
  

VORMINGSPUNT 

Aanbod  2019-2020 



 

  



 Voorwoord 
 
Vormingspunt wordt georganiseerd vanuit de dienstencentra van de 

gemeente.  

Onze dank gaat uit naar iedereen die zich mee wil engageren om van het 

Vormingspunt een educatieve ontmoetingsplaats te maken waar je je kan 

bijscholen, ontspannen of je creativiteit kan loslaten. 

We heten iedereen welkom en we hopen dat iedereen zich thuis voelt bij het 

Vormingspunt. 

  



 Contactgegevens 
 

Vormingspunt 
Email: vormingspunt@wuustwezel.be  
Website: www.wuustwezel.be/vormingspunt 

 
Dienstencentrum Ter Wezel  
Achter d’Hoven 65,  
2990 Wuustwezel 
03 667 61 58   
   
Dienstencentrumverantwoordelijke: 
Kelly de Jong 
 

Openingsuren: 
Ma,woe,do&vrij van 8.30u tot 12.00u    
en van 13.00u tot 16.30u. 
Dinsdag van 8.30u tot 12.00 –     
‘s middags enkel op afspraak. 
In het weekend en op feestdagen 
gesloten. 

 
Dienstencentrum Wijkhuis 
Brechtseweg 29, 2990 Loenhout 
03 236 58 69 
 
Dienstencentrumverantwoordelijke: 
Ines Francken 
 

 
Openingsuren: 
Elke werkdag van 9.00u tot 16.30u. 
Op vrijdag van 9.00u tot 15.30u. 
In het weekend en op feestdagen 
gesloten. 
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Inschrijven 
 

1. Je kan je online inschrijven op de website vanaf 15 juli: 
www.wuustwezel.be/vormingspunt  
Het cursusgeld kan je per overschrijving betalen op IBAN-nummer:  
BE45 0910 1982 3189  
 
OPGELET: vermeld je naam en voornaam en cursus waarvoor je 
betaalt* 
* Indien er meerdere sessies of dagen worden aangeboden, vermeld 
dan zeker ook het reeksnummer  
vb. cursus taijiquan= taijiquan reeks 1 
 

2. In het dienstencentrum Ter Wezel of Wijkhuis kan je je betaling cash 
voldoen of (bij voorkeur) via bancontact. 
 

  

http://www.wuustwezel.be/vormingspunt


3. Let wel: 

• Bij sommige cursussen staan twee prijzen vermeld. Je hebt 
recht op het verminderd tarief als je in het bezit bent van een 
vrijetijdspas. Twijfel je, gelieve ons te contacteren. We helpen 
je graag verder. 
 

• Je inschrijving is pas definitief na betaling van het lesgeld.  
 

• De betaling van het inschrijvingsgeld kan op aanvraag 
gespreid worden, maar je engageert je wel voor een hele 
reeks of een jaar.  
 

• Betalingen die ons toekomen wanneer de cursus reeds volzet 
is of wanneer een cursus niet kan doorgaan, worden 
teruggestort. 
 

• Voor sommige cursussen geldt een minimum en een 
maximum aantal cursisten. Vlak voor aanvang van een cursus 
kan er nog beslist worden een bepaalde cursus te annuleren 
(wegens gebrek aan belangstelling). 

 

• Startdatum of lesdata kunnen bij onvoorziene 
omstandigheden door de lesgever gewijzigd worden. 
 

• De cursus wordt niet terugbetaald indien je in de loop van het 
jaar beslist te stoppen. 

 

• Handboeken en ander lesmateriaal zijn niet in het lesgeld 
inbegrepen tenzij anders vermeld in de rubriek. 
 

• Enkel in dienstencentrum Ter Wezel zijn er drankkaarten 
(koffie/thee of water) verkrijgbaar voor tijdens de cursussen, 
deze zijn enkel geldig in Wuustwezel en enkel tijdens de les.           



 Talen 
  



Italiaans 

 
Inzake grammatica wordt een minimum aantal basisgegevens (woordleer) 
behandeld. De nadruk wordt vooral gelegd op de woordenschat. We proberen 
in een sfeer van ontspannende inspanning kennis te maken met het Italiaans. 
We gebruiken een handboek waarin herkenbare situaties aan bod komen, 
zodat de cursist zich in eenvoudig Italiaans verstaanbaar zal kunnen maken. 
Al een beetje kennis of volgde je al les? Bert tracht je Italiaanse horizonten 
nog verder te verruimen door middel van extra oefeningen... 
 

