CONTACTGEGEVENS
Secretariaat LDC De Wijzer Eikenlaan 24 3740 Bilzen - senioren@bilzen.be - 089 39 96 20
Openingsuren: Maandag tot donderdag van 9 tot 16.30 uur - Vrijdag van 9 tot 14 uur

Cassie COLLINGS
Sarah OOSTERBOSCH
Heleen LOYENS

Coördinator Senioren en Gezondheid

cassie.collings@bilzen.be

089 39 96 23

Administratief medewerker

sarah.oosterbosch@bilzen.be

089 39 96 22

Hoofdmedewerker

heleen.loyens@bilzen.be

089 39 96 21

Elke MACOURS

Ondersteuning Seniorenwerking

elke.macours@bilzen.be

089 39 96 20

Diane MATHEI

Administratief medewerker MMC

diane.mathei@bilzen.be

089 51 91 38

Verantwoordelijke dorpsrestaurants

truus.brokling@bilzen.be

089 51 94 76 of 0478 49 52 54

Truus BROKLING
Carina CASTERMANS

Medewerker dorpsrestaurants

0472 43 24 71

bilzen

DOE-GIDS

VOOR 55-PLUSSERS

2021-2022

DOE-GIDS

VOOR 60-PLUSSERS

2022-2023

bilzen

VOORWOORD
BESTE SENIOR
In coronatijd werd in één klap duidelijk
hoe belangrijk digitalisering voor de
samenleving is. Het was dankzij de digitale wereld dat wij tijdens de lockdowns
toch nog contact konden blijven houden met elkaar. Digitalisering heeft ook
ons senioren dus heel wat te bieden.
Maar de digitale kloof is er wel en is er
eentje die met de leeftijd breder wordt.
Wij zijn niet opgegroeid met internet
en kennen vaak niet al die termen.
Daarom zetten we vanaf dit jaar extra
in op computerlessen voor beginners.
De vraag hiernaar was groot en we
gaan hier graag op in.

Daarnaast willen we meer doe-lessen,
workshops en creatieve activiteiten
aanbieden. Maar uiteraard zijn er
eveneens onze vaste waarden zoals
Scrabble, yoga en outdoor-fitness. We
bieden dus ook dit jaar weer een hele
waaier aan interessante cursussen en
leuke uitstappen aan zoals je van ons
in het verleden gewoon was en dat
terug in grotere groepen.

Het team van de Seniorendienst en al
onze vrijwilligers staan alvast te popelen om jullie weer dat warm en goed
gevoel te bezorgen.
Wij kijken allemaal samen uit om jullie
te ontvangen in ons Lokaal Dienstencentrum.
Ik wens jullie alvast een heerlijke zomer.
Tot binnenkort.

Laat ons hopen dat dit het startschot
is van een leuke periode waarin we
elkaar weer wat vaker in levende lijve
zullen treffen op de activiteiten. Dat we
ons weer kunnen inzetten voor elkaar
en onze Bilzerse samenleving. Sociaal
contact en engagement zorgen niet
alleen voor een warm gevoel bij onszelf, het zorgt ook voor warme buurten,
sociale cohesie en een algemeen
goed gevoel.

Guido Cleuren
schepen van senioren

VASTE WAARDEN

Inschrijven voor onderstaande activiteiten is verplicht!
Meer informatie? Contacteer de Seniorenwerking.

BEWEGEN

Gezondheidswandeling
start 5 september 2022
wekelijks op maandag van 10.30 tot 11 uur
waar: LDC De Wijzer
prijs: gratis

Nordic walking

infomoment 23 september 2022 om 9 uur
wekelijks op vrijdag vanaf 10 uur
waar: LDC De Wijzer
prijs: gratis

In een groene omgeving werk je aan je
conditie en verstevig je je spieren. Tijdens
het infomoment op vrijdag 23 september
(uitgezonderd om 9 uur), kom je meer te
weten over Nordic walking. Nadien ga je
samen met onze gediplomeerde
vrijwilligers op pad. Inschrijven is verplicht
en kan via de Seniorenwerking.

Gezondheidsgym

start 6 september 2022
wekelijks op dinsdag van 13 tot 14 uur
waar: LDC De Wijzer
prijs: 1 euro per sessie, vrije toegang

Inschrijven voor onderstaande activiteiten is verplicht!
Meer informatie? Contacteer de Seniorenwerking.

VASTE WAARDEN
BEWEGEN

Outdoor fitness

start 5 september 2022
wekelijks op maandag van 13.30 tot 14.30 uur
waar: fitnesspark De Kimpel of bij slecht
weer in de gevechtssportzaal in CC De Kimpel
prijs: 30 euro voor een 10-beurtenkaart

Fysio Pilates

start 6 september 2022
wekelijks op dinsdag van 13 tot 14 uur en van 14 tot 15 uur
uitgezonderd schoolvakanties en feestdagen
waar: Seniorenhuis
prijs: 70 euro voor een 10-beurtenkaart

Dance-fit

Linedance

Last van lage rugklachten? Of kan je na
een prothese aan de gewrichten niet
meer sporten zoals voorheen? Dan is
Fysio Pilates iets voor jou!

Hou je van bewegen op hedendaagse muziek? Dan is Dance-fit
iets voor jou! Op een actieve
manier train je je hele lichaam.
Plezier verzekerd.

start 8 september 2022
wekelijks op donderdag van 9.30 tot 10.30 uur
waar: Seniorenhuis
prijs: 50 euro (niet-Bilzenaren: 80 euro)

start 9 september 2022
wekelijks op vrijdag van 9 tot 10.30 uur voor
beginners en van 11 tot 12.30 uur voor gevorderden
waar: Seniorenhuis
prijs: 50 euro (niet-Bilzenaren: 80 euro)

Samen met een enthousiaste
coach ga je aan de slag om je
conditie te onderhouden en zelfs
te verbeteren. Je leert de fitnesstoestellen gebruiken in de buitensportzone van De Kimpel en gaat
leuke, sportieve uitdagingen aan!

