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Beste lezer,

Bij het verschijnen van deze Wegwijzer zullen we al weten of onze Rode Duivels hun eerste match op 
het WK in Brazilië al of niet hebben gewonnen. We hopen samen met hen op een goede afloop en 
misschien mogen we stilletjes dromen van een wereldtitel! Begin juli start ook de Ronde van Frankrijk 
die dit jaar zelfs door onze fusiegemeente Wevelgem zal rijden. Er is dus sprake van een heuse 
sportzomer. Aan wie die graag sport of het prachtige landschap van het veelzijdige Frankrijk bekijkt, 
wensen we heel veel kijkplezier.

Maar dichter bij huis biedt deze zomer ook nog tal van hoogtepunten, bijvoorbeeld de aangeboden 
diensten en activiteiten in de dienstencentra van Wevelgem, Elckerlyc en Het Knooppunt, alsook vanuit 
het Woonzorgproject MO2, zuurstof voor Moorsele.

Laat je in vervoering brengen door de veelheid en variatie van de activiteiten, een greep uit het aanbod: 
grootouders en kleinkinderen die elkaar op een speelse manier kunnen ontmoeten in Elckerlyc, een 
contactnamiddag vol humor te Gullegem met als titel ‘Op de koffie met … Bendige Maria’ en dit voor 
75-plussers, een infonamiddag over artrose en hernia, een fotoreportage over Zuid-Afrika …

Een grote rubriek in deze Wegwijzer is het vormingsaanbod dat begin september opnieuw van start gaat 
in de dienstencentra. Wacht niet te lang om je in te schrijven want voor deze cursussen zijn de plaatsen 
beperkt. 

Naast onze activiteiten staan we ook graag eens stil bij onze dienstverlening. Door tal van diensten aan 
te bieden zoals restaurantfunctie, mindermobielencentrale, huisbezoeken, de telefoonster, wegwijs in 
administratie …  proberen we een warme, menselijke sfeer aan te bieden zodat mensen zich niet alleen 
hoeven te voelen. Hierin hebben we een belangrijke doelstelling na te streven. 

Heb je zelf zin om actief mee te werken in dit activiteiten- en dienstenaanbod, lees dan gerust eens het 
artikel rond vrijwilligers. Misschien word je hierdoor voldoende geprikkeld om bij ons als vrijwilliger aan 
de slag te gaan. 

Graag nog even herinneren dat dit maandblad ook digitaal beschikbaar is. Stuur een mailtje naar één 
van de centrumleiders en dit maandblad komt automatisch terecht in je mailbox. De mailadressen vind 
je op de laatste pagina van De Wegwijzer. Ook op de website van het OCMW (www.ocmwwevelgem.be) 
is dit maandblad terug te vinden.

Verder wensen we je veel leesplezier bij het bekijken van deze goed gevulde zomereditie van 
De Wegwijzer!

Arnout Vercruysse   José Lecoutere
Centrumleider Het Knooppunt Directeur Centrum voor Ouderenzorg en thuiszorg Het Gulle Heem
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De Minder Mobielen Centrale (MMC)
De MMC wil mensen met verplaatsingsproblemen en een beperkt inkomen 
toch het nodige vervoer bieden. Het is bedoeld voor personen die over een 
beperkt inkomen beschikken (minder dan 2 x het leefloon), minder mobiel 
zijn (bv. door een handicap of ziekte), geen gebruik kunnen maken van het 
openbaar vervoer of niet over een eigen vervoermiddel beschikken.

De gebruiker betaalt een jaarlijks lidgeld van € 10 als alleenstaande en € 15 
als koppel. Vanaf juli bedraagt het lidgeld de helft van de prijs voor de rest 
van het jaar. Daarin is een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 
begrepen. De gebruiker betaalt een kilometervergoeding vanaf de woning 
van de chauffeur en terug. Per rit wordt er een administratieve kost van € 0,50 aangerekend.

Als je denkt in aanmerking te komen voor de MMC, neem dan vrijblijvend contact met het diensten-
centrum in je buurt. De centrumleider zal via een huisbezoek de werking van de MMC komen toelichten.

De werking van de MMC draait volledig op vrijwillige chauffeurs. Per maand worden er gemiddeld 127 
ritten gereden voor een 72-tal klanten. Het is niet evident om iedereen te helpen, vandaar dat we steeds 
op zoek zijn naar nieuwe vrijwilligers.

De boodschappendienst 
Mensen die omwille van leeftijd of ziekte niet meer in staat zijn om zelf boodschappen te doen, kunnen 
terecht bij de boodschappendienst van de dienst thuiszorg van het OCMW en dit in samenwerking met 
het lokaal dienstencentrum. Dit kan gaan over eenmalige boodschappen OF over regelmatig terugkerende 
boodschappen (bv. wekelijkse boodschappen, maandelijkse boodschappen,…).

Afhankelijk van de noodzaak kan de dienstverlening gaan over:
- het samen met betrokkene een boodschappenlijstje opstellen
- boodschappen doen samen met betrokkene OF boodschappen doen voor betrokkene
- de boodschappen huis helpen wegbergen

De gebruiker betaalt € 3,15 voor het eerste half uur. Per bijkomend kwartier wordt er € 1,58 gerekend. 
Per gereden kilometer wordt er voor de klant een kilometervergoeding aangerekend.
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Vervoerdiensten van de dienstencentra 
Om 60-plussers die niet meer mobiel zijn toch de mogelijkheid te bieden om zich te 
verplaatsen, bouwden de dienstencentra en de dienst thuiszorg ondersteunende 
vervoersdiensten uit. Zo proberen we waar mogelijk een helpende hand te bieden.

Ben je sociaal, behulpzaam en geduldig?
Rij je graag met je wagen?

Zet je graag een deeltje van je vrije tijd in voor de gemeenschap?

Dan ben jij de geknipte persoon om het team van de Minder Mobielen Centrale te versterken!
Bij het inplannen van de rit wordt een vrijwilliger die ofwel in de omgeving woont of beschikbaar is 
gecontacteerd. Vrijwilligers krijgen van de klant een vergoeding van € 0,35 per gereden kilometer. 

Kilometers vanaf de woning van de chauffeur (heen en terug) worden aangerekend. Alle ritten 
zijn steeds omnium verzekerd (inclusief lichamelijke schade en schade aan de wagen). De inkomsten 

van vrijwilligerswerk zijn niet-belastbaar. Aarzel niet en neem contact op met de 
centrumleider uit je buurt.
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Restaurant
Elke werkdag een gezonde maaltijd. Menu te 
verkrijgen aan het onthaal en te raadplegen op de 
website. Vanaf juni is er een weekmenu als 
alternatief (keuze doorgeven bij reservatie).  
Prijs: € 8, sociaal tarief mogelijk
LDC Elckerlyc van 11.45u tot 12.30u 
Reserveren vóór 16.00u de dag voordien.
LDC Het Knooppunt van 11.45u tot 12.45u 
Reserveren vóór 16.30u de dag voordien.

Woonzorgproject MO2 Moorsele om 11.30u 
(mogelijkheid tot broodmaaltijd tussen 17.00u en 
18.00u prijs € 3)
Aanvragen bij de dienst Thuiszorg 056 43 55 00, 
telkens minimum 10 dagen vooraf. 

Vervoer naar restaurant
Minder mobiel, geen gebruik kunnen maken van 
openbaar vervoer of eigen vervoermiddel?
Neem contact op met het LDC Elckerlyc voor meer 
info.

Bad of douche
LDC Elckerlyc: iedere 4de donderdag van de maand 
(24 juli en 28 augustus)
LDC Het Knooppunt: iedere donderdag
Telkens van 13.30u tot 16.00u, enkel bad
Prijs: € 2 (gebruik handdoek en zeep inbegrepen)

Haarverzorging 
LDC Elckerlyc en LDC Het Knooppunt: iedere 1ste 
en 3de dinsdag van de maand (1 en 15 juli, 
5 en 19 augustus). Op 5 augustus is er in het LDC 
Elckerlyc geen haarverzorging.
Telkens van 8.30u tot 12.30u. Het tarief is afhanke-
lijk van het soort verzorging, meer info kan verkre-
gen worden aan het onthaal.

Medisch pedicure 
LDC Het Knooppunt: iedere 2de en 4de woensdag 
van de maand (9 en 23 juli, 13 en 27 augustus)
Duurtijd verzorging: 30 min
Prijs: € 16 per verzorging

Voedingsadvies
LDC Het Knooppunt: iedere 3de vrijdagnamiddag 
van de maand (18 juli en 8 augustus)
Prijs: € 36 en per opvolgingsgesprek, ongeveer een 
half uur: € 16

Bloeddrukmeting en weging (zonder medisch 
advies)
LDC Elckerlyc: iedere 4de donderdag van de maand 
(24 juli en 28 augustus)
Telkens van 11.00u tot 12.00u
Gratis - vooraf inschrijven niet nodig

LDC Het Knooppunt: iedere 1ste maandag van de 
maand (7 juli en 4 augustus)
Telkens van 14.30u tot 15.30u.
Gratis - vooraf inschrijven niet nodig

Wegwijs in administratie
LDC Elckerlyc: iedere 2de vrijdag van de maand 
(18 juli en 8 augustus)
Telkens van 10.00u tot 11.30u
LDC Het Knooppunt: (10 juli en 28 augustus)
Telkens van 09.00 tot 10.30u
Gratis - vooraf inschrijven niet nodig

Gebruik Kinéruimte
Het WZC Sint Jozef stelt zijn kinéruimte ter beschik-
king voor mensen  die revalideren en thuiswo-
nende senioren die wat extra beweging wensen. Er 
wordt zelfstandig geoefend, zonder begeleiding. Je 
kan er elke weekdag terecht na 11.00u, afhankelijk 
van de beschikbaarheid.
Bij het eerste gebruik, vragen we om je aan te 
melden bij Inge Goemaere, 0470 93 67 67 
inge.goemaere@ocmwwevelgem.be 
in het WZC op maandag, dinsdag en vrijdag.

