kennen? Vanaf november kan je in de cafetaria van De Boei 
terecht voor ‘boeiende ontmoetingen’, waarbij je met andere 
bezoekers kan praten over een vooraf gekozen thema.
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Maandag 7 november
Heerlijke bakverzinselen 
van ‘de Zoete Koekskes’
� 14 u. op = op
€ prijs varieert naargelang de 

taart

Zitdag LEIF
Voor al je vragen rond het 
levenseinde. Maak op voorhand 
een afspraak.
� 4 afspraken (9 u., 10 u., 11 u., 

12 u.)
€ gratis
✍ via http://www.palliatieve.net/ 

leif_public of telefonisch bij 
Palliatieve Zorg GentEeklo: 
09 218 94 01

Dinsdag 8 november
Boeiende babbels
Verlies- en rouwervaringen
Een boeiende babbel over wat 
je bezighoudt, over je gevoe
lens, over wie je bent, wat je 
denkt. En je luistert naar de 
ervaringen van de anderen.  
� 14.30 u.  16.30 u. + pauze
€ 3,50  KT 0,70 
✍  vóór 8/11 aan onthaal, 
L 612 deelnemers, 

begeleiding: Fernand Van 
Hoye

Woensdag 9 november
Bingooo!
� 14 u.  17 u.
€ 0,25 per blaadje
✍  aan onthaal 
L begeleiders: Annie De Sutter, 

Eduard Moentjes

Donderdag 10 november
Gegidste én gezellige  
wandeling (4 km)
�  verzamelen 13.45 u. in De 

Boei, start wandeling 14 u., 
aankomst in Gentcentrum

€ 3,00  KT 0,60 
✍  aan onthaal vóór 10/11, 
L max. 20 deelnemers,  

begeleider: Bernard  
Beeuwsaert

Maandag 14 november
Nieuw!  
Computeratelier  
(tweewekelijks)
Toepassingen en weetjes voor 
computer/smartphone, vragen 
of problemen die je bezighou
den,... Alles wordt uitgelegd in 
begrijpelijke taal.  
Basiskennis is vereist.
� 14 u.  15 u.
€ 22,50  KT 4,50 (start nov/ 

instapgeld tot sept 2023)
� proefles op 14/11,  

start 28/11 
✍  aan onthaal na proefles, 
L begeleiding: Pieter Degroote

Vrijdag 18 november
Boeiende wandeling
Canisvliet te Westdorpe  
(8 km)
�  10 u. stipt vertrekuur wan

deling, afspreekpunt aan 
café Bristol markt Zelzate, bij 
inschrijving krijg je plan met 
verdere info

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

✍ aan onthaal of telefonisch 
met geldige wandelkaart,  

L Begeleiding: Gilbert Dumez. 
Draag gepaste kledij.

Donderdag 24 november
Culturele uitstap
Geleid bezoek aan expo  
Albert Baertsoen  
(MSK Gent)
Eén van de grootste Belgische 
kunstenaars (18661922), wiens 
succes tot ver buiten de lands
grenzen reikt.
�  samenkomst om 13.45 u. 

aan ingang MSK (Fernand 
Scribedreef 1, Citadelpark)

€ 19,00  KT 3,80  
(gids + toegangsprijs)  

✍  aan onthaal vóór 17/11, 
L max. 15 deelnemers,  

begeleiding: Herman  
Luwaert

Opbouw herfstmarkt
Centrum gesloten vanaf 
13.30 u. Wel maaltijden te 
verkrijgen.

Vrijdag 25 november
Herfstmarkt met  
ambachtelijk marktje
Met zwoele muziek en tal van 
hartige en zoete snacks. Je kunt 
er ook originele gadgets van 
ambachtelijke makelij op de kop 
tikken. Breng familie, vrienden 
en buren mee! Wil je graag mee
werken aan de herfstmarkt, geef 
dan een seintje aan het onthaal.
� 13 u.  18 u.
L De ontmoetingsruimte is 

gesloten in de voormiddag. 
’s Middags géén maaltijden!

Zaterdag 26 november 
Herfstmarkt met  
ambachtelijk marktje
� 13 u.  18 u.

Je kunt inschrijven vanaf donderdag  
3 november om 9 uur (tenzij anders vermeld). 
Meer info over de activiteiten en online  
inschrijven op https://activiteitenldc.gent.be
Je kunt over elke activiteit een print met  
uitgebreide info verkrijgen op het secretariaat.

Snoepnamiddagen vanaf 14 u. (op = op)

• Vrijdag 4 november: wafels
• Maandag 21 november: pannenkoeken
• Vrijdag 2 december: DEN BESTEN WOAFEL 

naar aanleiding van ‘Week van het Gents’
• Maandag 19 december: pannenkoeken

	Aanvang 

L	Informatie

€ Prijs 
KT Kansentarief

✍  Inschrijven  
 op het  
 secretariaat

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

DE BOEI
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Vrolijk 
kerstfeest 
en gelukkig 
nieuwjaar!

Dinsdag 29 november
Gezond ontbijt met  
de Fitte Fijnproevers
� 8.30 u. stipt
€ 5,50
✍  vóór 22/11, 
L max. 25 deelnemers

Mantra’s
Het zingen van klanken, die 
hart en ziel raken en levens
energie opwekken.
� 14.30 u.  16 u.
€ 4,50  KT 0,90
✍  aan onthaal vóór 29/11, 
L Zorg voor losse kledij, flesje 

water + fleece dekentje.  
Max. 12 deelnemers. 
Begeleider: Amari (Irène 
Carchon).

Woensdag 30 november
Fotovoorstelling van alle 
bezoekers van De Boei
Kiekjes van alle bezoekers van 
De Boei tijdens evenementen, 
feesten en activiteiten, zowel 
buiten als binnen. Dus ook van 
onze Boei(ende) wandelingen.
� 14 u.
€ gratis Opgelet: foto’s kan je 

bestellen mits betaling ná 
de fotovoorstelling:  
0,25 cent per foto

✍  aan onthaal, 
L begeleiding: Mireille Van 

Walle

Vrijdag 2 december
Informatieve voordracht
Voeding thuis bewaren
Wat betekenen de verschil
lende houdbaarheidsdata? 
Hoe weet je of je iets nog mag 
opeten? En waar bewaar je 

eieren, tomaten, komkommers 
het best? Hierna laat je nooit 
meer voedsel verloren gaan.
� 10 u.  11.30 u.
€ gratis 
✍  aan onthaal vóór 25/11, 
LMax. 18 deelnemers.  

Spreker: Hanne Heymans. 
I.s.m. Ivago en Stad Gent.

Dinsdag 6 december
Sinterklaasfeest
Sinterklaas en zijn helper ko
men op bezoek. En zij hebben 
wat leuks voor jullie in petto!
� vanaf 14 u. 
€ 5,00 (taart gemaakt door de 

Zoete Koekskes en  
1 verwennerijzakje)

✍  aan onthaal vóór 29/11, 
geef je voorkeur van tafel
schikking op

L max. 60 personen

Woensdag 7 december
Kerstwijnproeverij
Samen wijnen proeven voor 
kerstmis, die niet per se veel 
hoeven te kosten om lekker 
te zijn. Zowel witte, rode als 
schuimwijnen.
�  13.30 u.  14.30 u. (1ste shift) 

15 u.  16 u. (2de shift) 
16.30 u.  17.30 u. (3de shift)

€ 9,00  KT 1,80
✍  aan onthaal vóór 30/11, 
L max. 12 deelnemers per 

shift, met Thomas Van Roy

Vrijdag 9 december
Reizen door de tijd
Judith van West-Frankia en 
Boudewijn met de IJzeren Arm
De 9de eeuw, een tijd van 
zwakke koningen, broeder

twisten en Vikingraids. 
Judith, een Frankische prinses, 
ontsnapt met de hulp van 
edelman Boudewijn aan een 
gedwongen verblijf in het 
klooster. Ondanks tegenstand 
van een woedende vader en 
een boze bisschop, wordt hun 
huwelijk uiteindelijk erkend, 
met een beetje hulp uit onver
wachte hoek. Een huwelijk dat 
aan de basis ligt van het mach
tige graafschap Vlaanderen. 

� 14 u.  16 u. met pauze
€ 3,50  KT 0,70 
✍  aan onthaal vóór 2/12, 
L voordracht door Els

Boeiende wandeling 
Westerringspoor te Gent 
(6 km)
� 13.30 u. stipt vertrekuur 

wandeling, afspreken in  
De Boei

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

✍ aan onthaal of telefonisch 
met geldige wandelkaart,  

L Begeleiding: Gilbert Dumez. 
Draag gepaste kledij.

Dinsdag 13 december
Boeiende babbels
Met pensioen en ouder  
worden
Praktische info, zie 8/11.
✍  aan onthaal vóór 6/12

Sluitingsdagen

• Maandag 31 oktober: beperkt open van 9.30 u.  16 u. 
Wel maaltijden en ontmoetingen, maar het onthaal is 
gesloten en er zijn geen activiteiten.

• Dinsdag 1 november: Allerheiligen

• Woensdag 2 november: Allerzielen
• Vrijdag 11 november: Wapenstilstand
• Maandag 26 december: Tweede kerstdag
• Maandag 2 januari: Tweede nieuwjaarsdag
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Woensdag 14 december
Bingooo! 
� 14 u.  17 u.
€ 0,25 per blaadje
✍  aan onthaal 
L begeleiders: Annie De  

Sutter, Eduard Moentjes

Vrijdag 16 december
Computerworkshop
Fotoboek samenstellen en 
foto’s op papier bestellen
Je leert een mooi foto boek 
maken van 24 pagina's met tekst 
en beelden. Je krijgt een uitge
breide digitale handleiding mee 
naar huis. Half gevorderde com
puterkennis vereist. Je kent jouw 
emailadres en wachtwoord.
� 9 u.  12 u.
€ 3,50  KT 0,70 
✍  aan onthaal vóór 9/12, 
L Meebrengen: eigen laptop 

en lader (geen tablet).  
Max. 10 deelnemers.  
Lesgever: Daniël De Ridder.

Woensdag 21 december
Vrolijk Kerstfeest
Traiteur Dirk von Der Crone 
serveert je: aspergeroomsoep, 
konijn op Vlaamse wijze met pe
ren, pruimen en kroketjes, plus 
(vrijblijvend) een kerststronk.  
Dj Senior zorgt voor de muzi
kale ambiance.
€ 24,00  KT 16,80 (voorgerecht 

+ hoofdgerecht) 
Je kan 20 Uitpaspunten 
ruilen voor € 5,00 korting.

✍ aan onthaal vóór 14/12, geef 
bij voorkeur jouw tafelschik
king door bij inschrijving

L max. 60 personen

Donderdag 22 december
Culturele uitstap
Geleide wandeling
Gent en zijn woelig industrieel 
verleden

Gent in de 19de eeuw: textiel
stad met schrijnende arbeids
omstandigheden en bakermat 
van de georganiseerde arbei
dersbeweging. 
� samenkomst om 14 u., loca

tie verneem je bij inschrij
ving. Duurtijd rondleiding 
ongeveer 2 uren.

€ 5,50  KT 1,10 (Nederlands
talige gids + toegangsprijs) 

✍  aan onthaal vóór 15/12, 
L Max. 20 deelnemers.  

Begeleiding: Martine  
Verhulst. Gids: Els.

Noteer alvast in je agenda:
 
Donderdag 12 januari
Nieuwjaarsreceptie
�  in 3 shiften: 10 u.  11 u.,  

14 u.  15 u. en 16 u.  17 u.

Vanaf januari wekelijks op 
maandag
Parkitango
N.a.v. een opleidingsproject 
parkidans van de Vlaamse 
Parkinson Liga introduceren we 
deze nieuwe activiteit.
� 15.15 u.  16.15 u.
L Annie Putman

ANTENNE MARIAKERKE 
EN BLOEMEKENSWIJK

Wekelijks wandelen  
in de Groene Velden
�  elke di om 14.30 u.,  

vertrek: speelpleintje in 
Mercuriusstraat

€ gratis
L begeleiding: Carlo Fauconier

Maandelijkse  
buurtwandeling in de 
Bourgoyen – Ossemeersen
� zo 27/11 en 18/12 om 10 u., 

vertrek: bezoekerscentrum 
Natuurpunt, Driepikkelstr. 32

€ gratis
L begeleiding: Alwin Van den 

Steen

Samen Eten
Sociaal restaurant Balen-
magazijn, Getouwstraat 10
� di 8/11 en 6/12 om 12 u.
€ 11,00 dagschotel (sociaal 

tarief: € 5,50)
Sociaal restaurant Poorthuis, 
Kempstraat 150/A000
� di 8/11 en 13/12 om 12 u.
€ 10,00 dagschotel (sociaal 

tarief: € 5,50)
Sociaal restaurant Villa  
Ooievaar, Botestraat 131–133 
� di 15/11 om 11.45 u.
€ 13,00 dagschotel (sociaal 

tarief: € 5,50)
L max. 20 deelnemers

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

• Do 10/11 en 8/12, 14 u.: thema ‘Huisdieren’
• Vr 18/11 en 16/12, 10 u.: thema ‘Sudoku’s en 

andere puzzels’

Nieuw! Boeiende ontmoetingen 

Een spontane boeiende conversatie onder senioren in de cafetaria.
€ gratis

• Ma 21/11 en 19/12, 10 u.: thema ‘Klassieke 
muziek’

• Di 29/11 en 27/12, 14 u.: thema: ‘LGBTQIA+’
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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 https://activiteitenldc.gent.be.  

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

3 november 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.

VOOR AL JE VRAGEN OVER OUDE BEELDOPNAMES

“Wij zijn een groep amateurs 
die in onze vrije tijd filmpjes 
maken over de meest diverse 
onderwerpen”, zegt voorzitter 
Daniël De Vetter van Filmclub 
Artevelde. “Onze club bestaat al 
sinds 1956 en recent vonden we 
onderdak in De Horizon. Voort
aan houden we hier elke eerste 
zondag een film en montage
atelier, waarop iedereen welkom 
is. Die dag is het ook koopzon
dag, dus dan is er altijd veel volk 
in de stad.”
“Heel wat mensen hebben oude 
videobanden die ze niet meer 
kunnen bekijken omdat ze geen 
videorecorder meer hebben. 
Of ze willen oude opnames 
overzetten naar een bestand 
dat leesbaar is op de computer. 
Je hebt thuis een camera liggen, 
maar weet niet hoe die te bedie
nen. Of je wilt filmopnames met 

je smartphone opsmukken met 
een muziekje, tussentitels,…
Met dat soort vragen kan je in 
ons atelier terecht. Wij vormen 
een eerste hulplijn. Wij vertellen 
je hoe je dat het best aanpakt 
of waar je bv. nog een projector 
vindt waarmee je dat trouw
filmpje van je ouders uit 1961 
kan afspelen. Verwacht dus niet 
meteen dat wij hier ter plekke je 
oude opnames aan de praat krij
gen. Geef bij je inschrijving ook 
door met welke vragen je zit, 
zo kunnen we je beter helpen”, 
geeft Daniël nog mee.

Film- en montageatelier, elke  
1ste zondag 10 u. - 12.30 u., gratis, 
inschrijven verplicht via onthaal 
De Horizon (09 266 88 55,  
ldc.dehorizon@stad.gent) of via 
atelier@filmclubartevelde.be. 

Film- en  
montageatelier
Vanaf november kan je in De Horizon elke eerste zondag
voormiddag met al je vragen over video en filmopnames terecht 
in het film en montageatelier van Filmclub Artevelde. Zij helpen 
je op weg en geven tips hoe je het best oude opnames bewaart.
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Dinsdag 1 november 
Allerheiligen
Het centrum is gesloten. 

Woensdag 2 november
Allerzielen
Het centrum is gesloten.

Donderdag 3 november
Babbeltafel
Andere mensen ontmoeten.
� 14 u.  15.30 u.
€ gratis
 elke 1ste do

Maandag 7 november
Zoete maandag
Met iets lekkers in de cafetaria.

Smartphone of tablet 
spreekuur
Hulp door Walter bij vragen 
over je smartphone (alleen 
 Android) of tablet, op afspraak.
� 14 u.  16 u.
€ gratis
 7/11, 21/11, 5/12, 19/12
✍  tot de vrijdag voordien
L geef bij inschrijving je vraag 

door

Woensdag 9 november
De taal van troosten
In de periode van Allerheiligen 
denken we aan verlies na het 
overlijden van een dierbare. 
Ook eenzaamheid of het verlies 
van gezondheid zijn verlies
ervaringen. 
Soms ervaar je zelf dit verlies. 
Soms wil je je familielid, vriend 
of buur troosten die verlies er
vaart. Vaak wil je deze persoon 
steunen maar weet je niet wat 
je moet zeggen of doen. 

In deze vorming zoek je naar 
de taal van troosten: hoe kan je 
iemand nabij zijn? 
Begeleiding: Hilde Crombez, 
consulente palliatieve zorg en 
vormingsmedewerker bij Thuis
zorg De Zon.
� 14 u.
€ gratis
✍ van 20/10 t.e.m. 9/11, 

Donderdag 10 november
Breugelfestijn

Met o.a. rauwe boerenham, 
Gentse kop, witte worstjes, 
zwarte pens, paté, geroosterd 
spek, abdijkaas,… plus rauw
kostgroentjes. En rijstpap als 
dessert! Artiest Luc Around 
zorgt voor muzikale ambiance. 
� 18 u.  21.30 u., deuren ope

nen om 17 u.
€ 24,00  KT 16,80 (incl. muziek, 

aperitief, breugelbuffet) 
✍  van 20/10 t.e.m. 4/11
L je kan 20 UiTPASpunten 

ruilen voor € 5,00 korting

Vrijdag 11 november
Wapenstilstand
Het centrum is vandaag  
gesloten.

Maandag 14 november
Kookdemo
Koken zonder restjes
Jaarlijks wordt in de keten van 

boer tot bord een paar miljard 
euro aan voedsel weggegooid. 
Ook jij kan thuis voedselverspil
ling vermijden. De Vlacoles
gever geeft je tips voor aanko
pen en bewaren van voeding en 
hoe vervaldata te interpreteren. 
Je maakt een viertal gerechtjes 
onder de noemer ‘Koken zonder 
restjes’. 
Ontdek en proef hoe de les
gever schil, vocht en loof ver
werkt in lekkere gerechtjes en 
doe inspiratie op om hiermee 
zelf aan de slag te gaan.
� 14 u. 
€ gratis 
✍  t.e.m. 10/11
L i.k.v. campagne rond Voed

selverspilling van Stad Gent 
en IVAGO

Linux spreekuur  
gevorderden
Heb je als Linuxgebruiker 
vragen over het besturings
systeem? Dan is dit spreekuur 
voor jou.  
� 14 u.  16 u.
€ gratis 
 elke 2de ma
✍ vooraf

Dinsdag 15 november
Film
Nowhere
De jongste film van Gentenaar 
Peter Monsaert gaat over twee 
verloren mensen die elkaar 
vinden ondanks hun vele ver
schillen. Met glansrollen voor 
Koen De Bouw en de jonge Noa 
Tambwe Kabati.
� 14.30 u.  17 u.
€ 3,50  KT 0,70

Je kunt inschrijven vanaf donderdag  
3 november om 9 uur (tenzij anders vermeld). 
Meer info over de activiteiten en online  
inschrijven op https://activiteitenldc.gent.be
Voor meer info over het activiteitenaanbod  
kan je terecht aan het onthaal.

Eindejaarsfeest
Woensdag 28 december

Feestmaal vers bereid door onze vier
koppige kookploeg. Daarna genieten 
van de Living Jukebox van Mousta & 
Danny.
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lens op een begeesterende 
wijze verweven met subtiele, 
zelf gecomponeerde piano
composities. Zo ontstaat een 
hartverwarmend verhaal dat 
probeert te raken, telkens op 
een andere plek.  
Met Caroline Verbruggen en 
Mathias De Jaegher.

� 19.30 u.  20.30 u. (deuren 
openen om 19 u.)

€ gratis
✍ t.e.m. 18/11

Woensdag 23 november
Muzikale namiddag  
met Freddy Vereecke
Een programma met Gentse 
liedjes en goed gekende juke
boxliedjes om mee te zingen 
of om op te dansen. Veur De 
Sneukeleirs zijn er gestreken 
mastellen.
� 14.30 u.  16.30 u.
€ 5,00  KT 1,00 (gestreken 

mastel niet inbegrepen)
✍ t.e.m. 22/11, 

Vrijdag 25 november
Bloemschikken
� 14 u.  17 u.
€ 24,50  KT 20,90 (incl. mate

riaal en verse bloemen)
✍  tot vrijdag 18/11 of volzet! 

