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Voorwoord 

 

Beste bezoeker, 

Dit jaar bestaat het lokaal dienstencentrum 10 jaar. Deze jubileum willen we zo maar 

niet laten voorbij gaan. Zaterdag 25 april gaan we dat dan ook vieren met een 

uitgebreid programma waar een deel van onze dagelijkse werking aan bod komt. 

Op deze dag is iedereen welkom zowel mensen die reeds bij ons komen als mensen 

die nog nooit bij ons geweest zijn. Misschien is deze dag eens een aangelegenheid 

om kennis te maken met de werking van ons lokaal dienstencentrum.  

Deze dag willen we de mensen die bij ons komen eens extra verwennen. Daarom 

kan je in onze palto een bon uitknippen voor een gratis stukje gebak. Het programma 

van die dag kan je ook verder in de palto lezen. 

Hopelijk mogen we jullie talrijk ontvangen!  

Tussen 28 februari en 8 maart vieren we de week van de vrijwilliger. Vrijdag 6 maart 

worden de vrijwilligers van de Zorgband Laarne dan ook uitgenodigd voor een etentje 

en daarna is er een verrassingsoptreden.  

Via deze weg wil ik al de vrijwilligers van het dienstencentrum nog eens hartelijk 

danken voor hun belangeloze en loyale inzet.  

Ook in de maanden maart en april zijn we tijdens de week dagelijks open vanaf 9  tot 

17 uur. Er zullen terug tal van activiteiten worden georganiseerd, zo starten we eind 

april met een les yoga, op maandagvoormiddag. Deze les is voor iedereen 

toegankelijk, ongeacht je fysieke conditie.  

Sinds januari zijn we toegetreden tot de Zorgband Leie en Schelde. Ondertussen is 

de nieuwe website ook online gegaan. Zo kan je onze menu’s en de palto 

raadplegen op https://www.zorgband.be.  

 

Veel leesplezier en tot binnenkort 

 

Nathalie Van Achte 

 

 

https://www.zorgband.be/


3 
 

  
  

Dienstencentrum ’t Binnenhof 
Infoblad maart-april 2020 

  
  

 Inhoud 1.

 Inhoud .................................................................................................................. 3 1.

 Week van de vrijwilliger ....................................................................................... 5 2.

2.1. Vrijwilliger vacatures ............................................................................................ 6 

        Vrijwilliger “Digidokter,” (Dienstencentrum ’t Binnenhof) ..................................... 6 

        Cafetariamedewerker (Dienstencentrum ’t Binnenhof) ....................................... 6 

        Vrijwilliger huisbezoeken  (LINC) ........................................................................ 6 

 10-jarig jubileum dienstencentrum ....................................................................... 7 3.

 Het WOONZORGCENTRUM HOF TEN KOUTER stelt zijn deuren open! .......... 8 4.

 Zorgband ............................................................................................................. 9 5.

5.1. Nieuwe mailadressen/ telefoonnummers .......................................................... 9 

5.2. Website Zorgband ........................................................................................... 10 

5.3. Zorgloket ......................................................................................................... 11 

5.4. Eerstelijnspsycholoog voor 65+ ...................................................................... 12 

 Groepsaankoop zonnepanelen- ook in Laarne! ................................................. 13 6.

 Nieuws vanuit het dienstencentrum ................................................................... 14 7.

7.1. Hoplr brengt buren dichter bij elkaar in Laarne en Kalken .............................. 14 

7.2. Heb jij een European Disability Card? ............................................................ 14 

7.3. Facebook pagina dienstencentrum ................................................................. 15 

7.4. Lotgenotengroep rouwen vzw Con Tempo ..................................................... 16 

 Omruilbeurs of weggeefbeurs ’t Binnenhof ........................................................ 17 8.

 Thuiszorg en mantelzorg ................................................................................... 18 9.

9.1. Gemeentelijke mantelzorgpremie ................................................................... 18 

9.2. Dienst voor thuis- en mantelzorg .................................................................... 18 

9.3. Mantelzorgavond: ” Werken-Zorgen-Leven, geen makkelijke 

evenwichtsoefening” ....................................................................................... 19 

 Zorgnetwerk LINC - Kalken Laarne Iedereen talent .......................................... 19 10.

 Diensten ............................................................................................................ 21 11.

11.1. Bloeddrukmeting ............................................................................................. 21 

11.2. Buurtrestaurant ............................................................................................... 22 

11.3. Diëtiste ............................................................................................................ 23 

11.4. Pedicure/manicure .......................................................................................... 23 

 Activiteiten ......................................................................................................... 24 12.

12.1. Online bankieren ............................................................................................. 24 

12.2. Ouder worden, wat komt er bij kijken? Ziektebeelden van A tot Z .................. 24 

12.3. Yoga op maandagmorgen............................................................................... 25 

12.4. Pilates & poweryoga ....................................................................................... 25 



4 
 

  
  

Dienstencentrum ’t Binnenhof 
Infoblad maart-april 2020 

  
  

12.5. Mindful yoga .................................................................................................... 26 

12.6. XX.X Yoga @fter work – Toegankelijk voor iedereen! .................................... 27 

12.7. Klankschalen concert ...................................................................................... 27 

12.8. Bingo ............................................................................................................... 28 

12.9. Workshop bloemschikken ‘vrollijke paashaas’ ................................................ 28 

12.10. Workshop bloemschikken’ tafelstukje pasen’ ................................................. 29 

 Nieuws vanuit de verenigingen .......................................................................... 30 13.

13.1. SCHAAKCLUB te Laarne ................................................................................ 30 

 Jaarprogramma verenigingen ............................................................................ 31 14.

14.1. Jaarprogramma 2020 FERM Laarne .............................................................. 31 

14.2. Jaarprogramma 2020 FERM Kalken ................................................................ 32 

14.2. Jaarprogramma Samana Laarne .................................................................... 32 

14.3. Jaarprogramma 2020 Solida ........................................................................... 33 

 Vaste activiteiten................................................................................................ 33 15.

15.1. Turnen............................................................................................................. 33 

15.2. Kaarten ........................................................................................................... 34 

15.3. Pannenkoekenbak .......................................................................................... 34 

15.4. Breien is hip .................................................................................................... 35 

15.5. Knuffelberen maken ........................................................................................ 35 

15.6. Naaien............................................................................................................. 35 

15.7. Zangnamiddag ................................................................................................ 36 

 Weekkalender maart - april 2020 ....................................................................... 37 16.

 
 

 

 

  



5 
 

  
  

Dienstencentrum ’t Binnenhof 
Infoblad maart-april 2020 

  
  

 Week van de vrijwilliger  2.

Tussen 29 februari en 8 maart worden overal in Vlaanderen de vrijwilligers eens 

extra bedankt. Ook in Laarne willen we onze vrijwilligers eens extra in de watten 

leggen. Op vrijdag 6 maart worden alle vrijwilligers uitgenodigd op een etentje en 

daarna is er een verrassingsoptreden. Via deze weg willen wij al de vrijwilligers 

hartelijk danken, voor hun belangloze en hartelijke inzet!  

Vrijwillig  

Zomaar, voor niets. 

Zomaar, zonder reden. 

Een schouderklop, een ruggensteun, 

Een luisterend oor, een helpende 
hand.  

Jij, met je hele ik zomaar voor een 
ander. 

Zomaar, of toch niet, maar uit 
engagement.  

Groter dan eindeloos en zo broodnodig in ons samenzijn. 

Daarom verdien jij 1000 keer dank en ons warm hart. 

Niet zomaar, voor niets. Niet zomaar, zonder reden. 

Maar om al jouw keren ‘zomaar’.  

Katrien Schryvers 
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2.1. Vrijwilliger vacatures  

Zoek je een zinvolle bezigheid die aansluit bij je interesses? 

Wil je je steentje bijdragen aan het welzijn van de Laarnse burger? 

Geniet je van de waardering die je krijgt als je een ander kan helpen? 

Dan zijn volgende vrijwilligersfuncties bij het lokaal dienstencentrum van Laarne vast 

iets voor jou: 

Vrijwilliger “Digidokter,” (Dienstencentrum ’t Binnenhof) 

Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger met enige kennis rond ICT die de digitale kloof 

probeert te dichten. 

Hoe? Maandelijks kan iedereen die een digitaal probleem heeft bij ons terecht voor 

een consultatie over verschillende digitale onderwerpen. De digidokter helpt mensen 

bij verschillende ICT-toepassingen. Zijn er vragen of problemen rond een 

smartphone, laptop, tablet, … of bij bepaalde software toepassingen (vb. installatie 

van een app, een toepassing in Word of Excel, mailproblemen, …)? De digidokter 

herstelt geen toestellen. 

Herken jij je hier in en wens je samen met ons de digitale kloof te verminderen, neem 

dan zeker contact op met ons. 

Cafetariamedewerker (Dienstencentrum ’t Binnenhof) 

Samen met een collega vrijwilliger serveer je dranken, bedien je de kassa en houd je 

de cafetaria net. Verkoop je graag drankjes met de glimlach, ben je sociaal en heb je 

verantwoordelijkheidszin? Informeer dan zeker naar deze functie! 

Vrijwilliger huisbezoeken  (LINC) 

Wij zoeken een vrijwilliger die huisbezoeken wil doen. 

Het is de bedoeling dat je huisbezoeken doet bij de bewoners om eens een praatje te 

slaan, om te vragen hoe het met hen gaat. Jij moet polsen of er bepaalde  wensen of 

kwetsbaarheden zijn. We willen via jou trachten om signalen op te vangen en 

onderbescherming tegen te gaan. Mensen en problemen die tot op heden onder de 

radar bleven, willen we met jouw hulp op het spoor komen. 

Als talentenscout ga je eveneens op zoek naar mensen met talenten  (of zorgzame 

buren). Mensen met wensen willen we matchen met mensen met talenten. Jij 

rapporteert aan de zorgcoördinator en zij zet verdere stappen en doet eventuele 

matching.  

Het is belangrijk dat je sociaalvoelend en zeer discreet bent . 

 

Het Dienstencentrum  zoekt samen met jou naar geschikt vrijwilligerswerk. Wat je 

doet, hoe vaak en wanneer stemmen we af op jouw maat. We investeren ook in 

begeleiding, waardering en opleiding. Als vrijwilliger ben je bovendien verzekerd. 

