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Dit stadsbestuur hecht veel belang aan 
haar senioren en haar vrijwilligers. Dat 
zetten we al geregeld in de verf. Onze 
senioren komen niet alleen veel in contact 
met vrijwilligers maar zijn in vele gevallen 
ook nog zelf vrijwilliger. Die twee elemen-
ten vloeien nu perfect samen in het 
senioren behoeften onderzoek dat vanaf 
september zal plaatsvinden. Vrijwilligers 
gaan op pad om een enquête af te nemen 
van 800 van de ruim 23 900 Hasseltse 
senioren.
Waarom doen we dat? We willen nog beter 
weten wat er leeft bij onze senioren en 
willen die informatie van de senioren zelf te 
weten komen. Het hele onderzoek gebeurt 
in samenwerking met Professor Verté van 
de Vrije Universiteit Brussel. We zullen de 
resul taten hiervan gebruiken om ons 
beleid op af te stemmen. Het belang van 
dit onderzoek is dus groot. Samen gaan 
we dan voor dat ene doel: een onbezorgde 
oude dag voor onze senioren. 

Van 18 tot 24 november gaat de Ouderen-
week door. Thema dit jaar is ‘Ouderen als 
een actieve schakel voor een hechte buurt’. 
Aangezien ik als Schepen van de Hasselaar 
ook bevoegd ben voor wijkwerking, vind ik 
dit natuurlijk een perfect gekozen thema. 
Senioren zijn immers een krachtig onder-
deel van onze samenleving. Op duizend en 
één manieren leveren zij een bijdrage tot 
die hechte gemeenschap die we zeker ook 
in Hasselt hebben. We willen dat verder 
uitbouwen. Dat kunnen we alleen maar 
met jullie hulp. Laat ons dus zeker weten 
wat er beter kan. 
Geniet verder van de activiteiten die er 
allemaal op til staan. In dit magazine kom 
je er meer over te weten. Sowieso is er 
voor elk wat wils. Blader even rustig door 
dit magazine en laat je onderdompelen, 
verrassen en activeren door ons aanbod. 

Tot binnenkort
Lies

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, Gerda Vandeweyer, 
Angelina Montes Diaz, Annie Bangels, 
Johan Savels 

SLUITINGSDAGEN

Beide dienstencentra zullen gesloten zijn op:
• Allerheiligen: vrijdag 1 november 2019
• Wapenstilstand: maandag 11 november 2019
• Kerstmis: dinsdag 24, woensdag 25 en donderdag 26 december 2019
• Nieuwjaar: dinsdag 31 december 2019 en woensdag 1 januari 2020

Campus Stadspark is bijkomend gesloten op:
• zaterdag 2 november 2019 (herfstvakantie)
• zondag 3 november 2019 (herfstvakantie)
• zaterdag 28 december 2019 (kerstvakantie)
• 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

VOORWOORD



Schaken
Reeds enkele jaren wordt bij HOGEVIJF ook 
schaken aangeboden als namiddagactiviteit.
De gekozen dag is dinsdagnamiddag van 
13u30 tot 17u00 in LDC Stadspark.
Hoe verloopt een dergelijke namiddag dan?
Tijdens het eerste uur (tot ± 14u30) geeft 
Geert Verbeek schaakles. Dit behelst aller-
lei aspecten van het schaakspel: zo worden 
oefeningen gegeven om de koning schaak-
mat te zetten, een remise te forceren of een 
eindspel te analyseren. Ook korte of langere 
partijen van bekende spelers worden uit–
gelegd. Zowel openingen, middenspel als 
eindspel komen aan bod.
 
Natuurlijk worden ook beginnende schakers 
niet aan hun lot overgelaten: de spelregels 
worden uitgelegd en geleidelijk aan kan elke 
deelnemer schaakstapjes vooruit zetten. 
Als basis voor de les wordt gebruik gemaakt 
van de zogenaamde Stappenmethode. 
Dit is een manier om schaken aan te leren 
aan jeugdspelers, die in Nederland werd uit-
gewerkt. Deze methode kan natuurlijk ook 
perfect voor zowel medioren (leeftijd 50-60 
jaar) als senioren (60 jaar en ouder) toege-
past worden.
 

Tevens wordt elke week wat ‘huiswerk’ 
(oefeningen om thuis op te lossen) mee 
gegeven.
Rond 14u30 wordt een pauze ingelast om de 
vermoeide geesten wat te laten rusten en 
een babbeltje te slaan bij een drankje in de 
buurt van de cafetaria.
Omstreeks 15u worden dan onderlinge 
schaakpartijen gespeeld. 
Aanvankelijk koos iedereen een tegenstan-
der uit waar hij/zij graag een partijtje mee 
speelt. 
Recent zijn we ook gestart met een onder-
linge competitie om zich met elkaar te 
meten. Dit is natuurlijk geheel vrijblijvend.
 
De hoofdbedoeling blijft uiteraard om een 
gezellige namiddag te beleven waar plaats 
is om iets bij te 
leren over deze 
fascinerende 
denksport in 
een gemoede-
lijke en 
 sportieve sfeer.

