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Beste lezer,

Het jaar loopt alweer op z’n laatste benen, 
klassiek een moment om even terug te 
blikken. Voor mij is het jaar alvast voorbij 
gevlogen. Ik kreeg als schepen van de Has-
selaar de kans om van zeer nabij kennis te 
maken met de bedrijvigheid in onze Has-
seltse lokale dienstencentra. 
Deze werking zou nooit mogelijk zijn zon-
der de inzet van de vele vrijwilligers die er 
dagdagelijks de activiteiten mee onder-
steunen. Om hen te bedanken voor hun 
engagement vond onlangs het jaarlijkse 
vrijwilligersfeest van HOGEVIJF plaats. 
Verderop in deze editie kan u een terugblik 
vinden. Ik was er persoonlijk getuige van 
dat het voor de aanwezigen een meer dan 
geslaagde avond was!

Ook het komende jaar biedt HOGEVIJF 

weer een gevarieerd activiteitenprogram-
ma aan. U leest er alles over in dit blad. 
Neem dus zeker even rustig de tijd om 
deze alweer boeiende ‘HOGEVIJF leeft’ 
te doorbladeren. 

Tot slot wens ik jullie allen een warme 
eindejaarsperiode toe en alvast het 
allerbeste voor 2020!
Hopelijk treffen we elkaar op de Nieuw-
jaarsreceptie op 2 januari  2020 in  LDC 
HOGEVIJF – Campus Stadspark. We zullen 
er samen klinken op het nieuwe jaar!

Tot binnenkort,
Lies Jans 
Schepen van de Hasselaar

CAMPUS BANNEUX
Hadewychlaan 74, 3500 Hasselt
TEL 011 88 83 83
E-MAIL ldc.banneux@hogevijf.be
Openingsuren:
Maandag–vrijdag: 09.00u–17.00u

CAMPUS STADSPARK
Casterstraat 77, 3500 Hasselt
TEL 011 30 78 75
E-MAIL ldc.stadspark@hogevijf.be
Openingsuren:
Maandag–vrijdag: 09.00u–17.00u
Zaterdag: 13.30u–16.00u
Zondag: 13.30u–17.00u

REDACTIE
Edward De Greef, Toon Linsen, 
Gerda Vandeweyer, 
Angelina Montes Diaz, Johan Savels 

SLUITINGSDAGEN

Beide dienstencentra zullen gesloten zijn op:
• Nieuwjaar: woensdag 1 januari 2020 en donderdag 2 januari 2020

Campus Stadspark is bijkomend gesloten op:
• zaterdag 4 januari en zondag 5 januari 2020 (kerstvakantie)

Tijdens de schoolvakanties  organiseren we geen lessen of cursussen. 
Je kan echter wel elke namiddag in onze cafetaria’s terecht. De activiteiten 
kaarten, schilderen, bridge en scrabble lopen door in de vakantieperiode.

hogevijf.leeft@hogevijf.be

In het dienstencentrum campus Banneux 
start het voorjaar 2020 (onder andere) met 
een nieuwe computercursus voor de gebrui-
kers van smartphones en tablets.

De cursus ‘Wat zijn apps?’ zal niet alleen 
over de Google-apps handelen die je stan-
daard op je nieuwe toestel kunt vinden. 
Allerlei interessante apps van anderen 
komen ook zeker aan bod.

De lesgever houdt er rekening mee dat het 
niet vanzelfsprekend is om te werken met 
de apps en daarom probeert hij ook zoveel 
mogelijk om Engelse woorden en termen, 
die zo gebruikelijk zijn, te vermijden.

De cursus richt zich op gebruikers die hun 
toestel voor wat meer willen gebruiken dan 
simpelweg bellen en sms’en, daarvoor zijn 
die dingen toch wat te duur. Je moet wel je 
toestel kennen, voor de echte beginneling is 
de cursus minder geschikt. Wie een Apple- 
toestel heeft (iPhone of iPad) kan ook niet 
terecht in deze cursus.

Apps die je interessant vindt, leer je installe-
ren uit de Google Play Store, je leert er mee 
werken en hoe je ze weer kunt verwijderen. 
Naast de geïnstalleerde Google- 
apps (Foto’s, Drive, Agenda, Translate, 
Nieuws, enz.) zien we ook apps zoals 

WhatsApp, Sto-
card, QR Code 
lezer, Buienalarm, 
NMBS, Shazam, 
enz. Ook de inter-
netzoekmachines 
en de beveiliging 
maken deel uit van 
de cursus.

De cursus wordt gegeven door Jean-Pierre 
Vanhaeren, een nieuwe lesgever op HOGE-
VIJF. Jean-Pierre is een gepensioneerde 
technieker die al ervaring heeft met lesge-
ven, onder andere bij de VDAB. Zijn eerste 
contacten met een computer stammen nog 
uit het DOS-tijdperk. Een tijd waarin je nog 
alles zelf moest leren want internet was 
toen nog niet beschikbaar voor ‘Jan met de 
pet’. Ook zijn kennis over smartphones, 
tablets en apps haalt hij uit de praktijk. Met 
vallen en opstaan kreeg hij die dingen onder 
de knie. Nu wil hij graag die kennis ook met 
jullie delen.