Dienstverlening vanuit je dienstencentrum voor  
60-plussers en/of kwetsbaren
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Zitdag Dienst Thuiszorg
Alle zorgbehoevende personen, mantelzorgers en 
zorgverstrekkers kunnen gratis info en advies beko-
men over alle thuiszorgmogelijkheden, tegemoet-
komingen en premies aan zorgbehoevenden.
LDC Elckerlyc: op afspraak
LDC Het Knooppunt: donderdag van 15.30u tot 
16.30u
MO2 Moorsele: donderdag van 9.00u tot 10.00u

Minder Mobielen Centrale LDC Het Knooppunt, 
LDC Elckerlyc en MO2  Moorsele
Lidgeld (jaarlijks te hernieuwen)
Alleenstaande: € 10 per kalenderjaar, 
€ 5 voor de periode juli tot en met december. 
Koppel: € 15 per kalenderjaar, 
€ 7,5 voor de periode juli tot en met december. 

Kilometervergoeding: je betaalt per rit een admi-
nistratieve kost plus de kilometervergoeding vanaf 
het thuisadres van de vrijwillige chauffeur tot aan 
je bestemming én  terug. 
Tijdens de rit ben je verzekerd.

Administratieve kost: € 0,50 per rit.
Kilometervergoeding: € 0,35 per gereden km. 
Meer info en concrete uitleg kun je vinden in onze 
brochure van de MMC die te verkrijgen is aan  het 
onthaal.

Wassalon en droogtrommel
LDC Het Knooppunt
Tijdstip: iedere werkdag van 9.00u tot 12.00u en 
van 13.30u tot 16.00u 
Voor het gebruik van zowel de wasmachine als de 
droogkast moet er niet gereserveerd worden. Ie-
dere gebruiker is verantwoordelijk voor eigen kledij 
en moet er ook voor zorgen dat de machines tijdig 
geledigd worden.

Prijs:
-Wasmachine: € 3, onafhankelijk van het gekozen 
wasprogramma. Je brengt je eigen wasmiddel en 
verzachter (eventueel bleekmiddel) mee van thuis.
-Droogkast: € 0,50 om 10 minuten te drogen. 
Per € 0,20 krijg je 4 minuten extra droogtijd.

Hulp bij boodschappen
LDC Elckerlyc en LDC Het Knooppunt in samenwer-
king met dienst thuiszorg.
Info kan verkregen worden aan het onthaal.

Huisbezoeken aan mensen met weinig sociale 
contacten
LDC Het Knooppunt en MO2 Moorsele
Samen met vrijwilligers worden nu al de 80-, 85-, 
90- en 95-jarigen in Gullegem en 80-jarigen in 
Moorsele bezocht ter gelegenheid van hun verjaar-
dag. Daarnaast merken we dat er andere mensen 
zijn met weinig sociale contacten die ook graag een 
bezoekje zouden krijgen. Vandaar de keuze om de 
huisbezoeken uit te breiden. In Gullegem kunnen 
alle 60-plussers die aangeven vereenzaamd te zijn, 
op deze dienst beroep doen. In Moorsele is er geen 
leeftijdsgrens voor deze bezoekjes en kan iedereen 
gebruik maken van dit aanbod.

Telefoonster 
LDC Het Knooppunt
Ben je 60-plus en heb je nood aan een babbel? 
Voel jij je soms alleen?
Dit klein sociaal contact zorgt ervoor dat je wat 
nieuws uit Gullegem en omgeving te horen krijgt 
en geeft je ook de kans om zelf iets te vertellen. 
De telefoonster kost je niets. Een vrijwilliger belt 
je wekelijks op, zodat je zelf geen telefoonkosten 
hoeft te maken. 
Wil je zelf opgebeld worden of ken je iemand die 
graag af en toe eens opgebeld wil worden, neem 
gerust contact op met LDC Het Knooppunt.

In ons dienstencentrum kan je altijd terecht 
met vragen en problemen.

De centrumleider is bereikbaar op afspraak.

Voor diensten en activiteiten:
graag reserveren, 

tenzij anders vermeld.

Dienstverlening vanuit dienst thuiszorg, OCMW Wevelgem

Poetsdienst met dienstencheques
De poetsdienst biedt hulp bij het dagelijks onder-
houd van de woon- en leefruimte bij personen die 
zelf niet meer kunnen instaan voor het volledige 
onderhoud van hun woning. 
De poetsdienst van het OCMW is aanvullend ten 
aanzien van de private poetsdiensten van onder 
andere mutualiteiten. Er kan een beroep gedaan 
worden op de poetsdienst van het OCMW wanneer 
de private diensten van de mutualiteiten geen hulp 
kunnen bieden. Naast het wekelijks of het 14-daags 
onderhoud van de woning biedt de poetsvrouw je 
ook een luisterend oor. De poetshulp wordt betaald 
met dienstencheques van € 9 per uur. Deze hulp is 
fiscaal aftrekbaar waardoor de werkelijke kost voor 
een dienstencheque € 6,30 bedraagt.

Dienst Aanvullende Thuiszorg
De Dienst Aanvullende Thuiszorg treedt aanvul-
lend op ten aanzien van de professionele hulp en 
de mantelzorger. De Dienst Aanvullende Thuiszorg 
kan instaan voor alle kleine huishoudelijke taken 
zoals rolluiken optrekken, vuilnis buiten zetten, bed 
verversen, boodschappen doen met of voor jou, 
begeleiden van mensen naar het ziekenhuis voor de 
afspraak bij een dokter, sociale controle tijdens de 
afwezigheid van de mantelzorger …

Thuisbezorgde maaltijden:
Elke werkdag kan onze dienst bij je langskomen om 
je een verse warme maaltijd te bezorgen. De maal-
tijd bestaat telkens uit soep, hoofdgerecht en een 
dessert. De prijs van een warme maaltijd bedraagt 
€ 7,75. Deze maaltijden worden bereid en verdeeld 
vanuit het Centrum voor ouderenzorg en thuiszorg 
Het Gulle Heem. Voor het weekend is er de moge-
lijkheid om een diepgevroren maaltijd, bestaande 
uit een hoofdgerecht en een dessert, te bestellen. 
De prijs van een diepvriesmaaltijd bedraagt € 4,70. 

Hulpoproepsystemen
Wanneer jij of iemand van je gezinsleden onver-
wacht iets overkomt, is iedere seconde van belang. 
Daarvoor zijn personenalarmtoestellen een moge-
lijke oplossing. Met deze toestellen kan men van op 
elke plaats in de woning alarm slaan via een draad-
loos zendertje. Het zendertje geeft een signaal door 
naar het alarmtoestel dat aan je telefoon gekoppeld 

is. Via de telefoonlijn wordt het alarm doorgegeven 
aan een centrale. Deze centrale verwittigt onmiddel-
lijk de door jou aangeduide familieleden, buren of 
professionele hulpverleners. 
Deze personenalarmtoestellen zijn eenvoudig te 
bedienen. Een simpele druk op een knop aan het 
zendertje, dat rond de hals kan gedragen worden, 
volstaat om de hulpverlening op gang te brengen. 
Dit geeft alleenstaanden en bejaarden een groter 
gevoel van zekerheid en veiligheid. Mits het betalen 
van een maandelijkse huurprijs van € 15, kan het 
OCMW je een alarmtoestel ter beschikking stellen. 

Zorgbemiddeling en zorgcoördinatie
De Dienst Thuiszorg kan je helpen bij het inscha-
kelen van de nodige hulp aan huis. Wanneer er 
verschillende hulpverleners aan huis komen, is het 
nuttig om afspraken te maken om de zorg goed op 
elkaar af te stemmen. Indien nodig en wenselijk, 
wordt er een overleg geregeld met alle hulpverle-
ners, zorgbehoevende en mantelzorgers. Door het 
opstellen van een zorgenplan en het ter beschik-
king stellen van een communicatieschrift kan er 
een goede zorg op maat van de zorgbehoevende en 
mantelzorger geregeld worden. Aan de hand van 
een goede opvolging door de Dienst Thuiszorg, eva-
luatie en bijsturing kan de zorg mee evolueren met 
de zorgvraag.

