
Brochure  2020 - 2021  

 

Voorwoord 

De dienstencentra zijn bruisende plekken. Doorheen de jaren bouwden onze dienstencentra 

een rijk en divers aanbod cursussen uit. 

Van schilderen tot kantklossen, van computer voor beginners tot Spaans,… Je kan het zo 

gek niet bedenken of het komt aan bod in één van onze dienstencentra. 

Met ons ruim dienstenaanbod hebben we alles in huis om je te ondersteunen, wat je vraag 

ook is. In deze brochure vind je hiervan een voorproefje met de voorstelling van onze 

diensten, vormingen en nog veel meer. 

Ben je na het lezen van deze brochure geïnteresseerd in ons aanbod? Neem dan contact 

met ons op. We staan voor je klaar met meer informatie. 

Door de huidige afstandsmaatregelen zetten we zoveel mogelijk in op online inschrijven. 

 

Hoe doe je dit? 

Vanaf nu willen we inzetten op zoveel mogelijk online inschrijven waar mogelijk. 

Ga naar www.dienstencentra-roeselare.be en via de knop ‘inschrijvingen’ kan je inschrijven 

voor je cursus. 

Wij werken met een nieuw systeem, heb je problemen om in te loggen, bel ons dan zeker op. 

 

  

http://www.dienstencentra-roeselare.be/


MELDINGEN EN SUGGESTIES 

Heb je een suggestie of klacht? Wil je iets melden? Of heb je een andere vraag?  
Stel ze gerust aan één van de centrumleiders of personeelsleden. 

DC Ten Elsberge 
051 27 27 10 
dctenelsberge@motena.be 

DC Schiervelde 
051 26 38 00 
dcschiervelde@motena.be 

DC De Zilverberg 
051 26 26 80 
dczilverberg@motena.be 
 
DC De Waterdam 
051 27 09 00 
dcdewaterdam@motena.be 

 

Praktische info 

Inschrijvingsreglement  

 Je kan online of  ter plaatse in één van de dienstencentra inschrijven. 

 Ter plaatse zal enkel kunnen indien wij terug mogen open gaan en met in achtname van de nodige 
maatregelen. 

 Je betaalt bij inschrijving het volledige inschrijvingsgeld dit enkel met bancontact. 

 Het inschrijvingsgeld kan terugbetaald worden bij uitschrijving, tot een week vóór de start van de 
cursus/activiteit. 

 Je brengt bij inschrijving je identiteitskaart mee. 

 Je kan bij inschrijving voor onze cursussen gebruik maken van de vrijetijdspas. Op deze manier betaal je 
slechts de helft van het inschrijvingsgeld. De vrijetijdspas is er voor mensen die het financieel of door hun 
situatie moeilijk hebben om aan vrije tijd te doen. 
Om te weten te komen of je in aanmerking komt voor een vrijetijdspas kan je terecht bij het Welzijnshuis 
(Gasthuisstraat 10 te Roeselare – 051 80 59 00 – welzijnshuis@roeselare.be). 

 Bij cursussen in samenwerking met CREO kan je via bepaalde attesten een stukje van je inschrijvingsgeld 
teruggestort krijgen. Meer info in je dienstencentrum. 

INSCHRIJVEN CURSUSSEN 

  

Breng zeker je identiteitskaart mee! 

  

 

 

Op de hoogte blijven! 

Ook digitaal kan je op de hoogte blijven van het aanbod van onze dienstencentra. 

Neem zeker een kijkje op onze website: www.dienstencentra-roeselare.be. 

Ontvang je graag onze elektronische nieuwsbrief. Meld je aan en ontvang de meest recente 
informatie rond de activiteiten van de dienstencentra. Van heel wat bezoekers, cursisten,.. 
hebben we reeds een emailadres. Wil je zeker zijn dat je ook deze nieuwsbrief ontvangt, 
bezorg ons dan nog even je mailadres. 

mailto:welzijnshuis@roeselare.be
http://www.dienstencentra-roeselare.be./


 
Tenslotte hebben we ook een facebookpagina waar je heel wat informatie kan terug vinden : 
www.facebook.be/dienstencentraroeselare 
 

Centraal 

Via ons tweemaandelijks programmaboekje houden we jou op de hoogte van alle activiteiten 

in onze dienstencentra. Je kan de centraal vinden in elk dienstencentrum, op onze website 

en ook in onze tweemaandelijkse nieuwsbrief. 

  

http://www.facebook.be/dienstencentraroeselare


DIENSTEN 

 
BOODSCHAPPENDIENST 

Via de boodschappendienst kan je samen met een vrijwilliger van de Minder Mobiele  

Centrale winkelen. Indien het niet mogelijk is om zelf mee te gaan, kun je de vrijwilliger ook 

de boodschappen voor jou laten doen.  

0,32 euro/km 

BUURTPROJECT 

Komt er niet vaak iemand bij je over de vloer? Wil je graag eens met iemand een praatje 

slaan? Dan is ons buurtproject misschien wel iets voor jou. 

Vrijwilligers van het dienstencentrum komen eenmaal per maand bij je langs voor een 

gezellige babbel.  Enkele malen per jaar is er ook een koffiekransje waarbij alle deelnemers 

van dit project in het dienstencentrum samenkomen.  

Vrijwilligers gezocht 

Praat je graag met mensen? Kan je goed luisteren?  Ben je nog op zoek naar 

vrijwilligerswerk? Dan is het buurtproject misschien iets voor jou. Je gaat langs bij 

buurtbewoners van onze dienstencentra en luistert naar hun verhaal. Indien gewenst bezorg 

je de persoon opnieuw een sociaal netwerk in de buurt. Je krijgt de vrijheid om zelf je 

bezoeken in te plannen en vormt een belangrijke schakel tussen de mensen thuis en het 

dienstencentrum. Klinkt dit als een project voor jou? Neem contact op met de 

verantwoordelijke van één van onze dienstencentra. 

TELEFOONSTER 

Voel je je alleen en heb je soms nood aan een babbel? Dan kan je bij onze telefoonster 

terecht. Iedere dag, ook in het weekend, belt een vrijwilliger je op om een babbeltje te slaan. 

Net als bij het buurtproject komen we ook een paar keer per jaar samen in het 

dienstencentrum. 

 

VERVOERSDIENSTEN 

Autodelen 

Je hebt een rijbewijs maar geen auto en je hebt er af en toe één nodig? Dan is autodelen iets 

voor jou! Bij autodelen wordt één wagen gebruikt door verschillende gezinnen.  

 € 0,30 per km 

€ 1,00 per uur (€ 0,50 met vrijetijdspas) 



Minder Mobielen Centrale 

De Minder Mobielen Centrale (MMC) staat in voor het vervoer van senioren en minder 

mobiele personen. Voor een bezoek aan de dokter, de mutualiteit of zelfs voor een 

vriendenbezoek wordt een vrijwillige chauffeur gezocht die je ter plaatse brengt. 

0,35 euro per km 

Vervoer naar de dienstencentra 

Dienstencentrum Ten Elsberge en Schiervelde. 

Je komt graag naar de dienstencentra, maar je raakt er niet op eigen kracht? Aarzel dan niet 

om ons te contacteren. We bekijken samen wat er mogelijk is om jou op te halen met ons 

busje. 

Voor een rit naar een activiteit betaal je dan heen en terug 4 euro, enkel is dan 2 euro. Neem 

je een maaltijd in onze dienstencentra dan betaal je 1 euro voor heen en terug. 

Dienstencentrum De Zilverberg 

Om naar het dienstencentrum de Zilverberg vervoerd te worden, kan je een beroep doen op 

de LINK-bus. Je betaalt een opstapkost van € 2.50 en een kleine vergoeding van 

 € 0.36/km.(vanaf opstapplaats tot afstapplaats + terugrit chauffeur) 

 

WAS-EN STRIJKSERVICE AAN HUIS 

Kan je zelf niet meer instaan voor uw was en/of strijk? Vanaf nu kan je hiervoor een beroep 

doen op onze was – en strijkservice. 

Onze medewerkers en vrijwilligers halen op maandag alles op en brengen ook uw was terug 

de week erna. Voor deze dienst werken we samen met  vzw Weerwerk.  

Wens je meer informatie? Vraag er naar in DC Schiervelde! 

051 26 38 00 

 

 

BAD EN DOUCHE 

In onze dienstencentra Ten Elsberge en Schiervelde kan je van maandag tot vrijdag een bad 

of douche nemen. In Schiervelde is het niet mogelijk op maandagnamiddag.  

08.30 – 11.30u. / 13.00 – 16.30u. 

€ 0,75  

 

GEZONDHEIDSCONSULTATIES 

Heb je vragen over je gezondheid? Wil je je bloeddruk, gewicht en polsslag laten 

controleren? Heb je nood aan een luisterend oor? Dan kan je terecht in de vier 

dienstencentra voor advies en informatie.  



HUISVUILZAKKEN 

In onze dienstencentra kan je terecht voor de aankoop van huisvuilzakken.  

Zowel de grote als de kleine witte zakken voor restafval als de PMD-zakken zijn er te 

verkrijgen. 

MIDDAGMAAL 

In de dienstencentra kan je elke werkdag terecht voor een lekker en gezond vers bereid 

middagmaal bestaande uit soep, hoofdgerecht en dessert. De kostprijs van een middagmaal 

bedraagt € 8,00. Indien gewenst  kan een financieel onderzoek aangevraagd worden en kan 

eventueel gebruik gemaakt worden van een verminderd tarief. 

Reserveren is noodzakelijk (voor 9.00 u.)! 

Indien je dit wenst, kan je voor Ten Elsberge en Schiervelde aan huis afgehaald worden om 

te komen eten. Voor de heen en terugrit betaal je € 1,00. 