Dus, misschien tot binnenkort …

ACTIVITEIT IN DE KIJKER

VOORWOORD
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Wie is de vrouw achter 

Stel je zelf eens voor?
Ik ben geboren en getogen in Houthalen en 
heb een fijne jeugd gehad. Mijn vader werkte 
eerst in de mijn van Houthalen, later werd hij 
vakbondsafgevaardigde tot aan zijn pensi-
oen. Hij was een strenge maar rechtvaardige 
man met wie we alles konden bespreken. 
Mijn moeder was huisvrouw en stond na 
school altijd met iets lekkers klaar voor ons. 
Zij was echter vaak ziek. Ze kreeg al heel 
vroeg baarmoederkanker gevolgd door 
borstkanker. Maar klagen deed ze nooit en 
ze stelde alles in het werk om het huishou-
den er niet onder te laten lijden. Ik heb ook 
nog een jongere broer en zus. 

In 1973 ben ik getrouwd en heb ik twee 
schatten van kinderen gekregen die ik alleen 
groot bracht. Ze doen het beiden uitstekend. 
Mijn dochter is 43 jaar en schonk me 12 jaar 
geleden een kleindochter. Mijn zoon is er 39, 
hij heeft gekozen om geen kinderen te ne-
men.
Mijn ouders zijn enkele jaren geleden ge-
storven. Eerst mijn moeder op 74-jarige 
leeftijd en 4 jaar later mijn vader op 78-jarige 
leeftijd.

Onderwijs, studies, hoe ging dat eigenlijk 
in die tijd?
Ik ging tot aan het middelbaar onderwijs 
naar school in de ‘staatsschool’ in de Huide-
vetterstraat in Houthalen. (Later kreeg die de 
naam ‘Euroschool’, nvdr.) Tot mijn 15de heb ik 
daar ook nog moderne talen gevolgd. Daar-
na ben ik in de Vilderstraat in Hasselt 3 jaar 
‘Haartooi’ gaan volgen. 
Ik heb nog een plezante anekdote uit die 
periode. We mochten experimenteren met 
het mengen van haarkleuren. Gevolg: ik 
kwam die dag thuis met groen haar! Mijn 
ouders schrokken zich een hoedje. (lacht)
Ik had in die tijd een vriendinnetje, mijn buur-
meisje Marie-Jeanne. We zijn jarenlang 
beste vriendinnen gebleven en zijn zelfs 
zowat gelijktijdig bevallen van ons eerste 
kind. Nadat ze verhuisde zijn we elkaar uit 
het oog verloren en tot op heden heb ik haar 
nog niet kunnen opsporen. Heel jammer.
Ik heb een jaar gewerkt bij de moeder van 
‘Patje Krimson’, de Belgische dj om meer 
vakkennis en kap-ervaring op te doen. 
Vervolgens ben ik enkele jaren zelfstandige 

kapster geweest in mijn eigen kapsalon. 
In Houthalen heb ik 8 jaar bij Meubelen 
Vangeneugden gewerkt. Sinds twintig jaar 
woon ik in Hasselt en ik heb hier 25 jaar in 
de Holliday Inn gewerkt. Daar ben ik begon-
nen als kamermeisje en later werd ik ver-
antwoordelijke van de kamermeisjes. Soms 
was het wel heel zwaar en stresserend maar 
ik deed het graag.
Toen mijn kinderen het huis uit waren, heb ik 
ervoor gekozen om in een klein appartement 
te gaan wonen.
Ik ging graag en veel fietsen, tegenwoordig 
wat minder, maar ik wandel nu heel veel. Ik 
lees ook heel graag en heb wel driehonderd 
boeken. Ieder vrij plaatsje in mijn apparte-
ment is ingenomen door boeken. Er zijn er 
bij die ik nog niet gelezen heb, dan zou ik 
meer dan honderd jaar moeten worden. Er 
staan ook boeken op mijn E-reader dat is 
handig en niet zo zwaar als een papieren 
exemplaar. Het liefst lees ik waargebeurde 
verhalen en vul ik graag kruiswoordraadsels 
in. Het boek van Alison Lapper ‘Eigenhandig’ 
heb ik al verschillende keren gelezen, een 
echte aanrader. 

Hoe ben je eigenlijk aan je avontuur binnen 
HOGEVIJF begonnen?
Op 63-jarige leeftijd ben ik met vervroegd 
pensioen gegaan. In het begin was dat zalig: 
niets moest, alles kon. Toch ging het mij vlug 
vervelen en viel ik in een zwart gat. Mijn 
kinderen spoorden mij aan om iets te doen 
met de vrije tijd. Zo ben ik op HOGEVIJF als 
vrijwilliger terecht gekomen. Ik verzorg mee 
de warme maaltijden, tafels dekken, eten 
opdienen en na de maaltijd alles netjes 
opruimen. Soms help ik in het cafetaria voor 
de bediening. Ik doe dit nu al enkele jaren en 
het geeft me een enorme voldoening om 
weer iets te betekenen in de maatschappij. Ik 
doe het heel graag en ja, ik heb eindelijk een 
goede balans gevonden tussen gepensio-
neerd zijn en een zinvolle tijdsbesteding. 
Daar heb ik ook nieuwe vriendinnen leren 
kennen en een heel lieve vriend. Ja, ik zorg 
ook voor mijn goede vriendin Ria die wat 
hulp kan gebruiken en doe dat met veel 

plezier.
Wat moet een mens nog meer hebben?

‘Ik heb een goede balans 
gevonden tussen 

gepensioneerd zijn en een 
zinvolle tijdsbesteding’

Margo Denie
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Bloemschikken 
Creatief talent Jeanny Nelissen werkt telkens een themasessie uit.