Linedance leert je passen
zoals de cha-cha-cha, de
wals of de paso doble en dit
zonder danspartner!
Annemie, onze professionele
danseres, leert je stapsgewijs
de passen aan. Ambiance!

Yoga

start 11 oktober 2022
wekelijks op dinsdag van 17 tot 18 uur
uitgezonderd schoolvakanties en feestdagen
waar: Seniorenhuis prijs: 8 euro per sessie

Dansnamiddagen
In 2022: 6 september, 4 oktober, 8 november,
5 december en 20 december. In 2023: 17 januari,
7 februari, 7 maart, 4 april, 16 mei en 13 juni.
maandelijks op dinsdag van 14 tot 17 uur
(m.u.v. maandag 5 december 2022)
waar: CC De Kimpel
prijs: gratis

De yogalessen worden opgebouwd vanuit ontspanning
waarbij er ook aandacht is voor ademhaling.
De verschillende spiergroepen zullen op een milde
manier versoepeld en versterkt worden. Zo zal de
les bestaan uit een vaste reeks houdingen waarbij
elk spiergroep aan bod komt.

VASTE WAARDEN
SPEL

Inschrijven voor onderstaande activiteiten is verplicht!
Meer informatie? Contacteer de Seniorenwerking.

Rummikub

vanaf 6 september 2022 wekelijks op dinsdag van 13.30 tot 16 uur
waar: Seniorenhuis
prijs: gratis

Scrabble
vanaf 8 september 2022 wekelijks op donderdag van 13.15 tot 16.30 uur
waar: Seniorenhuis
prijs: 20 euro (niet-Bilzenaren: 35 euro) voor het hele jaar

Kaarten

(in samenwerking met NEOS)

vanaf 8 september 2022 om de twee weken op donderdag van 13.30 tot 16.30 uur
waar: LDC De Wijzer
prijs: gratis

Gezelschapsspelen

NIEUW

vanaf 6 september 2022 wekelijks op dinsdag van 14 tot 16 uur
waar: LDC De Wijzer
prijs: gratis (vrije toegang)

Kienen

In 2022: 31 oktober, 28 november en 19 december
In 2023: 30 januari, 27 februari, 27 maart, 24 april, 22 mei en 26 juni
maandelijks op maandag van 14 tot 16 uur
waar: LDC De Wijzer
prijs: 2 euro kleine kaart - 4 euro grote kaart

VASTE WAARDEN
HULP

SenCo – Senioren Computerhulp
start 5, 8 en 9 september 2022
wekelijks op maandag en donderdag van 13.30 tot 15.30 uur
waar: LDC De Wijzer
wekelijks op vrijdag van 9.30 tot 12 uur
waar: Seniorenhuis
uitgezonderd op feestdagen en tijdens schoolvakanties

Repair Café
start 8 en 22 september 2022
van 9 tot 11.30 uur
iedere eerste en derde donderdag van de maand
uitgezonderd op feestdagen en tijdens schoolvakanties
waar: Repair Café, cafetaria LDC De Wijzer

Wil je een foto via WhatsApp verzenden?
Of wil je oefenen wat je geleerd hebt?
Onze vrijwilligers helpen je graag verder!

Ook dit seizoen staan onze
handige harry’s en henriette’s
voor je klaar. Wil je graag je
lievelingsjeans laten herstellen?
Of is je leeslamp stuk?
Kom dan zeker langs! Jouw
materiaal krijgt een tweede leven.

VASTE WAARDEN

Inschrijven voor onderstaande activiteiten is verplicht!
Meer informatie? Contacteer de Seniorenwerking.

ONTSPANNING

’T Schaartje

(naaiatelier)

vanaf 6 september 2022 om de twee weken op dinsdag van 9 tot 12 uur
waar: LDC De Wijzer
prijs: gratis

Breicafé

vanaf 7 september 2022 wekelijks op woensdag van 10 tot 12 uur
waar: Seniorenhuis
prijs: gratis

Creaclub

(in samenwerking met VIEF)

vanaf 7 september 2022 elke eerste en derde woensdag van 14 tot 16.30 uur
waar: LDC De Wijzer
prijs: gratis

Krantenbabbel
start donderdag 15 september 2022 om de twee weken op donderdag van 10 tot 12 uur
waar: LDC De Wijzer
prijs: gratis

Fotofocus

DORPSRESTAURANTS
Geniet van een warme
maaltijd in je buurt! Soep,
hoofdgerecht en dessert
voor 6 euro
Meer informatie:
Truus Brökling
089 51 94 76 of
0478 49 52 54
Carina Castermans
0472 43 24 71
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SENIORENHUIS

Camille Huysmansplein
14 bus 1, 3740 Bilzen
Openingsuren:
maandag, dinsdag en
donderdag van 9 tot 16.30
uur
woensdag en vrijdag van
9 tot 12 uur
Het Seniorenhuis is
gesloten op feestdagen
en tijdens schoolvakanties.
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tips en weetjes

TIPS & WEETJES

tips en weetjes

vanaf 21 september 2022 elke derde woensdag van 13.30 tot 16.30 uur
waar: LDC De Wijzer
prijs: gratis

SEPTEMBER 2022
maandag

dinsdag

29

woensdag

30

Computerlessen
niveau 1- reeks 2
Dansnamiddag
Engels niveau 1
Praatgroep Engels
Gezondheidssessie:
Voorverkoop
Hoe organiseer ik
Herfstfeest 5
mijn maaltijden 6

donderdag

31

1

Computerlessen
niveau 1- reeks 1

Kennismaking
Android
12

Spaans niveau 1

zondag

2

3

4

7

9

10

11

17

18

Praatgroep Frans
Computerlessen
niveau 2

8

Computerlessen
niveau 1
(ook Windows 11)

Uitstap: Labiomista

14

Workshop:
Fermenteer het
seizoen

Herfstfeest: dag 1

zaterdag

Repair Café

13

19

vrijdag

15

Infomoment
nordic walking

Repair Café

20

16

21

22

23

24

25

28

29

30

1

2

Herfstfeest: dag 2

26

27

START VASTE WAARDEN IN SEPTEMBER 2022
MA 5 SEPT.