Meer info?
Je kunt elke voormiddag van 9.00u tot 11.45u te-
recht bij de Dienst Thuiszorg OCMW Wevelgem, 
Deken Jonckheerestraat 9 te Wevelgem.  
Telefonisch te  bereiken op het nummer 
056 43 55 00.
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Zitdag Dienst Thuiszorg
Alle zorgbehoevende personen, mantelzorgers en 
zorgverstrekkers kunnen gratis info en advies beko-
men over alle thuiszorgmogelijkheden, tegemoet-
komingen en premies aan zorgbehoevenden.
LDC Elckerlyc: op afspraak
LDC Het Knooppunt: donderdag van 15.30u tot 
16.30u
MO2 Moorsele: donderdag van 9.00u tot 10.00u

Minder Mobielen Centrale LDC Het Knooppunt, 
LDC Elckerlyc en MO2  Moorsele
Lidgeld (jaarlijks te hernieuwen)
Alleenstaande: € 10 per kalenderjaar, 
€ 5 voor de periode juli tot en met december. 
Koppel: € 15 per kalenderjaar, 
€ 7,5 voor de periode juli tot en met december. 

Kilometervergoeding: je betaalt per rit een admi-
nistratieve kost plus de kilometervergoeding vanaf 
het thuisadres van de vrijwillige chauffeur tot aan 
je bestemming én  terug. 
Tijdens de rit ben je verzekerd.

Administratieve kost: € 0,50 per rit.
Kilometervergoeding: € 0,35 per gereden km. 
Meer info en concrete uitleg kun je vinden in onze 
brochure van de MMC die te verkrijgen is aan  het 
onthaal.

Wassalon en droogtrommel
LDC Het Knooppunt
Tijdstip: iedere werkdag van 9.00u tot 12.00u en 
van 13.30u tot 16.00u 
Voor het gebruik van zowel de wasmachine als de 
droogkast moet er niet gereserveerd worden. Ie-
dere gebruiker is verantwoordelijk voor eigen kledij 
en moet er ook voor zorgen dat de machines tijdig 
geledigd worden.

Prijs:
-Wasmachine: € 3, onafhankelijk van het gekozen 
wasprogramma. Je brengt je eigen wasmiddel en 
verzachter (eventueel bleekmiddel) mee van thuis.
-Droogkast: € 0,50 om 10 minuten te drogen. 
Per € 0,20 krijg je 4 minuten extra droogtijd.

Hulp bij boodschappen
LDC Elckerlyc en LDC Het Knooppunt in samenwer-
king met dienst thuiszorg.
Info kan verkregen worden aan het onthaal.

Huisbezoeken aan mensen met weinig sociale 
contacten
LDC Het Knooppunt en MO2 Moorsele
Samen met vrijwilligers worden nu al de 80-, 85-, 
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Moorsele bezocht ter gelegenheid van hun verjaar-
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Bij opa en oma mag ik meer… (?!)
Grootouders hebben, hoe langer hoe meer, een groeiende taak in de opvang van hun kleinkinderen. 
Staan ze daarom ook in voor hun opvoeding en hebben ze hierin de ruimte om eigen accenten te leggen? 
Als gespreksleider gaat Marc Vandenberghe, voorzitter Gezinsbond Heule, samen met de aanwezigen op 
zoek naar een antwoord op vragen rond ‘de kunst om er te zijn’ als grootouder. Enkele handvatten om in 
deze kunstvorm te kunnen schitteren, daar gaat het om tijdens deze ‘praatnamiddag’.

Tijdstip Locatie Kostprijs Inschrijven

maandag 7 juli van 14.00u tot 16.00u LDC Elckerlyc € 2* gewenst
* koffie inbegrepen

Artrose en hernia, hoe te leven met die pijn?
Soms krijgen mensen te horen dat rug- of nekklachten een gevolg zijn van artrose of hernia en dat er niks 
aan te doen valt.
Is dit wel zo ? Staan we echt enkel en alleen voor de moeilijke keuze : 
 - leren leven met de klachten en de pijn ?
 - of een operatie te ondergaan ?

Deze voordracht heeft als doel duidelijk te maken dat veel mensen met artrose of hernia toch nog een 
andere keuze hebben.
We vernemen wat artrose en hernia zijn, hoe deze tot stand komen en hoe het in veel gevallen mogelijk is 
toch nog behoorlijk pijnvrij en kwalitatief te leven.

Tijdstip Locatie Kostprijs Inschrijven

dinsdag 15 juli van 14.00u tot 15.30u LDC Het Knooppunt gratis noodzakelijk
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Computerassistentie
Je bent volkomen leek in de computerwereld? Of je durft je kinderen of kleinkinderen niet om hulp te 
vragen? Dankzij de inzet van onze vrijwillige computerassistenten kun je voor alle kleine problemen gratis 
advies en ondersteuning krijgen. Het computeratelier gaat door in de cafetaria, elke eerste maandag van 
de maand in LDC Het Knooppunt en elke eerste donderdag van de maand in LDC Elckerlyc. Breng je lap-
top, gsm of tablet mee. Vanaf september gaat het computeratelier in LDC Het Knooppunt twee maal per 
maand door. 

Tijdstip Locatie Kostprijs Inschrijven
donderdag 3 juli en 7 augustus 
maandag 7 juli en 4 augustus 

van 14.00u tot 16.00u

LDC Elckerlyc
LDC Het Knooppunt

gratis
gratis

niet nodig
niet nodig

Brei- en gezelschapsspellenclub
Hou je van breien of ander handwerk? Of speel je liever een potje Rummikub en leg je graag een kaartje? 
Kom dan zeker naar onze brei- en gezelschapsspellenclub! Ben je zelf een crack in een bepaald spel? Breng 
het gerust mee! Je kan zelf je brei- of handwerk meebrengen. Indien je het breien eens wil proberen, kan 
je tegen een kleine prijs bij ons wol en naalden kopen.

Tijdstip Locatie Kostprijs Inschrijven
vrijdag 4 juli en 1 augustus

van 10.15u tot 11.30u Mo2 Moorsele gratis gewenst

IJsnamiddag
Een heerlijke dame blanche of andere ijsjes in LDC Het Knooppunt. Bedoeld voor bewoners van het woon-
zorgcentrum en iedereen uit de buurt. Inschrijven is niet nodig, smullen des te meer! 

Maandelijks een lekkernij in LDC Elckerlyc die door de vrijwilligers wordt bereid. Deze maand kan je proe-
ven van lekker ijs met vers fruit en poffertjes.

Tijdstip Locatie Kostprijs Inschrijven
maandag 7 juli van 14.00u tot 17.00u 

woensdag 16 juli vanaf 14.00u
LDC Het Knooppunt

LDC Elckerlyc
€ 4
€ 3

niet nodig 
gewenst
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Contactnamiddag 75+: Op de koffie met … ’bendige Maria’
Rita Vereecke neemt ons in haar humoristisch programma mee naar de tijd van toen. 
Als Bendige Maria betrekt ze de hele zaal wanneer ze bijvoorbeeld een kapper, kinesist, optieker, juwelier, 
modeontwerpster ... in haar verhaal nodig heeft. Een aantal mensen een slaapmuts opzetten of een das-
string aandoen lokt gegarandeerd  bij iedereen een schaterlach uit.
Kortom een aangename namiddag vol humor enkel voor 75+’ers.

Tijdstip Locatie Kostprijs Inschrijven

maandag 14 juli van 14.00u tot 16.00u LDC Het Knooppunt  € 3 vóór 9 juli 

* koffie en taart inbegrepen, vervoer nodig € 2 (gelieve dit uitdrukkelijk te vermelden bij inschrijving)

Actualiteitenuurtje
Wat je niet allemaal leest in de krant! We gaan op zoek naar merkwaardige nieuwsfeiten, waarover we 
dan gezellig kunnen debatteren. Kom en laat ons weten wat je bezig houdt!

Tijdstip Locatie Kostprijs Inschrijven

vrijdag 18 juli van 10.15u tot 11.30u Mo2 Moorsele gratis gewenst

Liedjes uit de oude doos
Hou jij ook zo van al die oude liedjes, die je nergens meer hoort? Kom met ons mee zingen en we maken 
er opnieuw een hit van! Ambiance verzekerd.

Tijdstip Locatie Kostprijs Inschrijven
vrijdag 25 juli en vrijdag 29 juli

van 10.15u tot 11.30u Mo2 Moorsele gratis gewenst

Kaartersclub Het Knooppunt
Nieuwe leden kunnen zich nog altijd inschrijven aan de balie van het lokaal dienstencentrum.

Tijdstip Locatie Kostprijs Inschrijven
maandag 28 juli en 18 augustus

 om 14.00u LDC Het Knooppunt € 12* niet nodig

*lidgeld voor 1 jaar kaartplezier

Kaart- en spelnamiddag
Zin in een ‘kaartje leggen’, maar je vindt geen tweede en derde, laat staan een vierde man? Of je had altijd 
al Rummikub willen leren, maar niemand heeft je ooit de regels geleerd? 
Kom dan langs op onze wekelijkse kaart- en spelnamiddag. Het dienstencentrum heeft zelf kaarten en 
spellen, maar je kunt eventueel ook je lievelingsspel meebrengen.