Waar en wanneer: LDC Ter Wezel 
Maandag van 19:00u tot 21:00u 
Begindatum: 16/09/2019 
Einddatum: 27/04/2020 

Lesgever: Bert Willemsen 
Prijs: 160 euro ( 25 lessen) 

Kortingtarief: 80 euro 
Bijzonderheden: Geen voorkennis vereist  

 

  



Engels gevorderden 

 
In deze lessen wordt er verder geborduurd op de basisgrammatica van de 
Engelse taal. De woordenschat wordt verder uitgebreid  zodat de cursisten 
zich nog beter in het Engels uitdrukken. 
 

Waar en wanneer: LDC Ter Wezel 
Dinsdag van 9:30u tot 11:30u 
Begindatum: 17/09/2019 
Einddatum: 29/04/2020 

Lesgever: Chris Van Ham 
Prijs: 160 euro ( 25 lessen) 

Kortingtarief: 80 euro 
Bijzonderheden: Les gaat door bij 8 inschrijvingen 

 

 

Engels conversatie 

 
Tijdens deze lessen ligt het accent voornamelijk op conversatie. We werken 
niet met een vast boek maar spelen in op de actualiteit, bespreken samen een 
boek , ontleden liedjesteksten en vertellen elkaar wat over onze hobby’s, 
vakanties,… We houden rekening met de interesses van de groep om het ook 
in het Engels boeiend te houden. 
 

Waar en wanneer: LDC Ter Wezel 
Maandag van 9:00u tot 11:30u 
Begindatum: 07/10/2019 
Einddatum: 26/05/2020 

Lesgever: Tina Van Camp 
Prijs: 160 euro ( 25 lessen) 

Kortingtarief: 80 euro 
Bijzonderheden: De cursist beschikt reeds over de nodige basiskennis en 

kan zich vlot uitdrukken in het Engels. 

 



Creatief 
 

 

  



Aquarel Atelier 

 
Ben je geboeid door het spel van water en verf, licht en kleuren? Dan is dit de 
perfecte cursus voor jou! Er worden meerdere aquareltechnieken aangeboden 
en stap voor stap leer je een aquarel maken. Er wordt regelmatig naar het 
werk van kunstenaars gekeken zodat hun werk- en kijkwijze je kunnen 
inspireren. Er is geen specifieke voorkennis vereist. Zowel beginners als 
gevorderden kunnen deelnemen. Tijdens de lessen zal de leerkracht iedereen 
zo veel mogelijk individueel begeleiden. 
 

Waar en wanneer: LDC Wijkhuis 
Donderdag van 9:00u tot 12:00u 
Begindatum: 19/09/2019 
Einddatum: 28/05/2020 

Lesgever: Elsbeth Veerman 
Prijs: 205 euro 

Kortingtarief: 102,5 euro 
Bijzonderheden: Het materiaal dat in deze cursus wordt gebruikt, is niet in 

het lesgeld inbegrepen. In de eerste les zal er uitleg en 
advies gegeven worden over de benodigdheden. De 
materialen die je al hebt, kan je dan samen met de lesgever 
bekijken. Je kan gerust starten met een eenvoudig teken- 
en/of schilderpakket. 



Acrylverf Atelier 

 
Tijdens het atelier acrylverf wordt er aandacht besteed aan de verschillende 
acrylverftechnieken, kleuropbouw en gebruik van acrylmediums of gels. Je 
start met een eenvoudig palet en je werkt naar keuze op papier of 
schilderdoek. Er is geen specifieke voorkennis vereist. Zowel beginners als 
gevorderden kunnen deelnemen. Tijdens de lessen zal de leerkracht iedereen 
zo veel mogelijk individueel begeleiden. 
 

Waar en wanneer: LDC Wijkhuis 
Maandag van 12:45u tot 15:45u 
Begindatum: 30/09/2019 
Einddatum: 04/05/2020  

Lesgever: Elsbeth Veerman 
Prijs: 190 euro 

Kortingtarief: 95 euro 
Bijzonderheden: Het materiaal dat in deze cursus wordt gebruikt, is niet in 

het lesgeld inbegrepen. In de eerste les zal er uitleg en 
advies gegeven worden over de benodigdheden. De 
materialen die je al hebt, kan je dan samen met de lesgever 
bekijken. Je kan gerust starten met een eenvoudig teken- 
en/of schilderpakket. 

 



Begeleid atelier tekenen en schilderen 

 
In dit atelier kan je je creatief komen uitleven met allerlei materialen. Verwacht 
hier geen klassieke les! Zelf je thema bepalen, eigen ideeën uitwerken, een 
groepswerk, alles gebeurt hier in overleg tussen cursisten en lesgever. De 
lesgever helpt je in je zoektocht naar een eigen stijl. Er is geen specifieke 
voorkennis vereist. Zowel beginners als gevorderden kunnen deelnemen. 
Tijdens de lessen zal de leerkracht iedereen zo veel mogelijk individueel 
begeleiden. 
 