PEDICURE 

Voor voetverzorging kan je terecht in de vier dienstencentra.  Dit is een basisvoetverzorging 

(een kwartier per persoon) die gebeurt door een gediplomeerde pedicure.  Het is heel 

belangrijk tijdig een afspraak te maken. Je kan ook kiezen voor een meer uitgebreide 

voetverzorging van een halfuur.  

€ 8,50  (15 min)/ € 17 euro (30 min) 

DC Ten Elsberge:  

vrijdagvoormiddag vanaf 8.30u. 

DC Schiervelde:  

maandagnamiddag vanaf 13.00u. 

DC De Zilverberg:  

maandagvoormiddag vanaf 8.30u. 

DC De Waterdam 
dinsdagvoormiddag vanaf 9.00u.  
 

PRAATCAFÉ  KANKER  

 

Het praatcafé start met een korte inleiding, waarna er ruimte is voor vragen en uitwisseling 

van ervaringen. Wij zorgen steeds voor een hapje en een drankje. 

Partners binnen dit project: Dienstencentrum Ten Elsberge, SEL MWVL, AZ Delta, Provincie 

West-Vlaanderen, Kom op tegen Kanker, CM, Bond Moyson, Liberale Mutualiteit, Neutraal 

Ziekenfonds, OZ, Stad Roeselare, LEIF, Zorgbedrijf Roeselare  

De praatcafés gaan door in Dienstencentrum Ten Elsberge. Inschrijven is gratis en kan in 

één van onze dienstencentra. Er wordt steeds rond een thema gepraat, de kalender vind je 

via de Centraal. 

 

 

 



PRAATGROEP VERLIES 

Je geraakt maar niet over het verlies van je partner of je kind heen, ook al is dit al enkele 

jaren geleden. Je verbergt je verdriet voor de mensen uit je omgeving, je wil hen niet tot last 

zijn. Of je bent bang dat ze je niet begrijpen…Dan is de praatgroep verlies voor jou 

misschien wel een gepaste oplossing… 

Het is niet de bedoeling om steeds met ‘rouw’ bezig te zijn, de praatgroep wordt begeleid 

door een psychologe en wil naast steun geven  vooral een ontmoetingsplaats zijn voor 

lotgenoten. 

DC De Zilverberg 

Deze groep komt 1 keer per maand samen op dinsdagnamiddag van 14.00 tot 16.00 u.  

€ 2.00 (gratis koffie) 

Maak gerust een eerste afspraak! 

 

VERHUUR VAN ONZE LOKALEN 

In Schiervelde, Ten Elsberge en Rinus kunnen particulieren en verenigingen een zaal huren 

voor een activiteit of feest tegen een democratische prijs.  Dit kan zowel ’s avonds als tijdens 

het weekend. Voor meer info over prijzen en voorwaarden, kom je best eens langs in één 

van de dienstencentra. Nieuw voor 2020 is dat privé personen onze zalen eveneens kunnen 

huren sinds 1 januari 2020. 

 

VOETZOOLREFLEXOLOGIE 

Voetzoolreflexologie heeft een verzorgende, ondersteunende, ontspannende en 

versterkende werking op lichaam en geest. Heel ons lichaam vinden we terug in de vorm van 

reflexpunten in onze voeten. Door druk uit te oefenen op die punten in de vorm van 

massage, stimuleer je de bloedtoevoer naar de organen, worden spanningen en stress 

verlicht en breng je het lichaam terug in evenwicht. Deze massage is niet enkel voor mensen 

met klachten, het werkt gewoon heerlijk ontspannend en geeft je energie!  

Maak een afspraak en laat je verwennen door onze voetzoolreflexologe! 

DC de Zilverberg 

Elke 1ste en/of 3de maandag van de maand (uitgezonderd juli en augustus) van 9.00 tot 

10.00u. of van 10.00 tot 11.00u. 

€ 12.00 

 

 

  



ONTSPANNING 

ACTIVITEITEN GROOTOUDERS EN KLEINKINDEREN 

In de dienstencentra worden tijdens de schoolvakanties activiteiten georganiseerd voor 

grootouders samen met kleinkinderen. Hou onze Centraal in de gaten voor de aankomende 

activiteiten! 

 

BAR 

In onze dienstencentra kan je in een gezellige sfeer je namiddag doorbrengen. Kaarten, een 
krant of een tijdschrift lezen, iets drinken of een babbeltje slaan… zijn maar enkele van de 
vele mogelijkheden. 
 

BOEKENRUILKAST 

“Neem een boek, geef een boek” 

Haal die boeken van onder het stof en geef ze een tweede ‘lezen’. Breng ze mee naar onze 

boekenruilkast en doe er iemand anders plezier mee. Uiteraard hoef jij niet op je honger te 

blijven zitten en neem je in ruil een nieuw boek mee.  

 

In elk dienstencentrum vind je een boekenkast terug.  

DC Ten Elsberge: bij de moestuin 

DC Schiervelde: bij het speelplein in de Schierveldestraat  

DC De Zilverberg: op de 2de verdieping 

BREICAFE 

Tijdens ons breicafé wordt er geen les gegeven, ieder werkt aan zijn eigen werk maar je kan 
wel ervaringen uitwisselen, tips geven, patronen doorgeven,... Gezelligheid troef en laat die 
creativiteit maar komen. 

DC Schiervelde 
Twee keer per maand – telkens de 1ste en 3de vrijdag van de maand. 
Gratis 
 

 

COMPUTERCAFE  

Weet je geen raad met een programma op je computer? Of volgde je reeds computerles? 
Maar blijf je struikelen over die ene moeilijkheid? 

Kan je niet direct terecht bij iemand met je vraag? Of wil je andere mensen helpen met 
computerproblemen? 

Dan is het computercafé iets voor jou! Er wordt geen les gegeven, maar het is wel de 
bedoeling dat computerliefhebbers elkaar helpen met bepaalde computerproblemen. 
Een vrijwilliger helpt je indien nodig en je brengt best je eigen laptop of tablet mee.  

DC Schiervelde 
Telkens de 2de vrijdag van de maand 



Gratis 
14.00 tot 17.00u 
 

COMPUTERWORKSHOPS 

Deze workshops belichten telkens één programma. Mensen die deze workshops willen 

volgen, dienen wel over een basiskennis van het werken met de computer te beschikken. De 

bedoeling is dat je telkens een introductie krijgt in het thema zodat je er dan zelf mee aan de 

slag kan. Er zijn twee verschillende lesgevers die elk hun eigen kennis rond bepaalde 

onderwerpen met je delen. Sommige onderwerpen worden in één workshop uitgelegd, 

andere onderwerpen worden gespreid over meerdere dagen. Onderwerpen en data staan in 

onze Centraal. 

Begeleiding: Freddy Quackelbeen 

 

 

COMPUTERHOEK  

 

De computerhoek is er voor mensen die nog nooit met een computer hebben gewerkt of nog 

nooit op het internet hebben gesurft. De aanwezige begeleider zal je op een aangename en 

eenvoudige manier de basisbeginselen in verband met het computergebruik eigen 

maken.  Deze begeleiding is individueel en gaat door in één van de dienstencentra. Indien 

nodig kan de begeleider ook aan huis komen. 

Begeleiding: Johny Vermeire. Een plaatsje reserveren kan door in de voormiddag te 

telefoneren naar het tel. nr. 051 69 06 93. 

 

EIGENWIJS OP STAP  

Tweemaandelijks organiseren de vrijwilligers van ‘Eigenwijs op Stap’ een boeiende uitstap. 

Dit gaat van een museumbezoek tot een stadswandeling, concert,…  

Meer info staat er telkens in onze tweemaandelijkse Centraal of in de nieuwsbrief.  

INDIVIDUELE SMARTPHONE BEGELEIDING 

Ervaar je problemen met je smartphone, wil je weten hoe je er een app op moet plaatsen, 

hoe je je agenda moet bijhouden, enz… 

Voor dergelijke problemen kan je terecht bij een vrijwilliger. Maak een afspraak (telkens ½ u 

per persoon)!  

DC de Zilverberg 

Telkens op maandag tussen 14.00 en 16.00u.  

€ 2.00 per ½ u. 

 

DC Schiervelde 

Telkens op vrijdag (1x per maand) tussen 14.00 en 16.00u. 

€ 2.00 per ½ u. 



 

HANDWERKATELIER 

 

Kom gewoon met je naaiwerkje,  je brei- of haakwerk. Het is zoveel aangenamer om met 

enkelen samen een namiddag te naaien, te breien dan alleen thuis. 

DC De Zilverberg 

Elke eerste, derde en eventueel vijfde maandag van de maand in de cafetaria. 

13.30 tot 16.30u. 

gratis 

 

HOBBYCLUB 

 

Onder leiding van een groep enthousiaste vrijwilligers leer je in verschillende programma’s 

iets knutselen: een halssnoer, originele wenskaarten, kerstversiering,…  

DC De Zilverberg 

Elke 2de en 4de maandag van de maand 

13.30 tot 16.30u 

Gratis 

 

Er is ook plaats voor vrije hobby. Breng gerust je eigen werkje mee en ga samen met ons 

aan de slag.  

In Ten Elsberge is er ook begeleiding voor figuurzagen. 

 

DC Ten Elsberge 

Elke dinsdagnamiddag en vrijdagnamiddag 

13.30 tot 16.30u. 

Eén keer per maand is het ‘zoete dinsdag’ met lekker gebak. (zie Centraal) 

DC Schiervelde 

Elke donderdagnamiddag 

13.30 tot 16.30u. 

 

 

KAARTCLUB 

 

In Ten Elsberge kan er elke dag worden gekaart. In Schiervelde iedere vrijdag.  

 

Iedere tweede dinsdag van de maand is er in Ten Elsberge clubkaarten manillen (4 euro per 

maand voor  de clubkaarting). 

 

LEESCLUB 



 

Samen lezen is leuker.  

Elke maand bespreken we één boek en wisselen we onze ervaringen uit: las je het boek 

graag of niet? Boeide het hoofdpersonage je? Hoe zit de biografie van de auteur in elkaar? 