Gezondheidswandelingen: van 10.30 tot 11 uur

WO 7 SEPT.

Creaclub i.s.m. VIEF: van 14 tot 16.30 uur

MA 5 SEPT.

Outdoor fitness: van 13.30 tot 14.30 uur

DO 8 SEPT.

Kaarten i.s.m. NEOS: van 13.30 tot 16.30 uur

DI 6 SEPT.

SenCo: van 13.30 tot 15.30

DO 8 SEPT.

Scrabble: van 13.15 tot 16.30 uur

DI 6 SEPT.

Gezondheidsgym: van 13 tot 14 uur

DO 8 SEPT.

SenCo: van 9.30 tot 12 uur

DI 6 SEPT.

Gezelschapsspelen: van 14 tot 16 uur

VR 9 SEPT.

SenCo: van 9.30 tot 12 uur

’t Schaartje: van 9 tot 12 uur

DO 15 SEPT.

Krantenbabbel: van 10 tot 12 uur

WO 21 SEPT.

Fotofocus: van 13.30 tot 16.30 uur

DI 6 SEPT.
DI 6 SEPT.

Rummikub: van 13.30 tot 16 uur

WO 7 SEPT.

Breicafé: van 10 tot 12 uur

ENGELS NIVEAU 1 i.s.m. CURSA

SEP
5

COMPUTERLESSEN NIVEAU 1

van 9 tot 11.50 uur

SEP
5

Wekelijks op maandag uitgezonderd schoolvakanties en feestdagen
waar: LDC De Wijzer
prijs: 180 euro
(van september tot en met juni)
Wil je vlot leren communiceren
in één van de meest universele
talen ter wereld? Onze enthousiaste leerkrachten helpen je op
weg naar een goede basiskennis
Engels. We beginnen met kennismaken, begroeten en bedanken.
Je leert je familie beschrijven, het
uur vragen en zeggen, vertellen
over je huis, je hobby’s en interesses ... Na één jaar kun je ook een
eenvoudige e-mail schrijven, een
formulier invullen en een beleefd
verzoek formuleren.

SEP
6

reeks 1
van 9 tot 12 uur – 15 sessies
reeks 2
van 9 tot 12 uur – 15 sessies
Wekelijks uitgezonderd schoolvakanties en feestdagen
waar: LDC De Wijzer
prijs: 45 euro
(niet-Bilzenaren: 70 euro)
Hoe zet ik mijn laptop aan? Wat
is de Verkenner? En met welk
programma kan ik een brief
typen? Tijdens deze lessen leer je
stapsgewijs hoe je met je laptop
moet werken. Onze ervaringsdeskundige Jos helpt je op weg.

PRAATGROEP ENGELS

SEP
6

van 9.30 tot 12 uur
Om de twee weken op dinsdag
waar: LDC De Wijzer
prijs: 15 euro
(niet-Bilzenaren: 25 euro)
Op een ontspannen en gezellige
manier onderhoud je de Engelse
taal door actuele thema’s te
bespreken. Basiskennis is vereist!

GEZONDHEIDSSESSIE:
HOE ORGANISEER IK MIJN
MAALTIJDEN?

SEP
6

SPAANS NIVEAU 1 i.s.m. Cursa

SEP
7

van 13.30 tot 16 uur
waar: LDC De Wijzer
prijs: 3 euro
Maak jij al een menuplanning?
Hoe kan je restjes verwerken?
Hoe organiseer ik mijn aankopen?
Deze vragen krijgen een
antwoord tijdens deze sessie.

COMPUTERLESSEN NIVEAU 2

SEP
8

van 9 tot 12 uur – 10 sessies
Wekelijks op donderdag
uitgezonderd schoolvakanties en
feestdagen
waar: LDC De Wijzer
prijs: 45 euro
(niet-Bilzenaren: 70 euro)
Tijdens deze lessen maak je
stapsgewijs kennis met een aantal
programma’s zoals de Verkenner,
Libre Office en Internet Explorer.

KENNISMAKING ANDROID i.s.m. Cursa

SEP
13

van 9 tot 11.50 uur – 12 sessies
Wekelijks op dinsdag
uitgezonderd schoolvakanties en
feestdagen
waar: Seniorenhuis
prijs: 65 euro
Je leert eerst de basishandelingen en ontdekt vervolgens hoe
je de belangrijkste applicaties kan
installeren op je Android-toestel.

HERFSTFEEST

SEP
26
SEP
27

vanaf 13.30 uur
waar: CC De Kimpel
prijs: 9 euro
Samen met Eddy Herman,
Thomas Julian en Jacky
Lafon beleef je een onvergetelijke
namiddag! Voorverkoop start op
maandag 5 september om 9 uur
stipt in het Seniorenhuis en om
10 uur in LDC De Wijzer.

van 9 tot 11.50 uur
Wekelijks op woensdag
uitgezonderd schoolvakanties en
feestdagen
waar: LDC De Wijzer
prijs: 180 euro
(van september tot en met juni)
Hou je van het prachtige land
Spanje, plan je een trip naar
Latijns-Amerika of wil je de Camino
de Santiago te voet doen? Als je
de tweede meest gesproken taal
ter wereld onder de knie wil krijgen,
volg dan een beginnerscursus
Spaans. In enthousiaste groepen
en een ontspannen sfeer zal je onder professionele begeleiding leren
om vlot met elkaar te communiceren. In een mum van tijd zal je veel
meer kunnen zeggen dan sangría,
paella en dos cervezas, por favor.