Tijdstip Locatie Kostprijs Inschrijven
iedere dinsdag vanaf 14.00u 

ma-, woe- en vrijdag vanaf 14.00u 
LDC Elckerlyc

LDC Het Knooppunt 
gratis
gratis

niet nodig
niet nodig
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VORMINGEN VANAF SEpTEMBER 2014 IN LDC ELCKERLYC
voor alle vormingen hieronder is inschrijving noodzakelijk

voor de vormingen pC kun je inschrijven in CC Guldenberg Wevelgem 

Nederlandse taallessen (i.s.m. CVO 3 hofsteden)
Je bent anderstalig en wil (beter) Nederlands leren spreken en schrijven? In deze cursus staat spreekvaar-
digheid centraal. Je leert een eenvoudig gesprek voeren, telefoneren, de weg vragen ... .

Tijdstip: iedere maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.45u tot 11.35u
Meer info over de kostprijs en de leermethode www.cvo3hofsteden.org, 056 25 47 13 of LDC Elckerlyc

Photoshop elements deel 1 (i.s.m. CC Wevelgem en CVO Vivo)
De uitleg wordt gegeven aan de hand van gezamenlijke oefeningen, na elke uiteenzetting volgen heel wat 
vlotte oefeningen, die de cursisten op hun eigen tempo maken om zo de aangeleerde technieken toe te 
kunnen passen en te oefenen. Er wordt heel wat belang gehecht aan praktische toepassingen en 
oefeningen.

Tijdstip: iedere maandagvoormiddag vanaf 15 september 2014 tem 19 januari 2015 van 09.00u tot 12.00u 
Kostprijs: € 85 (info omtrent kortingsmogelijkheden CC Wevelgem) 

Multimedia vervolg (i.s.m. CC Wevelgem en CVO Vivo)
Na het volgen van deze cursus kan je volgende handelingen rond muziek: cd’s omzetten naar mp3’s, 
muziekcollectie ordenen in afspeellijsten, verzamel cd branden met al je favoriete liedjes, muziekcollectie 
synchroniseren met je mp3 speler/iPod, kopie maken van een cd.

Tijdstip: iedere maandagnamiddag vanaf 15 september 2014 tem 19 januari 2015 van 13.30u tot 16.30u 
Kostprijs: € 85 (info omtrent kortingsmogelijkheden CC Wevelgem) 

PC initiatie deel 1 (i.s.m. CC Wevelgem en CVO Vivo)
We richten ons naar de beginnende computergebruiker die geen voorkennis heeft. In deze cursus komen 
volgende thema’s aan bod: het toetsenbord en de muis, wegwijs door de computerapparatuur, basis-
begrippen van Office pakketten waaronder Word, nieuwe en nuttige informatie via het internet en verzen-
den van een e-mail.

Tijdstip: iedere woensdagvoormiddag vanaf 17 september 2014 tem 14 januari 2015 van 09.00u tot 12.00u 
Kostprijs: € 85 (info omtrent kortingsmogelijkheden CC Wevelgem) 

Haal meer uit internet (i.s.m. CC Wevelgem en CVO Vivo)
Waarschijnlijk heb je al eerste stappen gezet in de wereld van www en e-mail. Maar zelfs al heb je dit nog 
niet gedaan dan is dit de module waarin je zal leren hoe je efficiënt kan werken met deze populaire toe-
passingen van de computer. Voorbeelden: hoe kan je een website bekijken, hoe zoek ik op een efficiënte 
manier gegevens op op het internet, hoe bewaar ik belangrijke mails … 

Tijdstip: iedere maandagvoormiddag vanaf 15 september 2014 tem 19 januari 2015 van 09.00u tot 12.00u 
Kostprijs: € 85 (info omtrent kortingsmogelijkheden CC Wevelgem) 
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Contactnamiddag 75+: Op de koffie met … ’bendige Maria’
Rita Vereecke neemt ons in haar humoristisch programma mee naar de tijd van toen. 
Als Bendige Maria betrekt ze de hele zaal wanneer ze bijvoorbeeld een kapper, kinesist, optieker, juwelier, 
modeontwerpster ... in haar verhaal nodig heeft. Een aantal mensen een slaapmuts opzetten of een das-
string aandoen lokt gegarandeerd  bij iedereen een schaterlach uit.
Kortom een aangename namiddag vol humor enkel voor 75+’ers.

Tijdstip Locatie Kostprijs Inschrijven

maandag 14 juli van 14.00u tot 16.00u LDC Het Knooppunt  € 3 vóór 9 juli 

* koffie en taart inbegrepen, vervoer nodig € 2 (gelieve dit uitdrukkelijk te vermelden bij inschrijving)

Actualiteitenuurtje
Wat je niet allemaal leest in de krant! We gaan op zoek naar merkwaardige nieuwsfeiten, waarover we 
dan gezellig kunnen debatteren. Kom en laat ons weten wat je bezig houdt!

Tijdstip Locatie Kostprijs Inschrijven

vrijdag 18 juli van 10.15u tot 11.30u Mo2 Moorsele gratis gewenst

Liedjes uit de oude doos
Hou jij ook zo van al die oude liedjes, die je nergens meer hoort? Kom met ons mee zingen en we maken 
er opnieuw een hit van! Ambiance verzekerd.

Tijdstip Locatie Kostprijs Inschrijven
vrijdag 25 juli en vrijdag 29 juli

van 10.15u tot 11.30u Mo2 Moorsele gratis gewenst

Kaartersclub Het Knooppunt
Nieuwe leden kunnen zich nog altijd inschrijven aan de balie van het lokaal dienstencentrum.

Tijdstip Locatie Kostprijs Inschrijven
maandag 28 juli en 18 augustus

 om 14.00u LDC Het Knooppunt € 12* niet nodig

*lidgeld voor 1 jaar kaartplezier

Kaart- en spelnamiddag
Zin in een ‘kaartje leggen’, maar je vindt geen tweede en derde, laat staan een vierde man? Of je had altijd 
al Rummikub willen leren, maar niemand heeft je ooit de regels geleerd? 
Kom dan langs op onze wekelijkse kaart- en spelnamiddag. Het dienstencentrum heeft zelf kaarten en 
spellen, maar je kunt eventueel ook je lievelingsspel meebrengen.

Tijdstip Locatie Kostprijs Inschrijven
iedere dinsdag vanaf 14.00u 

ma-, woe- en vrijdag vanaf 14.00u 
LDC Elckerlyc

LDC Het Knooppunt 
gratis
gratis

niet nodig
niet nodig
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VORMINGEN VANAF SEpTEMBER 2014 IN LDC ELCKERLYC

voor alle vormingen hieronder is inschrijving noodzakelijk
voor de vormingen pC kun je inschrijven in CC Guldenberg Wevelgem 

Nederlandse taallessen (i.s.m. CVO 3 hofsteden)
Je bent anderstalig en wil (beter) Nederlands leren spreken en schrijven? In deze cursus staat spreekvaar-
digheid centraal. Je leert een eenvoudig gesprek voeren, telefoneren, de weg vragen ... .

Tijdstip: iedere maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.45u tot 11.35u
Meer info over de kostprijs en de leermethode www.cvo3hofsteden.org, 056 25 47 13 of LDC Elckerlyc

Photoshop elements deel 1 (i.s.m. CC Wevelgem en CVO Vivo)
De uitleg wordt gegeven aan de hand van gezamenlijke oefeningen, na elke uiteenzetting volgen heel wat 
vlotte oefeningen, die de cursisten op hun eigen tempo maken om zo de aangeleerde technieken toe te 
kunnen passen en te oefenen. Er wordt heel wat belang gehecht aan praktische toepassingen en 
oefeningen.

Tijdstip: iedere maandagvoormiddag vanaf 15 september 2014 tem 19 januari 2015 van 09.00u tot 12.00u 
Kostprijs: € 85 (info omtrent kortingsmogelijkheden CC Wevelgem) 

Multimedia vervolg (i.s.m. CC Wevelgem en CVO Vivo)
Na het volgen van deze cursus kan je volgende handelingen rond muziek: cd’s omzetten naar mp3’s, 
muziekcollectie ordenen in afspeellijsten, verzamel cd branden met al je favoriete liedjes, muziekcollectie 
synchroniseren met je mp3 speler/iPod, kopie maken van een cd.

Tijdstip: iedere maandagnamiddag vanaf 15 september 2014 tem 19 januari 2015 van 13.30u tot 16.30u 
Kostprijs: € 85 (info omtrent kortingsmogelijkheden CC Wevelgem) 

PC initiatie deel 1 (i.s.m. CC Wevelgem en CVO Vivo)
We richten ons naar de beginnende computergebruiker die geen voorkennis heeft. In deze cursus komen 
volgende thema’s aan bod: het toetsenbord en de muis, wegwijs door de computerapparatuur, basis-
begrippen van Office pakketten waaronder Word, nieuwe en nuttige informatie via het internet en verzen-
den van een e-mail.