Waar en wanneer: GC Blommaert 
Dinsdag van 9:00u tot 12:00u 
Begindatum: 17/09/2019 
Einddatum: 26/05/2020 

Lesgever: Elsbeth Veerman 
Prijs: 205 euro 

Kortingtarief: 102,5 euro 
Bijzonderheden: Het materiaal dat in deze cursus wordt gebruikt, is niet in 

het lesgeld inbegrepen. In de eerste les zal er uitleg en 
advies gegeven worden over de benodigdheden. De 
materialen die je al hebt, kan je dan samen met de lesgever 
bekijken. Je kan gerust starten met een eenvoudig teken- 
en/of schilderpakket. 
 

Mixed Media Atelier 

 
In het mixed media atelier werk je met verschillende teken- en 
schildermaterialen. Materialen worden anders gecombineerd. Je kan 
experimenteren met verschillende ondergronden: fotoprints, doek, karton en 
hout. Je gebruikt collage en recyclagematerialen. Het is een kans om veel 
kennis op te doen over verschillende materialen en de verbeelding eens flink 
te laten gaan. 
 

Waar en wanneer: GC Blommaert 
Woensdag van 9:00u tot 12:00u 
Begindatum: 18/09/2019 
Einddatum: 27/05/2020 

Lesgever: Elsbeth Veerman 
Prijs: 205 euro 

Kortingtarief: 102,5 euro 
Bijzonderheden: Zowel beginners als gevorderden zijn welkom. 

Benodigdheden: Zie vrij acryl atelier. 

 



Portret tekenen en schilderen 

 
Het is een enorme uitdaging om iemand te portretteren. In deze cursus leer je 
de juiste proporties en verhoudingen te zien. We starten met houtskool of 
potlood en later in het jaar kan je werken met aquarel- of acrylverf, pastel of 
kleurpotlood. Tijdens de lessen worden er regelmatig modellen uitgenodigd. Er 
is geen specifieke voorkennis vereist. Zowel beginners als gevorderden 
kunnen deelnemen. Tijdens de lessen zal de leerkracht iedereen zo veel 
mogelijk individueel begeleiden. 
 

Waar en wanneer: LDC Wijkhuis 
Donderdag van 13:00u tot 15:30u 
Begindatum: 19/09/2019 
Einddatum: 28/05/2020 

Lesgever: Elsbeth Veerman 
Prijs: 205 euro 

Kortingtarief: 102,5 euro 
Bijzonderheden: Het materiaal dat in deze cursus wordt gebruikt, is niet in 

het lesgeld inbegrepen. In de eerste les zal er uitleg en 
advies gegeven worden over de benodigdheden. De 
materialen die je al hebt, kan je dan samen met de lesgever 
bekijken. Je kan gerust starten met een eenvoudig teken- 
en/of schilderpakket. 

  



Naaien 

 
Tijdens de naailessen kies je zelf welk kledingstuk je wilt maken: rok, broek, 
blouse of zelfs jas. Je kiest een stof, een patroon en de lesgeefster begeleidt 
je bij het maken ervan. Al doende leer je de nodige technieken. Je brengt je 
eigen naaimachine en verlengdraad mee naar de les. Tijdschriften en 
patronen zijn ter beschikking in het leslokaal. 
 

Waar en wanneer: Reeks I 
LDC Wijkhuis 
Woensdag van 9:00u tot 11:30u 
Begindatum: 18/09/2019 
Einddatum: 17/06/2020 
 
Reeks II REEDS VOLZET! 
LDC Wijkhuis 
Donderdag van 13:00u tot 15:30u 
Begindatum: 19/09/2019 
Einddatum: 25/06/2020 

Lesgever: Marina Jacobs 
Prijs: 120 euro 

Kortingtarief: 60 euro 
Bijzonderheden: Er is geen specifieke voorkennis vereist. Je wordt 

individueel begeleid bij het vervaardigen van je kledingstuk. 
Zelf mee te brengen: naaimachine, verlengdraad en stof . 

 



Kantklossen 

 
Ben je creatief en wil je je vrije tijd nuttig en leuk invullen, dan is kantklossen 
misschien iets voor jou. Je leert de klassieke kanttechnieken uit ons rijke 
verleden en past ze toe op een hedendaagse manier. Er is inbreng van eigen 
ideeën en kleuren. Verschillende kantsoorten komen aan bod. 
 

Waar en wanneer: LDC Ter Wezel 
Donderdag van 13:30u tot 16:00u 
Begindatum: 19/09/2019 
Einddatum: 04/06/2019  

Lesgever: Lena Lagast 
Prijs: 140 euro ( 30 lessen) 

Kortingtarief: 70 euro 
Bijzonderheden: Er is geen voorkennis vereist. Zowel beginners als 

gevorderden zijn welkom. Je mag (op afspraak) gerust een 
keer een proefles komen volgen. Halfjaarlijkse betaling 
mogelijk, maar de inschrijving geldt voor een volledig 
schooljaar en is dus ook volledig te betalen. 