COMPUTERLESSEN NIVEAU 1
VOOR WINDOWS 11

SEP
14

PRAATGROEP FRANS

SEP
8

Wekelijks op woensdag
waar: LDC De Wijzer
prijs: 45 euro
(niet-Bilzenaren: 70 euro)
Heb je een eigen draagbare
Windows laptop/pc en heb je
nog nooit of bijna nooit met een
computer gewerkt, dan is ‘Basisgebruik computer PC en
Windows met Windows 11’ de
ideale begincursus. Stapsgewijs
leer je de basisvaardigheden
om in de Windows-omgeving te
kunnen werken. Ook voor gebruikers van Windows 10 is dit een
gelegenheid om kennis te maken
met het nieuwe Windows 11. Er
wordt ruime aandacht besteed
aan het gebruik van de muis en
het toetsenbord, tekstverwerking
en hoe je foto’s kan ordenen om
ze vervolgens op een USB-stick te
zetten.

van 9.30 tot 12 uur
Om de twee weken op donderdag
waar: LDC De Wijzer
prijs: 15 euro
(niet-Bilzenaren: 25 euro)
Op een ontspannen en gezellige
manier onderhoud je de Franse
taal door actuele thema’s te
bespreken. Basiskennis is vereist!

WORKSHOP:
FERMENTEER HET SEIZOEN

SEP
20

van 9 tot 12 uur – 10 sessies

van 13.30 tot 16 uur
waar: LDC De Wijzer
prijs - inclusief materiaal: 5 euro
Fermenteren is terug van weggeweest. Het is een van de meest
ecologische manieren om groenten te bewaren en het zorgt voor
een unieke smaak. Tijdens deze
workshop krijg je de kneepjes van
het fermenteren helemaal onder
de knie. Je ontdekt hoe fermenteren in elk seizoen weer anders is.
Door groenten en smaakmakers te combineren, creëer je
je eigen unieke fermenten. En
alsof dat nog niet volstaat, krijg je
tal van tips om je fermenten te
verwerken tot heerlijke gerechten.
Natuurlijk proeven we ook van al
dat lekkers!

UITSTAP: LABIOMISTA

SEP
16

vanaf 14 uur
Wekelijks op dinsdag
uitgezonderd schoolvakanties en
feestdagen
samenkomst: LDC De Wijzer
(vertrekuur wordt na inschrijving
bepaald)
prijs - inclusief busvervoer: 8 euro
(niet-Bilzenaren: 12 euro)
Op de fundamenten van het
mijnverleden en de oude
dierentuin van Zwartberg (Genk)
evolueert een project dat je
meeneemt in de unieke visie van
kunstenaar Koen Vanmechelen
en zijn levenswerk op vlak van
identiteit, fertiliteit & bioculturele
diversiteit. Een tuin van orde en
chaos, een arena van cultuur en
natuur. Tijdens een bezoek aan
de openluchtexpositie in het park
waan je je even in een heel
andere wereld.

OKTOBER 2022
maandag

dinsdag

woensdag

27

26

donderdag

vrijdag

29

28

zaterdag

zondag

30

1

2

7

8

9

14

15

16

Frans voor op reis

Dansnamiddag

Repair Café
3

4

6

5

Filmvoorstelling:
‘Wei zorgen
voor pap’
10

11

13

12

Uitstap Voeren:
Stroopstokerij en
forelkwekerij
Commanderie 7

Repair Café
17

18

19

20

21

22

23

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

Infosessie:
Cybercrime en
phishing
24

Kienen
Herfstvakantie
31

FRANS VOOR OP REIS i.s.m. Cursa

OKT van 9 tot 11.50 uur
6

Wekelijks op donderdag tot en
met maart 2023 uitgezonderd
schoolvakanties en feestdagen
waar: Seniorenhuis
prijs: 105 euro
In deze verkorte beginnerscursus
Frans voor op reis komen belangrijke situaties aan bod die je kan
meemaken op vakantie in
Frankrijk zoals uit eten gaan,
winkelen, reizen met het openbaar vervoer, iets huren of reserveren. We werken met eenvoudige
en praktijkgerichte opdrachten en
leggen de nadruk op woordenschat en communicatie.

INFOSESSIE: CYBERCRIME EN
PHISHING i.s.m. politie Bilzen

OKT van 14 tot 16 uur
24

waar: LDC De Wijzer
prijs: 3 euro
De infosessie zal gegeven worden
door politieambtenaren van de
lokale recherche van de politiezone
Bilzen-Hoeselt-Riemst. Tijdens de
uiteenzetting zullen de belangrijkste
manieren van oplichting via het
internet besproken worden. Ook
worden praktische tips gegeven
om te voorkomen dat je slachtoffer
wordt van online oplichting en wat
te doen als je toch slachtoffer
geworden bent.