ACTIVITEIT IN DE KIJKER

VOORWOORD



Wie is de vrouw achter 
Odette Verheyen

In elke HOGEVIJF LEEFT zetten we een vrijwilliger in de kijker. We zoomen in op 
de persoon achter de vrijwilliger en gaan op zoek naar zijn of haar drijfveren om 
vrijwilligerswerk te doen. In deze editie spreken we met de enthousiaste Odette 

Verheyen, vrijwilligster bij HOGEVIJF Campus Banneux én Stadspark.

Ik ben in 1943 in Ham geboren en ben enig 
kind. Toen ik vier was, overleed mijn moeder 
en dus nam mijn oma me in huis. Zij had een 
tweewoonst waar ook mijn tante woonde. 
Ik ben dus door mijn oma en tante opgevoed.

Mijn schooltijd heb ik in Diest doorgebracht. 
Ik volgde in het secundair onderwijs de 
richting Snit en Naad. Toen ik op het punt 
stond om mijn diploma te behalen, is mijn 
tante verongelukt. Ze had een half jaar 
daarvoor een buurtwinkel in Zelem geopend. 
Mijn nonkel had een job en zag het niet zitten 
om de winkel verder te zetten. Dus besliste 
ik om te stoppen met mijn studies en de 
winkel over te nemen. Ik heb zes jaar met 
veel plezier mijn buurtwinkel uitgebaat!

Hard labeur
Ondertussen had ik in Diest mijn man 
ontmoet. We trouwden en kregen twee 
prachtige kinderen. De combinatie van een 
gezin en een buurtwinkel was niet evident. 
Er was een fabriek in Zelem en de ochtend-
shift begon daar al om zes uur. Dus opende 
ik mijn winkel heel vroeg. Dan sprongen die 
mensen binnen voor een appelsien, twee 
bananen of honderd gram saucisse. Dat was 
heel tof, maar omdat de middagsluiting toen 
niet bestond in een dorp, was ik van ’s 
morgens vroeg tot ’s avonds laat in de weer.

Dunne grens tussen privé en zaak
Mijn man en ik beslisten om te bouwen in 
Hasselt. Daar wonen we ondertussen al 
vijftig jaar. Mijn nonkel had gezien dat de 
winkel goed draaide en was geïnteresseerd 
om hem over te nemen. Ik had na zes intense 
jaren de behoefte om het wat rustiger aan te 
doen. De verhuizing ging gepaard met mijn 
voornemen om wat meer afstand te nemen 
van mensen en niet zomaar iedereen binnen 
te laten. In de periode van de winkel was de 

‘Ik ben positief ingesteld 
en denk liever aan de 

hoogte punten in mijn leven’
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grens tussen privé en werk immers dun. 
Zeker toen de kinderen nog heel klein 
waren. Sommige klanten die ik goed kende, 
liepen gewoon door naar achteren, naar 
onze privé, om eens naar de kinderen te 
gaan kijken. ‘We gaan eens goedendag-
zeggen tegen de kinderen’, of ‘Ik zal de 
pamper van de kleine eens verversen’, 
zeiden ze dan. Na de verhuizing had ik echt 
behoefte aan rust. 

Mijn beslissing om afstand te nemen is niet 
mijn beste gebleken. Ik wist niet wat me 
overkwam. Wat moest ik doen met al die 
vrije tijd? Ik miste sociaal contact en kreeg 
een zenuwinzinking. Ik kwam tot het besef 
dat ik niet tegen al die rust kon en moest 
mijn situatie veranderen. 

Dansen, onthalen en naaien
Ik was dus heel blij toen de voorzitter van 
het OCMW mij aansprak en vertelde dat hij 
op zoek was naar vrijwilligers om te komen 
helpen in de ‘Boulevard’. Zo heette het 
dienstencentrum vroeger. Ik ben er in de 
cafetaria terechtgekomen en mocht er 
drank aan de bezoekers geven. Toen de 
hob units geplaatst werden, begon ik daar 
dansles te geven. Mijn man en ik hebben 
jaren dansles gevolgd. Soms zelfs drie keer 
per week. Ik hou van dansen en vond het 
echt geweldig dat ik dansles mocht geven. 
Dat heb ik vijftien jaar gedaan, samen met 
Frank Hoste.

Van het een kwam het ander en zo ben ik in 
het dienstencentrum van Campus Stadspark 
terechtgekomen. Daar deed ik het onthaal. 
Dat was iets totaal anders, maar ook heel 
leuk om te doen. En nu is ook het diensten-
centrum Banneux erbij gekomen. 
Ik geef er al twee jaar naailes. Iets wat ik 
volgend jaar ook een halve dag zal doen in 
het dienstencentrum van Campus Stadspark. 

Nieuwe vrienden maken
Het leukste aan vrijwilligerswerk is dat 
je altijd nieuwe mensen ontmoet die vaak 

echte vrienden worden. Na de laatste naai-
les van de vorige cursus gingen de meeste 
deelnemers zich onmiddellijk in schrijven 
voor de volgende cursus, omdat ze bang 
waren dat ze anders geen plaats meer 
zouden hebben. Ik krijg ook in de vakantie-
periodes – wanneer ik geen les geef – tele-
foontjes van deelnemers die vragen om hen 
te helpen. Ze zijn echt vrienden geworden en 
dat geeft mij veel voldoening. 