 

Patchwork 

 
Het maken van lapjesdekens ontstond uit noodzaak, maar heeft zich 
ontwikkeld tot een prachtige kunstvorm. Van lapjes stof maken we kussens, 
dekens, tafelkleedjes, wandtapijtjes of kleine gebruiksvoorwerpen. We 
beginnen met gemakkelijke patronen en bouwen langzaam op.Het is een 
rustige en ontspannen bezigheid waar je veel voldoening uit haalt. 
 

Waar en wanneer: LDC Ter Wezel 
Donderdag van 9:00u tot 11:30u 
Begindatum: 19/09/2019 
Einddatum: 04/06/2019  

Lesgever: Nicole Van Looveren 
Prijs: 140 euro ( 30 lessen) 

Kortingtarief: 70 euro 
Bijzonderheden: Er is geen basiskennis vereist. Iedereen kan deelnemen 

aan de lessen. Halfjaarlijkse betaling mogelijk, maar de 
inschrijving geldt voor een volledig schooljaar en is dus ook 
volledig te betalen. 

 



Kalligrafie-Spencerian 

 
Spencerian is een fijn, eenvoudig en gracieus schrift! We beginnen gewoon 
met een potlood en gaan rustig over naar het gebruik van pen en inkt. Stap 
voor stap gaan we de verschillende stroken en letters bekijken 
 

Waar en wanneer: LDC Ter Wezel 
Dinsdag van 13:00u tot 15:00u 
Begindatum: 17/09/2019 
Einddatum: 29/10/2019 

Lesgever: Petra Koyen 
Prijs: 60 euro ( 6 lessen) 

Kortingtarief: 30 euro 
Bijzonderheden: Geen ervaring vereist! Meebrengen tijdens eerste les: een 

potlood. Voor de volgende lessen, indien je dit hebt: spitse 
pennetjes, penhouder (oblique) en inkt (walnoteninkt). Er is 
ook de mogelijkheid om ter plaatse materialen aan te 
kopen. 

 

Kalligrafie-Copperplate 

 
Bij Copperplate of Anglaise is elke strook naar beneden een schaduwstrook of 
dikke lijn. Dit oefenen we dan ook goed in door het maken van drill 
oefeningen, zelfs hier kunnen we heuse kunstwerkjes maken. Verder gaan we 
stap voor stap de verschillende letters bekijken. 
 

Waar en wanneer: LDC Ter Wezel 
Dinsdag van 13:00u tot 15:00u 
Begindatum: 17/03/2020 
Einddatum: 12/05/2020  

Lesgever: Petra Koyen 
Prijs: 60 euro ( 6 lessen) 

Kortingtarief: 30 euro 
Bijzonderheden: Geen ervaring vereist! Meebrengen tijdens eerste les: een 

potlood. Voor de volgende lessen, indien je dit hebt: spitse 
pennetjes, penhouder (oblique) en inkt (walnoteninkt). Er is 
ook de mogelijkheid om ter plaatse materialen aan te 
kopen. 

 

 



Kalligrafie-Unciaal spitse pen 

 
‘Unciaal met spitse pen’ is een oud klassiek schrift met een moderne 
uitstraling. We leren werken met de spitse pen en oefenen de ronde vormen 
van het ‘Unciaalschrift’.  
 

Waar en wanneer: LDC Wijkhuis 
Donderdag van 19:30u tot 22:00u 
Begindatum: 16/01/2020 
Einddatum: 13/02/2020 

Lesgever: Mai Segers 
Prijs: 45 euro (inclusief benodigdheden) 

Kortingtarief: 22,5 euro (inclusief benodigdheden) 
Bijzonderheden: Iedereen kan deelnemen en je moet geen voorkennis 

hebben. Breng een potlood, gom en lat mee.  
 

 

 

Kalligrafie-Redispen 

 
Redispen is een zeer creatief schrift gebaseerd op de kapitalen. Het is vlot aan 
te leren met veel eigen inbreng. We schrijven met twee verschillende breedten 
van pennen. Door de ronde vorm van de pen maken we een ronde, bolle en 
speelse letter. 
 

Waar en wanneer: LDC Wijkhuis 
Vrijdag van 9:00u tot 11:30u 
Begindatum: 17/01/2020 
Einddatum: 14/02/2020  

Lesgever: Mai Segers 
Prijs: 45 euro (inclusief benodigdheden) 

Kortingtarief: 22,5 euro (inclusief benodigdheden) 
Bijzonderheden: Iedereen kan deelnemen en je moet geen voorkennis 

hebben. Breng een potlood, gom en lat mee.  
 



