
 

 

 

Activiteiten maart 2016 

Voordracht ‘Zorg voor adempauze’ 
Zondag 06.03.2016 om 14u 
 
Dag in dag uit voor een zorgbehoevende ouder, zieke echtgenoot of (klein)kind zorgen is 

voor mantelzorgers vanzelfsprekend, maar vergt ook veel energie. Af en toe een korte 

adempauze inschakelen om er weer tegenaan te gaan, is geen overbodige luxe. Waarom is 

een adempauze zo belangrijk? Hoe herken je de signalen bij jezelf als het teveel wordt? 

Welke vormen bestaan er? Hoe kan je er gebruik van maken? 

 
De voordracht gaat door in de ‘Refter’. De deelnemersprijs bedraagt 6 euro, koffie en 

traktatie inbegrepen. Inschrijven is verplicht bij de centrumleider op 050 40 39 22 of 

centrumleider@ocmwmaldegem.be. 

 
 

 

Schaaknamiddag 
Maandag 07.03.2016 van 13u30 tot 16u 
 
Onder begeleiding van Geert Martens krijgen bezoekers een initiatie schaken. Gewoon een 

partijtje schaak spelen kan natuurlijk ook. Je hoeft zelf geen materiaal mee te brengen. Er 

staan schaakborden en schaakklokken ter beschikking.  

Dit is een gratis activiteit in de ‘Kaffee’. Inschrijven hoeft niet. 
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Introductie-les tablet 
Maandag 07.03.2016 (voor android-gebruikers) van 9u30 tot 12u en van 
13u30 tot 16u 
Woensdag 09.03.2016 (voor apple-gebruikers) van 9u30 tot 12u en van 13u30 
tot 16u 
 
Op maandag 7 maart krijgen android- en op woensdag 9 maart apple-gebruikers een 

introductie in het gebruik van de tablet. Gelieve je eigen tablet en voeding mee te brengen. 

Dit is een gratis activiteit in de ‘Refter’. Inschrijven is verplicht bij de centrumleider op 050 40 

39 22 of centrumleider@ocmwmaldegem.be.  

 
 

 

Infosessie ‘Gebruik gsm door senioren’  
Dinsdag 08.03.2016 van 9u30 tot 11u30 
 
De infosessie wordt gegeven door Herman Vanhaelemeesch. Hij helpt senioren op weg om 

hun gsm op een goede manier te gebruiken. Daarnaast zal hij veelvoorkomende 

gebruiksproblemen met de gsm overlopen om aan de deelnemers de nodige oplossingen 

mee te geven. 

Dit is een gratis activiteit in de ‘Refter’. Inschrijven is verplicht bij de centrumleider op 050 40 

39 22 of centrumleider@ocmwmaldegem.be.   

 
 
 

Vorming ‘Verzekeringen en aansprakelijkheid voor 
verenigingen’  
Dinsdag 08.03.2016 van 19u30 tot 22u 
 
Als vrijwilliger of bestuurder ben je bereid om je belangeloos in te zetten voor je vereniging. 

Je neemt verantwoordelijkheid op, maar kan je ook verantwoordelijk gesteld worden voor 

zaken die slecht aflopen? We verhelderen het begrip aansprakelijkheid en gaan na wat dit 

betekent voor de verantwoordelijken in de vzw. We informeren over de verzekeringen die je 
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het beste afsluit voor jouw vereniging. Welke zijn verplicht en welke zijn facultatief? En hoe 

zit het met verzekeringen vanuit koepelorganisaties? We bekijken tot slot hoe je 

verzekeringsmaatschappijen en hun polissen kan beoordelen. De vorming wordt door Janes 

Antonissen gegeven. 

 
De cursus gaat door in de ‘Refter’. De deelnemersprijs bedraagt 7 euro (normaal tarief), 5,50 

euro (reductietarief) of 3,50 (sociaal tarief). Inschrijven kan enkel bij Vormingplus Gent-

Eeklo: info.gent.eeklo@vormingplus of 09 224 22 65.  

 
 

 

Workshop ‘Werken met gemengde technieken’ 
Woensdag 09.03.2016 en vrijdag 25.03.2016 van 9u tot 12u  
 
De workshop gebeurt onder begeleiding van Trui Hoste. Tijdens de les worden een aantal 

tekentechnieken aangeleerd. Daarnaast wordt met verschillende opdrachten en materialen 

gewerkt.  

De cursus gaat door in de ‘Atelierzolder’. De deelnemersprijs bedraagt 5 euro per les. 

Inschrijven is verplicht bij de centrumleider op 050 40 39 22 of 

centrumleider@ocmwmaldegem.be.   

 

 
Dansnamiddag 
Vrijdag 11.03.2016 van 14u tot 16u 
 
Een dansnamiddag onder begeleiding van Freddy Lippens met muziek uit de jaren ‘60 en ’70, 

Vlaamse schlagers en Nederlandstalige muziek. Wil je de tango, de scottish, een walsje, de 

hucklebuck… dansen? Kom gerust langs om jouw beentjes te strekken en om een paar 

danspasjes te placeren op de dansvloer.   

 
Dit is een gratis activiteit in de ‘Kaffee’. Inschrijven hoeft niet. 
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PC-dokters 
Maandag 14.03.2016 van 14u30 tot 17u  
 
Van twee vrijwilligers krijgen bezoekers in de ‘Kaffee’ de nodige uitleg bij vragen over en 

problemen met de computer. 

Dit is een gratis activiteit in de ‘Kaffee’. Inschrijven hoeft niet.  

