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Wordt deze winter even streng als de vorige 
jaren? Wie weet, maar het is nodig om je 
goed voor te bereiden op een koudegolf. 
Hier vind je enkele nuttige tips:
• Koop vooraf strooizout want je moet van 

de wet je stoep sneeuw- en ijsvrij maken.
• Haal tijdens de wintermaanden voldoende 

drank, eten en geneesmiddelen in huis.
• Draag warme maar niet te strakke kleding.
• Hou de huiskamer op temperatuur 

(minstens 19 °C) en verlucht voldoende om 
CO-vergiftiging te voorkomen.

• Wees voorzichtig als je te voet, met de 

• Vermijd alcohol want dat zorgt voor een 
vaatverwijding, en zo verlies je juist meer 
warmte. 

• Bied extra hulp aan je buren, vrienden of 
familie.

MEER INFO:
Gezondheidsdienst

Inge De Roose

Baudelohof 2, 9000 Gent

Tel. 09 235 37 83

inge.deroose@gent.be

Bereid je voor op de winter!

Bhakti Yoga Gent nodigt iedereen uit op een 
kirtan-namiddag op zondag 22 december 
om 15.30 uur. Kom naar het Buurtcentrum 

Gentbrugge en geniet van Indische zang 
en dans in de vorm van mantrameditatie. 
Je krijgt er ook een heerlijke vegetarische 
maaltijd. Deelname is gratis.

MEER INFO: 
Ali Santens

Gsm 0493 68 20 67 

taaruunii108@gmail.com

Indische zang en dans in het buurtcentrum

Zin om meer te leren over Indische spece-
rijen? Kom dan op zaterdag 14 december 
tussen 11 en 13 uur naar Buurtcentrum De 
Vaart.

Chef Alain Vanden Abeele en journalist 
Christophe Lambert reizen al jaren door 
India op zoek naar de beste specerijen. 
Wat hen vooral boeit, is de eeuwenoude 
kennis over het gebruik en de combinatie 
van specerijen. 
Met die kennis kunnen we onze eigen 
gerechten een tikje lekkerder of span-
nender maken, zonder dat ze meteen 
pikant zijn. Samen met Steven Theunis, 
Gentbruggenaar en notoire lekkerbek,   
selecteerden zij specerijen van topkwaliteit 
en combineerden ze tot Spice Mix Blends 
voor de Westerse keuken. 
Op 14 december bereiden we vier klassiekers 
uit de Belgisch-Franse keuken, telkens met een 
andere specerij als extra smaakmaker.
Buurtwerk Gentbrugge zorgt voor een gratis 
drankje bij deze overheerlijke gerechtjes. 
We eindigen de proeverij met een   

(in primeur aangeboden) Indische fairtrade-

Chocolates’, pralines gemaakt door meester- 
chocolatier Dominique Persoone. Tijdens de 
proeverij geeft chef Alain Vanden Abeele 
uitgebreid uitleg over de specerijen en hoe 
je die het best inzet in je keuken.

Travellers steunt met zijn verkoop een wees-
huis van Vanakam vzw in Kerala, het hart 
van de specerijenteelt in Zuid-India. 
Deelname: € 20 per persoon 
(inclusief proevertjes en chocolade)

INFO EN INSCHRIJVEN 
(TOT 11 DECEMBER, 11 UUR):

Buurtwerk Gentbrugge

Tel. 09 210 47 00 

buurtwerking.gentbrugge@gent.be 

Jo De Smet

Gsm 0473 93 68 73

jo.desmet@gent.be

Geef een extra smaakdimensie aan je gerechten

Op vrijdag 23 mei 2014 is het precies 10 
jaar geleden dat Buurtwerk Gentbrugge 
samen met enkele enthousiaste buurt-

georganiseerd door buurtbewoners) op de 
rails zette. 
In het kader van deze jubileumvoorstelling 
nodigen we alle receptiemeesters uit om 
deze feesteditie grondig voor te bereiden 
en van dit 10-jarig bestaan een speciale 
avond te maken. Iedereen is welkom, ook wie 
nog nooit een receptie in zijn of haar straat 
organiseerde of er de vorige keer niet bij 
kon zijn. 

Wil je graag meedenken over de multi-
receptie 2014 of wil je er volgend jaar 
zelf eentje op touw zetten? Kom dan naar 
de brainstormsessie in het buurtcentrum op 
woensdag 11 december vanaf 19 uur. 

MEER INFO:
Buurtwerk Gentbrugge

Tel. 09 210 47 00 

Gsm 0473 93 68 73

jo.desmet@gent.be

Brainstorm multireceptie 2014

Iets organiseren in Gent? Laat niets aan het 
toeval over!
Je wilt een sportwedstrijd, concert, tentoonstel-
ling, buurtfeest of fuifje organiseren in Gent?
Dankzij onze nieuwe pagina’s op Gent-
evenement is dat nu veel makkelijker.
In de eerste plaats vind je er alles wat je wilt 
en moet weten over vergunningen, producten 
en dienstverlening.

Daarnaast krijg je er een groot aanbod aan 
materiaal, zalen en ondersteuning. 
Kortom, onze informatiepagina’s helpen je 
op weg naar een goed georganiseerd en 
duurzaam evenement, met een vlotte mo-
biliteit en praktische regelingen (bv. voor 
verzekeringen).