Handletteren-Workshops 

 
In het straatbeeld van Wuustwezel kan je er niet om heen; handletteren is hip! 
Je tekent mooie letters in allerlei vormen, maten en stijlen. Er bestaan geen 
vaste regels. Het geeft je dus veel vrijheid en je kan er je creativiteit en 
fantasie volledig in los laten. Het vergt wel oefening maar het werkt 
tegelijkertijd heel ontspannend. We bouwen op van "losse letters" (les 1) naar 
"sierlijke letters" (les 2), en ten slotte "bladschikking, banners en illustraties" 
(les 3). 
 

Waar en wanneer: LDC Ter Wezel 
Vrijdag van 13:00u tot 15:00u 
Begindatum: 25/10/2019 
Einddatum: 22/11/2019 

Lesgever: Veronique Aernouts 
Prijs: 50 euro 

Kortingtarief: 25 euro 
Bijzonderheden: Iedereen kan deelnemen. De les gaat door vanaf 8 

deelnemers. Starterspakket is in de prijs inbegrepen. 

 

  



Handletteren kinderen en (groot)ouders 

 
Kinderen en hun (groot)ouders kunnen vandaag leren handletteren. We 
oefenen verschillende soorten letters en je gaat naar huis met een 
zelfgemaakt kaartje of een mini poster. Startpakket met materiaal inbegrepen. 
 

Waar en wanneer: LDC Wijkhuis 
Woensdag 12/02/2020 van 14:00u tot 16:00u 

Lesgever: Veronique Aernouts 
Prijs: 30 euro voor duo, +10 euro per extra kind. 

Kortingtarief: Geen korting, starterspakket is inbegrepen. 
Bijzonderheden: Iedereen kan deelnemen. 

 

 

Handletteren-Breed, smal en fantasie 

 
We laten het formeel schrift los en trekken de letters uit hun context. Dit is een 
heel creatieve cursus met potlood, stiften en kleurpotloden. 
Les1: brede letters 
Les 2: smalle letters 
Les 3 : fantasie letters 
Les 4: combinatie van brede, smalle en fantasie letters 
 

Waar en wanneer: LDC Wijkhuis 
Donderdag van 19:30u tot 22:00u 
Begindatum: 3/10/2019 
Einddatum: 24/10/2019 

Lesgever: Mai Segers 
Prijs: 35 euro 

Kortingtarief: 17,5 euro 
Bijzonderheden: Iedereen kan deelnemen en je moet geen voorkennis 

hebben. 
Breng een potlood, gom, lat, zwarte stiftjes, kleurpotloden 
en eventueel fineliners (fijne stiften) mee. Indien je 
kalligrafiepennen hebt, mag je deze ook meebrengen 

  



Bloemschikken 

 
Ben je graag creatief aan het werk en vind je het leuk om een zelfgemaakt 
bloemstuk op tafel te hebben staan of cadeau te kunnen geven, schrijf je dan 
zeker in voor één of meerdere van onze bloemschikspecials. 
 

Waar en wanneer: LDC Wijkhuis en LDC Ter Wezel 
Herfststuk 2019: 
A.    28/10/2019 van 9.30u tot 11.30u in het Wijkhuis 
B.    28/10/2019 van 13.30u tot 15.30u in het Wijkhuis 
C.    29/10/2019 van 9.30u tot 11.30u in Ter Wezel 
Kerststuk 2019:  
A.    16/12/2019 van 9.30u tot 11.30u in het Wijkhuis 
B.    17/12/2019 van 9.30u tot 11.30u in Ter Wezel 
C.    17/12/2019 van 13.30u tot 15.30u in het Wijkhuis 
Paasstuk 2020: 
A.    6/04/2020 van 13.30u tot 15.30u in het Wijkhuis 
B.    7/04/2020 van 9.30u tot 11.30u in Ter Wezel 
C.    7/04/2020 van 13.30u tot 15.30u. in het Wijkhuis 
Zomerstuk 2019: 
A.    10/08/2020 van 13.30u tot 15.30u in het Wijkhuis 
B.    11/08/2020 van 9.30u tot 11.30u in Ter Wezel 
C.    11/08/2020 van 13.30 tot 15.30u in het Wijkhuis 

Lesgever: Senna Moerings 
Prijs: 25 euro (inclusief materialen) 

Bijzonderheden: Er is geen voorkennis nodig. De lesgever voorziet alle 
materialen. Je kan per les inschrijven. 