… 

Voorkennis of opleiding is zeker niet nodig. 

DC Ten Elsberge 

8 sessies 

Start op 5 oktober 2020 

14.00 tot 16.00u. 

€ 32,00 

Boek te lezen tegen de eerste sessie: 'de cirkel' van Dave Eggers 

 

MULTICULTURELE ONTMOETING  

In onze huidige maatschappij leven we met vele verschillende culturen samen. Om elkaars 

cultuur beter te leren kennen, staat ontmoeting centraal. Via verschillende activiteiten willen 

we elkaars gewoontes, ontspanningsmogelijkheden, interesses,.. beter leren kennen. 

Deze activiteiten worden samen georganiseerd door dienstencentrum Schiervelde en 

Femma Roeselare Ella, dit op verschillende locaties. Alle dames die openstaan voor nieuwe 

ontmoetingen zijn welkom. 

Voor meer info en data kan je terecht in DC Schiervelde. 

In dienstencentrum Ten Elsberge gaat elke eerste vrijdag van de maand het praatcafé 

‘Bruggen slaan’ door. Dit praatcafé is een plaats waar mensen van alle windstreken 

samenkomen. Je leert elkaar kennen, je leert van elkaar en met elkaar. Je praat over dat wat 

interessant is voor iedereen rond de tafel.  

In dit praatcafé is iedereen welkom die anderen wil ontmoeten en bruggen wil slaan tussen 

de Vlaamse en andere culturen. We vertrekken vanuit gelijkwaardig-zijn. 

DC Ten Elsberge 

Elke eerste vrijdag van de maand 

van 19.00 tot 22.00u. 

 

SNEUKELNAMIDDAG 

In DC Schiervelde organiseren we éénmaal in de maand op donderdagnamiddag een 
gezellige sneukelnamiddag.  
Iedere maand zorgen we voor een verrassende lekkernij waar je onder het genot van een 
kopje koffie of thee kan van smullen. De bedoeling is dat mensen hier gewoon terecht 
kunnen om gezellig samen te zijn, bij te praten en wie weet, ondertussen ook nieuwe 
mensen te leren kennen. Iedereen van harte welkom. 



DC Schiervelde:  
elke derde donderdagnamiddag vanaf 14.00u. (behalve in juli en augustus) 
 

REISREPORTAGES 

Verken mee de belevenissen van enkele van onze bezoekers. Heb je zelf zin om op reis te 
gaan of wil je er al eens een eerste indruk van krijgen ? Maak dan zeker gebruik van deze 
gelegenheid en kom naar de reisreportage. Deze worden telkens aangekondigd in de 
Centraal. 
 

 

RONDRIT in Roeselare 

Hoe ziet Roeselare er nu uit? Wat is er allemaal veranderd in Rumbeke en Oekene? Kortom, 

je bent benieuwd hoe Groot-Roeselare veranderd is? Wel, wij rijden met een mini-busje rond 

in Roeselare. We bezoeken niet alleen iedere deelgemeente, maar we rijden ook langs de 

plaatsen die je graag nog eens zou zien (je ouderlijk huis, je vroegere school,…). 

We vertrekken telkens om 14.00 u. en zijn rond 16.30 u. terug. Op het einde van de rit wordt 

er nog tijd genomen voor een taart en een koffie in Ten Elsberge. 

Geplande rondritten: 

Hou onze Centraal in de gaten. 

€ 5,00 (inclusief koffie en taart) 

 

SAMEN ZINGEN  

Het is geenszins de bedoeling een koor te vormen, maar wel om samen onder begeleiding 

van een accordeon allerlei liedjes te zingen in een ongedwongen sfeer. Achtergrond, leeftijd 

en muzikale ervaring zijn hier van geen belang, je moet gewoon zin hebben om te zingen!  

DC De Zilverberg 

Elke 3de maandag van de maand (vanaf oktober tot maart). Eerste maal : maandag 19 

oktober 2020 

13.30 tot 15.30u.  

Gratis 

SPELNAMIDDAGEN 

In alle dienstencentra kan je gratis meespelen met enkele leuke gezelschapsspellen. Hierbij 

ons  aanbod. 

Rummikub 

DC Ten Elsberge elke maandag vanaf 14.00u. 

DC Schiervelde : elke vrijdag vanaf 14.00u. 

DC De Zilverberg : elke dinsdag vanaf 14.00u. 

 

Schaken 

DC Ten Elsberge : elke maandag en donderdag vanaf 14.00u. 



 
 

Scrabble 

DC Ten Elsberge: elke donderdag vanaf 14.00u. 

DC Schiervelde : elke vrijdag vanaf 14.00u. 

 

TEAROOMNAMIDDAG 

Iedere laatste vrijdagnamiddag van de maand kun je in Ten Elsberge in een gezellige sfeer 

genieten van een lekker dessertbord. Er is telkens livemuziek waar je kunt op dansen of 

meezingen, kortom dus een namiddag waar iedereen zich kan ontspannen! 

Tevens een ideaal moment om die eerste stap binnen ons centrum te zetten! Je leert er 

zeker andere mensen kennen! 

Indien je dit wenst, kan je door ons busje worden opgehaald! 

 

DC Ten Elsberge 

elke laatste vrijdagnamiddag 

(niet in juli en augustus) 

vanaf 14.00u. 

Gratis 

 

TONEELCLUB 

Binnen de dienstencentra is er reeds jaren een toneelclub. In december brengt de club een 

kersttoneel en een blijspel naar voor in de verschillende dienstencentra. Daarnaast 

verzorgen ze ook gastoptredens. 

 

Er mag gerust eens een repetitie bijgewoond worden en misschien wil je het dan ook zelf 

eens proberen? Nieuw talent is altijd welkom. Neem gerust contact op via dienstencentrum 

Schiervelde of Ten Elsberge 

 

 

  



 

VORMING 

COMPUTERCURSUSSEN i.s.m. CREO Roeselare 

 

Algemene info: 

Alle computerlessen gaan door in samenwerking met CREO Roeselare. Via hun website, 

www.creo.be, vind je de inhoud terug per cursus.  Een aantal basisprincipes waarvoor deze 

samenwerking garant staat: 

- één computer per cursist (een tablet/smartphone/iphone moet je zelf meebrengen) 

- het tempo wordt aangepast aan de groep 

- een aantal cursisten komt in aanmerking voor een korting of vrijstelling van 

inschrijvingsgeld (opleidingscheques, mensen met een leefloon, bepaalde attesten van de 

VDAB en het OCMW, werkzoekenden, brugpensioen…) 

- geen examens 

- de standaardcursussen gaan door van september tot januari en van februari tot juni. Heel 

wat tijd dus om wat je leert ook te oefenen. Sommige cursussen duren slechts 5 of 10 

lessen.  

 

De kostprijs bedraagt 115 euro. Indien een andere prijs (bij korte cursussen) wordt 

deze vermeld bij de cursus. 

 

 

 

Starten met computer deel 1 

Deze cursus is de ideale opstart voor al wie wenst kennis te maken met de wereld van 

computers alsook de beste basis voor al onze andere computercursussen. 

Na deze cursus kan je verder in de cursus “Computer voor beginners – deel 2”. 

 

DC De Waterdam 

Start op woensdag 16 september 2020 
8.30 - 11.45u. 
 
 
Mijn pc voor elke dag 
Gebruik je jouw pc dagelijks maar heb je nood aan een grondige herhaling van 
o.a. de Verkenner (mappen, bestanden, foto’s overzetten), de Mail app, OneDrive 
(werken in de cloud), online aankopen, surfen op internet, … 
Dan is deze cursus iets voor jou! Stap per stap worden de verschillende onderwerpen 
hernomen en ingeoefend! 
 
DC Ten Elsberge 
Start op donderdag 17 september 2020 
13.30 – 16.45u 
 
Starten met internet 
Het internet is tegenwoordig niet meer weg te denken uit het dagelijkse leven. In deze cursus 
leren we je alles wat je moet weten als je je eerste stappen op het internet wil zetten! 

http://www.creo.be/


 
 
DC Ten Elsberge 
Start op maandag 14 september 2020 
13.30 – 16.45u 
 
DC Schiervelde 
Start op dinsdag 15 september 2020 
08.30 – 11.45u. 
 
Haal meer uit internet 
In deze module worden de meer gevorderde mogelijkheden van het internet besproken. 
Omdat het onmogelijk is alle toepassingen van het internet te bespreken komen in deze 
module enkel de toepassingen aan bod die interessant zijn voor de gebruiker.  
 
DC de Zilverberg 
Start op woensdag 16 september 2020 
13.30 – 16.45 u. 

 

Powerpoint 
Deze cursus is voor iedereen die graag een professioneel ogende presentatie wenst te 
maken. Stap per stap worden de mogelijkheden van het programma geleerd om op het einde 
van de cursus een eigen presentatie op te kunnen stellen. Alle technieken worden aan de 
hand van oefeningen aangeleerd. Nadien worden ze grondig, klassikaal of individueel, 
ingeoefend!  We werken met het programma Microsoft Office PowerPoint 2016.  
 
DC Ten Elsberge 
Start op maandag 14 september 2020 
18.30 - 21.45u. 

 

 

Fotobewerking 

Op het gebied van fotobewerking, bieden we een antwoord op veel gestelde vragen naar 

bijhouden en optimaliseren van digitaal fotomateriaal. Daartoe maken we gebruik van het 

kleine, eenvoudiger en vooral goedkoper broertje van Photoshop nl. Photoshop Elements. 

 

PHOTOSHOP ELEMENTS-DEEL 1 

DC de Zilverberg 

Start op donderdag 17 september 2020 

13.30 - 16.45u. 

 

 

PHOTOSHOP ELEMENTS-DEEL 4 

DC Ten Elsberge 

Start op maandag 14 september 2020 

08.30 - 11.45u. 

