TER BORRE

dienstencentrum
Sint-Amandsplein 7
1853 Strombeek-Bever

PROGRAMMA

VOORJAAR 2020

IEDEREEN IS WELKOM!
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VOORWOORD
Beste,
2020
Droom groot,
maar geniet vooral van de kleine dingen.
Het team Ter Borre helpt je om je goede
voornemens meteen waar te maken.
We trakteren iedereen die op bezoek komt op een
ruim aanbod aan activiteiten.
Ben je vrijwilliger, bezoeker of bewoner, je zal er
zeker iemand ontmoeten voor een babbel, een
optreden, een fijn spelmoment of een creatieve
activiteit.
Het ‘samen’ leven, ‘samen’ plezier maken… komt
je gezondheid ten goede. We hebben elkaar nodig.
Maak nieuwe vrienden, gebruik je talenten, ...
Met deze energieboost zorg je voor je binnenkant.
Tegelijkertijd vind je bij ons ook de kracht om voor
anderen te stralen.
Ook dit jaar wil Ter Borre volop inzetten op
netwerking tussen de mensen.
In dit programmaboekje krijg je een overzicht van
wat er in het voorjaar te gebeuren staat.
Met jou erbij wordt het zeker een 20/20
Alvast bedankt voor jouw aanwezigheid,
Tot binnenkort,
Volg ons ook op facebook
Ingrid Hanssens & team Ter Borre
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ACTIEF IN TER BORRE
Schaken:* Elke maandag, om 14u.
Scrabble: Elke maandag, om 14 u.
Ramibridge: Elke maandag, om 14 u.
Seniorturnen: Elke dinsdag van 10 u. tot 11 u.
Bridge: Elke woensdag om 13.45 u.
Lachclub: Woensdag 22/01, 05/02, 19/02, 04/03,
18/03, 01/04, 15/04, 06/05, 20/05, 03/06 en 17/06.
Van 10 u. tot 11 u.

Fotoclub: De groep bestaat uit geïnteresseerde
amateurfotografen. Hebt u een digitaal toestel
en wil je mooie foto’s van je reizen, kinderen,
natuur,…
Elke 1e en 3e woensdag van de maand om 14 u.

Café Combinne**: Een internationaal praatcafé waar je Nederlands kan oefenen. Je kan er
praten over je werk, hobby’s, familie of land van
herkomst. Elke donderdag van 13.30 u. tot 15.30 u.

Wiezen: Elke donderdag vanaf 13.30 u. Ook voor
beginners, iedereen van harte welkom!

Babbelbad: Elke woensdag van 14 u. tot 16 u.
en elke donderdag van 15.45 u. tot 17.15 u.

3

Bingo: Elke 3e donderdag van de maand, van
14 u. tot 16 u.
Biljartclub: Tijdens de openingsuren van de

cafetaria. Behalve bij animaties, vorming- of info
vergaderingen in de ontmoetingsruimte.

Femma naaisalon: Ontmoeting, samen naaien, ervaring delen! Femma naaisalon is ontstaan
uit een groep mensen die graag samen willen
naaien. Ervaren en minder ervaren mensen komen reeds 4 jaar maandelijks samen. Ieder met
een project en een eigen ritme. De resultaten
mogen gezien worden! Steeds welkom op dinsdagnamiddag: 11/02, 03/03, 17/03, 21/04, 05/05,
19/05, 02/06 en 16/06. Telkens van 13 u. tot 16 u.
Aquarelle: Maandelijks op vrijdagvoormiddag van

10 u. tot 12 u. Samen in groep kunstwerken maken.
Vrijdag 14/02, 13/03, 24/04, 15/05, 12/06.

Lijndansen: Elke vrijdag om 14 u. in het cafetaria van Ter Borre.
Filocafé**: In groep kan je samen filosoferen.

Het is geen les over de grote denkers maar een
uitwisseling van ideeën, meningen en redeneringen onder begeleiding van een filosoof. Elke
samenkomst vertrekt van een centrale vraag die
de deelnemers zelf bepalen
Vrijdag 07/02, 06/03, 03/04, 08/05 en 05/06
vanaf 14 u.