 



Wellness  
 

 

  



Mindfulness 

 
Gedurende 8 sessies leer je stil te staan bij jezelf en bewuster keuzes te 
maken aan de hand van eenvoudige oefeningen. Je leert automatische denk- 
en reactiepatronen te herkennen waardoor je sneller kan anticiperen. Met 
mindfulness creëer je meer rust en leer je omgaan met wat zich aandient. We 
zullen het hebben over piekeren, stress, omgaan met moeilijke emoties, … 
Door aan mindfulness te doen zal je stabieler in het leven staan, met meer 
zelfvertrouwen en een positievere levenshouding. 
 

Waar en wanneer: LDC Wijkhuis 
Woensdag van 19:30u tot 21:30u 
Begindatum: 18/09/2019 of 09/10/2019 
Einddatum: 11/12/2019  

Lesgever: Kristel Ogiers 
Prijs: 210 euro (inclusief handboek) 

Kortingtarief: 115 euro (inclusief handboek) 
Bijzonderheden: Eerste les kan gevolgd worden als proefles (20 euro voor 

enkel proefles) op 18 september of op 9 oktober.  
Zelf mee te nemen: warme sokken, een dekentje (kussen) 
en een yogamatje (indien je dit bezit). Voor deze cursus 
draag je best gemakkelijke kledij. 

 



Enneagram 

 
De cursus enneagram biedt een interessant antwoord op de vraag "wie ben ik 
nu eigenlijk?" De meeste mensen denken zichzelf redelijk goed te kennen, 
maar die zelfkennis heeft gaten, blinde vlekken.  We bekijken de 9 
persoonlijkheidstypes en de eigenschappen die in bepaalde situaties 
bovenkomen. Op het eerste zicht lijkt het systeem zich vooral te focussen op 
de fouten en tekortkomingen van elk type, maar  wij zien er de mogelijkheden 
tot persoonlijke groei in. Verder doen we ook elke les een korte mindfulness-
oefening die kan helpen stresspunten te overwinnen. 
 

Waar en wanneer: LDC Ter Wezel 
Dinsdag van 13:00u tot 16:15u 
Begindatum: 15/11/2019 
Einddatum: 17/12/2019  

Lesgever: Christine Paelinckx 
Prijs: 60 euro ( 6 lessen) 

Kortingtarief: 30 euro 

 

 



Taijiquan 

 
Taiji is een zachte bewegingsvorm die de stress van het moderne leven 
verlicht en de mentale en fysieke gezondheid verbetert. Het is een combinatie 
van interne en externe technieken die je helpen je yin en yang energie in 
balans te krijgen en je leiden tot een hoger bewustzijn en een gezonder 
lichaam. 
 

Waar en wanneer: LDC Wijkhuis 
Dinsdag van 19.30u tot 21.00u 
 
Reeks I: 
Begindatum: 17/09/2019 
Einddatum: 03/12/2019 
 
Reeks II: 
Begindatum: 07/01/2020  
Einddatum: 24/03/2020 
 
Reeks III: 
Begindatum: 21/04/2020  
Einddatum: 30/06/2020 

Lesgever: Diedt Ribbens 
Prijs: 60 euro 

Kortingtarief: 30 euro 
Bijzonderheden: Voor beginners en gevorderden 

 



Gezond bewegen - turnen 

 
Het is al lang bewezen dat meer bewegen leidt tot een langer leven en een 
betere levenskwaliteit. Daarom is ‘blijven bewegen’ de boodschap. Dit wil niet 
zeggen dat je steeds tot het uiterste moet gaan. Tijdens deze activiteit worden 
oefeningen aangeleerd die iedereen kan en waar geen specifieke conditie 
voor vereist is 
 

Waar en wanneer: LDC Ter Wezel 
Twee keer per maand op woensdag van 10.30u tot 11.30u 
 
LDC Wijkhuis 
Twee keer per maand op woensdag van 10.30u tot 11.30u 
 
Juiste data kan je vinden in de infokrant. 

Lesgever: Lief Vorsselmans 
Prijs: 3 euro per les 

Kortingtarief: Geen kortingstarief 
Bijzonderheden: Prijs wordt per les betaald. Iedereen kan deelnemen. Je 

bepaalt zelf hoever je in een oefening gaat. 



Lezingen 
 

 



De dienstencentra organiseren in de loop van het jaar ook een aantal lezingen 

en infosessies.  

Hou hiervoor de maandelijkse infokrant van de dienstencentra in het oog. 

Deze is beschikbaar in de dienstencentra, op het sociaal huis en op de 

gemeentelijke website. 