Tijdstip: iedere woensdagvoormiddag vanaf 17 september 2014 tem 14 januari 2015 van 09.00u tot 12.00u 
Kostprijs: € 85 (info omtrent kortingsmogelijkheden CC Wevelgem) 

Haal meer uit internet (i.s.m. CC Wevelgem en CVO Vivo)
Waarschijnlijk heb je al eerste stappen gezet in de wereld van www en e-mail. Maar zelfs al heb je dit nog 
niet gedaan dan is dit de module waarin je zal leren hoe je efficiënt kan werken met deze populaire toe-
passingen van de computer. Voorbeelden: hoe kan je een website bekijken, hoe zoek ik op een efficiënte 
manier gegevens op op het internet, hoe bewaar ik belangrijke mails … 

Tijdstip: iedere maandagvoormiddag vanaf 15 september 2014 tem 19 januari 2015 van 09.00u tot 12.00u 
Kostprijs: € 85 (info omtrent kortingsmogelijkheden CC Wevelgem) 
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VORMINGEN VANAF SEpTEMBER 2014 IN LDC hET KNOOppUNT

voor alle vormingen hieronder is inschrijving noodzakelijk

Spaans voor op reis (i.s.m. CVO 3 Hofsteden)
Heb je zopas een reis vastgelegd en ben je al helemaal in de stemming voor een strandvakantie of een do-
sis cultuur? Dan is dit het ideale moment om op korte tijd een basiskennis van het Spaans op te bouwen. 
Tijdens deze cursus leer je je met handige zinnetjes behelpen op reis.
Tijdstip: woensdagvoormiddag vanaf 10 september 2014 tot 21 januari 2015 van 9.00u tot 12.05u
Kostprijs: € 69, lesmateriaal € 25 

Eerste jaar Spaans (i.s.m. CVO 3 Hofsteden)
Zou je graag die 400 miljoen Spaanstaligen kunnen begrijpen? Wil je meer kennen dan cerveza, playa en 
olé? Ben je geïnteresseerd in de Spaanse en Latijns-Amerikaanse cultuur? Of wil je gewoon een zorgeloze 
vakantie in Spanje? Vanaf de eerste lessen zul je versteld staan van de gemaakte vorderingen.
Tijdstip: dinsdagvoormiddag vanaf 9 september 2014 tot 16 juni 2015 van 9.00u tot 12.05u 
Kostprijs: € 138, lesmateriaal € 33 

Tweede jaar Spaans (i.s.m. CVO 3 Hofsteden)
Vervolgjaar voor wie de smaak te pakken heeft. Je kunt je kan nog wat verdiepen in de taal van Cervantes.
Tijdstip: donderdagvoormiddag vanaf 11.00u september 2014 tot 18 juni 2015 van 9.00u tot 12.05
Kostprijs: € 138, lesmateriaal € 62 

Frans voor op reis (i.s.m. CVO 3 Hofsteden)
Heb je zopas een reis vastgelegd en ben je al helemaal in de stemming voor een strandvakantie of een 
dosis cultuur? Tijdens deze cursus leer je je met handige zinnetjes behelpen op reis.
Tijdstip: vrijdagvoormiddag vanaf 12 september 2014 tot 27 februari 2015 van 9.00u tot 12.05u
Kostprijs: € 69, lesmateriaal € 22 

Eerste jaar Engels (i.s.m. CVO 3 Hofsteden)
Wil je je verstaanbaar maken tegenover een buitenlands vriendje van je kleinkind? Of zou je gewoon een 
dagje willen shoppen in Londen? Al vanaf de eerste lessen zul je versteld staan van jouw vorderingen.
Tijdstip: vrijdagvoormiddag vanaf 12 september 2014 tot 30 januari 2015 van 9.00u tot 12.05u
Kostprijs: € 69, lesmateriaal € 51 (boek bedoeld voor twee semesters) 

Derde jaar Engels (i.s.m. CVO 3 Hofsteden)
Toegankelijk voor iedereen die het tweede niveau goed heeft beëindigd. 
Tijdstip: dinsdagvoormiddag vanaf 9 september 2014 tot 16 juni 2015 van 9.00u tot 12.05u
Kostprijs: Inschrijvingsgeld: € 138 euro, lesmateriaal € 51 (boek bedoeld voor twee semesters) 

Kruidenkennis
In deze cursus leer je op een praktische manier de benaming, de groeiwijze, bloeitijdstippen, kleur, ken-
merken, teelt en oogst kennen. Daarnaast krijg je heel wat tips over hoe je je eigen kruidentuintje kunt 
aanleggen en onderhouden.
Tijdstip: donderdagnamiddag vanaf 25 september 2014 tot 18 december 2014 van 13.00u tot 16.00u
Kostprijs: € 70 

Fantasiejuwelen
In deze cursus worden verschillende soorten technieken aangeleerd om kralen te rijgen met verschillende 
soorten draden en technieken. We vilten en haken ook sjaals, boetseren en beschilderen kralen, gebruiken 
Swarovski parels en nog veel meer.
Tijdstip: woensdagvoormiddag vanaf 24 september 2014 tot 17 december 2014 van 9.00 tot 12.00u
Kostprijs: € 51 
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voor de vormingen pC kun je inschrijven in CC Guldenberg Wevelgem 

Computerinitiatie deel 1 (Windows 8) (i.s.m. CC Wevelgem en CVO Vivo)
In deze cursus word je wegwijs gemaakt door de computerapparatuur, nieuws en nuttige informatie 
terugvinden op het internet, basisbegrippen van Word, Excel, Powerpoint en Publisher en leer je e-mails 
verzenden. 
Tijdstip: donderdagnamiddag vanaf 18 september 2014 tot 15 januari 2015 van 13.30u tot 16.30u
Inschrijvingsgeld: € 85 (gebruik van laptop is inbegrepen)

Computerinitiatie deel 2 (Windows 8) (i.s.m. CC Wevelgem en CVO Vivo)
In deze cursus leer je efficiënt werken met mappen, bestanden en Windows-instellingen, werken met een 
USB-stick en krijg je een grondige kennis van het besturingssysteem. 
Tijdstip: maandagvoormiddag vanaf 15 september 2014 tot 19 januari 2015 van 9.00u tot 12.00u 
Kostprijs: € 85 (gebruik van laptop is inbegrepen) 

Multimedia: de eerste stappen (i.s.m. CC Wevelgem en CVO Vivo)
In deze cursus wordt volgende aangeleerd: aankooptips voor multimediatoestellen, oude analoge foto’s en 
dia’s inscannen, digitale foto’s overbrengen van je fototoestel naar je pc, afdrukken bestellen van je foto’s, 
een fotoboek en kalender maken, fotocollectie ordenen en beheren met Picasa, een fotocadeau bestellen, 
een cd maken met foto’s, een kort filmpje maken van je digitale foto’s, cd’s omzetten naar mp3, muziekcol-
lectie ordenen in afspeellijsten, verzamel cd branden met al je favoriete liedjes, muziekcollectie synchro-
niseren met je mp3 speler/iPod, kopie maken van een cd, online delen van grote bestanden, branden van 
cd’s en dvd’s, demo installeren van een app op de iPad, de map Video beheren op de computer en een 
reservekopie of backup maken van je bestanden.
Tijdstip: maandagnamiddag vanaf 15 september 2014 tot 19 januari 2015 van 13.30u tot 16.30u 
Kostprijs: € 85  (gebruik van laptop is inbegrepen)

Aan de slag met Android: tablets en smartphones (*) (i.s.m. CC Wevelgem en CVO 
Vivo)
Inhoud van deze cursus? Verbinding maken met het Internet, kennismaken met Android en de google 
account, persoonlijke instellingen, Android Market en beheer van apps, beveiliging van Android, werken 
met Chrome, agenda, google+ en gmail, foto’s maken, organiseren, bewerken en delen, muziek beluis-
teren, downloaden, organiseren en delen, video bekijken, zelf filmen, monteren, organiseren en delen, 
Android als mediaspeler, bestanden en documenten beheren via Android en afdrukken vanaf de tablet.
Tijdstip: donderdagvoormiddag van 18 september 2014 tot 27 november 2014 van 9.00u tot 12.00u
Kostprijs: € 65 
(*) Cursisten moeten bij het volgen van deze module hun eigen tablet of smartphone meebrengen

IPad voor beginners (i.s.m. CC Wevelgem en CVO Vivo)
Cursisten krijgen: een overzicht van verschillende soorten iPad met aankoopadvies, tips voor het eerst 
in gebruik nemen en configureren naar wens, mails lezen op iPad, surfen op het internet, Appstore en 
iTunes, notities nemen, digitale kranten, tijdschriften, de iPad gebruiken als communicatiemiddel, e-mail, 
berichtjes, videotelefonie … uitwisselen van allerlei bestanden, fotograferen en filmen met de iPad, de 
iPad gebruiken als agenda, de standaardapps van naderbij bekijken, productieve en leuke apps (voorbeeld 
tv kijken ...).
Tijdstip: vrijdagvoormiddag van 19 september 2014 tot 5 december 2014 van 9.00u tot 12.00u
Kostprijs: € 65 (gebruik van iPad is inbegrepen)

95317_juli-aug.indd   12 12/06/2014   13:11:35



V
O

R
M

IN
G

12
VORMINGEN VANAF SEpTEMBER 2014 IN LDC hET KNOOppUNT

voor alle vormingen hieronder is inschrijving noodzakelijk

Spaans voor op reis (i.s.m. CVO 3 Hofsteden)
Heb je zopas een reis vastgelegd en ben je al helemaal in de stemming voor een strandvakantie of een do-
sis cultuur? Dan is dit het ideale moment om op korte tijd een basiskennis van het Spaans op te bouwen. 
Tijdens deze cursus leer je je met handige zinnetjes behelpen op reis.
Tijdstip: woensdagvoormiddag vanaf 10 september 2014 tot 21 januari 2015 van 9.00u tot 12.05u
Kostprijs: € 69, lesmateriaal € 25 