Lessen Nederlands voor anderstaligen:
Op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
9 u. tot 12 u. ***
Elke donderdag van 9 u. tot 12 u. ****
*
**
***
****
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in samenwerking met Kennisbeurs
Grimbergen
in samenwerking met Arch’educ
in samenwerking met het CVO
Strombeek-Bever
in samenwerking met het Centrum voor
basiseducatie

NIEUW IN TER BORRE
Bridge beginnerscursus
Er wordt in het kader van de kennisbeurs-activiteiten een beginnerscursus bridge georganiseerd.
Het biedsysteem dat aangeleerd wordt is ACOL.
De gebruikte handboeken “Leer Bridge” zijn van
de Nederlander Berry Westra, een gewezen Nederlands wereldkampioen.
De lessen hebben plaats in het dienstencentrum,
steeds op vrijdagnamiddag van 14 u. tot 16 u. De
start is op 10 januari en loopt 12 weken.

Femma naaisalon – naaiavonden
Vanaf 2020 is het Femma naaisalon niet enkel op
dinsdagmiddag te vinden in Ter Borre, maar ook
op maandagavonden.
Zin om aan te sluiten? Dat kan op volgende data:
27/01, 10/02, 02/03, 16/03, 30/03, 20/04, 04/05,
18/05, 08/06 en 22/06. Telkens van 19 u. tot 22 u.

Babbelhoek in Ter Borre
Heb je zin in een praatje? Wil je rond bepaalde
thema’s ideeën uitwisselen? Iedereen is van harte
welkom voor een gezellige babbel!
Elke dinsdag van 14 u. tot 15.30 u.
Behalve bij animaties, vorming- of infovergaderingen in de ontmoetingsruimte.

Lijndansen in samenwerking met OKRA
Okra Strombeek-Bever organiseert elke vrijdagmiddag een lijndanscursus speciaal voor beginnelingen. Iedereen kan meedoen! Wil je een oefenles
proberen? Dat is volledig gratis. Pas nadien vragen wij een kleine bijdrage, vooral voor je verzekering. Voor meer info kan je terecht bij Richard
De Buck: 0474 73 77 44. Elke vrijdag om 13.45 u.
in Ter Borre.
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ETEN, DRINKEN EN
ONTMOETEN IN TER BORRE
In onze ontmoetingsruimte kan je anderen leren
kennen, een kaartje leggen, biljarten of deelnemen aan clubs. Een fris pintje, lekkere koffie, verse soep, snacks, pannenkoeken, ijsjes… en dat
alles aan democratische prijzen.

Openingsuren van onze
ontmoetingsruimte:

Van maandag tot en met vrijdag van 11 u. tot 18 u.
Gesloten op zaterdag, zondag en wettelijke feestdagen.

Vrolijke Vrijdag
Elke vrijdag.
Van 14 u. tot 16 u.: bij pannenkoeken krijg je een
gratis koffie of thee.
Van 16 u. tot 18 u.: happy hour en after work
meeting met korting van € 0,50 op alle dranken.
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DIENSTEN IN TER BORRE
Warme maaltijden

Elke weekdag is er om 12 u. een warme maaltijd:
soep, hoofdgerecht en dessert. De prijs is € 8,12.
Inschrijven is noodzakelijk.
Inschrijvingen en het menu: in Ter Borre of
02 267 38 50.
Ook op zaterdag, zondag én feestdagen kan je nu
een warme maaltijd bestellen. Met het nieuwe
systeem kan je de maaltijd de werkdag ervoor in
Ter Borre komen ophalen.

Belwinkel

Ben je 90 jaar of ouder? Heb je nood aan een gewone babbel of een goed gesprek? Ons team van
de belwinkel staat voor je klaar! We bellen je regelmatig op. Jij beslist wanneer. Je krijgt je vaste
contactpersoon en zo ontstaat een vertrouwensband. Benieuwd? Probeer het eens uit!