Familiale bezige bij
Stilzitten is niets voor mij. Ik moet bezig 
kunnen zijn. Daarom volg ik zelf ook cursus-
sen. Zo ben ik computerlessen gaan volgen 
in het CVO in Heusden en Engelse les in het 
Doppahuis. Maar ook in HOGEVIJF heb ik 
enkele cursussen gevolgd, zoals Windows 10 
en iPad. 

Mijn man weet dat hij mij niet moet vragen 
om een terrasje te doen. Ergens op een 
stoel gaan zitten met een drankje voor je 
neus? Nee, bedankt. Je kunt dan wel met 
elkaar praten, maar na een tijdje valt het 
gesprek toch stil en dan zit je daar. Dan blijf 
ik liever thuis om te bakken of te koken. Of 
ik ga zwemmen. Dat doe ik elke ochtend, al 
dertig jaar lang. Ook op vakantie gaan staat 
laag op mijn prioriteitenlijstje. Ik ben graag 
dicht bij mijn familie. Mijn kinderen wonen 
in Hasselt en ook mijn kleinkinderen hebben 
er zich gesetteld. Ik heb ondertussen ook al 
drie achterkleinkinderen voor wie ik twee 
dagen per week zorg.

Positief ingesteld
Of ik slechte herinneringen heb? Natuurlijk, 
zoals iedereen. Maar ik probeer die te 
vergeten. Ik heb een hersenbloeding gehad 
en lag zes weken in het ziekenhuis. Dat blijft 
niet ‘hangen’ bij mij. Ik ben gewoon verder-
gegaan met mijn leven. Ik ben positief 
ingesteld en denk liever aan de hoogte-
punten in mijn leven zoals onze trouw en 
de geboortes van mijn kinderen, klein-
kinderen en achterkleinkinderen. Daar word 
ik blij van! 
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ONS AANBOD

CREATIEF BEZIG ZIJN

Bloemschikken 
Creatief talent Jeanny Nelissen werkt telkens een themasessie uit.
Thema september: Fleur je interieur telkens op met een mooi bloemstuk.

  Campus Banneux

  Ma 21/10, 18/11 en 23/12 
  van 13u30 tot 16u00

  10,00 euro per sessie

Affinity
Wil je jouw foto’s verbeteren, ze laten glanzen,… Wil je fotoshoppen zonder 
 Photoshop? Wij willen je daarmee helpen. We maken gebruik van ‘Affinity’. 
Dit kost veel minder dan Photoshop en kan net zoveel. Affinity is er voor iPad 
en computer. Kom en sluit je aan bij de Affinity gebruikersgroep.

  Campus Stadspark

  Di om de 14 dagen van 13u30 tot 16u30

  Gratis
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ONS AANBOD ONS AANBOD

ONTSPANNING

Kienen 
  Campus Banneux

  Di 1/10, 5/11 en 3/12 van 14u00 tot 16u00

  3,00 euro per blad met drie kaarten

  Campus Stadspark

  Do 21/11 en 19/12 van 14u00 tot 16u00

  3,00 euro per blad met drie kaarten
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ONS AANBOD

GEZONDHEID & LIFESTYLE

Praatcafé dementie
‘Zorgen voor jezelf als mantelzorger’
Lies Swerts, Dienst Maatschappelijk werk, CM
In de zorg voor je partner, ouder,… denk je steeds vanuit deze persoon. ‘Wat zou hij graag hebben? 
Wat zou zij liefst eten? …’ Vanuit je omgeving zegt men vaak ‘je moet goed voor jezelf zorgen’ of ‘of 
hij dat graag wil of niet, je moet ook aan jezelf denken’. Maar hoe doe je dat dan? Hoe zoek je een 
evenwicht tussen deze twee? Op naar extra ‘zuurstof’ in de zorg voor je partner, ouder,… met dementie.

  Dinsdag 1 oktober 2019

‘Veranderende relaties bij dementie’
Luc Van de Ven, klinisch psycholoog, Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven 
Dementie heeft een grote invloed op de relaties tussen mensen. Wanneer iemand aan deze ziekte 
lijdt treden er immers grote wijzigingen op in bestaande relaties. Taken worden herverdeeld, 
 beslissingen worden op een andere manier genomen, intimiteit krijgt een andere invulling,… 
Zaken die in het verleden vanzelfsprekend waren, zijn dat plots niet meer.

  Dinsdag 5 november 2019

Film: ‘Forget me never’
Met nabespreking (thema jongdementie) – Chantal Grauwels, expert dementie HOGEVIJF
Diana is een veertiger die al jaren de perfecte balans weet te houden tussen haar gezin en haar 
 carrière. Tot ze plots dingen begint te vergeten. Met briefjes en kaartjes probeert ze zich, in complete 
paniek, een weg te banen door haar drukke dag. Het verdict van de dokter is onverbiddelijk: Alzheimer 
op jonge leeftijd. Eerst probeert ze haar toestand, net als haar moeder voor haar, te verbergen voor 
haar gezin. Maar wanneer de waarheid aan het licht komt, blijft ze niet bij de pakken zitten. Ze gaat op 
zoek naar lotgenoten en leert Albert kennen, ooit een briljant wetenschapper. Hun vriendschap geeft 
haar moed om de allereerste steungroep voor de ziekte op te starten… Maar de prangende vraag blijft, 
naarmate ze steeds meer en meer vergeet: zullen haar man en haar kinderen haar vergeten?