  

Markeer alvast volgende data in je agenda: 

5 september 2019: Martine Prenen @ Kadans 

16 september 2019: “Dementie een tipje van de sluier” @ GC Schoolhuis 

19 november 2019: Infomiddag ‘Levenslang wonen” @ Kadans  

 

 

 

 



Computer 
  



Kennismaking met de computer  

 
Kun je helemaal niet of maar een beetje werken met een computer? Dan is 
deze cursus iets voor jou! Tijdens de 6 lessen wordt op een rustig tempo de 
basis aangeleerd voor het gebruik van een computer, het gebruik van de muis, 
het toetsenbord en ook het toepassen van enkele programma's. Je zet tevens 
de eerste stappen in het gebruik van internet en e-mail. 
 

Waar en wanneer: Reeks I 
Digipunt Wuustwezel 
Dinsdag van 9:00u tot 11:30u 
Begindatum: 17/09/2019 
Einddatum: 22/10/2019 
  
Reeks II 
Digipunt Wuustwezel 
Dinsdag van 9:00u tot 11:30u 
Begindatum: 14/01/2020 
Einddatum: 18/02/2020 

Lesgever: Digipunt 
Prijs: 22 euro 

Kortingtarief: 11 euro 
Bijzonderheden: Mogelijkheid tot aankoop cursusboek, 5€ 

 



Smartphone Android 

 
Heb je pas een Android smartphone en kan je er nog niet goed mee overweg? 
Kom dan zeker naar deze cursus. Je leert werken met het aanraakscherm en 
we leggen je uit hoe je jouw smartphone kunt verbinden met het internet. We 
besteden ook de nodige aandacht aan: telefoneren, versturen van SMS, 
beheren van contacten, maken van foto’s en surfen op het internet. Uiteraard 
leer je ook werken met de belangrijkste apps. 
 

Waar en wanneer: Reeks I 
LDC Wijkhuis 
Maandag van 9:00u tot 11:30u 
Begindatum: 16/09/2019 
Einddatum: 30/09/2019 
 
Reeks II 
LDC Wijkhuis 
Maandag van 9:00u tot 11:30u 
Begindatum: 20/01/2020 
Einddatum: 03/02/2020 

Lesgever: Digipunt 
Prijs: 11 euro 

Kortingtarief: 5,5 euro 
Bijzonderheden: Breng jouw volledig opgeladen Android smartphone mee en 

eventueel de handleiding 

 



Foto's en brieven bewaren 

 
In deze module van 6 sessies leer je hoe je jouw computer optimaal gebruikt 
door al je documenten en foto's netjes te ordenen.  Er wordt ook de nodige 
aandacht besteed aan het zorgvuldig verplaatsen van foto's tussen je digitaal 
fototoestel, USB-stick of smartphone (Android) en de PC. 
 

Waar en wanneer: Digipunt Wuustwezel 
Maandag van 9:00u tot 11:30u 
Begindatum: 21/10/2019 
Einddatum: 09/12/2019  

Lesgever: Digipunt 
Prijs: 22 euro 

Kortingtarief: 11 euro 
Bijzonderheden: Je kunt goed overweg met een muis en toetsenbord. 

Mogelijkheid tot aankoop cursusboek, 5€ 

 

Internet en e-mail 

 
Tegenwoordig kun je heel veel informatie terug vinden op het internet. Heb je 
een computer en zou je graag willen leren hoe je vlot opzoekingen doet via 
internet? Schrijf je dan in voor deze cursus van 6 lessen. Je leert hoe je snel 
en eenvoudig gebruik kunt maken van internet.  
Ook wordt uitgelegd hoe je e-mails kunt lezen, klasseren en versturen. Je leert 
ook mails met bijlagen te versturen en bijlagen van mails te downloaden. Het 
delen van informatie via "The cloud" komt (bondig) aan bod.  
Wij werken met het webmail programma  Outlook.com. Als je met dit 
programma kan werken kan je ook aan de slag met andere mailprogramma’s. 
Indien je nog geen outlook adres hebt, krijg je de kans om er één aan te 
maken tijdens een oefenmoment. 
 

Waar en wanneer: Digipunt Wuustwezel 
Dinsdag van 9:00u tot 11:30u 
Begindatum: 05/11/2019 
Einddatum: 10/12/2019  

Lesgever: Digipunt 
Prijs: 22 euro 

Kortingtarief: 11 euro 
Bijzonderheden: Je kunt goed overweg met een muis en toetsenbord. 

Mogelijkheid tot aankoop cursusboek, 5€ 

 



Wegwijs met je Android tablet  

 
Heb jij een tablet maar weet jij eigenlijk niet zo goed hoe je deze best 
gebruikt? Neem dan zeker deel aan één van de lessenreeksen "Wegwijs met 
je tablet". Tijdens de cursus van drie lessen leer je de basishandelingen en 
vingerbewegingen die nodig zijn om vlot met een Android-tablet te werken. Je 
leert de symbolen die erop gebruikt worden, de tablet met Wi-Fi verbinden en 
hoe je een app kan toevoegen en weer weghalen. Let wel: deze cursus is 
enkel geschikt voor Android tablets. Dus niet voor Apple en Windows tablets 
en smartphones. 
 