FILMVOORSTELLING:
‘WEI ZORGEN VOOR PAP’

UITSTAP VOEREN: STROOPSTOKERIJ
EN FORELKWEKERIJ COMMANDERIE 7

OKT vanaf 14 uur
21

OKT van 13.30 tot 16 uur
13

waar: CC De Kimpel
prijs: 5 euro
‘Wei zorgen voor pap’ is een
Nederlandse documentaire van
Ruud Lenssens waarin hij het
dementie- en mantelzorgtraject
van zijn ouders vastlegt. Vader
Jac heeft thuis zijn eigen paradijsje
gecreëerd met een moestuin,
kippen, paarden … Hij is vastberaden om ervoor te blijven te
zorgen. Dan wordt dementie bij
hem geconstateerd. Moeder Ria
ziet met lede ogen zijn achteruitgang aan. De film ‘Wei zorgen
voor pap’ ontving diverse nominaties en tv-onderscheidingen, o.a.
beste Nederlandse documentaire
IDFA-2019 (met nabespreking
in aanwezigheid van filmmaker
Ruud Lenssens, tevens zoon van
vader Jac).

samenkomst: LDC De Wijzer
(vertrekuur wordt na inschrijving
bepaald)
prijs - inclusief busvervoer: 8 euro
(niet-Bilzenaren: 12 euro)
Tijdens de uitstap naar
Sint-Pieters-Voeren brengen we
een bezoek aan de stroopstokerij
waarbij je met eigen ogen het
productieproces van de stroop
kan bezichtigen en uiteraard eens
proeven. Vervolgens bezoeken
we forellenkwekerij Commanderie
7 met een rondleiding op het domein en sluiten af met een kleine
degustatie.

NOVEMBER 2022
maandag

dinsdag

woensdag

Allerheiligen

Allerzielen
1

31

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

Herfstvakantie

Herfstvakantie

Herfstvakantie

Herfstvakantie

8

Crea-moment
14

Gezondheidssessie:
Snelle en gezonde
maaltijden
15

5

6

12

13

Wapenstilstand

Dansnamiddag
7

4

3

2

11

10

9

Uitstap:
Maastricht:
Natuurhistorisch
museum

Repair Café
16

17

18

19

20

Infosessie:
Stamboomonderzoek
21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Kienen

CREA-MOMENT

NOV van 14 tot 16 uur
14

UITSTAP MAASTRICHT:
NATUURHISTORISCH MUSEUM

NOV van 13.30 tot 16 uur
22

waar: LDC De Wijzer
prijs - inclusief materiaal: 5 euro
Samen met twee creatieve vrijwilligers ga je aan de slag om een
mooi werkstukje te maken rond
het thema Kerstmis.

GEZONDHEIDSSESSIE:
SNELLE EN GEZONDE
MAALTIJDEN

NOV van 13.30 tot 16 uur
15

waar: LDC De Wijzer
prijs: 3 euro
Geen tijd, teveel werk, we leven
tegen een hoog tempo. Daarom
is het vooral belangrijk om gezond
te blijven en dat begint bij voeding.
In deze sessie krijg je tips om in
no time een heerlijke maaltijd te
creëren.

INFOSESSIE:
STAMBOOMONDERZOEK

waar: LDC De Wijzer

NOV prijs: 6 euro
29 (niet-Bilzenaren: 10 euro)

NOV vanaf 14 uur
18

samenkomst: LDC De Wijzer
(vertrekuur wordt na inschrijving
bepaald)
prijs: 8 euro
(niet-Bilzenaren: 12 euro)
In het centrum van Maastricht
vind je het Natuurhistorisch
Museum. Hier vind je alles over de
natuur, zowel nu als in vroegere
tijden. Een gids neemt je mee
doorheen de evolutie van ons
dieren– en plantenrijk en staat
klaar om al je vragen te beantwoorden.

Zou je graag willen weten waar je
familienaam vandaan komt? Ooit
gedroomd van een stamboom
van je voorouders? Onze ervaren
vrijwilliger Paul geeft uitleg over
het programma Aldfaer en helpt
je op weg bij het maken van een
stamboom.

KAPSALON PICCOBELLO
Onze kapster
Rebecca Schiabello
verzorgt met veel plezier en
professionaliteit jouw haar in
LDC De Wijzer.
Zowel mannen, vrouwen
als kinderen kunnen hier
terecht.
Wil je graag een afspraak?
Bel naar 0485 18 83 79.

DECEMBER 2022
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

Repair Café
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Dansnamiddag
5

Infosessie:
Energie- en
waterverbruik

Workshop:
Raamtekeningen
14

13
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Dansnamiddag
(Kersteditie)

Kienen

Repair Café

Soepbattle

Warmste ontbijt

Kerstvakantie

Kerstmis

De Warmste Week De Warmste Week De Warmste Week De Warmste Week De Warmste Week

Kerstvakantie

21
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Kerstvakantie

Kerstvakantie
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Kerstvakantie

Kerstvakantie
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Kerstvakantie
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Lokaal Dienstencentrum De Wijzer is gesloten
van 26 december 2022 tot en met 1 januari 2023.
INFOSESSIE:
ENERGIE- EN WATERVERBRUIK

WORKSHOP:
RAAMTEKENINGEN

DEC van 13.30 tot 16.00 uur
13

waar: LDC De Wijzer
prijs: 3 euro
Hoe groot is het verbruik van een
gemiddeld gezin? Hoe kun je
energie besparen? Wie krijgt een
digitale meter of waterbegrenzer
en hoe werkt zo’n systeem?
We verwijzen door naar de
individuele dienstverlening voor
nazicht van de facturen.
Ook de V-test en de overstap
naar een andere elektriciteitsleverancier komen dan aan bod .
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DEC van 13.30 tot 16.30 uur
14

waar: LDC De Wijzer
prijs - inclusief materiaal: 5 euro
In deze workshop leren we je met
krijtstift een mooi ontwerp te maken aan de binnenkant van een
raam. Op de grote ramen van de
locatie probeer je de tips en trucs
van de lesgeefster meteen uit. Je
leert een sjabloon gebruiken of
oefent schrijven in spiegelschrift.
En natuurlijk oefen je het maken
van mooie en vlotte illustraties uit
vrije hand.