Thuiswacht

Thuiswacht kan een ideale oplossing zijn wanneer
je als thuiszorger er even tussenuit wil. Een vrijwilliger blijft een voormiddag, namiddag of avond bij
de persoon waar je voor zorgt.
Thuiswacht kan je bij ons in Ter Borre aanvragen
voor zorgbehoevende 60-plussers. Ook nieuwe
vrijwilligers zijn welkom om de thuiswachtploeg te
versterken. Interesse? Bel 02 267 38 50.
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Pedicure

Op dinsdag en woensdag van 9 u. tot 12 u. kan je in
Ter Borre terecht voor een voetverzorging door een
medische pedicure. Enkel op afspraak 02 267 38 50.
Je betaalt € 23,00 voor de verzorging en je krijgt
een gratis consumptie in onze cafetaria.

Wassalon

Wassen en drogen. Indien nodig, krijg je hulp. Je
betaalt €3,00 per wasmachine.
Elke werkdag tussen 8 u. en 12 u.

TER BORRE DIGITAAL
Openbare computerruimte

Gratis oefenen en surfen op onze computers met
Windows 10 tijdens de openingsuren van de ontmoetingsruimte, of je kan met je eigen laptop
surfen via onze wifi.

Pc helpdesk

Elke laatste vrijdag van de maand van 10 u. tot 12
u. Bespreken van informatica onderwerpen die de
groep zelf kiest. In samenwerking met Kennisbeurs Grimbergen.
http://www.kennisbeurs-grimbergen.be/
Volg Ter Borre op

Vink de ‘vind-ik-leuk’-knop aan. Zo krijg je info
van alle activiteiten.
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KENNISBEURS GRIMBERGEN
www.kennisbeurs-grimbergen.be
Kennis geven, kennis nemen, kennissen maken

Activiteiten in Ter Borre

Je vindt deze in dit programmaboekje :
schaken, bridge, leesclub, film, PC-club en muziek
beluisteren.

Activiteiten buiten Ter Borre

Alle details kan je vinden op onze website: www.
kennisbeurs-grimbergen.be
Wandelen: langere (+/- 8km) en korte wandelingen
(+/-4 km), taalconversaties, bloemschikken, open
boek, naar de film, lezingen en museumbezoeken.

CONTACT
DIENSTENCENTRUM
Ter Borre
Sint-Amandsplein 7
1853 Strombeek-Bever
Ingrid Hanssens – Kris Apostolidis – Laura Colyn –
Jeroen Coenegracht tussen 9 u. en 13 u.
02 267 38 50
terborre@ocmw-grimbergen.be
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HET OCMW THUISZORGPUNT:
0491 71 72 00
Het OCMW thuiszorgpunt is er voor jou

In onze gemeente is er één aanspreekpunt voor
al jouw vragen over thuiszorg. Je hoeft je niet
meer af te vragen ‘waar moet ik zijn voor maaltijden, mantelzorgondersteuning of huishoudelijke
hulp’. Ook met jouw vragen over gezinshulp, medische verzorging, het gebruik van dienstencheques of aangepaste hulpmiddelen helpen we jou
graag verder.
Met al deze en andere vragen kun je terecht bij:
Sociaal Huis thuiszorgpunt tel. 0491 71 72 00
(elke werkdag 9 u. – 12 u.)
Onze maatschappelijk werkers staan klaar om je
te helpen.

Programma voorjaar 2020

Een initiatief van de gemeente Grimbergen.
Chris Selleslagh, burgemeester
Muriel van Schel, algemeen directeur gemeente
en Sociaal Huis
Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen
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ANIMATIE, VORMING
EN INFORMATIE
IN TER BORRE
januari 2020
Dinsdag 28 januari.
Muzikaal optreden van Helmut’s Keyboardsshow
i.s.m. Okra. Zijn repertoire bestaat uit de bekendste meezingers van vroeger en nu, die we allemaal uit volle borst kunnen meezingen of waarbij
we een dansje kunnen wagen. Ambiance en plezier gegarandeerd! Vanaf 14 u. Toegang gratis.