Eerste jaar Spaans (i.s.m. CVO 3 Hofsteden)
Zou je graag die 400 miljoen Spaanstaligen kunnen begrijpen? Wil je meer kennen dan cerveza, playa en 
olé? Ben je geïnteresseerd in de Spaanse en Latijns-Amerikaanse cultuur? Of wil je gewoon een zorgeloze 
vakantie in Spanje? Vanaf de eerste lessen zul je versteld staan van de gemaakte vorderingen.
Tijdstip: dinsdagvoormiddag vanaf 9 september 2014 tot 16 juni 2015 van 9.00u tot 12.05u 
Kostprijs: € 138, lesmateriaal € 33 

Tweede jaar Spaans (i.s.m. CVO 3 Hofsteden)
Vervolgjaar voor wie de smaak te pakken heeft. Je kunt je kan nog wat verdiepen in de taal van Cervantes.
Tijdstip: donderdagvoormiddag vanaf 11.00u september 2014 tot 18 juni 2015 van 9.00u tot 12.05
Kostprijs: € 138, lesmateriaal € 62 

Frans voor op reis (i.s.m. CVO 3 Hofsteden)
Heb je zopas een reis vastgelegd en ben je al helemaal in de stemming voor een strandvakantie of een 
dosis cultuur? Tijdens deze cursus leer je je met handige zinnetjes behelpen op reis.
Tijdstip: vrijdagvoormiddag vanaf 12 september 2014 tot 27 februari 2015 van 9.00u tot 12.05u
Kostprijs: € 69, lesmateriaal € 22 

Eerste jaar Engels (i.s.m. CVO 3 Hofsteden)
Wil je je verstaanbaar maken tegenover een buitenlands vriendje van je kleinkind? Of zou je gewoon een 
dagje willen shoppen in Londen? Al vanaf de eerste lessen zul je versteld staan van jouw vorderingen.
Tijdstip: vrijdagvoormiddag vanaf 12 september 2014 tot 30 januari 2015 van 9.00u tot 12.05u
Kostprijs: € 69, lesmateriaal € 51 (boek bedoeld voor twee semesters) 

Derde jaar Engels (i.s.m. CVO 3 Hofsteden)
Toegankelijk voor iedereen die het tweede niveau goed heeft beëindigd. 
Tijdstip: dinsdagvoormiddag vanaf 9 september 2014 tot 16 juni 2015 van 9.00u tot 12.05u
Kostprijs: Inschrijvingsgeld: € 138 euro, lesmateriaal € 51 (boek bedoeld voor twee semesters) 

Kruidenkennis
In deze cursus leer je op een praktische manier de benaming, de groeiwijze, bloeitijdstippen, kleur, ken-
merken, teelt en oogst kennen. Daarnaast krijg je heel wat tips over hoe je je eigen kruidentuintje kunt 
aanleggen en onderhouden.
Tijdstip: donderdagnamiddag vanaf 25 september 2014 tot 18 december 2014 van 13.00u tot 16.00u
Kostprijs: € 70 

Fantasiejuwelen
In deze cursus worden verschillende soorten technieken aangeleerd om kralen te rijgen met verschillende 
soorten draden en technieken. We vilten en haken ook sjaals, boetseren en beschilderen kralen, gebruiken 
Swarovski parels en nog veel meer.
Tijdstip: woensdagvoormiddag vanaf 24 september 2014 tot 17 december 2014 van 9.00 tot 12.00u
Kostprijs: € 51 
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voor de vormingen pC kun je inschrijven in CC Guldenberg Wevelgem 

Computerinitiatie deel 1 (Windows 8) (i.s.m. CC Wevelgem en CVO Vivo)
In deze cursus word je wegwijs gemaakt door de computerapparatuur, nieuws en nuttige informatie 
terugvinden op het internet, basisbegrippen van Word, Excel, Powerpoint en Publisher en leer je e-mails 
verzenden. 
Tijdstip: donderdagnamiddag vanaf 18 september 2014 tot 15 januari 2015 van 13.30u tot 16.30u
Inschrijvingsgeld: € 85 (gebruik van laptop is inbegrepen)

Computerinitiatie deel 2 (Windows 8) (i.s.m. CC Wevelgem en CVO Vivo)
In deze cursus leer je efficiënt werken met mappen, bestanden en Windows-instellingen, werken met een 
USB-stick en krijg je een grondige kennis van het besturingssysteem. 
Tijdstip: maandagvoormiddag vanaf 15 september 2014 tot 19 januari 2015 van 9.00u tot 12.00u 
Kostprijs: € 85 (gebruik van laptop is inbegrepen) 

Multimedia: de eerste stappen (i.s.m. CC Wevelgem en CVO Vivo)
In deze cursus wordt volgende aangeleerd: aankooptips voor multimediatoestellen, oude analoge foto’s en 
dia’s inscannen, digitale foto’s overbrengen van je fototoestel naar je pc, afdrukken bestellen van je foto’s, 
een fotoboek en kalender maken, fotocollectie ordenen en beheren met Picasa, een fotocadeau bestellen, 
een cd maken met foto’s, een kort filmpje maken van je digitale foto’s, cd’s omzetten naar mp3, muziekcol-
lectie ordenen in afspeellijsten, verzamel cd branden met al je favoriete liedjes, muziekcollectie synchro-
niseren met je mp3 speler/iPod, kopie maken van een cd, online delen van grote bestanden, branden van 
cd’s en dvd’s, demo installeren van een app op de iPad, de map Video beheren op de computer en een 
reservekopie of backup maken van je bestanden.
Tijdstip: maandagnamiddag vanaf 15 september 2014 tot 19 januari 2015 van 13.30u tot 16.30u 
Kostprijs: € 85  (gebruik van laptop is inbegrepen)

Aan de slag met Android: tablets en smartphones (*) (i.s.m. CC Wevelgem en CVO 
Vivo)
Inhoud van deze cursus? Verbinding maken met het Internet, kennismaken met Android en de google 
account, persoonlijke instellingen, Android Market en beheer van apps, beveiliging van Android, werken 
met Chrome, agenda, google+ en gmail, foto’s maken, organiseren, bewerken en delen, muziek beluis-
teren, downloaden, organiseren en delen, video bekijken, zelf filmen, monteren, organiseren en delen, 
Android als mediaspeler, bestanden en documenten beheren via Android en afdrukken vanaf de tablet.
Tijdstip: donderdagvoormiddag van 18 september 2014 tot 27 november 2014 van 9.00u tot 12.00u
Kostprijs: € 65 
(*) Cursisten moeten bij het volgen van deze module hun eigen tablet of smartphone meebrengen

IPad voor beginners (i.s.m. CC Wevelgem en CVO Vivo)
Cursisten krijgen: een overzicht van verschillende soorten iPad met aankoopadvies, tips voor het eerst 
in gebruik nemen en configureren naar wens, mails lezen op iPad, surfen op het internet, Appstore en 
iTunes, notities nemen, digitale kranten, tijdschriften, de iPad gebruiken als communicatiemiddel, e-mail, 
berichtjes, videotelefonie … uitwisselen van allerlei bestanden, fotograferen en filmen met de iPad, de 
iPad gebruiken als agenda, de standaardapps van naderbij bekijken, productieve en leuke apps (voorbeeld 
tv kijken ...).
Tijdstip: vrijdagvoormiddag van 19 september 2014 tot 5 december 2014 van 9.00u tot 12.00u
Kostprijs: € 65 (gebruik van iPad is inbegrepen)
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Voorleesnamiddag bibliotheek voor (groot)ouders en (klein)kinderen
Annie Heytens was kleuterjuf en is sinds enkele jaren één van de huisvertellers van de bibliotheek. Ze ver-
telt graag vol overgave en bezieling haar mooiste prentenboeken of ze leest haar favoriete verhalen voor. 
Voor deze zomeractiviteit laat ze zich inspireren door het thema zomer, zon en vakantie. Maar ook als 
kleinkinderen komen logeren bij hun grootouders, is het altijd een beetje vakantie.
Dit verteluurtje is een prettige activiteit voor grootouders en hun kleinkinderen (doelgroep 3 jaar tem 9 
jaar). 

Het vertelmoment vindt plaats in de vertelruimte op de hoogste verdieping van bibliotheek Ter Mote.
Aansluitend is er een kennismaking met de jeugdbibliotheek en de boeken voor jonge kinderen.

Tijdstip Locatie Kostprijs Inschrijven

dinsdag 15 juli
van 14.30u tot 15.30u

BIB Ter Mote 
(organisatie 

LDC Elkcerlyc)
€ 2/gezin vóór 10 juli

Fotoreportage door globetrotter Willy Sieuw: 
Zuid Afrika   ‘TROTS VAN DE TAFELBERG’
Na een korte inleiding nemen we jullie mee door het noorden van het land met wildsafari’s in privéparken, 
in het Krüger NP op zoek naar ‘the Big Five’, het  Drakensbergen NP met de Mpumalanga panoramaroute, 
Kwazulu - Natal NP, Swaziland en ‘The Battlefieds’.
 