  Dinsdag 3 december 2019

Inschrijven is wenselijk.

  Campus Banneux

  Om 19u30

  Gratis
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ONS AANBOD

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

  Dinsdagen 8/10, 12/11 en 10/12 van 11u30 tot 12u00

  Gratis 

  Campus Stadspark

  Maandagen 7/10, 4/11 en 2/12 van 11u30 tot 12u00

  Gratis

Pedicure
Vanaf maandag 2 september breiden we de pedicure-uren in dienstencentrum 
Stadspark uit. Je kan je vanaf dan elk week op dinsdag én elke eerste maandag 
van de maand laten verzorgen. Onze pedicure werkt enkel op afspraak, dus let 
er even op dat je ons op voorhand even een seintje geeft. Ook op campus Banneux 
kan je hiervoor elke vrijdag terecht. Maak zeker vooraf een afspraak.

  Campus Banneux

  Elke vrijdag van 9u45 tot 15u30

  Afhankelijk van de behandeling die je kiest

  Campus Stadspark

  Elke dinsdag & elke 1e maandag van de maand

  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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ONS AANBOD

SMAKELIJK!

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 1/10, 15/10, 29/10, 12/11, 26/11 en 10/12 van 13u30 tot 16u30

  8,00 euro per sessie

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

  Campus Banneux

  Woe 16/10, 20/11 en 18/12 van 10u00 tot 13u00

  10,00 euro per sessie

Smulmoment: Brusselse wafels 
  Campus Banneux

  Vr 18/10 van 14u00 tot 16u00

  5,00 euro incl. koffie

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

  Campus Stadspark

  Woe 30/10, 27/11 en 18/12 van 10u00 tot 13u30

  10,00 euro per sessie
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ONS AANBOD

Kaas- en wijnnamiddag 
  Campus Banneux

  Ma 08/11 van 15u00 tot 16u30

  7,00 euro

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 12/11 van 13u30 tot 16u00

  3,50 euro per sessie

Ontbijt
  Campus Banneux

  Vr 29/11 om 09u00. 

  7,00 euro

Aperitiefhapjes
Ben je op zoek naar lekkere recepten voor je aperitiefhapjes?
Laat je dan inspireren tijdens deze workshop.

  Campus Stadspark

  Di 10/12 van 13u30 tot 16u00

  6,00 euro per sessie

Kookworkshop: feesthapjes 
  Campus Banneux

  Di 17/12 van 14u00 tot 17u00

  10,00 euro
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WANDELINGEN

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

Halen Donderdag 03 
oktober 2019 

Nr. 299 perron 13 
vertrek bus: 13u22

Halen kerk 
om 13u50 
dan nog 200 m

Parking ‘De Koekoek’ ‘De Koekoek’ Sporthal 
na aankomst bus

15u18 – 16u25 – 17u05 Guido en Antoinette ‘De Koekoek’ 
Sportlaan 4a, 
Halen

Meldert 
(Nieuw)

Donderdag 10 
oktober 2019

Nr. 91 perron 13 
vertrek bus: 13u10

Meldert Centrum 
om 13u49 
dan nog 400 m

Parking aan de 
‘De Kastrol’

Aan brasserie 
‘De Kastrol’ 
na aankomst bus

16u33 – 17u37 José en Gilberte Brasserie ‘De Kastrol’ 
Zelemsebaan 27, 
3560 Lummen

Bilzen Donderdag 17 
oktober 2019

Nr. 20a perron 10 
vertrek bus: 13u30

Bilzen station 
om 14u07 
dan nog 400 m

Parking aan de Kimpel ‘De Kimpel’ 
na aankomst bus

15u01 – 15u34 
16u09 – 16u44

Guido en Antoinette ‘De Kimpel’ 
Eikenlaan 25, 
Bilzen

Japanse tuin 
(Chrysanten 
Festival)

Donderdag 24 
oktober 2019 

Nr. 45 perron 7 
vertrek bus: 13u23

Kapermolen 
om 13u32 
dan nog 150 m

Koning Boudewijnlaan Aan het zwembad 
Kapermolen 
na aankomst bus

16u27 – 16u38 
16u42 – 16u57

José en Gilberte ‘Bermuda Beach Bar’ 
Koning Boudewijnlaan 22, 
Hasselt

Godsheide Donderdag 31 
oktober 2019

H41 perron 3 
vertrek bus: 13u27

Godsheide kerk 
om 13u48 
dan nog 50 m

Godsheide kerk Aan Godsheide kerk 
na aankomst bus

H14: 15u39 – 16u44, 
H51: 14u58 – 16u00 – 17u00

Guido en Antoinette ‘t Pleintje 
Kiezelstraat 173, 
Godsheide

Bolderberg 
De Kluis 

Donderdag 07 
november 2019

Nr. 51 perron 11 
vertrek bus: 13u38

Bolderberg Kerk 
om 13u57 
dan nog 200 m

‘Guy’s café’ 
 

Aan Sporthal 
‘Guy’s café’ 
na aankomst bus

15u10 – 16u06 – 16u47 Guido en Antoinette Sporthal ‘Guy’s Café’ 
Vrunstraat 30, 
Bolderberg

Bokrijk Donderdag 14 
november 2019 

Nr. 1 perron 12 
vertrek bus: 13u24

Weg naar Domein 
om 13u43 
dan nog 10 m

Parking aan 
‘Het Domein’

