Maandkalender:
Maart 2018
Dienstencentrum De Reinaert
Kerkham 3d, 9070 Destelbergen
09/218.03.13
Email: dienstencentrum@ocmw-destelbergen.be
Openingsuren: elke werkdag van 8u30 tot 17u30.
Rekeningnummer: BE87 3630 9289 2694

Leesclub
Luz, Elsa Osorio
Dinsdag 6 maart om 14u30
Kostprijs: €14/10 beurten
Voordracht
Infosessie UiTpas, spreker Jo Van Tassel
Donderdag 8 maart om 14u
Wandelen
Laarne
Vrijdag 16 maart om 14u aan de kerk of voor wie vervoer (€3) wenst om 13u15
aan het dienstencentrum.
Kostprijs: €1/deelname
Seniors at the Movies
Wonder
Vrijdag 16 maart om 14u
Kostprijs: €9,70
Bingo
The Great Gatsby bingo
Maandag 19 maart om 14u
Kostprijs: €5 (koﬃe en versnapering incl.)
Inschrijven noodzakelijk!
Stadswandeling, De Groote oorlog in Gent, met Raymond Van Doorsselaere
Vrijdag 23 maart om 14u15
Afspraak aan Gent Sint-Pieters
Kostprijs €1
Bloemschikken
Vrijdag 16 maart om 13u45: groep Maureen
Donderdag 29 maart om 13u45: groep Marleen
Vrijdag 30 maart om 13u45: groep Liliane
Kostprijs: €40/10 beurten.
Gelieve u voor bovenstaande ac0viteiten steeds 0jdig in te schrijven.
Dit kan aan het onthaal van De Reinaert.

Leesclub:
Zin om leeservaringen te delen met anderen? Haal meer uit je boek en sluit
je aan bij onze leesclub. Elke maand
lezen we allen hetzelfde boek en bespreken we dit samen.
In de leesclub van dinsdag 6 maart bespreken we:
“Luz”, Elsa Osorio

Het volgend boek dat we zullen bespreken
op dinsdag 8 mei is:
“Bri6 –Marie was hier” van Fredrik Backman
Bri?-Marie is een vrouw van in de zes@g die, na jaren huisvrouw te zijn
geweest, weer op zoek gaat naar een baan. Ze is weg bij haar man Kent en
moet zich nu zelf zien te redden. Daarom gaat ze naar het Arbeidsbureau.
Maar Bri?-Marie is nogal vreemd. Ze heeA zo haar eigen opvaBngen en
steekt die niet onder stoelen of banken. Ook vindt ze het geen enkel
probleem om mensen erop te wijzen als ze iets doen dat volgens haar anders
zou moeten, bijvoorbeeld hoe de inhoud van een bestekla eruit zou moeten
zien. Ze hecht heel veel aan fatsoen en kan van een mug een olifant maken.
Bri?-Marie wordt door anderen gezien als een enorme zeurkous, maar ze
bedoelt het goed.
Omdat er weinig aanbod aan werk is, wordt Bri?-Marie naar het kleine dorpje Borg gestuurd, waar ze het jongerencentrum gaat onderhouden. Ze vindt
het er maar niks, maar ander werk is er niet en terug naar haar man wil ze
ook niet. Ze heeA dan ook regelma@g aanvaringen met de weinige bewoners
die Borg nog heeA, want het dorpje is hard getroﬀen door de crisis, en er
staan meer huizen te koop dan dat er bewoond zijn.
Kostprijs: €14 / 10-beurtenkaart
Deze ac@viteit is in samenwerking met de bibliotheek van Destelbergen.