Interesse? Aarzel niet en informeer dan vrijblijvend bij 
Nathalie Van Achte  

Nathalie.vanachte@zorgband.be  
Tel: 09 368 22 69 
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Programma 25 april 2020 

 
9.30 uur boterkoek en koffie -  €1.80 

10.30 -11.15 uur: yoga. Gratis 
10.30 -11.15 uur: Line Dance. Gratis 

12 uur aperitief en breugelmaaltijd met vlees en vis 
€17 

13.30 -15.30 uur: workshops. Gratis. 
15 uur: gebak en koffie. Gratis. 

15.30 uur: optreden Peter Mitchel Gratis. 
 

 

 10-jarig jubileum dienstencentrum 3.

 

In 2020 vieren we het 10-jarig bestaan van het dienstencentrum. Dat kunnen we dan 
ook zo maar niet laten voorbij gaan. Tijdens deze dag kan je kennismaken met een 
deel van het aanbod dat we organiseren in het dienstencentrum. Er zullen allerlei 
workshops gegeven worden, zo kan je in de voormiddag kennismaken met ons 
bewegingsaanbod (yoga en line dance) en in de namiddag met onze 
hobbyactiviteiten. Voor alle bezoekers voorzien we  gratis een tas koffie met een stuk 
gebak en als afsluiter is er het optreden van Peter De Landtsheer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inschrijven voor het ontbijt en het middagmaal kan tot en met vrijdag 17 april 
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 Het WOONZORGCENTRUM HOF TEN KOUTER 4.
stelt zijn deuren open! 

 
 

 
Bent u benieuwd hoe een woonzorgcentrum werkt? 

of 
Bent u op zoek naar een job? 

 
Kom dan eens langs op zondag 15 maart 2020 tussen 14 u en 17 u 

 
Plaats: Kouterstraat 1 te 9270 Kalken. 

 

Op ons programma staat een rondgang met randanimatie, volksspelen en zoveel 

meer.   

Aan de infostandjes geven wij u graag meer informatie rond opnames in het 

woonzorgcentrum, gebruik van het dagverzorgingscentrum, lokaal dienstencentrum, 

vacatures, vrijwilligerswerking, incontinentiemateriaal, animatiewerking en 

kinesitherapie in het woonzorgcentrum, … 

 

Bovendien kan u ook kennismaken met het totaalaanbod aan ouderenzorg en 

thuiszorg binnen de Zorgband Leie en Schelde. 

Voor elke bezoeker wordt bovendien ook een hapje en een drankje voorzien!  

 

 

We hopen u te mogen verwelkomen 
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 Zorgband  5.

 
De OCMW-besturen van Merelbeke, Laarne, Nazareth en Destelbergen en het APB 
Provinciaal Zorgcentrum Lemberge zijn officieel toegetreden tot de Zorgband Leie en 
Schelde. Met die samenwerking willen de besturen blijvend inzetten op een 
professionele en kwalitatieve openbare dienstverlening van de ouderen en 
thuiszorg.  
 
Daardoor ontstaat vandaag een moderne zorgorganisatie over de gemeentegrenzen 
heen. Door samen te werken kan de toekomst van de openbare ouderen- en 
thuiszorg in de regio gegarandeerd worden. 
  
De Zorgband zal instaan voor alle publieke activiteiten rond ouderen en thuiszorg in 
de betrokken gemeenten. Samen hebben die een aanzienlijk pakket aan 
ouderenvoorzieningen. Door de handen in elkaar te slaan, kunnen ze dat aanbod op 
lange termijn behouden en de kwaliteit verbeteren. In totaal gaat het om 5 
woonzorgcentra, 2 centra voor kortverblijf, 3 dagverzorgingscentra en 106 
serviceflats/seniorenwoningen, verspreid over de regio ten zuiden en oosten van 
Gent.  
Daarnaast zal de zorgvereniging een breed pakket aan thuiszorgdiensten kunnen 
aanbieden, zoals poetsdiensten, maaltijdbedeling aan huis- en gezinszorg. Tot slot 
worden de lokale dienstencentra ook ingebracht, die hoofdzakelijk zullen instaan 
voor het stimuleren van de buurtwerking en het bevorderen van de sociale cohesie.   
De Zorgband biedt dan ook een duidelijk perspectief voor de ongeveer 3.000 
ouderen die dagelijks of wekelijks ondersteuning krijgen door de OCMW-diensten en 
het Provinciaal Zorgcentrum Lemberge. Zij kunnen met de oprichting van de 
Zorgband ook in de toekomst rekenen op kwalitatieve, nabije en betaalbare zorg in 
de regio.  
 
In Laarne zullen de volgende diensten en voorzieningen overgaan naar de zorgband. 
Lokaal dienstencentrum ’t Binnenhof, WZC Hof ten Kouter (inclusief kortverblijf) 
dagverzorgingscentrum “de Dagvlinder”, bejaardenwoningen, dienst maaltijden aan 
huis, poetsdienst aan huis en de minder mobielen centrale. 
 

5.1. Nieuwe mailadressen/ telefoonnummers 

Vanaf 1 januari zijn we niet meer bereikbaar via ons oud mailadres. Het 

telefoonnummer van het dienstencentrum blijft wel het zelfde, 09/368.22.69. Dit 

nummer wordt door zowel Nathalie, Marleen als Sarah gebruikt, dus voor alle 

diensten, poetsdienst aan huis, maaltijden aan huis, dienstencentrum, Minder 

Mobielen Centrale, dienst mantel- en thuiszorg gebruik je steeds dit nummer. 
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Nieuw mailadres Nathalie Van Achte  

Nathalie.vanachte@zorgband.be 
ldc.tbinnenhof@zorgband.be 
thuiszorg.laarne@zorgband.be 
 

Nieuw mailadres Sarah Baek 

sarah.baek@zorgband.be 
dco.laarne@zorgband.be: mailadres poetsdienst 
thuiszorg.laarne@zorgband.be 
 
Nieuw mailadres Marleen De Coene 

marleen.decoene@zorgband.be 
thuiszorg.laarne@zorgband.be 
 

Nieuw mailadres Minder Mobielen Centrale 

mmc.laarne@zorgband.be 
 

5.2. Website Zorgband 

Sinds 1 januari kan je de website van de Zorgband raadplegen. Met een aantal 

klikken kom je terecht bij het dienstencentrum ‘t Binnenhof. Je vindt daar de 

verslagen van de centrumraad terug, de weekmenu’s van ons buurtrestaurant en de 

palto. 

www.zorgband.be  

 

 

mailto:Nathalie.vanachte@zorgband.be
mailto:ldc.tbinnenhof@zorgband.be
mailto:thuiszorg.laarne@zorgband.be
mailto:sarah.baek@zorgband.be
mailto:dco.laarne@zorgband.be
mailto:thuiszorg.laarne@zorgband.be
mailto:marleen.decoene@zorgband.be
mailto:thuiszorg.laarne@zorgband.be
mailto:mmc.laarne@zorgband.be
http://www.zorgband.be/


11 
 

  
  

Dienstencentrum ’t Binnenhof 
Infoblad maart-april 2020 

  
  

5.3. Zorgloket  

Binnen de gemeente Laarne werken wij al jaren aan een kwaliteitsvolle 
dienstverlening voor mantelzorgers en thuiszorg.  Deze ondersteuning blijft een heel 
belangrijke pijler, ook binnen de Zorgband Leie en Schelde. 
 
Samen met het lokaal bestuur Laarne gaan Sarah Baek (mantel- en thuiszorg) en 
Nathalie Van Achte (centrumleider ’t Binnenhof) nog nauwer samenwerken binnen 
een zorgloket, dat deels wordt ingericht vanuit het dienstencentrum.  Hierbij krijgen 
ze administratieve ondersteuning van Marleen De Coene.” 
 
Voor de mantelzorgers en gebruikers van thuiszorgdiensten binnen onze gemeente 
brengt dit enkele veranderingen mee: 
 
Dienst maaltijden aan huis: 
De dienst maaltijden aan huis blijft verder werken als voorheen.  Nieuw is het 
contactnummer waarop u bestellingen of wijzigingen kunt doorgeven: 09/368.22.69. 
Op dit nummer bereikt u de medewerkers van het zorgloket in het dienstencentrum, 
die je  graag zullen verder helpen en de communicatie zullen voeren met de keuken 
van het woonzorgcentrum. 
 
Mantelzorgers: 
Voor de mantelzorgers blijft Sarah Baek het aanspreekpunt.  Zij kunnen nog steeds 
bij haar terecht voor informatie over en aanvragen van premies en 
tegemoetkomingen, thuiszorgdiensten, seniorenvoorzieningen … 
Net als de vorige jaren, zal 4 keer per jaar een ontmoetingsnamiddag worden 
georganiseerd met diverse thema’s. 
 
Het bureau van Sarah is ondergebracht in het dienstencentrum, dat tijdelijk 
gehuisvest wordt in zaal Skala, Colmanstraat 51 te Kalken, tel.nr. 09 368.22.69. 
Sarah werkt bij voorkeur op afspraak en indien nodig komt zij langs op huisbezoek.   
Zij is niet bereikbaar op woensdag en vrijdagnamiddag. 
 
Poetsdienst: 
Voor de gebruikers van onze poetsdienst aan huis vindt de meest ingrijpende 
verandering plaats.  Vanaf 2020 gaat deze dienst over van inkomenstarief naar 
dienstencheques.   
Wat dit concreet betekent, en welke stappen je hiervoor dient te ondernemen, wordt 
uiteen gezet in een informatiesessie op donderdag 23/01/2020, om 10 uur in 
dienstencentrum ’t Binnenhof. 
Je kan ook steeds contact opnemen met Sarah Baek om een afspraak of huisbezoek 
te vragen. 
 
Minder Mobielen Centrale: 
Vanaf 1 januari zal de Minder Mobielen Centrale zijn administratieve zetel hebben in 
het dienstencentrum. De werking blijft het zoals voorheen. Zo nemen Maurice en 
Trees nog altijd de coördinatie op zich. De Minder Mobielen Centrale wordt 
opgenomen in de Zorgband Leie en Schelde. Voor meer informatie over de Minder 
Mobielen Centrale kan je terecht bij Marleen De Coene of Nathalie Van Achte, tel 
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09/368.22.69. Ritten reserveren Bij Maurice en Therese (liefst een week op 
voorhand) via centraal nummer 0473/75.85.94 

5.4.  Eerstelijnspsycholoog voor 65+ 

 

Vanaf nu kunnen 65-plussers uit Laarne bij de eerstelijnspsychologe, Lisa De Milde,  
terecht voor laagdrempelige en toegankelijke psychologische hulp. 