  Campus Banneux

  Ma 27/1, 24/2 en 23/3 van 

  14u00 – 16u00

  10,00 euro per sessie

Kienen 
  Campus Banneux

  Di 7/1, 4/2 en 3/3 van 14u00 tot 16u00

  3,00 euro per blad met drie kaarten

  Campus Stadspark

  Do 16/1, 20/2, 19/3 van 14u00 tot 16u00

  3,00 euro per blad met drie kaarten

Optreden STIEPKE JOS 
Jos Tuts brienk ‘n humoristisch èn viezuweel program bè liedzjes ever Hasselt, 
zèène zjenever èn aaner plezeiërige zake! Jos is een rasechte Hasselaar die 
constant zijn stad Hasselt, het Hasselts en de Hasseltse jenever promoot en 
bezingt, zowel bij optredens als tijdens carnaval (ex-Prins). Hij brengt een ludiek 
en visueel programma met Hasseltse liedjes, meestal eigen werk, maar ook 
traditionals zoals “Achter het lèèmfabriek”. Ambiance verzekerd!

 Campus Banneux

  Di 21/1/2020 van 14u00 tot 15u30

  5,00 euro incl. koffie, frisdrank of water

ONTSPANNING

CREATIEF BEZIG ZIJN Kermt
Kermt is sedert 1 januari 1977 een deelge-
meente van Hasselt. Ze ligt aan de Demer 
op de overgang van Kempen en Voch-
tig-Haspengouw. Kermt wordt voor de 
eerste keer vermeld als Kermete in 1213 en 
was ten tijde van het feodaal stelsel een 
heerlijkheid van het graafschap Loon. Graaf 
Lodewijk III had in 1218 de tienden van 
Kermt geschonken aan de Herkenrodeabdij. 
De parochie met als patroonheilige On-
ze-Lieve-Vrouw werd rond 1220 opgericht. 
In 1629 werd het een zelfstandige parochie.

Kermt had jarenlang het karakter van een 
straatdorp gelegen aan de N2, een drukke 
gewestweg van Brussel via Hasselt richting 
Maastricht. Tijdens de jaren zestig en zeven-
tig veranderde het volledig van uitzicht. Door 
tal van verkavelingen werd het dorp opge-
deeld in verschillende woonwijken. Kermt 
telt nu ongeveer 4.500 inwoners. Een van de 
bekende personen uit Kermt is Chantal 
Vanlee of Dana Winner.

Drie families beheersen de geschiedenis; de 
oudste familie was de Hardaemont (tot 
1390), dan volgde de Berleymont (tot 1603) 
en de Stockem. Tot midden 19de eeuw werd 
de dorpskern volledig gedomineerd door de 
kerk en het kasteel. Het kasteel had een 
uitgebreid park tot in 1864; toen werd de 
spoorlijn Hasselt-Diest aangelegd. Helaas 
werd het kasteel in de jaren 1930 verkocht 
en voor het grootste gedeelte gesloopt. Een 
stille getuige van dit groots verleden blijft de 
massieve steen met wapenschild van de 
familie de Stockhem, die zich in de kerk 
bevindt.

Enkele bezienswaardigheden:
Onze-Lieve-Vrouwekerk: Het oudste bouw-
werk van Kermt. De gotische toren uit het 
begin van de 15de eeuw is 35 meter hoog en 
is sedert 1948 als monument geklasseerd. 
De abdis bouwde in 1777 een nieuwe kerk 
die in 1912 vergroot 
werd.

Monument van 
kapitein Blondeau: 
Op 8 augustus 1831 
had in Kermt een 
veldslag plaats tus-
sen Belgische en 
Hollandse troepen (Slag van Kermt). De 
Luikse legerkapitein Blondeau was nauwe-
lijks 27 jaar oud toen hij dodelijk getroffen 
werd. Hij werd op het kerkhof begraven op 
24 augustus.

Kapel Troost der 
Kleine Kinderen: 
Beter gekend als 
‘Onze-Lieve-Vrouw op 
’t Grint’ of Sint-Grins. 
Een barokke kapel uit 
de 17de eeuw met een 
mooi Mariabeeld. De 
kapel werd in 1811 nog vergroot en was 
sedertdien een rustplaats voor de bedevaar-
ders op weg naar Scherpenheuvel.

Kunstwerk ‘Pluk de dag’ van Jos 
Jacobs op het Belgiëplein.

In de nabije omgeving zijn er 
mooie natuurwandelingen uitge-
stippeld in de Herkenrodebossen.

HASSELTS PLEKJE

*Info: www.hasel.be 

*Een geleid groepsbezoek aan Kermt 

  is steeds mogelijk via htgidsen@yahoo.com

*Tekst en foto’s: Zygmund Krzywania.
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Praatcafé dementie
‘Belangrijke principes in het omgaan met personen met dementie’
Toelichting door: Chantal Grauwels, expert dementie HOGEVIJF

  Dinsdag 7 januari

‘Belang van pijnherkenning bij dementie’
Toelichting door: Chantal Grauwels, expert dementie HOGEVIJF

  Dinsdag 4 februari

‘Mens erger je niet” (omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag)’
Toelichting door: Katja Van Goethem, Zorgcirkels Jongdementie Leuven (ECD Memo)

  Dinsdag 3 maart

Inschrijven is wenselijk.

  Campus Banneux

  Om 19u30

  Gratis

Bloeddrukmeting
Wist je dat je elke maand bij ons terecht kan om je bloeddruk gratis te laten  meten? 
Kom gerust even langs. Je hoeft je hiervoor op voorhand niet in te schrijven.