Voordracht
Infosessie UiTpas,
spreker Jo Van Tassel
Nog niet op weg met de
UiTpas?
Vanaf 1 januari ‘18 kunnen alle Destelbergenaren gebruik maken van een
UiTpas. Hiermee kan iedereen punten sparen bij vrije@jdsac@viteiten in de
hele regio Gent (Destelbergen, Merelbeke, Gent) en krijgen personen die
recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming ook een ﬂinke kor@ng.
Nog geen UiTpas-folder gekregen? Geef een seintje aan het onthaal
(09/228 33 09 of info@destelbergen.be) en we sturen hem jou snel toe.
Of spring eens binnen bij één van volgende UiTpas-balies:
onthaal gemeentehuis, bibliotheek, sociale dienst OCMW, onthaal
dienstencentrum De Reinaert, Villa Tuur, jeugd-en sportdienst.
Alle info over de UiTpas vind je ook steeds op de gemeentelijke website
www.destelbergen.be/uitpas.
Is het nog niet helemaal duidelijk hoe die UiTpas werkt?
Dan leggen we het jou graag even persoonlijk uit op een infomoment in
dienstencentrum De Reinaert donderdag 8 maart om 14u .
Inschrijven doe je via 09/218 03 13.
Met plezier tonen we er de vele voordelen die de UiTpas te bieden heeA.
Want je kan gespaarde punten ruilen voor gra@s @ckets, leuke cadeaus of
nuBge gadgets. En personen die recht hebben op een verhoogde
tegemoetkoming krijgen 80% kor@ng bij vrije@jdsac@viteiten in Destelbergen, Merelbeke en Gent. Meer gaan zwemmen, deelnemen aan sportkampen of een voorstelling meepikken?
Het kan met de UiTpas!

Film in de kinepolis
Wonder
August Pullman is geboren met een vervormd gezicht. Op zijn @ende kan
hij eindelijk naar een gewone school. Dit is de start van een buitgewoon
avontuur. Velen hebben het moeilijk om hem te aanvaarden.
Maar niet iedereen laat zich afschrikken en al snel ontdekken ze hoe
bijzonder Auggie is.
Met zijn humor, doorzeBngsvermogen en de steun van zijn familie slaagt
hij erin om de mensen rond zich te verenigen. Het is moeilijk om je te
verbergen wanneer je geboren bent om eruit te springen.
Vrijdag 16 maart om 14u
(afspraak aan de trappen van Kinepolis Gent om 13u45 of om 13u aan De
Reinaert indien u gebruik wilt maken van het vervoer, €3).
Kostprijs: €9,70
Opgelet, de plaatsen zijn beperkt,
Tijdig inschrijven is dus noodzakelijk.

Bingo
Graag nodigen we jullie uit op onze “Great Gatsby bingo”.
We starten met koﬃe en een heerlijke versnapering als opwarmer, om ons
daarna over te geven aan 3 spannende bingoronden met een prijs voor de
winnaar!
We hopen u talrijk te mogen verwelkomen!
Maandag 19 maart om 14u
Kostprijs: €5 (koﬃe en versnapering incl.)
Inschrijven is noodzakelijk.

Wist je dat….

De Reinaert een Bibpunt hee??
Indien je een boek wenst te ontlenen uit de bib kan je
bij ons het gewenste boek bestellen.
Twee dagen later ligt het voor jou klaar in het
dienstencentrum.
Voor meer info kan je steeds terecht aan het onthaal

Stadswandeling
Vrijdag 23 maart 2018
Afspraak aan Gent Sint-Pieters om 14u15.
De Groote oorlog in Gent,met Raymond Van Doorsselaere
Wat heeA die Groote Oorlog voor Gent betekent? Waar vinden we de
sporen terug van wat zich een eeuw geleden in onze omgeving heeA
afgespeeld? Welke verhalen hebben zich op welke plaats voorgedaan?
Ga mee op wandeling en je komt het allemaal te weten!
We starten onze wandeling aan het sta@on van Gent Sint-Pieters, we gaan
langs het Flandria Palace hotel, het miljoenenkwar@er, het Citadelpark,
de Zuid, de Hollainkazerne, de rijbaan van Vleteren, de Leopoldskazerne,
het seminarie, het Bisschoppelijk paleis, het Belfort, de Lakenhalle,
Sint-Pietersplein, het militair hospitaal en eindigen doen we op de Kouter.
Kostprijs €1

Januari 2018
Ter gelegenheid van gedichtendag
(25/1) werd Pieter Viktor Kindt uitgenodigd om op het middaguur, tussen de
‘soep en de pata?en’ voor te lezen uit
eigen werk. De afwezigen hadden ongelijk!
Hij verraste ons zelfs met een gedicht
speciaal geschreven voor het moment:

Plat du Jour
Le?ers in de soep
van onuitspreekbare woorden
die ik jou al@jd al wou zeggen.
Men schuiA de hete aardappel door.
Ieder moet z’n eigen boontjes doppen.
Het vlees in de kuip,
sappig en veBg.
Eet je bord leeg
met twee woorden.
Sla en zalRe.
Verslik u niet.
Niets s@lt onze honger.
Geef eens door
het zout van tranen
want
dàt ontbrak er nog aan.
© Pieter Viktor Kindt