Ben je 65 jaar of ouder en ervaar je slaapproblemen, gevoelens van eenzaamheid, 
stress,…?  
Met milde tot matige psychische klachten kan je je bij de eerstelijnspsychologe 
aanmelden voor een kortdurend psychologisch aanbod. 
Een zorg- of hulpverlener kan eventueel de aanmelding doen na overleg met jou of 
de contactgegevens van de eerstelijnspsychologe doorgeven aan een familielid. 
Een verwijsbrief kan, maar hoeft niet. 
 
Gemiddeld zijn een 5-tal gesprekken voldoende om op eigen kracht het evenwicht 
terug te vinden en te behouden.  
Mocht langdurige of meer intensieve begeleiding aangewezen zijn, zal de eerstelijns-
psychologe gericht doorverwijzen. 
 
Een standaardgesprek met de psychologe duurt 50 minuten en kost, afhankelijk van 
het inkomen van de cliënt, 11 euro of 4 euro. 
Betaling gebeurt per consultatie en dit via factuur. Cash geld meebrengen hoeft dus 
niet. 
 

De wekelijkse zitdag van Lisa in het dienstencentrum is woensdagvoormiddag 
van 9 tot 12 uur. 
 

Omdat sommige mensen niet in staat zijn zich te verplaatsen, zal in uitzonderlijke 
situaties de psychologe ook aan huis/in het WZC/DVC gevraagd kunnen worden. 
 
Je kan Lisa De Milde, eerstelijnspsychologe, contacteren via e-mail 
elp.ouderen@elzscheldekracht.be (met vermelding van je naam, je telefoonnummer 
& eventueel een korte schets van de vraag) of op het nummer 0493 39 88 00. 
 

Het project “eerstelijnspsycholoog voor ouderen” is tot stand gekomen door een 

samenwerking tussen lokale besturen, gezondheidszorg, diensten welzijn, personen 

met een zorg- en/of ondersteuningsnood en mantelzorgers. 

 

mailto:elp.ouderen@elzscheldekracht.be


13 
 

  
  

Dienstencentrum ’t Binnenhof 
Infoblad maart-april 2020 

  
  

 Groepsaankoop zonnepanelen- ook in Laarne! 6.

 
Energiehuis vzw BEA organiseert samen met onze gemeente voor een 6de keer een 
groepsaankoop zonnepanelen.  
Zonnepanelen waren nooit goedkoper dan nu. Voor 4 500 EUR(*) (incl. 6% btw voor 
een bestaande woning) heb je een kwalitatieve installatie die je volledig jaarlijks 
elektriciteitsverbruik voor de volgende 30 jaar dekt. Zonnepanelen verdienen zich 
vandaag dan ook al terug in 5 à 6 jaar. 
Wie voor eind 2020 een installatie op het dak legt, kan nog gedurende 15 jaar 
gebruik maken van het systeem van de terugdraaiende teller. 
Door samen aan te kopen ligt de prijs een heel stuk lager en zal er toch een 
uitstekende kwaliteit worden geboden. Uniek in dit aanbod is bovendien dat de 
omvormer van de installatie batterij compatibel is. Dat wil zeggen dat je zonder 
bijkomende kosten je installatie kan uitbreiden met batterij-opslag, nu of later.  
Meer inlichtingen en vrijblijvend inschrijven voor de groepsaankoop kan via 
www.energiegroepsaankoop.be/bea-zonnepanelen  
of kom voor de gemeentes Laarne Wetteren en Wichelen naar de infosessie op: 

Dinsdag 14 april 2020: Jeugd en cultuurcentrum ’t Ankerpunt, Pruytenshof 
53 te Wichelen  
       Deuren open om 19u – start infosessie 19u30 

 
Deze infosessie is gratis maar inschrijven verplicht via 
www.energiegroepsaankoop.be/bea-zonnepanelen/infosessies/ 
Wij zorgen ter plaatse voor een drankje en een hapje 
 
Kan je niet aanwezig zijn? Op de site www.energiegroepsaankoop.be/bea-
zonnepanelen vind je de infosessies in andere deelnemende gemeenten.  
 

 
 
(*) :  dit is de kostprijs in de groepsaankoop voor een gemiddelde installatie van 4 
kWp op een bestaande woning, goed voor de productie van het gemiddeld Vlaams 
elektriciteitsverbruik per gezin per jaar 
Lokaal aanspreekpunt : 
Woondienst (Els of Laëtitia) Dorpsstraat 2 te 9270 Laarne – 09 365 46 10 of 
woondienst@laarne.be 
Woonplus (Delitsia) – 0470 88 07 76 of woonplus-lww@laarne.be 

http://www.energiegroepsaankoop.be/bea-zonnepanelen
http://www.energiegroepsaankoop.be/bea-zonnepanelen/infosessies/
http://www.energiegroepsaankoop.be/bea-zonnepanelen
http://www.energiegroepsaankoop.be/bea-zonnepanelen
mailto:woondienst@laarne.be
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 Nieuws vanuit het dienstencentrum 7.

 

7.1. Hoplr brengt buren dichter bij elkaar in Laarne en 
Kalken 

Half september kregen alle gezinnen in Laarne een brief in de bus met meer 

informatie over het digitale buurtplatform Hoplr en een code om zich te registreren 

in hun wijk. Samen met het project ‘LINC’ van het OCMW moet Hoplr buren dichter 

bij elkaar brengen. 

“Voor ons zorgnetwerk LINC waren we al langer op zoek naar een manier om buren 

meer en beter met elkaar te laten communiceren”, zegt Nathalie Van Achte, 

centrumleider van het lokaal dienstencentrum ’t Binnenhof. “Burgers kunnen via 

Hoplr een ladder uitlenen, een buurtfeest organiseren, een babysit regelen, iemand 

zoeken die wil helpen om boodschappen te doen,... maar ook bijvoorbeeld 

wegenwerken of verkeersproblemen in de straat bespreken.” 

Het platform biedt de mogelijkheid om berichten van het gemeentebestuur of OCMW 

te ontvangen, maar het gemeentebestuur kan niet lezen wat je in de buurt deelt. Ook 

andere buurten kunnen niet meekijken. 

Registreren is heel eenvoudig en bovendien gratis. Meer info op www.hoplr.be 

 

7.2. Heb jij een European Disability Card?  

De gemeente en het OCMW Laarne levert ‘een 
extra’ voor andersvalide mensen. 
Wie beschikt over een European Disability Card 
kan vanaf nu op vertoon van deze kaart aan 
verschillende activiteiten tegen halve prijs 
deelnemen. Dit geldt in sommige gevallen ook voor 
één begeleider.  
 
In het dienstencentrum kan je korting krijgen met je 
European Disability Card voor; 

- 50% korting op eigen vormingen (+ begeleider); 
- 50% korting op maaltijden, dus €4,25 (enkel houder, niet voor begeleiders); 

http://www.hoplr.be/
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- 50% korting op occasionele activiteiten zoals feestelijkheden (enkel houder, 
niet voor begeleiders)  

- uitstappen  
 
Meer informatie over de European Disability Card is te vinden via 
eudisabiltycard.be. 
Deze website wijst je ook de weg naar de FOD Sociale Zekerheid en het Vlaams 
Agentschap voor Personen met een Handicap waar je deze kaart kan aanvragen. 

7.3. Facebook pagina dienstencentrum 

                   

Om nog meer mensen te bereiken en te informeren zetten we vanaf januari 
bijkomend in op een gloednieuwe Facebookpagina. Op het sociale mediakanaal zal 
er informatie te vinden zijn over onze activiteiten, diensten, feesten,…. 

Ook zal je regelmatig foto’s zien verschijnen van voorbije activiteiten. Volg je een 
activiteit en wil je niet dat er een foto genomen en geplaatst wordt van jou, dan is dit 
geen probleem. Gelieve dit dan wel door te geven aan Nathalie. 
Hoe: log in onder jouw eigen profiel en zoek de pagina “dienstencentrum ’t 
Binnenhof”. Iedereen kan een vriendschapsverzoek zenden naar onze 
pagina.https://www.facebook.com/Dienstencentrum-t-Binnenhof-Laarne-
873418366166823/ 
Indien jullie leuke foto’s hebben over het dienstencentrum mogen jullie die gerust ook 
altijd zelf op facebook plaatsen. 
  

https://www.facebook.com/Dienstencentrum-t-Binnenhof-Laarne-873418366166823/
https://www.facebook.com/Dienstencentrum-t-Binnenhof-Laarne-873418366166823/
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7.4. Lotgenotengroep rouwen vzw Con Tempo 

Een van de belangrijkste verliezen in het leven is de dood van een dierbare. Met 
anderen erover praten is niet altijd gemakkelijk. Gevoelens delen met anderen die 
ook verlies ervaren, vergroot de draagkracht en het gevoel van verbondenheid. Wie 
zijn/haar verhaal en/of gevoelens wil delen met lotgenoten en ook ruimte kan geven 
aan het verhaal van anderen, is welkom in deze lotgenotengroep van het 

dienstencentrum onder begeleiding van de psychologe, Ann Vandemoortele. Zowel 
voor mensen die hun geliefde onlangs zijn verloren als voor mensen waarbij de 
partner/kind al langer zijn overleden. 

Aansluiten kan op elk moment en de bijeenkomsten zijn gratis - wel éénmalig betalen 
van lidgeld (€20) aan vzw Con Tempo 

vzw Con Tempo  

 is een vzw dat nabestaanden emotioneel ondersteunen in een rouwproces o.a. 
door het organiseren van lotgenotengroepen. Je kan ook bij hun telefonisch terecht 
met al je vragen rond rouw en verlies. De lotgenoten groepen worden gratis 
begeleid door een medewerker van vzw Con tempo. 

 Contact gegevens 

ConTempo vzw 
Potterierei 72 
8000 Brugge 
T 050 444 957 F 050 444 959 
info@vzwcontempo.be 

 

  

mailto:info@vzwcontempo.be
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 Omruilbeurs of weggeefbeurs ’t Binnenhof  8.

 

Omruilbeurs 

 
 

Gratis tweedehandsspullen:  

kleding, handtassen, juwelen, klein elektrowaren, servies, keukengerei,  

decoratie, speelgoed, boeken, spelletjes en meer. 
 

Waar kunt u de spullen binnenbrengen? 