Maandag 28 november
Linux spreekuur  
beginners
Linux is een gratis en veilig 
computerbesturingssysteem. 
Lode Van Beethoven helpt je 
om een performante versie 
op jouw computer te plaatsen 
en begeleidt je bij de vele 
toepassingen ervan.

� 14 u.  16 u.
€ gratis 
✍  aan onthaal 

Dinsdag 29 november
Pietjesbak
� 14 u.
€ gratis
✍  aan onthaal 

Woensdag 30 november
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 26/10 t.e.m. 23/11 of 

tot volzet

Workshop
Kerstdecoratie haken

Met fonkelende haakpatronen 
voor verschillende niveaus.
� 13.30 u.  16.30 u.
€ 4,50  KT 0,90 (plus materi

aalkosten)
✍  t.e.m. 23/11, 
L meebrengen: haaknaald 

n°3

Donderdag 1 december
Babbeltafel
Zie 3/11.

Vrijdag 2 december
Kaarsen maken
Kaarsen gieten in mooie kleu
ren en allerlei vormen. 
� 14 u. 
€ 4,50  KT 0,90 (+ materiaal

kosten: € 0,50 tot € 3,50 per 
kaars) 

✍  tot 29/11 of volzet, 

✍ tot 15/11 of volzet, 
L met voor en nabespreking, 

speelduur: 110 minuten

Woensdag 16 november
Centrumraad
�  9.30 u.

Computerspreekuur
Hulp bij vragen over je compu
ter op afspraak.
� 13.30 u.  16 u.
€ gratis
 16/11, 30/11, 14/12  
✍  tot de maandag voordien

Donderdag 17 november
Gezelschapsspellen
Verzamel je rond de tafel bij 
Maarten en speel mee. 
� 14 u.  16 u.
€ gratis
✍  t.e.m. 17/11

Vrijdag 18 november
Bezoek aan expo  
Albert Baertsoen
Maak kennis met het werk van 
Gentenaar Albert Baertsoen,  
één van de grootste schilders 
van het fin de siècle. Hij werd 
vaak ‘le peintre de Gand’ ge
noemd omdat hij zijn stad met 
haar verlaten straten, beluiken, 
kanalen, oude muren en boten 
op rivieren talloze keren in 
beeld bracht. Hij ontpopte 
zich daarnaast tot een gewaar
deerd landschapsschilder met 
internationaal succes.
� 14 u.  15.30 u.
€ 19,00  KT 3,80 (incl. toegang 

en gegidste rondleiding)
✍  t.e.m.10/11, 
L verzamelen om 13.50 u. 

aan ingang MSK, Fernand 
Scribedreef 1 (Citadelpark) 

Theatervoorstelling
‘de Mens in dementie’
Met een unieke blik op het 
thema dementie. Vanuit ver
rassende invalshoeken worden 
ervaringen, opinies en gevoe

Gentse  
woafels
Dinsdag  
6 december
Lekker vers 
gebakken!
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DE HORIZON

L Geen kennis vereist.  
Materiaal aanwezig.  
Kaarsresten zeker welkom.

Dinsdag 6 december
Zitdag: Leif
Hier kan je terecht met je vra
gen rond een brede waaier van 
onderwerpen over het levens
einde. 
�  9 u.  12 u. (afspraak van één 

uur pp)
€ gratis
✍  http://www.palliatieve.net/

leif_public of 09 218 94 01

Gentse woafels
Lekker vers gebakken! 
� 14 u.

Woensdag 7 december
Bingo
� 14 u. 
€ 1,50 per 4 kaarten
✍  tot dag zelf of volzet 

Donderdag 8 december
Café Dansant
Namiddag vol dans en mu
ziek in Café VierNulVier in De 
Vooruit. 
Mail je verzoeknummers door 
naar liesbet.meuret@stad.gent. 
� 14.30 u.  17.30 u.
€ gratis
✍  t.e.m. 7/12, 
L i.s.m. Kunstencentrum  

VIERNULVIER

Maandag 12 december
Linux spreekuur  
gevorderden
Zie 14/11.

Woensdag 14 december
Infosessie
Phishing
Nepmails zijn soms zo overtui
gend dat een verkeerde klik zo 
gemaakt is. In deze info sessie 
verneem je waarom je het best 
even nadenkt vóór je op een 
link klikt. Verder krijg je tips over 
hoe je een nepmail (phishing) 

kunt herkennen en wat je zeker 
moet doen mocht je je toch 
laten vangen.
� 14 u. 
€ gratis
✍  t.e.m. 13/12 of volzet, 
L begeleiding: Luc Schaut, 

diefstalpreventieadviseur, 
Politiezone Gent

Donderdag 15 december
Gezelschapsspellen
Zie 17/11.

Dinsdag 20 december
Film
The Duke
Een 60jarige taxichauffeur 
steelt uit de National Gallery in 
Londen een kostbaar kunstwerk 
van Goya. Met het gevraagde 
losgeld heeft hij een onwaar
schijnlijk plan. 
Heerlijke Britse komedie met 
Jim Broadbent, die schittert als 
de antiautoritaire en sociaal 
voelende Bunton en de al even 
briljante Hellen Mirren als zijn 
knorrige echtgenote. 
� 14.30 u.  17 u.
€ 3,50  KT 0,70
✍  tot 20/12 of volzet, 
L met voor en nabespreking, 

speelduur: 95 minuten

Pietjesbak
Zie 29/11.

Vrijdag 23 december
Bloemschikken
Kerststuk
� 14 u.  17 u.
€ 24,50  KT 20,90 (incl. materi

aal en verse bloemen)
✍  tot 16/12 of volzet! 

Woensdag 28 december
Eindejaarsfeest
Feestmaal vers bereid door 
onze vierkoppige kookploeg. 
Daarna genieten van de Living 
Jukebox van Mousta & Danny 
die met een breed assortiment 
van vinyl plaatjes het feestje 

compleet maken! Jij kiest het 
plaatje en zij draaien.
� 11.30 u. 
€ 23,00  KT 16,10 (incl. ape

ritief, soep, hoofdgerecht, 
dessert, muziek)

✍  t.e.m. 16/12 of volzet,  
individueel of per twee.  
Niet voor families en  
volledige groepen!

L Menu verkrijgbaar bij  
inschrijving aan onthaal.  
Vegetarisch alternatief 
mogelijk.

Maandag 26 december
Tweede kerstdag
Het centrum is vandaag 
gesloten. 

Maandag 2 januari
Tweede nieuwjaarsdag
Het centrum is vandaag  
gesloten. 

Donderdag 12 januari
Nieuwjaarsreceptie 
�  vanaf 14.30 u.

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 graag 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 https://activiteitenldc.gent.be. 

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

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

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

Je betaalt contant of met Bancontact.

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

van zaken, kun je terecht op het secretariaat.

Kansentarief:
Schrijf rechtstreeks in het ldc in om jouw 

korting te krijgen, online is dit niet mogelijk.

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

110 MUTSEN EN 30 COLSJAALS

Alexander Eberson, de aalmoe
zenier van de haven Gent
Terneuzen, lanceerde eerder dit 
jaar een oproep om mutsen te 
breien voor zeelui die de haven 
aandoen. “Wij waren direct 
enthousiast om mee te doen. 
Met onze 25 vrijwilligers zijn 
we meteen in actie geschoten”, 
vertellen Linda en Jacqueline 
van de breiclub. “Het is niet de 
eerste keer dat we voor het 
goede doel breien. Vorig jaar bv. 
deden we dat voor vzw Toontje, 
die kans arme buurtbewoners 
ondersteunt. Het is altijd fijn 
om te ervaren dat we met onze 
hobby andere mensen een 
plezier kunnen doen.”
“Elke maandag en dinsdag
namiddag komen we samen”, 
aldus Linda en Jacqueline. “Hier 
lachen en babbelen we vooral. 

Maar het echte breiwerk doen 
we vooral ’s avonds als we alleen 
thuis zitten. Heb je thuis nog 
overschotjes van wol liggen, 
steek ze gerust binnen. Alles is 
welkom!”
“Ik kan de breiclub van De 
Knoop niet genoeg bedanken 
voor deze genereuze gift”, stak 
aalmoezenier Alexander Everson 
van wal. “Met de winter voor de 
deur komen deze mutsen en 
colsjaals goed van pas. En voor 
mij is het een manier om met de 
scheepslui in gesprek te gaan. 
Het is een hard bestaan, want de 
meeste familiefeesten missen 
ze. Ik ontmoet ook regelmatig 
gemengd RussischOekraïense 
crews. De machteloosheid en 
frustratie zijn langs beide kanten 
groot, want dit is een oorlog die 
geen van hen gewild heeft.”

Breien  
voor zeelui
De brei en haakvrijwilligers van De Knoop toonden nog maar 
eens hun goed hart. Havenaalmoezenier Alexander Eberson 
mocht begin september 80 mutsen en nog eens 30 mutsen 
met een colsjaal komen ophalen, die de dames de voorbije 
maanden voor zeelui hebben gebreid.
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Dinsdag 1 november
Allerheiligen
Het centrum is vandaag 
gesloten.

Troostwandeling in  
het Park De Vijvers
Allerheiligenwandeling met 
pannenkoeken in De Vijvers.
� 15 u. 
✍  troostplekledeberg@stad.

gent of 09 266 30 66
L vertrek aan terras WZC  

De Vijvers, Walstraat 1

Woensdag 2 november
Allerzielen
Het centrum is vandaag 
gesloten.

Donderdag 3 november
Snoepnamiddag &  
Spotify-verzoeknamiddag
Appelbeignets
� 14 u.

Maandag 7 november
Computerspreekuur Apple 
(smartphone en MacBook)
� elke ma om 13.30 u. 
€ gratis
✍  aan onthaal
L begeleiding: Luc Moreels. 

Geen lessen voor beginners. 
Vooraf reserveren noodzake
lijk. Geef bij inschrijving door 
waarvoor je langs komt.

Dinsdag 8 november
Ontbijt
� 8.30 u.  10 u.
€ 6,00  KT 4,20 
✍  vóór 4/11

Computerbuddy
� elke di 9 u.  12 u.
€ gratis
✍  aan onthaal
L begeleiding: Freddy De 

Rudder & Willy Deruyck. 
Geen lessen voor beginners. 
Vooraf reserveren noodzake
lijk. Geef bij inschrijving door 
waarvoor je langs komt.

Woensdag 9 november
Bloemschikken 
� 9 u.  11 u.
€ 4,50  KT 0,90 (plus € 17,00 

materiaalkosten, te betalen 
aan onthaal)

✍  vóór 4/11
L Min. 3 en max. 12 deel

nemers. Meebrengen: snoei
schaar, snijmesje, vod, schort.  
Begeleiding: Marijke De Man. 

Vrijdag 11 november
Wapenstilstand
Het centrum is vandaag 
gesloten.

Troostwandeling in  
het Park De Vijvers
Fakkelwandeling.
� 19 u. 
✍  troostplekledeberg@stad.

gent of 09 266 30 66
L vertrek aan terras WZC  

De Vijvers, Walstraat 1

Dinsdag 15 november 
Informatieve voordracht 
Hoe overleef je de  
energiecrisis
Baart de hoge energiefactuur
je zorgen? Kom je in aanmer
king voor het sociaal tarief of 
energiepremies? Wil je tips om 

je energieverbruik te vermin
deren? 
� 10 u.  12 u.
€ gratis
✍  vóór 14/11
L spreker: Christel Herman, 

hoofdmaatschappelijk wer
ker Energiecel OCMW Gent

Donderdag 17 november
Workshop  
Juwelen herstellen
� 13 u.  16 u.
€ 4,50  KT 0,90 (plus onkosten

verrekening, dag zelf )
✍  vóór 16/11 of tot volzet, 
L Max. 2 deelnemers.  

Meebrengen: oude of te 
herstellen halsketting. 
Benodigd heden verkrijgbaar 
bij Rita. 

Vrijdag 18 november
Pc-dokter
� 9 u.  12 u. en 13.30 u.  16 u.
€ gratis
✍ verplicht vóór 16/11,  

via 09 266 45 80
L max. 5 deelnemers voormid

dag, 3 namiddag

Kunstige creativiteit  
voor iedereen
Tekenen voor beginners en 
gevorderden
Afwerking naar keuze.
� 9.30 u.  11.30 u.
€ 17,50  KT 3,50 (5 lessen) 
� 25/11, 2/12, 9/12, 16/12
✍  vóór 14/11, 
L Min. 5 en max. 19 deel

nemers.  
Begeleiding: MariePaule 
Mullie.

Expositie 
Van maandag 7 november  
tot vrijdag 30 december

Prachtige aquarelwerken van 
onze vrijwilliger Roger De Ganck!

Je kunt inschrijven vanaf donderdag  
3 november om 9 uur (tenzij anders vermeld). 
Meer info over de activiteiten en online  
inschrijven op https://activiteitenldc.gent.be
Je kunt over elke activiteit een print met  
uitgebreide info verkrijgen op het secretariaat.



18

Woensdag  
16 november 
en 7 december

Vrijdag 18 november
Samana café
Verhalen voor mantelzorgers 
over geluk.
� 19.30 u. 
€ gratis 
✍ niet nodig

Maandag 21 november
Centrumraad
� 9.30 u.  12 u. 
L iedereen welkom!

Dinsdag 22 november
Kookworkshop rond 
voedselverspilling
Koken met restjes
Weet je niet goed wat aan te 
vangen met keukenrestjes, 
vind je het zonde om die weg 
te gooien? Deze sessie geeft je 
eenvoudige en relevante tips 
om keuken en (moes)tuinres
ten te bewaren en te verwerken 
in nieuwe gerechten.  
Proeven hoort er uiteraard ook 
bij!
�  10 u.  12 u. 
€ gratis
✍  tot 17/11
L Max. 8 deelnemers.  

Meebrengen: schort, snij
plankje, aardappelmesje, 
bewaardoosjes, overschotje 
uit de groentetuin of bereid 
eten van de vorige dag in 
een koeltas. 

Lezing 
Italië door de ogen van 
een ervaren Vlaamse gids
Jan Denisse vertelt over be
zienswaardigheden, cultuur, 
gastronomie,...
� 14 u.
€ 3,50  KT 0,70
✍  aan onthaal

Woensdag 23 november
Dansnamiddag 
� 14 u.  17 u.
€ gratis
L met Maureen

Donderdag 24 november
Brood bakken 
Met Luc & Lut.
�  groep 1: 9 u.  12 u.  

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

plus € 10,00 à € 15,00 on
kosten, 1ste les te betalen

� 26/1, 23/3, 1/6
✍  tot 17/11
L Max. 6 deelnemers/groep. 

Meebrengen: schort, 
brooddoos. 

Zondag 27 november
Wandeling 
Vinderhoutse bossen
Afstand 7 km.
�  13.30 u./13.45 u. verzame

len over de brug Ring
vaart naar Beekstraat 35A 
(scoutslokaal) 
14 u. start wandeling 

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

✍  verplicht vóór 25/11
L Begeleiding: Antoon De 

Loof.  
Lijnbus 9 halte Driesdreef. 
Max. 25 deelnemers. 

Woensdag 30 november
Les Folles de Gand
Show vol glitter, glamour en 
tikkeltje humor.
� 14 u. 
€ 10,00
✍  vóór 25/11
L max. 120 deelnemers

Troostwandeling in  
het Park De Vijvers
Kinderwandeling met psycho
loge.
� 14 u. 
✍  troostplekledeberg@stad.

gent of 09 266 30 66
L vertrek aan terras WZC  

De Vijvers, Walstraat 1

Vrijdag 2 december 
Fuif met Luc Around
� 18.30 u.  23 u. (deuren 

open vanaf 18 u.)

€ 5,00 VVK 
6,00 Kassa

✍  tot dag zelf of volzet
L max. 85 personen

Woensdag 7 december
Filmfan
Papillon (remake 2017)
� 14 u.
€ 3,50  KT 0,70
✍  tot dag zelf, 
L Max. 10 deelnemers.  

Met nabespreking.  
Speelduur: 130 minuten.

Line dance gevorderden 
� 13.30 u.  14.30 u.
€ 35,00  KT 7,00 
✍  aan onthaal, 
L Min. 10 en max. 20 deel

nemers. Lesgever: Malika 
Dekkar.

Donderdag 8 december
Uitstap Kerstmarkt Trier
Voormiddag: na een ontbijt op 
de bus wandel je in het histori
sche deel van de stad met een 
bezoek aan de Dom. Trier is de 
stad van de Romeinse keizerin 
Helena, het amfitheater en het 
Kleed van Christus. 
Middag: vrije lunch. 
Namiddag: bezoek aan één van 
de mooiste Duitse kerstmark
ten.
�  6 u. vertrek aan De Knoop, 

terug in Gent rond 21 u.
€ 62,70  KT 17,40  

(bus + ontbijt)
✍  vóór 1/12
L Max. 50 deelnemers. 

Fooien niet verplicht.

Snoepnamiddag &  
Spotify-verzoeknamiddag
‘Week van het Gents’woafel
bak.
� 14 u.

Vrijdag 9 december
Nieuw!
Zelfverdediging 
� 9 u. 
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DE KNOOP

€ 84,00  KT 16,80 (28 lessen) 
10beurtenkaart: € 45,00   
KT 9,00 
5beurtenkaart: € 22,50   
KT 4,50

✍  aan onthaal, 
L Max. 20 deelnemers.  

Lesgever: Robert Moonen.

Workshop rond  
voedselverspilling
Koelkast op orde
� 10 u.  12 u.
€ gratis
✍  aan onthaal, 
L Max. 8 deelnemers.  

I.s.m. Foodwin.

Zaterdag 10 december
Kerstmarkt
Veel van wat we verkopen, is 
zelfgemaakt door onze crea
tieve ateliers. 
Met Luc Around. 
� 13.30 u.  17.30 u.

Maandag 12 december 
Kookworkshop 
Eva’s wereldkeuken
Embutido, een Filipijns gehakt
brood gestoomd met melk, 
kaas, gekookte eieren, gewik
keld in folie.
� 10 u.  12.30 u.
€ 4,50  KT 0,90 (plus € 3,00 

voorschot ingrediënten, 
verdere onkosten regelen 
we dag zelf )

✍ vóór 6/12
L max. 10 deelnemers 

Dinsdag 13 december 
Ontbijt
� 8.30 u.
€ 6,00  KT 4,20 
✍  vóór 9/12

Bakworkshop
Maak zelf je taart.
� 14 u.  17 u.
€ 4,50  KT 0,90 + ingrediën

ten tussen € 2,00 en € 5,00 
(afhankelijk van de taart) aan 
de begeleider te betalen

✍  vóór 6/12
L Max. 8 deelnemers.  

Begeleiding: Edwin  
Danckaert.

Donderdag 15 december
Workshop  
Juwelen herstellen
� 13 u.  16 u.
€ 4,50  KT 0,90 (plus onkosten

verrekening, dag zelf )
✍ vóór 14/12 of tot volzet, 
L Max. 2 deelnemers.  

Meebrengen: oude of te 
herstellen halsketting. 
Benodigd heden verkrijgbaar 
bij Rita. 

Vrijdag 16 december
Samana café
Magic Act
� 19.30 u. 
€ gratis 
✍ niet nodig

Zondag 18 december
Wandeling Zwijnaarde 
(domein Waes)
Afstand 8 km.
� 13.30 u./13.45 u. verzamelen 

aan de kerk, Dorpsstraat 
Zwijnaarde  
14 u. start wandeling 

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

✍  verplicht vóór 16/12
L Begeleiding: Antoon De 

Loof. Lijnbussen 70/72,  
Zuid of StPietersStation. 
Max. 25 deelnemers.

Woensdag 21 december
Kerstfeest
• Bloemkoolroomsoep met 

gerookte zalmsnippers
• Schartongrolletjes met 

blanke botersaus, prei en 
bladerdeegje

• Gegrild varkenshaasje, 
appeltje met veenbessen, 
witloof, jonge wortel en rode 
wijnsaus

• Dessert en koffie
Met Mr. Molotov. 

� 11.30 u.
€ 22,50  KT 15,60 (maaltijd en 

dansfeest inbegrepen) 
€ 3,00  KT 0,60 enkel dans

namiddag
✍  vóór 15/12
L Max. 80 pers. I.s.m. IKook.  

Je kunt 20 UiTPAS punten 
inruilen voor € 5,00 korting.

Bloemschikken 
Zie 9/11.
✍  vóór 16/12

Vrijdag 23 december
Troostwandeling in  
het Park De Vijvers
Kerstwandeling.
� 14 u. 
✍  troostplekledeberg@stad.

gent of 09 266 30 66
L vertrek aan terras WZC  

De Vijvers, Walstraat 1

Zaterdag 24 december
Kerstavondfeest
Meer info aan onthaal.  
Alleen voor buurtbewoners.