Met één dynamisch onlineformulier vraag je 
alles aan wat je nodig hebt. Geen onnodige 
verplaatsingen of verrassingen. Alles kan 
volledig digitaal, zelfs je handtekening. 

één plaats: www.gent.be/gentevenement.

Heb je nog vragen, ga dan zeker ook eens 
langs bij je buurtwerker (gegevens: zie   
colofon).

MEER INFO:
Dienst Evenementen en Feesten

Tel. 09 269 46 00

evenementen.feesten.iod@gent.be

In Gent is iedereen een organisatietalent!



 Colofon & info
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 Een initiatief van de Stad Gent, Buurtwerk Gentbrugge, E. Hullebroeckplein 1, 
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 Contactmomenten buurtwerker: bespreken van jouw voorstellen voor 

 buurtactiviteiten en info over de wijk. 
 Dinsdag en donderdag van 9 tot 12 uur bij Jo De Smet.
 onthaal, zaalaanvragen en inschrijven voor activiteiten. 

 Maandag tot en met donderdag van 9 tot 12 uur bij Ülkü Alicli.

agenda december 2013

legende Te betalen

di 3 14-17 uur A
Open ontmoeting en dessertnamiddag: 

klaaskoeken - deelname: € 2

wo 4 14 uur E
Workshop stijladvies 

Deelname: A: € 6,50 en B: € 8 

Begeleiding door Carine Doens

ma 9
14- 

16.30 uur
E Sinterklaaswafelbak in LDC Speltincx

di 10

9.30 uur E

 

Vlaamse Liga tegen Kanker 

Inschrijven tot de dag zelf 

Deelname is gratis

14-17 uur A

Open ontmoeting en dessertnamiddag: 

gratis kerstgebak voor iedereen 

Inschrijven tot 6 december bij  

Ivonne, gsm 0496 04 44 71 of  

Marnice, gsm 0479 33 85 68

wo 11 19 uur BW
Brainstorm voor multireceptie - 

zie het artikel

za 14 11-13 uur
BW 
+

Leer specerijen goed gebruiken met 
Travellers Premium Spices - zie het artikel

ma 16

14 uur E

Problemen met de computer? 

Het kan ook anders. 

Vooraf inschrijven, tot het volzet is. 

Deelname: A: € 1,10 en B: € 1,40

14.30 uur E

Stadswandeling Gent samenkomst aan  

de ingang van de bibliotheek Gent Zuid. 

Inschrijven vóór vertrek 

Deelname met 5-beurtenkaart: 

A: € 5,50 en B: € 7 voor 5 wandelingen  

of A: € 1,10 en B: € 1,40 enkel vooraf 

op secretariaat 

Begeleiding door Julien Terneu 

en Hubert Daubies

di 17 9 uur E

Bloemschikken: kerststuk 

Inschrijven vóór 11 december 

Deelname: les: A: € 2,20 en  

B: € 2,75 en materiaal € 14

wekelijkse activiteiten

di 

12-13 uur D
Buurtmaaltijd en soepbar voor iedereen 

in het buurtcentrum

14-17 uur A
Open ontmoeting in het buurtcentrum 

(niet van 18.12 t.e.m. 6.1)

wo

12-13 uur D
Buurtmaaltijd en soepbar voor iedereen 

in het buurtcentrum

15-19 uur B
Boerenmarkt ter hoogte van  

Kerkstraat 108

do 12-13 uur D
Buurtmaaltijd en soepbar voor iedereen 

in het buurtcentrum

vr
12-13 uur D

Buurtmaaltijd en soepbar voor iedereen 

in het buurtcentrum

19-23 uur C Schaken in het buurtcentrum

zo 10-13 uur C Schaken in het buurtcentrum

organisaties

A

Werkgroep Buurtanimatie 
Ivonne Swartelé 

Gsm 0496 04 44 71  
Marie-Louise De Neef 
Gsm 0479 33 85 68

D
Receptiewerking OCMW 

Gsm 0474 87 54 13 
AZP-receptiewerking@ocmwgent.be

B
De buurt en De Punt  
Tel. 09 272 79 08  

www.depunt.be
E

OCMW Speltincx 
Meersemdries 4 

Maureen Bauwens 
Tel. 09 266 38 96

C
Schaakclub Gentbrugge 

Paul Wagemans 
Tel. 09 230 94 31

F

Bhakti Yoga Gent 
Ali Santens 

Gsm 0493 68 20 67 
taaruunii108@gmail.com

do 19 11.45 uur E

Kerstfeest 

Inschrijven vóór 14 december 

Deelname: A: € 16,50 en B: € 20,75 

(inbegrepen: aperitief, menu, 

een drankje én een geschenkje)

vr 20 9-13.30 uur E

Koken voor  mannen 

Inschrijven vóór 13 december  

Deelname: A: € 2,20 en B: € 2,75 en 

voorschot € 5 voor ingrediënten,  

verrekening volgens kostprijs dag zelf. 

Begeleiding door Jacky Vande Capelle

zo 22 15.30 uur F
Kirtan-namiddag met Bhakti Yoga Gent - 
zie het artikel

24.12 
t.e.m. 
5.1

BW Het buurtcentrum is gesloten.