Brasserie 
‘Het Domein’ 
na aankomst bus

15u40 – 16u10 
16u40 – 17u10

José en Gilberte Brasserie ‘Het Domein’ 
Hasseltweg 481, 
Genk

Sint-Lambrechts-
Herk

Donderdag 21 
november 2019 

H18 perron 5 
vertrek bus:12u57

Kerk 
om 13u21 
dan nog 150 m

‘Elckerlyc’ Aan ‘Elckerlyc’ 
na aankomst bus

H81: 16u05 – 17u07 José en Gilberte ‘Elckerlyc’ 
Pastorijstraat 4,
Sint-Lambrechts-Herk

Kuringen Donderdag 28 
november 2019

H81 perron 5 
vertrek bus: 13u27

Hentjeslaan 
om 13u40 
dan nog 100 m

Sporthal Kuringen Aan de sporthal 
na aankomst bus

H18: 15u4 – 16u45 – 17u45 Guido en Antoinette Sporthal 
Grote Baan 
Kuringen

Lummen Donderdag 12 
december 2019

Nr. 91 perron 13 
vertrek bus: 13u10

Lummen Frederickstraat 
om 13u37 
dan nog 300 m

Parking aan café 
‘De Luman’

Aan de ‘De Luman’ 
na aankomst bus

15u42 – 16u42 – 17u42 José en Gilberte ‘De Luman’ 
Schulense baan 5,
Lummen

Hasselt Corda Bar Donderdag 19 
december 2019

Nr. 180 perron 9 
vertrek bus: 13u03

Station Kiewit 
om 13u18 
dan nog 100 m

Langs de Corda Bar, 
Philips site

Aan de parking 
na aankomst bus

14u45 – 15u44 – 16u44 Guido en Antoinette Corda Bar 
Kempischestwg 311/003 
(achterkant Philips terrein) 

Geen wandeling op donderdag 5 december 2019 Geen wandeling (Feest W.E.R.)
Geen wandeling op donderdag 26 december (Kerst)
Voor meer inlichtingen over deze wandelingen kan je terecht bij José Nickmans op het nummer 011 31 13 59 of 0489 44 51 50

 14



<

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

Halen Donderdag 03 
oktober 2019 

Nr. 299 perron 13 
vertrek bus: 13u22

Halen kerk 
om 13u50 
dan nog 200 m

Parking ‘De Koekoek’ ‘De Koekoek’ Sporthal 
na aankomst bus

15u18 – 16u25 – 17u05 Guido en Antoinette ‘De Koekoek’ 
Sportlaan 4a, 
Halen

Meldert 
(Nieuw)

Donderdag 10 
oktober 2019

Nr. 91 perron 13 
vertrek bus: 13u10

Meldert Centrum 
om 13u49 
dan nog 400 m

Parking aan de 
‘De Kastrol’

Aan brasserie 
‘De Kastrol’ 
na aankomst bus

16u33 – 17u37 José en Gilberte Brasserie ‘De Kastrol’ 
Zelemsebaan 27, 
3560 Lummen

Bilzen Donderdag 17 
oktober 2019

Nr. 20a perron 10 
vertrek bus: 13u30

Bilzen station 
om 14u07 
dan nog 400 m

Parking aan de Kimpel ‘De Kimpel’ 
na aankomst bus

15u01 – 15u34 
16u09 – 16u44

Guido en Antoinette ‘De Kimpel’ 
Eikenlaan 25, 
Bilzen

Japanse tuin 
(Chrysanten 
Festival)

Donderdag 24 
oktober 2019 

Nr. 45 perron 7 
vertrek bus: 13u23

Kapermolen 
om 13u32 
dan nog 150 m

Koning Boudewijnlaan Aan het zwembad 
Kapermolen 
na aankomst bus

16u27 – 16u38 
16u42 – 16u57

José en Gilberte ‘Bermuda Beach Bar’ 
Koning Boudewijnlaan 22, 
Hasselt

Godsheide Donderdag 31 
oktober 2019

H41 perron 3 
vertrek bus: 13u27

Godsheide kerk 
om 13u48 
dan nog 50 m

Godsheide kerk Aan Godsheide kerk 
na aankomst bus

H14: 15u39 – 16u44, 
H51: 14u58 – 16u00 – 17u00

Guido en Antoinette ‘t Pleintje 
Kiezelstraat 173, 
Godsheide

Bolderberg 
De Kluis 

Donderdag 07 
november 2019

Nr. 51 perron 11 
vertrek bus: 13u38

Bolderberg Kerk 
om 13u57 
dan nog 200 m

‘Guy’s café’ 
 

Aan Sporthal 
‘Guy’s café’ 
na aankomst bus

15u10 – 16u06 – 16u47 Guido en Antoinette Sporthal ‘Guy’s Café’ 
Vrunstraat 30, 
Bolderberg

Bokrijk Donderdag 14 
november 2019 

Nr. 1 perron 12 
vertrek bus: 13u24

Weg naar Domein 
om 13u43 
dan nog 10 m

Parking aan 
‘Het Domein’