Donderdag 30 januari
Muziek beluisteren, i.s.m.
de Kennisbeurs. Mozart, Zo
Maar! Wolfgang Amadeus
heeft geen verjaardag nodig
om een lezing aan hem te
wijden. Het meest veelzijdige, getalenteerde en ongewone genie uit onze muziekgeschiedenis blijft iedereen
fascineren. In deze voordracht heeft Frans Ieven
het over de ongewone (en buiten-gewone) veelzijdigheid van dit genie: Mozart schreef letterlijk
voor alle bestaande muzikale configuraties van
zijn tijd, en hij hoorde daarbij in alles tot de top.
Een (beperkte) ontdekkingstocht door de wondere muzikale wereld van Wolfgang Amadeus. Aanvang: 14 u. Gratis voor de leden van de Kennisbeurs; anderen betalen €2,00.

februari 2020
Maandag 3 februari
Audioloog Een gratis gehoortest? Beter horen,
beter leven. De audicien komt op 3 februari vanaf
10 u. bij ons langs.
Laat je gehoor gratis onderzoeken! Inschrijven is
noodzakelijk.
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Dinsdag 4 februari
Opticien. Een gratis oogmeting? Een verminderd
zicht is dikwijls de oorzaak van een val. In het kader
van valpreventie organiseren wij in Ter Borre een
gratis oogmeting, door deskundige opticiens van
“De Opticien aan Huis” www.doah.info We starten
om 10u en we kunnen maximum 20 mensen “opmeten”. Daarom is inschrijven noodzakelijk.
Bel 02 267 38 50 en je krijgt van ons een afspraak
tussen 10 u. en 17 u.

Dinsdag 4 februari
Lezing. Hendrik Cammu. Dokter
Hendrik Cammu brengt een heldere synthese van de kennis over
eten en bewegen. We vinden een
gezonde voeding en goed bewegen
steeds belangrijker, maar verliezen de weg in de stroom van nieuwe, soms tegenstrijdige onderzoeken over voeding en beweging.
Wat moeten we nu geloven? Wat is echt gezond?
Dr. Cammu gaat in zijn uiteenzetting ‘Wat moet ik
nu geloven, dokter?’ op zoek naar de beste versie
van de waarheid over voeding en bewegen’. Op een
wetenschappelijk onderbouwde maar toegankelijke manier legt hij uit wat de rol is van voeding
voor onze gezondheid en onze levensverwachting.
De ‘waarheid’ over voeding, beweging en gezondheid is heel genuanceerd en vaak een kwestie van
gezond verstand. ‘Met mate en gevarieerd eten’
blijft veruit het belangrijkste voedingsadvies.
Start 14 u. Toegang is gratis.

Dinsdag 11 februari
Film. Casablanca.
dramafilm uit
1942,
geregisseerd door
Michael Curtiz
met Humphrey
Bogart en Ingrid
Bergman in de
hoofdrollen. De
film speelt zich
12

Amerikaanse

romantische

af tijdens de Tweede Wereldoorlog in de door de
Vichy-regering van Frankrijk gecontroleerde Marokkaanse stad Casablanca. Rick Blaine, een man
met een schimmig verleden, heeft hier een goktent. Op een dag komt een zekere Ugarte in het café
van Rick met reisdocumenten waarmee de drager
vrijelijk door nazi-Duitsland of naar het buitenland
kan reizen. Hij geeft de papieren in bewaring aan
Rick, wordt vervolgens opgepakt door politiecommandant Louis Renault en sterft hierna in de cel.
Niemand weet nu dat Rick over de waardevolle documenten beschikt.
Aanvang: 14 u. Gratis voor de leden van de Kennisbeurs; anderen betalen €2,00.

Dinsdag 18 februari
Uitstap. Gegidst bezoek aan Trainworld + tentoonstelling Delvaux i.s.m. Okra. Beleef de geschiedenis van
de
Belgische
Spoorwegen.
Aanschouw en
voel de rijkdom
van de Belgische
Spoorwegen in het
echt. Prachtige stoomlocomotieven en andere historische collectiestukken
staan op u te wachten. We combineren dit met de
tentoonstelling van Paul Delvaux. Vertrek om 13 u.
aan Ter Borre. Deelnameprijs is €25,00.