 

 
Cursus aquareltechnieken 

Dinsdag 15.03.2016 van 13u30 tot 16u30 (andere lesdata: 19.04.2016 en 
17.05.2016) 
 
In deze workshop worden demonstraties gegeven door Ludwine Pauwels. Een aquarel 

maken is namelijk niet makkelijk. De verf is transparant. Je kan erdoorheen kijken. Daardoor 

kan je moeilijk fouten wegstoppen. Je vraagt je ook af: werk ik op nat of op droog papier? 

Heb ik veel of weinig water nodig? Ludwine toont je de geheimen van aquarel. Daarna gaan 

de cursisten aan de slag. Deze middagen staan open voor mensen met enige ervaring in 

aquarel en uiteraard ook voor beginners. 

 
De les gaat door in de ‘Atelierzolder’. De deelnemersprijs bedraagt voor de lessenreeks 27 

euro. Er wordt rechtstreeks aan de lesgever betaald. De les gaat in de ‘Atelierzolder’ door. 

Inschrijven is verplicht bij de centrumleider op 050 40 39 22 of 

centrumleider@ocmwmaldegem.be.  

 

 
 

Gezondheidsconsultatie 

Woensdag 16.03.2016 van 9u tot 12u 
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Je kan er terecht voor het opnemen van verschillende parameters:  

- bloeddruk en hartslag; 

- opmeting van gewicht, lengte, vetmassa, spiermassa en botmassa; 

- BMI- bepaling; 

- glucosetest (bloedsuikerspiegel) en longfunctietest (longinhoud). 

 
De consultatie wordt door Jolien Maes afgenomen. De mogelijkheid bestaat om een aantal 

parameters te laten opnemen en om advies te krijgen omtrent dieet, wonen en zorg. 

 
Deze dienstverlening is gratis. Inschrijven is verplicht bij de centrumleider op 050 40 39 22 of 

centrumleider@ocmwmaldegem.be.   

 

 

Bingo 
Maandag 21.03.2016 om 14u 
 
Tijd om prijzen te winnen!  

Dit is een gratis activiteit in de ‘Refter’. Inschrijven is niet noodzakelijk. 

 
 
 

Leeskring Oud Sint-Jozef 

Maandag 21.03.2016 om 14u  
 
Tijdens deze bijeenkomst wordt het boek ‘Ripper’ van Isabelle Allende besproken. De 

leeskring gebeurt onder begeleiding van Etienne Notteboom. 

 
Dit is een gratis activiteit in de ‘Kaffee’. Inschrijven is verplicht bij de centrumleider op 050 

40 39 22 of centrumleider@ocmwmaldegem.be. Het dienstencentrum zorgt dan voor een 

exemplaar van het te lezen boek.  
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Voordracht ‘Gezonde voeding voor senioren’ 
Dinsdag 22.03.2016 om 14u 
 
Een voordracht in samenwerking met Neos Maldegem. De spreker is Eric De Maerteleire.  

De voordracht gaat door in de ‘Refter’. De deelnemersprijs bedraagt 8 euro, koffie en 

traktatie inbegrepen.  Inschrijven tegen zaterdag 12 maart is verplicht bij de centrumleider 

op 050 40 39 22 of centrumleider@ocmwmaldegem.be.   

 
 
 

Bloemschikken 
Woensdag 23.03.2016 om 19u 
 
Een les bloemschikken in samenwerking met Femma Maldegem. 

Deze activiteit gaat door in de ‘Refter’. Het lesgeld bedraagt 6 euro. Inschrijven is verplicht 

bij de centrumleider op 050 40 39 22 of centrumleider@ocmwmaldegem.be of bij Femma 

Maldegem.   

 
 

Paasfeest 

Donderdag 24.03.2016 om 14u 
 

Ziekenzorg CM Maldegem organiseert die dag een paasfeest. Er wordt gestart met een 

bezinning door Jan Wauters, daarna volgt er koffie met paasgebak. Deelnemers krijgen ook 

een paasgeschenk. 
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Deze activiteit gaat door in de ‘Refter’. De deelnemersprijs bedraagt 5 euro, paasgeschenk, 

koffie en paasgebak inbegrepen. Inschrijven is verplicht bij de centrumleider op 050 40 39 22 

of centrumleider@ocmwmaldegem.be.   

 
 

Wekelijkse activiteiten 
 

2, 9, 16, 23 en 30 maart – van 14u tot 16u30 – in de Kaffee –  kaartnamiddag 

Dit is een gratis activiteit. Inschrijven hoeft niet. 

 
 

3, 10, 17, 24 en 31 maart – van 13u30 tot 17u – in de Kaffee – BreiKaffee 

Samen gezellig breien. Bij vragen of problemen kan je terecht bij de begeleider. 

De deelnemers wisselen onderling patronen en tips uit. Je moet zelf je breigerief 

meebrengen. Dit is een gratis activiteit. Inschrijven hoeft niet. 

 
 

4, 18 en 25 maart – om 14u – spelnamiddag 

In de ‘Kaffee’ liggen een aantal gezelschapsspelen zoals Trivial, Pictionary, Scrabble…  

Dit is een gratis activiteit. Inschrijven hoeft niet. 

 
 

4, 11, 18 en 25 maart – van 14u tot 15u – yoga 

Yoga onder begeleiding van Sabine Van Hoecke. De kostprijs is 2,20 euro per les. Er moet 

eerst een 5-beurtenkaart van 11 euro bij de centrumleider aangekocht worden.  
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