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50 jaar Ten Hove
Het oudste LDC van België viert  
de eerste halve eeuw.

Wandelkalender
Met meer dan 60 wandeltochten  
op het programma.

DE REBELLEN
Nadia en Erik in de documentaire 'Rebels'

Warme ontmoetingsplekken



Een initiatief van Met de steun van

Doe mee en voel je (alcohol)vrij
tourneeminerale.be
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— Geheugenkoor
Het Geheugenkoor Noebliepa 
wint wedstrijd Jong en Oud.

Warme ontmoetingsplekken
Al 70 lokale dienstencentra, buurtcentra, sociale restaurants en open 
huizen werken mee aan het project 'warme ontmoetingsplekken'. Buiten 
koud? Binnen warm! Lees meer op pagina 52.
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08 DE BOEI  
12 DE HORIZON
16 DE KNOOP
20 DE MANTEL
24 DE REGENBOOG
28 DE THUISHAVEN
32 DE VLASCHAARD
36 DE WATERSPIEGEL
40 SPELTINCX 
44 TEN HOVE 
48 WIBIER

inhoud

Beste senior

Eerst en vooral wens ik jou en je 
dierbaren een gezond en gelukkig 
2023! Geniet van de feestdagen… 
en van alles wat wij je te bieden 
hebben.

Deze Wijs opent met de 
documentaire ‘Rebels’ waarin 
‘rebellen-op-leeftijd’ vertellen 
over hun verzet tegen betutteling 
en het foute beeld, als zouden 
ouderen alleen nog in stilte 
zitten wachten op het einde. Niet 
dus! Twee van onze vrijwilligers 
werkten mee aan de docu (te zien 
in de LDC’s), die gebaseerd is op 
het gelijknamige boek van Knack-
journaliste Ann Peuteman, en 
doen hun verhaal.

Ondertussen heb ik ook de prijzen 
van onze jaarlijkse wedstrijd 
‘Jong en Oud in Gent’ uitgereikt. 
Winnaar was het geheugenkoor 
Noebliepa: kinderen en mensen 
met dementie die samen zingen. 

In 2023 vieren we ‘50 jaar LDC’s in 
Gent en Vlaanderen’. LDC Ten Hove 
pakt uit met een feestweek in mei, 
daarover later meer. Op donderdag 
16 februari al nodigt Ten Hove uit: 
kom verkleed in de stijl van de 
jaren ’70, eet gratis cupcakes en 
neem deel aan de feestwandeling 
door onze stad. 

Rudy Coddens
Schepen van Sociaal beleid, 

Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg, 
Seniorenbeleid en Financiën
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— 50 jaar Ten Hove
Het eerste LDC in België viert  
haar 50ste verjaardag.

 06
— Wandelkalender
Met meer dan 60 wandeltochten 
op het programma.
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Het grote
ongenoegen

Rebelse 
75-plussers
“Het is niet omdat je 75-plusser bent dat je niks meer te vertellen 
hebt. Vaak zien ze in mij geen vrouw meer met een eigen mening, 
maar een oud mens die al content mag zijn dat ze comfortabel de 
dag doorkomt. Dat ik nog iets met mijn leven wil doen, komt in 
haast niemand op.”

Nadia Vereecke (78) is één 
van de acht rebellen die 
aan het woord komen in 
de documentaire ‘Rebels’ 
van Ann Peuteman en 
Brecht Vanhoenacker en 
in het gelijknamige boek. 
“Film en boek zijn ge-
groeid van uit een groot 
ongenoegen bij ouderen. 
Wij denken dat 75-plus-
sers allemaal dezelfde 
bezorgdheden hebben. 
Maar zij verschillen even-
veel van elkaar als men-
sen van 30 of 40. Allemaal 
vinden ze andere zaken in 
het leven belangrijk”, ver-
telt Ann. “In plaats van het 
hen zelf te vragen, den-
ken wij dat we wel weten 
wat goed voor hen is. We 
nemen hen alles uit han-
den. Ook al doe je het met 
de beste bedoelingen, 
het komt betuttelend en 
denigrerend over. Het 
volstaat niet om ervoor 

te zorgen dat 75-plussers 
zich comfortabel voelen, 
ook zij willen nog heel 
veel uit het leven halen.”

Respect
Veel ouderen zeggen er 
niks van, want ze willen 
geen oude lastigaard 
zijn. Maar de ‘rebellen’ in 
de film durven die stap 
wel te zetten. Zoals Erik 
Kellens (76), de grootste 
rebel van allemaal!  
“Eigenlijk vragen we niets 
bijzonders: respect en dat 
men rekening houdt met 
onze mening. Wij maken 
volwaardig deel uit van 
de samenleving. Wij tellen 
nog mee. Wij kunnen nog 
iets presteren. Wij heb-
ben pakken ervaring en 
kennis.”
Nadia blijft bv. koppig 
 solliciteren. “Ik wil iets 
doen wat ik graag doe, 
wat ik kan en ervoor be-

taald worden. Meestal 
krijg ik geen antwoord, of 
iets in de trant van ‘je bent 
te oud’. Na mijn pensioen 
coördineerde ik nochtans 
de bouw van een Marok-
kaans ziekenhuis.”
Zowel Nadia als Erik zijn 
actief als vrijwilliger in 
de lokale dienstencentra. 
Nadia in De Thuishaven 
en Ten Hove, Erik in De 
Knoop. “Hier voelen we 
ons wel gewaardeerd. Als 
vrijwilliger merken we 
dat voor veel generatie-
genoten de digitalisering 
in onze maatschappij 
een pijnpunt is. Alles ver-
loopt online: bankzaken, 
afspraak maken in het 
ziekenhuis, tickets voor 
het openbaar vervoer. 
Allemaal OK, zolang er 
een alternatief is en dat is 
er niet. Zo haken mensen 
af of maak je hen afhanke-
lijk”, aldus Erik. 

“WIJ WILLEN ONZE ZEG DOEN”
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VERTONING  
REBELS  
IN DE LDC'S
De documentaire 'Rebels' met 
onder meer de rebellen Nadia 
en Erik wordt vertoond op vijf 
locaties. Je kan kiezen waar je 
de voorstelling bekijkt.

€ 3,50  KT 0,70
✍ inschrijven is sterk aan-

bevolen en kan in elk LDC, 
L de voorstelling is met  

een voor- of nabespreking

DE THUISHAVEN  
EN TEN HOVE
20 JANUARI, 14 U.

Locatie: Ten Hove (Gent)

DE HORIZON,  
SPELTINCX EN  
DE KNOOP
26 JANUARI, 14 U.

Locatie: Speltincx (Gentbrugge)

DE  WATERSPIEGEL  
EN DE BOEI
6 FEBRUARI, 14 U.

Locatie: De Zulle (Wondelgem)

DE REGENBOOG,  
DE VLASCHAARD  
EN DE MANTEL
10 FEBRUARI, 14 U. - 16 U.

Locatie: De Mantel (Zwijnaarde)

WIBIER
20 FEBRUARI, 14 U.

Locatie: Wibier (Sint-Amandsberg)



Infomomenten en zitdag  
LevensEinde InformatieForum in 2023
Zit je met vragen rond het levenseinde, vroegtijdige zorgplanning of wilsbeschikking, 
dan kan je ook dit jaar in de lokale dienstencentra terecht bij LEIF, het LevensEinde 
InformatieForum.

Elke eerste dinsdagvoormiddag tussen 9 en 13 uur houdt LEIF een zitdag in LDC De 
Horizon. 
Voorts geeft LEIF om de twee maanden een infomoment in de verschillende LDC’s, 
met één of twee weken later een zitdag op dezelfde locatie waar je je persoonlijke 
situatie kan bespreken.
Deze dienstverlening is gratis, maar inschrijven is verplicht. Voor de zitdagen kan je 
via LEIF telefonisch (09 218 94 01) een persoonlijke afspraak boeken of online:  
http://www.palliatieve.net/leif_public. Inschrijven voor de infomomenten gebeurt 
via het onthaal van je LDC.

Jaarplanning
De voorlopige jaarplanning ziet er als volgt uit.

Infomoment Zitdag
De Boei 2024 2024
De Horizon 4 of 11 april namiddag
De Knoop 13 maart 20 maart voormiddag
De Mantel 22 november
De Regenboog 14 juni 21 juni namiddag
De Thuishaven 20 april 27 april namiddag
De Vlaschaard 20 november 27 november namiddag
De Waterspiegel 27 april in De Zulle,  

Botestraat 98
4 mei in De Zulle,  
Botestraat 98

namiddag

Speltincx Mei of juni
Ten Hove 15 mei 22 mei voormiddag
Wibier 16 mei  

of 17 oktober  
of 14 november

23/30 mei 
of 24/31 oktober 
of 21/28 november

Drongen,  
Open Huis,  
Domien Ingels-
straat 15

9 februari (inschrijven bij 
Anne Marie Klomp:  
0486 56 71 22 of  
AnneMarie.Klomp@stad.gent

23 februari voormiddag
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KORT

Lagere instapgelden
Wil je vanaf januari nog instappen in een atelier of een conversatiegroep,  
waar nog plaats is voor nieuwe deelnemers, dan kan dat tegen een verminderd 
tarief. Wie start tussen 1 januari en 30 april, betaalt nog maar twee derde van de 
gangbare prijs. Wat neerkomt op 18 euro (KT 3,60 euro). 
Instappers vanaf 1 mei betalen nog maar een derde. Oftewel 9 euro  
(KT 1,80 euro) tot eind augustus.
Voor meer uitleg en info kan je altijd terecht bij het onthaal van je LDC.

Inloophuis  
Dementie
ACTIVITEITEN

Woensdag 15/2, 14 u. - 16 u.
Tentoonstelling ‘Mirror Mirror’, 
over mode en psyche
Museum Dr Guislain,  
Jozef Guislainstraat 43b
De tentoonstelling brengt uit-
zonderlijke kunstenaars samen 
die elk op hun eigen manier 
kleding of textiel gebruiken om 
zichzelf een plaats in de wereld 
te geven.
We spreken af aan de ingang 
van het museum. 

Maandag 27/2, 14 u. - 16 u.
Lezing: ‘Hoe de risico’s op 
dementie beperken?’
LDC De Mantel,  
Hutsepotstraat 29
Johan Schelstraete geeft con-
crete en bruikbare tips hoe je 
de risico’s op dementie zoveel 
mogelijk kan beperken. En 
vertelt of je nog iets kan doen 
als de diagnose is gesteld.

Activiteiten zijn gratis, maar  
inschrijven is wel noodzakelijk. 
Dat kan telefonisch of per mail.

Donderdag 26/1 en  
vrijdag 17/2, vanaf 14 u.
Gezellig samen zijn
Inloophuis Dementie
Ontmoetingsmoment voor 
mensen met dementie en hun 
mantelzorger. Samen van ge-
dachten wisselen en genieten 
van een kopje koffie met iets 
lekkers.

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



Geheugenkoor  
Noebliepa wint 
wedstrijd Jong en 
Oud in Gent
Het geheugenkoor ‘Noebliepa’, waar 
personen met dementie, hun mantelzorgers 
en lagereschoolkinderen om de twee weken 
populaire liedjes zingen, wint de wedstrijd 
‘Jong en oud in Gent’.

Noebliepa is een initiatief van Woonzorg-
centrum Sint-Coleta. Zowel bewoners van 
het WZC met dementie als personen met 
dementie die nog thuis wonen, komen 
om de twee weken op dinsdagnamiddag 
samen in de voormalige Sint-Coletakerk. 
Met hun mantelzorger en kinderen van 
basisschool Sint-Paulus aan de Ottergemse-
steenweg zingen ze er een uur lang liedjes.  
Op hun repertoire staan ondertussen al een 
80 liedjes. Favorieten zijn 'De Marie-Louise' 
van Bart Kaëll en 'Vrolijke vrienden' van 
Nonkel Bob. Om het contact te bevorderen, 
zitten ouderen en kinderen door elkaar. En 
dat marcheert want er ontstaan soms leuke 
gesprekken tussen beide generaties. Afslui-
ten gebeurt met een koffie en een koekje.

Nog twee laureaten
De Zorgmiertuin in Drongen-Luchteren 
kwam als tweede laureaat uit de bus. 
Jong en oud onderhouden samen de tuin, 
planten en oogsten er groenten die ze 
daarna uitdelen of verkopen. ’t Spelleke van 
Ramen en Muis legde beslag op de derde 
plaats. Kinderen van het kinderdagverblijf 
‘Sophie De Woelmuis’ komen maandelijks 
naar de bibliotheek van de woonzorg-
campus Ramen en Poel, waar ze met de 
bewoners al spelend, zingend, dansend en 
knutselend de namiddag doorbrengen.

Geen attest meer nodig  
voor een UiTPAS met KT
Wil je een UiTPAS kopen en heb je recht op het kansentarief 
(KT), dan krijg je dat voortaan automatisch. Je hoeft dus niet langer een 
attest van het OCMW of van je ziekenfonds voor te leggen om je aanvraag 
voor het KT te staven.

Als je nu een UiTPAS koopt, wordt via je identiteitskaart automatisch 
gekeken of je recht hebt op het kansenstatuut en wordt dat ook meteen 
toegekend. Het is dus niet meer nodig om links en rechts attesten met 
persoonsgevoelige informatie te verzamelen. Je krijgt automatisch waarop 
je recht hebt. 
UiTPAS-houders met een kansentarief krijgen onder meer 80% korting bij 
de meeste activiteiten in de lokale dienstencentra.

Ten Hove roept bezoekers op om 
op donderdag 16 februari in jaren 
’70-stijl naar het LDC te komen. 
Haal dus maar die broek met wijde 
pijpen of jumpsuit uit de kleerkast 
en laat je gaan. Er zijn gratis cup-
cakes te krijgen en in de namiddag 
staat een feestwandeling door de 
historische kuip van Gent gepland.
Maar de echte festiviteiten staan 
gepland in de week van 8 mei. 
Wij lichten alvast een tipje van de 
sluier op. Muziekliefhebbers komen 
beslist aan hun trekken met een 
aperitiefconcert, een optreden van 

The Almost Swinging Jazz Band, 
een café chantant, een jaren ’70-
fuif met dj Peter Van Praag en een 
optreden van Les Folles de Gand. 
Al die activiteiten zijn bovendien 
gratis.
Om de feestweek af te sluiten, is  
er op vrijdag een barbecue.  
Voorts loopt de hele week een 
tentoonstelling 50 jaar Ten Hove 
en zijn er volksspelen. Leuke foto’s 
maken kan in een photobox met 
feestelijke achtergrond en leuke 
attributen zoals kleren, brilletjes en 
hoedjes.

Ten Hove viert op 16 en 17 februari zijn 50ste verjaardag. Een bijzondere 
verjaardag want Ten Hove is het eerste LDC dat in Vlaanderen openging.  
50 jaar Ten Hove staat dus gelijk met 50 jaar LDC’s in Gent én in Vlaanderen.

5



JANUARI
ma 16/1 14 u. Bloemenkenswijk, Gent Speltincx

do 19/1 13.30 u. Astene Ten Hove

zo 22/1 14 u. Mariakerke, Bourgoyen-
Ossemeersen

De Knoop

do 26/1 14 u. Zie agenda Wijs De Waterspiegel

vr 27/1 14 u. Infosessie wandelen 
(gratis!)

De Boei

FEBRUARI
ma 6/2 14 u. Watersportbaan, Gent Speltincx

zo 12/2 14 u. Destelbergen, Damvallei De Knoop

do 16/2 14 u. Gent Ten Hove

vr 24/2 14 u. Bourgoyen (6 km) De Boei

ma 27/2 Zie Wijs Drongen Keiskant De Vlaschaard

MAART
do 2/3 Zie Wijs Zingem De Thuishaven

ma 6/3 14 u. Merelbeke/Schelderode Speltincx

di 14/3 13.30 u. De Pinte Wibier

do 16/3 13.45 u. Kalken Ten Hove

vr 17/3 13.30 u. Blaarmeersen (10 km) De Boei

zo 19/3 14 u. Heusden, Scheldevallei De Knoop

ma 27/3 Zie Wijs Nazareth De Vlaschaard

do 30/3 14 u. Zie agenda Wijs De Waterspiegel

do 30/3 Zie Wijs Bachte-Maria-Leerne De Thuishaven

APRIL
di 11/4 13.30 u. Evergem Belzele Wibier

vr 14/4 14 u. Claeys-Bouüaertdomein 
(5 km)

De Boei

do 20/4 14.30 u. Dikkelvenne Ten Hove

zo 23/4 14 u. Sint-Martens-Latem De Knoop

ma 24/4 14 u. Bachte-Maria-Leerne/
Ooidonk

Speltincx

MEI
do 4/5 Zie Wijs Schelderode vallei De Thuishaven

vr 5/5 14 u. Groene velden (6 km) De Boei

ma 8/5 14 u. Merelbeke/Melsen Speltincx

di 9/5 13.30 u. Hillegem Wibier

do 11/5 14.30 u. Lovendegem Ten Hove

zo 14/5 14 u. Merelbeke/Flora De Knoop

ma 15/5 Zie Wijs Astene De Vlaschaard

do 25/5 14 u. Zie agenda Wijs De Waterspiegel

WANDELKALENDER    2023
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INSCHRIJVEN
Om organisatorische redenen vragen we je om in te schrijven bij het lokaal dienstencentrum dat de wandeling 
organiseert. Dat kan telefonisch of aan het onthaal.

Enkele lokale dienstencentra organiseren ook korte wandelingen, die meestal vanuit het centrum vertrekken.
• Speltincx: elke dinsdag om 14.30 uur een korte wandeling van 4 km, met vertrek en einde aan  

Speltincx (gratis).  
Elke 2de en 4de donderdagnamiddag is er een sportieve 10.000-stappenwandeling (6 à 7 km).  
Vertrek telkens aan Speltincx. Deelnemen kan met een wandelkaart of je betaalt per keer.

• De Boei:
 - Vanuit het ldc elke vrijdag om 9.30 uur (gratis)
 - Korte wandeling op woensdagvoormiddag om 10 u., met vertrek en aankomst in De Boei (gratis)
 - Van uit de Groene Velden in Mariakerke elke dinsdag om 14.30 uur (gratis)
 - Buurtwandeling Bourgoyen-Ossemeersen, elke 4de zondag om 10 uur (gratis)

PRIJS
Deelnemen kan per beurt: € 3,00  KT 0,60 of met een wandelkaart: € 12,00  KT 2,40, die vanaf aankoopdatum 
één jaar geldig is in alle lokale dienstencentra.

Meer Info? Neem contact op met het bewuste lokaal dienstencentrum.

JUNI
do 1/6 Zie Wijs Wetteren ten Ede De Thuishaven

ma 5/6 Zie Wijs Heusden De Vlaschaard

wo 7/6 14 u. Bavegem Speltincx

di 13/6 13.30 u. Zevergem Wibier

do 15/6 14.15 u. Nazareth Ten Hove

zo 18/6 14 u. Wetteren/Kwatrecht De Knoop

JULI
di 4/7 13.30 u. Lembeekse bossen Wibier

do 27/7 14 u. Zie agenda Wijs De Waterspiegel

AUGUSTUS
di 8/8 13.30 u. Bottelare Wibier

SEPTEMBER
ma 4/9 14 u. Wetteren Speltincx

ma 11/9 Zie Wijs Afsnee De Vlaschaard

di 12/9 13.30 u. Bergenkruisen Wibier

do 14/9 Zie Wijs Eeklo De Thuishaven

zo 17/9 14 u. Zevergem/De Pinte De Knoop

do 21/9 14.45 u. Puyenbroeck Ten Hove

do 28/9 14 u. Zie agenda Wijs De Waterspiegel

OKTOBER
ma 2/10 Zie Wijs Overmere De Vlaschaard

do 5/10 Zie Wijs Melle De Thuishaven

di 10/10 13.30 u. Wachtebeke Provinciaal 
Domein

Wibier

wo 11/10 14 u. Laarne Speltincx

zo 15/10 14 u. Gent/Gentbrugge De Knoop

vr 19/10 13.45 u. Zwijnaarde Ten Hove

NOVEMBER
ma 13/11 14 u. Mariakerke Speltincx

za 16/11 13.45 u. De Pinte Ten Hove

zo 19/11 14 u. Deurle De Knoop

ma 20/11 Zie Wijs Asper De Vlaschaard

do 23/11 Zie Wijs Mariakerke Kolegem De Thuishaven

do 30/11 14 u. Zie agenda Wijs De Waterspiegel

DECEMBER
ma 4/12 14 u. Stadswandeling, Gent Speltincx

zo 10/12 14 u. Gent/Wondelgem De Knoop

zo 21/12 14.15 u. Heusden - Destelbergen Ten Hove

 

WANDELKALENDER    2023



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  

dinsdag 3 januari 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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TOURNÉE MINÉRALE

Februari staat al voor het 
zevende jaar op rij in het teken 
van Tournée Minérale. “Niet dat 
we iets tegen alcohol hebben. 
Wie wil, kan in februari in onze 
cafetaria nog altijd terecht 
voor alcoholische dranken. Wij 
zien het vooral als een bewust-
makingsmaand, waarbij we aan 
onze bezoekers willen mee-
geven dat je geen alcohol nodig 
hebt om je te amuseren”, vertel-
len Öznur en Nene. 
“Bij vorige edities van Tournée 
Minérale merkten we dat bezoe-
kers uit zichzelf minder alcohol 
dronken. Maar de meesten wa-
ren het een maand later alweer 
vergeten. Met die degustatie 
mikken we op een langduri-
ger effect. Concreet kan je op 
woensdagnamiddag 25 januari 
vanaf 14 uur blind verschillende 
alcoholvrije dranken komen 

proeven in onze cafetaria: vijf 
pilsbieren, vijf zwaardere bieren 
en drie huisbereide mocktails.  
De deelnemers geven punten 
en op het einde maken we de 
winnaars in de drie categorieën 
bekend. Dat worden dan de 
alcoholvrije dranken van de 
maand februari. Is de vraag 
groot, dan nemen we die in ons 
vast aanbod op.”
“Daarnaast loopt tijdens de hele 
Tournée Minérale een tombola. 
Voor elk verkocht alcoholvrij 
drankje gaat een tombolalotje 
in de pot. Op het einde van de 
maand trekken we een winnaar. 
Wat die als prijs gaat krijgen, zijn 
we nog aan het bekijken”, geven 
Öznur en Nene nog mee.