Zuidelijker, gaan we vanaf Port Elisabeth, langs de wilde kust, de Groene en bebloemde Tuinen Route, 
Tsitsikamma NP en kleine Karoo ontdekken, verder naar Stellenbosch, Franschhoek en Pearl, typische Oer-
Hollandse en Franse wijnstreken. We spotten walvissen en pelsrobben en bezoeken struisvogelboerde-
rijen. Om Kaapstad te bereiken met zijn beroemde ’Tafelberg’ en ‘Kaap de Goede Hoop’ het einde van het 
Afrikaanse continent en onze reis … 

Tijdstip Locatie Kostprijs Inschrijven
dinsdag 19 augustus 

van 14.00u tot 16.00u LDC Het Knooppunt € 3* noodzakelijk

* koffie en taart inbegrepen
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Handwerkclub (breien, haken, kruissteek)
In het lokaal dienstencentrum bieden we de mogelijkheid om in gezelschap te werken aan een eigen hand-
werk. Bovendien kunnen we hierbij rekenen op de hulp van Ilse D’Haene. Zowel het breien, het naaien als 
het haken komen aan bod. Wij zorgen voor de fijne omgeving. 

Tijdstip Locatie Kostprijs Inschrijven

iedere woensdag van 14.30u tot 17.00u LDC Het Knooppunt € 3* niet nodig
*een deel van de inkomsten van de handwerkclub wordt besteed aan een project ten voordele van weeskinderen in Namibië. 

Klaprozen
In 2014 herdenken we dat W.O. I 100 jaar geleden begonnen 
is. De klaprozen of ‘poppy’ zijn het symbool geworden van 
deze gruwelijke oorlog. De klaprozen die wij maken staan 
op een steel van ongeveer 1 meter hoog en kunnen zowel 
binnen als buiten geplaatst worden. Mensen die geen gazon 
hebben kunnen ze nog altijd buiten zetten in een betonklin-
kertje. We maken in twee lessen drie klaprozen.

Tijdstip Locatie Kostprijs Inschrijven

vrijdag 4 en 18 juli
van 13.30u tot 17.00u

vrijdag 22 en 29 augustus 
van 13.30u tot 17.00u

LDC Elckerlyc 

LDC Elckerlyc

€ 12*

€ 12*

vóór 2 juli

vóór 12 augustus

* lesmateriaal voor 2 lessen en koffie inbegrepen

Crea-activiteit i.s.m. Okra Gullegem
Deze zomer ontvangen we opnieuw de crea-club van Okra Gullegem. Tijdens deze namiddag worden al-
lerhande knutselwerkjes afgewerkt. Iedereen welkom om een handje te helpen.  

Tijdstip Locatie Kostprijs Inschrijven

donderdag 10 juli van 14.00u tot 16.00u LDC Het Knooppunt € 1* gewenst

* te betalen aan de lesgever

grootouders en kleinkinderen versieren cupcakes
Uiteraard vergeten we de creatievelingen niet. Cupcakes versieren samen met je kleinkinderen en deze 
dan op het einde trots aan mama en papa kunnen tonen ... en laten proeven!

Tijdstip Locatie Kostprijs Inschrijven

woensdag 16 juli van 14.00u tot 16.00u LDC Elckerlyc € 3 vóór 10 juli

grootouders en kleinkinderen knutselen
Bij deze activiteit ga je met fimo klei mooie diertjes maken. Kleien maar!

Tijdstip Locatie Kostprijs Inschrijven

donderdag 17 juli van 14.00u tot 16.00u LDC Elckerlyc € 4 vóór 14 juli
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€ 12*
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vóór 12 augustus
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Crea-activiteit i.s.m. Okra Gullegem
Deze zomer ontvangen we opnieuw de crea-club van Okra Gullegem. Tijdens deze namiddag worden al-
lerhande knutselwerkjes afgewerkt. Iedereen welkom om een handje te helpen.  
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Tijdstip Locatie Kostprijs Inschrijven

woensdag 16 juli van 14.00u tot 16.00u LDC Elckerlyc € 3 vóór 10 juli

grootouders en kleinkinderen knutselen
Bij deze activiteit ga je met fimo klei mooie diertjes maken. Kleien maar!
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Activiteit Wanneer Locatie Kostprijs Inschrijven

Lijndans vrijdag 4 en 18 juli en 1 augustus 
van 9.30u tot 11.30u LDC Het Knooppunt € 30 voor 

10-beurten noodzakelijk

Zitturnen vrijdag 11 juli en 22 augustus 
van 10.15u tot 11.30u Mo2 Moorsele gratis gewenst

Kubben
maandag 7 en 14 juli 

maandag 11 en 18 augustus
vanaf 14.00u

LDC Elckerlyc gratis niet nodig

Petanque iedere donderdag vanaf 14.00u LDC Elckerlyc gratis niet nodig

VOLKSSpELEN VOOR GROOTOUDERES EN KLEINKINDEREN

Wil je eens proeven van volksspelen samen met je kleinkinderen? Vanaf 14.00u kan je deelnemen aan de 
volksspelen aan de inkom van het LDC Elckerlyc. Onze vrijwilligers leggen je alles uit over de sjoelbak, 
bakschieten, toptafel, schijfschieten, ringsteken ... .

Tijdstip Locatie Kostprijs Inschrijven

dinsdag 8 juli van 14.00u tot 16.00u LDC Elckerlyc € 1/gezin gewenst
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WIL JE IETS MELDEN? OF hEB JE EEN SUGGESTIE OF EEN 
KLAChT OVER ONZE DIENSTVERLENING?

Aarzel niet en laat het ons weten! Op die manier willen we onze dienstverlening 
nog verbeteren en het vertrouwen dat je in ons hebt bewaren.
Hoe doe ik een melding, suggestie of klacht?
- Met een meldingsformulier
Je kunt een meldingsformulier afhalen in de dienstencentra aan het onthaal.
Belangrijk: anonieme klachten, suggesties, meldingen worden niet behandeld.
- Via e-mail, per brief of per telefoon
Alle gegevens kun je vinden op de achterflap van deze Wegwijzer.
- Bij de centrumleider van het desbetreffend dienstencentrum

Wat gebeurt er daarna?
Je krijgt een ontvangstmelding waarna we je melding, suggestie of klacht behandelen.
We streven ernaar iedereen zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de drie weken een antwoord te geven.

Vereniging (Wevelgem)
Bond Derde  
Leeftijd Wijnberg

Iedere 2de maandag van de maand om 14.00u hobbyclub in de maand juli
Iedere laatste donderdag van de maand om 14.00u kaarting in de maand augustus

Bond Derde Leef-
tijd Sint-Theresia

Iedere 4de woensdag van de maand om 14.00u kaarting met koffie

LBG Wevelgem 7 juli om 14.30u in ’t Vijverhof (Wevelgem) een bewegingsactiviteit ‘stoelgymnas-
tiek, koffietafel vanaf 14.00u

NEOS 3 juli vertrek 14.00 u aan Leyedaele fietsnamiddag 
17 juli om 14.30u kaarting en rummicub in Leyedaele

OKRA Vakantie? OK, maar wij gaan door met kubben, kaarten, turnen en dansen, 
fietsen, wandelen en ... zingen! Praktische info op www.okrawevelgem.be

S-Plus 15 en 24 juli, 5 en 26 augustus om 14.30u kubben op het pleintje Goudbergstraat
28 juli, 14 en 25 augustus om 14.00u bowlen in bowling Kentucky

VL@S 11 juli om 19.00u eucharistieviering in Sint-Hilarius en aansluitend om 20.15u in 
OC De Stekke Moorsele voordracht ‘Guldensporenslag in vogelvlucht’

Vereniging (Moorsele)
LBG Moorsele 7 juli om 14.30u in ’t Vijverhof (Wevelgem) een bewegingsactiviteit ‘stoelgymnas-

tiek, koffietafel vanaf 14.00u

OKRA 15 juli om 14.00u in De Waterlelie (Sint-Maartensplein 19) een gratis sessie ‘veilig 
elektrisch fietsen’. Inschrijven en meer info bij Dany Deprez: 0496 10 90 27

ZIEKENZORG 14 september van 08.00u tot 10.30u een heerlijk ontbijt in OC De Stekke voor € 8 
p.p. Inschrijven bij Maria Martens: 056 42 08 94 of 0473 34 20 40 tot 1 september

Vereniging (Gullegem)
NEOS 8 juli om 14.30u ontspanningsnamiddag in de Gouden Bank te Gullegem koffie 

met gebak - petanque - kaarting - rummikub

OKRA 16 en 30 juli om 14.00u fietsen met vertrek aan de kerk
17 en 31 juli petanque op terrein Kwadries

S-Plus 14 juli om 14.00u koffie, kaarten, sjoel- en teerlingenbak in OC de Cerf
21 augustus om 14.00u bowlen in bowling Kentucky Wevelgem
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ZELF OOK VRIJWILLIGER WORDEN? DE DIENSTENCENTRA ZIJN EEN AANRADER 
VOOR WIE ERAAN DENKT VRIJWILLIGERSWERK TE DOEN.

We zijn nog  op zoek naar cafetaria- en restaurantvrijwilligers:
Ben je iemand die vriendelijk en hulpvaardig is, leg je gemakkelijk sociale contacten, sta je graag in een 
cafetaria te werken, stiptheid en correctheid schrikken je niet af en je kunt omgaan met geld? Dan ben jij 
de kandidaat die we zoeken.