Maandag 26 december
Tweede kerstdag
Het centrum is gesloten.

Donderdag 12 januari
Centrum gesloten vanaf 12 u. 

ANTENNE MOSCOU-WIJK 

Boodschappenbus Aldi/Lidl
Elke 1ste en 3de maandag
� 16.30 u.: opstapplaats wijk

centrum De Porre, Jules de 
SaintGenoisstraat 101

€ 5,00  KT 3,00
✍  verplicht bij Chantal Boone 

0477 99 64 94

Moscou Kookt
Donderdag 10 november en  
8 december
Maandelijks kookmoment 
voor buurtbewoners met Leen 
d’Harte.



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 https://activiteitenldc.gent.be. 

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

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

Je betaalt contant of met Bancontact.
Telefonisch inschrijven is niet mogelijk,  
tenzij voor gratis activiteiten of anders 

vermeld.  
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.

2020

VOOR AL JE WOONVRAGEN

“Buurtbewoners met woonvra
gen hoeven dus niet meer naar 
het administratief centrum aan 
het Zuid. Wij komen naar hen 
toe”, vertelt Charlot.  “Als Woon
wijzer geven wij gratis woon
advies, informatie en onder
steuning op maat. In Zwijnaarde 
wonen er veel mensen in hun 
eigen huis. Ook zij kunnen bij 
ons terecht. Wij helpen bijvoor
beeld bij het aanvragen van 
premies voor de renovatie van je 
woning. Zoals de Vlaamse Mijn 
VerbouwPremie, een eenge
maakte premie voor renovaties 
en energiebesparende investe
ringen. Bij Stad Gent kan je ook 
terecht voor de MijnVerbouw
Lening, waarbij je tot 60.000 
euro renteloos kunt lenen als je 
onder een bepaalde inkomens
grens valt.”
Charlot helpt je ook bij vragen 
over je huurcontract. “Beant
woordt dat aan de huurwet

geving? Is de opzeg van je 
huurcontract correct gebeurd? 
Wat moet je doen als je zelf je 
opzeg wilt geven? Hoe krijg je 
je huurwaarborg terug? Heb je 
een probleem met de kwaliteit 
van de huurwoning en wil de 
eigenaar niks doen om dat te 
verhelpen? Dan kan je bij ons te
recht voor advies. Je kan ook een 
conformiteitsonderzoek aanvra
gen, dat aantoont dat de woning 
aan de minimale woningkwa
liteitsnormen voldoet. Verder 
maken we huurders wegwijs in 
tegemoetkomingen waarop ze 
recht hebben, zoals de Vlaamse 
huursubsidie en premie.”

Tijdens een gratis infomoment  
in de cafetaria op maandag  
7 november, tussen 14 en 16 u.,  
verneem je waarmee Charlot 
je kan helpen. Inschrijven is 
verplicht.

Woonwijzer 
Zwijnaarde
Woon je in Zwijnaarde en heb je als eigenaar, huurder of  
verhuurder eender welke woonvraag, dan is Woonwijzer
consulent Charlot Bonami voortaan je aanspreekpunt. 
Vanaf november houdt ze maandelijks elke eerste maandag
namiddag in de cafetaria van De Mantel een zitdag.
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Goe-gebuurs
De eerste goegebuurs zijn nu al aan 
de slag in Nederzwijnaarde en Hon
dele in Zwijnaarde. De Borluutwijk 
in SintDenijsWestrem heeft met 
Eva een goegebuur. In de Bloeme
kenswijk is Sabine de ogen en oren 
van antennemedewerker Nathalie 
Samaes. “Ik was eigenlijk al een 
goegebuur vóór die term bestond! 
Al heel mijn leven draag ik zorg voor 
anderen: voor mijn ouders, mijn 
tante en mijn zoon, mijn buren. Als ik 
merkte dat er dingen fout liepen, dat 
iemand er onverzorgd bijliep of dat 
de rolluiken dicht bleven, dan vroeg 
ik of alles in orde was en of ik iets kon 
doen. Het is een vorm van sociale 
controle, mensen in het oog houden, 
maar op een positieve manier. Niet 
om hen te bespioneren, maar om 
hen te helpen.”

Vinger aan de pols
“Dat is ook wel nodig. Want die reflex 
om elkaar te helpen, is toch wel wat 
uit onze samenleving verdwenen. 
Mensen leven meer op hun eigen. Bij 
nieuwkomers ligt dat anders, merk ik 

in mijn wijk. Zij zullen elkaar rapper 
spontaan helpen”, vertelt Sabine. “Uit 
ervaring weet ik dat veel ouderen 
het lastig hebben met eenzaamheid. 
Je botst ook almaar vaker op verdo
ken armoede. Maar mensen gaan 
niet snel iets uit zichzelf zeggen en 
laten zich vaak gaan. Sommigen zijn 
beschaamd om hulp te vragen. En bij 
een eenmalig huisbezoek zie je niet 
alles. Maar als ze je beginnen te ken
nen, komen ze wel los. En dat is mijn 
rol als goegebuur. Kijken en obser
veren, de vinger aan de pols houden, 
aan Nathalie signaleren wie hulp kan 
gebruiken.”
“Zelf probeer ik mensen door te 
verwijzen naar de buurtmaaltijden in 
het Open Huis. Het is altijd lekker, het 
is een gezellige bedoening, je leert 
nieuwe mensen kennen of ziet oude 
bekenden terug. Voor de rest is er 
hier in het dorp niet zoveel te doen 
voor ouderen en De Mantel is voor 
velen te ver”, geeft Sabine nog mee.

Netwerk
“In straten waar bewoners elkaar al 

spontaan helpen, is niet meteen een 
goegebuur nodig. Maar in andere 
straten willen we wel graag een net
werk van goegebuurs uitbouwen. 
Dat lijkt ons een efficiënte manier om 
in contact te blijven met kwetsbare 
buurtbewoners. Indien nodig kun
nen wij op onze beurt de maatschap
pelijk werker, psycholoog of ergothe
rapeut van De Mantel inschakelen”, 
stipt antennemedewerker Nathalie 
Samaes aan. “Via de goegebuurs 
kunnen we ook onze projecten en 
initiatieven sneller bij buurtbewo
ners brengen. Zelf hebben we op 
vaste momenten contact met onze 
goegebuurs. Wij gaan hiermee als 
eerste LDC van start. Als het aanslaat, 
kunnen ook andere lokale diensten
centra volgen.”

Interesse om goe-gebuur in je straat te 
worden? Contacteer dan Kathy  
Van den Berghe (voor Zwijnaarde): 
0478 87 06 97 of Nathalie Samaes 
(Sint-Denijs-Westrem, Afsnee):  
0473 94 13 60

Als eerste lokaal 
dienstencentrum start De 
Mantel met goegebuurs. Zij 
zijn een bekend gezicht in 
hun straat en hebben extra 
aandacht voor kwetsbare 
buren. Merken ze dat zich 
een probleem voordoet, dan 
koppelen ze meteen terug 
naar de antennemedewerker 
of de buurtzorger, die zo 
veel sneller in actie kunnen 
schieten.

CONTACT HOUDEN MET  
KWETSBARE BUURTBEWONERS
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Mosselfeest
Donderdag  
24 november
A volonté met 
brood.

GEZOCHT!
Vrijwilligers zijn de ruggen
graat van ons centrum. Wij 
zijn op zoek naar enkele extra 
schakels. Meld je aan bij ons 
onthaal indien interesse!
• Bar: onze bezoekers bedie

nen met de glimlach.
• Vervoer: bezoekers van en 

naar het ldc brengen. Met 
of zonder eigen vervoer!

• Feestploeg: helpen bij onze 
grote feesten en snoep
namiddagen.

• Klusjes: handig persoon 
die wat basisklusjes kan 
opknappen bij mensen die 
het zelf niet meer kunnen.

• Digitaal talent: mensen 
helpen met specifieke  
computer en andere tech
nologische vragen.

Maandag 7 november
Infomoment Woonwijzer
Zie artikel op pag. 20.
� 14 u.  16 u.
€ gratis
✍  verplicht (tot dag zelf )

Dinsdag 8 november
Voordracht LEIF
Er bestaan in België vijf 
wilsverklaringen die je voor
afgaand kan opstellen. Deze 
voordracht helpt je om door 
de bomen het bos nog te zien.
� 14 u.  16 u.
€ gratis
✍  verplicht (tot dag zelf )

Maandelijkse wandeling
Wandeling van 1,5 uur op de 
nieuw aangelegde paden van 
de Vinderhoutse bossen.

�  14 u. verzamelen aan sta
tion van GentSintPieters 
waar je om 14.10 u. bus 14 
neemt richting Deinze

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

L Begeleider: Stefan.  
Busticket zelf aan te kopen.

Dinsdag 15 november
Zitdag LEIF
Na de voordracht over de voor
afgaande wilsverklaring van 
vorige week kan je vandaag 
met je persoonlijk verhaal of 
vragen terecht op deze zitdag.
� 14 u.  16 u.
€ gratis
✍  verplicht en kan pas na 

voordracht 8/11 (beperkt 
aantal plaatsen)

Donderdag 17 november
Dans- en muzieknamiddag
Onze dj geeft weer het beste 
van zichzelf. Liedjes aanvra
gen kan, meezingen mag en 
plezier hebben moet!
� vanaf 14 u.
€ gratis

Vrijdag 18 november
Improvisatiekoken
Improvisatiekoken is koken in 
omgekeerde richting. Je ver
trekt niet van een recept, maar 
van de ingrediënten die je nog 
in huis hebt.  
Tijdens deze workshop leer je 
smaken, kleuren en texturen 
combineren tot een heerlijk 
gevarieerd bordje vol. De 
maaltijd wordt samen opge
geten... Of breng plastic potjes 
mee!

� 14 u.  17 u.
€ gratis
L i.s.m. VELT (Vereniging voor 

Ecologisch Leven, koken en 
Tuinieren)

Dinsdag 22 november
Koken van eenvoudige 
visgerechten
� 9 u.  13 u.
€ 139,00  KT 91,00 (8 lessen, 

incl. verse ingrediënten)
L Meebrengen: koksvest, 

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

Donderdag 24 november
Mosselfeest
A volonté met brood!
�  start om 12 u. (deuren open 

om 11.30 u.)
€ 25,00  KT 17,50  

(je kan 20 UiTPASpunten 
ruilen voor € 5,00 korting)

L beperkt aantal plaatsen

Voordracht
Geschiedenis van het 
vrouwenstemrecht
Oma had geen stemrecht, 
moeder geen pil, dochter 
geen tijd
Op 26 juni 1949 mochten vrou
wen voor het eerst naar de 
stembus. Welke strijd voerden 
de suffragettes en de Dolle 
Mina’s? Wanneer kwamen er 
vrouwen in de regering? Aan 
de hand van verhalen, citaten, 
een quiz en originele beeld
fragmenten uit 1949 word je 
meegenomen in een boeiend 
verhaal.
� 20 u.
€ 5,00  KT 1,00

TIP!

Je kunt inschrijven vanaf donderdag  
3 november om 9 uur (tenzij anders vermeld). 
Meer info over de activiteiten en online  
inschrijven op https://activiteitenldc.gent.be
Je kunt over elke activiteit een print met  
uitgebreide info verkrijgen op het secretariaat.

Snoepnamiddag in onze cafetaria

• Donderdag 10 november: huisgemaakte lekkernijen
• Donderdag 1 december: huisgemaakte wafels

� vanaf 14 u.
€  toegang gratis, lekkernijen en wafels zijn te betalen!



Waarvoor kan je terecht in de antennewerking? 
• Vragen over hulp en dienstverlening en de administratie erbij
• Praktische vragen rond thuiszorg, aanpassingen aan je woning, 

vervoer, opname assistentiewoning of WZC,...
• Vragen rond vrije tijd: activiteiten in de LDC’s, vrijwilligerswerk,...
• Buren voor buren: de antennemedewerker brengt behulpzame 

buren in contact met ouderen die hulp kunnen gebruiken voor 
kleine zaken

• Buurtactiviteiten: samen met buurtbewoners en verenigingen
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DE MANTEL

✍ i.s.m. vzw Markant, netwerk 
van en voor ondernemende 
vrouwen

Vrijdag 2 december
Samen eten in de  
Hotelschool
• Oosterse minestronebouil

lon, limoenblad, citroengras
• Gebakken kabeljauw, karne

melk, garnalen, prei
• Wilde eend zoetzuur, wortel 

honing, yoghurt, flespom
poen

• Zwarte bessen délice, peren, 
nougat

� 10.45 u. verzamelen aan De 
Mantel en dan samen met 
de tram naar de hotelschool 
OF om 11.45 u. ter plaatse 
(Lange Violettestraat 10)

€ 50,00 
L beperkt aantal plaatsen 

Maandag 5 december
Zitdag Woonwijzer
Zie artikel op pag. 20.
� 14 u.  16 u.
€ gratis
L in de cafetaria

Week van de  
Dienstverlening 
Wij houden je verder op de 
hoogte via onze nieuwsbrief en 
Facebookpagina.

Vrijdag 9 december
Workshop
Koelkast op orde
Wist je dat de temperatuur 
in een statische koelkast kan 
variëren tussen ongeveer 0°C 
onderaan en 7°C graden boven
aan? En dat bijna de helft van 

het eten dat mensen thuis weg
gooien, recht uit de koelkast 
komt? Voedsel kan gelukkig 
veel langer goed blijven door 
het op de juiste plaats in de 
koelkast te leggen. Tijdens deze 
interactieve workshop leer je 
hoe je die koelkast precies moet 
schikken, wat er niet in moet, 
welke vruchten je beter niet te 
dicht bij elkaar bewaart,...
� 14 u.  15.30 u.
€ gratis
L i.s.m. FoodWIN

Dinsdag 13 december
Maandelijkse wandeling
Met de trein naar Aalst voor een 
stadswandeling van 1,5 uur.
� 13.45 u. verzamelen aan  

perron 17 GentSintPieters 
aan de ticketautomaat

L andere praktische info:  
zie 8/11

Vrijdag 23 december
Muziek- en dansnamiddag 
in kerstsfeer
� vanaf 14 u.
€ gratis

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.

Buurtmaaltijd
Dinsdag 15/11, 6/12 en 20/12
Vers klaargemaakt door IKOOK.
�  vanaf 11.30 u. in het Open 

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

gerecht en dessert
✍  inschrijven met betaling kan 

tot 1 week vóór de maaltijd

ANTENNE SINT-DENIJS-WESTREM EN AFSNEE

Nathalie Samaes is de antennemedewerker voor de regio  
Sint-Denijs-Westrem en Afsnee. 
Bereikbaar: ma & di: 9 u.  17 u., woe: 9 u.  12 u.
Tel: 0473 94 13 60, email: Nathalie.Samaes@stad.gent

Winterdorp
Zondag 11 december

I.s.m. lokale verenigingen en hande
laren maken we van Zwijnaarde het 
mooiste kerstdorp van Vlaanderen 
(en omstreken)!

Sluitingsdagen

• Dinsdag 1 november
• Woensdag 2 november
• Vrijdag 11 november
• Maandag 26 december
• Maandag 2 januari
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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: ✍

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

op het secretariaat (niet telefonisch) of via 
https://activiteitenldc.gent.be (vraag naar 
jouw login!) vanaf donderdag 3 november 

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.

CURSUS OVER ASSERTIVITEIT

“Vroeger heb ik al veel cursus
sen over communicatie en 
assertiviteit gegeven”, vertelt 
Marc, die zijn loopbaan beëin
digde als personeelschef bij 
Bekaert in Zwevegem. “Dus 
waarom nu ook hier niet in het 
LDC? Mijn ervaring is dat heel 
wat ouderen vaak last hebben 
om hun gedacht te zeggen en 
voor zichzelf op te komen. Ze 
volgen gedwee op wat hun 
(klein)kinderen vragen, uit 
schrik hen te verliezen. Zorgen 
ze voor hun partner, dan schui
ven ze vaak hun eigen belang 
opzij en vergeten ze voor 
zichzelf tijd te nemen. Maar 
het is wel een inwendige strijd 
waarmee ze zitten, waarover 
ze tegenover andere mensen 
klagen maar er voor de rest niks 
aan doen. Zwijgen voor de rust 
en de vrede, is niet nuttig in alle 

situaties. Assertiviteit begint 
met jezelf graag zien en ruimte 
leren nemen voor jezelf. Tonen 
dat je er bent, dat je bestaat. 
Dan gaan anderen met jou 
rekening houden. Als je jezelf 
voortdurend wegtovert, lukt dat 
niet.”
Op donderdag 17 november is 
er een gratis infosessie, waarin 
inhoud en aanpak van de 
lessen reeks worden toegelicht. 
“Zo weet je meteen of het jou 
ligt en of je er iets aan zal heb
ben”, vervolgt Marc. “De cursus 
zelf start een week later en is 
heel praktijkgericht. Van elkaar 
leren via oefeningen, zaken uit
proberen in een rollenspel. Zelf 
zal ik vooral luisteren: waarmee 
hebben de deelnemers moeite, 
wat zit hen dwars.”

Praktische info: zie agenda.

‘Toch mondig’
“Assertief zijn is op een positieve manier voor jezelf en je 
mening opkomen. Je eigen grenzen stellen zonder daarom de 
grenzen van de ander aan te vallen. Dat is wat ik in mijn cursus 
‘Toch mondig’ wil meegeven”, zegt Marc Geerinck (77).
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REGENBOOG

Donderdag 3 november
Sneukeldingskes
Appel-perentaart
� 14 u.  16.30 u.  

of tot uitverkocht
€ 2,50 (inclusief koffie)

Maandag 7 november
Infosessie
Energie en geld besparen
Je verbruik onder controle 
houden, tips om meteen te 
besparen op je energiefactuur, 
energieleveranciers vergelijken 
met de Vtest, gratis renovatie
advies en begeleiding bij De 
Energiecentrale.
� 14 u.
€ gratis
✍  vanaf 24 /10 t.e.m. 3/11, 

Woensdag 9 november
Nieuwe reeks  
Mens en Cultuur
Wat hebben verschillende 
cultuur, zoals de Verlichting en 
Reniassance, tot grondslag?
� 14.30 u.  17 u.
€ 14,00  KT 2,80
� 9/11, 23/11, 14/12, 28/12
✍
L lesgever: Frank Vermeirsch

Maandag 14 november
Gegidste rondleiding
De Boekentoren op  
de Blandijnberg
Met deze wandeling van 
ongeveer anderhalf uur krijg 
je een beeld van het architec
turale project van de Boeken
toren. Wat was het plan van de 
architect? Wat werd er gereali
seerd? Hoe werd de restauratie 
aangepakt? Plus info over leven 

en werk van architect Henry 
Van de Velde. Het hoogtepunt 
van deze wandeling is het 
bezoek aan de belvedère: een 
unieke ruimte met een subliem 
360°uitzicht over de stad! 
� 10.30 u. aan de kerk op het 

SintPietersplein. Gids Sonja 
Van Damme van WalkinGent 
wacht je op. Kom op tijd!

€ 12,00  KT 2,40
✍  t.e.m. 28/10
L bij slecht weer wordt de 

wandeling aangepast en is er 
meer uitleg binnen voorzien

Woensdag 16 november
Start nieuwe reeks
Alert op internet
In deze 5delige reeks verneem 
je hoe je te beschermen tegen 
oplichters op het internet: op 
welke links klik je beter niet, 
welke informatie geef je weg 
over jezelf, hoe kies je een veilig 
paswoord, hoe maak je updates 
en backups van je computer en 
mobiele apparaten,…
� 9.30 u.  11.30 u.
€ 17,50  KT 3,50
� 16/11, 23/11, 30/11, 7/12 en 

14/12
✍ t.e.m. 14/11, 
L lesgever: René Vander 

Veken (voormalig lid van de 
 regionale en lokale compu
ter crime unit van de politie)

Donderdag 17 november
Start nieuwe digireeks
Online reizen boeken
Van een tramkaartje bij De Lijn 
tot een vliegreis en hotel of 
gastenkamer boeken: vandaag 
kan dat makkelijk met een app 

op je telefoon of tablet. Je leert 
welke apps je hiervoor nodig 
hebt, hoe je die kan gebruiken 
en hoe betrouwbaar ze zijn.  
� 9.30 u.  11.30 u.
€ 10,50  KT 2,10
� 3 sessies: 17/11, 24/11, 1/12
✍
L Lesgever: Yves De Baets. 