Degustatie Tournée Minérale op 
25 januari vanaf 14 u.
€  gratis, zonder inschrijving

Degustatie
Via een blinde degustatie kunnen bezoekers van De Boei zelf 
bepalen welke pils, welk speciaalbier en welke mocktail in 
februari tijdens Tournée Minérale de alcoholvrije drank van 
de maand wordt. De mocktails zijn bovendien huisbereid, een 
creatie van servicemedewerkers Öznur Can en Nene Diallo.
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Vrijdag 6 januari
Nieuw! SamenLezen
Iemand leest een stukje proza 
of poëzie hardop voor.  
De groep luistert en reageert. 
� 14 u. - 15.30 u. 
€ 18,00  KT 3,60 (instapgeld 

vanaf 3/2 tot sept.) 
� vandaag gratis proefles, 

zonder inschrijving
✍  aan onthaal na proefles, 
L Begeleider: Tanguy 

 Corbillon. I.s.m. Avansa.

Dinsdag 10 januari
Boeiende babbels
‘De geluksdriehoek’
Over wat jou bezighoudt, jouw 
gevoelens, wie je bent, wat je 
denkt. 
� 14.30 u. - 16.30 u. + pauze
€ gratis
✍  aan onthaal vóór 10/1,  

6 - 12 deelnemers, 
L begeleiding: Fernand Van 

Hoye

Woensdag 11 januari
Bingooo!
� 14 u. - 17 u.
€ 0,25 per blaadje
✍  aan onthaal 
L begeleiders: Annie De Sutter, 

Eduard Moentjes

Dinsdag 17 januari
Infomoment centrumraad
De centrumraad komt jaarlijks 
vijf keer bijeen. Vrijwilligers, be-
zoekers en buurtverenigingen 
evalueren de voorbije activitei-
ten en doen voorstellen voor 
de toekomst. Interesse? Mis dit 
infomoment niet.
� 10 u.

€ gratis
✍  aan onthaal of telefonisch, 

vóór 17/1

Woensdag 18 januari
Suggestiemaaltijd
Seldersoep, rundstong met 
madeirasaus, Josephine Baker-
dessert.
� 11.30 u.
€ 5,50
✍  aan onthaal t.e.m. 13/1,  

max. 55 pers.
L kok: Rebecca Inghels 

Initiatie djembé spelen
De djembe is een West-
Afrikaanse trommel. Na een 
demonstratie kan je zelf dit 
instrument uitproberen.
� 14 u. - 15 u.
€ 4,50  KT 0,90
✍  aan onthaal vóór aanvang
L muzikant: Riam79 

Vrijdag 20 januari
Reizen door de tijd
Magie - Tovenarij - Hekserij
Je overloopt hoe de kijk op  
tovenarij wijzigt en evolueert 
naar heksenwaan, die kan 
leiden tot de executie van wie 
beschuldigd wordt van hekserij. 
Ook vandaag is de angst voor 
magie niet verdwenen. 
� 14 u. - 15.30 u.
€ 10,50  KT 2,10 (3 sessies)
✍  aan onthaal t.e.m. 13/1, tot 

volzet of tot max. 14 deel-
nemers, 

� 20/1, 10/2, 3/3
L voordracht door Els

Maandag 23 januari
Nieuw! ParkiTango
Argentijnse tango voor perso-
nen met Parkinson en hun be-
geleider. Parkitango bevordert 
een rechte lichaamshouding en 
een betere balans. 
� 15.15 u. - 16.15 u.
€ 28,00  KT 5,60 (8 lessen) 

prijs per persoon, inschrijven 
kan alleen per koppel

� 23/1 t.e.m. 22/5 (2-wekelijks)
L Begeleidster: Annie Putman. 

I.s.m. Vlaamse Parkinson Liga.

Dinsdag 24 januari
Informatieve voordracht
Heropfrissing  
verkeersreglement
Update van de laatste wijzigin-
gen in de wegcode, plus herop-
frissing van jouw kennis.
� 14 u. - 17 u.
€ gratis
✍  aan onthaal vóór 17/1
L begeleidster: Emily van  

leercoach VIEF

Woesdag 25 januari
Degustatie voor  
Tournée Minérale
Zie het artikel hiernaast.
� vanaf 14 u.
€ gratis, zonder inschrijving
L Öznur, Nene en Thomas

Donderdag 26 januari
Culturele uitstap naar 
Aalst, carnavalsstad aan de 
Dender. 
Je wordt ondergedompeld 
in de geschiedenis van Aalst 
Carnaval, met een bezoek aan 
de carnavalswerkhallen. Na de 
vrije lunch verkenning van het 

Je kunt inschrijven vanaf dinsdag 3 januari  
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

• Maandag 2 januari:  
tweede nieuwjaarsdag
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Nieuwjaars-
receptie
Donderdag  
12 januari
Met hapje en 
drankje. 

� 10 u. - 11 u. 
(1ste shift)

� 14 u. - 15 u. 
(2de shift)

� 16 u. - 17 u. 
(3de shift)

€ gratis
✍  aan onthaal 

of telefo-
nisch, vóór 
11/1, tot 
volzet

L max. 50 
deelnemers 
per shift

historische stadscentrum. 
� verzamelen 8.45 u. vertrek-

hal Sint-Pietersstation,  
je koopt je ticket op voor-
hand (seniorenticket voor 
65-plusser € 7,20 per rit)

€ 7,50  KT 1,50 (twee gidsen) 
� aan onthaal vóór 19/1,  

max. 20 deelnemers, 
L meer info bij inschrijving

Vrijdag 27 januari
Infosessie over onze  
‘boeiende’ wandelingen 
en de Dodentocht-training
Met tips over het gebruik van 
degelijke wandelschoenen, kle-
dij, voetverzorging, stretching 
en opbouwen van je conditie. 
Met onze wandelvrijwilliger 
Gilbert Dumez kan je ook 6 
maanden trainen (2 à 3 keer per 
week) voor de ‘Dodentocht’ in 
Bornem. Na de infosessie korte 
wandeling in de omgeving. 
� 14 u. - 17 u.
€ gratis
✍  aan onthaal, max. 20 deel-

nemers
L wandelbegeleider: Gilbert 

Dumez

Maandag 30 januari
Heerlijke bakverzinselen 
van ‘de Zoete Koekskes’
� 14 u. op = op
€ prijs varieert naargelang de 

taart

Dinsdag 31 januari
Mantra’s
Het zingen van klanken, die hart 
en ziel raken, en levensenergie 
opwekken.
� 14.30 u. tot 16 u.

€ 4,50  KT 0,90
✍  aan onthaal vóór 31/1, 
LZorg voor losse kledij, flesje 

water plus fleece dekentje.  
Min. 8 pers. Begeleider: 
Amari (Irène Carchon).

Woensdag 1 februari
Workshop poëzie
Jouw gevoelens verwoorden, 
een persoonlijke tekst schrij-
ven voor een speciale gelegen-
heid zoals Valentijn, verjaar-
dag, geboorte, overlijden,…
� 14 u. - 16 u.
€ 4,50  KT 0,90
✍  aan onthaal vóór 1/2, 
L huisdichter Ronny De  

Vogelaere

Vrijdag 3 februari
SamenLezen
Zie 6/1.

Woensdag 6 februari
Voorstelling ‘Rebels’
I.s.m. LDC De Waterspiegel
� 14 u.
L in De Zulle (Wondelgem)

Dinsdag 7 februari
Boeiende babbels
‘Kennismakingsspel’
Zie 10/1.
✍  aan onthaal vóór 3/2, 

Woensdag 8 februari
Bingooo! 
Zie 11/1.

Dinsdag 14 februari
Valentijnsfeest
Traiteur Dirk von der Crone 
serveert tomatenroomsoep, 
vol-au-vent met warme 

groentjes en frietjes, plus (vrij-
blijvend) dessert. Daarna live 
optreden André Boot, begeleid 
door DJ Senior. 
� 11.30 u.
€ 24,00  KT 16,80 (voor-

gerecht + hoofdgerecht) 
Je kan 20 UiTPAS-punten 
ruilen voor € 5,00 korting.

✍  aan onthaal vóór 7/2,  
tafelschikking doorgeven

L max. 65 personen

Woensdag 15 februari
Fotovoorstelling van alle 
bezoekers van De Boei
Tijdens evenementen, feesten 
plus activiteiten.
� 14 u.
€ gratis Opgelet! foto’s kan je 

bestellen mits betaling ná de 
voorstelling: 0,25 cent/foto

✍  aan onthaal, 
L begeleiding: Mireille Van 

Walle

Donderdag 16 februari
Culturele uitstap
Geleid bezoek aan Theodoor 
Rombouts | MSK Gent
Barokmeester Theodoor 
 Rombouts is een onterecht 
vergeten 17de-eeuwse schilder. 
�  samenkomst 14.15 u.  

entree MSK Gent, Citadel-
park, rondleiding start stipt 
om 14.30 u.

€ voor Gentenaars: 15,00  
voor niet-inwoners: 19,00  
met museumpas: 7,00  
KT 3,80 

✍  aan onthaal vóór 9/2,  
max. 15 deelnemers, 

L Begeleiding: Carlo Fauconier. 
Alle prijzen incl. gids.

Voorstelling meerjarenplan
Woensdag 18 januari

Kom luisteren naar onze plannen voor 2023-2025. Thomas, onze centrumleider, 
geeft een overzicht van onze activiteiten, dienstverlening, outreachende werking, 
verbeteracties,... We doen veel meer in ons LDC dan je op het eerste zicht zou  
denken. Geniet ook van een hapje en een drankje na de voorstelling, rond 17 u.

TIP!

� 15.30 u.
€ gratis
✍  aan onthaal, t.e.m. 13/1
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Donderdag 23 februari
Turks ontbijt & rondleiding 
in de Tevhid Moskee
�  9 u. ontbijt, 10 u. rondleiding, 

Francisco Ferrerlaan 214A
€ 8,00  KT 5,60 
✍  aan onthaal vóór 9/2 
L max. 30 personen

Gegidste wandeling (5 km)
Op stap in Mariakerke
We halen herinneringen op 
over vroeger.
�  verzamelen 13.45 u. in De 

Boei, start wandeling 14 u., 
aankomst Mariakerke-dorp

€ 3,00  KT 0,60 
✍  aan onthaal vóór 23/2,  

max. 20 deelnemers, 
L begeleider: Bernard  

Beeuwsaert

Vrijdag 24 februari
Boeiende wandeling
Bourgoyen (6 km)
� 14 u. stipt vertrekuur wande-

ling, afspreken aan De Boei 
om 13.45 u.

€ 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

Maandag 27 februari
Heerlijke bakverzinselen 
van 'de Zoete Koekskes' 

Dinsdag 28 februari
Gezond ontbijt met  
de Fitte Fijnproevers
� 8.30 u. stipt
€ 5,50
✍  aan onthaal vóór 24/2,  

max. 25 pers., 

Infosessie ‘Cyberpesten’
Hoe bescherm je jezelf tegen 
cyberpesten?
� 14 u. - 16 u.
€ gratis 
✍  aan onthaal, max. 18 deel-

nemers, 
L spreker: Sven van Eenaeme, 

iCoach bij de politie

Mantra’s
Zie 31/1.
✍ aan onthaal vóór 28/2, 

Noteer alvast in je agenda

Woensdag 8 maart
Computerinitiatie
Kennismaking met toetsenbord, 
verkenner, mappen maken.
Werken met basissoftware en 
internet, routeplanners, online 
bankieren.
� 9 u. - 12 u.
€ 35,00  KT 7,00 (10 lessen)
� infomoment 8/3, 10 u.,  

start 15/3
✍ aan onthaal vanaf 3/1, 
L Indien mogelijk, eigen  

laptop meebrengen.  
Max. 9 deelnemers. 
Lesgever: Eric Beyls.

Donderdag 9 maart
Computer vervolg  
op initiatie
Basisvaardigheden Word en 
Excel.
� 9 u. - 12 u.
€ 35,00  KT 7,00 (10 lessen)
� infomoment 9/3, 10 u.,  

start 16/3
✍  aan onthaal vanaf 3/1, 
L zie hierboven

ANTENNE MARIAKERKE 
EN BLOEMEKENSWIJK

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

vertrek: speelpleintje  
Mercuriusstraat

€ gratis
L begeleiding: Carlo Fauconier

Maandelijkse  
buurtwandeling  
Bourgoyen – Ossemeersen
�  zo 22/1 en 26/2 om 10 u., 

vertrek: bezoekerscentrum 
Natuurpunt, Driepikkelstr. 32

€ gratis
L begeleiding: Alwin Van den 

Steen

Samen Eten
Sociaal restaurant Balen-
magazijn, Getouwstraat 10
�  di 3/1 en 7/2 om 12 u. 
€ 11,00 dagschotel (sociaal 

tarief: € 5,50)
Sociaal restaurant Poorthuis, 
Kempstraat 150/A000
�  di 10/1 en 14/2 om 12 u. 
€ 10,00 dagschotel (sociaal 

tarief: € 5,50)
Sociaal restaurant Villa 
 Ooievaar, Botestraat 131-133
� di 17/1 en 21/2 om 11.45 u. 
€ 13,00 dagschotel (sociaal 

tarief: € 5,50)
✍  max. 16 deelnemers

Meer info over deze activitei-
ten, vervoer aanvragen?  
Contacteer Fran Debrouwere: 
0473 31 79 77 of ons onthaal:  
09 266 34 88.

• Vrijdag 6/1: wafels
• Nieuw! dinsdag 10/1: verse fruitsla
• Maandag 16/1: pannenkoeken
• Woensdag 25/1: oliebollen

• Vrijdag 3/2: wafels
• Nieuw! dinsdag 7/2: verse fruitsla
• Maandag 20/2: pannenkoeken

Snoepnamiddagen

� vanaf 14 u. (op = op)
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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 dinsdag 3 januari 

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.

OP 7 OVERDEKTE LOCATIES IN MACHARIUS-HEIRNIS

“Het is de eerste keer dat we 
zoiets doen. In deze periode van 
het jaar is het goed om ontmoe-
tingskansen te creëren in de 
wijk. Dus zo’n initiatief is zeker 
welgekomen”, vertelt centrum-
leider Stefaan Coppieters. “Een 
rommelmarkt is iets waar veel 
mensen, zowel jong als oud, 
graag op af komen. Tegelijk 
is het fijn om weer eens iets 
samen met de buurtpartners 
te organiseren. Voor buurt-
bewoners is het een mooie 
gelegenheid om elkaar na de 
feestdagen terug te zien. Op 
elke locatie kan je een sneukel-
kaart kopen en daarmee kan je 
overal terecht voor een hapje en 
een drankje. Ideaal dus om het 
samen gezellig te maken en wat 
bij te praten.”
De Horizon is één van de zeven 

locaties waar de rommelmarkt 
doorgaat, naast onder meer 
De Kazematten, Buurtcentrum 
Lousbergs, Herberg Macharius 
en De Olijfboom in de Forel-
straat. “Door met sneukelkaar-
ten te werken, willen we be-
zoekers stimuleren om het hele 
parcours te doorlopen. Maar je 
bent daar natuurlijk vrij in”, stipt 
Charlotte Laureyns aan. 
“Wil je graag met een standje 
op de rommelmarkt staan, dan 
kan je je gratis inschrijven via 
een mail naar buurtwerkmacha-
riusheirnis@stad.gent. Daar kan 
je ook je voorkeur van locatie 
doorgeven. Inschrijven kan 
vanaf 3 januari tot 24 januari”, 
geeft Charlotte nog mee.

Rommelmarkt op zaterdag  
4 februari, 10 u. - 17 u.

Winterrommelmarkt
Samen met zes buurtpartners organiseert De Horizon op 
zaterdag vier februari een winterrommelmarkt op zeven locaties 
in de wijk Macharius-Heirnis. “We gaan voor een overdekte 
rommelmarkt zodat we het droog, warm en gezellig kunnen 
houden”, zegt ergotherapeut Charlotte Laureyns.
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Woensdag 4 januari
Bingo
� 14 u. 
€ 1,50 per 4 kaarten
✍  tot dag zelf of volzet 

Donderdag 5 januari
Babbeltafel
Andere mensen ontmoeten.
� 14 u. - 15.30 u.
€ gratis
 elke 1ste do 

Zondag 8 januari
Film- en montageatelier
Hier kan je terecht met al 
je vragen over je video- en 
filmopnames. Over hoe je het 
best oude opnames bewaart of 
digitaliseert of hoe je je film-
opnames kan opsmukken met 
muziek. Maak op voorhand een 
afspraak en geef dan je vraag 
door zodat er vooraf al opzoe-
king kan gebeuren om je verder 
te helpen.
� 10 u. - 12.30 u.
€ gratis
✍  tot 6/1 
L i.s.m. Filmclub Artevelde

Maandag 9 januari
Linux spreekuur  
gevorderden
Voor wie vragen heeft over dit 
computerbesturingssysteem.
� 14 u. - 16 u. 
€ gratis 
 2de ma
✍  vooraf

Woensdag 11 januari
Computerspreekuur
Hulp bij vragen over je compu-
ter. Op afspraak.

� 13.30 u. - 16 u.
€ gratis
 11/1, 25/1, 8/2  
✍  tot maandag voordien

Donderdag 12 januari
Nieuwjaarsreceptie 

Het team van De Horizon wenst 
iedereen een gelukkig en 
gezond 2023 toe! We nodigen 
je graag uit op onze nieuwjaars-
receptie vanaf 14.30 u.

Maandag 16 januari
Smartphone of tablet 
spreekuur
Hulp door Walter bij vragen 
over je smartphone (alleen 
 Android) of tablet op afspraak.
� tussen 14 u. - 16 u.
€ gratis
 16/1, 6/2, 20/2
✍  tot vrijdag voordien
L geef bij inschrijving je vraag 

door

Dinsdag 17 januari
Film
The last Bus 
Na het overlijden van zijn echt-
genote Mary heeft Tom Harper 
nog maar één missie. Een reis 
ondernemen naar het meest 
westelijke punt van Engeland, 
waar hij en zijn vrouw het ge-
lukkigst waren. Gebruikmakend 
van zijn gratis buspas en lokale 

bussen begint hij aan een road-
trip van maar liefst 1.349 km. 
Zonder het te beseffen, blijkt hij 
een grote impact te hebben op 
zijn medereizigers.
The Last Bus is een hartver-
warmende film over liefde en 
verlies. Een film die ons eraan 
herinnert dat we niet alleen zijn.
� 14.30 u. - 17 u.
€ 3,50  KT 0,70
✍  tot 17/1 of tot volzet, 
L met voor- en nabespreking, 

speelduur 86 minuten

Donderdag 19 januari
Gezelschapsspellen
Verzamel je rond de tafel bij 
Maarten en speel mee. 
� 14 u. - 16 u.
€ gratis
✍  t.e.m. 18/1

Tai-chi beginners
� do 10 u. - 11 u. 
€ 54,00  KT 10,80 (18 lessen 

tegen € 3,00  KT 0,60 per les) 
tienbeurtenkaart: 45,00   
KT 9,00 
vijfbeurtenkaart: 22,50   
KT 4,50

 wekelijks, niet tijdens school-
vakanties 

✍  aan onthaal, 
L begeleiding: Raymonde 

Doens

Vrijdag 20 januari
Voordracht
Anders kijken naar  
dementie
Deze interactieve lezing is een 
aanrader voor iedereen die in 
aanraking komt met dementie. 
Geert Baetens getuigt over 

Je kunt inschrijven vanaf dinsdag 3 januari  
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.

Sluitingsdagen

• Maandag 26 december:  
tweede kerstdag

• Maandag 2 januari:  
tweede nieuwjaarsdag



14

zelf ook beoordelen of het 
zinvol is om voor jezelf of je 
partner, zorgvrager,… een 
premie aan te vragen.  
Je krijgt ook meer uitleg over 
hoe je de premies kan aan-
vragen en bij wie je daarvoor 
terecht kan.
� 14 u.
€ gratis
✍  tot dag zelf, 
L begeleiding: maatschap-

pelijk werker Ingrid 
Bogaert

Vrijdag 27 januari
Bloemschikken
� 14 u. - 17 u.
€ 24,50  KT 20,90  

(incl. kosten materiaal en 
verse bloemen)

✍  tot vrijdag 20/1 of tot 
volzet! 

Dinsdag 31 januari
Pietjesbak
� 14 u.
€ gratis
✍  aan onthaal 

Woensdag 1 februari
Centrumraad
�  9.30 u.

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

Samen naar de bioscoop 
‘Onze natuur, De film’

‘Onze natuur, De Film’ is een 
prachtige natuurdocumen-
taire die je helemaal onder-
dompelt in de wereld van de 
natuur in België. Geniet op 

groot scherm van de meest 
indrukwekkende beelden over 
bekende en onbekende dieren 
in natuurgebieden en steden. 
Het is een hoopvol verhaal 
over onze versnipperde natuur 
die onder druk staat maar toch 
weet te overleven. Daarna kan 
je bijpraten met een drankje in 
het gezellige café van Studio 
Skoop. 
� 14.15 u.,  

speelduur 84 minuten
€ 14,50  KT 7,30 (toegang en 

drankje naar keuze inbegre-
pen)

✍  t.e.m. 30/1, 
L vindt plaats in Studio 

Skoop, Sint-Annaplein 63

Donderdag 2 februari
Initiatie djembe
De djembe is een trommel 
afkomstig uit West-Afrika 
met een heel eigen geluid en 
karakter.
Na een demonstratie van een 
kwartiertje krijg je zelf de kans 
om dit instrument eens uit te 
proberen.
� 14 u.
€ 4,50  KT 0,90
L begeleiding: Raainder

Babbeltafel
Andere mensen ontmoeten.
� 14 u. - 15.30 u.
€ gratis
 elke 1ste do 

Snoepnamiddag
Pannenkoeken
Er is geen vrouwke zo arm,  
of ze maakt op lichtmis haar 
panneke warm.
� 14 u.