  Campus Banneux

  Dinsdag 14/1, 11/2 en 10/3 van 11u30 tot 12u00

  Gratis 

 Campus Stadspark

  Maandag 6/1, 3/2 en 2/3/2020 van 11u30 tot 12u00

  Gratis

GEZONDHEID & LIFESTYLE
Pedicure
In onze dienstencentra kan je terecht voor voetverzorging en manicure. 
Onze pedicure werkt enkel op afspraak.

 Campus Banneux

  Elke vrijdag van 9u45 tot 15u30

  Afhankelijk van de behandeling die je kiest

 Campus Stadspark

  Elke dinsdag & elke 1e en 2e maandag van de maand van 10u00 tot 15u45

  Afhankelijk van de behandeling die je kiest

Kapsalon
Bezoekers van onze dienstencentra kunnen gebruik maken van het kapsalon in de 
woonzorgcentra van HOGEVIJF. Let er wel op dat dit enkel op afspraak kan. Je kan 
die in het kapsalon zelf maken.

 Campus Banneux

  Woe & vrij vanaf 9u00

  Afhankelijk van de behandeling die je kiest

 Woonzorgcentrum Stadspark

 Di & do vanaf 9u00

  Afhankelijk van de behandeling die je kiest
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Bakcursus 
Tijdens deze workshops bakken we de heerlijkste taartjes, luchtige cakes, brosse 
koekjes, brood, wafels of biscuit. Ben je een echte zoetebek of een koekjesmonster? 
Dan is deze workshop echt iets voor jou!

  Campus Banneux

  Di 7/1, 21/1, 4/2, 18/2, 3/3, 17/3 en 31/3 van 13u30 tot 16u30

  8,00 euro per sessie

Bakdemonstratie
Een lekkere biscuit met vruchten en slagroom maken, suikervrije wafels 
 bakken,… In deze demonstratie leer je stap voor stap lekkere ongezonde 
en lekkere gezonde recepten kennen. Je kan een handje meehelpen, 
vragen stellen en vooral PROEVEN.

  Campus Stadspark

  Di : 14/1, 11/2 en 10/3 van 13u30 tot 16u00

  3,50 euro per sessie

De keuken van Frieda 
Samen kokkerellen en tafelen! Frieda leert je alle kneepjes om een geslaagde 
menu te bereiden. 

  Campus Banneux

 Woe 15/1, 19/2, 18/3 van 10u00 tot 13u00

  10,00 euro per sessie

Samen koken met Gilbert
Samen een maaltijd bereiden en deze achteraf in gezelschap opeten. Het eten 
smaakt eens zo lekker!

  Campus Stadspark

  Woe 29/1, 26/2, 25/3 van 10u00 tot 13u30

  10,00 euro per sessie

Pannenkoeken
  Campus Banneux

 Woe 4/3 van 15u00 tot 16u30

  5,00 euro voor 2 pannenkoeken en een koffie of frisdrank

Ontbijt
  Campus Banneux

  Vr 27/3 om 09u00.  

  7,00 euro

SMAKELIJK!
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eigen percentage berekenen. De spelleider 
verwerkt ook nog eens al de gegevens en 
verstuurt alle resultaten per mail naar elke 
deelnemer. 

Waarom vind je scrabble zo interessant?
Scrabble is een fantastische hobby, zeker 
voor mensen die veel met taal bezig
zijn en houden van kruiswoordraadsels en 
gezelschapsspelen. Het is een denkspel 
waar je jouw hersenen voortdurend mee 
traint en natuurlijk zijn de sociale contacten 
ook niet te versmaden!
 
Wij spelen elke vrijdag van 13u30 tot 16u30 
in Campus Stadspark. Vanaf 18 jaar is 
iedereen welkom!

Bij voldoende interesse (minstens 4 nieuwe 
spelers) starten we  op donderdagnamiddag 
met een groep voor beginners. Er zal dan 
uitgebreid uitleg gegeven worden over de 
duplicate scrabble-methode.

SCRABBLE

In september 2017 begon Anita Baeten in 
Campus Stadspark met een nieuwe activi-
teit: scrabble. Wekelijks komen er zo’n 12 
spelers samen om te genieten en/of te 
winnen.

Wat houdt scrabble eigenlijk in?
Scrabble is een gezelschapsspel bestaande 
uit een speelbord en letters die allemaal 
voorzien zijn van een puntenwaarde. Volgens 
de klassieke methode proberen twee tot vier 
spelers met zeven zelf getrokken letters een 
woord te vormen en dit op ieders eigen 
tempo.

Vervelend toch wanneer je als enige in het 
bezit bent van een Q of wanneer je lang 
moet wachten op het woord van de andere 
speler?
Inderdaad, en daar heeft men een aantal 
jaren geleden iets op gevonden. In veel 
verenigingen, bij senioren, in clubs en ook 
bij ons wordt gespeeld volgens de ‘duplicate 
scrabble-methode’. Alle deelnemers zitten 
daarbij op een rij met elk hun speelbord en 
de alfabetisch gerangschikte lettervoorraad 
voor zich. De spelleider trekt zeven letters 
uit een letterzakje en elke deelnemer haalt 
die letters uit zijn voorraad. Iedere speler 
krijgt dezelfde denktijd om een woord te 
vormen, namelijk 2 min 30 sec en daarna 
nog 30 seconden om het woord op een 
beurtenblaadje te schrijven. In het begin 

kunnen die korte beurten best stresserend 
zijn, maar ik kan uit ervaring zeggen dat die 
denktijd na enkele partijen absoluut went. 
Niet te vlug opgeven is dus de boodschap.