Brasserie 
‘Het Domein’ 
na aankomst bus

15u40 – 16u10 
16u40 – 17u10

José en Gilberte Brasserie ‘Het Domein’ 
Hasseltweg 481, 
Genk

Sint-Lambrechts-
Herk

Donderdag 21 
november 2019 

H18 perron 5 
vertrek bus:12u57

Kerk 
om 13u21 
dan nog 150 m

‘Elckerlyc’ Aan ‘Elckerlyc’ 
na aankomst bus

H81: 16u05 – 17u07 José en Gilberte ‘Elckerlyc’ 
Pastorijstraat 4,
Sint-Lambrechts-Herk

Kuringen Donderdag 28 
november 2019

H81 perron 5 
vertrek bus: 13u27

Hentjeslaan 
om 13u40 
dan nog 100 m

Sporthal Kuringen Aan de sporthal 
na aankomst bus

H18: 15u4 – 16u45 – 17u45 Guido en Antoinette Sporthal 
Grote Baan 
Kuringen

Lummen Donderdag 12 
december 2019

Nr. 91 perron 13 
vertrek bus: 13u10

Lummen Frederickstraat 
om 13u37 
dan nog 300 m

Parking aan café 
‘De Luman’

Aan de ‘De Luman’ 
na aankomst bus

15u42 – 16u42 – 17u42 José en Gilberte ‘De Luman’ 
Schulense baan 5,
Lummen

Hasselt Corda Bar Donderdag 19 
december 2019

Nr. 180 perron 9 
vertrek bus: 13u03

Station Kiewit 
om 13u18 
dan nog 100 m

Langs de Corda Bar, 
Philips site

Aan de parking 
na aankomst bus

14u45 – 15u44 – 16u44 Guido en Antoinette Corda Bar 
Kempischestwg 311/003 
(achterkant Philips terrein) 

Geen wandeling op donderdag 5 december 2019 Geen wandeling (Feest W.E.R.)
Geen wandeling op donderdag 26 december (Kerst)
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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Algemene informatie
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. WEES TIJDIG. 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 2019

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 inschrijving tot 31/12/2019 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. 

 18



Het Refugehuis van 
de Abdij van Herkenrode
Maastrichterstraat 100 (deel 2)

In 1797 werd het refugehuis van de inmid-
dels gesloten abdij van Herkenrode gekocht 
door de familie de Libotton, kasteelheer van 
Stevoort. Ze deed een tijd dienst als woning 
voor arme gezinnen.
Van 1833 tot 1940 deed het gebouw dienst 
als kazerne voor het Belgisch leger (o.a. 
voor het beroemde elfde linieregiment).
Tijdens de eerste wereldoorlog werden er 
hier door de Duitse bezetters Belgische 
verzetslieden gefusilleerd. Een gedenkplaat 
aan de voorgevel herinnert aan deze droevige 
gebeurtenissen.
Sinds het einde van de tweede wereldoorlog 
werd het gebouw gebruikt door diverse 
administratieve diensten (ik ging er ooit nog 
mijn fietsplaat afhalen).
Langs de binnenzijde was ruimte uitge-
spaard voor een kapel, een paardenstal, een 
badhuis, een renaissancegalerij, een schuur 
en een koetshuis. Een accommodatie die 
wijst op de residentiële cultuur van de 
refugie. In enkele kamers en in de kelders 
bleven de kruisribgewelven van de 
16de-eeuwse inrichting bewaard.
Volgens vele oudere inwoners van Kuringen 
en Hasselt zou er vanuit Herkenrode een 
geheime onderaardse vluchtgang lopen tot 
in de kelders van de refugiehuis.

Toekomst 
Het hele complex stond al enkele jaren leeg. 
Nu krijgt het een nieuwe invulling. Zo zal 
UHasselt (Universiteit Hasselt) in het histo-
rische Poortgebouw en de Witte Kazerne 
binnenkort onder meer de protocollaire 
ontvangstruimtes en een aantal onderzoeks- 
en onderwijsactiviteiten onderbrengen. 
Verder komen er, verdeeld over vier blokken 
93 appartementen met een stads tuin 
en een plein. De helft van de hele site wordt 
publieke buitenruimte bereikbaar voor alle 
Hasselaren. Ook vier doorgangen zijn voor-
zien rond het nieuwe complex in de straten 
Maastrichterstraat, Meldertstraat en 
Persoon straat. In de ondergrondse privé-
garage kunnen een 200-tal wagens gepar-
keerd worden. Deze garage is verbonden 
met de ondergrondse parking onder het 
Kolonel Dusartplein.
De werken zijn al een tijdje 
geleden gestart. Onlangs is 
de Meldertstraat weer geopend 
voor het verkeer. De onder-
grondse verbinding tussen de 
parkings Refuga en Dusart is 
voltooid. De werken aan het 
historisch gedeelte moeten 
nog beginnen.

Zygmund Krzywania
Hasseltse Toeristische 

Gidsen (HTG)

Seniorenadviesraad 

Hasselt (SAR)

HASSELTS PLEKJE



ONS AANBOD

VORMING

Natuurlijke huidverzorging
We doen het massaal en veelvuldig; ons wassen. Een kattenwasje, verkwikkende 
douche of een heerlijk uitgebreid bad. Maar niet elke zeep is even zacht voor onze 
huid. Een goede huidverzorging is echter ook goede zelfzorg. Tijdens dit info-
moment leer je daarom alles over natuurlijke huidverzorging en ambachtelijke 
zeep. We krijgen uitleg over biologische oliën en zepen en verdiepen ons in de 
natuurcosmetica.