Zondag 5 februari
Film- en montageatelier
Zie 8/1.
� 10 u. - 12.30 u.
€ gratis
✍  tot 3/2 
L i.s.m. Filmclub Artevelde

zijn overleden vader met 
dementie, zijn moeder als 
mantelzorger, en zijn passie als 
contactclown. Hij vertelt hoe 
we contact kunnen maken met 
moeilijk bereikbare mensen. 
Hoe humor te gebruiken in 
onze zorg vanuit respect, aan-
dacht, aanraking, kwetsbaar-
heid en authenticiteit. Je gaat 
naar huis met bruikbare tips.
� 10 u.
€ gratis
✍  tot dag zelf, 
L gastspreker Geert Baetens, 

consulent bij Expertise-
centrum Dementie 

Maandag 23 januari
Linux spreekuur  
beginners
Linux is een gratis en veilig 
besturingssysteem voor je 
computer. Lode Van Beethoven 
helpt je om een performante 
versie op jouw computer te 
plaatsen en begeleidt je bij de 
vele toepassingen ervan.
� 14 u. - 16 u.
€ gratis spreekuur
 23/1, 27/2
✍  aan onthaal 

Woensdag 25 januari
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) 
✍  t.e.m. 18/1 of tot volzet

Donderdag 26 januari
Voordracht
Premies en voordelen 
voor senioren
Via een korte presentatie krijg 
je meer uitleg over een aantal 
premies en financiële voorde-
len die bestaan voor senioren. 
Je krijgt meer inzicht over voor 
wie ze bedoeld zijn en kan dan 

Valentijns-
ontbijt
Vrijdag  
10 februari

TIP!
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DE HORIZON

Woensdag 8 februari
Koffie met je  
buurtinspecteur

Het wijkcommissariaat van 
Gent Centrum komt langs voor 
een infomoment waarbij je 
verneemt wat er gebeurt in het 
commissariaat, waarvoor je er 
terecht kan en waar de politie in 
jouw buurt op inzet. 
De aanwezige buurtinspecteurs 
staan vervolgens klaar voor een 
koffie en een babbel.
� 14 u. - 17 u.
€ gratis 
✍  t.e.m. 8/2, 

Vrijdag 10 februari
Valentijnsontbijt
Tijd om jezelf lief te hebben of 
samen met iemand die je lief 
hebt te genieten van een lekker 
ontbijt.
Met ham, kaas, boter, croissant, 
chocoladekoek, pistolet, confi-
tuur, smoothie en fruitsla, koffie 
of thee.
� 8.30 u. - 11 u. 
€ 10,00  KT 7,00 
✍  t.e.m. 2/2

Woensdag 15 februari
Workshop
Stofferen van oude  
schoendozen 

Recyclage van oude schoen-
dozen, met een nieuw leven!
� 13.30 u. - 17.30 u.

€ 4,50  KT 0,90 (exclusief  
€ 10,00 materiaal) 

✍  t.e.m. 8/2, 
L Zelf meebrengen: schaar, 

haardroger, lintmeter, lap 
stof van katoen met afme-
ting: van 1m20/1m50 lengte 
op 80 cm breed.  
Begeleiding: Jeanne Terryn.

Donderdag 16 februari
Gezelschapsspellen
Verzamel je rond de tafel bij 
Maarten en speel mee. 
� 14 u. - 16 u.
€ gratis
✍  t.e.m. 15/2

Dinsdag 21 februari
Film
Drunk
Er bestaat een theorie dat 
een bescheiden hoeveelheid 
alcohol in je bloed geestver-
ruimend werkt, je problemen 
vermindert en de creativiteit 
verhoogt. Gesteund door deze 
theorie beginnen Martin (Mads 
 Mikkelsen) en drie collega’s aan 
een onderzoek naar alcohol-
gebruik op de werkvloer.
De eerste resultaten zijn 
positief, de uitgebluste leraren 
komen weer tot leven maar 
algauw blijkt het experiment 
grotere gevolgen met zich mee 
te brengen dan verwacht. 
Deense cinema van Thomas 
Vinterberg (bekend van Festen 
en Jagten) op zijn best en stof 
tot nadenken in deze Tournée 
Minérale-maand!
� 14.30 u. - 17 u.
€ 3,50  KT 0,70
✍  tot 21/2 of tot volzet,  
L film met voor- en na-

bespreking

Woensdag 22 februari
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) 
✍  t.e.m. 15/2 of tot volzet

Vrijdag 24 februari
Bloemschikken
� 14 u. - 17 u.
€ 24,50  KT 20,90  

(incl. materiaal en verse 
bloemen)

✍  tot 17/2 of tot volzet, 

Dinsdag 28 februari
Pietjesbak
� 14 u.
€ gratis
✍  aan onthaal 

Donderdag 2 maart
Vrijwilligerscafé
Het centrum is gesloten om 
16 u.

ANTENNE
BINNENSTAD

Info zitdagen
• Regio Patershol: 

dinsdag 14 u. - 16 u. 
zitdag 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 dinsdag 3 januari 

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.

WARME ONTMOETINGSMOMENTEN ROND NIEUWJAAR

Vroeger was er op het Lede-
bergplein één grote nieuwjaars-
receptie. Door corona kon dat 
niet meer doorgaan. De dienst 
Ontmoeten en Verbinden van 
Stad Gent riep daarom  vorig jaar 
bewoners op om in hun straat 
iets te organiseren dat buren 
samenbracht rond Nieuwjaar. 
“Hoewel het allemaal snel moest 
gaan, werd het met 11 straat-
recepties een groot succes”, 
vertelt buurtwerker Janna De 
Witte. “Het bracht de buurt echt 
samen. Je hoefde niemand te 
kennen. Je kon gewoon aanslui-
ten bij de andere bewoners. Een 
groot verschil met de vroegere 
megareceptie waar je niet alleen 
naar toe ging.”
“In 2023 gaan we voor een 
tweede, meer gepimpte editie”, 
vervolgt Janna. “Het enthou-
siasme bij de bewoners is er 

al. Het is zot welke initiatieven 
zij nemen. Veel van die warme 
ontmoetingen vinden plaats op 
zaterdagnamiddag 28 januari 
vanaf 14 uur. Enkele bewoners 
hebben zich al geëngageerd 
om in een fietskar van de ene 
naar de andere plek te trekken 
en er live muziek te brengen. 
Bewoners kunnen ook zelfge-
maakte wenskaarten naar elkaar 
schrijven en meegeven met de 
fietskar. Ook andere organisaties 
zoals vzw Jong, WZC De Vijvers 
en de Broederij op de Standaert-
site springen mee op de kar.”
De Knoop is ook van de  partij. 
“Wij hebben ervaring om 
bewoners in sociale hoogbouw 
samen te brengen. Daarnaast 
zorgen wij samen met de stad 
voor logistieke en andere onder-
steuning”, zegt centrumleider 
Ann.

Straatrecepties
In Ledeberg organiseren buurtbewoners voor het tweede jaar 
op rij nieuwjaarsrecepties in hun straat. Voor veel bewoners 
de ideale opstap om nieuwe mensen te leren kennen. LDC 
De Knoop en Stad Gent ondersteunen de vele kleinschalige 
initiatieven.
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Maandag 2 januari
Tweede nieuwjaarsdag
Het LDC is gesloten.

Dinsdag 3 januari
Computerbuddy
Geen lessen voor beginners.
� elke di tussen 9 u. - 12 u.
€ gratis
✍  aan onthaal
L Begeleiding: Freddy De 

 Rudder & Willy Deruyck. 
Vooraf reserveren is nood-
zakelijk. Geef bij inschrijving 
door waarvoor je langs komt.

Franse conversatie 
Voor wie graag beter Frans wil 
leren spreken en begrijpen.
� elke di 14.30 u.
€ 18,00  KT 3,60 (instapgeld tot 

eind juni)
✍  aan onthaal
L begeleiding: Jean-Luc  

Timmerman

Maandag 9 januari
Tai-chi 
24 yang vormen voor  
beginners (nieuw!)
Ideaal om in goede conditie 
en gezondheid een jaartje 
ouder te worden. Je warmt op 
met ontspannende qi gong-
bewegingen die je energie 
laten stromen en bloedsomloop 
en ademhaling stimuleren. 
Stramme spieren en gewrichten 
worden zachtjes losgemaakt 
zonder inspanningen. Daarna 
oefen je de vereenvoudigde 
24 yang-vormen tai-chi voor 
beginners. 
� 10.30 u. - 11.30 u. 
€ 35,00  KT 7,00 (10 lessen)

✍  aan onthaal, 
L Min. 8 en max. 12 deel-

nemers.  
Lesgever: Luc Meuris.

Computerspreekuur Apple 
(smartphone en MacBook)
Geen lessen voor beginners.
� elke ma 13.30 u. 
€ gratis
✍  aan onthaal
L Begeleiding: Luc Moreels. 

Vooraf reserveren is nood-
zakelijk. Geef bij inschrijving 
door waarvoor je langs 
komt.

Folkdans beginners
Folkbal bestaat uit een grote 
verscheidenheid aan traditione-
le dansen uit heel West-Europa. 
Lijn-, koppel- en energieke 
groepsdansen. 
� 14 u. 
€ 35,00  KT 7,00 (10 lessen)
✍  aan onthaal, 
L Max. 20 deelnemers.  

Geen danspartner verplicht. 
Lesgever: Filip.

Dinsdag 10 januari
Ontbijt
� 8.30 u. - 10 u.
€ 6,00  KT 4,20
✍  vóór 6/1

Donderdag 12 januari
Troostwandeling in  
Park De Vijvers
Met vzw Jong.
� 19 u.
✍  troostplekledeberg@stad.

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

Vijvers

Vrijdag 13 januari
Patchwork-, quilt-,  
appliqueer- en  
borduuratelier

Patchwork is een handwerktech-
niek waarbij lapjes katoenen stof 
van verschillende kleur en groot-
te aan elkaar worden genaaid.
Quilting is het doornaaien of 
stikken van de drie lagen, be-
staande uit de top (patchwork), 
de tussen- en onderlaag.  
Applicatie is het naaien van 
stukjes stof op een andere stof, 
bv. een bloem, huisjes (prachtig 
voor kinderquilts). Het is een  
ontspannende hobby voor alle 
leeftijden en het levert prach-
tige resultaten op: een dekbed, 
wandkleedjes, kussens, hand-
tassen, tafellakens, placemats. 
Er zijn modellen en patronen 
beschikbaar in ons lokaal, alsook 
stofjes voor wie er wat te kort 
heeft.
� elke 1ste vr 9.30 u. - 12 u.  

en 13.30 u. - 16 u. (in januari 
uitzonderlijk op de 2de vr)

€ 18,00  KT 3,60
L Begeleiding: Edith De 

 Maerteleire en Betty De 
Graer. Max. 6 deelnemers. 

Zaterdag 14 januari
Nieuwjaarsreceptie
Iedereen van harte welkom!
� 11 u. - 14 u.

Expositie: ‘De wondere wereld van Olga’
Van dinsdag 3 januari tot dinsdag 28 februari

De wondere wereld van Olga: een intuïtieve 
weergave van een verhaal dat verrassend uit 
het niets kan komen.

Je kunt inschrijven vanaf dinsdag 3 januari  
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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Donderdag 19 januari
Samen lezen
Heb je zin om verhalen te le-
zen en mooie gedichten te ho-
ren? Om samen met anderen 
te praten over wat je raakt in 
een tekst? Dan is ‘samen lezen’ 
iets voor jou.
� 10.30 u. - 11.30 u.
€ gratis
� 26/1, 2/2, 2/3, 16/3, 30/3, 

20/4, 11/5, 25/5
✍  tot dag zelf of tot volzet, 
L Max. 8 deelnemers.  

Begeleiding: Caroline  
Verbruggen.

Workshop  
Juwelen herstellen
� 13 u. - 16 u.
€ 4,50  KT 0,90
✍  vóór 18/1 of tot volzet, 
L Max. 2 deelnemers.  

Meebrengen: oude of te 
herstellen halsketting.  
Benodigdheden verkrijg-
baar bij Rita. Onkostenver-
rekening dag zelf.

Computercursus
Waarom niet Windows 11?
� 13.30 u. - 16 u.
€ 35,00  KT 7,00 
✍  aan onthaal, 
L Max. 10 deelnemers.  

Voorkennis Windows 10 
vereist. Meebrengen: eigen 
laptop waarop Windows 11 
is geïnstalleerd.  
Lesgevers: Sony en Roland.

Vrijdag 20 januari
Kunstige creativiteit  
voor iedereen
Tekenen voor beginners en 
gevorderden

Perspectief, portret… alles 
komt aan bod. 
� 9.30 u. - 11.30 u.
€ 17,50  KT 3,50 (5 lessen) 
� 27/1, 3/2, 10/2, 17/2
✍ vóór 16/1, 
L Min. 5 en max. 19 deel-

nemers.  
Begeleiding: Marie-Paule 
Mullie.

Samana café
� 19.30 u. 
€ gratis 
✍  Niet nodig. Check onze 

Facebookpagina voor 
meer info.

Zondag 22 januari
Wandeling Mariakerke
Bourgoyen - Ossemeersen
Afstand 6 km. 
� 13.30 u./13.45 u. aan 

cafetaria Natuurpunt in de 
Driepikkelstraat 
14 u. start wandeling 

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

✍ verplicht vóór 20/1
L Max. 25 deelnemers.  

Begeleiding: Antoon De 
Loof.  
Lijnbus 3, halte Jutestraat.

Maandag 23 januari
Centrumraad
� 9.30 u. - 12 u. 
L iedereen van harte  

welkom!

Donderdag 26 januari
Brood bakken 
Met Luc & Lut.
�  9 u. - 12 u. groep 1 

14 u. - 17 u. groep 2
€ 10,50  KT 2,10 (3 lessen)
� 23/3 en 1/6
✍  tot 19/1
L Max. 6 deelnemers per 

groep. Meebrengen: schort 
en brooddoos.  
Onkosten voor de ingredi-
enten voor de hele reeks 

(tussen € 10,00 à 15,00) 
betaal je de 1ste eerste les 
aan de lesgevers.

Vrijdag 27 januari
Pc-dokter
� 9 u. - 12 u. en 13.30 u. - 16 u.
€ gratis
✍  verplicht vóór 25/1,  

telefonisch: 09 266 45 80
L max. 5 deelnemers in de 

voormiddag, 3 namiddag 

Zuiderse dansavond
� 18.30 u. - 22.30 u.,  

deuren open vanaf 18 u.
€ gratis
✍  tot dag zelf of tot volzet
L max. 85 deelnemers

Woensdag 1 februari
Tournée Minérale
Na de eindejaarsfeesten is het 
in februari tijd voor Tournée 
Minérale. 
Ga de uitdaging aan en 
toon dat het zonder alcohol 
minstens even leuk is. Kom 
proeven van onze alcoholvrije 
drankjes gedurende de hele 
maand februari.

Filmfan
The Ice Road
Wanneer in het noorden van 
Canada een diamantmijn 
instort, wordt een levens-
gevaarlijke reddingsoperatie in 
gang gezet om de ingesloten 
mijnwerkers te helpen.  
Met Liam Neeson.
� 14 u.
€ 3,50  KT 0,70
✍  tot dag zelf, 
L Max. 10 deelnemers.  

Met nabespreking.  
Speelduur: 100 minuten.

Samen naar de bioscoop
‘Onze Natuur, De Film’
‘Onze Natuur, De Film’ is een 
prachtige documentaire die 
je helemaal onderdompelt in 
de wereld van onze prachtige 

Bingo
Woensdag  
18 januari en 
15 februari
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natuur in België. Geniet op 
groot scherm van de meest in-
drukwekkendste beelden over 
bekende en onbekende dieren 
in natuurgebieden en steden. 
Het is een hoopvol verhaal over 
onze versnipperde natuur die 
onder druk staat maar toch 
overleeft. 
Daarna kan je gezellig bijpraten 
met een drankje in het café van 
Studio Skoop. 
� 14.15 u., duur 84 min.                            
€ 14,50  KT 7,30 (toegang en 

drankje inbegrepen)
✍  t.e.m. 30/1
L vindt plaats in Studio Skoop, 

Sint-Annaplein 63

Donderdag 2 februari
Troostwandeling in  
Park De Vijvers
Met ontmoetingsmoment in 
WZC De Vijvers.
� 17 u.
L andere praktische info: zie 

12/1

Maandag 6 februari 
Kookworkshop
Eva’s wereldkeuken
Indische rijst basmati en frisse 
salade.
� 10 u. - 12.30 u.
€ 4,50  KT 0,90
✍  vóór 30/1
L Max. 10 deelnemers. Bij 

inschrijving betaal je 3 euro 
voorschot. Verdere onkosten 
regelen we de dag zelf.

Donderdag 9 februari
Snoep- en  
verzoeknamiddag
Met verwenkoffie.
� 14 u.

Vrijdag 10 februari
Komische voorstelling
‘Kameroad Schoaveling, 
redder van het Gentse 
dialect’
�  14 u.
€ 6,00  KT 1,20 

✍  vóór 3/2
L min. 50 deelnemers

Zondag 12 februari
Wandeling  
Destelbergen Damvallei
Afstand 7 km. 
� 13.30 u./13.45u. parking  

bibliotheek, Dender-
mondsesteenweg 430, 
Destelbergen 
14 u. start wandeling 

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

✍  verplicht vóór 10/2
L Max. 25 deelnemers.  

Begeleiding: Antoon De 
Loof.  
Lijnbus 34, halte Reinaertweg.

Dinsdag 14 februari
Valentijnfeest
• aperitief 
• tomatensoep met balletjes
• buffet van varkenshaasje, 

groentekrans, kroketten,  
gratin dauphinois en 3 
sauzen: bordelaise, archiduc, 
pickles

• dessert en koffie
Met Mr. MoLoToV. 
� 11.30 u.
€ 23,00  KT 16,10 (incl. aperi-

tief, maaltijd en dansfeest) 
3,00  KT 0,60 voor wie alleen 
komt dansen

✍  vóór 7/2
L Max. 80 deelnemers.  

I.s.m. Ikook. Je kan 20 
UiTPAS-punten inruilen voor 
€ 5,00 korting. 

Vrijdag 17 februari
Samana café
Zie 20/1.

Workshop 
Juwelen herstellen
Zie 19/1.
✍ vóór 16/2 of tot volzet, 

Woensdag 18 februari
Troostwandeling in  
Park De Vijvers
� 14 u.
L andere praktische info: 12/1

Vrijdag 24 februari
Pc-dokter
Zie 27/1.
✍ verplicht vóór 22/2,  

telefonisch: 09 266 45 80

Dinsdag 28 februari
Ontbijt
� 8.30 u. - 10 u.
€ 6,00  KT 4,20
✍  vóór 24/2

ANTENNENIEUWS  
MOSCOU-WIJK 

Boodschappenbus  
Aldi/Lidl
Elke 1ste en 3de maandag

�  16.30 u.: opstapplaats  
wijkcentrum De Porre,  
Jules de Saint-Genoisstraat 
101

€ 5,00  KT 3,00
✍  verplicht bij antennemede-

werker Chantal Boone:  
0477 99 64 94

Moscou Kookt
18 januari en 16 februari
Maandelijks kookmoment voor 
de 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 dinsdag 3 januari 

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

PSYCHOLOGISCHE HULP

Jeannine leerde psycholoog Sien 
Duquennoy zes jaar geleden 
kennen, toen ze het als partner 
en mantelzorger voor haar zieke 
man erg moeilijk had. “Hij had 
dementie én verlatingsangst. 
Wat hij vasthad, liet hij niet meer 
los. Ik kon haast geen minuut 
van zijn zijde wijken. Als ik het 
niet meer kon houden, kon ik 
terecht bij Sien. Zij had altijd tijd 
voor een goed gesprek. Bij haar 
kon ik mijn hart luchten.”

Drie musketiers
“Na zijn overlijden overtuigde 
Sien mij om meer naar De Mantel 
te komen. Ik heb hier twee 
goeie vriendinnen leren kennen. 

Toevallig wonen we in dezelfde 
straat, maar tevoren wisten 
we van mekaar niet af. ‘De drie 
musketiers van de Gember-
straat’ noemen ze ons! We doen 
veel dingen te samen: ’s mid-
dags komen eten, stoelturnen, 
de mosselsouper. De Mantel is 
een beetje mijn tweede thuis 
geworden. Ik kom hier heel 
graag en aan iedereen vertel ik: 
allemaal dankzij Sien!”
“Mantelzorgers worden vaak te 
weinig begeleid”, geeft Jeannine  
nog mee. “En ook daarvoor 
zat ik hier goed. Sien heeft 
mij doorverwezen naar een 
interactie groep, een vorm van 
lotgenotencontact waar je van 

“Ik heb veel gehad aan Sien”

“Vriendinnen die het moeilijk hebben, 
raad ik aan om langs te gaan bij Sien, 
de psycholoog van De Mantel. Zelf 
heb ik veel aan haar gehad. Ik kon bij 
haar dingen kwijt die ik aan anderen 
niet kon vertellen. Zoals hoe zwaar 
het was om te zorgen voor mijn zieke 
man, hoe graag ik hem ook zag.”



ANTENNEWERKING  
SINT-DENIJS-WESTREM 
EN AFSNEE

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

Antennemedewerker 
Nathalie Samaes is  
bereikbaar op:
ma & di: 9 u. - 17 u. 
woe: 9 u. - 12 u. 
tel: 0473 94 13 60

Buurtmaaltijd
Dinsdag 3/1, 17/1, 7/2 en 21/2
�  vanaf 11.30 u. in het  

Open Huis, Pastorijdreef 6, 
Sint-Denijs-Wstrem 

€ 5,50 (soep, hoofdgerecht en 
dessert, vers klaar gemaakt 
door IKOOK)

✍  mét betaling tot één week 
vóór de maaltijd

Waarvoor kan je terecht in 
de antennewerking? 
• Vragen over hulp- en dienst-

verlening en de administra-
tie die daarbij komt kijken.

• Praktische vragen rond 
thuiszorg, aanpassingen aan 
je woning, vervoer, op-
name assistentie woning of 
woonzorg centrum,...

• Vragen rond vrije tijd: acti-
viteiten in de LDC’s, vrijwil-
ligerswerk,...

• 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.

21

“Ik heb veel gehad aan Sien”
elkaar leert hoe je het best 
sommige zaken aanpakt.”