Donderdag 27 februari
Muzikaal optreden. Marc Dex +
Zangeres Anita. MARC DEX brengt
zijn gekende luister- en levensliedjes waaronder natuurlijk
“Oh Clown” en weet met zijn meer
dan 45 jaar ervaring als geen ander de mensen te boeien en te
amuseren met aangepast programma voor senioren. ANITA is een klassezangeres, die elk genre kan zingen. Van meezinger tot
het mooiste musicalnummer en brengt een ode aan
Vera Lynn. Start om 14 u. Toegang is gratis.
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maart 2020
Dinsdag 10 maart
Film. Frantz. Frans-Duitse dramafilm uit 2016 geregisseerd door François Ozon met in de hoofdrollen Paula Beer en Pierre Niney.
Adrien Livoire is een Franse soldaat die tegen
het einde van de Eerste Wereldoorlog een Duitse soldaat, Frantz Hoffmeister, in de loopgraven doodschiet. Hij heeft erge wroeging en gaat
in Duitsland op zoek naar de familie van Frantz.
Diens vader weigert hem te ontvangen omdat hij
alle Fransen als de moordenaar van zijn zoon ziet.
Adrien vertelt niet dat hij de echte “moordenaar”
is, maar zegt dat hij een vriend is van Frantz toen
die nog in Parijs studeerde. Anna, de verloofde
van Frantz, krijgt stilaan gevoelens voor Adrien,
maar uiteindelijk vertelt Adrien de waarheid, en
vertrekt. Na een tijd gaat Anna weer naar hem op
zoek. Aanvang: 14 u. Gratis voor de leden van de
Kennisbeurs; anderen betalen €2,00.

Woensdag 11 maart
Babymassage Kind en Gezin. Babymassage versterkt de band tussen (groot-)ouder en kind maar
het stimuleert ook de ontwikkeling van de zintuigen van je baby. Voor baby’s vanaf 6 weken tot 6
maanden. Voel je het kriebelen? Kom zeker eens
kijken! Vanaf 10 u.

Dinsdag 17 maart
Lezing Zaki. In deze vrolijke lezing vertelt Zaki over
een aantal vooroordelen van de latere leeftijd en
combineert die met humoristische levensinzichten
over ouder worden. Verouderen is immers een bevrijding. Je ontwikkelt de kunst om het aardse bestaan blijmoedig en soms zelfs euforisch te beleven. Je belandt in een levensfase waarin er plaats
is voor een goed boek, poëzie en intense, rijke
ervaringen en relaties. Elke rimpel heeft een verhaal en je kunt eindelijk naar de dingen kijken met
een knipoog. Het
is de tijd van de
wondermooie
levensherfst
waarin we meer
presteren en be14

ter bestand zijn tegen stress. We hebben meer geduld en laten de deugniet in onszelf weer aan het
woord. Problemen worden gerelativeerd. Eindelijk
hebben we tijd voor kwaliteit. Oud zijn is iets prettigs om naar uit te kijken.
Start om 14 u. Toegang gratis.

Zondag 22 maart
Gezellig Gezond ontbijt!
Na het succes van vorig jaar komt er op 22
maart een tweede editie van het gezellige en
gezonde ontbijt van de
Gezinsbond. Georganiseerd door Gezinsbond
Strombeek-Bever en Koningslo. De opbrengst is
ten voordele van Eigen Thuis. Het ontbijt gaat door
in Ter Borre vanaf 8.30 u. U bent van harte welkom!
Kaarten te koop in Ter Borre of bij bestuursleden van de Gezinsbond. Voor meer info:
mail naar gezinsbondstrombeek@gmail.com of
gezinsbondkoningslo@gmail.com

Dinsdag 24 maart
Workshop Masta i.s.m. Okra. Verzorgingsproducten. Een afgevaardigde brengt een leerrijke voorstelling, met de nodige humor. Dit over biologische
reinigings- en verzorgingsproducten. Vanaf 14 u.