JANUARI 2023
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag
Nieuwjaar

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie
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Computerlessen
niveau 1 reeks 1

Computerlessen
niveau 1 reeks 2

Info/doe-reeks:
Veilig betalen met
je smartphone

Kerstvakantie

1

31

Kerstvakantie
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Kerstvakantie
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Computerlessen
niveau 2
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Dansnamiddag
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Infosessie:
Rijvaardigheid

Kienen
30

Kennismaking
Android

31

COMPUTERLESSEN NIVEAU 1

JAN
9
JAN
10

Repair Café

Gezondheidssessie:
Gezond ouder
worden, goed eten

reeks 1
van 9 tot 12 uur – 15 sessies
reeks 2
van 9 tot 12 uur – 15 sessies

GEZONDHEIDSSESSIE:
GEZOND OUDER WORDEN,
GOED ETEN

JAN
17

Wekelijks uitgezonderd schoolvakanties en feestdagen
waar: LDC De Wijzer
prijs: 45 euro
(niet-Bilzenaren: 70 euro)
Hoe zet ik mijn laptop aan? Wat is
de Verkenner? En met welk programma kan ik een brief typen?
Tijdens deze lessen leer je stapsgewijs hoe je met je laptop moet
werken. Onze ervaringsdeskundige
Jos helpt je op weg.

van 13.30 tot 16 uur

INFOSESSIE: RIJVAARDIGHEID

JAN
31

waar: LDC De Wijzer
prijs: 3 euro
Deze sessie brengt je de nodige
kennis en vaardigheden bij om
gezonde en bewuste keuzes
te maken wat eten en drinken
betreft. Er is aandacht voor evenwichtige voeding en een gezond
gewicht. Zowel het voorkomen van
overgewicht als van ondervoeding
bij ouderen komen aan bod.

van 14 tot 16.30 uur
waar: LDC De Wijzer
prijs: 3 euro
Autorijden is niet meer wat het
geweest is en het zal nooit meer
worden wat het was. Die evolutie
gaat razend snel: de auto’s, het
verkeer en de risico’s veranderen
constant. Als bestuurder is het
niet altijd even gemakkelijk om
hiermee om te gaan. Tijdens deze
infosessie geeft een lesgever tips
om veilig met de auto te (blijven)
rijden in alle omstandigheden.

INFO/DOE-REEKS: VEILIG
BETALEN MET JE SMARTPHONE

JAN
11

van 13 tot 16 uur – 3 sessies
Wekelijks op woensdag tot en met
25 januari
waar: LDC De Wijzer
prijs: 10 euro
(niet-Bilzenaren: 12 euro)
In deze reeks leer je hoe je veilig
je aankopen en facturen kan
betalen via je smartphone.
Via een app van jouw bank krijg je
snel een overzicht van je betalingen en kan je op een eenvoudige manier je financiën beheren.
Bovendien krijg je handige tips en
tricks om dit veilig te doen.

COMPUTERLESSEN NIVEAU 2

JAN
13

van 9 tot 12 uur – 10 sessies
Wekelijks op vrijdag uitgezonderd
schoolvakanties en feestdagen
waar: LDC De Wijzer
prijs: 45 euro
(niet-Bilzenaren: 70 euro)
Tijdens deze lessen maak je
stapsgewijs kennis met een aantal
programma’s zoals de Verkenner,
Libre Office en Internet Explorer.

KENNISMAKING ANDROID
i.s.m. Cursa

JAN
31

van 9 tot 11.50 uur – 12 sessies
Wekelijks op dinsdag
uitgezonderd schoolvakanties en
feestdagen
waar: Seniorenhuis
prijs: 65 euro
Je leert eerst de basishandelingen
en ontdekt vervolgens hoe je de
belangrijkste applicaties kan
installeren op je Android-toestel.

FEBRUARI 2023
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

Smartphone +
apps

Repair Café

30

29

vrijdag

zaterdag

zondag

1

2

3

4

5

8

9

10

11

12

17

18

19

Dansnamiddag

6

Workshop:
Gezonde sapjes

7

Uitstap:
Fruitveiling
Sint-Truiden

Repair Café

Krokusvakantie

Krokusvakantie

Krokusvakantie
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Infosessie:
Dag opa

Kienen

SMARTPHONE + APPS

FEB
1

16

15

14

13

van 9.30 tot 12 uur – 8 sessies
Wekelijks op woensdag
waar: LDC De Wijzer
prijs: 25 euro
(niet-Bilzenaren: 30 euro)
Android is een enorm populair
besturingssysteem dat voor talloze
merken en modellen smartphones
en tablets wordt gebruikt. Hoog
tijd dus om Android eens in het
zonnetje te zetten! In deze
cursus gaan wij de basiskennis
van een smartphone onder de
loep nemen.
Fysiek gebruik van het toestel. Het
aanmaken van een account, een
wifiverbinding maken. Hoe beheer
ik mijn instellingen? Wat zijn ‘apps’
en hoe installeer ik die. Hoe kan
ik internetten en mails verzenden
enz. Deze basisvorming is drempelverlagend, iedereen die een
Android-smartphone heeft kan
deelnemen. Ben je een echte
beginneling dan begeleiden wij je.
Ken je er al wat meer van, geen
probleem misschien zijn er toch
nog enkele dingen die je vergeten
bent.

WORKSHOP:
GEZONDE SAPJES

FEB
7

van 13.30 tot 16 uur
waar: LDC De Wijzer
prijs - inclusief materiaal: 5 euro
Sapjes, zijn ze gezond? Ja, maar
toch niet allemaal. Sommige
sapjes bevatten veel suikers en
zijn dus niet zo goed als je zou
denken. In deze workshop proberen
we de juiste balans te vinden om
een smaakvol en gezond sapje te
maken.