Meebrengen: opgeladen 
toestel.

Gratis infosessie nieuwe 
reeks ‘Toch mondig’
Zie het artikel op de pagina 
hiernaast plus agenda 24/11.
� 10.30 u.  11.45 u.

Vrijdag 18 november
60’s fuif

Haal je dansmoves van onder 
het stof en ‘Twist en Shout’ erop 
los! Met onze huisdj Eric.
� 14 u.  17 u.
€ gratis

Film
Le Fils (2002)
Olivier werkt als instructeur in 
een instelling voor gedrags
gestoorde jongeren.
Als de 16jarige Francis in het 
centrum aankomt, raakt Olivier 
helemaal de kluts kwijt. 
� 14 u. met korte inleiding van 

Jacques
€ 3,50  KT 0,70

Aangepaste openingsuren

• Maandag 31 oktober: 9.30 u.  16 u.
• Dinsdag 1 november: gesloten
• Woensdag 2 november: gesloten
• Vrijdag 11 november: gesloten
• Maandag 26 december: gesloten

Je kunt inschrijven vanaf donderdag  
3 november om 9 uur (tenzij anders vermeld). 
Meer info over de activiteiten en online  
inschrijven op https://activiteitenldc.gent.be
Je kunt over elke activiteit een print met  
uitgebreide info verkrijgen op het secretariaat.
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Sinterklaas-
wafelbak
Dinsdag  
6 december

✍  t.e.m. 10/11, 
L Belgische film van de broers 

Dardenne, speelduur: 100 
minuten

Maandag 21 november
Computerworkshop
Adressenbestand  
aanmaken en op  
enveloppen en etiketten 
afdrukken
Weg met slordige notaboekjes 
en visitekaartjes allerhande. 
Leer hoe je in Excel een mooie 
alfabetisch gerangschikte lijst 
aanlegt van adressen en hoe je 
die kan printen op enveloppen 
of etiketten.
� 13.30 u.  17 u.
€ 3,50  KT 0,70
✍  t.e.m. 17/11
L Met Daniël De Ridder.  

Voor gevorderden (kennis 
van Word en Excel, GEEN 
Open Office). Meebrengen: 
laptop + lader. Géén Apple
toestellen of tablet.

Donderdag 24 november
Uitstap naar de  
Champagnestreek
Programma:
• Reims: bezoek aan de in

drukwekkende OnzeLieve
Vrouwekathedraal.

• Lunch in het stadscentrum.
• Epernay: optioneel be

zoek aan champagne huis 
 Mercier waar je met een 
treintje door de cham
pagne kelders kan rijden  
(€ 20,00, met degustatie).

• Hautvillers: in de abdij 
ligt Dom Pérignon begra
ven, de ‘uitvinder’ van de 

 champagne. Bij de familie 
Gobillard proef je 5 ver
schillende champagnes en 
kan je flessen kopen.

�  6 u. vertrek aan de 
Parklaan, terug rond 21 u.

€ 65,00  KT 13,00 (bus, ont
bijt en bezoek Gobillard) 
Vrijblijvend: lunch € 25,00 
(prijs bij benadering, 
dranken niet inbegrepen). 
Geef bij inschrijving door 
of je wilt inschrijven voor 
de lunch en of er speciale 
noden zijn (veggie,…).

✍ t.e.m. 16/11

Nieuwe reeks
'Toch mondig'
Herken je dat?.. Eigen belang 
opzij schuiven en overlast op 
jou nemen/ blijven verdragen:
De zorg voor kleinkinderen/ 
Burenhinder/ Afspraken of 
regels die niet worden nage
leefd/ Niet respectvol gedrag/ 
Meer opkomen voor je me
ning. Wat wil/kan je daaraan 
doen? Hoe krijg je het gezegd 
met wederzijds respect en 
oog voor een goede relatie? 
Hoe geef of ontvang je een 
compliment? In 5 sessies van 
2,5 u. oefen je in een vertrou
wensvolle sfeer met voorbeel
den uit de dagelijkse praktijk.  
Zie ook het artikel op pag. 24.
Vooraf vrijblijvende gratis 
infosessie (zie 17/11).
� 9.30 u.  12 u.
€ 17,50  KT 3,50
� 24/11, 1/12,8/12, 15/12, 

22/12
L lesgever: Marc Geerinck, 

max. 10 deelnemers

Vrijdag 25 november
Op de koffie bij je  
buurtinspecteur
Buurtinspecteurs van het 
wijkcommissariaat Nieuw 
Gent komen bij ons langs en 
vertellen waarvoor je bij hen 
terecht kunt en waar ze in de 
wijk op inzetten. Bij een koffie 
luisteren ze naar je vragen en 
bezorgdheden.
� 14 u.  17 u.
€ gratis
✍
L i.s.m. politie Nieuw Gent: 

pz.gent.wijk.nieuwgent@
police.belgium.eu 
09 266 63 60

Dinsdag 29 november
Creaworkshop Powertex
Kerststuk in ivoor
Maak een mooie blikvanger 
voor aan de muur of op tafel 
(eventueel + theelichthouder).
� 13.30 u.  16.30 u.
€ 4,50  KT 0,90 + € 12,00 voor

schot materiaal
✍ t.e.m. 18 /11, 

Donderdag 1 december
Sneukeldingskes
Appelcrumble
�  14 u.  16.30 u. of tot  

uitverkocht
€ 2,50 (incl. koffie)

Vrijdag 2 december
Wintersfeer 
Op zoek naar gezelligheid en 
warmte? We voorzien in allerlei 
lekkers, hartig en zoet. Mis
schien win je wel een leuke 
prijs met onze tombola of vind 
je een leuk en origineel einde

Zoete Donderdagen

• elke eerste donderdag: vers bereide  
sneukeldingskes van Nicole en Rita (zie agenda)

• alle andere donderdagen: taart

Lekker opwarmen!
Maandag en dinsdag

Verse soep te koop.
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jaarcadeautje op de kraampjes
markt van onze creatieve 
ateliers. De kerstman of vrouw 
verwacht jullie!
� 13.30 u.  17.30 u.
€ vrije toegang

Dinsdag 6 december
Sinterklaas-wafelbak
Vandaag bakken onze vrij
willigers Liliane en Michèle 
feestelijke wafels zoals Nero en 
Madam Pheip het ons geleerd 
hebben, maar we serveren ze 
met een toepasselijk accent van 
Sint en Piet!
� 14 u.  16.30 u. of tot  

uitverkocht
€ 2,50 (incl. koffie)

Vrijdag 9 december
Infosessie
Wat te doen bij hoge  
energiefacturen?
Hoofdmaatschappelijk werker 
Christel Herman van de Energie
cel OCMW Gent helpt je op weg. 
De ‘Energiecel’ is er voor alle 
Gentenaars, los van inkomen of 
statuut, die vragen hebben over 
hun energiefactuur en verbruik 
of betalingsmoeilijkheden 
ondervinden. Je kan er terecht 
voor financiële, administratieve 
en preventieve ondersteuning.
� 14 u.
€ gratis
✍  t.e.m. 5/12, 

Maandag 12 december
Samen tegen  
voedselverspilling
Workshop  
‘Leer fermenteren’
Door bv. resten van kool en 

andere groenten te fermente
ren kan je ze langer bewaren. 
Gefermenteerde voeding heeft 
ook voordelen op vlak van  
gezondheid en energieverbruik.
� 14 u.  16 u.
€ gratis
✍  t.e.m. 5/12
L i.s.m. Stad Gent en IVAGO. 

Neem ook een kijkje op 
gentklimaatstad.be

Vrijdag 16 december
Kerstbingo
� 14 u.

Film
Les Choristes (2004)
In 1949 wordt de werkloze mu
ziekleraar Clément benoemd als 
opzichter in een internaat.
Het opvoedingssysteem van de 
directeur is erg streng. Clément 
probeert de jongeren te boeien 
door een koor samen te stellen.
� 14 u. met korte inleiding 

door Jacques
€ 3,50  KT 0,70
✍ t.e.m. 9/12, 
L speelduur 95 minuten

Zaterdag 17 december
Kerstconcert door  
koor Familloir
�  deuren open 14.30 u.,  

start 15 u.
€ 12,00  KT 2,40  

of dag zelf aan de kassa: 
€ 15,00, géén KT

✍  t.e.m. 13/12 aan onthaal  
De Regenboog, 

L I.s.m. Cultuur Colette. Vindt 
plaats in de kerk van Sint
Coleta, SintColetastraat. 
Rolstoeltoegankelijk.

Dinsdag 20 december
Creaworkshop Powertex
Zuil met waterval van  
kerstballen
� 13.30 u.  16.30 u.
€ 4,50  KT 0,90 + € 12,00 voor

schot materiaal
✍  t.e.m. 9/12, 

Lezing  
‘Spiegels van de stad. Langs 
Gentse ramen en vensters’
Stadsgids Annelies De Waele 
neemt je aan de hand van haar 
recent verschenen boek mee 
op een virtuele reis langs ‘haar’ 
favoriete vensterramen’. 
� 14 u.  16 u.
€ 4,50  KT 0,90 
✍  t.e.m. 15/12, 

Donderdag 22 december
Kerstfeest met optreden 
van Patrick Moreno
Heerlijk tafelen met pompoen
soep, parelhoen met druiven
saus, groentjes en kroketten 
plus een kerststronk om af te 
sluiten. Of kies voor vegetari
sche galetten met lekker sausje.
Daarna volgt nostalgische 
ambiance met Nederlandstalige 
liedjes, covers en crooners.
� 11.30 u.
€ 21,00  KT 12,70  

(maaltijd + optreden)
✍  t.e.m. 16/12
L je kan 20UiTPASpunten 

inruilen voor € 5,00 korting

Gratis knoppenspreekuur
Maandag, woensdag en vrijdag

Op afspraak.

Antennewerking Nieuw Gent

Liesbet Denolf: 0473 87 37 98

Conversatiegroep Nederlands
� dinsdagvoormiddag
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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 https://activiteitenldc.gent.be. 

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

donderdag 3 november 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.

HOUDT JE FIT EN SOEPEL

“Pilates bestaat uit oefeningen 
op de mat en is goed voor je 
gewrichten, houding en rug
gengraat”, aldus Helena (71). 
“Oudere mensen lopen vaak 
met gebogen schouders. Dat 
stremt je bloed en zuurstof
stroom, waardoor je moeilijker 
kan ademen. Pilates verbetert 
je houding. Vandaar dat we veel 
stretchoefeningen doen om 
mooie, lange spieren te kwe
ken en pezen te rekken. Zo blijf 
je fit en soepel. Dat is op elke 
leeftijd belangrijk en zeker voor 
ouderen want dat bevordert 
hun motoriek. Als je struikelt en 
goeie spieren hebt, zal je niet 
meteen vallen.”
“Een ander pluspunt is dat je 
elke oefening op verschillende 
niveaus kan doen en dus kan 
aanpassen aan de mogelijkhe
den van de deelnemers. Je kan 
bv. ook mee doen van uit een 

stoel”, vervolgt Helena. “Pilates 
is een proces. Wees geduldig 
en geef je lichaam de kans om 
door te groeien naar een hoger 
niveau. Je moet luisteren naar 
je lichaam, want dat is veel 
slimmer dan jij. Als je pijn voelt, 
doe de oefening dan alleen mee 
in gedachten. Maar laat je niet 
ontmoedigen. Opgeven is geen 
optie.”
“Pilates is eigenlijk een groot 
onderhoud van je lichaam”, 
vertelt Helena. “Ik spreek uit 
ervaring, want ik ben ermee 
begonnen toen ik last kreeg aan 
mijn rug en in rolstoel dreigde 
te belanden. Ik voel mij nu fit
ter dan ooit tevoren. Dat wil ik 
graag aan anderen doorgeven.”

Gratis proefles op 8/11, een week 
later start een 5-delige reeks.  
Zie agenda.

Pilates
Omdat we allemaal gezond ouder willen worden, zet De 
Thuishaven dit najaar meer in op bewegingsactiviteiten. Zo 
kan je voortaan op maandagvoormiddag aansluiten bij taichi 
en op donderdagnamiddag bij stoelyoga. In november start 
Helena Carron met een reeks pilates.
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Snoepnamiddagen

• Woensdag 9, 16, 23 november en  
7, 14, 28 december: taart

• Woensdag 30 november: zie agenda!
• Woensdag 21 december: oliebollen

Dinsdag 1 november
Allerheiligen
Het centrum is gesloten.

Woensdag 2 november
Allerzielen
Het centrum is gesloten.

Donderdag 3 november
Start inschrijvingen
�  vanaf 9 u.

Samen naar de film/ 
Seniors at the movies
‘Mrs. Harris goes to Paris’ in 
cinema Sphinx.

� 14 u. verzamelen aan  
De Thuishaven om 13.15 u., 
met de tram richting 
 bioscoop. Vervoer nodig? 
Reserveer dat bij inschrij
ving, is wel betalend.

€ 8,00
✍  vanaf 24/10 t.e.m. 28/10!

Vrijdag 4 november
Stamboomonderzoek
Ervaringen delen? Hulp vragen 
bij je opzoekingen? Sluit aan bij 
onze groep!
� 14.30 u.  17 u., maandelijks
€ 3,50  KT 0,70
✍ t.e.m. 4/11
 2/12
L begeleider: Erik De Smet

Maandag 7 november
Creatieve workshop
Miniatuurweven

� 13.30 u.  16 u. 
€ 4,50  KT 0,90
✍ vanaf 24/10 t.e.m. 4/11, 

Dinsdag 8 november
Proefles Pilates
� 9 u.  10 u.
€ gratis
✍  tot 8/11
L lesgever: Helena Carron

Woensdag 9 november
Infosessie rond energie  
en energiebesparende 
maatregelen
Door Energiecentrale Gent.
� 14 u.  16 u.
€ gratis
✍  vanaf 24/10 aan onthaal, 

Dinsdag 15 november
Nieuw! Reeks pilates
Zie het artikel hiernaast.
� 9 u.  10 u. 
€ 17,50  KT 3,50
� 22/11, 29/11, 6/12, 13/12
✍  t.e.m. 15/11, 

Workshop
Koken met restjes
Met eenvoudige en relevante 
tips en tricks om de overschot
jes uit je koelkast en andere 
keuken en (moes)tuinresten 

te bewaren en te verwerken in 
nieuwe gerechten. 
Na de theorie ga je met de 
lesgever aan de slag om met 
je meegebrachte keukenrest
jes een nieuwe en smakelijke 
gerecht te maken. 
� 9 u.  12 u.
€ gratis
✍  inschrijven t.e.m. 10/11
L In samenwerking met vzw 

Vlaco. Max. 12 deelnemers. 
Meebrengen: schort, snij
plankje, aardappelmesje, 
bewaardoosje, overschotje 
uit groentetuin of bereid 
eten van de vorige dag (in 
koeltas meebrengen!).

Muziek beluisteren 
Met de 5de en 6de symfonie van 
Tsjaikovsky. Tussendoor speelt 
Vadim Repin zijn Vioolconcert.
� 14 u.  17 u. 
€ 3,50  KT 0,70
✍  t.e.m. 15/11, 

Woensdag 16 november
Spreekuur computer, 
tablets en smartphones 
(Android)
Heb je een vraag of extra 
ondersteuning nodig? Breng je 
toestel mee!
� 14 u.  17 u.
€ gratis
L bel je vraag vooraf door op 

09 266 34 66 om je afspraak 
vast te leggen

Donderdag 17 november
Kaasavond
Vele soorten kazen, uitgeko
zen door traiteur Dirk Von der 
 Crone, vergezeld van fruit, 

Je kunt inschrijven vanaf donderdag  
3 november om 9 uur (tenzij anders vermeld). 
Meer info over de activiteiten en online  
inschrijven op https://activiteitenldc.gent.be
Je kunt over elke activiteit een print met  
uitgebreide info verkrijgen op het secretariaat.
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Galerij in 
december
Je vindt de 
portretten 
van onze col-
lega’s die vaak 
buitenshuis 
buurtbewo-
ners helpen, 
met een quote 
waarom zij 
hun job graag 
doen.

Gezocht!
Onze ontmoe-
tingsruimte is 
vernieuwd en 
is op zoek naar 
nieuwe biljar-
ters, kaarters, 
rummikub-
spelers. Ieder-
een welkom 
tijdens onze 
openingsuren!

noten, brood en gedroogde 
vruchten. Met als entree een 
aperitief.

� 17 u.
€ 17,50  KT 12,25
✍  t.e.m. 10/11, 

Dinsdag 22 november
Samen ontbijten
� 9 u.
€ 6,00  KT 4,20
✍ t.e.m. 15/11, 

Bingo
� 14.30 u. 
€ 2,50 voor 2 rondes,  

iedereen altijd prijs!
✍  t.e.m. 22/11
L Monique & Patrick

Woensdag 23 november
Computerworkshop
Foto's overzetten van gsm 
of camera naar computer en 
daarna bewerken
Met een kabeltje breng je de 
foto’s van je gsm of digi
tale camera over op je pc, of 
omgekeerd. Daarna bewerk 
je deze beelden: kleuren aan
passen, zwartwit foto of naar 
sepia bruin omzetten in het 
programma Foto's dat stan
daard bij Windows 10 hoort.
Je krijgt een uitgebreide 
handleiding mee.  
Basiskennis pc vereist.
� 13.30 u.  17 u. 
€ 3,50  KT 0,70
✍  t.e.m. 16/11, 
L Lesgever: Daniël De  Ridder. 

Meebrengen: laptop, 
smartphone, eventueel 
digitale camera, de bijbe
horende kabeltjes.

Donderdag 24 november
Wandeling  
naar Merelbeke
� 13 u. op busperron 6 Sint

Pietersstation voor bus 72 
van 13.07 u. tot de halte 
MerelbekeMolenhoek 
waar de wandeling om 
13.30 u. start

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

✍  t.e.m. 23/11 aan onthaal, 
kan ook telefonisch met 
geldige wandelkaart, 

Woensdag 30 november
Infosessie  
geluksdriehoek
‘Geluk zit in een klein drie
hoekje’. Je ‘gelukkig voelen’ 
of ‘gelukkig zijn’ op oudere 
leeftijd: wat is dat precies? 
In deze voordracht leer je de 
Geluksdriehoek van dichtbij 
kennen: van de bouwblokken 
van geluk tot de oranje bol die 
je soms uit balans brengt.
� 14 u.  16 u. 
€ gratis
✍  tot 29/11 

Thé dansant  
met glühwein en wafels
Muziek door dj Peter van Praag. 

�  14 u.  18 u. 
€ 3,00  KT 0,60  

wafels: € 2,70 (op=op) 
glühwein: € 3,00

✍  tot dag zelf, 

Donderdag 1 december
Lezing
Onvergetelijk Genieten: 
koffie
Het verhaal van de Turkse 

Nieuwe  
biljarters  
welkom
Elke namiddag kan je in De 
Thuishaven terecht voor 
een partijtje biljart. “Nieuwe 
mensen zijn altijd welkom en 
zeker ook dames, want die 
zien we aan onze biljarttafel 
zelden of nooit”, vertelt 
biljartverantwoordelijke 
Gustaaf Van de Moortele.

“Vroeger was het hier vaak 
bakje vol, maar door corona 
hebben enkele mensen toch 
afgehaakt”, aldus Gustaaf. 
“Voor amper 20 cent kan je 
hier drie kwartier spelen. 
Wij spelen hier vrij spel. Niet 
zozeer voor de punten, wel 
voor het amusement. Ieder
een is hier welkom, ook als je 
nog een biljartleek bent. Echt 
lesgeven doen we niet, maar 
we helpen je op weg en 
geven je tips. We verwachten 
alleen dat mensen correct 
zijn en kunnen verdragen 
dat er ook al eens iemand 
meespeelt die minder goed 
biljart. Een speler die minder 
bedreven is, is daarom niet 
minderwaardig. We komen 
niet naar hier om te zeuren, 
maar om ons te amuseren.”
Zelf is Gustaaf door de 
biljartmicrobe gebeten. “Wat 
ik onthouden heb, is dat hoe 
langer je biljart speelt, hoe 
meer je beseft dat je er zo 
weinig van afweet.” Als dat 
geen wijze les is!

TIP!
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koffie cultuur door Ferhat, met 
een proevertje!
� 15.30 u. 
€ 3,00  KT 0,60
✍  t.e.m. 23/11 aan onthaal, 

Zondag 4 december
Museumbezoek  
Huis van Alijn
Bezoek aan expo ‘Licht uit, Pop 
op’.
�  vertrek aan De Thuishaven 

om 9.30 u.
€ 3,00  KT 0,60
✍  t.e.m. 30/11 aan onthaal, 

Maandag 5 december
Creatieve workshop
Oorbellen maken
� 13.30 u.  16 u. 
€ 4,50  KT 0,90
✍  t.e.m. 2/12,  

Woensdag 7 december
De Sint komt op bezoek!
� 14 u.