Sociaal contact
“Het is leuk om zien hoe  
Jeannine hier weer is openge-
bloeid. Sociaal contact is vaak 
een sleutel om je beter in je 
vel te voelen,” vertelt Sien. “Ik 
ben er voor alle 60-plussers 
uit Zwijnaarde, Sint-Denijs-
Westrem en Afsnee. We houden 
de drempels  bewust laag. Onze 
dienstverlening is gratis, je kan 
ons rechtstreeks contacteren en 
er zijn geen wachttijden.“
“De begeleiding bestaat vooral 
in ondersteunende gesprekken. 
Rouw in de brede zin van het 

woord is het onderwerp dat het 
vaakst terugkeert. Partnerverlies 
maar ook rouw omdat men de 
vertrouwde woning moet verla-
ten, omdat het contact met een 
kleinkind stroef verloopt. Rouw 
om het geheugen dat hen 
vaker in de steek laat of omdat 
het lichaam niet altijd meer 
mee wil. Ik heb al menige cliënt 
horen klagen dat ze vroeger 
vier uur nodig hadden om hun 
huis te poetsen, terwijl ze daar 
nu vier dagen over doen!”

Sien is dinsdag en woensdag 
aanwezig in De Mantel:  
09 266 34 45 of   
sien.duquennoy@stad.gent
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Februari = 
Tournée  
Minérale
Proef deze 
maand van 
ons aangepast 
gamma alco-
holvrije bieren.

Vrijwilligers gezocht
Vrijwilligers zijn de ruggen-
graat van ons centrum.  
Wij zoeken daarom nog enkele 
extra schakels. 
Meld je aan bij ons onthaal 
indien interesse!
• Bar: onze bezoekers  

bedienen met de glimlach
• Vervoer: bezoekers van en 

naar het centrum bren-
gen. Met of zonder eigen 
vervoer!

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

• Klusjes: basisklusjes 
opknappen bij buurtbewo-
ners die het zelf niet meer 
kunnen

• Digitaal talent: mensen 
helpen met computer- en 
andere technologische 
vragen

Woensdag 4 januari
Workshop Powertex
Thema dieren
Maak prachtige creaties met 
textiel en de textielverharder 
powertex!
� 13 u. - 17 u.
€ 4,50  KT 0,90 (+ materiaal-

kosten, te betalen dag zelf 
aan les gever)

L lesgevers: Beryl, Dominique

Donderdag 12 januari
Nieuwjaarsreceptie
Een nieuw jaar vol met goede 
voornemens: daar klinken we 
op! Kom samen met ons team, 
bezoekers en vrijwilligers  

genieten van een glaasje om 
het nieuwe jaar op gepaste 
wijze in te zetten.
�  15 u. tot 18 u.
€ gratis!
L inschrijven is niet nodig

Vrijdag 13 januari
Krulbollen
Deze oude Vlaamse volks-
sport wordt beoefend op een 
boogscheut van ons centrum 
en nodigt onze bezoekers uit 
om kennis te maken met ‘het 
bollen’. Iedereen welkom, van 
aspirant kruller tot ervaren 
schieters.
�  9.30 u. - 12 u.  

(tweewekelijks)
€ 18,00  KT 3,60 (instapgeld 

tot eind augustus)
✍  afspreken in LDC De Mantel 

om dan samen naar de 
 Chalaise (begin Prelaats-
dreef) te gaan

Dinsdag 17 januari
Maandelijkse wandeling
Oude Dokken in Gent
Wandeling van anderhalf uur.
�  verzamelen aan  station 

Gent-Sint-Pieters om 
13.15 u. (bus 70, perron 16)

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

✍  op voorhand
L Begeleider: Stefan.  

Busticket koop je zelf.

Maandag 30 januari
Bakken voor beginners 
(lessenreeks)
Leer heerlijke gebakjes maken!
� 8.30 u. - 12.30 u. 

€ 17,50  KT 3,50 (5 lessen)
� 30/1, 13/3, 17/4, 15/5, 12/6
✍  begeleider: Walter

Dinsdag 31 januari
Koken van eenvoudige 
nagerechten
Je leert met eerlijke en gezonde 
ingrediënten de lekkerste  
nagerechten bereiden,  
dresseren en klaarzetten. 
�  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.

Woensdag 1 februari
E-communicatie, internet 
en online diensten
Aan de slag met apps, com-
municatiekanalen en andere 
nuttige online diensten.  
Je kan overweg met smart-
phone, iPhone, tablet,…
� 9 u. - 12.05 u.
€ 90,00  KT 18,00 (volledige 

reeks)
✍  i.s.m. CVO

Vrijdag 3 februari
Aan de slag met ICT 
Smartphone/tablet  
(Android)
Basisprincipes van smartphone 
en tablet (Android).
� 9 u. - 12.05 u.
€ 90,00  KT 18,00 (volledige 

reeks)
L i.s.m. CVO

Je kunt inschrijven vanaf dinsdag 3 januari  
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.

Nieuwjaarsreceptie
Donderdag 12 januari

� 15 u. - 18 u.
€ gratis
✍  niet nodig
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DE MANTEL

Fotografie  
voor beginners
Onze lesgever maakt je wegwijs 
in de wereld van de (digitale) 
fotografie. Je leert je toestel 
beter kennen en mooiere foto’s 
maken. 

� 13.30 u. - 16 u.
€ 28,00  KT 5,60 (8 lessen)
� 3/2, 10/2, 17/2, 3/3, 10/3, 

17/3, 24/3, 31/3
L lesgever: Laurens

Voordracht
Criminaliteit op het  
internet
Door de diefstalpreventie-
adviseur van politie Gent
Criminelen zijn overal actief, 
ook op het internet. Wat zijn de 
meest voorkomende vormen 
van internetcriminaliteit en hoe 
vermijd je om slachtoffer te 
worden? Met onze eenvoudige 
tips en tricks leer je oplichters  
te slim af te zijn.
� 14 u. - 16 u.
€ gratis, maar inschrijven  

verplicht
L plaatsen beperkt

Maandag 6 februari
Centrumraad
Bepaal mee de toekomst van 
ons LDC!
� 14 u.
€ gratis

Maandag 13 februari
Workshop ‘Kintsugi’

Kintsugi is een eeuwenoude 
Japanse kunstvorm waar bij  
gebroken keramiek hersteld 
wordt met goudlijm. Door de 
barsten in de verf te zetten, 
worden ze extra gekoesterd. 
Je kan hierin ook een metafoor 
zien: zelf krijgen we allemaal 
wel eens een klop van de hamer 
en is het de vraag hoe we hier-
mee omgaan. Een workshop 
kintsugi levert zo niet alleen 
een mooie unieke creatie op, 
maar ook een kostbare  
levensles.
� 19.30 u.
€ 20,00
L i.s.m. vzw Markant, netwerk 

van en voor ondernemende 
vrouwen

Dinsdag 14 februari
Snoep- en dansnamiddag 
‘Valentijn’
Een liefdevol bordje vol  
lekkers volledig in het teken van 
deze feestdag van de liefde en 
terwijl kunnen we een dansje 
placeren!
� vanaf 14 u.
€ 4,50 per verwenbordje,  

toegang gratis

Dinsdag 21 februari
Maandelijkse wandeling
Melsen – Makegembos
Wandeling van anderhalf uur.
�  verzamelen Gent-Sint-Pieters 

13.40 u. (bus 47, perron 7)
L andere praktische info:  

zie 17/1

Maandag 27 februari
Zoektocht  
‘Digitaal geprikkeld’
We leven in een digitale wereld. 
We moeten mee of we blijven 
hopeloos achter! Daarom wil-
len we jullie prikkelen met een 
zoektocht door Zwijnaarde 
waarbij je met je smartphone 
vragen oplost. 
�  de zoektocht doe je wan-

neer je zelf wilt, vanaf  
ma 27/2 t.e.m. ma 27/3

€ gratis, maar inschrijven 
verplicht om je antwoord-
formulier te bemachtigen

L meenemen tijdens zoek-
tocht: antwoordblad, pen, 
smartphone

Voordracht
Preventie bij dementie
Wat houdt de campagne ‘2 voor 
de prijs van 1: wat goed is voor 
je hart, is goed voor je herse-
nen!’ van het Expertisecentrum 
Dementie precies in? Wat kan je 
doen om de risico’s op dementie 
zoveel mogelijk te beperken. En 
kan je nog iets doen nadat de 
diagnose is gesteld? Johan deelt 
graag zijn verhaal met jou. Met 
veel concrete en haalbare tips.
� 14 u. - 16 u.
€ gratis, inschrijven verplicht
L plaatsen beperkt

Sluitingsdagen

• Maandag 2 januari
• Donderdag 2 maart

Documentaire REBELS van Ann Peutemans
Vrijdag 10 februari

Zie het artikel op pagina 2-3.
� 14 u.
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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 dinsdag 3 januari 
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.

NADRUK OP BEWEGING EN GEZONDE VOEDING

“Programma’s die inzetten op 
een gezonde, actieve levensstijl 
bij ouderen bestaan natuurlijk 
al langer. Maar die bereiken 
ouderen in kwetsbare situaties 
vaak niet. Daarom hebben we 
aan de hogeschool Odisee een 
laagdrempelig, praktijkgericht 
project uitgewerkt, dat aange-
past is aan de noden en wensen 
van die doelgroep”’, verduide-
lijkt lesgever Sabine Lambers.
“In de sessies focussen we tel-
kens op één aspect van goede 
levensstijlgewoonten: gezonde 
voeding, meer bewegen, val-
preventie, sociale contacten 
onderhouden, voldoende slaap, 
mentale gezondheid, stress 
tegengaan, doorbreken van 
zitgedrag. Dat gebeurt op een 
speelse manier, bv. met een 
voedingsbingo, en met heel 
praktische tips. De deelnemers 
krijgen soms ook een gadget 
mee. Zoals een beweeg- en voe-
dingskalender, een weerstands-

band of een gezonde knabbel.”
“In de eerste sessie delen we 
een polsbandje uit, die de deel-
nemers een week dragen en 
die hun activiteiten meet. Dat 
herhalen we aan het einde van 
de reeks. Zo ervaren ze zelf wat 
er al ten goede is veranderd”, 
vervolgt Sabine. “We kiezen 
bewust voor een kleine groep 
met maximaal 15 mensen. Zo 
kunnen de deelnemers elkaar 
meer inspireren. We organiseren 
dit samen met de antennewer-
king van De Regenboog en het 
Wijkgezondheidscentrum.”

Start sessies ma 16/1, 10 u. - 
11.30 u. in het Open Huis Nieuw 
Gent, Rerum-Novarumplein 186c.
� 23/1, 30/1, 6/2, 13/2, 27/2, 6/3, 

13/3, 20/3, 27/3
€ gratis
L Geïnteresseerd? Op ma 9/1  

om 10 u. is er in de cafetaria 
van De Regenboog een info-
moment. Telnr.: 09 266 34 34.

Gezond  
ouder worden
De gezondheidsvaardigheden van ouderen in kwetsbare 
situaties aanscherpen, door onder meer gezonde voeding 
te promoten en bewegen te stimuleren. Dat beoogt een 
10-delige gratis sessiereeks die op 16 januari start in het Open 
Huis Nieuw Gent.
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DE
REGENBOOG

Donderdag 5 januari
Sneukeldingskes
Driekoningentaart van  
Nicole en Rita

� 14 u. - 16.30 u. of tot  
uitverkocht

€ 2,50 (inclusief koffie)

Maandag 9 januari
Infomoment active aging
� 10 u.
€ gratis
L inschrijven hoeft niet, meer 

info in het artikel hiernaast

Woensdag 11 januari
Nieuwe reeks  
Mens en Cultuur…
Met als thema’s chakra-
psychologie, sociale  
intelligentie en beschaving.
� 14.30 u. - 17 u.
€ 14,00  KT 2,80
� 11/1, 25/1, 8/2, 22/2
✍  
L lesgever: Frank Vermeirsch

Donderdag 12 januari
Nieuwjaarsreceptie
� 14 u. - 16 u.

Digitale infosessie
Wandelen en fietsen
Je leert werken met Google 
Maps, Wikiloc, Gurumaps,  
wandel- en fietsknooppunten.
� 9.30 u. - 11.30 u.

€ 3,50  KT 0,70
✍
L Lesgever Yves De Baets. 

Meebrengen: opgeladen 
toestel.

Maandag 16 januari
Kunstzinnige vorming
Van catacomben tot  
Het Lam Gods
Schilderijen vertellen iets over 
hoe mensen de wereld zien of 
willen zien. Hoe keek men vroe-
ger naar de wereld? Vertellen 
die oude schilderijen iets over 
de wereld van vandaag?
We beginnen in de ‘duistere’ 
middeleeuwen: boekverluch-
tingen, muurschilderingen en 
ivoorsnijwerk. Van waar komen 
die vormen? Een antwoord  
zoeken we bij de bespreking 
van de romaanse vormentaal. 
Via de gotische kathedralen 
komen we in de renaissance 
terecht. Vanaf dan ‘verdient’ de 
mens zijn hemel. Al die veran-
deringen vragen steeds andere 
vormen. Met Van Eyck en co 
ontwikkelt zich in de Nederlan-
den het olieverfschilderij: het 
venster op de wereld.
� 14.30 u.
€ 21,00  KT 4,20
� 16/1, 6/2, 27/2, 13/3, 27/3, 

3/4
✍
L lesgever: Damien Deceuninck

Woensdag 18 januari
Infosessie
‘Gelukkig Nieuwjaar!’
Gelukkig zijn, willen we dat niet 
allemaal? Perfect geluk bestaat 
niet, maar de geluksdriehoek 

kan je aardig op weg helpen. 
Huispsychologe Merel legt uit 
wat geluk eigenlijk is en wat je 
zelf kunt doen om je geluks-
gevoel te versterken.
� 14 u.
€ gratis
✍

Donderdag 19 januari
Dansnamiddag
‘Tien om te zien’ met dj Eric
Terug in de tijd met de mooiste 
schlagers en nederlandstalige 
liedjes uit de rijke geschiedenis 
van ‘Tien om te zien’!
� 14 u. - 17 u.
€ gratis

Vrijdag 20 januari
Film 
The Piano
Halverwege de 19de eeuw wordt 
een stomme vrouw, samen met 
haar jonge dochter en geliefde 
piano, naar Nieuw-Zeeland  
gestuurd voor een uithuwelij-
king aan een boer.
Daar leert ze een landarbeider 
piano spelen. Maar de piano-
lessen veranderen al snel in een 
broeierige liefdesverhouding…
� 14 u. met korte inleiding van 

Jacques
€ 3,50  KT 0,70
✍  t.e.m. 13/1
L Film van Jane Campion  

uit 1993.  
Speelduur: 115 minuten.

Bingo
� 14 u.

Je kunt inschrijven vanaf dinsdag 3 januari  
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.

Aangepaste openingsuren
Maandag 2 januari: LDC is gesloten

Gratis knoppenspreekuur
Maandag, woensdag en vrijdag
Op afspraak
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Lekker  
opwarmen
Maandag en 
dinsdag
Verse soep te 
koop!

Zaterdag 21 januari
Cultuur Colette
Poppentheater Luk De 
Bruyker ‘De Klaane Prins’
� 15 u. in de kerk van  

Sint-Coleta
€ 12,00  KT 2,40 (aan kassa  

€ 15,00, geen KT mogelijk)
✍  t.e.m. 17/1 aan onthaal De 

Regenboog, 
L i.s.m. Cultuur Colette

Dinsdag 24 januari
Creaworkshop powertex
Reikende handen

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

voorschot materiaal
✍ t.e.m. 13/1, 
L meebrengen: verfborstels 

en schort

Woensdag 25 januari
Lezing
De verkeerde doden
Johan Van Duyse schreef in 
zijn gelijknamige historische 
roman over het waargebeurde 
verhaal van twee jonge man-
nen die tijdens WO I als enige 
twee soldaten, na een twijfel-
achtig proces, werden gedood 
wegens desertie.
Johan gebruikt zijn boek als 
basis voor de lezing, maar legt 
ook de link met de actualiteit. 
'De waarheid’ is complex, maar 

dat is geen reden om niet te 
blijven zoeken naar ophelde-
ring.
� 14 u. - 15 u.
€ 4,50  KT 0,90 
✍  t.e.m. 18/1, 

Donderdag 26 januari
Digitale infosessie
Initiatie Facebook en  
Instagram
� 9.30 u. - 11.30 u.
€ 3,50  KT 0,70
✍  t.e.m. 16/1, 
L Lesgever Yves De Baets. 

Meebrengen: opgeladen 
toestel.

Woensdag 1 februari
Workshop
‘Hoe schrijft ik een  
gedicht?’
Workshop n.a.v. de  
Poëzieweek met als thema 
‘Vriendschap’
Laat je door de Gentse dichter 
Erika de Stercke onderdom-
pelen in een vijver van poëzie 
en schrijf aan de hand van 
héél concrete tips en eenvou-
dige schrijftechnieken jouw 
eerste gedicht.
� 14 u. - 16 u.
€ 4,50  KT 0,90
✍  t.e.m. 25/1, 
L meebrengen: pen en papier

Samen naar de bioscoop
‘Onze natuur, de film’
Deze natuurdocumentaire 
dompelt je helemaal onder in 
de wereld van onze prachtige 
Belgische natuur. Met indruk-
wekkende beelden over be-
kende en onbekende dieren 

in natuurgebieden en steden. 
Een hoopvol verhaal over onze 
versnipperde natuur die onder 
druk staat, maar toch weet te 
overleven.
Daarna kan je gezellig bijpra-
ten met een drankje in het café 
van de Studio Skoop. 
� 14.15 u., speelduur 84 min.                      
€ 14,50  KT 7,30 (ticket en 

drankje)
✍  t.e.m. 30/1
L Vindt plaats in Studio 

Skoop, Sint-Annaplein 63. 
I.s.m. LDC De Horizon. 

Donderdag 2 februari
Sneukeldingskes
Pannenkoeken van Liliane en 
Michèle
� 14 u. - 16.30 u. of tot  

uitverkocht
€ 2,50 (inclusief koffie)

Woensdag 8 februari
Nieuwe reeks Smartphone 
voor absolute beginners
Voorkennis niet noodzake-
lijk. Alleen voor tablets met 
Android-besturingssysteem. 
Breng zeker jouw opgeladen 
toestel mee!
� wo 14 u. - 16. u. 
€ 35,00  KT 7,00
� 10 lessen, laatste les 12/4
✍
L met Walter Laureyns

Bezoek ‘Vintage  
mode museum’ in Gavere
Met een zorgvuldige geselec-
teerde collectie kledingstuk-
ken en de bijbehorende acces-
soires, maak je een boeiende 
reis door de Europese mode 

Zoete donderdagen

• Elke 1ste donderdag:  
vers bereide sneukeldingskes (zie agenda)

• Alle andere donderdagen: taart

Antennewerking Nieuw Gent

Liesbet Denolf: 0473 87 37 98

Conversatiegroep Nederlands 
Op dinsdagvoormiddag

TIP!
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DE
REGENBOOG

van 1875 tot 1965. Daarna kan 
je genieten van een echte  
‘English Afternoon Tea’.
� 13.30 u. vertrek met bus aan 

LDC De Regenboog
€ 15,00  KT 3,00 (incl. de thee)
✍  t.e.m. 31/1

Donderdag 9 februari
Op zoek naar de muziek 
van Peter Tsjaikovski
Zijn hele leven gekweld door  
innerlijke conflicten compo-
neerde hij alsnog mooie melo-
dieën, niet in het minst in zijn 
alom gekend vioolconcerto en 
eerste pianoconcerto. Ook zijn 
balletten zijn wereldberoemd. 
� 14 u. - 16.30 u.
€ 7,00  KT 1,40
� 9/2 en 16/2
✍  t.e.m. 1/2
L lesgever: Maurice Verniers

Straatpraat
De plek waar je woont, bepaalt 
heel veel in je leven. De straat-
hoekwerkers van de dienst 
Outreachend Werken, Asiel en 
Vluchtelingen kropen in hun 
pen om de dagelijkse woonreali-
teit in onze stad te tonen. Luister 
naar hun verhalen over lekkende 
daken en veel verhuizen, over 
immense appartementsblokken 
en belachelijk kleine kamertjes. 
Over herbeginnen en afsluiten. 
Over hoop en wanhoop.
� 19 u.
€ gratis
✍  via onthaal of gentinfo@

stad.gent (09/210 10 10)

Vrijdag 10 februari
Documentairefilm ‘Rebels’
Zie het artikel op pag. 2-3.
� 14 u. - 16 u. in LDC De Mantel

Dinsdag 14 februari
Workschop n.a.v.  
‘Safer Internet Day’
Je leert hoe je je veilig op het 
internet begeeft, door o.a. 
sterke wachtwoorden te kiezen.
� 9.30 u. - 11.30 u.
€ 3,50
✍  t.e.m. 7/2, 
L lesgever René Vander Veken 

(voormalig lid regionale 
computer crime unit van  
de politie)

Scampifestijn

Breng Valentijnsdag door in 
goed gezelschap. Na het eten 
brengt DJ Filip de sfeer erin!
� 11.30 u.
€ 26,00  KT 18,20 (scampi’s 

à volonté met frietjes en 
groentenbuffet)

✍  t.e.m. 8/2
L je kan 20-UiTPAS-punten 

inruilen voor € 5,00 korting 
of 40-UiTPAS-punten voor  
€ 10,00 korting

Woensdag 15 februari
Babbelsoep met Helena
Witte seizoensgebonden soep 
met specerijen en bruin gebak-

ken roggebrood met boter.
� vanaf 11 u.
€ 1,70 per kop

Centrumraad
� 14 u.

Vrijdag 17 februari
Film
Nebraska
Ontroerende zwart-wit  
road movie van Alexander 
Payne, 2013.
Een ouder wordende vader 
maakt, samen met zijn ver-
vreemde zoon, de verre reis van 
Montana naar Nebraska om er 
een ogenschijnlijk winnend lot 
van 1 miljoen dollar te claimen...
� 14 u. met korte inleiding van 

Jacques
€ 3,50  KT 0,70
✍  t.e.m. 10/2, 
L speelduur: 115 minuten

Bingo
� 14 u.

Dinsdag 28 februari
Creaworkshop powertex
Paasei

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

voorschot materiaal
✍ t.e.m. 17/2, 
L meebrengen: verfborstels  

en schort

Goede voornemens om meer te gaan bewegen?

Koop nu een abonnement tegen lager tarief! 