 
 

 

PHOTOSHOP ELEMENTS –DEEL 8 - WORKSHOPS 

DC Schiervelde 



Start op woensdag 16 september 2020 

8.30 - 11.45u. 

PHOTOSHOP ELEMENTS VOOR FOTOGRAFEN 

DC de Zilverberg 

Start op woensdag 17 september 2020 

08.30 - 11.45u. 
 

 

 

 

Fotoboekje of gadgets maken 

In 10 lessen leer je een professioneel ogend fotoalbum maken waar je blad per blad 

ontwerpt en voorziet van je eigen foto’s en tekst.  Naast allerlei fotoboeken staan we ook stil 

bij het ontwerpen van kalenders, agenda’s en wenskaarten of uitnodigingen met eigen foto’s. 

 

DC Ten Elsberge 

Start op woensdag 16 september 2020 

8.30 – 11.45u 

 

Smartphone fotografie 

Deze cursus spitst zich toe op het camera-en fotogedeelte van je smartphone. Je leert hoe je 

betere, mooie foto’s kan maken met je smartphone, je leert je fotogalerij beheren en hoe je 

foto’s overzet naar je PC. 

DC de Zilverberg 
Start op woensdag 16 september2020 
8u30-11u45 
€ 40 (5 lessen) 
 

Basiscursus fotografie reflexcamera 

 

Met deze basiscursus leer je alle knopjes van je reflexcamera kennen en haal je meer uit je 

toestel dan enkel de auto – stand. Op deze manier maak je mooiere foto’s en maak je kennis 

met de verschillende technieken in het werken met compositie en licht. 

DIGITALE FOTOGRAFIE DEEL 1 
DC Schiervelde 
Start op dinsdag 15 september 2020 
13.30 - 16.45u 

DIGITALE FOTOGRAFIE DEEL 3 

DC Schiervelde 
Start op donderdag 17 september 2020 
08.30 - 11.45u 



 

 

RAW-bewerkingen voor digitale fotografen – workshops voor fotografen 

 

In de cursus workshops  voor digitale fotografen brengen we de Raw foto’s naar een hoger 

niveau. Dit gebeurt met eigen beeldmateriaal. Op het einde van de cursus beheerst u het 

Raw bewerkingsprogramma tot in de details. Retouches of montages gebeuren in Photoshop 

(elements). 

 

DC Ten Elsberge 

Start op dinsdag 15 september 2020 

8.30 - 11.45u. 

 

 

Facebook op pc 

Sociale media worden in onze maatschappij steeds populairder. Tijdens deze cursus leer je 

in 10 weken tijd werken met Facebook.  De cursus wordt verwerkt via pc, Windows 10. 

We leren jou hoe je het best omgaat met deze meest bekende vorm van sociale media. De 

cursus is bedoeld voor mensen die weinig tot geen kennis hebben van Facebook, maar wel 

benieuwd zijn wat de mogelijkheden zijn.  Ook zij die al enige kennis hebben van Facebook 

zullen zeker heel wat tips aangereikt krijgen.  

DC Ten Elsberge 

Start op woensdag 16 september 2020 

13.30 – 16.45u 

10 lessen - € 75 

 

Ontdek je iPhone / iPad 

Je leert werken met je eigen iPhone of iPad (Apple). We verkennen het toestel en 

beheren de instellingen. We leren populaire apps gebruiken en zelf installeren.  

DC De Zilverberg 
Start op vrijdag 11 september 2020 
13.30 - 16.45 u. 
 

 

Haal meer uit je iPhone/iPad 

Tijdens deze lessenreeks leer je de basisapps van je iPad of iPhone en hun functies op een 

gevorderd niveau dieper verkennen en beheersen. 

DC Schiervelde 
Start op maandag 14 september 2020 
8.30 tot 11.45u. 



 

 

Foto’s en muziek op je iPad/iPhone 
 
De iPad of iPhone wordt heel vaak gebruikt om foto’s en video’s te nemen en weer te geven, 

maar er is nog veel meer mogelijk. In deze lessenreeks bekijken we in detail heel wat apps 

om afbeeldingen te bewerken, fotoboeken, panorama’s,….  

Tijdens de sessies videobewerking leer je o.a. verschillende fragmenten samen zetten met 

mooie overgangen en muziek.  

De lessen ‘muziek’ behandelen dan weer het streamen van muziek en het zelf opnemen en 

aanpassen van geluid, bv. om te gebruiken in diavoorstellingen.  

Ook het bekijken van foto’s en video’s op een projector of op een televisiescherm komen aan 

bod.  

 
DC De Waterdam 
Start op maandag 14 september 2020 
13.30 tot 16.45u. 
10 lessen  
€ 75,00 
 
Apps voor alledag op je iPad/iPhone 
 
DC Schiervelde 
Start op donderdag 17 september 2020 
13.30 tot 16.45u. 
5 lessen 
€ 40,00 
 
Pages/numbers/keynote op je iPad/iPhone 
 
DC Schiervelde 
Start op vrijdag 11 september 2020 
08.30 tot 11.45u. 
 
 
Sociale media op je iPad/iPhone 
 
Sociale media zijn lang niet meer enkel het domein van de jeugd. Facebook wordt gebruikt 
om oude contacten terug te vinden, feestjes te regelen, familiefoto’s en vakantiealbums te 
delen met vrienden, … Via Twitter deel je op een snelle manier korte berichtjes met een 
groot publiek, Instagram doet hetzelfde maar dan specifiek voor foto’s. Via Pinterest 
verzamel je leuke ideeën op een digitaal prikbord.  
Berichtjes zenden en foto’s delen gebeurt tegenwoordig niet meer met SMS en e-mail maar 
wel via online diensten zoals WhatsApp en Messenger. Dit is volledig gratis over de hele 
wereld, de enige voorwaarde is dat je een internetverbinding hebt.   
Tijdens deze opleiding leren we je gebruik maken van al deze sociale media en online 
berichtendiensten via je iPhone of iPad.  
 
DC De Waterdam 
Start op maandag 7 december 2020 
13.30 tot 16.45u. 
10 lessen 



 € 75,00 
 
 
 
 
Ontdek je smartphone (Android) 

Je leert werken met je eigen smartphone of tablet die een Android besturingssysteem 

heeft. We verkennen het toestel en beheren de instellingen. We leren populaire apps 

gebruiken en zelf installeren.  

DC Schiervelde  

Start op maandag 14 september 2020 

13.30 - 16.45u. 

DC De Waterdam 

Start op donderdag 17 september 2020 

8.30 - 11.45u. 

DC De Zilverberg 

Start op vrijdag 11 september 2020 

8.30 - 11.45u. 

 

 

Haal meer uit je smartphone/tablet 

Je hebt reeds de basiskennis van werken met een smartphone onder de knie? Nu gaan we 

thematisch verder. Leer werken met nuttige apps rond reizen, wandelen en fietsen, winkelen, 

muziek, TV en radio. Kortom voor iedereen zitten er wel handige applicaties tussen die 

bruikbaar zijn in een toestel dat je overal meehebt…  

DC De Waterdam 

Start op dinsdag 15 september 2020 

13.30 - 16.45u. 

DC Ten Elsberge 

Start op donderdag 17 september 2020 

8.30 – 11.45u 

 

Android workshops 

Wil je graag nog iets meer doen met je smartphone/tablet? Lijken onderstaande 
onderwerpen iets voor jou? 

• Veilig betalen, online identiteit, online bedreigingen, … 
• Domotica via jouw smartphone 
• Sociale media (Facebook, Instagram, …) verder uitdiepen - YouTube – zelf filmpjes 

monteren en publiceren 
Dan is deze cursus zeker iets voor jou! 



 
 
DC Ten Elsberge 
Start op vrijdag 11 september 2020 
8.30 – 11.45u 
 

Facebook en instagram op je smartphone 

Sociale media is tegenwoordig niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Hoe dikwijls 

krijg je de vraag: mag ik jouw vriend zijn op Facebook? Of: kan ik je volgen op Instagram? 

Wil je ook graag gebruik maken van die apps maar ben je wat terughoudend omdat je graag 

wat extra uitleg krijgt naar hoe het account maken, hoe de beveiliging instellen, hoe 

berichtjes plaatsen, … dan is deze cursus iets voor jou! Stap voor stap leer je de apps 

instellen en gebruiken. 

DC Ten Elsberge 

Start op woensdag 9 december 2020 

13.30 – 16.45u 

5 lessen - € 40 

CREATIEVE CURSUSSEN 

Bloemschikken i.s.m. CREO Roeselare 
 
Wil je genieten van je eigen bloemencreaties in huis? Kom dan maandelijks naar deze 
opleiding. Wij voorzien alles. Je komt enkel gewapend met snoeischaar en  aardappelmesje. 
Wij bieden vers materiaal aan scherpe prijzen! 
Je leert: 

·        alle technieken om zelfstandig een bloemstuk te maken, 
·        alle basistechnieken in eindeloze variaties, 
·        inspelen op recente trends, 
·        andere schikkingen met de aangeleerde technieken, 
·        de natuur te waarderen en te verzorgen, en bovenal 
·        de knepen van het vak  

 
DC Ten Elsberge 
Start op woensdag 23 september 2020                                                                                                                              
13.30 – 16.50u.  

                                                                                                                                                          
DC Schiervelde 
Start op Vrijdag 25 september 2020 
13.30 – 16.50u. 

DC De Zilverberg 
groep1: Start op Maandag 14 september 2020 van 13.30 tot 16.35u. 
groep 2 :Start op woensdag 16 September 2020 van 13.30 tot 16.35u. 
 
 
DC De Waterdam  
Start op woensdag 23 september 2020 



13.30 – 16.30u  
                                                                                                                             

10 lessen 
€ 75,00 (materiaal niet inbegrepen, per bloemstukje zal dit ongeveer €15,00 zijn) 

 
Boekbinden 

 
Het mooiste boekje dat maak je gewoon zelf!!!! 
Lesgeefster: Mia Clibouw 

DC De Zilverberg 

Start op donderdag 8 oktober 2020 

14.00 – 16.30u. 