Spreekuur computer, 
tablets en smartphones 
(Android)
Zie 16/11.

Vrijdag 9 december
Vrijwilligerscafé
Het LDC is ’s namiddags geslo
ten voor een fijne namiddag 
met en voor onze vrijwilligers. 
�  14 u.
€ gratis
✍  t.e.m. 8/12

Dinsdag 13 december
Intercultureel ontbijt
Een werelds ontbijt bij een 
gezellige babbel!
�  9 u.
€ 6,00  KT 4,20
✍  t.e.m. 7/12, 

Kerstbingo!
Met een aangepaste prijzen
kast en dito dranken. Kom je in 
kersttenue, dan ontvang je een 
extra bingokaart! 

� 14.30 u. 
€ 2,50 voor 2 rondes 

Iedereen altijd prijs!
✍  t.e.m. 13/12
L Monique & Patrick

Woensdag 14 december 
Uitstap naar  
Wintermarkt Gent
Snuif de kerstsfeer met Döndü. 
Aan De Thuishaven neem je de 
tram.
�  14 u.  17 u. 
€ 3,00  KT 0,60
✍  t.e.m. 12/12, 

Dinsdag 20 december
Kerstfeest!

Na het aperitief volgen pom
poensoep, een Ardens gebraad 
plus een mousse van peer & 
mascarpone met gezouten 
karamel. Daarna muzikale ambi
ance met dj Mr. MoLoToV.! 
� 11 u. 
€ 28,50  KT 16,95 

€ 5,00 korting tegen 20 
UiTPASpunten of € 10,00 
korting tegen 40 UiTPAS
punten

✍  t.e.m. 12/12

Muziek beluisteren 
De Orgelsymfonie en “Le Carna
val des Animaux” van Camille 
SaintSaëns, plus vijf piano
concerten.
� 14 u.  17 u. 
€ 3,50  KT 0,70
✍  t.e.m. 20/12, 

Woensdag 21 december
Spreekuur computer, 
tablets en smartphones 
(Android) 
Zie 16/11.

Maandag 26 december
Tweede kerstdag
Het centrum is vandaag 
gesloten. 

Donderdag 12 januari 
Nieuwjaarsreceptie
� 14.30 u.  17.30 u.

ANTENNE RABOT

Soep op de stoep
Dinsdag 8 november en  
6 december
Gratis een heerlijke kom soep of 
koffie met een babbel.
�  elke 1ste dinsdag tussen  

15 u.  16.30 u. op de stoep 
van kinderdagverblijf  
Tierlantuin, Aloïs Joosstraat 
104 

Ontmoetingsmoment 
Rabot
Maandag 14 en 21 november, 
12 en 19 december
Iedereen welkom bij vzw Jong 
 El Paso (Gebr. De Smetstraat 
108) voor een gezellige bab
bel, altijd met gratis koffie en 
versnapering.  
Inschrijven niet nodig.

Buren voor buren
Een kleine moeite maakt al een 
groot verschil!
Zin om een buur te helpen 
bij kleine boodschappen of 
klusjes?
Of heb je zelf nood aan een hel
pende hand? Of een babbel?
Aarzel niet om antennemede
werker Kathleen Van Bouwel te 
contacteren. Zij komt ook graag 
op huisbezoek.
Contact: 09 266 32 41 of   
kathleen.vanbouwel@stad.gent
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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: Kaat Van Wouwe

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 https://activiteitenldc.gent.be. 

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

donderdag 3 november 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.

NIEUWE CENTRUMLEIDER EN PLANNER

Het wordt wennen voor de 
bezoekers van De Vlaschaard, 
want na 22 jaar nam AnneMarie 
Klomp afscheid als centrumlei
der. Als De Vlaschaard nu een 
bruisend en warm centrum is 
met een ruime en goed uitge
ruste accommodatie, is dat in 
grote mate haar verdienste. 
‘AnneMarie gaat nu een nieuwe 
uitdaging aan in Drongen, waar 
ze de LDCwerking verder helpt 
uitbouwen. Haar opvolgster Kaat 
komt uit het hoger onderwijs. 
“In de Arteveldehogeschool 
doceerde ik sociale pedagogiek. 
Interactie tussen mensen heeft 
mij altijd geboeid. En dat begon 
ik op mijn vorig werk te missen. 
Alles wordt er te veel door een 
managementbril bekeken. In 
een LDC is onze kernactiviteit 
werken met mensen. Op korte 

termijn wil ik daarom sterk inzet
ten op onze team en vrijwil
ligerswerking en tijd vrijmaken 
voor onze bezoekers. Ik kijk 
er echt naar uit, ook al omdat 
oudere mensen doorgaans meer 
tijd nemen om echte contacten 
te leggen.”
Plannen en administratie lopen 
als een rode draad door de 
loopbaan van Wendy. “Toen ik 
deze vacature zag, heb ik met
een toegehapt. Vrijwilligers en 
bezoekers die graag iets in het 
LDC willen organiseren, moeten 
bij mij zijn. Ik doe dat graag: 
mensen helpen, oplossingen 
zoeken. Je moet stressbestendig 
zijn en kunnen improviseren. 
Maar als je bij het finale resultaat 
alleen maar contente mensen 
ziet, bezorgt me dat een mega
goed gevoel.”

Welkom  
Kaat en Wendy
Op 1 september startte Kaat Van Wouwe als centrumleider van 
De Vlaschaard. Een ander nieuw gezicht is planner Wendy Dutré. 
“Wat ons beiden zo aantrekt om in een LDC aan de slag te gaan, 
is dat we hier met en voor de mensen werken.”
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Dinsdag 1 november
Allerheiligen
Het centrum is vandaag  
gesloten.

Woensdag 2 november
Allerzielen
Het centrum is vandaag 
gesloten.

Donderdag 3 november
Computerspreekuur 
Vrijwilligster Rita helpt je bij 
problemen met je computer.
�  9 u.  11.30 u. (30 min. per 

afspraak)
€ gratis
 3/11, 17/11, 1/12, 15/12, 

29/12
✍
L Geef bij inschrijving je con

crete vraag door. Gaat het 
om pcorganisatie, boek dan 
meteen 1 uur.

Smartphone/tablet/ 
multimedia spreekuur 
Vrijwilliger Tom helpt je bij 
problemen met je smartphone, 
tablet of andere multimedia
toestellen. 
� 9 u.  10.30 u. 
€ gratis 
 elke donderdag en vrijdag!  
✍
L Geef bij inschrijving je 

concrete vraag door. Gaat 
het om een complexe vraag, 
boek dan meteen 1 uur. 

Nieuw! 
Android smartphone  
voor beginners
Met Tom De Cock.
� 11 u.  12.30 u. 

€ 35,00  KT 7,00 (telkens  
10 lessen)

 elke donderdag en vrijdag: 
donderdag: 3/11, 17/11, 
24/11, 1/12, 8/12, 15/12, 
22/12, 5/1, 19/1, 26/1 
vrijdag: 4/11, 18/11, 25/11, 
2/12, 9/12, 16/12, 23/12, 6/1, 
20/1, 27/1

✍ , max. 8 deelnemers

Zondag 6 november
Slotfeest in de CoGentbox
Met hapjes, drankjes, muziek en 
zoveel meer
� 14 u.  17u.
€ gratis

Donderdag 10 november
Mantelzorgproject
Meditatiereeks met Samana
Ben je mantelzorger en heb je 
nood aan ontspanning?
Gesprekken en meditatie wisse
len elkaar af. Je wordt stap voor 
stap begeleid om jezelf vriende
lijke aandacht te schenken en 
je krijgt tips voor korte oefenin
gen doorheen de dag.
� 13.30 u.  15.30 u. 
€ gratis
✍ , max. 15 deelnemers
L Je bent zelf mantelzorger.  

Je schrijft meteen in voor de 
2 sessies (10/11, 24/11).

Kartonnage met Shirley
In 2 namiddagen leert Shirley je 
een kerststal maken en met stof 
bekleden. Zij zorgt zelf voor het 
nodige karton en kleine beno
digdheden. Zelf meebrengen: 
stof en papierschaar, potlood, 
lat, gom. Afmetingen stof:  
50 cm x 150 cm.

� 14 u.  17 u.
€ 9,00  KT 1,80 (2 sessies)
� 10/11, 17/11
✍  

Vrijdag 11 november
Wapenstilstand
Het centrum is vandaag  
gesloten.

Maandag 14 november
‘Wereld Diabetes Dag‘

Dinsdag 15 november
Mosselfestijn
Of een vleesschotel voor wie 
geen mosselen lust. 
� deuren open: 11.30 u.
€ 21,50  KT 15,05  

(incl. aperitief, mosselen of 
vleesschotel) 
Je kan 20 UITPASpunten 
ruilen voor € 5,00 korting.

✍  vanaf 10/10 t.e.m. 9/11
L de cafetaria is de hele dag 

gesloten

Woensdag 16 november
‘Internationale dag van  
de verdraagzaamheid’

Spelletjesnamiddag  
Rummikub, Mensergerjeniet, 
De Kolonisten van Catan, UNO,...
� 14 u. 
€ gratis 
LHeb je thuis een leuk spel 

liggen, breng het mee!  
Met Rita en Agnes. 

Donderdag 17 november
Kartonnage met Shirley
Zie 10/11.

Je kunt inschrijven vanaf donderdag  
3 november om 9 uur (tenzij anders vermeld). 
Meer info over de activiteiten en online  
inschrijven op https://activiteitenldc.gent.be
Je kunt over elke activiteit een print met  
uitgebreide info verkrijgen op het secretariaat.

Sluitingsdagen

• Dinsdag 1 november: Allerheiligen 
• Woensdag 2 november: Allerzielen
• Vrijdag 11 november: Wapenstilstand
• Maandag 26 december: Tweede kerstdag
• Maandag 2 januari: Tweede nieuwjaarsdag
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Uitstap  
Hotelschool
Vrijdag  
9 december

Donderdag 17 november
Infosessie ‘Het Majin huis’: 
ondersteuning voor  
personen met kanker, hun 
familie en mantelzorgers
Het Majin Huis in hartje 
Gent voorziet in aangepaste 
activiteiten voor iedereen die 
getroffen is door kanker en 
nood heeft aan ondersteuning 
of informatie. 
� 14 u. 
€ gratis
✍
Aansluitend: groepsgesprek 
voor mantelzorgers
� 15 u. 
€ gratis
✍

Vrijdag 18 november
Creatieve workshop  
Kerstkaarten met Carine
Zelf kerstkaartjes maken.
� 14 u.
€ 3,50  KT 0,70
✍

Dinsdag 22 november
Vragen staat vrij 
Met liedjes van vroeger.  
Met Philip
� 14 u.  16 u. 
€ gratis 
✍  geef je favoriete verzoek

nummertje door aan de bar 

Woensdag 23 november
Workshop 
Improvisatiekoken
Oftewel koken in omgekeerde 
richting. Je vertrekt niet van 
een recept, maar van de 
 ingrediënten die je nog in huis 
hebt. Altijd lekker en goed 

voor het milieu en je porte
monnee.
� 14 u.  17 u. 
€ gratis
✍ , max. 12 deelnemers
L zelf meebrengen: schort, 

snijplankje, aardappel
mesje, keukenhanddoek,  
1 of 2 bewaardoosjes

Donderdag 24 november
Mantelzorgproject
Meditatiereeks met Samana
Zie 10/11.

Vrijdag 25 november
Filmforum
Dialogue avec mon jardinier 
(2007)
Een vermoeide Parijse schil
der keert terug naar de regio 
waar hij opgroeide en haalt 
herinneringen op met zijn 
tuinman, een oude school
vriend.
� 14.30 u.
€ 3,50  KT 0,70
✍
L speelduur: 110 minuten
 
Maandag 28 november 
Wandelen in Mariakerke            
� 13.10 u. 
€ wandelkaart: 12,00  KT 2,40 

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

met wandelkaart
L Begeleiding: Annie. 

Afspraak busperron 19 
SintPietersstation (bus 9 
van 13.17 u.). Wandeling 
start om 13.55 u. aan halte 
Mariakerke Post. Busticket 
zelf te betalen.

Woensdag 30 november
Workshop
Astrologie (2 sessies)
Wie zijn we, hoe zijn we 
ingesteld, hoe reageren we in 
verschillende situaties? Aan 
voorspellingen wagen we ons 
niet! Meebrengen: USBstick 
om de cursus op te slaan.
� 14 u.  17 u.
€ 9,00  KT 1,80 (2 sessies)
� 14/12
✍

Moandag 5 december
‘Week van het Gents‘

Koken mee restjes
We weten allemoal da ge nie 
mee eten meugt muuse. En 
toch é iedereen da ne kier 
veure. Binst de wirkshop krijgt 
iedere participant – gruut of 
kleine, jonk of eiwt – handige 
en doagelijkse tips om niets 
wig te smijte.
� 14 u.  17 u.
€ veur niets
✍  , max. 15 dielnemers
L Zelve mee brenge: schorte, 

snijplankske, patattenmes, 
1 of 2 bewoarduuskes, over
schotsje uit den groentehof 
of kleirgemoakt eten van 
de veurige dag (liefst in een 
koelkabatje of frigoboks
ke!).

Dinsdag 6 december
Vroage stoat vrij Deluxe
Geef eu favoriete verzoeknu
mérootje over de Sint deure 
aan den bar.
� 14 u.  16 u.
€ veur niets

Zoete Zonde

• Pannenkoeken met ijs: donderdag 17 november
• Speculoase Woafel (i.k.v. de Week van het Gents): 

dinsdag 6 december

� 14 u. tot uitverkocht 

Filmforum  

• Dialogue avec mon jardinier:  
vrijdag 25 november

• Y aura-t-il de la neige à Noël?:  
vrijdag 23 december
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Vrijdag 9 december
Uitstap Hotelschoole
Cava mee een sneukelinkske, 
3gangenmenu met de juuste 
wijn en nen caffée mee versno
aperinge.
Gere veuraf deurgeven bij wie da 
ge an toafel wilt.
�  11.45 u. an de ingang van  

‘t Restaurant Keizer Karel
€ 35,00 veur de volledige 

menu in t’ Restaurant Keizer 
Karel. Geen KT.

✍  t.e.m. 25/11, max. 30 diel
nemers

L Bereikbaar mee tram 6 tot an 
de Zuid en dan te voete noar 
Lange Violettestroate 12

Donderdag 15 december 
Mantelzorgproject
Ontspannen met handmassage
Greta geeft tips hoe je jezelf kan 
ontspannen.
� 14 u. 
€ gratis
✍
L meebrengen: handdoek 
Aansluitend groepsgesprek 
voor de mantelzorgers
� 15 u.
€ gratis

Dinsdag 20 december
Vragen staat vrij 
Zie 22/11.

Vrijdag 23 december
Filmforum
Y aura-t-il de la neige à Noël?
Meermaals bekroonde Franse 
film uit 1996.
Het is zomer. In en rond een 
boerderij in de regio Avignon 
wordt hard gewerkt om op tijd 

de gewassen binnen te halen. 
Het leven is goed. Tenminste, dat 
lijkt zo. Al snel wordt duidelijk 
dat de alleenstaande moeder en 
haar zeven kinderen een zwaar 
leven leiden. Niet alleen moeten 
ze iedere dag hard werken, ook 
de bezoekjes van hun vader ge
ven weinig reden tot vrolijkheid.
� 14.30 u.
€ 3,50  KT 0,70
✍
L speelduur: 90 minuten

Maandag 26 december
Tweede kerstdag
Het centrum is vandaag 
gesloten.

Maandag 2 januari
Tweede nieuwjaarsdag
Het centrum is vandaag 
gesloten.

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

Dinsdag 3 januari
Inschrijvingen
� vanaf 9 u.

ANTENNEWERKING 
DRONGEN, BAARLE,  
LUCHTEREN

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

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

Koffie en gebaknamiddag
Drongen
� 14 u.
€ 3,00
 elke 1ste en 2de dinsdag
✍  minstens 1 dag op voorhand 

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

Domien Ingelsstraat 15A
Baarle
� 14 u.
€ 3,00
 elke 1ste donderdag         
✍  minstens 1 dag op voorhand 

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. 

Bloeddrukmeting door Iris Van Nuffel

• Elke 1ste donderdag: 9 u.  11 u.
• Elke 2de dinsdag: 14 u.  16 u.

• Elke 3de dinsdag: 9 u.  11 u.
• Elke 4de donderdag: 14 u.  16 u.

Iris houdt stipt je waarden bij en zelf krijg je ook een kaartje mee naar huis.



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  
(telefonisch kan enkel voor gratis 

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

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

3 november 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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VRIENDINNEN MET STANDJE OP HERFSTMARKT

De bonte bende van Christine, 
Andrea en Jeanine kan je elke 
dinsdagnamiddag aantreffen 
bij een spelletje rummikub 
in de cafetaria. “Een spelletje 
petanque slaan we evenmin 
af en op de bingonamiddagen 
kan je ons ook altijd vinden. 
Maar het meest van al kijken 
we misschien wel uit naar de 
herfstmarkt, waar we sinds een 
jaar of acht present zijn met een 
stand met eigen bloemstukken. 
Niets is zo leuk om je in groep 
creatief uit te leven. Een dag 
lang sluiten we ons op in een 
lokaal. We maken veel plezier, 
zingen mee met de radio, maar 
we werken ook naarstig door. 
We hebben dan zelfs geen tijd 
om een koffie te gaan drinken! 
Op het einde van de dag komen 
we uit op een 40tal bloemstuk
ken. We werken vaak met rozen 

en hortensia’s, omdat die heel 
lang bewaren. De Waterspie
gel koopt de bloemen, van de 
Groendienst krijgen we takjes 
en zo om te versieren. Bloem
potten vinden we vaak op een 
rommelmarkt. Zelf verdienen 
we er niks aan, buiten een sand
wich en koffie.”
“Wat niet verkocht geraakt op 
de herfstmarkt, gebruiken we 
om de lokalen van het LDC te 
versieren. Zolang we kunnen, 
doen we voort. Nieuwe mensen 
zijn altijd welkom, ook al heb je 
nog nooit bloemschikken ge
daan. Sommigen van ons heb
ben het ook pas hier ontdekt. Je 
moet er gewoon wat aanleg en 
gevoel voor hebben.”

Herfstmarkt op za 19/11,  
10 u. - 18 u., gratis toegang

Bloemschikken
Eén keer per jaar trekken Christiane, Andrea, Jeanine en 
nog een paar vriendinnen een volledige dag uit om fraaie 
bloemstukken in elkaar te steken. Die eigen creaties verkopen 
ze dan voor een zacht prijsje op de jaarlijkse herfstmarkt in De 
Waterspiegel. 
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Maandag 31 oktober
Beperkt open van 9.30 u. -  
16 u. Wel maaltijden en ont-
moetingen, onthaal gesloten.
 
Dinsdag 1 november
Allerheiligen
Het centrum is gesloten.
 
Woensdag 2 november
Allerzielen
Het centrum is gesloten.
 
Maandag 7 november
Glazuren
Guita bezorgt je de beste tips 
voor het glazuren van keramiek.
� 10 u.  12 u.
€ 14,00  KT 2,80 (4 lessen)  

+ evt. verbruikskosten
� 7/11, 14/11, 28/11, 5/12
✍  aan onthaal vóór aanvang 

1ste les, max. 5 deelnemers
 
Dinsdag 8 november
Bingo Wondelgem
� 13.30 u.  16 u.
€ 0,25 cent per blaadje
 elke 2de di: 8/11, 13/12
✍  niet nodig 
L Bingomaster: Margot Spilier. 

In SintGodelievekring,  
SintGodelievestraat 59.

 
Woensdag 9 november
Volksspelen
� 14 u.
€ gratis
✍  aan onthaal  
L begeleidsters: Annie  

Landuyt, Francine Versyp
 
Vrijdag 11 november
Wapenstilstand
Het centrum is gesloten.

Maandag 14 november
Fitness met begeleiding
Je kan bij ons dagelijks terecht 
om te oefenen op verschillende 
fitnesstoestellen. Vandaag 
vertellen we hoe je hiermee 
gericht aan de slag kan.
� 11 u.
€ gratis  
✍  aan onthaal 
L I.s.m. KFIT. Begeleider:  

Kinesist Bert Lerouge.
 