Tips:
• Let’s Dance: maandag 9 u. - 10 u.
• Allround Yoga: maandag 11.30 u. - 12.30 u.

mailto:gentinfo@stad.gent
mailto:gentinfo@stad.gent
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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  

dinsdag 3 januari 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 55-PLUSSERS UIT DE RABOTWIJK

“Wandelvoetbal is één van de 
weinige ploegsporten die ou-
deren bij elkaar brengt én hen 
tegelijk aan het bewegen krijgt. 
Door zoals hier buurtgericht 
te werken, krijg je duurzame 
sociale contacten tussen spe-
lers, supporters en vrijwilligers. 
Een uitdaging die we in deze 
multiculturele wijk graag aan-
gaan”, zegt antennemedewerker 
Kathleen Van Bouwel van De 
Thuishaven.
Het wandelvoetbal is een initi-
atief van de KAA Gent Founda-
tion, de communitywerking van 
AA Gent. “Na Nieuw-Gent, het 
Zuidpark en de Watersportbaan 
is het Rabot de vierde wijk waar 
we een wandelvoetbalteam 
opstarten”, vertelt community 
coach Mathilde Dispersyn. “Het 
is een sport op maat van senio-
ren, met aangepaste regels. Niet 
lopen, kleiner veld, geen fysieke 
contacten, onbeperkt wisselen. 

Na een leuke opwarming met 
aanstekelijke muziekjes spelen 
we met vijf tegen vijf een match 
van twee keer tien minuten. 
Louter voor het plezier!”
“Een schitterend initiatief”, 
meent Roland van De Voskes, 
de wandelvoetbalclub van LDC 
De Vlaschaard. “Iedereen kan 
meedoen. Elk talent telt. We zijn 
maar met twee spelers begon-
nen. Nu zijn we al met 17, elf 
mannen en zes vrouwen. Vooral 
zeventigers.”
Buurtbewoner Filip kwam alvast 
eens een kijkje nemen. “Ik heb 
vroeger nog in competitie 
gevoetbald bij SK Roeselare. 
Een mens moet in beweging 
blijven. Zeker als je zoals mij een 
hersentrombose hebt gehad. 
Bovendien ben ik dit jaar alleen 
gevallen, na het overlijden van 
mijn vrouw. Ik hoop hier dan 
ook nieuwe mensen te leren 
kennen.”

Wandelvoetbal
Op het speelplein in de Gebroeders De Smetstraat is een 
nieuwe wandelvoetbalclub opgestart. Die staat open voor alle 
55-plussers uit de buurt, zowel mannen als vrouwen, en komt 
elke vrijdagnamiddag samen. 
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DE
THUISHAVEN

Nieuw!

• Pilates:  
start dinsdag 10 januari

• Reeks Samen Zingen:  
start donderdag 2 maart

Maandag 2 januari
Het LDC is gesloten.

Dinsdag 3 januari
Start inschrijvingen
� vanaf 9 u.

Vrijdag 6 januari
Stamboomonderzoek
Wil je jouw ervaringen delen 
met anderen of hulp vragen bij 
je opzoekingen? 
� 14.30 u. - 17 u.
€ 3,50  KT 0,70
✍  t.e.m. 6/1
 maandelijks, ook op 3/2
L begeleider: Erik De Smet

Maandag 9 januari
Smartphones  
voor beginners
�ma 9 u. - 12 u.
€ 21,00  KT 4,20 (6 lessen)
� 9/1, 16/1, 23/1, 30/1, 6/2, 

13/2
✍  t.e.m. 6/1, 

Dinsdag 10 januari
Samen ontbijten
� 9 u.
€ 6,00  KT 4,20
✍  vanaf 20/12 t.e.m. 4/1, 

Nieuw! Pilates
� 9 u. - 10 u.
€ 60,00  KT 12,00 (20 lessen) 

tienbeurtenkaart: 45,00   
KT 9,00 
vijfbeurtenkaart: 22,50   
KT 4,50

 elke dinsdag, niet in school-
vakanties

✍ aan onthaal t.e.m. 17/1, 
L lesgever: Helena Carron

Donderdag 12 januari
Nieuwjaarsreceptie
Met een hapje en livemuziek 
door Patrick Fakkel & Noël Fack. 

� 14.30 u. - 18 u. 
€ gratis

Zaterdag 14 januari
Rondleiding en  
kennismaking met het 
Industriemuseum
Ga samen met Cultuurcompag-
nons op stap naar het Industrie-
museum.
� 14.30 u. - 16 u. 
€ gratis
✍  t.e.m. 6/1 

Maandag 16 januari
Infosessie
‘Blue Monday’
Oftewel winterdipjes bestrijden.
Vandaag is het ‘Blue Monday’, 
de zogenaamd meest deprime-
rende dag van het jaar. Wat is 
het verschil tussen een winter-
dipje, een seizoensdepressie 
en een gewone depressie? En 
belangrijker, hoe kunnen we 
deze winter-depri’s bestrijden 
of voorkomen? Met huispsycho-
loge Lene Rutten.
� 10 u. - 12 u. 
€ gratis
✍  t.e.m. dag zelf 

Dinsdag 17 januari 
Muziek beluisteren 
Antonin Dvorak: Slavische 
dansen, ‘Symfonie van de 
Nieuwe Wereld’, Dumka
� 14 u. - 17 u. 
€ 3,50  KT 0,70
✍  t.e.m. dag zelf, 

Woensdag 18 januari
Spreekuur computer, 
tablets en smartphones 
(Android)
Heb je een vraag of nog wat  
extra ondersteuning nodig? 
Breng je toestel mee!
� 14 u. - 17 u.
€ gratis
✍ bel je vraag vooraf door op 

09 266 34 66 om je afspraak 
vast te leggen

Dinsdag 24 januari
Bingo
� 14.30 u. 
€ 2,50 voor 2 rondes, iedereen 

altijd prijs! 
✍ tot dag zelf,  
L Monique & Patrick

Woensdag 25 januari
Computerworkshop
On-line een activiteit  
zoeken via LDC-webwinkel
Hoe vind je via internet vlug 
een activiteit bij het LDC van je 
keuze? Reserveren en betalen 
kan van bij je thuis.
Je maakt een account aan.  
Samen doen we een simulatie 
van een reservering. Je bent op 
de hoogte van homebanking.
Basiskennis pc vereist. Je krijgt 
een aangepaste handleiding 
mee.

Je kunt inschrijven vanaf dinsdag 3 januari  
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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Bingo
Dinsdag  
24 januari en 
28 februari 

Valentijns-
bingo
Dinsdag  
14 februari

Meebrengen: je laptop + lader.
� 14 u. - 16 u.
€ 3,50  KT 0,70
✍  t.e.m. 18/1, 
L lesgever: Daniël De Ridder

Donderdag 26 januari
Creatieve workshop
T-shirts pimpen
� 13.30 u. - 16 u. 
€ 4,50  KT 0,90
✍ t.e.m. 24/1, 

Vrijdag 27 januari
Suggestiemenu
Verwen jezelf met een lekkere 
feestmaaltijd!
� 11.30 u.
€ 8,00  KT 5,60
✍  t.e.m. 19/1, 

Woensdag 1 februari
Spreekuur computer, 
tablets en smartphones 
(Android)
Heb je een vraag of nog wat  
extra ondersteuning nodig? 
Breng je toestel mee!
� 14 u. - 17 u.
€ gratis
✍ bel je vraag vooraf door op 

09 266 34 66 om je afspraak 
vast te leggen

Vrijdag 3 februari
Stamboomonderzoek
Zie 6/1.
� 14.30 u. - 17 u.
€ 3,50  KT 0,70
✍  t.e.m. 3/2
L begeleider: Erik De Smet

Dinsdag 7 februari
Intercultureel ontbijten
� 9 u.

€ 6,00  KT 4,20
✍  t.e.m. 1/2, 

Dinsdag 14 februari
*extra* 
Valentijns Bingo

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

altijd prijs!
✍  t.e.m. dag zelf, 
L Monique & Patrick

Woensdag 15 februari
Spreekuur computer, 
tablets en smartphones 
(Android)
Heb je een vraag of nog wat  
extra ondersteuning nodig? 
Breng je toestel mee!
� 14 u. - 17 u.
€ gratis
✍ bel je vraag vooraf door op 

09 266 34 66 om je afspraak 
vast te leggen

Donderdag 16 februari
Creatieve workshop
Juwelen vilten

� 13.30 u. - 16 u. 

€ 4,50  KT 0,90 plus € 5,00 
materiaalkosten, ter plaatse 
contant te betalen

✍  t.e.m. 14/2, 

Vrijdag 17 februari
Liefdevol samenzijn  
met familie & vrienden
Kom samen met vrienden 
& familie genieten van een 
heerlijke avond. We beginnen 
met een aperitief en Franse 
chansons, live gezongen door 
Dimitri Shaw. 
Daarna volgt een lekkere feest-
maaltijd: 
• tomatensoep met kruiden-

kaas en balletjes
• Ardens gebraad met 

 broccoligratin, groente-
krans en rode wijnsaus

• een gebakje als dessert.

Wie vervoer wenst, moet dit 
een week vooraf aanvragen.
� 16 u. - 20 u. 
€ 15,50  KT 10,85
✍  t.e.m. 9/2, 

Dinsdag 21 februari 
Muziek beluisteren 
Twee barokopera’s:  
Claudio Monteverdi’s ‘L’Orfeo’ 
en Henry Purcell’s ‘Dido and 
Aeneas’
Beide werken uit de 18de eeuw 
kenmerken zich door een 
superieure zangkunst.

Snoepnamiddagen

• Alle woensdagen: lekkere taarten
• Woensdag 25 januari: appelbeignets
• Woensdag 22 februari: pannenkoeken

Tournée Minérale

In februari kan je elke woens-
dag in onze cafetaria terecht 
voor lekkere mocktails en 
alcoholvrije biertjes.
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DE
THUISHAVEN

� 14 u. - 17 u. 
€ 3,50  KT 0,70
✍  t.e.m. dag zelf, 

Woensdag 22 februari
Computerworkshop
Veilig aankopen via  
internet

Treinticket aankopen voor de 
uitstap van morgen en thuis 
afdrukken. Inktpatronen bestel-
len op zondag. Nu de beste 
plaatsen reserveren voor de 
toneelavond volgende maand.
Die promotie-aanbieding uit de 
krant voor dit toestel willen we 
zeker kopen via de webshop 
van de verkoper. Aankopen via 
Bol.com of supermarkt, is dat 
veilig? Treinticket thuis aanko-
pen, afdrukken, en hop morgen 
direct naar het perron.
We bespreken samen enkele 
mogelijkheden, maar kopen 
doen we niet. Wel een veilige 
simulatie om vertrouwd te 
geraken met aankopen op het 
internet. Misschien moet je ooit 
een aankoop doen omdat je 
niet naar de winkel kan. Leveren 
gebeurt toch aan huis. 
Je krijgt een uitgebreide hand-
leiding mee na het volgen van 
de cursus.
Basiskennis pc is nodig en je 
weet hoe homebanking werkt.
� 13.30 u. - 17 u.

€ 3,50  KT 0,70
✍  t.e.m. 15/2, 
L Lesgever: Daniël De Ridder. 

Meebrengen: laptop + lader.

Dinsdag 28 februari
Bingo
� 14.30 u. 
€ 2,50 voor 2 rondes, iedereen 

altijd prijs! 
✍ tot dag zelf,  
L Monique & Patrick

Donderdag 2 maart
Nieuw!  
Reeks Samen Zingen
Samen zingen zonder schroom 
geeft een heerlijk ontspannend 
verbindend gevoel. Durf je te 
zingen onder de douche maar 
niet solo, in deze groep kan het!
Keuze uit een breed aanbod 
van hits en chansons.
Aarzel niet want we beginnen 
in een besloten gezelschap. Wij 
zorgen voor de teksten zorgen 
voor vervoer, indien nodig. 

� 15.30 u. - 16.30 u. 
€ gratis
� 9/3, 16/3, 23/3
✍  t.e.m. 1/3, wil je vervoer, 

vraag dit een week op voor-
hand aan

ANTENNEWERKING  
RABOT

Ontmoetingsmoment
9 januari, 23 januari en   
6 februari
Tweewekelijks organiseren we 
ook een ontmoetingsmoment 
in de lokalen van vzw Jong El 
Paso voor senioren. Iedereen is 
er welkom voor een gezellige 
babbel. We zorgen voor een 
kopje koffie of thee met een 
versnapering. 
�  telkens vanaf 14.15 u.
L de lokalen van El Paso  

bevinden zich in de  
Gebr. De Smetstraat 108

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

Buren voor buren  
Sluizeken-Tolhuis-Ham
Aarzel niet om buurtzorger  
Ann Vanheue te contacteren:
09 266 34 66 of  
Ann.vanheue@stad.gent.

Computerworkshops

• On-line een activiteit zoeken via LDC-webwinkel:  
woensdag 25 januari

• Veilig aankopen via internet:  
woensdag 22 februari
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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  

dinsdag 3 januari 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.

BLOEDDRUKMETING

Vier halve dagen kun je Iris met 
haar bloeddrukmeter aantref-
fen in een discreet hoekje van 
de cafetaria. “Bezoekers hoeven 
geen afspraak te maken. Ze 
weten mij zo ook wel te vinden. 
Vooral tijdens de pauze van een 
les kan het druk zijn.”
“Regelmatig je bloeddruk laten 
meten, is belangrijk”, weet Iris. 
“Een te hoge bloeddruk is belas-
tend voor je hart en bloedvaten, 
maar vaak weet of voel je dat 
niet en blijf je ermee rond-
lopen. Mensen verschieten als 
hun bloeddruk te hoog is. Maar 
vaak gaat het om een moment-
opname en vraag ik hen om 
iets later terug te komen. Blijft 
hun bloeddruk hoog, dan raad 
ik hen wel aan om naar de huis-
dokter te gaan”, aldus Iris.

“Ik bezorg hen ook tips om hun 
bloeddruk onder controle te 
houden. Voldoende bewegen 
is een must. Ik zeg dan altijd: 
doe zoals ik en sluit je aan bij De 
Voskes, de wandelvoetbalclub 
van De Vlaschaard. Een sport op 
maat van senioren!”
“Ook het sociaal contact is 
belangrijk. Sommigen hebben 
nood aan een goeie babbel. Ze 
vertellen over hun leven en hun 
problemen, hun zieke partner. 
Hier kunnen ze in alle discretie 
hun hart eens luchten”, geeft Iris 
nog mee.

Je vindt Iris elke 1ste donderdag en 
3de dinsdag tussen 9 en 11 uur in 
de cafetaria, en elke 2de dinsdag 
en 4de donderdag tussen 14 en  
16 uur.

Sluipende  
aandoening
Bezoekers van De Vlaschaard kunnen op regelmatige tijdstippen 
gratis hun bloeddruk laten meten door gepensioneerd 
verpleegster Iris Van Huffel. “Een te hoge bloeddruk is een 
indicatie dat er iets niet pluis is. Vaak zijn mensen zich van geen 
kwaad bewust, met alle risico’s van dien.”
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Woensdag 4 januari
Meditatie met Üte (nieuw!)
Meditatie is zijn in het hier en 
nu, ontspannen en hebben. 
Word één met je adem en vind 
de plaats van innerlijke stilte en 
de rust.
� woe 10 u. 
€ 17,50  KT 3,50 (5 lessen) 
 4/1, 11/1, 18/1, 25/1, 1/2
✍
L max. 15 deelnemers,  

lesgever: Üte Luttich

Veilig gaan, veilig staan 
(nieuw en vervolgsessies) 
Voel je je soms een beetje 
onzeker bij het stappen? Of 
vind je dat het niet (meer) zo 
gemakkelijk is om je evenwicht 
te houden? Met eenvoudige 
oefeningen werk je aan je even-
wicht en kracht.  
� woe 11 u. 
€ 60,00  KT 12,00 (20 lessen) 

vijfbeurtenkaart: 22,50   
KT 4,50 of tienbeurtenkaart: 
45,00  KT 9,00

✍  
L max. 25 deelnemers,  

lesgever: Üte Luttich 

‘Crea en zo’
Gestart als patchworkatelier stel-
len we ons open voor nieuwe 
creatieve leden. Alle nieuwe 
handwerkactiviteiten zijn 
welkom. Zoals borduren, breien, 
haken, kantklossen, knutselen,... 
Ben je nieuwsgierig? Kom gerust 
eens langs!
� elke woe 14 u. - 17 u.
€ 18,00  KT 3,60 (instapgeld 

vanaf januari)
✍

Donderdag 5 januari
Computerspreekuur 
Vrijwilligster Rita helpt je bij 
problemen met je computer.
�  elke 1ste, 3de en 5de do  

9 u. - 11.30 u. 
€ gratis
 5/1, 19/1, 2/2, 16/2 
✍  onthaal of via 09 266 93 44

Vrijdag 6 januari
Driekoningen
Kom proeven van onze heerlijke 
driekoningentaart. Wie de boon 
vindt, krijgt een leuke attentie.
�  14 u. tot uitverkocht

Maandag 9 januari
Tai-chi
Oude Chinese bewegingskunst 
die de gezondheid bevordert, de 
concentratie en coördinatie ver-
betert en het immuunsysteem 
versterkt. Proefles mogelijk!
�ma 9.15 u. 
€ 54,00  KT 10,80 (18 lessen)  

of tienbeurtenkaart: 45,00  
KT 9,00

✍
L max. 20 deelnemers,  

lesgever: Hu Wudi

Gespreksgroep  
Persoonlijke evolutie in de 
nieuwe tijd
Onze maandelijkse bijeenkom-
sten zijn een zoektocht naar en 
voeding voor de ziel, de weg 
naar waarheid en essentie. Wij 
doen dit aan de hand van:
• gezamenlijke basislectuur
• aangevuld en/of gevarieerd 

aangeboden met film, dvd, 
uitstappen, uitnodigen van 
gasten, toepassingen en op-

drachten, doe-activiteiten...
• dat alles opgefrist met mu-

ziek en meditatie ‘in goede 
compagnie’

�  elke 2de ma 14 u. 
€ 18,00  KT 3,60 (instapgeld 

t.e.m. juli)
✍

Fotocollectief 
Je werkt in groep rond foto-
opdrachten die we samen 
bespreken. Regelmatig zijn er 
uitstappen om foto’s te nemen, 
bezoeken aan fototentoonstel-
lingen, musea. In juni stellen we 
onze foto’s tentoon in het LDC. 
� elke ma 14 u. - 17 u. 
€ 18,00  KT 3,60 (instapgeld 

voor een jaar)
✍
Lalleen voor deelnemers met 

basiskennis fotografie en 
eigen fototoestel

Dinsdag 10 januari
Kunstzinnige vorming 
Kunst in alle staten: over de 
schilderkunst in de 19de eeuw
Over de rijkdom van de 19de-
eeuwse schilderkunst. Het 
realisme: schilders als Gustave 
Courbet en Edouard Manet 
verlaten het atelier en schil-
deren de wereld zoals hij is. 
Daaruit groeit later het impres-
sionisme. Daarnaast is er de 
romantiek met als hoofdfiguren 
Eugène Delacroix, Casper David 
 Friedrich en William Turner. 
� 9.30 u. 
€ 24,50  KT 4,90 
� 10/1, 24/1, 14/2, 28/2, 14/3, 

28/3, 24/4
✍

Je kunt inschrijven vanaf dinsdag 3 januari  
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.

Opgelet!

• Maandag 2 januari: centrum gesloten
• Dinsdag 3 januari: start inschrijvingen
• Donderdag 12 januari: centrum gesloten
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Tournée 
Minérale
Start  
maandag  
1 februari
Kom proeven 
van onze heer-
lijke mocktails 
en alcoholvrije 
bieren.
�  elke dag  

in februari

Donderdag 12 januari
Nieuwjaarsreceptie  
voor vrijwilligers,  
deelnemers en bezoekers
Het centrum is gesloten.

Maandag 16 januari
Veilig uit en thuis
Over inbraak- en  
diefstalpreventie
Hoe beveilig je maximaal je 
woning tegen inbrekers?  
Tips en tricks met de diefstal-
preventieadviseurs van de 
Gentse politie. 
� 14 u. - 16 u. 
€ gratis
✍  onthaal, via 09 266 93 44, 

Dinsdag 17 januari
Zoete Zonde
Tiramisu
�  14 u. tot uitverkocht

Woensdag 18 januari
Spelletjesnamiddag  
Rummikub, Mens-erger-je-
niet, De kolonisten van Catan, 
UNO,…
� elke 3de woe 14 u. 
€ gratis 
L Heb je thuis een leuk spel 

liggen, breng het mee en 
zoek een spelletjespartner. 
Met Rita en Agnes. 

Voordracht
Studie van de handen
De vorm van de handen, de 
lijnen in beide handen, de vin-
gers en de nagels. Niet om de 
toekomst te voorspellen, maar 
om jezelf te analyseren en de 
mensen met wie je samen leeft. 
� 14 u. - 17 u.

€ 4,50  KT 0,90 
✍
L Meebrengen: USB-stick. 

Max. 25 deelnemers.

Vragen staat vrij 
Liedjes van vroeger en nu.
� 14 u. - 16 u. 
€ gratis 
L geef vrijblijvend je favoriete 

verzoeknummertje door 
aan de bar bij Philip

Woensdag 25 januari
Introductie djembé  
en gitaar
Proefles djembé en gitaar. Met 
een optreden van een half uur, 
daarna kan je het zelf probe-
ren. Zelfs zonder enige muzi-
kale kennis kun je al gauw uit 
de voeten met dit percussie-
instrument, dat geschikt is 
voor alle leeftijden. 
� 14 u. 
€ 4,50  KT 0,90
✍
L max. 30 deelnemers

Donderdag 26 januari
Computeratelier  
met Maurice
Met een aanbod op maat van 
de deelnemers: deels vorming, 
deels creatie. Begeleiding is er 
rond algemene computervaar-
digheden.
�  elke 2de en 4de do 9.30 u.
€ 18,00  KT 3,60 (instapgeld)
✍

Vrijdag 27 januari
Filmforum
The Reader
Een 15-jarige jongen uit Berlijn 

beleeft kort na WO II een harts-
tochtelijke liefdesrelatie met 
een veel oudere vrouw, die 
een vreselijk geheim met zich 
meesleurt.
� 14.30 u.
€ 3,50  KT 0,70
✍
L speelduur: 124 minuten

Dinsdag 2 februari
Maria Lichtmis
Proef van onze pannenkoeken 
n.a.v. Maria-Lichtmis.
� 14 u. tot uitverkocht

Donderdag 9 februari
Cybercrime over  
veiligheid online
Oplichting via internet, skim-
ming, betaalkaartfraude…  
Hoe kan je dat vermijden en 
wat te doen als je toch slacht-
offer wordt?
� 14 u. - 16 u. 
€ gratis
✍  onthaal, via 09 266 93 44, 

Dinsdag 14 februari
Valentijnontbijt
Op de dag van de liefde, gaat 
de liefde door de maag met 
ons heerlijk Valentijnontbijt.
� deuren open om 9 u. 
€ 11,00  KT 7,70
✍  t.e.m. 3/2
L Max. 75 pers. Gelieve door 

te geven bij wie je aan tafel 
wilt.