€ 15,00 euro (+ ongeveer € 15,00 materiaal) 

3 lessen 

 

 

 

Breien en haken i.s.m. CREO Roeselare 

 
Tijdens deze namiddagen kan je leren breien of haken of kan je je  technieken opfrissen. Je 
breit of haakt wat je zelf wil, we reiken toffe ideeën aan en dit alles onder professionele 
begeleiding.  
Lesgeefster: Anja Spillier 
 
DC De Zilverberg 
Groep 1: start op donderdag 10 september 2020 
Groep 2: Start op vrijdag 12 september 2020 
13.30 – 16.30u.  
 
€ 75,00 
12 lessen 
 
 
Decoratief in de woning – werken met niet-natuurlijke materialen i.s.m CREO 

Roeselare 

Geen thuis zonder de juiste sfeer en gezelligheid. Met de juiste decoratie breng je meteen je 
eigen persoonlijke toets aan in je woning. We maken het nog persoonlijker door zelf 
werkstukken te creëren. We ontwerpen decoratiestukken met niet- natuurlijke materialen 
zoals steen, glas, metaal, plastic, recyclagemateriaal….. Stap voor stap worden de 
technieken aangeleerd, worden materialen gecombineerd en verwerkt tot een decoratief 
geheel. We werken ook rond diverse thema's zoals Kerst, Valentijn, Pasen, lente,… 
 

DC De Waterdam 

Start op woensdag 30 september 2020 

13.30u tot 17.00u 

€140,00 

19 lessen 

 



Fantasiejuwelen i.s.m. CREO Roeselare 

 

Door het werken met parels, kralen, edelstenen, glaskralen en halfedelstenen creëer je 

exclusieve, persoonlijke juwelen. Deze lessen zijn toegankelijk voor zowel beginners als 

gevorderden. 

 

DC De Zilverberg 

Start op maandag 28 september 2020 
13.30u tot 16.50u. 
 
€ 75,00 
10 lessen 
 

Hardanger 

 
Hardanger is een Noorse borduurtechniek en wordt gekenmerkt door delen in het patroon te 
knippen wat een kantachtig effect geeft. We organiseren drie lessenreeksen van telkens 10 
lessen. 
Lesgeefster: Martine Verbauwhede 
 
 
DC Ten Elsberge 
Start op dinsdag 29 september 2020 
13.00 – 16.00u.  
€ 60,00 
10 lessen 

Houtbewerking 
Met hamer, beitel, rasp,… bewerken we hout tot klassieke en moderne werken. De lessen 
zijn bestemd voor zowel beginners als gevorderden, voor jong en oud, voor man en vrouw. 
Lesgever: Willy Vanfleteren 
 
DC Ten Elsberge 
Groep 1: Start op vrijdag 18 september 2020 
14.00 – 17.00u. 
Groep 2: Start op zaterdag 19 september 2020 
09.00 – 12.00u. 
€ 90,00 (lesgeld) 
15 lessen 
(10 atelierbeurten) 

 
 

 

Kalligrafie 
 
KALLIGRAFIE VOOR BEGINNERS 
Je eerste stapjes in de kalligrafie zet je door het aanleren van het lettertype: “Romeins 



Kapitaal”. Er worden verschillende reeksen georganiseerd. Per reeks leer je één lettertype.  
 
DC Ten Elsberge 

Lesgever : Jean-Pierre Bossuyt 
Start op woensdag  30 september 2020 
14.00 – 16.00u. 
€ 27,00 
6 lessen 

KALLIGRAFIE UNCIAAL VOOR BEGINNERS 
We starten een nieuwe reeks en leren de basis van unciaal schrijven. 
Lesgeefster: Jacqueline Ovyn 

DC Schiervelde 
Start op woensdag 23 september 2020 
13.30 – 16.00u.                                                                                                                          
€ 28 
6 lessen 
 
KALLIGRAFIE VOOR GEVORDERDEN 
Cursisten die vorig jaar de eerste stapjes zetten bij Jean – Pierre kunnen dit jaar verder 
doen. We ontdekken nog enkele lettertypes en bereiden ons voor op de atelierwerking.  
Lesgever: Jean – Pierre Bossuyt 
 
DC Ten Elsberge 
Start op woensdag 23 september 2020 
14.00 – 16.00u. 
€ 27,00 
6 lessen 
 
KALLIGRAFIE ATELIER 
Wie graag met kalligrafie bezig is en reeds heel wat basiskennis bezit, kan aansluiten bij ons 
vrij atelier waar een ervaren kalligraaf instaat voor de technische inspiratie en ondersteuning. 
Lesgever TE: Jean – Pierre Bossuyt & Sabine Dekyvere 
Lesgeefster SV: Jacqueline Ovyn 

DC Ten Elsberge 
Start op dinsdag 15 september 2020 
17.30 – 19.30u. 
€ 45,00 
10 lessen 

DC Ten Elsberge 
Start op donderdag 17 september 2020 
9.30 – 11.30u. 
€ 45,00 
10 lessen 

Start op Zaterdag 10 oktober 2020 
9.30 – 12.00u. 
€ 25,00 
5 lessen 
 



DC Schiervelde 
Start op woensdag 7 oktober 2020 
13.30 – 16.00u. 
€ 18,00 
4 lessen 

Kantklossen  

KANTKLOSSEN STROPKANT 
Ook zo gefascineerd door het prachtige kantwerk dat je ziet in Brugge? 
In deze lessen krijg je de basisbeginselen onder de knie. 
Lesgeefster: Marie – Claude Aerbeydt 
 
DC Ten Elsberge 
Start op woensdag 2 september 2020 
14.00 – 16.30u. 
€ 90,00 
18 lessen 
 
KANTKLOSSEN ATELIER 
In een gezellige groepssfeer ga je aan de slag met je eigen kantwerk. Opgelet hier is er geen 
professionele begeleiding voorzien van een lesgever. 
 
DC Ten Elsberge 
Start op maandag 28 september 2020 
19.00 – 21.30u. 
€ 16,00 
16 lessen 
 
Ketting met parels in fimoklei 
Fimo is een zachte klei die in een gewone oven gebakken wordt en die je voor verschillende 
toepassingen kan gebruiken. Ben je creatief en heb je zin om zelf je parels voor een mooi en 
kleurrijk sieraad te maken? Dan is deze cursus perfect! 
Lesgeefster: Erna Lievens 

DC De Zilverberg 
Start op dinsdag 24 november 2020 
13.30 - 16.30u. 
€ 12,00  
2 lessen  
 
Klei 
 
Klei bewerken tot een kopje of kommetje, een prachtig beeld perfect passend in jouw 
interieur: het kan allemaal!  
Lesgeefster: Anja Brugghe 
 
DC Ten Elsberge 
Groep 1: Start op woensdag 16 september 2020 
14.00 – 17.00u. 
Groep 2: Start op dinsdag 15 september  2020 
14.00 – 17.00u. 
Groep 3: Start op dinsdag 22 september 2020 
14.00 – 17.00u. 
Groep 4:  Start op donderdag  17 september 2020 



9.00 – 12.00u. 
Groep 5: Start op donderdag 24 september 2020 
14.00 – 17.00u. 
Groep 6: Start op donderdag 24 september 2020 
9.00 – 12.00u. 
Groep 7: Start op maandag 14 september 2020 
18.30 – 21.30u.  
€ 91,00  
15 lessen 

 

Mandala tekenen 

Mandala’s zijn prachtige cirkelvormige figuren met symmetrische elementen. Mandala’s 

tekenen en kleuren maakt je rustig! Ideaal om te ontspannen! En er is geen enkele 

tekenervaring vereist. 

Lesgeefster: Leona Brugghe 

 

DC De Zilverberg 

Start op vrijdag 25 september 2020 

13.30u tot 16.30u.  

€ 36,00 

6 lessen 

Naaien i.s.m Creo Roeselare 

 

Een patroon uittekenen, een kledingstuk naaien met de juiste technieken en de nodige 

aanpassingen doen op jouw maat: het komt allemaal aan bod in deze cursus.  

Deze cursus wordt georganiseerd in samenwerking met CREO Roeselare. 

Lesgeefster : Carine Deblauwe 

 

DC Schiervelde 

Groep 1: vrijdag 18 september 2020 

13.30 – 16.50u. 

Groep 2: vrijdag 11 september 2020 

13.30 – 16.50u. 

 

DC De Zilverberg  

Start op woensdag 9 september 2020 

13.30 – 16.50u.  

€ 140,00  

19 lessen 

 
 
 

Snit en naad 

Maria – Louise deelt met veel plezier haar jarenlange ervaring met je. Of het nu gaat om een 

broek, een kleedje of mantel… het nodige advies staat voor je klaar.  



Begeleiding: Marie – Louise Desserano 

 

DC Ten Elsberge 

 

Groep 1:  maandag 21 september 2020 

14.00 – 17.00u. 

Groep 2: vrijdag 2 oktober 2020 

14.00 – 17.00u. 

Groep 3: maandag 28 september 2020 

14.00 – 17.00u. 

€ 84,00  

14 lessen 

 

 

 

 

Aquarelschilderen 

Met verf en water komen we tot een prachtig kleurenspel: enerzijds abstract, anderzijds een 

stilleven, een landschap… 

Lesgeefster DC Ten Elsberge: Christine Dupon 

Lesgeefster DC De Zilverberg: Greta Sabbe 

 

DC Ten Elsberge 

Start op maandag 5 oktober 2020 

9.00 -  12.00u.  

€ 120,00 

20 lessen 

 

DC De Zilverberg 

Groep 1: start op vrijdag 18 september 2020 

9.00 - 12.00u. 

Groep 2: start op vrijdag 18 september 2020 

13.30 – 16.30u.  