Spelnamiddag
‘Voor elk wat wils’
Iedereen die graag spelletjes 
speelt en nieuwe mensen 
ontmoet is welkom: rummikub, 
UNO, monopoly,… Of breng je 
eigen spel mee. 
� 13.30 u.  16.30 u.
€ gratis
 elke 2de ma: 14/11, 12/12
✍ aan onthaal of telefonisch als 

je al geregistreerd bent aan 
ons onthaal

LBegeleidster: Yolande Boone. 
Locatie: Charlie’s Pub,  
WZC De Liberteyt,  
Vroonstalledries 22.

Computerworkshop
Websites zoeken via 
Google
Hoe zoek je op een efficiënte 
manier iets op het internet op? 
Hoe vermijd je op de verkeerde 
websites te belanden? Hoe zoek 
je via Google veilige websites 
op? Je ontvangt na afloop een 
uitgebreide digitale handlei
ding.
Basiskennis pc verreist.
� 13.30 u.  17 u.
€ 3,50  KT 0,70 

✍  aan onthaal vóór 11/11,  
max. 10 deelnemers, 

L Meebrengen: eigen laptop + 
lader.  
Lesgever: Daniël De Ridder.

  
Dinsdag 15 november
Babbels over de zulle heen
‘De 16 vragen van Dirk De 
Wachter’ (deel 1)
Een gezellige babbel over wat 
je bezighoudt, over je gevoe
lens, over wie we zijn, wat we 
denken,...
� 14.30 u.  16.30 u.
€ gratis
✍  aan onthaal vóór 15/12,  

max. 12 en min. 6 deel
nemers, 

L begeleiding: Fernand Van 
Hoye. Locatie: De Zulle, 
Botestraat 98

 
Woensdag 16 november
Soepcafé
Heb je zin in gezonde voeding? 
Heb je nood aan ontmoeting?
Tijdens het soepcafé verwerk je 
samen voedseloverschotten.
Restjes kunnen mee naar huis, 
breng zeker je potje mee.
� 11 u.  13 u.
€ gratis
 elke 1ste en 3de woe: 16/11, 

7/12, 21/12
✍  aan onthaal, max. 10 deel

nemers, 
L begeleidster: Karen Braet
 
Vrijdag 17 november
Workshop
Creatief met papier
Speciale juwelen maken van 
papier.
� 14 u.  17 u.

Je kunt inschrijven vanaf donderdag  
3 november om 9 uur (tenzij anders vermeld). 
Meer info over de activiteiten en online  
inschrijven op https://activiteitenldc.gent.be
Je kunt over elke activiteit een print met  
uitgebreide info verkrijgen op het secretariaat.

Sluitingsdagen

• Dinsdag 1 november: Allerheiligen 
• Woensdag 2 november: Allerzielen
• Vrijdag 11 november: Wapenstilstand
• Maandag 26 december: Tweede kerstdag
• Maandag 2 januari: Tweede nieuwjaarsdag

DE 
WATERSPIEGEL
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L	Informatie

€ Prijs 
KT Kansentarief

✍  Inschrijven  
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 inschrijven  
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Prettig 
kerstfeest 
en gelukkig 
nieuwjaar!

Nieuwjaars-
receptie
Op 12 januari 
ben je welkom 
op onze nieuw-
jaarsreceptie. 

€ 4,50  KT 0,90  
+ € 5,00 materiaalkosten

✍  aan onthaal vóór 17/11, 
L lesgeefsters: Ingeborg 

Poppe, Sandra Smekens
 
Vrijdag 18 november
Informatieve voordracht
‘Hoe overleef je de  
energiecrisis?’
Baart de hoge energiefactuur 
je zorgen? Kom je in aanmer
king voor het sociaal tarief of 
energiepremies? Wil je tips om 
je energieverbruik te vermin
deren?
� 10 u.  12 u.
€ gratis
✍  aan onthaal of telefonisch, 

vóór 18/11
L spreker: Christel Herman, 

hoofdmaatschappelijk wer
ker Energiecel OCMW Gent

 
Opbouw herfstmarkt
Centrum gesloten vanaf 13 u.
 
Zaterdag 19 november
Herfstmarkt
Onze vrijwilligers maken am
bachtelijke en verse producten 
zonder additieven of ongezon
de bewaarmiddelen. Verder 
vind je een gevarieerd aanbod 
zoals keramiek, limoncello, ju
welen,... allemaal zelfgemaakt!
Je kan ook gewoon iets komen 
drinken, eten en genieten van 
de sfeer. De toegang is gratis!
� 10 u.  18 u.
 
Woensdag 23 november
Bingo
Sandwiches met uuflakke en 
gehakt te verkrijgen.

� 14 u.
€ 0,20 voor een blaadje
L bingomaster: Rudy  

Schelstraete
 
Donderdag 24 november
Wandeling
Scheldemeers Zingem  
(7,5 km)
�  start wandeling stipt om 

14 u. in de Omgangs
traat 44, Zingem

€ wandelkaart: 12,00  KT 2,40 
(1 jaar geldig in alle LDC’s) 
of per keer: 3,00  KT 0,60

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

L Stevige schoeisel aange
raden! Wandelvrijwilligers: 
Chris Van Hee, Luc Auquier.

 
Vrijdag 25 november
Verkeerswandeling
N.a.v. de Verkeersweek orga
niseert de Victor Carpentier
school een verkeerswandeling.  
Samen met de leerlingen van 
het 2de leerjaar maak je een  
buurtwandeling met aandacht 
voor de verkeersregels.
�  start 13.45 u. aan de  

Victor Carpentierschool, 
Meulesteedsesteenweg 390

€ gratis
✍  aan onthaal
 
Maandag 28 november
Workshop
Koken met restjes
Wist je dat je van een restje gra
nen of peulvruchten een heer
lijke burger kan maken en van 

een restje gekookte groenten 
een lekkere spread? Ook groen
teloof, schil en steel gooi je 
best niet weg, want je veran
dert ze in een wip in chips, een 
wok, een slaatje of bouillon. 
Tijdens deze workshop ontdek 
je hoe je van restjes opnieuw 
een heerlijke maaltijd maakt. 
Zo gaat niks verloren en dat is 
goed voor het milieu én voor je 
portemonnee.  
� 10 u.  12 u.
€ gratis
✍  aan onthaal vóór 28/11
L I.s.m. Ivago en Stad Gent. 

Meebrengen: indien moge
lijk voedselresten van thuis.

Dinsdag 29 november
Lezing
Maakt dementie  
onbekwaam?
Na een diagnose dementie 
komen heel wat (juridische) 
vragen naar boven. Wat met 
autorijden of een testament? 
Ga je voor een zorgvolmacht of 
bewindvoering? Advocaat Erik 
Langerock maakt je wegwijs.
� 19 u.
€ gratis
✍  onthaal of via 09 266 30 50
L In WZC De Liberteyt,  

Vroonstalledries 22.  
I.s.m. Familiegroep 
Alzheimer liga Wondelgem.

Woensdag 30 november
Fotovoorstelling van  
alle bezoekers van  
De Waterspiegel
Vind jezelf terug tijdens evene
menten, feesten en activiteiten 
in ons LDC.

Kaarten: manillen en wiezen
Telkens op donderdag 

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

Sneukelnamiddagen

• Maandag 7 november: pannenkoeken
• Dinsdag 29 november: DEN BESTEN WOAFEL naar 

aanleiding van ‘Week van het Gents’
• Maandag 19 december: pannenkoeken

� telkens vanaf 14 u., op = op



Schakersnieuws: eindstand speeljaar 2021 – 2022

Luc Riesselmann won met 45 punten op 48. Freddy Buysse en Adelin Steyaert 
maakten het podium volledig. Eervolle vermeldingen voor Pierre Matthys, 
Freddy De Meyer, Georges Batselé, Martine Nouts, Marc Van Houttave en 
Hendrik Maesen. 
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� 14 u.
€ gratis Opgelet: foto’s kan je 

bestellen mits betaling ná de 
fotovoorstelling: € 0,25 cent 
per foto

✍  aan onthaal, 
L begeleiding: Myriam  

Hoebeke
 
Donderdag 1 december
De wijkpolitie nodigt uit
Bij een koffie verneem je waar
voor je bij de wijkpolitie terecht 
kan.
� 14 u.  17 u.
 
Donderdag 1 december t.e.m. 
vrijdag 23 december
Week van de  
Dienstverlening
Dienstverlening in je living:  
we komen naar je toe!
Altijd al willen weten wat onze 
dienstverlening voor jou of 
jouw omgeving kan betekenen? 
Ben je mantelzorger of heb je 
zelf vragen? Wil je weten welke 
diensten er allemaal bestaan 
in jouw buurt? Nodig enkele 
vrienden, buren en familie uit 
en we komen persoonlijk al 
jouw vragen beantwoorden!
€ gratis  
✍  informatie of aanvragen via: 

sielke.eeckhout@stad.gent 
of 09 266 30 50

L min. 4 en max. 8 deelnemers
 
Vrijdag 2 december
Kampioenenfeest
Welkom om de kampioenen 
van de biljarters en schakers te 
vieren met een feestmenu van 
traiteur Dirk von der Crone:
aspergeroomsoep, konijn op 

Vlaamse wijze met pruimen, 
peren en kroketjes, dessert.
Dj Maurice zorgt voor ambiance.
� 11.30 u.
€ 22,00  KT 15,40 (voorgerecht 

+ hoofdgerecht) Dessert 
vrijblijvend bij te bestellen. 
Je kan 20 UiTPASpunten 
omruilen voor € 5,00 korting.

✍  aan onthaal vóór 25/11, geef 
je voorkeur van tafelschik
king op

 
Dinsdag 6 december
Bezoek van de Sint
Met heerlijke oliebollen!
� 14 u.
€ 2,70 voor oliebollen, op = op
✍  aan onthaal vóór 29/11
 
Woensdag 7 december
Volksspelen
Zie 9/11.

Maandag 12 december
Spelnamiddag
‘Voor elk wat wils’
Zie 14/11.
 
Fitness met begeleiding
Zie 14/11.
 
Dinsdag 13 december
Bingo Wondelgem
Zie 8/11.

Woensdag 14 december
Bingo
Met hotdogs
Zie 23/11.
 
Vrijdag 16 december
Kerstfeest
Traiteur Marc & Hilde serveren 
jullie: kervelsoep met balletjes, 

warme beenhesp met warme 
groentjes en frietjes, kerstbuche.
Daarna ambiance met  
dj Maurice.
� 11.30 u.
€ 23,00  KT 16,10 (allin)  

Je kan 20 UiTPASpunten 
ruilen voor € 5,00 korting.

✍  aan onthaal vóór 10/12, geef 
je voorkeur van tafelschik
king door!

 
Maandag 19 december
Kerstbezoek van de  
kinderen van  
Victor Carpentierschool
Grote en kleine bezoekers 
brengen met een mooi lied, een 
gedicht of een leuke babbel de 
kerstsfeer aan huis.  
Ken jij buurtbewoners die wei
nig sociale contacten hebben 
die we een plezier kunnen doen 
met een bezoek? Contacteer 
dan ons onthaal.
 19/12, 20/12, 22/12, 23/12
 
Dinsdag 20 december
Babbels over de Zulle heen
‘De 16 vragen van Dirk De 
Wachter’ deel 2
Zie: 15/11.
✍  aan onthaal vóór 13/12, 
L je hoeft je niet in te schrijven 

voor deel 1 en deel 2, je kan 
kiezen

 
Maandag 26 december
Tweede kerstdag
Het centrum is gesloten.
 
Maandag 2 januari
Tweede nieuwjaarsdag
Het centrum is gesloten.



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 https://activiteitenldc.gent.be. 

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

3 november 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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SPELTINCX IS HET MEKKA VOOR

In ‘Budgetvriendelijk koken’ 
tovert Katrien voor amper € 5,00 
aan ingrediënten een driegan
genmenu op je bord. Een an
dere nieuwigheid is ‘De wereld 
op je bord’, waarin Hannelore je 
meeneemt naar Italië, Grieken
land, Vietnam en Marokko. 
“Koken is mijn lang leven en die 
liefde voor de wereldkeuken wil 
ik graag doorgeven. Geen inge
wikkelde recepten met dure en 
gespecialiseerde ingrediënten, 
maar dingen die je ook makke
lijk thuis kunt maken. Het moet 
plezant blijven.”
Fans van desserts vinden hun 
gading in ‘Hemels zoet’ met 
Ann. “Lesgeven is nieuw voor 
mij. Centrumleider Sven heeft 
mij overhaald want hij vond 
mijn tiramisu tijdens de doe
meeweek majestueus. De eer
ste keer maken we voor Sinter
klaas discospeculaasrotsjes. In 

januari maak ik mijn fameuze 
tiramisu. Je kan alles hier opeten 
of meenemen naar huis.”
Al 10 jaar lang bakken Edwin en 
Annie om de 2 maanden een 
taart. “Elke keer iets anders! In 
december wordt het Bretoense 
kruidentaart. We werken telkens 
met 2 groepen: één in de voor 
en één in de namiddag. Vooraf 
wegen we per deelnemer alle 
ingrediënten af en ze krijgen het 
volledig uitgeschreven recept 
mee haar huis.”
Luc en Lut zijn de ‘broodmakers’ 
van dienst. “Gewone broden of 
specialiteiten zoals citroen of 
koffiebrood. We gaan resoluut 
voor smaak en bio en kopen 
lokaal. Terwijl het brood rijst, 
doen de deelnemers een klapke. 
Dat samen zijn is minstens even 
belangrijk als het bakken zelf.”

Praktische info: zie agenda.

Hobbykoks  
en -bakkers
De wereld op je bord, Budgetvriendelijk koken, Koken met 
Myriam, Hemels zoet, Taart en brood bakken. Hobbykoks en 
bakkers vinden in Speltincx een tweede thuis. Met dank aan 
een goed uitgeruste en ruime keuken.  
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Snoepnamiddagen

• 10/11: chocolade biscuit 
• 15/11: wafelbak
• 23/11: pannenkoeken
• 24/11: boules de Berlin  
• 1/12: tompoes 

Dinsdag 1 november
Allerheiligen
Het LDC is gesloten.

Woensdag 2 november 
Allerzielen
Het LDC is gesloten.

Zaterdag 5 november
Herfstmarkt
Doorlopend herfst en cadeau
tjesmarkt.
Met demonstraties ambachten, 
lekkernijen en animatie
• 10.30 u.: gratis aperitief

concert T4T
• 11.30 u.: gratis aperitief voor 

iedereen 
• 12.30 u.: stoofvlees met friet

jes (€ 18,00  KT 12,60)
• 14.30 u.: oliebollen & appel

beignets met accordeon
muziek met John Roots

• 16.30 u.: hotdogs met 
muziek van Roger’s Retro 
Swing’n Rythm 

� 10 u.  19 u.
€ toegang gratis 
✍  voor middagmaal: aan  

onthaal vóór 28/10

Maandag 7 november
Kookworkshop
De wereld op je bord
Thema: Italiaans 
Menu: assortiment bruchette – 
verse focaccia – verse pasta met 
ragú – Italiaanse vleesrolletjes. 
Daarna eten we alles samen op.
� 9 u. 
€ 4,50  KT 0,90  

+ 15,00 ingrediënten
✍ vanaf 24/10 en vóór 5/11, 
L begeleiding: Hannelore Beel 

Dinsdag 8 november
Budgetvriendelijk koken 
Menu: witloofsoepje met zalm
snippers – ovenschotel met vis, 
spinazie, kruiden en limoen – 
flensjes met gebakken appel
tjes.
� 9 u.  13 u.
€ 4,50  KT 0,90  

+ € 5,00 ingrediënten 
✍  vóór 4/11, 
L begeleiding: Katrien

Turkse babbeltafel
Elke dinsdag kan je met één van 
onze vrijwilligers aansluiten bij 
de Turkse babbeltafel in onze 
cafetaria. Gezellig samenzijn in 
het Turks.
�  14 u.
€ gratis
✍

Korte wandeling (4 km)
Elke dinsdag, vertrek en einde 
aan Speltincx.
� 14.30 u.
€ gratis 
✍  kan tot vlak vóór vertrek
L begeleiding: Etienne Huijghe

Woensdag 9 november
Atelier Juwelen maken
Pascale helpt je op weg om een 
prachtig juweel te maken. 
� 9 u.
€ 27,00  KT 5,40 (instapgeld tot 

eind juni)
✍
L materiaal voor juwelen apart 

aan te kopen

Donderdag 10 november 
10.000 stappen-wandeling
We vertrekken aan Speltincx.

� 14 u. 
€ wandelpas: 12,00  KT 2,40  

of per keer: 3,00  KT 0,60
✍  tot dag zelf aan onthaal

Samen lezen 
� 14.30 u.  15.30 u.
€ gratis 
✍  tot dag zelf aan onthaal, 
L begeleiding: Caroline  

Verbruggen

Vrijdag 11 november
Wapenstilstand
Het LDC is gesloten. 

Maandag 14 november 
Wandeling  
Merelbeke/Lemberge
� 14 u. stipt, verzamelen vanaf 

13.45 u. Burg. Maenhout
straat 82

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

✍  tot dag zelf 10 u., 
L Openbaar vervoer: buslijn 

43/44.  
Begeleiding: Antoon De Loof 
en/of Pierre Van Vynckt.

Dinsdag 15 november
Kom op tegen kanker  
koffieochtend 
Informeel uitwisselingsmoment 
tussen lotgenoten. 
� 9.30 u.
€ gratis
 15/11, 29/11, 13/12, 27/12
✍ tot vlak voor begin, 

Donderdag 17 november
Vlaamse klassiekers
Dansfeest met Vlaamse klassie
kers door Eveline.
� 14 u.

Je kunt inschrijven vanaf donderdag  
3 november om 9 uur (tenzij anders vermeld). 
Meer info over de activiteiten en online  
inschrijven op https://activiteitenldc.gent.be
Je kunt over elke activiteit een print met  
uitgebreide info verkrijgen op het secretariaat.
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• 7/12: wafelbak (wedstrijd)
• 21/12: pannenkoeken 
• 22/12: biscuit fruit 
• 29/12: biscuit slagroom
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Digipunt
Weet je niet 
goed hoe je je 
iets opzoekt op 
internet? Heb 
je problemen 
met e-mail of 
gewoon een 
algemene 
vraag over de 
computer? 
Onze nieuwe 
vrijwilliger 
helpt je elke 
woensdag 
verder aan het 
digipunt. 
�  9.30 u. -  

12 u.

€ 4,00 (taart en koffie inbe
grepen)

✍ vóór 10/11

Vrijdag 18 november
Koken met Myriam 
Menu: champignons met 
scampi – gemarineerd var
kensgebraad met winterse 
groentekrans en fondant aard
appelen – peer Belle Hélène. 
� 9 u.  13 u.
€ 4,50  KT 0,90 + € 15,00 

(ingrediënten) 
✍  vóór 10/11, 

Maandag 21 november
Kookworkshop
De wereld op je bord 
Thema Griekenland
Menu: mezzeschotel (Griekse 
hapjes) – Griekse pastasalade – 
gemista (gevulde paprika). 
✍  vóór 17/11,  
L andere praktische info: zie 

7/11

Dinsdag 22 november
Samen mantra’s zingen
In deze sessie gebruik je yoga
houdingen, laat je je raken 
door de klanken van Vedische 
zang en herhaal je deze.
� 11.10 u.
€ 3,50  KT 0,70
✍  vóór 18/11

Budgetvriendelijk koken
Menu: viskoekjes – ovenrisotto 
met sjalotjes en paddenstoe
len – verloren witbrood met 
tartaar van fruit.
✍  vóór 18/11, 
L andere praktische info: zie 

8/11

Donderdag 24 november 
Hemels zoet
Discospeculaasrotsjes. 
� 14 u.
€ 4,50  KT 0,90  

+ ingrediënten € 3,00
✍ vóór 17/11,  

10.000 stappen- 
wandeling
Zie 10/11.

Rondetafelgesprek 
LGBTQI+ senioren
Zie het artikel op pag. 4.
� 14 u.
€ gratis
✍  via onthaal, telefonisch of 

Samen lezen 
Zie 10/11.