Dienstencentrum ’t Binnenhof 

Colmanstraat 51 

9270  Kalken  

 

Opgelet in maart zal de winkel tijdelijk niet open zijn 

Wij openen de deuren van de weggeefwinkel terug op zaterdag 25 april van 14 

tot 16.30 uur. Dit is dan  in onze tijdelijke locatie (Skala) te Kalken.  

Op dat moment kunt u ook goederen afgeven.  

  

Goed voor het milieu 
Goed voor de samenleving 
Goed voor uw portemonnee 
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 Thuiszorg en mantelzorg  9.

9.1. Gemeentelijke mantelzorgpremie  

Het OCMW van Laarne kent sinds 1998 een gemeentelijke mantelzorgpremie toe 
aan personen die op regelmatige en structurele manier vrijwillige hulp bieden aan 
een zorgbehoevende inwoner uit Laarne/Kalken.  
 
Ook binnen de Zorgband blijft deze premie bestaan. 
Het doel van de mantelzorgpremie is drievoudig: 

1. Het bestand met mantelzorgers vormt de basis van de mantelzorgwerking 

binnen het Sociaal Huis.  

2. De mantelzorgers krijgen erkenning van hun inzet. 

3. Mantelzorg vraagt vaak ook een financiële inspanning. 

De hulpbehoevende moet een minimumscore van 7 punten behalen op de schaal die 
door de FOD Sociale Zekerheid gehanteerd wordt voor het bepalen van de 
zelfredzaamheid OF in het kader van de zorgverzekering een BEL – score hebben 
van minstens 25 punten OF in het kader van de bijkomende kinderbijslag minstens 6 
punten verdeeld over de 3 pijlers.  
Vanaf 2018 wordt er reeds gekozen voor een vast bedrag van €150 per 
mantelzorger, per zorgbehoevende.  
 
De mantelzorgpremie kan gedurende het ganse jaar aangevraagd worden. 

Contact (opgelet: gewijzigde gegevens!) 
Sarah Baek 
tel. 09 368 22 69 (dienstencentrum) – 09 366.62.19 (rechtstreeks) 
Colmanstraat 51 - Kalken 
thuiszorg.laarne@zorgband.be 

 

9.2. Dienst voor thuis- en mantelzorg 
 

Sarah Baek blijft verantwoordelijk voor het luik mantel-en 
thuiszorg, ook binnen de nieuwe Zorgband. 
Je kan bij haar terecht voor informatie over premies en 
tegemoetkomingen, thuiszorgdiensten, 
seniorenvoorzieningen,… 
 

Sarah werkt steeds op afspraak. 
 

Voor een huisbezoek of afspraak op een ander moment, 
kan je steeds contact opnemen met Sarah op het nummer 
09 368 22 69 (dienstencentrum) – 09 366.62.19 

(rechtstreeks) of via mail thuiszorg.laarne@zorgband.be. 

mailto:thuiszorg.laarne@zorgband.be
mailto:thuiszorg.laarne@zorgband.be
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9.3. Mantelzorgavond: ” Werken-Zorgen-Leven, geen 
makkelijke evenwichtsoefening” 

Naar schatting is één Vlaming op vijf mantelzorger. Tussen de 10% en 25% 
combineert dan nog eens een job met mantelzorg. Dit is geen gemakkelijke 
evenwichtsoefening want werken en zorgen zijn twee andere werelden. Je zit als 
mantelzorger vaak letterlijk gesandwicht tussen je zorg, je job, je huishouden, 
hobby’s,  ….  

Hoe maak je deze combinatie dagdagelijks waar? Welke verlofstelsels kunnen 
helpend zijn om mantelzorg vol te houden? Hebben deze gevolgen op korte en/of 
lange termijn? Hoe kan ik afspraken maken met mijn werkgever? 
Is mantelzorg überhaupt bespreekbaar op mijn werk?… 

Tijdens deze avond  wordt er op een interactieve manier ingegaan op deze en 
andere vragen. 

Als jij je ook belangeloos inzet voor een ander, kom dan op donderdag 2 april om 19 
uur naar het dienstencentrum om samen met andere mantelzorgers bij te praten. Wel 
graag inschrijven. In samenwerking met ons Zorgnetwerk, erkende vereniging voor 
mantelzorgers. 

 

 Zorgnetwerk LINC - Kalken Laarne Iedereen 10.
talent 

 
De pilootfase van het zorgnetwerk ‘LINC’ loopt 
sinds juni 2017 in 3 wijken van de gemeente 
Laarne. In deze periode is het zorgnetwerk 
erin geslaagd mooie resultaten te behalen. 
LINC is een netwerk van buurtbewoners. Het 
stimuleert burenhulp, detecteert signalen, 
brengt mensen in contact met dienstverlening 
en zorgt voor sociaal contact.  
Sinds de opstart bezochten verschillende 
vrijwilligers 125 buurtbewoners. Al tienmaal konden we iemand met een kleine 
zorgnood koppelen aan een getalenteerde buurtbewoner. De talenten helpen 
mensen bij hun boodschappen, bij administratie, kleine tuinwerken, met een 
gesprekje, of vervoer. We konden ook al 12 signalen van buurtbewoners opvolgen. 
Bij een signaal schieten de mensen van het OCMW in actie met info, advies of hulp. 
Al verschillende mensen vonden zo hun weg naar een gepaste woonvoorziening of 
thuishulp. 
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 Onze talentenscouts 
 

‘Het is fantastisch. Dankzij Gerda kan ik weer zelf boodschappen 
doen!’ (Louisa) 
zo start de getuigenis van Louisa  
 
Louisa is één van de gelukkigen die beroep doen op een talent. Ze wou enorm graag 
terug eens zelf haar boodschappen doen. Ze miste het heel hard om spontaan iets 
mee te nemen uit de winkel. Het gevoel om zelf een boodschap te kunnen doen is 
ongelooflijk, ik heb altijd zelf om boodschappen kunnen gaan, maar door 
omstandigheden lukt dit me niet meer alleen, zo start Louisa haar getuigenis.  Zoals 
we vaak horen, je mist vaak maar iets dat je het niet meer kunt klopt echt wel.  
De eerste maal dat we dan effectief op stap gegaan zijn, hebben we verschillende 
winkels bezocht. Ik had dan ook nog eens het geluk dat het heel goed klikt tussen mij 
en Gerda. Na de winkeltocht was ik echt blij, ik had mijn boodschappen en ook nog 
eens een leuke middag met iemand doorgebracht. Ik woon alleen dus ben blij met de 
aandacht en het gezelschap van iemand. Want eerlijk gezegd de dagen duren soms 
heel lang als je alleen woont.  
Ondertussen komt Louisa ook naar het buurtrestaurant eten. En ja ook daar heeft ze 
volledig haar draai gevonden. Ik zit met 3 à 4 andere dames aan tafel, de meesten 
zijn ook alleenstaand, waarop we al direct iets gemeenschappelijk hebben. 
En ja er wordt heel wat afgepraat, soms heel serieuze gesprekken maar ook vaak 
over alle daagse simpele dingen. Ik ben blij dat Frank langs geweest is bij mij. Ik kan 
zeggen dat het mijn leven veranderd heeft, ik heb terug meer contacten, ik kan naar 
de winkel gaan, en ik heb dan bovendien ook nog een lekkere maaltijd tegen een 
heel goede prijs. 
 
Natuurlijk gaan we na deze veelbelovende resultaten verder met het zorgnetwerk. de 
bestaande buurten kunnen blijvend contact opnemen met hun talentenscouts of de 
coördinator. De talentenscouts zullen nog regelmatig eens langs lopen in hun buurt. 
Tegen april volgt dan een 2de bezoekje door de talentenscouts. 
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Het zorgnetwerk zal de 
buurtwerking versterken door 
sociale contacten binnen de 
buurt te stimuleren en een 

aanvullend dienstenaanbod 
te brengen bij iedereen die 

het nodig heeft 
 

De volgende stap zal zijn dat we onze 
buurten verder uitbreiden. Daarom zijn 
we volop op zoek naar mensen die een 
waardevolle schakel in hun buurt willen 
zijn.  Heb je een talent of wil je een 
talentenscout worden, neem dan zeker 
contact op met Nathalie.  
 
 
 
 
 

 
Wens je  meer informatie over het zorgnetwerk,  neem dan  contact op met  Nathalie 
Van Achte, tel 09 368 22 69 of via mail nathalie.vanachte@zorgband.be 
 

 Diensten 11.

11.1. Bloeddrukmeting  

In het dienstencentrum kan je terecht om jouw bloeddruk te laten meten. Op die 
manier kan je preventief jouw eigen bloeddruk opvolgen. Regelmatig je bloeddruk 
laten opnemen kan gezondheidsproblemen opsporen. 
De meting gebeurt gratis door een vrijwilliger verpleegkundige. Er wordt geen 
medisch advies gegeven! Indien nodig zal de verpleegkundige je doorverwijzen naar 
jouw huisarts. 
Donderdag  12 maart, donderdag 26 maart, 9 april  en donderdag 16 april van 12.30 
tot 13.30 uur 

 
Hoge bloeddruk: grootste risicofactor op 
hartziekten en beroertes 
Volgens een recente studie is een hoge 
bloeddruk, ofwel hypertensie de grootste 
risicofactor voor hartziektes en beroertes. Dat 
is slecht nieuws, want hypertensie is een 
probleem waar niet minder dan één miljard 
mensen wereldwijd mee kampen. 
Eén van de belangrijkste oorzaken van een 
hoge bloeddruk is overgewicht. Daar zit een 

belangrijke verklaring voor de grote aantallen mensen met een te hoge bloeddruk. 
Het aantal mensen met overgewicht is namelijk in de laatste 20 jaar verdubbeld.  
 
Ken je waarde(n) 
Artsen stellen dat iedereen zou moeten weten wat zijn bloeddruk is. Veel hartziekten 
kunnen worden voorkomen als een hoge bloeddruk in een vroeg stadium wordt 
gedetecteerd en behandeld. Daarom zou iedereen zijn waarden moeten kennen en 
regelmatig zijn bloeddruk laten nemen. 

mailto:nathalie.vanachte@zorgband.be
https://pixabay.com/nl/bloeddruk-manometer-medische-1006790/
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11.2. Buurtrestaurant  

Samen eten in het dienstencentrum ‘t Binnenhof  
 

‘Ons buurtrestaurant’ - gezelligheid 
troef! 
 