Donderdag 26 maart
Muziek beluisteren i.s.m. de Kennisbeurs.
De Viool, het wonder van de muziekgeschiedenis
Een stuk hout van amper 400 gram is het vehikel
voor een van de grootste verwezenlijkingen van de
mens : de mogelijkheid om gevoelens en emoties
te delen met anderen. De viool is in zijn eenvoud en
expressiviteit ongetwijfeld de koning (of koningin)
van de muziekinstrumenten; in volume, beweeglijkheid en bereik zelfs superieur aan de menselijke
stem. Deze luistersessie is een ode aan de viool,
aan zijn bouwers, zijn componisten en grote virtuozen . Frans Ieven zorgt voor de juiste stemming.
Aanvang: 14 u. Gratis voor de leden van de Kennisbeurs; anderen betalen €2,00.
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Dinsdag 31 maart.
Lezing. Wim Distelmans. Prof.
Wim Distelmans licht op zijn
geheel eigen wijze, zijn jarenlange ervaring toe met vragen
rond het levenseinde. Behalve
het onderdeel euthanasie haalt
hij ook de verschillende mogelijkheden rond het gestuurd
levenseinde aan. Het spreekt
vanzelf dat de aanwezigen ook
de nodige vragen kunnen stellen rond een waardig
levenseinde. Wim Distelmans is kankerspecialist
en professor in de palliatieve geneeskunde aan de
VUB. Hij is één van de pioniers in België voor de erkenning van palliatieve zorg en vocht voor het recht
op euthanasie. Start om 14 u. Toegang is gratis.

april 2020
Dinsdag 7 april
Activiteit. Bloemschikken Ben je creatief of heb je
groene vingers? Wil je op een unieke manier je tafel versieren? Kom zeker langs! Aanvang om 14 u.
Deelnameprijs is €10,00. Goede schaar en aardappelmesje meebrengen.

Woensdag 8 april
Film. Around the world in 80
days. Amerikaanse avonturenfilm uit 1956, gebaseerd op de
roman “De reis om de wereld in
tachtig dagen” van Jules Verne.
Aanvang: 14 u. Gratis voor de
leden van de Kennisbeurs; anderen betalen €2,00.

Dinsdag 14 april
Paasfeest Okra. Jaarlijks Paasfeest van Okra in Ter Borre. Nancy en Marc zorgen voor de muzikale noot zodat er ook gedanst
kan worden. Aanvang is voorzien
om 13.30 u. Inkom is gratis.

Donderdag 21 april
Modeshow met modehuis Dimoda. Winter of zomer? Maakt niet uit. Kom kijken, keuren, passen
en kopen! Vanaf 14.30 u.
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Dinsdag 28 april

Lezing Kennisbeurs: Het klimaat en de burger. Je
mag geen nieuwsmedium bekijken of het gaat over
ons klimaat. In Parijs is een wereldomvattend en
ambitieus klimaatakkoord gesloten. Nu moet dat
vertaald worden in concrete plannen. We worden
om de oren geslagen met Vlaamse klimaatplannen en Europese Green Deals, ...
Alleen weet de burger nog steeds niet wat op hem
afkomt, in hoever dat allemaal zal ingrijpen in zijn
dagelijks leven en in zijn portemonnee. Het gevolg is
ofwel ongerustheid, ofwel totale onverschilligheid.
Geen van beide houdingen is echt op zijn plaats. De
bedoeling van deze lezing is om de zaken te ordenen
in de taal van de doorsnee-burger zodat de sereniteit kan terugkeren. Aanvang: 14 u. Gratis voor de
leden van de Kennisbeurs; anderen betalen €2,00.

mei 2020
Dinsdag 5 mei
Uitstap.
Floraliën
Gent De iconische
Floraliënhal in het
Citadelpark vormt 10
dagen lang het decor voor de mooiste
creaties van nationale en internationale
topfloristen, siertelers, tuinarchitecten en kunstenaars. Vrij bezoek aan de Floraliën in Gent. De route
is rolstoeltoegankelijk. Vertrek om 13 u. Deelnameprijs is €35,00 en omvat bus en toegangsticket.

Dinsdag 5 mei

Praatcafé dementie: Communicatie met personen met dementie. Dagelijks samenleven met een
persoon met dementie. Het is niet evident. Spreker Hilde Vanderlinden zal het hebben over hoe we
best communiceren met personen met dementie
en geeft hierbij heel wat tips. Een echte aanrader
voor mantelzorgers. Mevrouw Vanderlinden is referentiepersoon dementie, ervaringsdeskundige
en dementiecoach. Aanvang 20 u. Deur open om
19.30 u. De toegang is gratis.