Vrijdag 25 november 
Infonamiddag
Alternatieve medicatie
Welke alternatieve genees
middelen bestaan er en wat 
zijn de voordelen ervan? 
� 14 u.
€ gratis
✍  vóór 17/11, 

Dinsdag 29 november
Spreekuur iPad 
Met computervrijwilliger 
 Monique Carlier.  
Individueel en op afspraak.  
45’ per persoon.
� 9 u.  12 u.
€ gratis
✍  onthaal of via 09 266 38 96

Donderdag 1 december
Genschen èkspozee  
door Perfesser Gensch 
Perfesser Gensch Peter Van 
Haelter brengt allerlei wetens
waardigheden en anekdotes 
over Gentse straten en straat
namen, uiteraard in ’t schuun 
Gensch!
� 14 u.
€ 3,50  KT 0,70
✍  vóór 25/11,  

Maandag 5 december 
Start Week van de  
Dienstverlening

Kookworkshop
De wereld op je bord
Thema Vietnam 
Menu: springrolls – noedel
soep – hanoi spring rolls en 
nems met dip  oosterse kip
saté met pinda. 
✍  vóór 2/12, 
L andere praktische info: zie 

7/11

Stadswandeling Gent
�  14 u. stipt, verzamelen om 

13.30 u. op de Kouter aan 
de kiosk

L andere praktische info: zie 
14/11

Sinterklaasbingo 
Met mooie sintprijzen.  
� 14 u. 
€ 0,50 per bingoformulier
✍

Woensdag 7 december 
Wafelbakwedstrijd
De Gentse LDC’s strijden voor 
de titel van LDC met de beste 
Gentse Woafels.  
Zie het artikel op pag. 4.
� 14 u.  16 u.  

Donderdag 8 december
10.000 stappen-wandeling
Zie 10/11.

Samen lezen 
Zie 10/11.

Escapegame
De trein van Edgard
N.a.v. de Week van de Dienst
verlening laten we je kennis
maken met een escapegame 
rond dementie, ‘De trein van 
Edgard’, die je dementie beter 
helpt begrijpen. Een sessie 
duurt een uur: een half uur 
spel plus nabespreking.
� 10.15 u. sessie 
€ gratis
✍  vóór 25/11
L max. 6 deelnemers per 

sessie 
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 inschrijven
  reeks - 
 per les 
 inschrijven 

Vrijdag 9 december
Thuis best met  
ergotherapie aan huis
Ergotherapie aan huis is een 
gratis dienstverlening van de 
LDC’s, waarbij je tips krijgt om 
je woning veiliger te maken. 
Zo kan je langer zelfstandig en 
comfortabel thuis wonen. 
Meer uitleg door onze ergo 
Christine Van Ranst.
� 10 u.
€ gratis
✍  aan onthaal of 09 266 38 96, 

Start basiscursus  
smartphone (i.s.m. Vief)
Hoe bellen, sms’en, surfen op 
internet, een app installeren? 
Breng je eigen smartphone 
(Android of Apple) mee.
� 13.30 u.  16.30 u.
€ 10,00  KT 2,00  
� 9/12, 16/12, 23/12
✍  vóór 2/12

Escapegame
De trein van Edgard
Zie 8/12.
� 15 u.
€ gratis
✍  vóór 25/11
L max. 6 deelnemers

Infotentoonstelling en 
receptie 
N.a.v. Week van de  
Dienstverlening 
Met aandacht voor ons (gratis) 
dienstverleningsaanbod. 
Na de rondleiding volgt een 
receptie. 
� 15.30 u.
€ gratis 
✍  vóór 2/12

Dinsdag 13 december 
Voordracht
Palliatieve zorgen
Kennismaking met Informatie
punt Zorg bij het levenseinde, 
dat je helpt bij beslissingen 
rond een waardig levenseinde.

� 10 u.
€ gratis
✍  aan onthaal of 09 266 38 96, 

Vrijdag 16 december 
Koken met Myriam
Menu: hapjes – ossenstaartsoep 
– canard à l orange met aman
delkroketjes – chocolade panna 
cotta.
✍  vóór 9/12, 
L andere praktische info: zie 

18/11

Historische lezing 
Een sprong in de tijd –  
De Kruistochten 
Onder het motto ‘God wil het’ 
volgen we het spoor van de 
kruisvaarders en bekijken we 
oorzaken, aanleiding en gevol
gen van twee eeuwen westerse 
aanwezigheid in het Midden
Oosten. 
� 14 u.
€ 3,50  KT 0,70
✍ vóór 9/12, 

Maandag 19 december 
Kookworkshop
De wereld op je bord
Thema Marokko
Menu: harirasoep – bastilla  
(hartige filodeeggebakjes) – 
tajine – sinaasappel dessert. 
✍ vóór 16/12,  
L andere info: zie 7/11

Dinsdag 20 december
Spreekuur iPad
Zie 29/11.

Budgetvriendelijk koken
Menu: groenterolletjes met 
zoetzure dipsaus – kip uit de 
oven met spek, champignons 
en rode wijn met gratin van 
aardappelen en pompoen – 
sinaasappelsabayon.
✍ vóór 16/12, 
L andere info: zie 8/11

Zitdag palliatieve zorgen
Wie hulp kan gebruiken bij het 
invullen van papieren rond 
palliatieve zorgverstrekking of 
vragen heeft, kan deze namid
dag een afspraak maken.
� 14 u.
€ gratis 
✍  aan onthaal of 09 266 38 96
L plaatsen zijn beperkt

Donderdag 22 december
10.000 stappen-wandeling
Zie 10/11.

Samen lezen
Zie 10/11.

Vrijdag 23 december
Kerstfeest
Menu: tomatenroomsoep –  
varkenshaasje met fijne groen
ten en wildemansaus – kerst
gebak met koffie.
� deuren open om 11 u.
€ 26,00  KT 18,20
✍ vóór 15/12 of tot volzet

Christmas dance met Roger
Sfeervolle kerstsongs en  
klassiekers. 
� 14 u.
€ gratis toegang

Infonamiddag
Gezonde slaap
Je lichaam herstellen doe je met 
eten en slapen. Maar wat is nu 
gezond slapen? 

� 14 u.
€ gratis
✍ vóór 16/12, 

Maandag 26 december
Tweede kerstdag
Het LDC is gesloten.



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 https://activiteitenldc.gent.be. 

Om iedereen een gelijke kans te geven, 
schrijven we pas in vanaf donderdag  
3 november 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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KOMISCHE GENTSE MUSICAL

“De titel laat het al vermoeden, 
alles kan. Café chantant, toneel, 
musical”, vertelt regisseuse 
Sabine Van Hulle. “Zeker is dat 
het in ’t Gents is en vrie plezant 
is. En het publiek mag gerust 
meezingen. Ook al klinkt het wat 
vals, niemand zal het horen!”
De laatste voorstelling die het 
gezelschap van Ten Hove bracht 
vóór corona toesloeg, was het 
café chantant ‘Café Santé’. “Het 
publiek amuseerde zich gewel
dig en sommige mensen van 
onze groep vonden het geestig 
om Gentse liedjes te zingen. 
Anderen wilden liever toch weer 
een echt toneelstuk spelen. 
Daarom hebben we nu gekozen 
voor een mengelmoes, een com
binatie van spelen en zingen. 
Bij die liedjes zitten klassiekers 
zoals ‘Ne Gentenirre’ en ‘Santé 

santé santé’”, aldus Sabine. 
“Eigenlijk woont het publiek 
een repetitie van ons gezel
schap bij, die compleet de mist 
ingaat”, vat Sabine samen. “Het 
lijkt alsof we improviseren, maar 
eigenlijk is alles gerepeteerd en 
geregisseerd tot in de puntjes. 
We moedigen het publiek wel 
aan om te reageren op wat er op 
scène gebeurt. We projecteren 
ook filmpjes. Zo wordt het een 
echt multimediaspektakel.”

Praktische info
Voorstellingen op: vr 25/11, 20 u., 
zo 27/11, 15 u., vr 2/12, 20 u.,  
za 3/12, 20 u., zo 4/12, 15 u.
Deuren open 30 minuten vóór 
aanvang
€ 5,00
Inschrijven kan vanaf nu, max. 50 
toeschouwers per vertoning

‘Da moe amoal keune’
Theater Ten Hove, voor de gelegenheid omgedoopt in ‘De 
bonte bende van ’t hof’, onthaalt je eind november en begin 
december op hun nieuwste creatie ‘Da moe amoal keune!’: 
een komische, soms zelfs absurde musical in ’t Gents waarin 
werkelijk van alles misloopt.
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Vrijwilliger Vera wordt 100 jaar
“Ja, dat is fameus hé! Ik heb een 
goed leven gehad. Ik heb veel moe
ten werken als naaister, maar ik deed 
dat graag. Altijd in de couture, in 
de haute couture zelfs”, vertelt Vera, 
die er nog altijd mooi opgekleed 
bij loopt. “Ik was zeven jaar aan de 
slag in de Brusselse Inno. Mijn zuster 
werkte boven in het restaurant, ik 
in de naaiateliers in de kelder. Ik 
maakte er o.a. kleren voor Hirsch, 
een zeer bekend en duur modehuis.”

Huwelijksjurken
“Nadien heb ik thuis veel op mijn 
eigen gewerkt. Ik maakte vooral 
huwelijksjurken. Ook de Keizer 
Karelstichting, de opera, het Bal 
1900 klopten bij mij aan voor hun 
kostuums. Voor het beeld van het 
begijntje in de Begijnhofkerk hier 
aan Ten Hove maakte ik ook een 
nieuw kleed.”
“Twee jaar na de opening ben ik 
in Ten Hove als vrijwilliger begon
nen. Ook mijn man was een vaste 
bezoeker. Hij speelde petanque en 

organiseerde mee de jaarlijkse reis 
naar het buitenland. In 2004 is hij 
overleden. “
In Ten Hove ontdekte Vera een 
tweede passie: dansen. “Ik heb de 
voeten van mijn lichaam gedanst! 
Zowel moderne dans met Annie 
 Putman als historische dans met 
 Lieven Baert. Voor hem heb ik ook 
nog historische kostuums gemaakt.”

Vriendinnen
Buiten wat ouderdomskwalen voelt 
Vera zich goed en gezond. “Elke 
woensdagnamiddag kom ik nog 
naar ons atelier. We zijn nog met 
een tiental dames. Vroeger waren 
we met veel meer. Intussen zijn we 
allemaal vriendinnen geworden. Ik 
heb ze allemaal graag, voor mij is 
iedereen gelijk. Ons atelier is een 
moment om naar uit te kijken. De 
compagnie is belangrijk. We zijn 
een keer buiten en kunnen ons 
verhaal vertellen terwijl we met ons 
werk bezig zijn. Zelf ben ik nu een 
mouw aan het insteken. Het ziet er 

niet slecht uit. Ik ken nog altijd mijn 
stiel. En als de andere dames ergens 
vastlopen, komen ze mij om raad 
vragen.”
Na een operatie ziet Vera wel niet zo 
goed meer. “Gelukkig kan ik rekenen 
op Simonne. Zij is mijn ogen, mijn 
steun en toeverlaat. Maar misschien 
is nu wel het moment aangebroken 
om het wat rustiger aan te doen 
en een nieuwe vrijwilliger voor het 
atelier te zoeken.” “We zullen haar 
missen, want we hebben allemaal 
veel van haar geleerd. Haar verjaar
dag gaan we zeker vieren, met een 
koffietafel en zo”, klinkt het bij de 
andere deelnemers.

Kandidaat-vrijwilligers/lesgevers voor 
het atelier snit en naad kunnen zich 
opgeven bij Katie Fack: 09 266 88 79, 
katie.fack@stad.gent. N.a.v. de 100ste 
verjaardag van Vera deelt Ten Hove op 
woensdag 30 november 100 cupcakes 
en taartjes uit.

Ten Hove is niet alleen het 
oudste LDC in Vlaanderen. 
Met Vera Rogiest hebben 
ze wellicht ook de oudste, 
nog actieve vrijwilliger. Op 
27 november viert ze haar 
100ste verjaardag! Wekelijks 
tekent ze nog present in 
het atelier ‘snit en naad’ om 
de deelnemers met raad en 
daad bij te staan.

HELPT DEELNEMERS SNIT EN 
NAAD NOG ALTIJD MET RAAD  
EN DAAD
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Photoshop of 
PowerPoint 
spreekuur
Elke dinsdag
Op afspraak 
bij  Etienne 
Steyaert.  
Max. 1 uur pp. 
Maak vooraf 
afspraak aan 
onthaal.
� 14 u. - 15 u.
€ gratis

Computer 
spreekuur
Op woensdag 
en vrijdag
Begeleid 
oefenen in het 
computerate-
lier, o.l.v. John 
De Poortere. 
Maak vooraf 
afspraak aan 
onthaal.
� 10 u. - 12 u.
€ gratis

Vrijdag 4 november
Filmforum
Amen
� 14 u. 
€ 3,50  KT 0,70
✍
L duur: 130 min., voor en na

bespreking door Hugo Hoste
 
Dinsdag 8 november
Creatief be-nieuw-d
Kerstversiering uit cups
� 14 u.
€ 4,50  KT 0,90
✍
L lesgever: Leen Hauman
 
Woensdag 9 november
Bloemschikken
Adventsschikking
� 9.30 u.  11.30 u.
€ 4,50  KT 0,90  (+ evt. materi

aalkosten max. € 25,00)
✍  vanaf 25/10, 
L Lesgever: Kathleen De 

Groote. Bij inschrijving krijg 
je een materiaallijst mee. 
Wil je materialen uit de 
groothandel, geef dat door 
voor 6/11.   

Stadswandeling  
‘Gentse vertellingen in en 
rond de Pomp van ’t Zand’
Je verkent het ‘Klein Begijnhof’.
� 14 u.
€ 3,50  KT 0,70
✍  
L Verzamelen hoofdingang 

Lange Violettestraat 77. 
Stadverteller: Marc Symoens.

Maandag 14 november
Vilten: een zeepje vilten
� 9 u.  12 u.
€ 4,50  KT 0,90

✍
L lesgever: Tine Germer

Infosessie rond energie 
en energiebesparende 
maatregelen
Je verneemt hoe je je verbruik 
onder controle houdt. Plus 
praktische tips om te besparen 
en hoe je via de Vtest energie
leveranciers kan vergelijken. 
� 14 u.  16 u.
€ gratis
✍
L De Energiecentrale i.s.m. 

Gent Klimaatstad

Dinsdag 15 november
Dagje Brussel
Stads wandeling  
en bezoek aan  
Muntschouwburg
Met lunch op de Grote Markt 
(€ 25,00, excl. drank).  
Namiddag: bezoek kathedraal 
SintMichiel en SintGoedele 
plus de overdekte winkelgale
rij SintHubertus. 
�  8.30 u. verzamelen ver

trekhal GentSintPieters, 
terug in Gent rond 20 u.

€ 16,50  KT 3,30   
✍  vóór 9/11, 
L je betaalt dag zelf je trein

ticket (€ 7,20 voor 65plus
sers heen/terug)

Woensdag 16 november
Bingo
� 14 u.
€ 0,50 per spel  per spel altijd 

prijs voor plaatsen 1 & 2!

Donderdag 17 november
Lezing ‘Cholesterol’
� 14 u.

€ 3,50  KT 0,70
✍  
L spreker: Carine Seynaeve

Wandeling Vurste (7 km)
�  start 13.45 u.
€ wandelkaart: 12,00  KT 2,40 

of per beurt: 3,00  KT 0,60
✍
L Bus 47 SintPietersstation 

perron 7 om 13.02 u. naar  
halte Vurste Gentweg. Bege
leiding: John De  Poortere.

Vrijdag 18 november
Dansfeest voor iedereen
� 14 u.  17 u.
€ gratis
L met Dj Peter

Donderdag 24 november
Gemotiveerd op zwier
MSK viert 225ste verjaardag
Incl. bezoek aan expo Gentse 
schilder Albert Baertsoen.
� 14 u.
€ 18,50  KT 3,70
✍  vóór 19/11, 
L verzamelen ingang  

museum (Citadelpark)

Vrijdag 25 november
Lezing ‘Tijd voor mezelf…’
� 14 u.
€ 3,50  KT 0,70
✍
L spreker: Caroline Coddens
 
Toneelvoorstelling
‘Da moe amoal keune!’
Zie het artikel op pag. 44.

Maandag 28 november
Workshop  
‘Koelkast op orde’
Wat moet er wel en niet in je 

Je kunt inschrijven vanaf donderdag  
3 november om 9 uur (tenzij anders vermeld). 
Meer info over de activiteiten en online  
inschrijven op https://activiteitenldc.gent.be
Je kunt over elke activiteit een print met  
uitgebreide info verkrijgen op het secretariaat.

Sluitingsdagen

• Dinsdag 1 november: Allerheiligen 
• Woensdag 2 november: Allerzielen
• Vrijdag 11 november: Wapenstilstand
• Maandag 26 december: Tweede kerstdag
• Maandag 2 januari: Tweede nieuwjaarsdag



47

TEN HOVE

	Aanvang 
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koelkast, welke vruchten be
waar je er beter niet,…?
� 14 u.
€ gratis
✍
L i.s.m. FoodWIN
 
Vrijdag 2 december
Filmforum
‘Et si on vivait tous ensemble’
Praktische info zie 4/11.
L speelduur: 95 minuten

Adviesraad Ten Hove
In deze opvolger van de cen
trumraad kan je meedenken 
over de werking van ons LDC.
� 10 u.
✍  aan onthaal

Maandag 5 december
Werkgroep 50 jaar Ten Hove
� 10 u.

Dinsdag 6 december
Sinterklaasontbijt
Warm en koud ontbijtbuffet.
� 9 u.
€ 15,00  KT 11,50
✍ vóór 30/11, 
L ook voor surplussers

Woensdag 7 december
Bloemschikken
Kersttafelschikking in wit en 
groen
Praktische info: zie 9/11.
L wil je materialen uit de 

groothandel, geef dat door 
tegen 30/11

Lezing ‘Aan de slag met de 
nieuwe voedingsdriehoek’
Praktische info: zie 17/11.

Vrijdag 9 december
Lezing ‘Omgaan met  
dementie’
Praktische info: zie 25/11.
 
Verkleed dansfeest
Kleed je in winterkledij, hoe 
gekker, hoe beter.
� 14 u.  17 u.
€ gratis
L met dj Peter
 
Maandag 12 december
Vilten: prachtige kralen
Praktische info: zie 14/11.

Dinsdag 13 december
Uitstap  
Kerstmarkt Düsseldorf
Bezoek aan kerstmarkt op eigen 
tempo. Vrije lunch voor eigen 
rekening. Daarna naar winkelga
lerijen in de Königsallee.
� 6 u. stipt voor de SintElisa

bethkerk aan de parking, 
terug in Gent rond 20 à 21 u.

€ 35,00  KT 7,00
✍  vóór 6/12, 
  
Creatief be-nieuw-d
Tijdschrift uiltje
Praktische info: zie 8/11.

Donderdag 15 december
Lezing ‘SOS stress en  
optimistisch de dag door’
Blijf je goed voelen in je vel en 
hoofd! Praktische info: zie 17/11.

Wandeling Bottelare (6 km)
� start 13.45 u.
L bus 42 Gent Zuid (perron 5) 

13 u., halte BottelareDorp. 
Andere info: zie 17/11.

Woensdag 21 december
Bingo
Zie 9/11.

Donderdag 22 december
Optreden kinderen   
basisschool De Muze
(Kerst)liedjes van vroeger
� 11.30 u.
€ gratis
  
Cafetaria gesloten voor  
bezoekers vanaf 12 u.
Kerstfeest met optreden 
Gino Di Lukaz
Menu: aperitief, kaaskroket, 
kalkoennootjes met truffelsaus, 
kroketten en groentemenge
ling, dessert met koffie of thee 
(of vegetarisch alternatief ).
Daarna Gino Di Lukaz met zijn 
show ‘Laat de zon in je hart’.
� 12 u.
€ 31,70  KT 18,50 (excl. drank). 

Je kan 40 UiTPASpunten 
ruilen voor € 10,00 korting.

✍  vóór 15/12, 

Optreden Gino Di Lukaz
Alleen inschrijven voor optre
den kan ook.
� 13.30 u.
€ 12,50  KT 4,50 (incl. dessert)
✍  vóór 15/12, 
  
Stadswandeling
‘Eindejaarslichtwandeling’
� 18.30 u.  20.30 u.
€ 3,50  KT 0,70
✍  
L Vertrek: Kiosk, Kouter Gent. 

Stadverteller: Marc Symoens.
  
Donderdag 12 januari
Nieuwjaarsreceptie
� 14 u.  19 u.

Vergaderingen

• Vrijwilligers bar: 12/12
• Vrijwilligers beweging: 21/11
• Vrijwilligers creatief: 23/11

�  telkens om 10 u.  

Snoepnamiddagen

• Pannenkoeken: woe 16/11
• Kerstgebak: woe 21/12

� 14 u.  
€ prijs cafetaria

Antenne Brugse Poort

Contactgegevens of vragen:
Catherine.morel@stad.gent of  
0471 66 93 88. Huisbezoek mogelijk 
op aanvraag. Voor programma nov
dec kan je bij Catherine terecht.
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Antwerpsesteenweg 768
9040 Sint-Amandsberg

 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 vervoer-
dienst 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 https://activiteitenldc.gent.be. 