‘Samen eten verbindt’! Ben je het beu alleen te moeten 

eten? Vind je het een opdracht om dagelijks zelf je eten 
klaar te maken? Of wil je gewoon samen met anderen 

een lekkere en gezonde maaltijd eten? Dan ben je zeker welkom in het 
buurtrestaurant van het dienstencentrum ’t Binnenhof. 

Voor wie? 
Onze deur staat open voor alle inwoners van Laarne en Kalken die graag samen 
eten. 

Wat? 
Voor €8,50 (verminderingstarief €5) krijg je een gezonde, gevarieerde, warme 
maaltijd bestaande uit soep, hoofdgerecht en een dessert. 
Je kan zelf kiezen hoeveel dagen je komt eten.  Dagelijks, 1 of meerdere dagen per 
week. Reserveren kan tot 15 u de dag voor dat je de maaltijd nuttigt, bv donderdag 
kan je reserveren tot 15 u als je de vrijdag komt eten. 
We verwachten iedereen om 12 uur in het dienstencentrum.  
 

Broodjes met soep 
Dagelijks zijn er ook broodjes te verkrijgen. 
Je hebt de keuze uit een half stokbrood of 3 sandwiches met soep. Er is verschillend 
beleg mogelijk. Ook voor de broodjes verwachten we je om 12 uur. 
Kostprijs: € 4 

Hoe inschrijven? 
Neem tijdig contact op met Nathalie, centrumleider, zodat zij er kan voor zorgen dat 
ook voor jou de tafel gedekt staat.    
Aline, medewerker buurtrestaurant, ontvangt je de eerste keer persoonlijk, en zorgt 
ervoor dat je je onmiddellijk thuis voelt.   

Hoe betalen? 
Maandelijks ontvang je een factuur. 

Vervoersproblemen 
Wil je komen eten in het buurtrestaurant maar heb je vervoersproblemen, neem dan 
zeker contact op met Nathalie.  

Voor meer informatie kan je terecht bij Nathalie Van Achte, centrumleider van het 
dienstencentrum, op het nummer 09 368 22 69 of via mail 
nathalie.vanachte@zorgband.be  

mailto:nathalie.vanachte@zorgband.be
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11.3. Diëtiste 

Elke laatste maandag van de maand kan je bij de diëtiste terecht onder andere voor 
een aangepast diabetesdieet.  
Onze diëtiste is erkend door het RIZIV. Je kan hier gebruik maken van je 
diabetespas.  
Ook als je nierproblemen, hartproblemen, gewrichtsproblemen, voedselallergieën 
hebt, of bij zwaarlijvigheid die de gezondheid in gevaar brengt, kan je altijd terecht 
voor een aangepast voedingsadvies bij onze diëtiste. 
Sommige ziekenfondsen voorzien een gedeeltelijke terugbetaling. 
Enkel op afspraak. 
 
Voor meer inlichtingen en informatie kan je altijd terecht bij de centrumleider, 
Nathalie Van Achte (09 368 22 69) 
 
 
 

11.4. Pedicure/manicure 

Pedicure  
Wil je jouw voeten eens goed laten verzorgen? 
Heb je last van eeltvorming, een kalknagel, een 
ingegroeide nagel, een likdoorn,… of heb je 
diabetes? 
Dan kan je terecht bij onze pedicure. 
Een regelmatige verzorging van je voeten kan 
misschien deze klachten voorkomen. 
Manicure 
Jouw handen zijn misschien wel het meest 
gebruikte lichaamsdeel, geef ze daarom de verzorging die ze verdienen. De huid 
wordt gekalmeerd en ontspannen door middel van warme handbaden en 
vochtregulerende lotions. Bij de nagels wordt de nagelriem naar achter geduwd en 
de nagel in een mooie vorm gevijld. De dode huidcellen van de natuurlijke nagel 
worden verwijderd. De nagelriem wordt bevochtigd met nagelriemolie. 
 
 

 
De pedicure/manicure komt elke dinsdag op afspraak 09 368 22 69 
16 euro per pedicurebeurt en 13 euro per manicurebeurt 
 

Wanneer? De pedicure/manicure gebeurt door een medisch  
  geschoolde pedicure, elke dinsdag op afspraak. 
  
  
Kostprijs? 15 euro per pedicure / 13euro per manicure  

   De meeste mutualiteiten voorzien een  

   gedeeltelijke terugbetaling.  

  

  

Inschrijving en meer informatie? 

Bij de centrumleider: Nathalie Van Achte  

    Molenstraat 35a, Laarne 

    09/368.22.69 

    nathalie.vanachte@ocmwlaarne.be 

  

https://www.google.be/imgres?imgurl=https://c2.staticflickr.com/4/3455/3902018457_c1e72e2fa5_z.jpg?zz%3D1&imgrefurl=https://www.flickr.com/photos/stevendepolo/3902018457&docid=l6H6ZcMh1yp4zM&tbnid=uUygDjlDpVyEXM:&vet=10ahUKEwij18jejsfTAhVnCsAKHeDCDkwQMwhVKCUwJQ..i&w=500&h=334&bih=743&biw=1024&as_q=pedicure&ved=0ahUKEwij18jejsfTAhVnCsAKHeDCDkwQMwhVKCUwJQ&iact=mrc&uact=8
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 Activiteiten  12.

12.1. Online bankieren  

 

Alle Belgische banken bieden de mogelijkheid om 
bankverrichtingen online te doen, bankzaken op te 
volgen en rekeningen te beheren. Tijdens deze 
voordracht wordt uitgelegd hoe je verrichtingen via de 
computer kan doen. Maar er wordt vooral stilgestaan bij 
de vele mogelijkheden om te betalen en bankieren met 
tablet en smartphone, vaak zelfs zonder kaart of 
pincode.  

 

Data Vrijdag 20 maart  van 13.30 tot 17uur 

Prijs € 3 

Inschrijven Nathalie Van Achte 
09 368 22 69 of  nathalie.vanachte@zorgband.be  

o.l.v.  Seniornet Vlaanderen 

 

12.2. Ouder worden, wat komt er bij kijken? 
Ziektebeelden van A tot Z 

 
Bij het ouder worden komen verschillende ziektes of aandoeningen in beeld. 
Alzheimer, dementie, diabetes, ... We horen ze vaak, maar wat ze inhouden is vaak 
onduidelijk. We gaan dieper in op de pathologie, de oorzaken en oplossingen.    
 

Data maandag 30/3 van 14 tot 16 uur 
 

Prijs € gratis  

Inschrijven Nathalie Van Achte 
09 368 22 69 of  nathalie.vanachte@zorgband.be  

o.l.v.  I.s.m. Vormingplus Waas-en-Dender, DC 't Binnenhof 
Begeleiding: Lien Totté 
 

mailto:nathalie.vanachte@zorgband.be
mailto:nathalie.vanachte@zorgband.be
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12.3. Yoga op maandagmorgen  

 
Yoga 
Yoga met een focus op lichaamsoefeningen: een mix van zachtheid en uitdaging, van 
inspanning en ontspanning, met aandacht voor de ademhaling. Je werkt steeds op je 
eigen niveau en tempo. 
De les bestaat uit: (dynamische) opwarming, flow (vloeiende opeenvolging van 
houdingen), cooldown en ontspanning. 
 
 
Voor wie? 
Voor wie wil bewegen met een mix van zachtheid en uitdaging, van inspanning en 
ontspanning. Je werkt op je eigen niveau en tempo. Volwassenen: alle leeftijden. 

Proeflessen: 
Nieuwe deelnemers kunnen een gratis proefles volgen (enkel via inschrijving en 
zolang niet volzet). 
Gelieve ook voor geplande gratis proeflessen vooraf in te schrijven (om plaatsgebrek 
te vermijden)! Mensen die betalen voor de hele reeks krijgen voorrang voor een 
plaats in de les. 

 
Data Start maandag  20 april (gratis proefles) van 9.45 – 10.45 uur 

Prijs OPTIE 1: 60 euro voor 12 lessen als je je inschrijft voor de hele reeks 
1 (=5 euro/les)  
OPTIE 2: 7 euro per les (zonder inschrijving voor hele reeks) 

Inschrijven www.ademkrachtvzw.be    

gsm Lien: 0487 20 93 48 

Nathalie Van Achte  

Tel: 09/368.22.69 

o.l.v.  Lien Van den Elsen  

 

12.4. Pilates & poweryoga  

 
Actieve, spierversterkende oefeningen met 
aandacht voor de ademhaling. 
Pittige en fysiek intensieve lessen, steeds met 
opties om oefeningen aan te passen aan je eigen 
niveau en tempo. 
 
De les bestaat uit: 
pilates (en variaties gebaseerd op pilates), 
poweryoga (vinyasa flows), cooldown en korte 

http://www.ademkrachtvzw.be/
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ontspanning 
Tip: Breng een yogamatje en water mee en draag gemakkelijke kledij 
 

Data REEKS 1 van 20/01/20 tot en met maandag 6/04/20 
 telkens van 19 tot 20 uur 
REEKS 2 van 20/04/20 

Prijs OPTIE 1: 60 euro voor 12 lessen als je je inschrijft voor de hele reeks 
1 (=5 euro/les)  
OPTIE 2: 7 euro per les (zonder inschrijving voor hele reeks) 

Inschrijven www.ademkrachtvzw.be    

gsm Lien: 0487 20 93 48 

o.l.v.  Lien Van den Elsen  

 

12.5. Mindful yoga  

 
Yoga met een focus op aandachtig-
zijn/mindfulness en aandacht voor de ademhaling. 
Heerlijk ontstressen!  
Je werkt op je eigen niveau en tempo. 
De les bestaat uit: 
actief lichaamswerk (een mix van vinyasa, hatha, 
kundalini met bewuste aandacht uitgevoerd), 
meditatie-oefeningen, ademhalingstechnieken 
(pranayama) en relaxatie. 

Tip: Breng een yogamatje en water mee en draag gemakkelijke kledij 
 
 

Data REEKS 1 van 20/01/20 tot en met maandag 6/04/20 
 telkens van 20u tot 21u 
REEKS 2 van 20/04/20 
 

Prijs OPTIE 1: 60 euro voor 12 lessen als je je inschrijft voor de hele reeks 
1 (=5 euro/les)  
OPTIE 2: 7 euro per les (zonder inschrijving voor hele reeks) 
 

Inschrijven www.ademkrachtvzw.be   

Gsm Lien: 0487209348 

o.l.v.  Lien Van den Elsen  

http://www.ademkrachtvzw.be/
http://www.ademkrachtvzw.be/
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12.6. XX.X Yoga @fter work – Toegankelijk voor 
iedereen! 