Wat gebeurt er daarna?
De beurtenblaadjes worden opgehaald en 
door de spelleider nagekeken. De hoogste 
score wordt bekend gemaakt en op een 
groot bord vooraan in de zaal geplaatst. 
Elke deelnemer legt dit woord ook op zijn 
eigen speelbord. Eventueel overblijvende 
letters gaan terug in het zakje (en in ieders 
voorraad) en er volgt een nieuwe trekking 
voor de volgende beurt.

Hoe weet ik wie de winnaar is van een 
partij?
Iedereen houdt zijn persoonlijke score bij. 
Op het einde van het spel kan je die vergelij-
ken met de maximumscore en kan je zo je 

ACTIVITEIT IN DE KIJKER
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Ik woon in Diepenbeek met mijn echtgenote 
en 3 kinderen (8, 6 en 2 jaar). Tijdens mijn stu-
die volgde ik de opleiding verpleegkunde en 
deed ik 2 extra jaren aan de universiteit van 
Leuven.
Mijn carrière begon als verpleegkundige in 
het Jessa Ziekenhuis en na 2,5 jaar vond ik 
een nieuwe uitdaging bij HOGEVIJF, waar ik 
nu al 9 jaar aan het werk ben. Ik ben begon-
nen als hoofdverpleegkundige in het oude 
Zonnestraal en verhuisde in februari 2017 
mee als afdelingsmanager naar de 2e verdie-
ping op campus Banneux. Het hele verhuis-
project werd door mij in goede banen geleid 
als projectleider voor de verhuis.
Na 2,5 jaar in campus Banneux vond ik het tijd 
voor een nieuwe uitdaging binnen HOGEVIJF 
en voila, hier ben ik.

2 dienstencentra, 1 manier van werken

De vuurdoop kreeg ik alvast, samen met Nele 
de Bock, bij de voorstelling van het nieuwe 
samenwerkingsmodel voor vrijwilligers en 
gebruikers van de dienstencentra. 

Met dit model willen we de vrijwilligers en ge-
bruikers inspraak- en samenwerkingsmoge-
lijkheden bieden. Samen geven we zo vorm 
aan de dienstencentra!
Campus Stadspark werkte de voorbije 3 jaar 

met een dagelijks bestuur. In Campus Ban- 
neux werd dit bestuur nog niet geïnstalleerd. 
Om op beide campussen op een gelijkaardige 
manier te werken, werd dan ook beslist om 
het dagelijkse bestuur niet meer te organise-
ren maar een nieuw samenwerkingsmodel 
uit te werken. Dit model zal geïnstalleerd 
worden op campus Banneux en campus 
Stadspark.
Beide dienstencentra worden aangestuurd 
door de overkoepelende centrumleider, die 
wordt bijgestaan door administratieve krach-
ten. Het kernteam bestaat uit 4 gemotiveerde 
vrijwilligers per campus die zich willen inzet-
ten voor 1 van de 4 domeinen (cafetaria, ont-

haal, dienstverlening (o.a. warme maaltijden) 
en activiteiten). De vrijwilliger die zich enga-
geert om een deeldomein op zich te nemen 
zal de bruggenbouwer worden genoemd. In 
tegenstelling tot vroeger wordt van deze vrij-
williger geen engagement naar het maken 
van de planning verwacht. Een vrijwilliger die 
de planning wel wil doen wordt een ‘bruggen-
bouwer plus’ genoemd en zal hiervoor een 
vergoeding krijgen. 
De beide kernteams komen om de 6 weken 
samen op 1 van de campussen (allemaal sa-
men). Indien nodig kunnen zij apart ook nog 
eens extra samenkomen. 

Voor de functie van bruggenbouwer zullen 
aparte gesprekken worden georganiseerd.
Daarnaast organiseren we twee keer per jaar 
adviesmomenten die erg breed zullen wor-
den opengesteld. De bedoeling hiervan is om 
even na te gaan of de verwachtingen worden 
ingelost en of er nieuwe verwachtingen zijn 
gecreëerd waarmee we rekening moeten 
houden. Deze adviesmomenten mogen ook 
worden bijgewoond door de gebruikers waar-
door we proberen de buurt te integreren bin-
nen het LDC.
Alle adviezen worden nadien besproken door 
het college van burgemeester en schepenen, 
die de uiteindelijke goedkeuring (of afkeuring) 

kenbaar zullen maken.
Dit model zal alleszins helpen om op 
een gestructureerde manier de doel-
stellingen van het LDC waar te maken. 
Voor verdere vragen kan je steeds 
contact opnemen met de medewer-
kers van de lokale dienstencentra 
(campus Banneux: 011/88 83 83), 
campus Stadspark 011/30 78 75)
Toon

Voel je je geroepen om zelf deel te 
nemen aan het kernteam? Laat 
het dan even weten aan Toon of 
Joris!

Toon Linsen: 
 011 30 88 19 
 toon.linsen@hogevijf.be

Joris Sijmons: 
 011 30 79 79 
 joris.sijmons@hogevijf.be

Even voorstellen: op 1 oktober begon ik, 
Toon Linsen, als nieuwe centrumleider van de lokale dienstencentra HOGEVIJF.