€ 108,00 

18 lessen 

 

Schilderen 

In een ongedwongen sfeer gaan we op zoek naar onze creatieve ziel. Voortdurend wordt 

aandacht besteed aan de compositie en het perspectief van het onderwerp dat je tekent of 

schildert. We zorgen steeds voor voldoende variatie in materiaal, drager, technieken, 

kleuren,… 

Lesgeefsters DC Ten Elsberge: Christine Dupon en Anja Brugghe 

Lesgeefster DC Schiervelde: Lieve Samyn  

Lesgeefster DC De Zilverberg:  Anja Brugghe 

 

DC Ten Elsberge 



Groep1 : Start op maandag 5 oktober 2020 

14.00 – 17.00u. 

Groep 2 : Start op dinsdag 6 oktober 2020 

9.00 – 12.00u. 

Groep 3 : Start op dinsdag 6 oktober 2020 

14.00 – 17.00u 

 

(Christine Dupon) 

 

 

Groep 5 : Start op woensdag 16 september 2020 

9:00 – 12:00u. 

Groep 6: Start op vrijdag 18 september 2020 

13:30 – 16.30u. 

(Anja Brugge) 

 

€120,00 

20 lessen 

 

DC Schiervelde 

Groep 1: Start op dinsdag 22 september 2020 

14.00 – 16.30u.                                                                                                                             

Groep 2: Start op vrijdag 18 september 2020 

14.00 – 16.30u. 

€ 110,00 

22 lessen 

 

DC De Zilverberg 

(Anja Brugghe) 
Groep 1: Start op dinsdag 22 september 2020 
9.00 – 11.30u. 
Groep 2: Start op donderdag 17 september 2020 
14.00 – 16.30u.  
€ 75,00  
15 lessen 
 
Schildersatelier 
Dit atelier is bestemd voor mensen met ervaring die nog graag wat in groep schilderen. Deze 
cursus is zonder begeleiding 
 
DC Ten Elsberge 
Start op dinsdag 29 september 2020 
14.00 – 17.00u.  
€ 16,00 
16 lessen 
 
Tekenen  
Zowel met potlood als pen gaan we aan de slag met verschillende technieken. Elke les 
brengt iets anders en zorgt op die manier voor de nodige uitdagingen. 



 
DC Ten Elsberge 
Lesgever: Michel Vanden Brande 
 
Beginners 
Start op vrijdag 11 september 2020 
09.00 – 11.30u.  
€ 25.00 
5 lessen 
 
Gevorderden 
Start op vrijdag 18 september 2020 
09.00 – 11.30u.  
€ 85,00 
17 lessen 
 
 
DC De Waterdam 
Lesgever: Anja Brugghe 
 
Start op 15 september 2020 
09.00 – 11.30u. 
€ 35,00 
7 lessen 
 

 

Tiffany 

Tiffany is een Amerikaanse techniek waar we met glas en lood tot prachtige stukken komen: 

een fotolijst, een lampenkap,… Zowel beginners als gevorderden zijn welkom in deze 

cursus. 

Lesgever: Rudy Adyns 

 

DC Ten Elsberge 

 

Start op maandag 19 oktober 2020 

14.00 – 17.00u 

€ 84.00 

14 lessen 

Trendy accesoires i.s.m. CREO Roeselare 

Ben je op zoek naar dat persoonlijke accent om toe te voegen aan je out-fit? Ben je op zoek 
naar de juiste accessoires om te combineren in je interieur?  
Trendy Accessoires in je woning bieden een kleurrijke of sfeervolle noot aan je interieur. 
Trendy Accessoires voor kledij zijn net dat detail dat ervoor zorgt dat jouw outfit dat extra 
duwtje in de rug krijgt. 

 
Maak je huis en kledij persoonlijker door dingen zelf te maken. DO IT YOURSELF!   
Enkele voorbeelden: handtas, sleutelhanger, telefoonhoesje, portemonneetje, sieraad, 
armband, muts en sjaal, riem, kussen, placemat, onderlegger, sleutelrek, welkombord, ... 
We leren je alles stap voor stap onder begeleiding. 



 
DC De Waterdam 
 
Start op maandag 21 september 2020 
13.30 – 16.35u 
€ 75.00 
10 lessen 
 
ANDERE CURSUSSEN 

 

 

Voetzoolreflexologie 

De voeten masseren doet voor veel mensen enorm veel deugd. Je kan op korte tijd deze 

natuurlijke therapie leren toepassen. Je maakt kennis met de drukpunten en de 

energiestromen van de voet. De cursus is zeer praktijkgericht. Voorafgaand aan de cursus 

gaat er een infomoment door ( wat is voetzoolreflexologie, wat houdt de cursus in,…) 

 

Lesgeefster: Erna Lievens 

 

DC De Zilverberg 

Infomoment : donderdag 29 oktober 2020 om 14.00 u 

Cursus : start donderdag 12 november 2020 

14.00 – 16.00u.  

€ 25,00  

5 lessen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAALCURSUSSEN i.s.m. CREO Roeselare 

 

Tijdens onze lessen ligt de nadruk op het spreken en begrijpen van de taal. Met behulp van 

het handboek en de nodige luister -, lees – en spreekoefeningen komen we snel tot een taal 

die je onmiddellijk kan gebruiken. Het handboek zal kunnen aangekocht worden tijdens de 

eerste les en is niet in de prijs inbegrepen. 

Indien je bij een groep gevorderden wil aansluiten dien je eerst  een instaptest af te leggen 

(d.i. een kort gesprekje met één van de taalleerkrachten) zodat je weet in welk jaar je best 

kan inspringen. Indien je dit wenst kan je hiervoor een afspraak maken in een van de drie 

dienstencentra. Er zijn instaptesten mogelijk tijdens de instuifweek en begin september.  

. 

 

De kostprijs bedraagt 115 euro bij inschrijving voor 1 reeks. Sommige cursussen lopen van 

september 2020 tot maart 2021. Andere van september 2020 tot januari 2021 waarna je kan 

inschrijven voor een tweede semester van januari 2021 tot juni 2021. 

 

Frans 

Frans update 
DC De Waterdam 
Start om maandag 5 oktober 2020 
8.45 – 11.35u 
18 lessen (oktober 2020 – mei 2020) 
 

Praatgroep Frans  



DC De Zilverberg 

Start op vrijdag 11 september 2020 

8.45 - 11.35u. 

16 lessen (sept 2020 - jan 2021) 

                                                                                                                                                                                                                                                                           

DC Schiervelde 

Start op dinsdag 15 september 2020                                                                       

9.00 – 12.00u.  

16 lessen (sept 2020 - jan 2021)                                                                                                                          

                                                                                                                               

Duits 

           

Duits op reis 

DC Schiervelde 

Start op donderdag 8 oktober 2020 

13.25 – 16.15u. 

10 lessen 

60 euro 

                                                                                                     

5de jaar 

DC Schiervelde 

Start op donderdag 3 oktober 2020 

8.45 - 11.35u. 

18 lessen (okt  2020 – maart 2021) 

 

 

 

Engels 

1ste jaar 

DC Ten Elsberge 

start op dinsdag 6 oktober 2020 

13.25 – 16.15u 

18 lessen (okt 2020 – juni 2021) 

 

3de jaar 

DC Schiervelde 

Start op Maandag 5 oktober 2020 

13.25 - 16.15u 

18 lessen (oktober 2020 - maart 2021)   

 

8ste jaar 

DC Ten Elsberge 



Start op donderdag 10 september 2020 

13.25 - 16.15u. 

16 lessen (sep 2020 - jan 2021)     

8ste jaar 

DC Ten Elsberge 

Start op maandag 5 oktober 2020 

8.45 - 11.35u. 

18 lessen (okt 2020 - mei 2021)                                                                                                                                  

                                                                                                                              

 

Praatgroep 1 

DC Schiervelde 

Start op donderdag 10 september 2020 

08.45 - 11.35u. 

16 lessen (sep 2020- jan 2021) 

 

DC De Zilverberg 

Start op Maandag 5 oktober 2020 

13.25 - 16.15u. 

18 lessen (okt 2020 - juni 2021) 

 

 

Praatgroep Engels 

DC Ten Elsberge 

Start op vrijdag 9 oktober 2020 

13.25 - 16.15u. 

18 lessen (oktober 2020 – juni 2021) 

 

DC Schiervelde 

Start op woensdag 9 september 2020 

13.25 - 16.15u.                                                                                                                                                  

18 lessen (sep 2020 - jan 2021) 

 

 

Italiaans 

Italiaans op reis 

DC De Zilverberg                                                                                                                                                                                    

Start op Donderdag 8 oktober 2020                                                                                                

08.45 -11.35u                                                                                                                                               

18 lessen (okt 2020 - juni 2021) 

 

Italiaans 2de  jaar 

DC De Zilverberg                                                                                                                                                                                    

Start op Dinsdag 6 oktober 2020                                                                                                



13.25 -16.15u                                                                                                                                               

18 lessen (okt 2020 - juni 2021) 

 

8ste jaar 

DC Ten Elsberge 

Start op vrijdag 11 september 2020 

08.45 - 11.35u. 

16 lessen (sep 2020 - jan 2021)                                                                                                  

 

9 de jaar 

DC Schiervelde 

Start op dinsdag 15 september 2020                                                                       

 8.45 - 11.35u.                                                                                                                                               

18 lessen (sep 2020 - jan 2021)                                                                                                                                

                                                                                                                                

Praatgroep Italiaans 

DC Ten Elsberge 

Start op donderdag 8 oktober 2020 

08.45 - 11.35u. 

18 lessen (okt 2020- juni 2021)                                                                                                              

 

 

Spaans 
 
1ste jaar 
DC Schiervelde 
Start op maandag 5 oktober 2020 
13.25 – 16.15u. 
18 lessen (oktober 2020 – januari 2020) 
 
2ste jaar 
DC De Waterdam 
Start op dinsdag 6 oktober 2020 
08.45 – 11.35u 
18 lessen (oktober 2020- januari 2021)      
 

4de jaar  

DC Ten Elsberge 

Start op dinsdag 6 oktober 2020 

13.25 – 16.15u. 