Waar en wanneer: Reeks I 
Poort naar het Platteland 
Donderdag van 9:00u tot 11:30u 
Begindatum: 19/09/2019 
Einddatum: 03/10/2019 
  
Reeks II 
Poort naar het Platteland 
Donderdag van 9:00u tot 11:30u 
Begindatum: 07/11/2019 
Einddatum: 21/11/2019 
 
Reeks III 
Poort naar het Platteland 
Donderdag van 9:00u tot 11:30u 
Begindatum: 16/01/2020 
Einddatum: 30/01/2020 

Lesgever: Digipunt 
Prijs: 11 euro 

Kortingtarief: 5,5 euro 
Bijzonderheden: Je brengt je eigen Android tablet mee, graag type 

vermelden bij inschrijving of aangeven dat je een tablet 
wenst te reserveren. 

 

  



Internetcafé 

 
Heb je een smartphone of tablet waar je niet goed mee overweg kan? Of heb 
je vragen over Facebook, WhatsApp, Excel, Word of een andere toepassing? 
Kom dan gerust eens langs bij het internetcafé. Er is daar een team van 
vrijwilligers aanwezig waar je vragen aan kan stellen en je kan er, samen met 
andere bezoekers, ideeën en ervaringen uitwisselen. Je mag gerust jouw 
eigen toestel meebrengen, of dit nu een laptop, smartphone of tablet is. Ben je 
zelf vrij goed op de hoogte van de verschillende computer-mogelijkheden en 
zou je jouw kennis met anderen willen delen, dan ben je ook altijd welkom om 
jouw vrijwilligerssteentje bij te dragen. 
 

Waar en wanneer: Poort naar het Platteland 
Donderdag van 13:30u tot 15:00u 
Data: 03/10/2019, 07/11/2019, 05/12/2019 
09/01/2020, 06/02/2020, 05/03/2020, 02/04/2020 

Lesgever: Digipunt 
Prijs: Gratis 

  
 

Vragenuurtje Digipunt 

 
Op onderstaande momenten kan je in Digipunt Wuustwezel terecht om te 
oefenen wat je in de les geleerd hebt, met vragen in verband met Windows 
(Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10) of vragen i.v.m. smartphones en 
tablets. Er is minstens één vrijwilligers aanwezig om je verder te helpen waar 
nodig. 
Indien je een digitaal probleem hebt, kan je je vraag ook mailen naar  
digipunt-wuustwezel@outlook.com. De begeleiders zullen je vraag grondig 
bestuderen en je een antwoord sturen of je eventueel uitnodigen op een 
oefenmoment. 

Waar en wanneer: Digipunt Wuustwezel donderdag 13.30u tot 15.00 u. 
 
Open vanaf 19 september 2019 tot 28 mei 2020. 
Gesloten tijdens schoolvakanties en op feestdagen. 
Herfstvakantie: 28 oktober t.e.m. 3 november 2019 
Kerstvakantie: 16 december 2019 t.e.m. 5 januari 2020 
Krokusvakantie: 24 februari t.e.m. 1 maart 2020 
Paasvakantie: 6 april t.e.m. 19 april 2020 

Lesgever: Digipunt 
Prijs: Gratis 

 

mailto:digipunt-wuustwezel@outlook.com


 

Vrijwilligers gezocht! 
 
Digipunt is op zoek naar vrijwilligers om het digiteam te versterken.  Je hoeft 

helemaal geen informaticus of programmeur te zijn.  Ben je handig met 

computer en internet en wil je andere mensen hiermee leren werken, aarzel 

dan niet om contact op te nemen met 

Linda Van Elsacker 03 236 58 69, linda.van.elsacker@ocmwwuustwezel.be  

Je vindt ons ook terug op www.giveaday.be  

   

mailto:linda.van.elsacker@ocmwwuustwezel.be
http://www.giveaday.be/


 

Lokalen en adressen 
 

LDC Wijkhuis, Brechtseweg 29, Loenhout 

 

LDC Ter Wezel, Achter d’Hoven 65, Wuustwezel 

 

Digipunt Wuustwezel, De Gasthuishoeve, Dorpsstraat 36,  

Wuustwezel, achteraan in de bibliotheek 

 

Poort naar het platte land, De Gasthuishoeve, Dorpsstraat 36,  

Wuustwezel, vooraan in de bibliotheek 

 

GC Blommaert, Gemeentepark 22, Wuustwezel 

 

GC Kadans, Achter d’Hoven 15, Wuustwezel 

 

GC ‘t Schoolhuis, Theo Verellenlaan 88 , Gooreind 

 

 

 