INFOSESSIE: DAG OPA

FEB
28

van 13.30 tot 16 uur
waar: LDC De Wijzer
prijs: 3 euro
We staan stil bij de missie van
‘Dag opa’, namelijk ondersteunen,
koesteren en bewustmaken.
Vooral het stuk rond ondersteuning wordt uitgebreid besproken.
Een aantal thema’ s die aan bod
komen, zijn:
• Het nut van vroegtijdige zorgplanning en hoe doe je dit?
• Mijn uitvaartwensen vastleggen
• Ondersteuning op moeilijke
momenten. Mantelzorgers en
hun noden
• Wat na een overlijden.

UITSTAP:
FRUITVEILING SINT-TRUIDEN

FEB
17

vanaf 14 uur
samenkomst : LDC De Wijzer
(vertrekuur wordt na inschrijving
bepaald)
prijs: 8 euro
(niet-Bilzenaren: 12 euro)
De Belgische Fruitveiling cvba staat
aan de top van de Belgische fruitmarkt met een marktaandeel van
50%. Tijdens je bezoek kom je meer
te weten over het principe van de
klokverkoop en het simultaan veilen.
Daarna bezoek je de loods waar
meer toelichting gegeven wordt
i.v.m. de classificatienormen van het
fruit, het keuren, de aanvoer …

MAART 2023
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Lezing:
Als de muren
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Kienen

CREA-MOMENT

MAA van 14 tot 16 uur
6

waar: LDC De Wijzer
prijs - inclusief materiaal: 5 euro
Samen met twee creatieve
vrijwilligers ga je aan de slag om
een mooi werkstukje te maken in
het thema Pasen.

LEZING:
ALS DE MUREN KONDEN PRATEN

MAA van 14 tot 16 uur
14

waar: LDC De Wijzer
prijs: 3 euro
Recente archeologische vondsten
in het stadscentrum van Bilzen
wijzen op menselijke activiteiten
die teruggaan tot ver voor onze
jaartelling. Op deze plek ontstond
een kleine nederzetting die zich
ontwikkelde tot één van de tien
steden van het Land van Loon.
Het stadje werd versterkt met
muren, grachten en poorten en
maakte deel uit van de zuidelijke
verdedigingsgordel van het graafschap, met alle nadelen van dien
voor de plaatselijke bevolking. Hoe
zag het omwalde Bilzen eruit en
hoe ervoeren de Bilzenaren het
opgelegde isolement.

UITSTAP:
MODEMUSEUM HASSELT

MAA vanaf 14 uur
10

samenkomst: LDC De Wijzer
prijs - inclusief busvervoer: 8 euro
(niet-Bilzenaren: 12 euro)
Modemuseum Hasselt is het enige
museum in de Lage Landen en
de Euregio dat uitsluitend aan
mode en kleding gewijd is. In een
sfeervol architecturaal decor in
het hart van Hasselt neemt het je
op sleeptouw doorheen de meest
fascinerende episoden van de
Westerse modegeschiedenis.

WORKSHOP:
VOETREFLEXOLOGIE

MAA van 13.30 tot 16 uur
21

waar: LDC De Wijzer
(vertrekuur wordt na inschrijving
bepaald)
prijs - inclusief materiaal: 5 euro
In deze workshop geven twee
docenten van ‘Golden Feet’ een
korte lezing over voetreflexologie.
Je komt te weten wat dit juist is
en wat de voordelen zijn. Na de
lezing kan je genieten van een
behandeling.

APRIL 2023
maandag

dinsdag

woensdag

Dansnamiddag

Paasvakantie

Paasvakantie

Paasvakantie

Paasmaandag

Pc-onderhoud
en -beveiliging

Paasvakantie

Paasvakantie

Fotografie
met de
smartphone
18

17

Infosessie:
Veilig op de fiets

Kienen

APR
19

Paasvakantie

Pasen
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Uitstap:
Brouwerij
Ter Dolen

Repair Café
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Infosessie:
Phishing
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van 13.30 tot 16.00 uur – 2 sessies
waar: LDC De Wijzer
prijs: 6 euro
(niet-Bilzenaren: 10 euro)
Onderhoud en beveiliging zijn
onderling met elkaar verbonden.
Een computer die goed
onderhouden wordt is al voor 75%
beveiligd! De eigen beveiliging van
de computer en betrouwbare
software moeten de computer
voor 99% beveiligen! In deze twee
delen komen zowel onderhoud
als beveiliging aan bod.

FOTOGRAFIE MET DE
SMARTPHONE i.s.m. Cursa

APR
19

2

1

31

Paasvakantie

Paasvakantie

zondag

24

PC-ONDERHOUD EN
-BEVEILIGING

APR
12

zaterdag
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Paasvakantie
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3

vrijdag

30

29

28

27

donderdag

van 9 tot 11.55 uur – 6 sessies
waar: LDC De Wijzer
prijs: 35 euro
Tegenwoordig is elke smartphone
uitgerust met een kwalitatieve
camera. Tijdens deze opleiding
leer je hoe je deze correct kan
gebruiken met mooie foto’s als
resultaat.

INFOSESSIE:
VEILIG OP DE FIETS

APR
25

van 13.30 tot 16 uur
waar: LDC De Wijzer
prijs: 3 euro
De Vlaming heeft tijdens de coronaperiode massaal de fiets (her)
ontdekt. Dat zien we niet enkel
aan het stijgend aantal fietsverplaatsingen, maar ook aan de
stijging in de fietsverkoop. Jammer genoeg zijn fietsers de enige
categorie weggebruikers waarin
het aantal dodelijke slachtoffers
stijgt in plaats van daalt. Deze
infosessie is voor elk type fietser
interessant. Rijd je dagelijks of
wekelijks? Gebruik je de fiets voor
functionele verplaatsingen of voor
ontspannende fietstochtjes? Fiets
je alleen of (soms) in groep? Heb
je een gewone fiets, een racefiets
of een elektrische fiets? Onze lesgever heeft voor iedereen wel tips!