 
Gratis kennismakingsles op woensdag 4 maart 2020 om 20.00 
uur. 
Ik vind het belangrijk dat yoga toegankelijk is voor iedereen, dus 
niet enkel voor jonge en lenige mensen zodat iedereen kan ervaren 
wat yoga voor hem/haar kan betekenen.  
Voor velen betekent yoga dat hun lichaam weer soepeler en 
flexibeler wordt.  

Maar yoga is veel meer dan dat. Yoga zorgt ervoor dat je meer en meer in contact 
komt met jezelf waardoor je jouw innerlijke rust vindt en dit kan wel interessant zijn in 
deze woelige tijden waarin we leven. 
Daarnaast is het ook belangrijk dat je lichaam langzaamaan meegroeit en dat de 
verschillende houdingen worden opgebouwd rekening houdende met wat jouw 
lichaam op dit moment aankan.  
Het is dus aan te raden om het type yoga te vinden dat bij jou past en een zekere 
regelmaat te steken in het volgen van lessen. 

 Toegankelijk voor iedereen 

 Nodig: losse kledij, fitness-/ yogamatje (of handdoek vr. kennismakingsles) 

 Lessen starten op woensdag 11 maart, instappen altijd mogelijk 

 Via 10-beurtenkaart 50 € of 7 €/ les 

  
Plaats: Dienstencentrum Laarne/ Kalken, Colmanstraat 51 (Skala) 
In samenwerking met dienstencentrum ‘t Binnenhof 
          Inschrijven voor gratis kennismakingsles noodzakelijk (plaatsen zijn 
beperkt) mail naar Filip Coppens via fcoppens@skynet.be 

12.7. Klankschalen concert  

 
Tijdens een klankschaalconcert wordt de tijd 
even stil gezet en krijgt iedereen de ruimte 
en tijd om in een rustige sfeer contact te 
maken met zichzelf. 
 
Ondergedompeld in een klankbad, word je 
als het ware aangeraakt door klank, 
waardoor alle cellen in je lichaam gaan 
trillen. Harmonische klanken en trillingen 
brengen je terug in balans, zowel fysisch als 

emotioneel. Na het klankschalen concert ga je volledig ontspannen naar huis ! 
 
Graag deken en kussen meebrengen. 
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Data dinsdag 21 april van 17 tot 18.30 uur 

Prijs € 5 

Inschrijven Nathalie Van Achte 
09 368 22 69 of  nathalie.vanachte@zorgband.be  

o.l.v.  Marleen  

 

12.8. Bingo  

 
Zin om een namiddag plezier te beleven, kom dan 
zeker naar onze bingonamiddag. 
De winnaar gaat naar huis met een prachtige prijs.  
 
Woensdag 18 maart en woensdag 15 april  vanaf 14 
uur.  
1 kaart kost €0.75. 
 
Wist je dat? 
 
Bingo komt van het spel Lotto, dat al sinds 1530 in Italië 
werd gespeeld. Bingo als naam komt als verbastering van 
Beano, de naam van het formulier waarop Bingo werd 

gespeeld in Amerika rond 1920. De naam Beano komt weer van de bonen, die werden 
gebruikt om de nummers af te dekken. In de Nederlandstalige landen staat het spel ook 
verkeerdelijk bekend als kienen. Deze naam is afgeleid van het Franse woord quine (vijf), 
verwijzend naar de 5 rijen en kolommen. 

12.9. Workshop bloemschikken ‘vrollijke paashaas’ 

 
Ben je dol op bloemen? Wil je zelf ook eens een mooi 
bloemstukje maken? 
Dan ben je zeker welkom om onder begeleiding van Katrien 
en Nicole  het bloemstukje te maken zoals op de foto.  
 
Voor de materialenlijst kan je terecht bij Nathalie of Katrien. 
Je kunt ook de materialen bestellen bij Katrien tegen de 
vergoeding van €16.       
Inschrijven graag voor 9/3  
Latere inschrijving is mogelijk als je zelf je materiaal 
meebrengt of indien ik nog voldoende materiaal beschikbaar 
heb.. 
  

mailto:nathalie.vanachte@zorgband.be
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lotto
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kienen
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De prijs is zonder lesgeld. 
Gelieve zelf jouw schaartje, lijmpistool, vod  en kniptang mee te brengen. Zeker geen 
lijmpistool gaan kopen ik heb er altijd een aantal mee, ook schaartjes en kniptangen 
zijn er beschikbaar, maar aangezien het grote succes de laatste maanden zijn er niet 
genoeg voor iedereen. 
  
Voor de mensen die het materiaal willen bestellen graag een mailtje 
katriendewulf.0804@hotmail.com 
 

Data Dinsdag 17 maart van 13.30 tot 17 uur  

Prijs €3 een tasje koffie inbegrepen 

Inschrijven Nathalie Van Achte 
09 368 22 69 of  nathalie.vanachte@zorgband.be  

o.l.v.  Katrien en Nicole  

 

12.10. Workshop bloemschikken’ tafelstukje pasen’ 

 

 
 
Ben je dol op bloemen? Wil je ook zelf eens een mooi bloemstukje maken? 
Dan ben je zeker welkom om onder begeleiding van Katrien en Nicole  het 
bloemstukje te maken zoals op de foto.  
 

Voor de materialenlijst kan je terecht bij Nathalie of Katrien. Je kunt ook de 
materialen tegen de vergoeding van €22  bestellen bij Katrien.       
Inschrijven graag voor 28/03  
Latere inschrijving is mogelijk als je zelf je materiaal meebrengt of indien ik nog 
voldoende materiaal beschikbaar heb. 
  

De prijs is zonder lesgeld. 
Gelieve zelf jouw schaartje, lijmpistool, vod  en kniptang mee te brengen. Zeker geen 
lijmpistool gaan kopen ik heb er altijd een aantal mee, ook schaartjes en kniptangen 
zijn er beschikbaar, maar aangezien het grote succes de laatste maanden zijn er niet 
genoeg voor iedereen. 
  
Voor de mensen die het materiaal willen bestellen graag een mailtje 
katriendewulf.0804@hotmail.com 

mailto:katriendewulf.0804@hotmail.com
mailto:nathalie.vanachte@zorgband.be
mailto:katriendewulf.0804@hotmail.com
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Data Maandag 6 april van 13.30 tot 17 uur  

Prijs €3 een tasje koffie inbegrepen 

Inschrijven Nathalie Van Achte 
09 368 22 69 of  nathalie.vanachte@zorgband.be  

o.l.v.  Katrien en Nicole  

 
 

    Nieuws vanuit de verenigingen  13.

 

13.1. SCHAAKCLUB te Laarne                   

 
 
Schaakclub “De Torenwachters “ speelt in het dienstencentrum ’t Binnenhof. Elke 
laatste maandagavond van de maand  om 20 uur meten de leden zich met elkaar.  
Het spelniveau is haalbaar voor iedereen die de spelregels kent.  
Iedereen is van harte welkom en invoegen kan altijd. 
Info is te bekomen bij Dufromont Frank (0486 52 95 08 en via mail 
dufromont_frank@hotmail.com) Vast aanbod  
 
  

mailto:nathalie.vanachte@zorgband.be
mailto:dufromont_frank@hotmail.com
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 Jaarprogramma verenigingen  14.

Elke vereniging met een link naar het dienstencentrum mag het jaarprogramma 

doorgeven om in de palto te plaatsen. 

14.1.  Jaarprogramma 2020 FERM Laarne  

 
Maart 
Maandag      2 + 16/03; Chanel vestje breien (Kalken organiseert ) 
Dinsdag        17/03; AGRA; clean desk manager in de land en tuinbouw 
Donderdag   19/03; naaien ( verstelwerk ) 
Woensdag    25/03; kookles 

April  
Donderdag   2 + 16 + 30/04; naaien, (verstelwerk) 
Dinsdag       14/04; bloemschikken  

Mei 
Vrijdag        1/05;  wandelen 
                   1 tot 10/05; Floralien 
Donderdag 7/05;  reis 

Juni 
Donderdag   4/06; AGRA ;computercursus 
Dinsdag        9/06;AGRA; computercursus 
Donderdag  11/06;  gezondheid les 

Dinsdag       16/06;AGRA; fietstocht 
Zaterdag      20/06; midzomernachtfietstocht 

September 
Donderdag     3/09; reis 
Dinsdag          8/09; AGRA  agrareis 

Oktober 
gezondheid les; gewrichten in de kijker (Overschelde organiseert) 
Woensdag     21/10; bloemschikken  
Dinsdag         27/10; AGRA; wegwijs in het nieuwe erfrecht 
Donderdag    29/10; AGRA; computercursus 

November 
Dinsdag         3 + donderdag 19/11 AGRA;  
computercursus10/11 of 23-24-25/11  
Ladies Night voor agravrouwen  met kleur- en stijladvies 
Woensdag    25/11;  kookles 

December 
Woensdag    2/12; AGRA; betalen en betaald worden 
Woensdag    9 + donderdag 17/12;  AGRA; computercursus 
Zondag        13/12 ; kerstfeest 
Iedere donderdag figuurtraining in de sporthal ( niet in de vakantie) 
Op maandag om de 14 dagen hobby  in de Keistraat ( niet in de vakantie) 
Ieder lid ontvangt per activiteit nog een uitnodiging. 
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14.2. Jaarprogramma 2020 FERM Kalken  

16 maart : Kookles Wokken om 19.00u in het zaaltje van de Peperstraat.  
26 maart : Bloemschikken : Paaskrans. Om 19.00u in het zaaltje van de Peperstraat. 
27 maart, 3, 10, 17 en 24 april : wandeluurtje, telkens om 19.30u. Samenkomst 
achteraan in de Lindestraat te Overmere. 
30, 31 mei en 1 juni : Weekend Rotterdam en Texel. 
 