Tot het takenpakket van de cafetariavrijwilligers horen volgende taken: een voormiddag of namiddag 
verantwoordelijk zijn voor de cafetaria, bestellen en rondgaan met drank, meehelpen om een plateau te 
dragen wanneer mensen dit zelf niet meer zo goed kunnen, bijdragen in de organisatie van ons 
middagrestaurant, netheid voor ogen houden en kunnen omgaan met geld en eenvoudige kassa.

Woonzorgproject Mo2 Moorsele is op zoek naar cafetariavrijwilligers voor in de namiddag van dinsdag 
tem zondag. LDC Het Knooppunt en LDC Elckerlyc zoeken nog vrijwilligers die zich een vast dagdeel willen 
vrijhouden om onze cafetariavrijwilligersploeg te vervolledigen. Voor de organisatie van ons restaurant 
te Gullegem en Wevelgem zijn we nog op zoek naar mensen die zich kunnen vrijmaken op zaterdag en/of 
zondagmiddag en dit telkens van 11.30u tot 13.00 in LDC Het Knooppunt en van van 11.45u tot 12.30 in 
LDC Elckerlyc.

Dit hebben wij te bieden: 
- Een degelijk vrijwilligersbeleid
- Vorming en begeleiding
- Inspraakmogelijkheden
- Verzekering voor alle vrijwilligers

 VRIJWILLIGER AAN hET WOORD

“Ik ben José Deryckere. Je kunt me vinden als barvrijwilliger in het dienstencentrum Het Knooppunt 
te Gullegem en dit telkens op donderdagnamiddag.
Zelf ben ik actief als vrijwilliger sinds donderdag 2 januari 1997, dit wil zeggen dat ik straks bezig ben aan 
mijn 18de jaar als vrijwilliger. Het was nog de oudbouw die hier stond toen ik startte. Ik ben begonnen 
toen mijn, helaas overleden, moeder verbleef in het rusthuis. 
Ze hadden op dat moment nood aan een vrijwilliger en toen de directeur me vroeg, waagde ik me op, 
voor mij, onontgonnen terrein zijnde het vrijwilligerswerk in een cafetaria. Tot eind 2009 kwam ik zelfs 
tweemaal per week. Door wat ouder te worden en de aantrek van nieuwe vrijwilligers kon ik overgaan tot 
één keer per week. Ik hou van dit werk en denk er aan om er nog een jaartje bij te doen. De komst van de 
nieuwbouw en het dienstencentrum zorgde ervoor dat het drukker werd maar ik blijf dit met hart en ziel 
doen. Als ‘echte’ Gullegemnaar vind ik het leuk om mensen die ik al een lange tijd niet meer heb gezien, 
hier te ontmoeten in de cafetaria omdat ze deelnemen aan een cursus of komen luisteren naar een voor-
dracht. 
Het sociaal contact met andere vrijwilligers en met bezoekers is voor mij de grootste drijfveer om dit werk 
te doen. Bovendien doe ik het heel graag: mensen bedienen, een klapke slaan, iets betekenen voor me-
zelf en voor een ander.”

JE BENT ANDERSTALIG EN WIL (BETER) NEDERLANDS LEREN SPREKEN EN
SCHRIJVEN? JE KENT IEMAND DIE NOG GEEN OF WEINIG NEDERLANDS KENT, MAAR 
HET NEDERLANDS (BETER) WIL LEREN KENNEN?

Vanaf 4 september tot november kun je in het lokaal dienstencentrum Elckerlyc een beginnerscursus 
Nederlands voor anderstaligen (NT2) volgen. De cursus vindt plaats op maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag, telkens van 8.45u tot 11.35u. 

Hoe inschrijven?
Je gaat best eerst langs bij het Huis van het Nederlands op het Vander Merschplein 54 te Menen of Mi-
nister De Taeyelaan 13 te Kortrijk. Het Huis van het Nederlands adviseert je over de cursus die het best 
aansluit bij jouw individuele behoefte.

Inhoud cursus
Spreekvaardigheid staat centraal. Je leert je redden in de omgangstaal: een eenvoudig gesprek voeren, 
telefoneren, de weg vragen, uit eten gaan, diensten contacteren, een woning zoeken … .

Meer info over de kostprijs van de cursus en de leermethode vind je op www.cvo3hofsteden.org of je 
neemt contact op met het LDC Elckerlyc, 056 43 55 10 of ldc.elckerlyc@ocmwwevelgem.be. 
Wij helpen je graag verder.
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zondagmiddag en dit telkens van 11.30u tot 13.00 in LDC Het Knooppunt en van van 11.45u tot 12.30 in 
LDC Elckerlyc.

Dit hebben wij te bieden: 
- Een degelijk vrijwilligersbeleid
- Vorming en begeleiding
- Inspraakmogelijkheden
- Verzekering voor alle vrijwilligers

 VRIJWILLIGER AAN hET WOORD

“Ik ben José Deryckere. Je kunt me vinden als barvrijwilliger in het dienstencentrum Het Knooppunt 
te Gullegem en dit telkens op donderdagnamiddag.
Zelf ben ik actief als vrijwilliger sinds donderdag 2 januari 1997, dit wil zeggen dat ik straks bezig ben aan 
mijn 18de jaar als vrijwilliger. Het was nog de oudbouw die hier stond toen ik startte. Ik ben begonnen 
toen mijn, helaas overleden, moeder verbleef in het rusthuis. 
Ze hadden op dat moment nood aan een vrijwilliger en toen de directeur me vroeg, waagde ik me op, 
voor mij, onontgonnen terrein zijnde het vrijwilligerswerk in een cafetaria. Tot eind 2009 kwam ik zelfs 
tweemaal per week. Door wat ouder te worden en de aantrek van nieuwe vrijwilligers kon ik overgaan tot 
één keer per week. Ik hou van dit werk en denk er aan om er nog een jaartje bij te doen. De komst van de 
nieuwbouw en het dienstencentrum zorgde ervoor dat het drukker werd maar ik blijf dit met hart en ziel 
doen. Als ‘echte’ Gullegemnaar vind ik het leuk om mensen die ik al een lange tijd niet meer heb gezien, 
hier te ontmoeten in de cafetaria omdat ze deelnemen aan een cursus of komen luisteren naar een voor-
dracht. 
Het sociaal contact met andere vrijwilligers en met bezoekers is voor mij de grootste drijfveer om dit werk 
te doen. Bovendien doe ik het heel graag: mensen bedienen, een klapke slaan, iets betekenen voor me-
zelf en voor een ander.”

JE BENT ANDERSTALIG EN WIL (BETER) NEDERLANDS LEREN SPREKEN EN
SCHRIJVEN? JE KENT IEMAND DIE NOG GEEN OF WEINIG NEDERLANDS KENT, MAAR 
HET NEDERLANDS (BETER) WIL LEREN KENNEN?

Vanaf 4 september tot november kun je in het lokaal dienstencentrum Elckerlyc een beginnerscursus 
Nederlands voor anderstaligen (NT2) volgen. De cursus vindt plaats op maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag, telkens van 8.45u tot 11.35u. 

Hoe inschrijven?
Je gaat best eerst langs bij het Huis van het Nederlands op het Vander Merschplein 54 te Menen of Mi-
nister De Taeyelaan 13 te Kortrijk. Het Huis van het Nederlands adviseert je over de cursus die het best 
aansluit bij jouw individuele behoefte.

Inhoud cursus
Spreekvaardigheid staat centraal. Je leert je redden in de omgangstaal: een eenvoudig gesprek voeren, 
telefoneren, de weg vragen, uit eten gaan, diensten contacteren, een woning zoeken … .

Meer info over de kostprijs van de cursus en de leermethode vind je op www.cvo3hofsteden.org of je 
neemt contact op met het LDC Elckerlyc, 056 43 55 10 of ldc.elckerlyc@ocmwwevelgem.be. 
Wij helpen je graag verder.
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LOKALE 
DIENSTENCENTRA

LDC ELCKERLYC

Elckerlycplein 1
8560 Wevelgem
Tel. 056 43 55 10 
ldc.elckerlyc@ocmwwevelgem.be

Centrumleider: Anne Vanhove
Bereikbaar met het openbaar vervoer, neem lijn 82 
tot halte ‘Ter Meersch’ of lijn 40 halte ‘Kerkhof’

LDC hET KNOOppUNT

Gulleheemlaan 20
8560 Gullegem
Tel. 056 43 20 80
hetknooppunt@ocmwwevelgem.be

Centrumleider: Arnout Vercruysse
Bereikbaar met het openbaar vervoer, neem lijn 
42, 61 of 63 tot halte ‘Gullegem plaats’

WOONZORGpROJECT MO2 - 
Zuurstof voor Moorsele
Sint-Maartensplein 15
8560 Moorsele
Tel. 0470 93 67 67
inge.goemaere@ocmwwevelgem.be

Projectleider: Inge Goemaere
Bereikbaar met het openbaar vervoer, neem lijn 42 
of 82 tot halte ‘Moorsele standbeeld’ of lijn 62 tot 
halte ‘Moorsele plaats’
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