INFOSESSIE: PHISHING

APR
26

UITSTAP:
BROUWERIJ TER DOLEN

van 13.30 tot 16.00 uur
waar: LDC De Wijzer
prijs: 3 euro
Met deze lezing leren we hoe we
ons beter kunnen beschermen
tegen dreigende internetfraude.
Luc laat je zien hoe je frauduleuze
websites kan herkennen.

APR
21

vanaf 14 uur
samenkomst: LDC De Wijzer
(vertrekuur wordt na inschrijving
bepaald)
prijs - inclusief busvervoer: 8 euro
(niet-Bilzenaren: 12 euro)
Tijdens een ludieke rondleiding
word je ingewijd in de geheimen
van het brouwen en wordt tevens
een tipje van de sluier opgelicht
omtrent de geschiedenis van
kasteel De Dool en zijn abten. De
echte bierfanaat krijgt een totaalbeeld van het brouwproces.

MEI 2023
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Dansnamiddag
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Workshop:
Lekker kruidig
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Uitstap:
Wijndomein
Montepertini

Gezondheidssessie:
Bosbad
Munsterbos

Kienen

Brugdag
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23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

22

Pinkstermaandag

CREA-MOMENT

GEZONDHEIDSSESSIE:
BOSBAD MUNSTERBOS

UITSTAP:
WIJNDOMEIN MONTEPERTINI

MEI
26

MEI
8

van 14 tot 16 uur
waar: LDC De Wijzer
prijs - inclusief materiaal: 5 euro
Samen met twee creatieve
vrijwilligers ga je aan de slag om
een mooi werkstukje te maken
in het thema Lentekriebels.

WORKSHOP:
LEKKER KRUIDIG

MEI
16

van 14 tot 16 uur
waar: LDC De Wijzer
prijs - inclusief materiaal: 5 euro
Zeg nooit zomaar onkruid tegen
wilde kruiden. Deze rebelse
planten zijn immers niet alleen
mooi en nuttig, ze zijn ook reuzegezond en lekker. Tijdens ‘Koken
met (wilde) kruiden’ ga je aan de
slag met enkele bekende wilde
kruiden zoals paardenbloem,
brandnetel en vogelmuur. Je
leert hoe je ze herkent, plukt en
bewaart én hoe je ze verwerkt in
warme en koude lekkernijen.

MEI
23

van 13.30 tot 16 uur
waar: Edelhof, Leroyplein in
Munsterbilzen
prijs: 3 euro
Het bosbaden komt uit Japan.
Wist je dat je door je ritme te
vertragen en je zintuigen aan te
zetten je helemaal uit je hoofd en
zo bij je innerlijke stilte komt. Op
die manier ervaar je de helende
werking van de natuur. Zo heeft
het bosbaden een herstellend
effect op lichaam en geest, vermindert het stress, verbetert het je
slaap en versterkt het je immuunsysteem.

vanaf 14 uur
samenkomst: LDC De Wijzer
(vertrekuur wordt na inschrijving
bepaald)
prijs - inclusief vervoer: 8 euro
(niet-Bilzenaren: 12 euro)
De perfecte oriëntatie, ligging en
bodem. Druiven weten heel goed
wat ze willen en doen zelden
water bij de wijn. Op het feeërieke
Wijndomein Montepertini vallen
alle puzzelstukjes in elkaar. Tijdens
een rondleiding kom je alles te
weten over het wijnproces en
wordt er afgesloten met een
proevertje.

JUNI 2023
maandag
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woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag
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Infosessie:
Diabetes
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Infosessie:
Waar heb
ik recht op?

Kienen

LENTEFEEST

JUN
5
JUN
6

vanaf 13.30 uur
waar: CC De Kimpel
prijs: 9 euro
Clown Rocky, Showballet
Showcase, accordionist Johnny
Clarysse, Alfredo Beautour en
Wendy van Wanten zorgen voor
een onvergetelijke namiddag!
Voorverkoop start op maandag
15 mei 2023 om 9 uur stipt in het
Seniorenhuis en om 10 uur in
LDC De Wijzer.

MINDER MOBI
ELEN
CENTRALE
Wil je op dokter
svisite gaan
of een buur be
zoeken in
het ziekenhuis
maar je vindt
geen vervoer?
Doe dan
beroep op de M
inder
Mobielen Cent
rale!
Deze is van maa
ndag
t.e.m. vrijdag be
reikbaar op
089 51 91 38,
telkens van 9 to
t 12 uur.

INFOSESSIE:
DIABETES

JUN
12

van 14 tot 16 uur
waar: LDC De Wijzer
prijs: 3 euro
Wil je meer te weten komen over
diabetes en welke invloed jouw
levensstijl heeft op het ontstaan
van diabetes type 2? Kom dan
naar deze interactieve infosessie
en kom te weten hoe je jouw
levensstijl kan aanpassen om dit
type diabetes te voorkomen. Op
het einde van de sessie ga je met
heel wat tips en tricks naar huis. In
samenwerking met Diabetes Liga.

INFOSESSIE:
WAAR HEB IK RECHT OP?

JUN
19

van 13.30 tot 16 uur
waar: LDC De Wijzer
prijs: 3 euro
Samen met een
maatschappelijk assistent van
het Sociaal Huis wordt gekeken
waar je allemaal recht op hebt.
Je krijgt uitleg over jouw rechten
en wordt doorverwezen naar de
juiste instanties. Indien je specifieke vragen hebt, mag je deze
op voorhand doorgeven aan de
Seniorenwerking.
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