Inlichtingen over deze aktiviteiten bij benedictehoogewijs@hotmail.com of 
christinedeschaepmeester@hotmail.com  
 

14.3 Jaarprogramma Samana Laarne  

 

                                                                                    
AFDELING LAARNE  
 
 
 

Toneelvoorstelling Kattenheye Van 28 februari tot 7 Maart         

Grote kern vergadering 
 

Dinsdag 10 maart  

huisbezoeken Maand april  

Paasfeest Vrijdag 10 april 

Loten verkoop Solidariteitsactie  Maand april  

Trekking tombola 08 mei  

Dagje aan zee  Vrijdag 12 juni  

Dag van de mantelzorger 23 juni 

Dag van de mantelzorger in het 
dienstencentrum 

Zaterdag 27 juni 

Bedevaart Lourdes  Augustus  

Vormingsessie grote 
kernvergadering 

Vrijdag 11 september  

Chronische ziekendag  Zaterdag 10 oktober  

Toneelvoorstelling Kattenheye Oktober  

Grote kernvergadering  17 november  

Sinterklaasfeest  Vrijdag 11 december  

Veerle Auman 
veerleauman@gmail.com 

GSM: 0477/96.79.28 
  
 
 
 

mailto:benedictehoogewijs@hotmail.com
mailto:christinedeschaepmeester@hotmail.com
mailto:veerleauman@gmail.com
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14.4. Jaarprogramma 2020 Solida 

Dinsdag 24 maart  Bedrijfsbezoek aan haven van 
Zeebrugge, het Zwin, Knokke 

Dinsdagnamiddag 7 april 2020 Knutselworkshop bloemschikken – 
paasbloemstukje 

Woensdag 6 mei  Boottochtje en bezoek aan Floraliën 
te Gent 

Trage wegen wandeling met Solida 
om de 14 dagen 

Vanaf dinsdag 14 april (10x) 

 
Fietsen met Solida om de 14 dagen 

 
Vanaf dinsdag 21 april (10x) 

 
Verrassingsuitstap 

 
Juni  

 
Familiefietstocht Solida 

 
Zondagnamiddag 30 augustus 

Culinaire wandeling in Temse 
centrum 

Zaterdag in oktober  

 
Kerstmarkt 

Solida-nieuws.blogspot.com 
www.laarne.be 

https://m.facebook.com/damesmetpit 

 Vaste activiteiten  15.

15.1.  Turnen 

Bewegen is gezond, dat weet iedereen. Toch is het belangrijk 
dat je soms de nodige begeleiding krijgt, zodat je je lichaam 
geen verkeerde bewegingen en inspanningen laat doen. Heel 
veel mensen hebben bv lage rugpijn, maar blijven bewegen is 
belangrijk, zodat je je spieren sterker maakt. 
 
De les is opgebouwd uit oefeningen waarbij het hele lichaam 
aan bod komt: armen, benen, enkels, rug … Uiteindelijk komt 
dit je algemene gezondheid ten goede.  

Je wordt sterker en leniger. Tevens wordt er ook aandacht 
besteed aan coördinatie, evenwicht en reactiesnelheid. Iedereen oefent mee op zijn 
eigen ritme. 
 
Na inspanning is er natuurlijk ook tijd voor ontspanning. Kom en doe mee! 
Elke dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.30 tot 10.30 uur onder leiding van Lieven 
De Backer (kinesist). Iedereen kan gedurende heel het jaar instappen. 

http://www.laarne.be/
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€ 2 per les. € 18 voor een 10 beurtenkaart. 
Tijdens de zomer gaat de turnles gewoon door. 
 
Er is geen les van 6 april tot en met 10 april 2020. 
 

15.2. Kaarten  

 

Heb je eens een namiddag vrijaf, kom dan 

gerust eens langs in ons dienstencentrum. 

We bieden allerlei mogelijkheden aan om je te 

vermaken. Ken je wat van kaarten (zoals 

wiezen of bieden) dan kan je je aansluiten bij 

de kaarters. Een superfijne namiddag is 

verzekerd! Je kan altijd aansluiten bij een 

groep of zelf een nieuwe groep vormen. 

De kaartingen gaan iedere week door op maandag, dinsdag, donderdag en dit 

telkens vanaf 13.30 uur 

Tijdens de kaarting is de cafetaria ook altijd open waar je een lekker aperitiefje kan 

drinken of een snack eten zoals wafels, ijsjes, …enz. 

15.3.  Pannenkoekenbak 

Onze traditionele pannenkoekenbak blijft een vaste waarde in het dienstencentrum, 
dankzij onze trouwe vrijwilligers kunnen we het mogelijk maken elke laatste 
woensdag van de maand iedereen te voorzien van lekkere pannenkoeken met koffie.  

De op grootmoederswijze gebakken pannenkoeken worden geserveerd  van 13.30 u. 
tot 17 u. en dit in het Skala gebouw, gevestigd in de Colmanstraat 51 te 9270 Laarne 

 

Data: woensdag 25 maart en woensdag 29 april  
vanaf 13.30 uur 

€ 3,00 voor 2 pannenkoeken en een koffie.  
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15.4.  Breien is hip  

Je eigen creaties maken is toch iets heel bijzonder, je hebt er zelf tijd, werk en moeite 
ingestoken maar het resultaat is zeker belonend.  

 

Tijdens de breinamiddagen kan je als beginner of 
als gevorderde langskomen om je creativiteit 
naar boven te  

halen. Er is een brede waaier aan mogelijkheden 
als we het hebben over breien. Keuze genoeg 
dus.  

Dankzij onze breiclub kan je hulp vragen, 
inspiratie op doen of gezelligheid opzoeken. In 
groep is het altijd wel fijn en dankzij onze 
begeleidster, Christiane Valcke kan je  als je het 
eventjes moeilijk hebt of in de knoop zit gewoon 
weer verder doen. 

 

De breinamiddag gaat door elke donderdagnamiddag vanaf 13.30 uur, iedereen is  
welkom om zich aan te sluiten. 

De breiclub is gratis maar breng zeker je eigen breigerief mee. 

15.5.  Knuffelberen maken  

Heb je altijd al eens je eerste knuffelbeer willen namaken of zoek je een origineel 
cadeau voor je (nieuwe) familieleden, dan ben je bij de creatieve groep van de 
knuffelberen aan het juiste adres.  

Dankzij de begeleiding van Christiane Vandenabeele leer je hoe je stap voor stap 
een unieke en authentieke knuffelbeer kunt maken. 

Je hebt de keuze om de materialen zelf aan te kopen of de benodigdheden te 
bestellen bij de begeleidster.  

Deelname is gratis. 

Elke woensdagnamiddag telkens vanaf 14 uur. 

15.6.  Naaien  

Elke maandagnamiddag kan je bij ons terecht bij de hobbyclub. Het aanbod is zeer 
gevarieerd, je kan er terecht om te naaien, breien, haken, borduren of om je eigen 
beer te maken.  
 

De hobbyclub is een creatieve en gepassioneerde groep waarin iedereen welkom is. 
Heb je al wat voorkennis rond naaien of wil je graag een nieuwe vaardigheid 
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aanleren (geen enkel probleem), kom dan gerust eens langs op maandagnamiddag 
vanaf 14 uur en laat je onderdompelen in deze veelzijdige hobby. 
 

Deze hobbyclub vindt iedere maandag plaats en is volledig gratis, wel zelf eigen 
materiaal mee te brengen. 
 

Elke maandagnamiddag telkens vanaf 14 uur. 

15.7. Zangnamiddag 

Brengt muziek je naar hogere sferen en heb je altijd al 
eens in groep willen zingen? Dan ben je in het 
dienstencentrum aan het juiste adres!  

Tijdens onze zangnamiddag is amusement en gezelligheid 
verzekerd. Dankzij onze verzameling van nostalgische 
nummers is het een namiddag die je even terugbrengt 
naar vroeger. Iedereen is welkom op de zangnamiddag, 
ben je aan het twijfelen? Kom dan zeker eens vrijblijvend 
een kijkje nemen. 

Deze sfeervolle zangnamiddag gaat iedere maand door op de tweede woensdag van 
de maand en dit vanaf 14 uur.  

Data: woensdag 11 maart en woensdag 8 april ‘20 van 14 tot 16 uur.   Gratis! 
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 Weekkalender maart - april 2020 16.

 

Week van 1 maart – 8 maart 
Maandag 2 maart 
 

Kaarten 
Hobby: naaien 
CVO Engels 2A – levensgenieters deel 3 
Lotgenotengroep VZW ConTempo 
Pilates & poweryoga 
Pilates & poweryoga 
Mindful yoga 

vanaf 13u30 
vanaf 14u 
13u – 15.45u 
16u-18u 
16 - 19 uur 
19 – 20 uur 
20 – 21 uur 

Dinsdag 3 maart Turnen 
Kaarten 
CVO Android tablet 2(en smartphone) deel 1 

9u30u-10u30 
vanaf 13u30 
13u – 15.45u 

Woensdag 4 maart Eerstelijnspsychologie Lisa De Milde 
Turnen  

9u – 12u 
9u30-10u30 

 Hobby: zelf je knuffelberen maken 
Yoga proefles 

vanaf 14u 
vanaf 20 uur 

Donderdag 5 maart Kaarten 
Hobby: breien 
CVO iPad (en iPhone) – deel1 
CVO Spaans 4B – levensgenieters deel 8 

vanaf 13.30u 
vanaf 13.30u 
13u – 15u45 
13u – 15u45 

Vrijdag 6 maart Turnen 
CVO commercieel bloem-en plantwerk 
CVO Engels 5B – levensgenieters deel 10 
Line dance 

9u30-10u30 
9u – 11.45u 
13u – 15.45u 
14u – 15.30u 

   

 

Week van 9 maart – 15 maart 
Maandag 9 maart 
 

Kaarten 
Hobby: naaien 
CVO Spaans 1A levensgenieters deel 1 
Pilates & poweryoga 
Pilates & poweryoga 
Mindful yoga 

vanaf 13u30 
vanaf 14u 
13u – 15.45u 
18 – 19 uur 
19 – 20 uur 
20 – 21 uur 

Dinsdag 10 maart Turnen 
Kaarten 
CVO stijlen en vormleer in de bloemsierkunst 
2 

9u30u-10u30 
vanaf 13u30 
13u – 16.35u 

Woensdag 11 maart Eerstelijnspsychologie Lisa De Milde 
Turnen  

9u – 12u 
9u30-10u30 

 Hobby: zelf je knuffelberen maken 
Zangnamiddag 
Yoga  

vanaf 14u 
14 – 16 uur 
Vanaf 20 uur 

Donderdag 12 maart Kaarten 
Hobby: breien 
Bloeddrukmeting 
 

vanaf 13.30u 
vanaf 13.30u 
12.30- 13.30 u 
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Vrijdag 13 maart Turnen 
CVO Engels 3B – levensgenieters deel 6 
OKRA-kaarting 

9u30-10u30 
13u – 15.45u 
vanaf 14u 

   