Vragen staat vrij
Valentijnseditie 
Vraag je favoriete liefdeslied-
jes, chansons d’amour, love 
songs, Liebeslieder,… aan!

Filmforum

• Vrijdag 27 januari: 
The Reader

• Vrijdag 24 februari: 
The Broken Circle Breakdown

Winterassortiment in de cafetaria

De koude maanden komen eraan. Kom je 
dus lekker opwarmen in onze cafetaria met 
ons aangepast winterassortiment, zoals 
dagverse soep of een Hasseltse koffie. 
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� 14 u. - 16 u. 
€ gratis 
L geef vrijblijvend je favoriete 

verzoeknummertje door aan 
de bar bij Philip

Woensdag 15 februari
Workshop
De piramides van Gizeh
Cheops is tot op vandaag 
het grootste geheim op onze 
planeet. Nooit hebben zoveel 
wetenschappers van zoveel 
landen opzoekingen gedaan en 
tot vandaag blijft de piramide 
een raadsel.
� 14 u. - 17 u.
€ 4,50  KT 0,90 
✍
L Meebrengen: USB-stick.  

Max. 25 deelnemers.

Donderdag 16 februari
Mantelzorgproject
Verlies en rouw bij  
mantelzorg
Na een intensieve zorg staat je 
als mantelzorger vaak een dub-
bel verlies te wachten: afscheid 
van een persoon, maar ook 
afscheid van een manier van 
leven.  
Bij deze interactieve uiteenzet-
ting kan je als mantelzorger 
ervaringen uitwisselen, stilstaan 
bij je eigen rouwproces en via 
enkele tips op zoek gaan naar 
een nieuwe zingeving.
� 14 u. 
✍
L Max. 15 deelnemers.  

Je bent zelf mantelzorger.

Mantelzorgproject 
Groepsgesprek voor  
mantelzorgers
� aansluitend op voordracht 
€ gratis
✍
L alleen op uitnodiging 

Vrijdag 24 februari
Filmforum
The Broken Circle Breakdown
Het is liefde op het eerste 
gezicht tussen Elise en Didier, 
al zijn de verschillen tussen 
beiden groot. Het geluk van het 
stel kan niet op, zeker wan-
neer hun dochtertje Maybelle 
geboren wordt. Maar wanneer 
Maybelle zes is, wordt ze ernstig 
ziek. Didier en Elise reageren to-
taal verschillend en hun relatie 
wordt op de proef gesteld.
� 14.30 u.
€ 3,50  KT 0,70
✍
L speelduur: 90 minuten

Maandag 27 februari 
Wandelen in  
Drongen Keiskant
�  Annie verwacht de wan-

delaars om 13 u. aan de 
bushalte in de Malemstraat 
(Drongensesteenweg).  
We nemen bus 17 van 
13.08 u. tot Drongen-station.  
Voor wie rechtstreeks naar 
Drongen komt: de wande-
ling start om 13.25 u. aan de 
halte Drongen-station. 

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

✍  aan het onthaal – telefonisch 
kan met wandelkaart, 

L je koopt zelf een busticket

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  
terecht bij haar collega’s van 
De  Vlaschaard: 09 266 93 44.

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

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

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

Domien Ingelsstraat 15A
Baarle
Elke 1ste donderdag         
� 14 u.
€ 3,00
✍  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. 

Zoete Zonde

• Vrijdag 6 januari: driekoningentaart
• Dinsdag 17 januari: tiramisu
• Donderdag 2 februari: pannenkoeken

Computerspreekuur 
Elke 1ste, 3de en 5de donderdag

Rita helpt je bij problemen met je computer.
� 9 u. - 11.30 u. 
€ gratis
✍  onthaal of via 09 266 93 44



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 dinsdag 3 januari 

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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TRAINEN OP KRACHT, COÖRDINATIE EN EVENWICHT

Voor de sessie werkt De Water-
spiegel samen met Bert Lerouge 
van de kinesistenpraktijk K-Fit 
uit de buurt. “In de infosessie 
benadrukken we het belang 
van bewegen en nemen we ook 
 enkele tests af. Zoals ‘Time up 
and go’, die je mobiliteit meet, 
en rechtkomen na een val. 
Daarna volgen vier bewegings-
sessies: opbouwende lessen 
van een uur waarin je op jouw 
niveau traint op kracht en even-
wicht. In de laatste les doen we 
dezelfde tests van de infosessie 
zodat je zelf ervaart dat het al 
een stuk vlotter gaat. Wat je 
ongetwijfeld motiveert om ook 
daarna meer te bewegen. Want 
thuis meer actief zijn en minder 
uren in je zetel doorbrengen, is 
de belangrijkste training.” 
“Ons doelpubliek zijn mensen 

die twijfelen, die een beetje 
schrik hebben en voelen dat ze 
minder mobiel zijn”, stipt Bert 
aan. “Sowieso verlies je vanaf 
een zekere leeftijd sneller be-
paalde capaciteiten. Ben je één 
week bedlegerig, dan kost het 
je zeker een maand om weer 
diezelfde kracht te halen van 
vóór je ziekbed. Eigenlijk zijn 
onze sessies vooral bedoeld om 
je zelfvertrouwen op te vijzelen, 
want daarin valt de meeste 
winst te boeken. Angst om te 
vallen vergroot juist het val-
risico, want daardoor beweeg je 
juist minder. En met deze sessies 
willen we je laten voelen wat je 
wel nog kan en tonen we hoe je 
conditie op een veilige manier 
te onderhouden.”

Praktische info: zie agenda 27/2

‘Sterk tegen vallen’
Kracht, coördinatie, evenwicht en vooral ook zelfvertrouwen 
zijn essentieel om valrisico’s en valangst te vermijden. Om 
ouderen daarop te trainen, loopt in De Waterspiegel vanaf  
27 februari de vijfdelige sessie ‘Sterk tegen vallen’. Met eerst 
een infonamiddag en daarna vier trainingen.
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Maandag 2 januari
Tweede nieuwjaarsdag
Het LDC is gesloten.

Woensdag 4 januari
Soepcafé
Heb je zin in gezonde voeding? 
Heb je nood aan ontmoeting? 
Tijdens het soepcafé verwerk 
je samen voedseloverschotten. 
Restjes kan je meenemen naar 
huis. Breng dus zeker een potje 
mee.
� 11 u. - 13 u.
€ gratis
 telkens elke 1ste en 3de 

woensdag: 4/1, 18/1, 1/2, 
15/2

✍  aan onthaal, max. 10 deel-
nemers, 

L begeleidster: Karen Braet

Maandag 9 januari
Fitness met begeleiding
Je kan bij ons dagelijks terecht 
om te oefenen op onze fitness-
toestellen. Maar op dit uurtje 
maken we je wegwijs om deze 
toestellen vlot te bedienen en 
krijg je tips over hoe hiermee 
gericht aan de slag te gaan.
� 11 u. - 12 u.
€ gratis  
 elke 2de maandag: dus ook 

op 13/2
✍ aan onthaal, of telefonisch 

indien al geregistreerd, 
LI.s.m. K-FIT. 

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 gezelschapsspel mee.  
� 13.30 u. - 16.30 u.
€ gratis
 elke 2de maandag: 9/1, 13/2
✍  aan onthaal of telefonisch als 

je al geregistreerd bent aan 
ons onthaal, 

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

Dinsdag 10 januari
Bingo Wondelgem
� 13.30 u. - 16 u.
€ 0,25 cent per blaadje
 elke 2de dinsdag: 10/1, 14/2
LBingomasters: Margot en 

Eva.  
Locatie: Sint-Godelievekring, 
Sint-Godelievestraat 59, 
Wondelgem.

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

Francine Versyp

Donderdag 12 januari
Nieuwjaarsreceptie
Hef samen met ons het glas op 
een fantastisch 2023! 
Dat vieren we met lekkere 
hapjes, drankjes en een optre-
den vol ambiance van Stichting 
Memories. Je bent welkom 
vanaf 14 uur!
L Er gaan vandaag geen acti-

viteiten door. Het onthaal is 
gesloten in de namiddag. 

Maandag 16 januari
Blue Monday
Vandaag staat geboekstaafd als 
de meest deprimerende dag 
van het jaar. Samen jou wil De 
Waterspiegel er de gezelligste 
dag van maken. Smul daarom 
mee van ons chocoladebuffet 
met chocoladefontein. 
We hebben ook nog een ple-
zante verrassing in petto.
� vanaf 14 u.
€ 6,00  KT 4,20 (dessertbuffet)
✍  aan onthaal vóór 12/1, geef 

je voorkeur van tafelschik-
king op, max. 80 deelnemers

Dinsdag 17 januari
Babbels over de Zulle heen
‘De geluksdriehoek’
Een gezellige babbel over wat 
je bezighoudt, over je gevoe-
lens, over wie we zijn, wat we 
denken, ... Schuif dus mee aan 
tafel, je mag je eigen verhaal 
doen, genieten en bijleren van 
de getuigenissen en ervaringen 
van anderen!
� 14.30 u. - 16.30 u. (pauze)
€ gratis
✍  aan onthaal vóór 17/1,  

max. 12 en min. 6 deel-
nemers, 

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

Woensdag 18 januari
Bingo
Croque monsieurs te verkrijgen. 
� 14 u.
€ 0,25 voor een blaadje
L bingomaster: Rudy  

Schelstraete

Je kunt inschrijven vanaf dinsdag 3 januari  
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

• Maandag 2 januari:  
tweede nieuwjaarsdag
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Valentijns-
feest
Vrijdag  
17 februari 

Donderdag 19 januari
Workshop
Gezellig breien met  
Sloeber en Saar in  
3 sessies
Je maakt een sjaal en een 
muts. Daarbij leer je de meest 
gebruikte steken en technie-
ken om te breien.
� 14 u. - 16 u.
€ 13,50  KT 2,70 (3 sessies)  

+ € 3,00 extra materiaal-
kosten

� 19/1, 26/1, 2/2
✍  aan onthaal t.e.m. 16/1,  

max. 10 deelnemers, 
L lesgeefster: Natalie Shields

Vrijdag 20 januari
Initiatie djembé spelen
De djembé is een trommel 
uit West-Afrika met een heel 
eigen geluid en karakter.
Na een demonstratie van een 
kwartiertje krijg je zelf de kans 
om dit instrument eens uit te 
proberen.
� 14 u. - 15 u.
€ 4,50  KT 0,90
✍  aan onthaal vóór aanvang
L muzikant: Riam79

Woensdag 25 januari
Samen uitgebreid  
ontbijten
Kom samen met ons genie-
ten van het ruime, solidaire 
ontbijt buffet. 
� 8.30 u. - 10 u.
€ 6,00  KT 4,20
✍  aan onthaal vóór 18/1

Donderdag 26 januari
Fotoatelier
� 9.30 u.

€ 18,00  KT 3,60 (instapgeld 
tot eind augustus – maan-
delijks)

✍  aan onthaal tot volzet
L begeleidster: Myriam 

 Hoebeke

Wandeling
Landelijk Oosterzele
Een tocht van 7,5 km.
�  start wandeling stipt om  

14 u. aan de Sint-Gangul-
fuskerk, Dorp 65 

€ wandelkaart: 12,00  KT 2,40 
(voor alle ldc’s, 1 jaar geldig 
vanaf aankoopdatum)  
of per wandeling: 3,00   
KT 0,60

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

L Je wandelkaart kan je ook 
ter plaatse vernieuwen. 
Stevige schoeisel is aange-
raden! 
Wandelvrijwilligers: Chris 
Van Hee en Luc Auquier. 

Start Tournée Minérale, 
een maandlang!

Vrijdag 3 februari
Eerste vergadering  
Herfstmarkt 2023
Voor wie graag met een am-
bachtelijk standje present wil 
tekenen op onze herfstmarkt 
of voor wie graag een handje 
komt helpen ter voorbereiding 
of op de dag zelf. 
�  14 u.

Maandag 6 februari
Voorstelling  
documentaire Rebels
I.s.m. LDC De Boei
� 14 u.
L in De Zulle (Wondelgem)

Dinsdag 7 februari
Fotoreportage Zuid-Afrika

Zowel Tanzania als Zuid-Afrika 
zijn prachtige landen wat de 
natuur betreft. Een avontuur 
om nooit te vergeten.
� 14 u. - 15.30 u.
€ 3,50  KT 0,70 
✍  aan onthaal, max. 20 deel-

nemers
L Trees Bate

Woensdag 8 februari
Volksspelen
� 14 u.
€ gratis
✍  aan onthaal  
L begeleidster: Annie  

Landuyt, Francine Versyp

Donderdag 9 februari
Workshop
Diamond painting
Je versiert kaartjes en karton-
nendoosjes met de mooiste 
diamanten.
� 14 u. - 17 u.
€ 4,50  KT 0,90  

+ extra materiaalkosten, af 
te rekenen na de activiteit

Digipunt

Bij Digipunt kan je terecht met alle vragen of 
begeleiding over pc, smartphone, tablet,… 
� 18 u. - 20 u.
€ gratis 
L begeleider: Dennis 

Sneukelnamiddagen

• Dinsdag 7 februari:  
smoothie met banaan-sinaasappel-aardbeien

• Dinsdag 28 februari:  
keuze tussen assortiment taartjes 

�  telkens vanaf 14 u., op = op



Samen recreatief zwemmen in Rooigem

�ma 16 u. - 17 u. 
€ toegangsprijs zwembad 
✍  aan het onthaal of telefonisch op 09 266 30 50
L bij inschrijving bekijken we samen de verplaatsingsmogelijk-

heden (carpoolen of samen openbaar vervoer nemen)
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✍  aan onthaal vóór 2/2,  
max. 10 deelnemers

L lesgeefster: Sandra Smekens

Vrijdag 10 februari
Smartphone voor  
beginners
Leer hoe je met je smartphone 
kan werken en gebruikmaken 
van alle toepassingen die je 
nodig hebt.
Je kan de lessen volgen met 
een tablet of smartphone met 
besturingssysteem Android.
� vrij 9 u. - 12 u. 
€ 90,00  KT 18,00 (16 lestijden) 

+ extra € 6,00 (toegang tot 
het elektronisch leerplatform 
en gedrukte bundel)

� 10/2 - 23/6
✍  aan onthaal vóór aanvang 

lessen, max. 20 deelnemers,

L Lesgeefster: Katrien Everaert, 
i.s.m. CVO Gent.  
Locatie: Open Huis Wondel-
gem, Sint-Markoenstraat 10.

Maandag 13 februari
Fitness met begeleiding
Praktische info: zie 9/1.

Spelnamiddag
‘voor elk wat wils’
Praktische info: zie 9/1.

Dinsdag 14 februari
Babbels over de zulle heen
‘Kennismakingsspel’
Praktische info: zie 17/1.
✍  aan onthaal vóór 14/2,  

max. 12 en min. 6 deel-
nemers, 

Bingo Wondelgem
Praktische info: zie 10/1.

Woensdag 15 februari
Bingo
Sandwiches met uuflakke en 
gehakt te verkrijgen.
� 14 u.
€ 0,25 voor een blaadje 
L bingomaster: Rudy  

Schelstraete

Vrijdag 17 februari
Valentijnsfeest
Vier vandaag ‘de liefde en vro-
lijkheid’ met je geliefde, familie 
en vrienden.
Traiteur Marc & Hilde serveren 
je het volgende menu:
• Witloofsoep met Breydelham
• Varkenswangetjes met 

warme groenten en frietjes
• Dessert is vrijblijvend bij te 

bestellen aan de bar
Daarna kan je mee genieten 
van live muziek van de enige 
echte Luciano.
� 11.30 u.
€ 25,00  KT 17,50 (incl. voor-

gerecht + hoofdgerecht) 
Je kan 20 UiTPAS-punten 
ruilen voor € 5,00 korting.

✍  aan ons onthaal vóór 10/2, 
geef je voorkeur van tafel-
schikking door!

Donderdag 23 februari
Fotoatelier
Praktische info: zie 26/1.

Maandag 27 februari
Infosessie  
‘sterk tegen vallen’
Val jij regelmatig of ben je bang 
dat dit ooit kan gebeuren? Wij 

helpen je om dat tegen te gaan. 
Eerst aan de hand van een 
infosessie en daarna kan je 4 
weken samen met ons trainen 
op kracht, coördinatie en even-
wicht.
� 14 u. 
€ gratis 
� bewegingssessies ‘Sterk 

tegen vallen’ op 20/3, 27/3, 
14/4 (vrijdag), 24/4

✍  aan het onthaal 
L i.s.m. K-FIT

Dinsdag 28 februari
Informatieve voordracht
Gezond ouder worden en 
alcohol
Alcohol is onherroepelijk ver-
bonden met ons (sociaal) leven. 
Het wordt gebruikt op vele mo-
menten. Maar welk effect heeft 
alcohol op je (veranderend) 
lichaam? Je hoorde misschien 
al eens binnen je vriendenkring 
dat een glas wijn per dag goed 
is voor de gezondheid, maar 
klopt dat wel? En wat met een 
kater? Wordt die meer of min-
der pijnlijk als je ouder wordt? 
En… hoeveel alcohol mag je 
per week eigenlijk drinken?
� 14 u. - 16 u.
€ gratis 
✍  aan het onthaal, min. 10 en 

max. 25 deelnemers 
L begeleidster: Emily van leer-

coach Vief



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 dinsdag 3 januari 

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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NOG TE VEEL TABOES BIJ HULPVERLENERS

Aditi is een advies- en info-
centrum waar senioren terecht 
kunnen met al hun vragen over 
seksualiteit. “Wij merken dat 
almaar meer ouderen ervoor 
uitkomen dat ze seksuele 
behoeften hebben. Nu moet 
de maatschappij nog mee. Zij 
zien ouderen nog te vaak als 
aseksuele wezens. Maar het is 
niet omdat je ouder wordt dat 
je seksuele verlangens afnemen. 
Ook niet als je gezondheids-
problemen hebt. Personen met 
dementie,  Parkinson, borst- of 
prostaatkanker,… worden met 
de beste zorgen omringd. Ze 
krijgen hulp bij het koken of 
poetsen. Maar het aspect inti-
miteit en seksualiteit blijft vaak 
onbesproken. En bij ouderen 
zonder partner denkt men al 
te vaak dat die geen seksuele 
behoeften hebben”, aldus Nelle.

“Bij Aditi merken we dat vooral 
mannen op zoek zijn naar een 
potentiële partner. De aard van 
de seksuele activiteit verandert 
wel met ouder worden. Met 
minder penetratieseks en meer 
huidhonger: knuffelen, strelen, 
naakt naast elkaar liggen. Met 
mijn voordracht wil ik duidelijk 
maken dat seks op oudere leef-
tijd volstrekt normaal is. Maar 
dat het evenzeer OK is om dat 
hoofdstuk in je leven af te slui-
ten als het voor jou allemaal niet 
meer hoeft. En dat de hulpver-
leningssector dit thema meer 
moet vastpakken. Met ook meer 
aandacht voor ontmoetings-
momenten voor ouderen. Een 
rol die lokale dienstencentra nu 
al opnemen”, besluit Nelle.

Praktische info: zie agenda.  
www.aditivzw.be

Seksualiteit  
bij ouderen
Op seksualiteit bij ouderen rust vaak nog een taboe. “Niet 
zozeer bij de ouderen, wel in onze maatschappij. In plaats van 
het thema bespreekbaar te maken, wachten hulpverleners 
van uit hun eigen onwennigheid liever tot ouderen hierover 
zelf met vragen komen”, zegt Nelle Frederix van vzw Aditi, die 
hierover op 13 februari een voordracht geeft.
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De zoete Babbel

• Wafelbak: woensdag 18 januari en 8 februari
• Biscuit fruit: donderdag 26 januari
• Pannenkoeken: woensdag 1 en 22 februari
• Chocolade biscuit: donderdag 16 februari

Maandag 2 januari
Het LDC is gesloten.

Dinsdag 3 januari
Korte wandeling
Elke dinsdag, vertrek en einde 
aan Speltincx.
� 14.30 u.
€ gratis
✍  tot vlak vóór vertrek
L begeleiding: Etienne Huijghe

Vrijdag 6 januari 
Gitaarconcert
Marc Michels en zijn studenten 
van de gitaarlessen delen hun 
passie voor muziek. 
Daarna driekoningentaart met 
koffie.
� 14 u.
€ 3,50  

(driekoningentaart + koffie)
✍  vóór 4/1 aan onthaal

Maandag 9 januari 
Digitale helper
Wie zich inschrijft krijgt drie 
opeenvolgende weken een uur 
‘privéles’ op maandagnamiddag 
(14 u., 15 u. of 16 u.).
Het onthaal zoekt voor elke 
deelnemer 3 weken uit of  
minder op vraag van de klant.
Tussendoor kunnen anderen 
nog inschrijven voor het  
gewone pc-spreekuur.
� elke ma
€ gratis
✍  09 266 38 96, aan onthaal of 

mail: ldc.speltincx@stad.gent

Dinsdag 10 januari 
Kom op tegen kanker  
koffieochtend
Informeel uitwisselingsmoment 

tussen lotgenoten. 
� 9.30 u.
€ gratis
 10/1, 24/1, 7/2, 21/2 
✍  tot vlak vóór start, 

Donderdag 12 januari
Wegens voorbereiding nieuw-
jaarsreceptie is de cafetaria 
gesloten tot en met 13.30 u.

Nieuwjaarsreceptie
Evelien zorgt voor de mooie 
muziek en de aangename sfeer.
� deuren open om 13.30 u.
€ gratis
✍ t.e.m. 9/1 aan onthaal,  

09 266 38 96 of per mail:  
ldc.speltincx@stad.gent 

Maandag 16 januari 
Kookworkshop
Wereld op je bord
Thema Frankrijk
Ajuinsoep (2 varianten) gegra-
tineerd en croute – cocq au vin 
– tartiflette.
� 9 u.
€ 4,50  KT 0,90  

+ 15,00 ingrediënten
✍  vóór 12/1, aan het onthaal of 

L begeleiding: Hannelore Beel 

Wandeling  
Bloemekenswijk en  
Westerbegraafplaats
� 14 u. stipt, verzamelen om 

13.45 u. aan Filateluren-
straat/Roggestraat (kinder-
dagverblijf Windekind)

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

✍  tot dag zelf 10 u., 

L Openbaar vervoer: lijnbus 5 
of tramlijn 1 (halte Fuchia-
straat). 
Begeleiding: Antoon De 
Loof, Pierre Van Vynckt.