Er waait een nieuwe wind door de dienstencentra 
“ BEN JIJ EEN VAN DE ENTHOUSIASTE 

BRUGGENBOUWERS WAAR WIJ NAAR 

OP ZOEK ZIJN? ”
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WANDELINGEN

LOCATIE DATUM BUS AFSTAPHALTE PARKING AUTO’S START WANDELING BUS TERUG GIDS CAFETARIA

Kiewit 
Sporthal

Donderdag 09 
januari 2020

H31 perron 3 
vertrek bus: 13u27

Sporthal Kiewit om 13u49 
dan nog 50 m

Sporthal Kiewit, 
Kiewitstraat 

Aan de sporthal na 
aankomst bus

H13: 15u30 – 16u32 of 
H41: 15u08 – 16u11

Guido en Antoinette Sporthal Kiewit 
Tulpinstraat 40, Hasselt

Alken Donderdag 16 
januari 2020

H71 perron 5 
vertrek bus: 13u27

Alken kerk om 13u58 
dan nog 100 m

Parking Laagdorp of 
via Koutermanstraat

Aan de parking Laagdorp 
na aankomst bus

H17: 16u43 – 17u41 José en Gilberte Café ‘De Ton’ Laagdorp 1, 
Alken

Bolderberg
Bovy

Donderdag 23 
januari 2020 

Nr. 51 perron 11 
vertrek bus: 13u38

Bolderberg kerk 
om 13u38 
dan nog 200 m

Bovy Galgeneinde 24, 
Bolderberg

Aan de ingang van 
domein Bovy na 
aankomst bus

15u10 – 16u06 – 16u47 Guido en Antoinette ’t Bolderke, 
Galgeneinde 24, 
Bolderberg

Wellen Donderdag 30 
januari 2020

Nr. 38 perron 12 
vertrek bus: 13u33

Wellen klooster 
om 14u01 
dan nog 150 m

Via Molenstraat 
(ingang ’t Labierint 
tegenover huisnr. 3)

Op het Dorpsplein na 
aankomst bus

15u36 – 16u40 – 17u44 José en Gilberte  ’t Schaliehuys, 
Dorpsplein 11, 
3830 Wellen

Genk 
‘De Maten’ 

Donderdag 06 
januari 2020

Nr. 1 perron 12 
vertrek bus: 13u24

Genk brug om 13u50 
dan nog 50 m

tegen over De Wennel Aan de ‘De Wennel’ 
na aankomst bus

15u36 – 16u06 – 
16u36 – 17u06

Guido en Antoinette ‘De Wennel’, 
Hasseltweg 52, Genk

Diepenbeek Donderdag 13 
februari 2020 

Nr. 36 perron 7 
vertrek bus:13u30

Provinciale school 
om 13u57 
dan nog 50 m

Parking ‘Demerstrand’ Aan de Sporthal 
‘Demerstrand’ 
ana aankomst bus

15u59 – 16u59 José en Gilberte Demerstrand 
Stationstraat 27, 
Diepenbeek

Zonhoven
(De Teut)

Donderdag 20 
februari 2020 

Nr. 35 perron 14 
vertrek bus: 14u30

Zonhoven 
Elstrekenweg om 15u03 
dan nog 100 m

Parking tegenover 
café ‘Mimosa’ 

Café ‘Mimosa’ 
na aankomst bus

Nr. 46: 16u30 – 18u45 of 
Nr. 47: 16u37 – 17u37
In Zonhoven dorp overstappen: 
Nr. 22: 16u41 – 17u41 of 
Nr. 23: 17u14 – 18u12

Guido en Antoinette Café ‘Mimosa’, 
Molenweg 163, Zonhoven

Herk-de-Stad Donderdag 27 
februari 2020

Nr. 299 perron 13 
vertrek bus: 13u22

Klooster om 13u45 dan 
nog 300 m

Sporthal, Ursulin-
nenstraat 1, 
Herk-de-Stad 

Aan de sporthal na 
aankomst bus

15u24 – 16u32 – 17u12 José en Gilberte ‘Bierpunt’, 
Ursulinnenstraat 1, 
Herk-de-Stad

Hechtel Donderdag 05
maart 2020

Nr. 180 perron 9 
vertrek bus: 13u03

Hechtel Kruispunt om 
13u42 dan nog 200 m

Parking ‘Bistro Kaffee’,  
Hechtel-Eksel

Aan ‘Bistro Kaffee’ na 
aankomst bus

15u20 – 16u18 Guido en Antoinette ‘Bistro Kaffee’, 
12 Septemberstraat 7, 
Hechtel-Eksel

Tuilt Kuringen Donderdag 12 
maart 2020

H01 perron 2 
vertrek bus: 13u27

Sint Jozefplein 
om 13u40 dan nog 100 m

Parking aan 
‘De Stroobander’

Aan de parking van 
‘De Stroobander’ na 
aankomst bus

H10: 15u27 – 16u31 – 17u31 José en Gilberte ‘De Stroobander’, 
Sint Jozefplein 13, Tuilt 

Zutendaal
Blookberg

Donderdag 19 
maart 2020

Nr. 45 perron 7 
vertrek bus 13u23

Zutendaal kerk 
om 14u15 dan nog 600 m

Sporthal ‘Blookberg’,  
Zutendaal

Sporthal ‘Blookberg’ na 
aankomst bus

16u44 – 17u38 Guido en Antoinette  Sporthal ‘Blookberg’, 
Blookbergstraat 7, 
Zutendaal

Kermt Donderdag 26 
maart 2020

H01 perron 2 
vertrek bus: 13u27

Kermt Overweg om 13u44 
dan nog 50 m

Parking achter de 
kerk van Kermt

Aan de parking Oud 
Gemeentehuis na 
aankomst bus

H10: 15u23 – 16u27 – 17u27 José en Gilberte Café ‘Centrum’, 
Diestersteenweg 207, 
Kermt

Geen wandeling op donderdag 2 januari (Nieuwjaarsreceptie voor de vrijwilligers) 
Voor meer inlichtingen over deze wandelingen kan je terecht bij José Nickmans op het nummer 011 31 13 59 of 0489 44 51 50
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Heb je zin om een nieuwe taal te leren? Heb je sportieve voornemens of 
 gewoon zin om iets nieuws te leren? De Dienstencentra organiseren een vast 
en variabel activiteitenpakket.