 

Week van 16 maart -  22 maart 
Maandag 16 maart Kaarten 

Hobby: naaien 
CVO Engels 2A – levensgenieters deel 3 

vanaf 13.30u 
vanaf 14 u 
13 – 15.45 u 

Dinsdag 17 maart Turnen 
Kaarten 
CVO Android tablet (en smartphone) deel 1 
Bloemschikken – vrolijke paashaas 

9u30u-10u30 
vanaf 13u30 
13u – 16u35 
13.30 – 17 uur 

Woensdag 18 maart Eerstelijnspsychologie Lisa De Milde  
Turnen 

9u – 12u 
9u30 – 10u30 

 Hobby: zelf je knuffelberen maken 
BINGO 
Yoga 

vanaf 14u 
vanaf 14u 
vanaf 20 uur 

Donderdag 19 maart Hobby: breien vanaf 13u30 
 Kaarten 

CVO Spaans 4B – Levensgenieters deel 8 
CVO iPad (en iPhone) – deel 1 

vanaf 13u30 
13u – 15.45u 
13u – 15.45u 

Vrijdag 20 maart Turnen 9u30-10u30 
 CVO commercieel bloem-en plantwerk 

CVO Engels 5B – levensgenieters deel 10 
Voordracht online bankieren 

9u – 11.45u 
13u – 15.45 
13.30 – 17 uur 

Zondag 22 maart KWB kaarting 9 uur 
 

 

Week van 23 maart – 29 maart 
Maandag 23 maart 
 

Kaarten 
Hobby: naaien 
CVO Spaans 1a – levensgenieters deel 1 
Pilates en poweryoga  
Mindful yoga 

vanaf 13u30 
vanaf 14u 
13u – 15.45u 
18u – 20u 
20u – 21u 

Dinsdag 24 maart Turnen 
Kaarten 
CVO stijlen - vormleer in de bloemsierkunst 2 
 

9u30u-10u30 
vanaf 13u30 
13u – 15u45u 
 

Woensdag 25 maart Eerstelijnspsychologie Lisa De Milde 
Turnen  
Hobby: zelf je knuffelberen maken 
Pannenkoekenbak 
Yoga 

9u – 12u 
9u30-10u30 
vanaf 14u 
vanaf 13.30u 
vanaf 20 uur 

Donderdag 26 maart bloeddrukmeting 
Hobby: breien 

12.30- 13.30 
vanaf 13u30 

 Kaarten 
 

vanaf 13u30 
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Vrijdag 27 maart Turnen 
OKRA-kaarting 
CVO Engels 3B – levensgenieters deel 6 

9u30-10u30 
vanaf 14u 
13u – 15.45u 

   

 

Week van 30 maart – 5 april 
Maandag 30 maart Kaarten 

Hobby: naaien 
CVO Engels 2A – levensgenieters-deel 3 
Schaakclub 
Pilates en poweryoga 
Mindful yoga 

vanaf 13u30 
vanaf 14u 
13u – 15.45u 
Vanaf 20 u 
18u -20 u 
20u – 21u 

Dinsdag 31 maart Turnen 
Kaarten 
CVO android tablet (en smartphone) –deel 1 

9u30u-10u30 
vanaf 13u30 
13u – 15.45u 
 

Woensdag 1 april Eerstelijnspsychologie Lisa De Milde  
Turnen  

9u – 12u 
9u30-10u30 

 Hobby: zelf je knuffelberen maken 
Yoga 

vanaf 14u 
vanaf 20 uur 

Donderdag 2 april CVO iPad (en iPhone) – deel 1 
Hobby: breien 

13u – 15.45u 
vanaf 13u30 

 Kaarten 
CVO Spaans 4B-levensgenieters deel 8 

vanaf 13u30 
13u – 15.45u 

Vrijdag 3 april CVO Engels 5B – levensgenieters deel 10 
CVO commercieel bloem- en plantwerk 
Line dance 
 

13u – 15.45u 
9u – 11.45u 
14u – 15.30u 
 

 

Week van 6 april – 12 april 
Maandag 6 april Kaarten 

Hobby: naaien 
Bloemschikken – tafelstukje pasen 
Lotgenotengroep VZW ConTempo 
Pilates en poweryoga 
Mindful yoga 

vanaf 13u30 
vanaf 14u 
13.30 – 17 uur 
16u – 18u 
18u – 20u 
20u – 21u 

Dinsdag 7 april  Kaarten vanaf 13u30 

Woensdag 8 april Eerstelijnspsychologie Lisa De Milde  9u – 12u 
 Hobby: zelf je knuffelberen maken 

Yoga 
vanaf 14u 
vanaf 20 uur 

Donderdag 9 april 
 

bloeddrukmeting 
Hobby: breien 

12.30–13.30u 
Vanaf 13u30 

 Kaarten Vanaf 13.30u 

 Vrijdag 10 april OKRA-kaarting Vanaf 14u  
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Week van 13 april – 19 april 
 
Maandag 13 april  

 
PAASMAANDAG 
 

 

Dinsdag 14 april Turnen 
Kaarten 
 

9u30u-10u30 
vanaf 13u30 
 

Woensdag 15 april Eerstelijnspsychologie Lisa De Milde  
Turnen  

9u – 12u 
9u30-10u30 

 Hobby: zelf je knuffelberen maken  
BINGO 
Yoga 

vanaf 14u 
vanaf 14u 
vanaf 20 uur 

Donderdag 16 april 
 

Hobby: breien 
Kaarten 
Bloeddrukmeting  

vanaf 13.30u 
vanaf 13.30u 
12.30-13.30u 

Vrijdag 17 april Turnen 9u30-10u30 
 OKRA-kaarting 

 
Vanaf 14u 
 

Zondag 19 april KWB Kaarting vanaf 9 u 

 

Week van 20 april – 26 april 
Maandag 20 april  Proefles Yoga voor alle leeftijden 

Kaarten 
Hobby: naaien 
CVO Spaans 1 A –levensgenieters deel 1 
Pilates en poweryoga 
Mindful yoga 

9.45 – 10.45u 
vanaf 13u30 
13u30-16u10 
13u – 15.45u 
18u – 20u 
20u – 21u 

Dinsdag 21 april Turnen 
Kaarten 
CVO Stijlen en vormleer in de 
bloemsierkunst 2 
Klankschalen concert 

9u30u-10u30 
Vanaf 13.30 
13u – 16.35u 
 
17u-18.30u 

Woensdag 22 april  Eerstelijnspsychologie Lisa De Milde  
Turnen 
Hobby: zelf je knuffelberen maken 
Yoga 

9u – 12u 
9u30-10u30 
vanaf 14u 
vanaf 20 uur 

Donderdag 23 april 
 

Bloeddrukmeting 
Hobby: breien  
Kaarten 

12.30–13.30 u 
vanaf 13u30 
vanaf 13u30 

Vrijdag 24 april  Turnen 
CVO Engels 3B – levensgenieters deel 6 
OKRA-kaarting 

9.30 – 10.30u 
13u – 15.45u 
vanaf 14 uur 

 
Zaterdag 25 april 

Jubileum 
10-jarig bestaan 

dienstencentrum ’t Binnenhof 

vanaf 9.30 uur 
 
 

 



41 
 

  
  

Dienstencentrum ’t Binnenhof 
Infoblad maart-april 2020 

  
  

Week van 27 april – 30 april 
Maandag 27 april 
 

Yoga voor alle leeftijden 
Kaarten 
Hobby: naaien 
Pilates en poweryoga 
Mindful yoga 
CVO Engels 2A –levensgenieters deel 3 

9.45 – 10.45u 
vanaf 13u30 
13u30-16u10 
18u – 20u 
20u – 21u  
13u – 15.u45 

Dinsdag 28 april Turnen 
CVO Android tablet (en smartphone)- deel 1 
kaarten 

9u30u-10u30 
13u-15.45u 
vanaf 13.30 u 

 
Woensdag 29 april 
 

Turnen 
Hobby: knuffelberen maken 
Pannenkoekenbak 
Yoga 

9.30 – 10.30u 
vanaf 14 uur 
vanaf 13.30 u 
vanaf 20 uur 

Donderdag 30 april Hobby: breien  
Kaarten 
CVO iPad (en iPhone) – deel 1 
CVO Spaans 4B – levensgenieters deel 8  

vanaf 13u30 
vanaf 13u30 
13u – 15.45u 
13u – 15.45u 
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Vier met ons samen  

het 10-jarig  jubileum  

dienstencentrum 

’t Binnenhof 

 
Dit jaar bestaat het dienstencentrum 10 jaar en dit willen we niet zomaar laten voorbij 
gaan.  Op zaterdag 25 april stellen we onze deuren open voor iedereen: voor hen die 

reeds jaren met het dienstencentrum zijn vertrouwd maar ook voor hen die graag 
eens komen kennismaken met het grote aanbod van activiteiten. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Inschrijven voor het ontbijt en het middagmaal kan tot en met vrijdag 17 april via 
onderstaand inschrijvingsstrookje af te geven bij Nathalie Van Achte  

 
Inschrijvingsstrookje 25 april 2020 
 
Naam: ……………………………………….…….   
 
schrijft in met …… personen voor het ontbijt en betaalt:   …….. x €1,80 = …….. 
 
schrijft in met …… personen voor het breugelmaaltijd en betaalt  ….. x €17 =  …… 
 

Programma 25 april  

Gratis 
Yogales van 

10.30 – 
11.15 uur 

Gratis les 
Line Dance 

10.30 – 
11.15 uur 

13u30-
15u30: 

workshops 
Gratis 

 

 
Vanaf 9.30 uur - boterkoek en koffie 

voor €1,80 
 

12 uur:  aperitief en Breugel maaltijd 
met vlees en vis voor  €17 

 

15u: gebak 
en koffie. 

Gratis 
 

15.30 uur: optreden van Peter 
Mitchel  
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Bij afgifte van dit bonnetje kan je op zaterdag 25 april vanaf 

15 uur genieten van een gratis gebakje + tas koffie. 

 

Vanaf 15.30 uur is er het optreden van Peter Mitchel – 
eveneens gratis. 

 

 

VIERT DIT JAAR Z’N  VERJAARDAG   
 

 
 

WIJ WILLEN JULLIE DAN OOK ALLEN 

UITNODIGEN OP OM ER DIE DAG 

SAMEN MET ONS EEN ECHT FEEST VAN TE 

MAKEN 
 

  