Donderdag 19 januari
Samen lezen 
Zin om een sterk verhaal of 
mooi gedicht te horen voor-
lezen of om samen met ande-
ren te praten over de tekst? 
� 14.30 u. - 15.30 u.
€ gratis 
 19/1, 6/1, 2/2
✍  tot dag zelf aan onthaal, 
L begeleiding: Caroline  

Verbruggen

Vrijdag 20 januari 
Koken met Myriam
Gegrilde sint-jacobsvruchten 
met pancetta en rozemarijn, 
mosselen met frietjes of bruin, 
crêpe suzette.
� 9 u. - 13 u.
€ 4,50  KT 0,90  

+ 15,00 (ingrediënten)
✍  vóór 13/1 aan onthaal of 

Maandag 23 januari
Voordracht Buurtinspectie 
Het wijkcommissariaat van 
Gentbrugge komt langs voor 
een infomoment, waarop je een 
antwoord vindt op jouw vragen 
en bezorgdheden.
� 14 u. - 17 u.
€ gratis 
✍  tot dag zelf aan onthaal, 

Dinsdag 24 januari
Kom op tegen kanker  
koffieochtend
Zie 10/1.

Je kunt inschrijven vanaf dinsdag 3 januari  
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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Week van de 
Vrijwilliger
Vanaf  
25 februari

We wensen 
iedereen een 
gezond en 
een gelukkig 
2023!

Dinsdag 24 januari
Samen mantra’s zingen 
In deze sessies gebruik je 
yogahoudingen, je adem en je 
stem. 
� 11.10 u.
€ 3,50  KT 0,70
✍ vóór 20/1, 

Woensdag 25 januari 
Gedichtendag
Leerlingen van het deeltijds 
kunstonderwijs dragen op 
verschillende tijdstippen in de 
cafetaria gedichten voor. 
�  vanaf 13.45 u. tot 15.15 u.
€ gratis 

Donderdag 26 januari 
Hemels zoet 
Vandaag tiramisu. 
� 14 u.
€ 4,50  KT 0,90  

+ ingrediënten € 3,00
✍  vóór 17/1 aan onthaal of 

10.000 stappen 
Om de twee weken maken 
we een wandeling van 10.000 
stappen (ongeveer 6 à 7 km). 
Vertrek aan Speltincx.
� 14 u. 
€ wandelpas: 12,00  KT 2,40  

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

✍  tot dag zelf, 

Samen lezen 
Zie 19/1.

Documentaire  
Film Rebels 
Zie het artikel op pag. 2-3.
� 14 u. 
€ 3,50  KT 0,70
✍  tot dag zelf, 

Maandag 30 januari
Voordracht
Energie
Met De Energiecentrale (Stad 
Gent) organiseren we een 
gratis infosessie over hoe je 
energie en geld kan besparen. 

Je verneemt meer over:
• hoe makkelijk inzicht  

krijgen in je verbruik
• hoe je verbruik deze win-

ter onder controle houden
• hoe je door meteen toe-

pasbare tips kan besparen 
op je energiefactuur 

• hoe je energieleveranciers 
kan vergelijken aan de 
hand van de V-test

• hoe je gratis renovatie-
advies en -begeleiding kan 
krijgen van De Energie-
centrale

� 14 u. - 17 u.
€ gratis 
✍  tot dag zelf aan onthaal, 

Dinsdag 31 januari 
Spreekuur Apple  
(iPad, iPhone, Mac)
Computervrijwilliger Monique 
Carlier helpt je bij problemen. 
Individueel en op afspraak.  
45’ per persoon.
� 9 u. - 12 u.
€ gratis
✍  vóór 27/1

Woensdag 1 februari
Start Tournee Minérale
In februari zijn nieuwe  
non-alcoholische drankjes 
verkrijgbaar in de bar.

Lessenreeks computer
E-communicatie, internet en 
online diensten 
Digitaal communiceren, infor-
matie zoeken op het internet, 
kennismaking met online 
diensten,…
� 9 u. - 12.05 u.
€ 90,00  KT 18,00 + € 6,00 

voor leerplatform en 
cursus, te betalen aan de 
leerkracht

� 1/2 - 7/6
✍  tot dag zelf, 

Donderdag 2 februari 
Informatieve voordracht 
‘Online betalen’ 
Principes van digitaal ban-
kieren via pc en smartphone, 
digitaal betalen (contactloos, 
QR-code, Payconiq), je wape-
nen tegen fraude (phishing, 
vriendschaps- en kluisreke-
ningfraude).
� 14 u. - 17 u.
€ gratis 
✍  tot dag zelf aan onthaal, 

Samen lezen
Zie 19/1.

Maandag 6 februari
Kookworkshop
Wereld op je bord
Thema China
Gestoomde dim sum & 
dipsaus – kip zoet zuur met 
gebakken rijst – scampi wok 
met Chinese noedels.
� 9 u.
€ 4,50  KT 0,90  

+ 15,00 ingrediënten
✍  vóór 2/2, aan het onthaal of 

L begeleiding: Hannelore 
Beel

Wandeling  
Gent Blaarmeersen 
� 14 u. stipt, verzamelen om 

13.45 u. Domein Blaarmeer-
sen, Strandlaan 28

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

✍  tot dag zelf 10 u., 
L Openbaar vervoer: bus 19 

Gent-Sint-Pieters of bus 38 
Korenmarkt. 
Begeleiding: Antoon De 
Loof, Pierre Van Vynckt.

Dinsdag 7 februari 
Kom op tegen kanker  
koffieochtend
Zie 10/1.
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Donderdag 9 februari
Hatha yoga
De leukste workOUT voor al je 
spieren en gewrichten én een 
rustgevende workIN via adem-
haling en meditatie.
�  15 u. - 16 u. gemiddeld 

16 u. - 17 u. beginners
€ 14,00  KT 2,80
 9/2, 16/2, 23/2, 2/3
✍  tot dag zelf, 

10.000 stappen 
Zie 26/10.

Maandag 13 februari
Voordracht
Intimiteit bij ouderen
Wat is intimiteit? En wat is 
seksualiteit? Blijven seksuele 
activiteiten mogelijk op oudere 
leeftijd? Het lichaam verandert 
op oudere leeftijd waardoor 
ook de beleving van intimiteit 
en seksualiteit kan veranderen 
of aanpassingen vraagt. En wat 
als je te maken krijgt met ziek-
ten zoals Parkinson of demen-
tie, of als je plots zonder partner 
valt? Laten we samen dit thema 
bespreekbaar maken, want ook 
een senior kan sexy uit de hoek 
komen!
� 14 u. - 16 u.
€ gratis 
✍  tot dag zelf aan onthaal of 

09 266 38 96, 

Dinsdag 14 februari 
Feest van de liefde
Mosselen met frietjes of vegeta-
rische pasta met provençaalse 
saus.
Love music met Rita Roelandt 
(2de plaats in The Voice Senior 
2018).
� deuren open om 11 u.
€ 29,00  KT 20,30 (incl. aperitief 

en koffie) 
✍  vóór 7/2 of tot volzet, via 

onthaal 

Vrijdag 17 februari
Koken met Myriam 
Quiche, ossobuco met pasta, 
Griekse yoghurt met mango.
� 9 u. - 13 u.
€ 4,50  KT 0,90  

+ € 15,00 (ingrediënten) 
✍  vóór 10/2, aan onthaal of 

Historische Lezing
‘Een sprong in de tijd – Mode, 
identiteit en maatschappij’ 
Kleding weerspiegelt onze 
identiteit en de maatschappij 
waarin we leven. Je neemt een 
kijkje in de historische kleerkast 
van de vrouw en man uit onze 
gewesten. Modeboodschap-
pen, trends, weetjes, missers en 
mythes uit de oude doos.   
� 14 u.
€ 3,50  KT 0,70
✍  vóór 10/2, 

Maandag 20 februari
Kookworkshop
Wereld op je bord
Thema Amerika
Burgers – Ribs – Potato wedges 
– coleslaw.
� 9 u.
€ 4,50  KT 0,90  

+ 15,00 ingrediënten
✍  vóór 16/2, aan het onthaal of 

L begeleiding: Hannelore Beel

Verhalentocht
‘Over liefde in Gent wordt er 
veel verteld!’ 
Boeiende verhalentocht over 
liefde in Gent, één week na 
Valentijn.
� 14 u.
€ 3,50  KT 0,70
✍  vóór 17/2, 
L startpunt Hoek Ketelpoort/

Nederkouter (Ketelbrug)

Dinsdag 21 februari 
Kom op tegen kanker  
koffieochtend
Zie 10/1.

Donderdag 23 februari
Voordracht
Gezond ouder worden en 
alcohol
Welk effect heeft alcohol op je 
(veranderend) lichaam? Is één 
glas wijn per dag wel goed voor 
je gezondheid? Heb je met ou-
der worden meer last van een 
kater? Hoeveel alcohol mag je 
eigenlijk wekelijks drinken? 
� 14 u.
€ gratis
✍  vóór 3/2, 

Carnaval Bingo 
Wie weet, zijn onze presenta-
tors verkleed als narren. Gezel-
lige sfeer met mooie prijzen.
� 14 u.
€ 0,50 per bingoformulier
✍

10.000 stappen 
Zie 26/10.

Maandag 27 februari
Infovoordracht ‘itsme’ 
itsme® is een app op je smart-
phone waarmee je jouw identi-
teit kan aantonen, kan inloggen 
bij de overheid, banken en 
verzekeraars en betalingen kan 
bevestigen. Philippe geeft je 
graag uitleg hoe je daarmee 
begint en hoe je het veilig kan 
gebruiken.
� 14 u.
€ gratis
✍  vóór 24/2, 

Dinsdag 28 februari
Spreekuur Apple  
(iPad, iPhone, Mac)
Computervrijwilliger Monique 
Carlier helpt je bij problemen. 
Individueel en op afspraak.  
45’ per persoon.
� 9 u. - 12 u.
€ gratis
✍  vóór 24/2



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 dinsdag 3 januari 

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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TIJD MAKEN VOOR LITERATUUR

Wat kunnen deelnemers ver-
wachten? “Ze weten vooraf niet 
wat ik ga voorlezen en wie de 
auteur is. Ik lees een stukje voor, 
waarna ik met hen in dialoog 
ga. Ik vraag hen wat hen raakt 
in de tekst en aan wat die hen 
doet denken. Je kan er iets over 
zeggen of gewoon zwijgen en 
luisteren. Achteraf krijgen ze de 
tekst op papier mee.”
Zelf is Diederik een voorstander 
van ‘slow reading’, lezen met 
aandacht. “Tegenwoordig moet 
alles rap gaan. Maar teksten die 
de moeite waard zijn, vragen tijd 
en aandacht. Traag lezen helpt 
om je ervoor open te stellen en 
je te laten raken. Daarom vraag 
ik bij het begin van onze sessie 
om gsm’s uit te zetten. Vragen 
en opmerkingen helpen om 
in de tekst te komen en in de 

wereld die daarin wordt opge-
roepen. Iedereen ervaart dat 
anders. Het is niet de bedoeling 
om elkaar te overtuigen, een 
discussiegroep zijn we niet. Wel 
om naar elkaar te luisteren en 
elkaars mening te respecteren.”
“In de literatuurwereld valt veel 
te ontdekken”, vervolgt Diederik. 
“Dat is ook een beetje de onder-
liggende bedoeling. Deelnemers 
meer zin in lezen geven, hen 
leestips meegeven, hun belang-
stelling wekken voor onbekende 
auteurs die bij hen iets kunnen 
losmaken. Via de Georgische 
schrijfster Nino Haratischwili heb 
ik bv. een heel nieuwe wereld 
ontdekt en dat wil ik graag met 
anderen delen.”

Gratis proefles op 27/1,  
10 u. - 12 u.

De Leesgroep
Mensen meer zin in lezen geven, hen laten stilstaan bij een 
tekst, tijd maken voor een boek. Dat beoogt Diederik Thuyn 
met zijn nieuwe leesgroep die eind januari start. “Zelf heb ik in 
literatuur afleiding, troost en steun gevonden. Je begrijpt beter 
wat mensen drijft.”
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Nadia volgt Vera op
Ten Hove is nieuw terrein voor 
Nadia, die al als vrijwilliger actief 
is in De Thuishaven. “In de vorige 
Wijs zag ik de oproep dat ze iemand 
zochten om het atelier snit en 
naad te begeleiden. Ik voelde mij 
direct aangesproken. Na de lagere 
school heb ik zeven jaar de beroeps-
opleiding ‘Snit en naad’ gevolgd. Ik 
wilde graag in die richting voort-
doen, maar mijn moeder vond me 
daarvoor te slim. Ik ben dan maar 
verpleegster geworden!”

Kringwinkel
“Bij ons thuis moesten we altijd 
bezig zijn. Naaien, haken, borduren. 
Moeder vroeg altijd: ‘Wat heb je 
vandaag gepresteerd?’ Lezen was 
tijdverlies! Tot op vandaag ben ik het 
meeste van de tijd creatief bezig. 
Mijn man bereddert het huishou-
den, wat mij veel tijd geeft om te 
knutselen. Het liefste wat ik doe, is 
van oude spullen of recuperatie-
materialen iets esthetisch draag-
baars maken. Wekelijks bezoek ik de 

kringwinkel. Zelf gooi ik ook niets 
weg. Van oude gespen, schoen-
veters, ritsen en knopen maak ik bv. 
juwelen. Afgedragen leren vesten 
verwerk ik in handtassen. Of ik ga 
aan de slag met parels van oude 
T-shirts om er oorbellen van te 
maken. En ik merk dat meer en meer 
ouderen zich op die manier creatief 
uit leven. Wat ik maak, geef ik zoveel 
mogelijk weg. Bv. als prijzen bij een 
bingo in een LDC: juwelen, hand-
tassen, manden,… Ik geef liever dan 
dat ik iets krijg.”

‘Ge staat ons aan’
En dat is ook de weg die Nadia graag 
wil bewandelen met het atelier 
‘Snit en naad’ in Ten Hove. “Meer 
de nadruk leggen op retouches, in 
plaats van nieuwe spullen te maken. 
Er is zoveel dat je nog kan doen met 
een oude rok, vest of blouse. Of van 
twee kleine kleedjes één groot kleed 
maken. Zo moet je ook minder geld 
spenderen aan stoffen. Zelf ben ik 
altijd erg zuinig.”

“In november ben ik langs geweest 
om met de dames kennis te maken”, 
vervolgt Nadia. “Dat is heel goed 
verlopen. Ik heb Vera op het hart 
gedrukt dat ze gerust kan blijven 
komen. Het was een aangename en 
gezellige namiddag. En op het einde 
ervan, kreeg ik te horen ‘ge staat ons 
aan’. Dat deed deugd. Ik voelde mij 
op slag ook een stuk jonger. Want 
met mijn 78 jaar ben ik de benjamin 
van het gezelschap.”
Daarnaast start Nadia op dinsdag-
namiddag 17 januari met een 
tiendelige basiscursus ‘Snit en naad’. 
“Echt een lessenreeks voor begin-
ners: leren stikken op papier, met 
een naaimachine leren werken.  
In Ten Hove hebben ze vier naai-
machines, waarvan er één niet meer 
werkte. Maar die heb ik intussen 
weer aan de praat gekregen. We 
gaan ervoor!”

Basiscursus ‘Snit en naad’ vanaf 17/1
� 14 u.
€ 31,50  KT 6,30 (10 lessen)

Na de viering van haar 
100ste verjaardag achtte Vera 
Rogiest de tijd gekomen 
om het rustiger aan te doen 
en een stap terug te zetten. 
De nieuwe begeleider van 
het atelier ‘Snit en naad’ op 
woensdagnamiddag wordt 
Nadia Vereecke. Op dinsdag 
17 januari start ze bovendien 
met een basiscursus voor 
beginnelingen.

ATELIER SNIT EN NAAD
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Nieuwjaars-
receptie
Donderdag  
12 januari
� 14 u.:  

receptie 
� 16 u.: 

dansfeest!
� 19 u.:  

oogjes 
dicht en 
snaveltjes 
toe

L wel maaltij-
den, geen 
activiteiten 
in rode zaal, 
onthaal 
gesloten in 
namiddag

Tournée 
Minerale
Februari
Alcoholvrije 
maand in Ten 
Hove.

Maandag 2 januari
Het LDC is gesloten.

Vrijdag 6 januari
Filmforum
Der kommer en dag
Deens drama (2016) van Jesper 
Nielsen. Gebaseerd op ware 
gebeurtenissen.
Denemarken, 1967. Wanneer 
hun alleenstaande moeder 
ernstig ziek wordt, stuurt de 
overheid de broertjes Erik en 
Elmer naar een jongensinter-
naat, geleid door de sadisti-
sche directeur Heck... 
� 14 u., speelduur: 120 min.  
€ 3,50  KT 0,70
✍
L met voor- of nabespreking, 

moderator: Hugo Hoste. 

Maandag 9 januari
Vilten: een tasje
� 9 u. - 12 u. 
€ 4,50  KT  0,90
✍
L lesgever: Tine Germer

Dinsdag 10 januari
Creatief Be-nieuw-d
Mandje in draad
� 14 u. - 17 u.
€ 4,50  KT 0,90
✍  
L begeleider: Leen Hauman

Dinsdag 17 januari
Basiscursus ‘Snit en naad’ 
(nieuw!)
Leren naaien met naaimachine.
� 14 u. 
€ 31,50  KT 6,30 (10 lessen)
✍
L lesgever: Nadia Vereecke

Woensdag 18 januari
Bingo
� 14 u.
€ 50 cent per spel, altijd prijs 

voor plaatsen 1 en 2!
✍  aan onthaal

Donderdag 19 januari
Veilig omgaan met  
smartphone 
Aanleren vaardigheden, gps, 
wegwijs in besturingssysteem,..
� 9 u. - 12 u.
€ 21,00  KT 4,20 (lessen)
�  19/1, 26/1, 2/2, 9/2, 16/2, 2/3
✍   verplicht
L lesgever: Gilbert Dumez

Voordracht ‘Geestig  
gezond ouder worden’
Huispsychologe Lene Rutten 
bespreekt hoe je je goed in je 
vel en hoofd kan blijven voelen.
� 14 u. 
€ gratis
✍

Wandeling Astene
6,24 km langs de velden.
� 13.30 u. aan bushalte 

Astene-Dorp
€ wandelkaart: 12,00  KT 2,40 

of per beurt: 3,00  KT 0,60
✍
L Bus 77 Gent-Zuid perron 4 

om 12.47 u. Begeleider: 
John De Poortere.

Vrijdag 20 januari 
Infosessie
Gebruik van drinkwater
Met Adelheid Vanhille (VMM).
� 14 u. 
€ gratis
✍  

Maandag 23 januari
Swipecafé (nieuw!)
Initiatief van S-Plus, waar 
ouderen elkaar ontmoeten en 
ondersteunen in hun digitale 
vaardigheden, onder begelei-
ding van een digi-vrijwilliger.
� 14 u. 
€ gratis
✍  
L begeleider: Kris Smetryns

Gratis proefles  
Photoshop Elements
In 10 lessen leer je in dit com-
puterprogramma om foto’s te 
bewerken. Start cursus: 30/1.
� 14 u. - 16.30 u.
€ gratis
L lesgever: Etienne Steyaert

Donderdag 26 januari
Op zwier
‘Skyline. Hoogbouw in de 
Lage Landen’ – STAM Gent
Deze expo zoomt in op de 
hoogbouw in Gent en Rotter-
dam. Twee steden die zich ken-
merken door een historische 
skyline naast een moderne.
� 14 u., verzamelen ingang 

STAM, Godshuizenlaan 2
€ 16,50 (€ 10,00 entree +  

€ 6,50 gids)  KT 3,30
✍  vóór 19/1,  
L gids: Lut Depaepe.

Vrijdag 27 januari
Gratis kennismaking  
met de leesgroep (nieuw!)
Zie artikel op pag. 44.
� 10 u. - 12 u., elke 4de vr
€ 3,00  KT 0,60
L lesgever: Diederik Thuyn

Je kunt inschrijven vanaf dinsdag 3 januari  
om 9 uur voor eenmalige activiteiten en  
voordrachten (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.

Vergaderingen

• Vrijwilligers bar: ma 16/1 en 13/2
• Vrijwilligers beweging: ma 13/2
• Vrijwilligers creatief: wo 15/2

L telkens om 10 u.
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Gratis proefles PowerPoint
In 10 lessen leer je in dit compu-
terprogramma om leuke (foto)
reportages samen te stellen. 
Start cursus: 3/2.
� 14 u. - 16.30 u.
€ gratis
✍  lesgever: Etienne Steyaert

Maandag 30 januari
PC Photoshop
Zie 23/1.
� 14 u. - 16.30 u.
€ 35,00  KT 7,00 (10 lessen)
✍
L lesgever: Etienne Steyaert

Vrijdag 3 februari
Filmforum
All of us
Vlaams drama (2019) van  
Willem Wallyn.
Het tragikomische verhaal van 
huisvrouw Cathy, die terminale 
kanker heeft en terechtkomt in 
een zelfhulpgroep, geleid door 
een onervaren therapeute in 
volle midlifecrisis...
� 14 u., speelduur: 110 min.
€ 3,50  KT 0,70
✍  verplicht, 
L met voor- of nabespreking, 

moderator: Hugo Hoste 

PC-PowerPoint
Zie 27/1.
� 14 u. - 16.30 u.
€ 35,00  KT 7,00 (10 lessen)
✍
L lesgever: Etienne Steyaert

Maandag 6 februari
Tournée Minerale
Getuigenissen van  
2 ex-alcoholverslaafden
Veerle en Karel getuigen hoe zij 

door alcohol in de problemen 
raakten en hoe ze deze dankzij 
de AA konden overwinnen.  
Vragen kan je (anoniem) stellen.
� 13.30 u.
€ gratis
✍

Dinsdag 7 februari
Creatief Be-nieuw-d
Kartontekening
Praktische info: zie 10/1.