Het vaste activiteitenpakket bestaat uit een wekelijks aanbod van taal, 
 bewegings- en andere vormingscursussen. Je kan bij ons terecht voor 
 allerhande  activiteiten: schilderen, hobby- en handwerk, zingen, schaken, 
bridge, cijfers en letters, scrabble, dansen,…
Te veel om op te noemen. Graag meer informatie? Telefonisch of via e-mail 
staan we je graag bij voor meer informatie! 

Inschrijvingsvoorwaarden

Ten laatste 1 week op voorhand. Schrijf je tijdig in want sommige activiteiten 
zijn snel volzet. 
– Bij te weinig inschrijvingen kan een activiteit geannuleerd worden.
– Inschrijving is definitief na ontvangst van betaling.

Aansluiting verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke 
 ongevallen activiteiten senioren 2020

Groep Hasselt biedt de mogelijkheid aan de deelnemers van de recreatieve 
en socioculturele activiteiten voor senioren, georganiseerd door HOGEVIJF, 
om zich op vrijwillige basis te verzekeren.

De jaarpremie vanaf 01/01/2020 tot 31/12/2020 voor deze niet-verplichte 
 verzekering bedraagt  3,10 per deelnemer.

Voor meer informatie en/of aansluiting kan je terecht aan het onthaal van 
de dienstencentra. 

 

Niet minder dan 332 actieve HOGEVIJF-vrij-
willigers werden naar jaarlijkse traditie 
uitgenodigd voor een heus feest op 18 oktober 
om hen te bedanken voor hun dagelijkse inzet.
Met 231 personen waren ze aanwezig in de 
feestelijk aangeklede feestzaal De Lorka. 
Na het klinken tijdens het aperitief en een 
dank en verwelkoming van Lies Jans, schepen 
van de Hasselaar, kon er aangeschoven 
worden aan het rijkelijke buffet. 
Aan verzoekplaatjes ontbrak het niet. Al kon 
de dj ze helaas niet allemaal draaien. 
Maar dit was zeker geen reden voor minder 

ambiance. De dansvloer was constant 
gevuld. Om eventjes af te koelen was er een 
crème-glace voorzien. 
Op de tonen van het liedje “ge moogt naar huis 
gaan” van Urbanus werd het feest afgerond.

Vrijwilligersfeest 2019
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KOOKHOEKJE

Infosessie: “Cambio autodelen”
Heb je maar af en toe een auto nodig? Dan is autodelen misschien iets voor jou. 
Het is een ideale oplossing voor wie weinig rijdt. Met dit systeem delen verschil-
lende mensen een auto. Cambio biedt zo’n autodeelsysteem aan. 
Heb je interesse om in het systeem van autodelen te stappen of wens je wat meer 
informatie? Kom dan zeker naar deze infosessie. 
Tijdens deze infosessie zal een ervaringsdeskundige al de nodige informatie 
geven over Cambio en je wegwijs maken in het reservatiesysteem.

  Campus Stadspark

  Do 20/2/2020 van 14u00 tot 16u00

  3,50 euro incl. koffie, frisdrank of water

Verkeerslessen 
Aan de hand van beeldmateriaal wordt het verkeersreglement opgefrist met 
vernieuwingen en verduidelijking van het verkeersgedrag.

  Campus Banneux

  Ma 20/1, 27/1, 3/2, 10/2, 17/2, 2/3, 9/3, 16/3, 23/3 en 30/3 van 13u30 tot 16u00

  25,00 euro

VORMING

Campus 
Banneux

Kennismaking met de PC 6 lessen op di vanaf 14/1   24,00

Wat zijn apps? 5 lessen op do vanaf 16/1   20,50

Smartphone basis 6 lessen op di vanaf 3/3   24,00

Campus 
Stadspark

Instapcursus 5 lessen op do vanaf 9/1 van 
14u00 tot 16u30

  20,50

Windows 10 – Basis 14 lessen op di vanaf 7/1   52,00

Windows 10 - Vervolg 7 lessen op vr vanaf 24/1   27,50

Smartphone & Tablet - 
Basis

4 lessen op do vanaf 9/1   14,00

Smartphone & Tablet 
– Basis en vervolg

6 lessen op do vanaf 6/2  Volzet

iPhone en iPad - Basis 10 lessen op wo vanaf 8/1 
10 lessen op do vanaf 9/1

 38,00

Vrij vragenuurtje Elke 1e, 2e, 3e en 5e Ma (niet 
ingeschreven om 10u00)

  2,00

Android Café Elke 4e ma   2,00

iPad Café Elke 4e ma   2,00

Alle cursussen starten om 9u00 en eindigen om 11u30, tenzij anders vermeld!