  Campus Banneux

  Di 8 /10 van 10u00 tot 11u30

  3,50 euro incl. koffie, frisdrank of water

Samen lezen
We zetten ons rond de tafel om te luisteren naar Riet en Mieke die ons mooie 
teksten en gedichten voorlezen. Daarna gaan we in gesprek. Misschien herken 
je je in de tekst? Of net weer niet. Mooie poëzie of goede literatuur brengt ons 
aan het praten.

  Campus Stadspark

  Do 10/10 van 13u00 tot 15u00

  3,50 euro incl. koffie, frisdrank of water

Infomoment 
Depressie voorkomen: senior in regie, wegwijzers graag!
Prof dr Nele Jacobs geeft een introductie over gezond ouder worden. 
Aan de hand van casussen gaan we in interactie over mogelijke preventieve 
scenario’s voor depressie (primair, secundair, tertiair). We buigen ons eveneens 
over de combinatie van risicofactoren die het risico op depressie verhogen zoals 
chronische ziekten, functionele beperkingen, beperkt sociaal netwerk,… Samen 
kijken we ook naar de ‘bescherming’ van de mantelzorger tegen depressie. 

  Campus Stadspark

  Do 17/10 van 14u00 tot 16u00

  3,50 euro incl. koffie, frisdrank of water
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ONS AANBOD

Begeleid bezoek 
‘Oud kerkhof Hasselt’
Tot 1930 was het ‘Oud-kerkhof’ de enige officiële begraafplaats in de stad. 
Verhalenverteller Jos Sterk leidt ons rond en vertelt mooie en spannende 
 verhalen over het Hasselts verleden!

  Kempische Steenweg 96-100, 3500 Hasselt

  Woe 23/10 van 14u00 tot 16u00

  2,00 euro 

Voorstelling 
75 jaar bevrijding van Hasselt
Hasselaar Frank Vanstreels brengt de periode van 4 lange bezettings-
jaren en de daaropvolgende vreugde van de bevrijding weer tot leven.  
Het gaat van de mobilisatie naar bezetting, de bombardementen,  
de bevrijding en de Amerikanen in Hasselt.

  Campus Banneux

  Ma 04/11 van 14u00 tot 16u00

  3,50 euro incl. koffie, frisdrank of water

Lezing Happy Ageing 
Ouderen en mobiliteit

  Campus Stadspark

  Do 21/11 van 14u00 tot 16u00

  3,50 euro incl. koffie, frisdrank of water
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ONS AANBOD

Voordracht 
Bovennatuurlijke verschijningen 
Spoken, heksen, duivels, weerwolven, geesten, alvermannen… ze lijken wel 
van de aardbodem verdwenen. Vraag aan een willekeurig iemand in de 
Hasseltse straten of hij of zij recent nog iets bovennatuurlijks heeft gezien 
en de persoon in kwestie zal je ongetwijfeld vreemd aankijken. Nochtans was 
het geloof aan allerlei soort verschijningen nog maar enkele generaties 
geleden wijd verspreid.
In de periode tussen beide wereldoorlogen moest nog een dancing op de 
Kempische Steenweg de deuren sluiten omdat de duivel er zou gezien zijn. 
Nog geen 100 jaar geleden moest de politie uitrukken omdat er op diezelfde 
Kempische Steenweg spoken gezien waren. Half Hasselt stond aan de 
Kempische Poort de spokenjacht te volgen. Dit zijn maar enkele verhalen 
die op het programma staan. Ken je ze niet?
Dan is het hoog tijd dat hun herinnering nog eens wordt opgerakeld.

  Campus Banneux

  Ma 9/12 om 14u00

  3,50 euro incl. koffie, frisdrank of water

Optreden juffrouw Joske, 
‘De tijd van toen’
  Campus Banneux

  Di 10/12 van 14u00 tot 15u00

  3,50 euro incl. koffie, frisdrank of water
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ONS AANBOD Tiramisu light 
met frambozen 
en Limoncello 
( 10 personen )

Benodigdheden

• 250 gr ricotta kaas (ricotta is een 
sneeuwwitte zachte en frisse 
Italiaanse kaas van koeien- of 
schapenmelk met een milde en 
zacht zoete smaak. Ricotta bevat 
een laag zout- en vetgehalte)

• 150 gr frambozen
• 2 borrelglaasjes Limocello
• 60 gr suiker
• 10 madeirakoekjes
• 2 eieren

Bereiding

• Doe de frambozen in een kom en 
giet er de helft van de limoncello 
bij. Laat 15 minuten trekken.

• Scheid de eieren. Klop de eidooiers 
met de helft van de suiker goed 
los en klop het eiwit met de 
andere helft van de suiker stijf.

• Meng de ricotta met de eidooiers 
en voeg de rest van de limon-
cello er aan toe. Meng het stijf-
geklopt eiwit onder het kaas-
mengsel.

• Leg in een kommetje een madeira-
koekje, verdeel de frambozen  
er over (houd er 10 over voor de 
garnering) en daarna het kaas-
mengsel. Laat enkele uren 
opstijven in de koelkast. Garneer 
met een framboos.

Voor het gerecht kan je mascarpone 
gebruiken in plaats van ricotta.