18 lessen ( okt 2020 – juni 2021) 

 

DC De Zilverberg                                                                                                                                                                                     

Start op donderdag 8 oktober 2020 

08.45 - 11.35u. 

18 lessen (oktober 2020 – juni 2021) 



 

 

 

6de jaar 

DC Ten Elsberge 

Start op Maandag 5 oktober 2020 

08.45 - 11.35u. 

18 lessen (okt 2020 - mei 2021) 

 

 

 

 

9de  jaar  

DC Ten Elsberge 

Start op donderdag 8 oktober 2020 

13.25 - 16.15u. 

18 lessen (oktober 2020 – juni 2021) 

 

Praatgroep Spaans 

DC Ten Elsberge 

Start op vrijdag 11 september 2020 

13.25 - 16.15u.                                                                                                                                    

16 lessen (sep 2020- jan 2021)                                                                                                              

 

 

INFORMATIEVE VOORDRACHTEN 
 

Op regelmatige basis nodigen we een interessante spreker uit die jullie een namiddag 
nuttige informatie meegeeft over één of ander specifiek onderwerp (veelal omtrent 
gezondheid of verkeer of…).  Deze worden telkens aangekondigd in de Centraal. 
 

 

 

BEWEGING 

 

Aerobic 

Voor wie zijn/haar conditie op peil wenst te houden op toffe, swingende muziek is dit de 

oplossing. We sluiten de les af met enkele BBB (borst-bil-buik) oefeningen. 

 

DC Ten Elsberge 

Start op woensdag 9 september 2020 

10.00 – 11.00 u.  

 



BBB – Fit for Life 

Borst – Buik en Billen terug in vorm krijgen. Kom mee oefenen tijdens de BBB/Fit for life, het 

eerste uur volg je bij de lesgeefster een zwaarder programma dan bij het tweede uur. 

Spieropbouw en werken aan je conditie daar zorgen die bewegingslessen zeker mee voor. 

DC Schiervelde 

Start op dinsdag 8 september 2020 

08.30 tot 9.30 u. en van 9.35 tot 10.35 u. 

 

Biljart 

De biljartclub van Ten Elsberge beschikt over een afzonderlijke biljartzaal met vier biljarts. 

Ook in de cafetaria van De Zilverberg kan er elke namiddag gebiljart worden. Kom gerust 

eens een kijkje nemen! 

 

Lidgeld biljartclub Ten Elsberge: € 10,50 (+ € 1,50 verzekering) 

 

In DC Schiervelde zijn we gestart met een biljartclub in het zaaltje naast het dienstencentrum 

’t Solkey. Op donderdagnamiddag kan je er terecht om te biljarten. Er zijn twee tafels 

beschikbaar.  

Bolletra 

In Ten Elsberge ligt er een prachtige, overdekte bolletra. Wie er eenmaal aan begint, heeft 

meteen de liefde voor dit oeroude volksspel te pakken.  

Lidgeld: € 13,50 (+ € 1,50 verzekering) 

 

Bowling  

Iedere tweede en vierde donderdag van  de maand wordt in het nieuwe bowlingpand in de 

Verbrandhofstraat te Roeselare in clubverband gespeeld. Er wordt gestart om 14.00 uur.  

Het seizoen 2020-2021 begint op donderdag 10 september 2020 (2e do) en donderdag 24 

september 2020 (4e do). Er worden telkens drie games per speeldag gespeeld. 

Je kunt er het spel ook onder de knie leren krijgen onder begeleiding van een expert! 

Lidgeld: € 13,00 (+ € 1,50 verzekering) 

Darts  

Darts (in de volksmond beter gekend als vogelpik), is een populaire sport uit Engeland die 

ook bij ons al heel wat harten heeft weten te veroveren. In samenwerking met dienst inclusief 

wonen, bieden we deze sport in een aangepaste versie aan voor het grote publiek. 

Wilt u zich ook wagen aan “een pijltje gooien” kom dan zeker eens af. 

DC Ten Elsberge 

Gratis (+ € 1,5 verzekering) 

eerste maandag van de maand  



14.00 – 17.00u. 

 

Fietsen 

 

DC TEN ELSBERGE 

Ten Elsberge is de thuishaven voor twee fietsclubs; ‘Fietsclub Ten Elsberge’  en 

‘Wielertoeristenclub Rinus Cycling’.  

   

‘Fietsclub Ten Elsberge’ 

Bij ‘Fietsclub Ten Elsberge’ wordt elke maandagnamiddag gefietst en dit van begin maart tot 

begin december.  Enkel bij slecht weer wordt er niet gefietst. Er wordt steeds gestart op de 

parking van het ontmoetingsoord ‘Rinus’.  Er is zowel een A- als een B-ploeg. Beide ploegen 

starten om 13u45 

De A-ploeg legt in het voor- en naseizoen ongeveer 30 km af en in de zomermaanden 40 

km. De B-ploeg legt in het voor- en naseizoen ongeveer 25 km af en in de zomermaanden 

35 km. Er wordt halverwege altijd een ‘stop’ voorzien.  

Beide ploegen organiseren in de zomermaanden 1 of 2 dagfietstochten. 

Lidgeld: € 15,00 (+ € 1,50 verzekering) 

 ‘Wielertoeristenclub Rinus Cycling’ 

Deze club doet zijn uitstappen op dinsdag, waarbij er om de veertien dagen een dagrit 

geprogrammeerd is (vertrek om 9.00 u. en ongeveer 130 km aan een gemiddelde van 

ongeveer 25 km/uur) en daartussen telkens een namiddagrit (start om 13.30 u. voor 

ongeveer 75 km). 

Startplaats: op de parking van het ontmoetingsoord Rinus. 

Lidgeld: € 13,50 (+ € 1,50 verzekering) 

 

DC  SCHIERVELDE 

Ook vanuit ‘Schiervelde’ wordt gefietst. Fietsclub Schiervelde is onderverdeeld  in een A- en 

B- ploeg.  De A-ploeg rijdt op dinsdagnamiddag ongeveer 40 km aan een snelheid van 17 à 

18 km/uur en met start om 13.45 uur  aan het dienstencentrum. De B-ploeg  rijdt elke 

donderdag ongeveer 30 km aan een snelheid van 14 à 15 km/uur en met start om 13.45 u.  

Lidgeld: € 15,00 (+ € 1,50 verzekering) 

 

DC DE ZILVERBERG 



Vanuit ‘De Zilverberg’ wordt er om de 14 dagen op vrijdagnamiddag gefietst (met 

uitzondering van december en januari. Er wordt verzameld om 14.00 u. op de parking van 

het dienstencentrum. De gemiddelde snelheid bedraagt 14 à 15 km/uur en de gemiddelde 

afstand per rit is ongeveer 30 km. 

Lidgeld: € 10,00 (+ € 1,5 verzekering) 

Figuurtraining 

Bij een gezonde levenswijze hoort natuurlijk ook beweging. Een gezond en getraind lichaam 

is niet enkel mooi, voor velen betekent het ook een kantelmoment naar een groter 

zelfvertrouwen. Deze cursus, die een combinatie is van stretchoefeningen, yoga en 

figuurtraining zorgt ervoor dat je lichaam in conditie komt en blijft. 

DC De Waterdam 
Start maandag 21 september 2020 
10.00 – 11.00u 
€ 30 
 
 

Fitness 

In Ten Elsberge, De Zilverberg en De Waterdam kan elke 55-plusser terecht in onze 

fitnessruimte.  We beschikken over verschillende toestellen die ervoor zorgen dat je fit en 

gezond blijft. Er is steeds een vrijwilliger aanwezig die je wijst op de correcte uitvoering van 

de oefeningen. 

Na een gratis proefsessie, maak je gebruik van een 10-beurtenkaart die € 20,00 kost.  

 

Klassieke dansen 

Per lessenpakket van vijf weken wordt er een basisdans aangeleerd. Dit kan zowel tango, 

langzame wals, quickstep, swing als chachacha, rumba, jive, salsa en mambo zijn.  

Deze dansen zijn koppeldansen. Er is dus een danspartner vereist. 

Lesgevers: Nicole Coppé en Johan Nollet  

 

 

Gevorderden 

DC Schiervelde 

15,00 euro per reeks                                                                                                                                                              

Reeks 1 :Start op Woensdag 2 september 2020                                                                                                                                    

5 lessen  

9.30 tot 11.30u. 

 

Vervolmaking 



In DC Schiervelde dansen ze ook 's avonds verder. Deze koppels dansen al jaren samen en 

perfectioneren telkens opnieuw hun dansen. Om in te stappen bij deze groep dien je dus al 

heel wat dansen onder de knie te hebben. 

Lesgevers: Nicole Coppé en Johan Nollet 

 

DC Schiervelde 

€ 15,00  per reeks                                                                                                                                                             

Reeks 1 :Start op Woensdag 2 september 2020                                                                                                                                    

5 lessen  

18.30 tot 20.30u. 

 

Clubnamiddag 

Nieuwe leden zijn van harte welkom. We dansen het ganse jaar door op 

donderdagnamiddag. Kom gerust eens kennismaken. 

DC Ten Elsberge 

€ 2,00 per beurt 

15.15 tot 17.30u 

Kubb  

Kubb is een populair buitenspel met als doel houten blokken met houten stokken omver te 

gooien. Het is een spel waarin behendigheid en strategie een belangrijke rol spelen, maar 

die door iedereen kan gespeeld worden.  

DC De Zilverberg 

Wekelijks bij droog weer (na de paasvakantie tot aan de novembervakantie) 

Donderdagnamiddag 

15.00 tot 16.30u. 

Gratis 

DC Schiervelde 

Wekelijks bij droog weer (van maart tot november) 

Maandagnamiddag 

13.30 – 15.30u. 