INFORMATICA
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Doelgroepen

Kennismaking met de PC 
Tijdens deze cursus leer je: eenvoudige instellingen in Windows; Google, Micro-
soft of een ander account maken; Google, outlook of Telenet Webmail gebruiken; 
De gratis apps van Google of Microsoft gebruiken; Gebruik van toetsenbord en 
muis; Werken met Windows; Verschillende zoekmachines en zoeken op het inter-
net; (Microsoft of een gratis office pakket) tekstverwerker presentatieprogramma 
en rekenblad gebruiken; mappen en bestanden maken, opslaan en ook terugvin-
den.
Lesgever: Jean-Pierre Vanhaeren

Wat zijn apps?
Voor wie een goede basiskennis heeft van een smartphone of tablet en iets meer 
uit zijn toestel wil halen.
Lesgever: Jean-Pierre Vanhaeren

Smartphone Basis
Voor wie voor het eerst met een smartphone gaat werken en voor wie een opfris-
sing nodig heeft van de basis. Niet voor iPhone of iPad.
Lesgever: Jean-Pierre Vanhaeren

Instapcursus
Iedereen die geen of zeer weinig ervaring heeft met computers maar wil starten 
op een laag niveau.
Lesgever: Patrick Vanstraelen

Windows Basis
De cursus is er voor wie de instapcursus gevolgd heeft, voor wie overstapt van 
een vorige versie van Windows en voor wie een heropfrissing nodig heeft van 
Windows.
Lesgever: Patrick Vanstraelen

Windows Vervolg
Voor wie de cursus Windows beginner gevolgd heeft, voor wie goed aan de slag 
kan met Windows en voor wie een heropfrissing nodig heeft van wat meer gevor-
derde onderwerpen. Goed kunnen werken met toetsenbord en muis is een vereis-
te.
Lesgever: Johan Savels

Smartphone en Tablet Basis (en vervolg) 
Voor wie voor het eerst met een smartphone of tablet gaat werken en voor wie 
een heropfrissing nodig heeft van de basis. De vervolgcursus besteedt meer 
aandacht aan de instellingen en interessante apps. Niet voor iPhone of iPad.
Lesgever: Patrick Vanstraelen

iPhone en iPad Basis
De cursus is voor iedere iPad en iPhone bezitter, er is geen voorkennis vereist. 
Mensen die al een tijdje een iPad of iPhone gebruiken moeten er rekening mee 
houden dat het tempo laag zal liggen. Het is echt de bedoeling van deze cursus 
om op een laag niveau te beginnen. Niet voor Android smartphones en tablets
Lesgever: Denis Jamers

Android Café
Voor gebruikers met toch enige ervaring met een Android tablet en/of smart-
phone, de activiteit is minder geschikt voor echte beginnende gebruikers; zij 
hebben meer baat bij een basiscursus smartphone en tablet. Niet voor iPho-
ne of iPad.
Lesgevers: Patrick Vanstraelen en Johan Savels

iPad Café
Voor gebruikers met toch enige ervaring met een iPad en/of iPhone, de 
activiteit is minder geschikt voor echte beginnende gebruikers, zij heb-
ben meer baat bij een basiscursus iPad /iPhone. Niet voor Android 
smartphones en tablets.
Lesgever: Denis Jamers

INFORMATICA
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Verslag W.E.R. Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde de 
W.E.R. (Wandelen En Reizen) ook in 2019 een 
meerdaagse all-inclusive buitenlandse uitstap 
aan democratische prijzen voor alle geïnteres-
seerde senioren uit de dienstencentra.

Op 23 september stapten de 45 ingeschreven 
enthousiastelingen op de bus voor een rit van 
265 km naar Schmallenberg in het Duitse 
Sauerland. Ze keken al een tijdje uit naar de 
vijfdaagse uitstap en het was een gekwetter 
van jewelste.

Iedere ochtend werden we getrakteerd op een 
uitgebreid ontbijtbuffet en de lunch werd nu 
eens in het hotel en dan weer op verplaatsing 
genuttigd. De vijf dagen waren rijkelijk gevuld 
met bezoeken aan een kunstsmederij, een 
oude bestekfabriek, een stuwmeer (met 
boottocht), de Warsteiner brouwerij en een 
glasblazerij. ’s Avonds konden we na het diner 
in de bar bijpraten en genieten van een frisse 

(alcoholvrije) pint, een glas wijn, een borrel en 
natuurlijk ook frisdrank.

Op woensdag werden we geconfronteerd met 
de realiteit van het huidige verkeer. Op weg 
naar Soest werd de smalle weg geblokkeerd 
door een pas gebeurd ongeluk waarbij een 
bestuurder geklemd zat in zijn voertuig. 
Binnen de kortste keren waren we omringd 
door brandweerwagens die snel de man ter 
hulp schoten. De weg bleef echter geblok-
keerd. Na overleg met de politie mocht de 
chauffeur zo’n 800 m. achteruit rijden waar hij 
de bus kon draaien. Ondanks de gemiste 
afspraak met de gidsen in Soest konden we 
toch genieten van het stadje dat bij velen nog 
bekend is van hun legerdienst in één van de 
aanwezige Belgische kazernes.

Op vrijdag keerden we met gemengde gevoe-
lens terug naar Hasselt met onderweg een 
tussenstop in ‘Schloss Paffendorf’ een 16de-

eeuws kasteel waar we nog konden genieten 
van een lunch. Aan de ene kant was er spijt 
dat het al voorbij was maar aan de andere 
kant was er toch ook blijdschap dat de eigen 
zetel en het eigen bed maar een paar uurtjes 
meer verwijderd waren.

Iedereen was het er over eens, José en Gil-
berte waren er weer in geslaagd om ons een 
avontuur te bezorgen waar we nog lang aan 
zullen terugdenken, waarvoor onze diepste 
waardering en dank.

Tekst: Johan
Foto’s: Gerda
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