Gerda

KOOKHOEKJE

1 portie ricotta kaas 
= 150 kcal.

1 portie mascarpone kaas 
= 240 kcal.

WEETJE
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ONS AANBOD

INFORMATICA

Campus 
Banneux

Smartphone Basis 6 lessen op di en vr vanaf 8/10  € 24,00

6 lessen op di en vr vanaf 5/11  € 24,00

6 lessen op di en vr vanaf 3/12  € 24,00

Campus 
Stadspark

Windows Vervolg 7 lessen op vr vanaf 4/10  € 27,50

Smartphone en Tablet 4 lessen op do vanaf 17/10  € 14,00

Basis 4 lessen op do vanaf 21/11  € 14,00

Facebook voor Android 3 lessen op vr vanaf 6/12  € 10,50

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!
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ONS AANBOD Doelgroepen

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

Windows Vervolg
Voor wie de cursus Windows beginners gevolgd heeft, voor wie goed aan de slag 
kan met Windows en voor wie een heropfrissing nodig heeft van wat meer 
 gevorderde onderwerpen. Goed kunnen werken met toetsenbord en muis 
is een vereiste.
Lesgever: Johan Savels

Smartphone en Tablet Basis
Voor wie voor het eerst met een Smartphone of tablet gaat werken en voor 
wie een heropfrissing nodig heeft van de basis. Niet voor iPhone of iPad.
Lesgever: Patrick Vanstraelen

Facebook voor Android
Voor iedere Android gebruiker (Smartphone en Tablet) die de handelingen 
op hun toestel vlot kunnen uitvoeren. Vlot kunnen werken met een 
 schermtoetsenbord is een must. Niet voor iPhone of iPad.
Lesgever: Johan Savels

Android Café
Voor gebruikers met toch enige ervaring met een Android Tablet en/of 
Smart phone, de activiteit is minder geschikt voor echt beginnende 
 gebruikers, zij hebben meer baat bij een basiscursus Smartphone en 
Tablet. Niet voor iPhone 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 echt beginnende gebruikers, 
zij hebben meer baat bij een basiscursus iPad /iPhone. 
Niet voor Android Smartphones en Tablets.
Lesgever: Denis Jamers
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Daguitstap 
vrijwilligers
Be-Mine

De jaarlijkse uitstap stond in onze agenda’s 
genoteerd op 5 juli als dank aan al de 
 vrijwilligers voor hun dagelijkse, wekelijkse 
en maandelijkse inspanningen. Zij zorgen 
immers voor een optimale werking van 
onze centra.

We verzamelden aan de ingang van het 
mijnmuseum te Beringen. Een hartelijk 
ontvangst met koffie, thee en ontbijtkoeken 
was voorzien. Iedereen had vooraf de keuze 
om zich in te schrijven voor een rondleiding 
(‘het mijnwerkerspad’) of een film (‘het 
mijnmuseum’). 
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De voormiddag was zeer boeiend en leerrijk. 
Tof om de belevenissen van een mijnwerker 
eens te horen. Onze gids was gedurende 
12 jaar (’77-’89) chef op de site te Paal- 
Beringen waardoor hij de werking zeer goed 
kende. De groep hing aan zijn lippen, alle-
maal zo boeiend! Harde tijden en toch zoveel 
respect en waardering voor elkaar. Onder 
de grond is iedereen zo zwart als kolen en 
zijn allen gelijk. Een positieve situatie!

Het middagmaal werd bij Todi genuttigd, 
een rijkelijk buffet à volonté. Ze serveerden 
voor ons de Putpatat. Dit is een hartig 
éénpansgerecht op basis van verschillende 
soorten aardappeltjes met prei, romige 
veloutésaus, gegratineerd met kaas. Dit 
wordt op drie wijzen geserveerd: met zalm, 
groenten of spek. Uiteraard was alles proeven 

ook mogelijk. We sloten onze lunch af met 
een lekker ijsje en een smaakvolle tas koffie.

De nieuwsgierigen onder ons bezochten het 
supergrote duikersbassin, gelegen in het-
zelfde gebouw, ook weeral de moeite waard. 
We sloten sportief af met een beklimming 
van de mijnterril. Het weer was prachtig en 
we zijn dankbaar dat dit cultureel erfgoed 
voor onze kinderen en kleinkinderen zo goed 
bewaard zal blijven. 

Kortom, de dag was geslaagd. Moe maar 
vol daan keerden we om vier uur huiswaarts…
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V R I J W I L L I G E R S  Z I J N  D E  S P I L  V A N  O N Z E  W E R K I N G

Wij zijn op zoek naar 

vrijwilligers 
met

• een creatieve geest: om workshops en/of activiteiten uit te  werken  
en/of mee te begeleiden.

• een rijbewijs: om de mindermobiele senioren van Hasselt  
te  vervoeren.

• klantvriendelijkheid: om het onthaal te bemannen, in het  cafetaria  
te helpen en/of warme maaltijden op te dienen.

• een zinvolle tijdsbesteding: om je schouders te zetten onder  
een van onze vele andere activiteiten binnen onze organisatie. 

Interesse?
Contacteer dan Joris Sijmons vrijwilligerscoördinator 

op het nummer 011 30 79 79 of via mail: joris.sijmons@hogevijf.be