Dinsdag 14 februari
Valentijnsfeest  
‘Feest in Rood’
Feestmaaltijd en dansnamiddag 
met muziek van weleer. Wie in 
rood gekleed komt, krijgt een 
gratis liefdesmocktail.
� 12 u.
€ 26,10  KT 18,20 
✍  aan onthaal,  
L je kan maximaal 40 UiTPAS-

punten ruilen voor € 10,00 
korting

Woensdag 15 februari
Bingo
Zie 18/1.

Donderdag 16 februari
50ste verjaardag Ten Hove 
Kom verkleed volgens de jaren 
’70. Wij delen cupcakes uit 
voor onze verjaardag.

Feestwandeling Gent
N.a.v. ons 50-jarig jubileum 
(6,5 km)
Met Gents stadsverteller Marc.
� 14 u. aan Ten Hove
€ zie 19/1
✍
L begeleider: John De Poortere

Vrijdag 17 februari
LDC gesloten wegens  
algemene vergadering  
Vereniging Vlaamse Lokale 
Diensten centra.  
Met receptie op uitnodiging.

Donderdag 23 februari
Infosessie levenseinde
Hoe kan je een behandeling 
weigeren als je het zelf niet meer 
kan zeggen? Wat bij dementie? 
Hoe zit dat met euthanasie? 
Welke wilsverklaringen bestaan 
er en hoe vul je die correct in? 
� 14 u.
€ gratis
✍  aan onthaal, 
L spreker: Kathleen Van 

 Steenkiste (vrijzinnig huma-
nistisch consulent van het 
huisvandeMens)

Active Ageing
Met studenten uit Europa 
spreek je over actief ouder 
worden. Via korte creatieve 
presentaties maak je kennis met 
hun land en streek. Program-
madetails vanaf begin januari  
verkrijgbaar aan onthaal.  
Voertaal is Engels!
� 9.30 u. 
€ gratis
✍  vóór 16/2

Vrijdag 24 februari
De Leesgroep 
Zie 27/1.

Maandag 27 februari
Swipecafé 
Zie 23/1.

Computerspreekuur 

Onder begeleiding van John De 
 Poortere oefenen in het computer-
atelier. Maak afspraak aan onthaal.
� elke wo en vr 10 u. - 12 u.
€ gratis

Photoshop of PowerPoint 
spreekuur

Bij Etienne Steyaert op afspraak 
(aan onthaal). Max. 1 uur pp. 
� elke di 15 u.
€ gratis

Snoepnamiddagen

• Wafels:  
woe 18 januari

• Valentijnstaartjes:  
woe 15 februari

€ prijs cafetaria
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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: An Schmücker

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 dinsdag 3 januari 
om 9 uur.  Voor activiteiten die gepland zijn 

t.e.m. 13 januari kan dat al vanaf  
maandag 26 december. 

Je kunt max. voor 4 personen inschrijven.

Je betaalt contant of met Bancontact.

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

van zaken, kan u terecht op het secretariaat.

Kansentarief:
Schrijf rechtstreeks in het ldc in om jouw 

korting te krijgen, online is dit niet mogelijk.

NIEUWE CENTRUMLEIDER AN 

Van opleiding filosoof werkt An 
al bijna 12 jaar voor Stad Gent. 
“Eerst als coördinator van het 
sociaal tewerkstellingsproject 
Eco-werkhuis dat met een dyna-
mische ploeg de strijd aanbond 
tegen zwerfvuil, sluikstorten, 
hondenpoep en ongedierte. 
Mijn tweede job was stafmede-
werker bij het departement 
Publieks- en Burgerzaken, waar 
ik collega’s ondersteunde op het 
vlak van welzijn, organisatie-
cultuur en diversiteit. En nu dus 
LDC Wibier. Het is de eerste keer 
dat ik specifiek voor een doel-
groep van ouderen werk.”
“Eén van de redenen waarom ik 
voor deze job solliciteerde, was 
dat ik als mantelzorger Wibier al 
een beetje kende. Ik wil graag 
ook iets betekenen in de wijk, 
waar ik al heel mijn leven woon. 
Bij een eerste kennismaking   

raakte ik gefascineerd door wat 
hier allemaal gebeurt”, vervolgt 
An. “Dit is een warme plek met 
zorgzame mensen, fijne col-
lega’s en gedreven en betrokken 
vrijwilligers.”
“Als centrumleider wil ik vooral 
focussen op het behouden 
van de positieve realisaties van 
mijn voorgangers en dan met 
name de laagdrempelige zorg 
voor kwetsbare buurtbewoners. 
Voorts wil ik zeker de goede 
sfeer en samenwerking tussen 
onze medewerkers en vrijwilli-
gers bewaren”, stipt An aan.
En An lanceert meteen al een 
eerste oproep. “Wij hebben 
altijd nood aan vervoersvrijwil-
ligers, die cliënten en bezoekers 
van en naar ons centrum bren-
gen. Kandidaten kunnen mij al-
tijd contacteren via 09 266 32 32 
of an.schmucker@stad.gent.” 

‘Samen pakken 
we het aan’
In overleg met collega’s, vrijwilligers, buurtbewoners en 
-partners aan de slag gaan met de uitdagingen in onze 
organisatie en in onze wijken en zo een stevige basis 
uitbouwen voor de toekomstige werking van LDC Wibier. Daar 
gaat de nieuwe centrumleider An Schmücker voor, onder het 
motto ‘Samen pakken we het aan’.
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Maandag 2 januari
Het LDC is gesloten. 

Vrijdag 6 januari
Snoepnamiddag
Driekoningentaart 
� 14 u.
€ prijs cafetaria

Maandag 9 januari
Vervolgreeks: Windows 10
Werken met het startscherm, 
omgaan met tegels, het bureau-
blad en de werkbalk. Aansluiten 
en werken met externe opslag. 
Uitgebreid werken met de ver-
kenner. ‘Opslaan (als)’, mappen 
maken en bestanden ordenen. 
Internet en e-mail. 
� 9 u. - 12 u. 
€ 28,00  KT 5,60 (8 lessen)
� 9/1, 16/1, 23/1, 30/1, 6/2, 

13/2, 27/2, 6/3
L meebrengen: je laptop 

(enkele reserve-exemplaren 
beschikbaar in LDC)

Vrijdag 13 januari
Nieuw! Jaarreeks Yoga
Diverse meditaties komen aan 
bod: mantra-meditaties en ‘Yoga 
Nidra’ om je de weg te wijzen 
naar je innerlijke stilte & vreugde. 
� 11.15 u. - 12.15 u.
€ 57,00  KT 11,40 (19 lessen)
 t.e.m. 16/6, kalender ver-

krijgbaar bij inschrijving
✍  vóór 6/1, 

Nieuw!  
Tiendelige Reeks: Mantra’s 
Korte zinnetjes, met een 
eenvoudige melodie. Door die 
woord-klanken te herhalen komt 
je lichaam en geest tot rust. 

� 13.30 u. - 14.30 u.
€ 35,00  KT 7,00 (10 lessen)
� 13/1, 20/1, 27/1, 3/2, 10/2, 

17/2, 10/3, 17/3, 24/3, 31/3
✍

Maandag 16 januari
Infosessie
Energie en geld besparen
I.s.m. de Energiecentrale
Met direct toepasbare tips om 
je verbruik onder controle te 
houden, te besparen op je ener-
giefactuur plus energieleveran-
ciers vergelijken, gratis renova-
tieadvies en -begeleiding.
� 14 u. - 15.30 u.
€ gratis
✍  vóór 9/1

Reeks Voetreflexologie 
Op je voeten vind je je lichaam 
terug. Ons doel is een ontspan-
nende massage! 
� 9.30 u. - 10.30 u.
€ 17,50  KT 3,50 (5 lessen)
� 16/1, 23/1, 30/1, 6/2, 13/2
✍  vóór 9/1 
L meebrengen: kussentje, 

handdoek

Dinsdag 17 januari
Bakken
� 14 u.  
€ 4,50  KT 0,90 (per keer, plus 

materiaalkosten)
✍  vóór 10/1, 

Woensdag 18 januari 
Café chantant
Bonte namiddag
Met aanstekelijke klassiekers!
� 14 u. 
€ gratis (versnapering niet 

meegerekend, prijs cafetaria)
✍  vóór 11/1

Donderdag 19 januari
Leesfan
Met vandaag: ‘De Herinnerde 
Soldaat’ van Anjet Daanje.
� 14.30 u. 
€ 3,00  KT 0,60
✍  vóór 12/1, 

Vrijdag 20 januari
Etentje Hotelschool 
Menu bij inschrijving. 
� 11.45 u. 
€ 37,50 (incl. drank)
✍  vóór 13/1, 
L we spreken ter plaatse af: 

Langeviolettestraat 1

Maandag 23 januari
Smartphone en tablet 
spreekuur i.s.m. SAVA 
Je kan terecht bij een student 
van het Sint-Janscollege.
�  volgens afspraak 14 u. - 16 u.
€ gratis
✍  vóór 16/1
L meebrengen: je handleiding 

+ opgeladen toestel 

Dinsdag 24 januari
Workshop 
De instellingen op jouw 
Android-smartphone
Hoe besparen op je batterij en 
dataverbruik, hoe iconen perso-
naliseren,... 
� 9.30 u. - 12 u.
€ 3,50  KT 0,70
✍  vóór 17/1, 
L meebrengen: je opgeladen 

toestel

Donderdag 26 januari
Workshop
Gedichten schrijven
Thema ‘Vriendschap’ 
Hoe schrijf je een gedicht met 

Retouches met Jacqueline
Donderdag 5, 19 januari en 2, 16 februari

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

Je kunt inschrijven vanaf dinsdag 3 januari 
om 9 uur (tenzij anders vermeld). Voor activiteiten 
t.e.m. 13 januari kan dat al vanaf 26 december. 
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 
4 januari en 
1 februari
Een welkom-
vrijwilliger 
neemt je mee 
en geeft info 
over onze 
werking.
� 10 u.
€ gratis

Nieuwjaars-
receptie
Woensdag  
11 januari
� 15 u. - 

16.30 u.
€ gratis

weinig woorden. Poëzie die 
raakt en een nieuwe wereld 
opent. Aan de hand van tips 
en voorbeelden schrijf je het 
mooiste gedicht.
� 10 u. - 12 u.
€ 4,50  KT 0,90
✍  vóór 19/1, 

Donderdag 26 januari
Mantelzorgcafé
I.s.m. Coponcho
Lotgenotencontact.
� 14 u. 
€ gratis
✍  via Jenny: 0473 80 85 96

Maandag 30 januari
Voordracht
Voeding en kanker
Welke rol speelt voeding bij 
het ontstaan van kanker? Zijn 
er voedingsmiddelen die een 
gunstig effect kunnen heb-
ben op de behandeling? Of 
juist niet? Met diëtiste Ruby 
Faelens, dienst Oncologie van 
AZ Sint-Lucas. 
� 14 u. 
€ gratis
✍  vóór 23/1

Woensdag 1 februari
Aftrap Tournée Minérale
Tournée Minérale gaat van 
start, een maand lang alcohol-
vrij. Je kan terecht aan onze 
gepimpte waterbar of genieten 
van enkele nieuwe 0% biertjes. 

Donderdag 2 februari
Snoepnamiddag
Pannenkoeken à volonté 
� 14 u.
€ prijs cafetaria

Maandag 6 februari
Koffie met je  
buurtinspecteur
Het wijkcommissariaat van 
Sint-Amandsberg komt langs 
voor een infomoment waarbij 
je verneemt waarvoor je bij 
hen terecht kan en waar de 
politie in jouw buurt op inzet. 
De aanwezige buurtinspec-
teurs staan vervolgens klaar 
voor een koffie en een babbel.
� 14 u. - 17 u.
€ gratis
✍  vóór 30/1 

Dinsdag 7 februari
Workshop
Aanmelden en werken met 
IZIMI, de notariële kluis
Izimi is de digitale kluis van de 
Belgische notarissen. Die staat 
garant voor een gratis en 100% 
veilig beheer van al je belang-
rijke en vertrouwelijke docu-
menten. Bovendien kies je zelf 
met welke personen je deze 
documenten deelt. Je leert hoe 
aan te melden bij IZIMI en de 
applicatie te gebruiken.  
� 9.30 u. - 12 u.
€ 3,50  KT 0,70
✍  vóór 31/1, 
L meebrengen: je laptop en 

kaartlezer, je kent jouw 
eID of itsme-account met 
pincode 

Woensdag 8 februari
Muzieknamiddag
‘De jaren ‘60’
De mooiste muziek en gebeur-
tenissen van toen, vergezeld 
van wat lekkers. Met Luc.
� 14 u.

€ gratis (versnapering niet 
meegerekend, prijs cafetaria)

✍  vóór 1/2

Dinsdag 14 februari
Valentijnsontbijt
Schuif gezellig mee aan voor 
een liefdevol ontbijt! 
� 9 u.
€ 10,00  KT 5,50
✍  vóór 7/2

Maandag 20 februari
Centrumraad 
� 14 u.
L agendapunten in-

dienen vóór 13/2 via 
An.Schmucker@stad.gent

Dinsdag 21 februari
Bakken 
Zie 17/1.
✍  vóór 14/2, 

Donderdag 23 februari
Mantelzorgcafé
Zie 26/1.

Maandag 27 februari
Smartphone en tablet 
spreekuur i.s.m. SAVA 
Zie 23/1.
✍  vóór 20/2

Noteer alvast in je agenda

Vrijdag 3 maart
Vrijwilligersfeest
Het LDC is gesloten.

Maandag 6 maart
Nieuw! 10-delige reeks NIA
Een uniek bewegingsconcept 
(mix van krijgskunst, dans en 
yoga) op muziek, met als focus 
bewegen van uit plezier. 

Kom meedoen!

Er zijn nog plekken vrij, tegen verminderd tarief, voor:
• Beweging: Qi gong, Easy work-out, Krachttraining  

voor senioren, Pilates gevorderd
• Creatief: Handwerk-, juwelen-, foto- & schilderatelier
• Recreatief: Koor (gratis op di, 14.30 u.)

Muzikaal contactmoment
Dinsdag 17 januari en 21 februari

Voor mantelzorger & persoon met geheugenprobleem. 
� 14 u.
€ gratis
✍  via Jenny Verstraeten (0473 80 85 96)

TIP!
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	Aanvang 

L	Informatie

€ Prijs 
KT Kansentarief
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 op het  
 secretariaat

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

NIEUWS BURENZORG-
GROEP WESTVELD

Boodschappenbus  
Westveld en Oostakker
• Westveld Aldi: 27/1, 24/2
• Westveld Carrefour: 13/1, 10/2
� 10 u.
€ 5,00  KT 3,00
✍ min. 3 dagen vooraf via 

Jenny: 09 266 33 78
Lopstappen aan de Kring of 

Paradijsvogelplein (wordt 
vooraf afgesproken)

Buurtmaaltijd
Dinsdag 17/1, 7/2
€ 5,50 (soep, hoofdgerecht, 

dessert)
✍  via vrijwilligers Burenzorg-

groep Westveld of Jenny 
Verstraeten

L Kring Westveld, Heilig-kruis-
plein 10

Buurtkoffie Sint-Bernadette
13/1, 27/1, 11/2, 25/2
� 14 u. - 16.30 u.
L Novacentrum,  

Sint-Bernadettestraat 132

Zitdag
Elke ma 14 u. - 16 u., Ons Huis, 
Alfons Braeckmanlaan 156.
Elke woe 10 u. - 12 u., in LDC 
Wibier.

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

komt Jenny op huisbezoek

ANTENNE OOSTAKKER

Gezellig tafelen
Donderdag 19/1 en 23/2
� 12 u. 
€ 6,50 
✍ minstens 5 dagen vooraf via 

0475 79 17 72
L OCO, Pijphoekstraat 30

Surplusactiviteit
Donderdag 26/1
Beweging, geheugentraining, 
ontspanning... Voor senioren 
die niet meer kunnen aanslui-
ten bij activiteiten bij bestaande 
verenigingen.

Trefmoment Lourdes
Dinsdag 10/1, 14/2
Maandelijkse bijeenkomst met 
de buren uit Lourdes.
� 14 u. - 16 u. 
L Zorgcampus Glorieux,  

Sint-Jozefstraat 1A

Boodschappenbus  
Oostakker
Deze brengt je om de 2 weken 
van een opstapplaats naar Aldi/ 
Carrefour en zet je terug thuis af. 
Voor buurtbewoners die geen 
vervoer hebben. Je kan nog zelf-
standig boodschappen doen.
✍  via Mia Trappeniers:  

0478 87 06 79, of Joke  
Bottelberge: 0472 18 88 08

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

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

ANTENNE KANAALDORPEN

Joke Bottelberge halftijds
Vanaf januari gaat antenneme-
dewerker Joke halftijds aan de 
slag in de Kanaaldorpen én in 
Oostakker. Haar zitdagen gaan 
voortaan door in het Open Huis 
Winkele, waar ook de buurt-
maaltijden blijven doorgaan, en 
Joke blijft ook haar preventieve 
huisbezoeken voortdoen.

DESTELDONK
Buurtmaaltijd en kaarting 
Donderdag 5/1, 19/1, 2/2, 16/2
� 11.45 u. maaltijd 

13 u. kaarting
€ 5,50 
✍  tot 5 dagen vooraf bij  

Ria Baele: 0497 74 24 68
L Kring, Rechtstraat 49

SINT-KRUIS-WINKEL 
Buurtmaaltijd 
Vrijdag 20/1, 17/2
� 11.45 u. 
€ 5,50 (soep, hoofdschotel, 

dessert) 
✍  tot 5 dagen vooraf bij Joke 

Bottelberge: 0472 18 88 08
L Open Huis Winkele,  

Rechtstraat 49

ANTENNE DAMPOORT - 
SCHELDEOORD -  
HEILIG HART

Buurtkoffie Scheldeoord
Donderdag 19/1, 16/2
� 14 u. - 16.30 u.
L Buurthuisje, Wolterslaan 16

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

Computerspreekuur

Elke donderdag (behalve in vakanties)  
kan je bij Rita terecht met al jouw vragen.
� 14 u.  
€ gratis 
✍  graag vooraf aan onthaal

Wordt verwacht: Computeratelier 

Toepassingen en weetjes voor computer/smartphone, 
vragen of problemen die je bezighouden,...  
Alles wordt uitgelegd in begrijpelijke taal.  
Op woensdagen, 9.30 u. - 11.30 u. Interesse? Geef je 
naam door aan het onthaal om op de hoogte te blijven.
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In deze tijden van vrieskou en 
hoge energieprijzen op zoek 
naar warmte en gezelligheid, 
zonder dat je zelf thuis de 
verwarming hoeft aan te 
steken? Dan ben je altijd 
welkom in één van de elf 
lokale dienstencentra van  
Stad Gent. 

In deze barre tijden zet Stad Gent 
extra in op warme winterplekken, 
waar bezoekers terecht kunnen in een 
verwarmde ruimte, gebruik kunnen 
maken van het sanitair en een gratis 
glas water kunnen krijgen. Al 70 
buurtcentra, lokale dienstencentra, 
sociale restaurants en open huizen 
doen hieraan mee. Zoals De Horizon, 
waar het op een vroege maandag-
namiddag al gezellig druk is terwijl 
buiten de temperatuur flirt met het 
vriespunt.
“Iedereen is welkom. Wij zijn elke 
weekdag al open vanaf 8.30 uur 
en sluiten tegen 18 uur”, vertelt 
 centrumleider Stefaan Coppieters.  
“Je kan hier gewoon rustig komen  

zitten en bij wijze van spreken je han-
den op de chauffage leggen om je op 
te warmen. Consumeren hoeft niet. 
Ondertussen kan je de krant lezen of 
een boek uit onze open bibliotheek. 
Of een babbeltje slaan met andere 
bezoekers, samen een potje kaart 
spelen. Gelegenheden genoeg om 
snel andere mensen te leren kennen. 
Vandaag hebben we bv. leerlingen 
van de bakkerijschool Tweebruggen 
te gast. Zij trakteren alle bezoekers op 
zelfgemaakt gebak.”
Het initiatief begint bekend te raken, 
ervaart Stefaan. “Zelf maken we hier-
voor ook reclame op het buurtplat-
form Hoplr. En dat begint te lonen. We 
hebben hier toch al enkele mensen 
gezien die we nog niet kenden. Dat is 
heel fijn, want daar zijn we ook voor.”

Ook veel menselijke warmte
“Hier kunt ge u letterlijk verwar-
men, maar er is ook veel menselijke 
warmte. Het is hier altijd plezant en 
gezellig”, zegt Els (93), één van de 
vaste klanten. “Ik woon al 23 jaar in 
een appartement hierboven. Vroeger 
deed ik mee aan verschillende ateliers: 

schilderen, aquarel, kaartjes maken. 
Nu doe ik het rustiger aan. Elke maan-
dag- en dinsdagnamiddag kom ik hier 
kaarten of rummikub spelen. Soms 
zijn we met drie of met vier. Vandaag 
is het alleen met Henriette, de enige 
die ik nog ken van vroeger. Zij stond 
hier 30 jaar achter de comptoir.”
Een tafel verder zitten Willy, Margriet 
en hun ‘kliekske’. “Wij wonen hier 
ook allemaal boven. Elke maandag, 
woensdag en vrijdag zakken we af 
naar de cafetaria. Om ene te drinken 
en te babbelen. Over vroeger bv. en 
alle deugnieterijen die we uitspook-
ten! Wij zijn allemaal kameraden 
onder elkaar. Het is hier echt aange-
naam zitten. En in de zomer is het 
supergezellig op ons straatterras met 
zicht op het water.”

Tot eind februari  2023 kan  
iedereen terecht in één van de 
warme winterplekken.  
Een overzicht vind je op  
stad.gent/warmewinterplekken.
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expo 
BURN

VAN 
BRANDGEVAAR 
TOT 
BURN-OUT

19/11/2022 – 03/09/2023

BOEK JE TICKET, WORKSHOP 
OF RONDLEIDING VIA 
INDUSTRIEMUSEUM.BE



Je oude wagen 
is geld waard!

€ 1.500 
voor benzine

€ 2.000 
voor diesel

 
stad.gent/slooppremie

Check of je in 
aanmerking komt en 
vraag je premie aan op 