Inschrijven kan vanaf donderdag  
3 november om 9 uur.   

Voor activiteiten die gepland zijn t.e.m.  
10 november kan dat al vanaf  

donderdag 27 oktober. 
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.

FIETS STAAT CENTRAAL OP DRIE WOENSDAGNAMIDDAGEN 

“Samen willen we iets doen om 
het verkeer in de wijk Westveld 
vlotter en veiliger te laten ver
lopen. Mobiliteit is iets dat ons 
over verschillende generaties 
heen verbindt. Daarom slaan 
we hiervoor de handen ineen 
met verschillende wijkpartners, 
waarbij iedereen zijn eigen in
breng heeft”, verduidelijk ergo
therapeut Lies Van  Renterghem 
van Wibier.
De sensibiliseringsactie start op 
woensdag 16 november met 
een gratis workshop elektrisch 
fietsen in Wibier. “Je verneemt 
wat je zelf kan doen om de 
levensduur van je batterij te 
verlengen. Multiple choice
vragen toetsen je kennis over 
de verkeersregels voor ebikes. 
Tot slot leer je in een behen
digheidsparcours hoe optimaal 
elektrisch te fietsen: evenwicht 
behouden, reactievermogen,…. 
We organiseren dat samen met 
OKRA”, vertelt Lies.

Eén week later, op 23 november, 
is er op de parking van voetbal
club JAGO (Alfons Braeckman
laan 2) tussen 17 en 19 u. een 
repair café voor fietsen. Tot slot 
kan je op 30 november vanaf 
17 u. deelnemen aan knelpun
tenfietstocht door het Westveld. 
Waarop moet je als fietser let
ten? Welke knelpunten houden 
je tegen om de fiets te nemen? 
Start en aankomst liggen aan 
Ons Huis Westveld, Alfons 
 Braeckmanlaan 156. 
“We maken ook reclame voor 
TriVelo, de fietstaxidienst van 
De Fietsambassade voor minder 
mobiele personen. Je kan op 
hen een beroep doen voor korte 
verplaatsingen. Of misschien is 
een duofiets iets voor jou? Een 
driewieltandem waarbij één 
persoon stuurt en beiden kun
nen trappen”, aldus nog Lies.

Praktische info workshop 16/11: 
zie agenda.

Neem meer de fiets
Via een workshop elektrisch fietsen, een repair café en 
een knelpuntenfietstocht willen LDC Wibier en diverse 
buurtpartners bewoners en bezoekers motiveren om meer de 
fiets te nemen. 
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WIBIER

Donderdag 3 november
Herstellen juwelen en 
aanleren basistechnieken
� 14 u.
€ 4,50  KT 0,90  (plus materiaal

kosten)
✍ vóór 31/10, 

Woensdag 9 november
Snoepnamiddag
Wafels met suiker en slagroom
� 14 u.
€ prijs cafetaria

Donderdag 10 november
Genealogie
Initiatief van OKRA Oude Bareel
Voor wie graag zijn/haar stam
boom in kaart wil brengen.
� 14.30 u.  17 u.
€ gratis
✍ via eddy.woussen@telenet.be, 

09 251 46 74 of andre.de. 
bock@skynet.be, 09 355 13 33

L in parochiaal centrum Oude 
Bareel, Beelbroekstraat 2

Maandag 14 november
Zitdag LEIF
Voor al je vragen rond het 
levenseinde. Maak vooraf een 
afspraak.
� 9 u.  13 u. (één uur pp)
€ gratis
✍  via http://palliatieve.net/

leif_public_afspraak of via 
Palliatieve Zorg GentEeklo: 
09 218 94 01. Aan ons onthaal 
kunnen we je helpen om 
online een afspraak te maken. 

WIDA (Wat is dat?)
Initiatief van OKRA Oude Bareel
Praktische info over medische 
zaken, diabetes, pacemakers,… 

Door dr. An Vakaet en Paul 
Deryckere.
� 14 u.
€ 3,00
✍ via overschrijving € 3,00 op 

rekening van Okra Oude 
 Bareel: BE51 8906 3432 4962 
meer info secretariaat Okra: 
09 219 08 35, 0474 52 06 83

Lin parochiaal centrum Oude 
Bareel, Beelbroekstraat 2

Dinsdag 15 november
Bakken
Confituurtaart met bladerdeeg
� 14 u.  
€ 4,50  KT 0,90  (plus kosten 

ingrediënten)
✍ vóór 8/11, 

Voordracht rond  
ouderenmisbehandeling
Met psychologe Katrien Vande
pitte. Zie het artikel op pag. 52.   
� 10 u. 
€ gratis
✍  vóór 8/11

Woensdag 16 november
Mobiliteit in de wijk
Workshop elektrisch 
fietsen i.s.m OKRA
Zie het artikel hiernaast.
� 13.30 u. 
€ gratis
✍ vóór 9/11

Donderdag 17 november
Leesfan
Vandaag bespreken we ‘De 
avond is ongemak’ van Marieke 
Lucas Rijneveld.
� 14.30 u. 
€ 3,00  KT 0,60 
✍  vóór 10/11, 

Vrijdag 18 november
Mosselsouper Extravaganza 
Of koude vleesschotel als alter
natief. Gevolgd door livemuziek 
met Luc Around!  
� 12 u. (aperitief vanaf 

11.30 u., feest vanaf 14 u.)
€ 30,00  KT 21,00 (incl. aperi

tief, mosselen, dansfeest) 
€ 20,00  KT 14,00 (incl. ape

ritief, koude vleesschotel, 
dansfeest) 
Je kan 20 UiTPASpunten 
ruilen voor €5,00 korting. 

✍  vóór 10/11

Dinsdag 22 november
Workshop ‘Jouw route 
plannen met Google Maps’
Actuele verkeersinfo, bus en 
treinuren, tussenstops vinden 
zoals een café of restaurant, 
route plannen van A naar B,…
� 9.30 u.  12 u.
€ 3,50  KT 0,70  
✍  vóór 15/11 
L breng eventueel je smart

phone, tablet of laptop mee

Donderdag 24 november
Mantelzorgcafé
I.s.m. Coponcho
Lotgenotencontact.
� 14 u. 
€ gratis
✍  via Jenny: 0473 80 85 96

Maandag 28 november
Smartphone en tablet 
spreekuur i.s.m. SAVA 
Je kan terecht met je vragen 
bij een student van het Sint
Janscollege.
� volgens afspraak 14 u.  16 u.
€ gratis 

Sluitingsdagen

• Dinsdag 1 november: Allerheiligen 
• Woensdag 2 november: Allerzielen
• Vrijdag 11 november: Wapenstilstand

Je kunt inschrijven vanaf donderdag 3 november 
om 9 uur (tenzij anders vermeld). Voor activiteiten 
t.e.m. 10/11 kan dat al vanaf donderdag 27 oktober. 
Meer info over de activiteiten en online  
inschrijven op https://activiteitenldc.gent.be
Je kunt over elke activiteit een print met  
uitgebreide info verkrijgen op het secretariaat.
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Rondleiding 
LDC Wibier
Woensdag  
9 november 
en 7 december
Een welkom-
vrijwilliger 
neemt je mee 
en geeft je 
info over onze 
werking. 
� 10 u.
€ gratis

Nieuwjaars-
receptie
Woensdag  
11 januari
� 15 u. - 

16.30 u.

✍  vóór 21/11
L meebrengen: je opgeladen 

toestel plus handleiding 

Woensdag 30 november
Voordracht
De warmte van het hart 
voorkomt roest
Ouder worden hoeft geen 
synoniem te zijn voor ziekte, 
verlies en loslaten. Veel hangt 
af van hoe je terugblikt op je 
leven, hoe je je met je leven 
kan verzoenen, de zin die je 
eraan geeft en welke inspan
ningen je doet om je fysiek en 
mentaal in vorm te houden. In 
deze sessie verneem je wat je 
zelf kan doen om gelukkiger 
en gezonder oud te worden.
� 10 u.  11 u. 
€ 4,50  KT 0,90  

(incl. proevertjes)
✍ vóór 23/11

Donderdag 1 december
Herstellen juwelen en 
aanleren basistechnieken
Zie 3/11.
✍ vóór 24/11, 

Maandag 5 december
Voordracht
‘Ouder worden en (alsmaar 
meer) medicatie (moeten) 
nemen, is dat normaal?’
Dat je medicatie moet nemen 
voor een ziekte, is aanvaard
baar. Maar wist je dat hoe méér 
medicatie je neemt, hoe groter 
het risico wordt op vallen? En 
dat, hoe méér medicatie je 
neemt, hoe minder fris je bent 
in je hoofd? Dr. An Vakaet, neu
roloog, vertelt je er alles over.

� 10 u.  11 u. 
€ gratis
✍ vóór 28/11

Dinsdag 6 december
Wafelbak met bezoek  
van de Sint
De Sint trakteert op wafels 
met suiker, slagroom en 
warme krieken. 
� 14 u.
€ prijs cafetaria

Maandag 12 december
Voordracht Zorgvolmacht
Wat is dat een zorgvolmacht? 
Aan wie kan dit worden gege
ven? Wat zijn de voorwaarden? 
Wat als het misgaat en zijn er 
ook nadelen? Door vrederech
ter Dieter Vanoutrive die ook je 
vragen beantwoordt.
� 10 u.  11.30 u. 
€ gratis
✍ vóór 5/12

Optreden gitaaratelier
De deelnemers van ons gi
taaratelier tonen waar zij o.l.v. 
Hendrik Hozee dit jaar aan 
gewerkt hebben. 
� 14.30 u.  15.30 u.
€ gratis

Dinsdag 13 december
Infomoment
Aankopen van een  
Android-smartphone
Met handige tips zoals wat 
heb je nodig en met welke 
dingen houd je rekening? 
� 9.30 u.  12 u.
€ 3,50  KT 0,70  
✍  vóór 6/12 
L breng eventueel je smart

phone, tablet of laptop mee

Vrijdag 16 december
Winterbar
Dansen op kersthits, met 
glühwein en appelbeignets.
� 16 u.
€ gratis toegang, hapjes en 

drankjes te betalen
✍  niet nodig

Maandag 19 december
Smartphone en tablet 
spreekuur i.s.m. SAVA 
Zie 28/11.
✍  vóór 12/12

Centrumraad 
� 14 u.
L agendapunten indienen 

vóór 12/12 via  
ldc.wibier@stad.gent

Dinsdag 20 december
Bakken
Zie 15/11.
vóór 13/12, 

Donderdag 22 december
Kerstfeest 
Aperitief, waterkersroomsoep, 
gemarineerde varkenshaasjes 
in poivradesaus vergezeld met 
fijne groenten en verse aard
appelkroketjes of vegetarisch 
stoofpotje, huisbereide choco
lademousse. Daarna dansfeest 
met Mr. MoLoToV.
� 12 u., aperitief vanaf 11.30 u.
€ 35,00  KT 24,50 (allin) 

je kan 20 UiTPASpunten 
ruilen en voor € 5,00 korting

✍  vóór 14/12, geef bij inschrij
ving door of je voor het 
vegetarisch alternatief kiest

Mantelzorgcafé
Zie 24/11.

Muzikaal contactmoment
Dinsdag 15 november en 20 december

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

Retouches met Jacqueline
Donderdag 3, 17 november en 1, 15 december

Samen met Jacqueline herstel je  
jouw favoriete kledingstukken.
� 14 u.  
€ gratis (plus materiaalkosten)

TIP!
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NIEUWS BURENZORG-
GROEP WESTVELD

Boodschappenbus  
Westveld en Oostakker
• Westveld Aldi: 4/11, 2/12, 

30/12
• Westveld Carrefour: 18/11, 

16/12
� 10 u.
€ 5,00  KT 3,00
✍  min. 3 dagen vooraf via Ruth 

De Craene: 0478 97 20 25
L opstappen aan de Kring, het 

Paradijsvogelplein of voor de 
bibliotheek (hoek met Sint
Laurentiuslaan): dat wordt 
vooraf afgesproken. Je wordt 
thuis afgezet. 

Buurtmaaltijd
Dinsdag 8/11 en 6/12
€ 5,50 (soep, hoofdgerecht en 

dessert)
✍  via de vrijwilligers van de 

Burenzorggroep Westveld of 
Jenny

L Kring Westveld

Buurtkoffie Sint-Bernadette
Vrijdag 4/11, 18/11, 2/12 en 
23/12
� 14 u.  16.30 u.
L Novacentrum,  

SintBernadettestraat 132

Wafelenbak
Maandag 7/11
� 14 u.  16.30 u.
L Novacentrum,  

SintBernadettestraat 132

Zitdag
Elke woensdag
� 10 u.  12 u.  in LDC Wibier

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

geef een seintje en wij  
komen op huisbezoek

ANTENNE OOSTAKKER

Gezellig tafelen
Donderdag 17/11 en 15/12 
(feestmaaltijd)
� 12 u. 
€ 6,50 
✍  via 0475 79 17 72,  

minstens 5 dagen vooraf
L OCO, Pijphoekstraat 30

Surplusactiviteit
Donderdag 24/11 en 22/12
Thema’s zoals beweging, ge
heugentraining, ontspanning 
komen aan bod. Voor senioren 
die niet meer kunnen aanslui
ten bij activiteitenvan bestaan
de verenigingen.

Trefmoment Lourdes
Dinsdag 8/11 en 13/12
Ontmoet je buren uit de 
Lourdeswijk.
� 14 u.  16 u.
L Zorgcampus Glorieux,  

SintJozefstraat 1A

Zitdag 
Elke donderdag
� 10 u.  12 u. in het Open Huis, 

Gasthuisstraat 2A
Contactgegevens:  
Mia Trappeniers, 0478 87 06 79, 
mia.trappeniers@stad.gent

ANTENNE KANAALDORPEN

DESTELDONK
Buurtmaaltijd en kaarting 
Donderdag 3/11, 17/11, 1/12 
en 15/12
�  11.45 u. (maaltijd), 

13 u. (kaarting)
€ 5,50 
✍  bij Ria Baele: 0497 74 24 68, 

tot 5 dagen vooraf
L Kring, Rechtstraat 49

SINT-KRUIS-WINKEL 
Buurtmaaltijd
Vrijdag 18/11 en 16/12
� 11.45 u. 
€ 5,50 (dagsoep, hoofdschotel, 

dessert) 
✍ tot 5 dagen vooraf bij Joke 

Bottelberge: 0472 18 88 08 
L Open Huis Winkele, Recht

straat 49, 9042 Desteldonk

Zitdag
Elke dinsdag
�  10 u.  12 u. in het Dorpspunt, 

SintKruisWinkeldorp 63
Contactgegevens:  
Joke Bottelberge, 0472 18 88 08, 
joke.bottelberge@stad.gent

ANTENNE DAMPOORT – 
SCHELDEOORD – HEILIG 
HART

Buurtkoffie Scheldeoord
Donderdag 17/11 en 15/12
� 14 u.  16.30 u.
L Buurthuisje, Wolterslaan 16

Contactgegevens:
Sarah De Graeve, 0477 96 35 14 
sarah.degraeve@stad.gent

Hulp bij kerstversiering + Jong en oud geeft kleur aan donkere dagen

Kan je zelf geen kerstboom meer zetten of kerstversiering aanbrengen? Dan steken wij de laatste  
2 weken van december jouw huis in kerstsfeer. Geef je naam door vóór 30/11 en we contacteren je  
wanneer je ons kan verwachten. Begin januari halen we alles op. We zoeken hiervoor nog vrijwilligers 
(contacteer hiervoor Wibier) én ook voor ons nieuw eindejaarinitiatief ‘Jong en oud geeft kleur aan don
kere dagen’. Meer weten? Kom langs op 7/11 om 14 u. of contacteer Jenny Verstraeten (0473 80 85 96).



Ouderenmisbehandeling

Eén op de zes senioren 
krijgt op een of andere 
manier te maken met 
ouderenmisbehandeling. 
Dat kan diverse vormen 
aannemen. Van ontspoorde 
en onverantwoorde zorg 
over betutteling of financiële 
uitbuiting tot lichamelijke en 
psychische mishandeling. En 
hoe verder het escaleert, hoe 
moeilijker het wordt om er iets 
aan te doen. 

ZOEK ZO SNEL MOGELIJK HULP 
VÓÓR HET ESCALEERT
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“Praat er daarom als rechtstreeks 
betrokkene of als omstaander zo 
snel mogelijk over met iemand, om 
die spiraal te doorbreken”, benadruk-
ken ouderenpsycholoog Katrien 
 Vandepitte en Lily De Clercq, staf-
medewerker ouderenmisbehandeling 
van het Vlaams Ondersteunings-
centrum Ouderenmisbehandeling 
(VLOCO). “Er zijn almaar minder 
drempels om hulp te zoeken: de huis-
arts, de psychologen van de lokale 
dienstencentra, de hulplijn 1712,  
gratis en anoniem net als het Cen-
trum Algemeen Welzijnswerk (CAW).”

Taboesfeer
“Maar het blijft een problematiek 
waarover nog veel taboes bestaan 
omdat de plegers meestal uit de zeer 
directe omgeving komen. Dat maakt 
het voor de betrokkenen extra moei-
lijk om erover te praten. Uit schaamte 
want moeten toegeven dat je misbe-
handeld wordt door je partner of je 
eigen (klein)kind valt zeer zwaar. Men-
sen zwijgen ook uit loyaliteit, want 
de pleger is vaak een steunfiguur van 

wie ze afhankelijk zijn: voor de zorg, 
maar ook emotioneel en financieel. 
Die afhankelijkheid vinden we ook 
terug bij de steunfiguur zelf. Denk aan 
kinderen die na een echtscheiding 
weer bij hun ouders intrekken. Dat 
samenleven onder één dak brengt na 
een tijd spanningen mee.”

Ontspoorde zorg
“We spreken van ouderenmisbehan-
deling omdat in een meerderheid van 
de gevallen geen sprake is van opzet 
of slechte bedoelingen”, benadrukt 
Lily. “De mantelzorger begint er met 
de beste bedoelingen aan, zonder 
goed te weten wat er op hem afkomt 
en gaandeweg ontspoort de zorg 
uit onmacht, onkunde of onwetend-
heid.” “Velen beseffen niet eens dat ze 
mantelzorger zijn”, ervaart Katrien. “En 
ze blijven maar gaan tot het echt op 
is en dan kan het lelijk mislopen. Die 
situaties zien we heel vaak in het LDC. 
Als hulpverlener moet je dan niet 
beschuldigend naar de mantelzorger 
wijzen, want dan loop je je muurvast. 
Het is geen zwart-witverhaal, waarbij 

de ene de dader is en de andere het 
slachtoffer. Er is een wisselwerking 
tussen beide partijen, waarbij bv. de 
oudere ongewild de draaglast van de 
steunfiguur uitdaagt. Of omgekeerd, 
heeft de mantelzorger heel hard een 
eigen idee van hoe het leven van 
de oudere eruit moet zien en tast hij 
diens autonomie aan. En zo hopen de 
spanningen zich op. Leg daarom als 
hulpverlener de dingen samen, maak 
het op ieders tempo bespreekbaar, 
bemiddel. Vaak volstaat dat om de 
druk weg te nemen en veel stappen 
vooruit te zetten.”
“Ook mantelzorgers die ervaren dat 
ze de zorg niet meer aankunnen en 
ongepast reageren, kunnen bij ons 
terecht om te leren hoe ze daarmee 
beter kunnen omgaan en op welke 
omkadering ze een beroep kunnen 
doen”, geeft Katrien nog mee.

Hulplijn 1712: 1712, www.1712.be
CAW: 0800 13/500, www.caw.be
Professionals kunnen gratis en 
anoniem consult vragen bij VLOCO: 
0738/15 15 70.



MAGAZINE LEVEN
 speciaal voor mensen met kanker

Als je kanker hebt, kan het deugd doen om verhalen van anderen te lezen die ook de ziekte 
hebben meegemaakt. Daarvoor is er het magazine Leven van Kom op tegen Kanker: het 
enige blad speciaal voor mensen met of na kanker. Met interviews van (ex-)patiënten en 

naasten en met waardevolle informatie over kanker in begrijpelijke taal. Leven verschijnt vier 
keer per jaar, het is gratis en vrij van advertentie of fondsenwerving.

NEEM EEN GRATIS ABONNEMENT
Scan de QR-code hiernaast of stuur een e-mail 
naar leven@komoptegenkanker.be met je naam 
en adres erin. Dan krijg je de volgende vier 
nummers van Leven gratis thuis gestuurd.
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