 

Linedance 

Niets leuker dan dansen en dankzij het linedancen krijg je de smaak voor bewegen helemaal 
te pakken. Op hedendaagse liedjes swingen we de pannen van het dak. Iedereen is welkom 
en danservaring is niet vereist!  
Lesgeefster DC De Zilverberg en Schiervelde: Hilde Terryn 
Lesgever DC Ten Elsberge: Wim Galle 

DC Schiervelde 
Start dinsdag  15 september 2020 
14.00 tot 15.30u. 
 



 
DC De Zilverberg 
Start maandag 14 september 2020 
9.30 tot 11.00u.  
 
 

DC Ten Elsberge 
Start woensdag 9 september 2020 
14.30 - 16.00u 
 

 

Nordic Walking 

Nordic walking is een vorm van wandelsport waarbij gebruik wordt gemaakt van 'poles', dit 

zijn aangepaste wandelstokken. Door het gebruik van de poles wordt een extra dimensie 

gegeven aan het wandelen: meer spieren worden geactiveerd - bijv. de arm- en 

schouderspieren en sommigen beweren dat ook de tongspier het hard te verduren krijgt. 

Door het intensief gebruik van alle spieren is er een hoger calorieverbruik en wordt de nordic 

walker ook fitter. We wandelen ongeveer 10 à 12 km, telkens op maandagnamiddag om 

13.30u. gaan we van start op plaats van de afspraak.  Carpoolen is mogelijk vanuit DC 

Schiervelde, maar op voorhand af te spreken met de leden.  

 

 Partyrobics 

Partyrobics is een trendy bewegingsprogramma dat dansen en aerobics combineert. Je 

danst op hedendaagse muziek, met een stevig tempo en eenvoudige pasjes. 

DC Ten Elsberge 

start op woensdag 9 september 2020 

€ 2,00 per les 

20.00 – 21.00u 

 

 

Petanque 

Petanque is een gekende en vooral gegeerde sport. Zowel in Schiervelde als Ten Elsberge 
wordt deze sport beoefend.  

 
DC Schiervelde 
Op de petanquepleinen naast het dienstencentrum. 
Iedere dinsdag om 13.30u. Na loting worden de spelers in groepen ingedeeld. 
Lidgeld: € 10,00 (+ € 1,50 verzekering) 
 

DC Ten Elsberge 

Hier wordt er gespeeld op het petanqueterrein achter de moestuin. We verzamelen aan de 

bar in Ten Elsberge. 



Iedere maandag om 14.00u. (april tem september) 

 

 
Tafeltennis 

Voor wie graag een balletje slaat en zo wenst fit te blijven, wordt er telkens op maandag- en 
woensdagnamiddag getafeltennist. 
In onze club gaat het niet om de sterkste; plezier en ontspanning in een gezellige sfeer is 
voor ons het belangrijkst. 
Kom gerust ook eens proberen, alle benodigdheden zijn gratis ter beschikking. 
 
DC Schiervelde 
lidgeld: € 12,00 per jaar (+ € 1,50 verzekering) 
Telkens vanaf 13.30u. 
 

Turnen 

Verscheidene oefeningen (grondoefeningen, oefeningen met de bal, enz.) worden 
afwisselend uitgevoerd en het tempo wordt aangepast.  

De betaling gebeurt via een tien beurtenkaart. 
Lesgever DC Ten Elsberge & DC De Waterdam: Geert Vergote 
Lesgever DC Schiervelde: Marc Vergote 
 
DC Schiervelde 
Start woensdag 23 september 2020 
14.00 -15.00u.  

 
DC Ten Elsberge 
Start donderdag 24 september 2020 
14.00 - 15.00u.  

 
DC De Waterdam 
Start donderdag 24 september 2020 
10.00 -11.00u. 
 

Wandelen 

Samen in groep op stap gaan en het mooie onbekende ontdekken, is een gezonde en 

deugddoende bezigheid. Er wordt telkens een 8-tal km gewandeld. 

DC Ten Elsberge 
Startplaats en uur: afhankelijk van de wandeling 
3de woensdagnamiddag van de maand het jaar rond, ook in de winter. 
Lidgeld: € 5,50 (+ € 1,50 verzekering) 
 

DC Schiervelde (wandelclub van de seniorenvereniging ‘de 55-plussers’) 

Startplaats: Godelievekerk 

Iedere vrijdagnamiddag om 13.30u. 

Lidgeld: € 8,00 (+ € 1,50 verzekering) 



 

DC De Zilverberg 

Startplaats: er wordt verzameld op de parking om dan gezamenlijk naar de startplaats te 

rijden. 

Iedere 2de maandag van de maand om 13.30u.  

Lidgeld: € 5,00 (+ € 1,50 verzekering) 

 

Yoga 

Yoga is een aangename en zachte manier om zelf zorg te dragen voor je lichamelijke en 
geestelijke gezondheid. De trage bewegingen en aangepaste houdingen werken intens in op 
organen, spieren en gewrichten.  
Lesgever DC Ten Elsberge: Luc Huysentruyt en Marleen Van Cauwenberghe. 
Lesgever: DC De Zilverberg: Lesley Labarque 
Lesgeefster DC Schiervelde: Lut Boutens 
Lesgeefster DC De Waterdam: Ingrid Cornillie 
 
 
DC Ten Elsberge 
Groep 1:  
Start op donderdag 24 september 2020 
09.00 – 10.00u 
€ 36,00 
12 lessen 
 
 
Groep 2 
Start op donderdag 24 september 2020 
10.15 - 11.30u  
€ 36,00 
12 lessen 
(Luc Huysentruyt) 
 
Groep 3 
Start op vrijdag 25 september 2020 
09.00 - 10.00u 
€ 36,00 
12 lessen 
 
 
DC Schiervelde 
Startdata:  
Groep 1: maandag 28 september 2020 
10.45 - 11.45u.                                                                                                                                                                                                              
Groep 2: donderdag 1 oktober 2020 
10.45 - 11.45u.                                                                                                                                             
Groep 3: vrijdag 25 september 2020 
8.45 - 10.00 u. 
Groep 4: vrijdag 20 september 2020 
10.15 - 11.15u.  
 
€ 30,00 (voor groep 1,2 en 4) 



10 lessen 
€ 33 ( voor groep 3) 
10 lessen 

 
 

DC De Zilverberg  
Start dinsdag  15 september 2020                                                                                                                                                                 
9.30u - 10.30u. 
12 lessen 
€ 36.00 
 
 
 
DC De Waterdam 
Start donderdag 24 september 2020 
Groep 1: 9.00 – 10.00u 
Groep 2: 10.30 – 11.30u 
€ 30,00 
 
Zitturnen 

Voor de mensen die niet meer alle bewegingsoefeningen rechtstaand kunnen doen, is er de 

bewegingsactiviteit zitturnen. Op een stoel worden de armen, benen, buikspieren en andere 

spieren geoefend. Alles in het teken om ook op deze manier, fit te blijven. 

Lesgeefster: Katrien Vanderhaeghe 

DC Schiervelde 

Start donderdag 10 september 2020 

14.30 – 15.30u. 

Met 10 beurtenkaart 

 

Zumba  

Op aanstekelijke latinmuziek gooien we armen en benen los. Iedereen kan mee doen op zijn 

eigen tempo!  

Lesgeefster: Ine Verhelst 

DC Ten Elsberge 

Start op donderdag 10 september 2020 

8.45 – 9.45u  

avondreeks: 18.45 – 19.45u. 

€ 35,00 

10 lessen 

 

Zwemmen 

Iedere senior die geïnteresseerd is in recreatief zwemmen kan dit met de zwemclub  ‘De 

Waterratten’ van Ten Elsberge. Iedere maandag wordt er gezwommen in het zwembad van 

Sportoase tussen 16.00 uur en 17.00 uur. Een deel van het zwembad en van het 

instructiebad is dan voorbehouden voor de club. De club organiseert ieder jaar enkele gratis 



zwembeurten. Na het zwemmen is er mogelijkheid tot gezellig samenzijn in de cafetaria van 

het zwembad. Ieder jaar organiseert de club een koffienamiddag, een souper en een 

sinterklaasfeest, dit aan sterk verminderde prijs voor de leden. 

Lidgeld: 10€  Houders van een vrijetijdspas: 5€ 

Inschrijven kan iedere maandag vanaf 17 uur in de cafetaria van het zwembad bij de 

bestuursleden. 

Inlichtingen in Ten Elsberge of bij de voorzitter van de zwemclub: Christiaan Alleman  

christiaanalleman@skynet.be 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:christiaanalleman@skynet.be


CONTACTPERSONEN 
 
Nathalie Fieuw 
Coördinator Dienstencentra/ Centrumleidster Schiervelde 
051 26 38 00 
nathalie.fieuw@motena.be 
 
 
Stijn Dusselier 
Centrumleider De Waterdam 
Maatschappelijk werker Ten Elsberge 
Serviceflats Zilverschoon 
051 27 27 13 

stijn.dusselier@motena.be 

 

Stefanie Wynants 

Ten Elsberge 
Waarnemend centrumleidster Ten Elsberge 
Vormingsverantwoordelijke 
051 27 27 12 
Stefanie.wynants@motena.be 
 
Katrien Denoo 

Centrumleidster De Zilverberg 

051 26 26 80 

katrien.denoo@motena.be 

 

Caroline Lefevre 

Schiervelde 

Administratief medewerker Dc Schiervelde 

051 26 38 00 

caroline.lefevre@motena.be 

 

Dorine Werbrouck 

Zilverberg/Schiervelde 

Administratief/logistiek medewerker 

051 26 26 80 

Dorine.webrouck@motena.be 

 

Emmy Verbrugghe 

Ten Elsberge 

Administratief medewerker Ten Elsberge 

051 27 27 10 

Emmy.verbrugghe@motena.be 
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