Zaterdag 9 mei

Repaircafé: Laat je spullen herstellen of geef ze
een tweede leven! Van 14 u. tot 17 u.
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Dinsdag 12 mei

Film. Mash. Amerikaanse film uit 1970 van
Robert Altman. Korea,
1951. De VS is betrokken
bij de Koreaanse oorlog en veel gewonden
worden opgevangen in
verschillende veldhospitalen, de Mobile Army
Surgical Hospital (MASH)-eenheden. Twee chirurgen die zijn opgeroepen voor militaire dienst gedragen zich als pubers, ze stelen wagens, zitten
achter de zusters aan en stoken hun eigen drank.
Aanvang: 14 u. Gratis voor de leden van de Kennisbeurs; anderen betalen €2,00.

Vrijdag 15 mei

Uitstap. Wijndomein Meerdael i.s.m. Kennisbeurs.
Ter Borre en de Kennisbeurs slaan de handen in
elkaar en trekken richting Oud-Heverlee. Hier bezoeken we het wijndomein Meerdael en de Chardonnay die er gemaakt wordt! We krijgen een rondleiding en degustatie met de mogelijkheid om wijn
en pralines aan te kopen.
Vertrek voorzien om 13 u. Deelnameprijs is €20,00.

Dinsdag 19 mei.

Muzikaal optreden. Kip van Troje. Een accordeonist zingt, speelt en brengt nodige ambiance en
danspasjes. Op unieke wijze combineert Kip van
Troje accordeon en zang. De act is doorspekt met
een vleugje humor en zoete interactie. Van musette over tango. Van wals tot rock. Maar ook covers,
Iers, Frans chanson, kleinkunst én nummers om
mee te zingen. Start om 14 u. Toegang is gratis.

juni 2020
Zaterdag 6 juni
Strombeek Feest! Scholen, verenigingen en handelaars feesten samen in het centrum van Strombeek Van 11 u. tot 17 u.

Dinsdag 9 juni
Film. Girl. Belgische film uit 2018, geschreven en
geregisseerd door Lukas Dhont met in de hoofdrol
Victor Polster.
De vijftienjarige Lara wil carrière maken als ballerina
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en krijgt hierbij de steun van
haar vader. Lara heeft echter
een probleem, ze is namelijk
geboren in het lichaam van
een jongen.
Dhont kwam op het idee toen
hij een kort artikel las over
een jong meisje dat ballerina
wilde worden, maar geboren
was in een jongenslichaam.
Aanvang: 14 u. Gratis voor de
leden van de Kennisbeurs; anderen betalen € 2,00.

Woensdag 10 juni
Babymassage Kind en Gezin.
Babymassage versterkt de
band tussen (groot-)ouder en
kind maar het stimuleert ook
de ontwikkeling van de zintuigen van je baby. Voor baby’s
vanaf 6 weken tot 6 maanden.
Voel je het kriebelen? Kom zeker eens kijken! Vanaf 10 u.

Dinsdag 16 juni
Uitstap. Naar het Zwin. Zet je schrap voor een boeiende vlucht over de Zwinvlakte, doorheen het huttenparcours in het park en in de permanente, interactieve tentoonstelling. Onze trekvogels nemen je
mee op een fascinerende trektocht. Het wordt een
ontdekkingsreis vol verrassingen. Voor deze uitstap
is een gids voorzien voor een beperkt aantal mensen maar ook op eigen tempo kan je het Zwin bezoeken! Tijdig inschrijven is de boodschap. Bezoek
zonder gids: €20,00. Bezoek met gids: €25,00.

augustus 2020
Dinsdag 18 augustus
Uitstap i.s.m. Okra. Eten en revueshow in het Witte
Paard Blankenberge.
We trekken naar Blankenberge voor een middag
vol muziek en humor. Na een 3-gangenlunch gaan
we naar het Witte Paard voor een show waar Jacky
Lafon, Laura Lynn en Frank Van Eerum het beste
van zichzelf geven! Vertrek om 10 u. Prijs: €58,00
(bus-lunch-show).
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Programma voorjaar 2020

Een initiatief van de gemeente
Grimbergen.
Chris Selleslagh, burgemeester
Muriel van Schel, algemeen directeur
gemeente en Sociaal Huis
Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen

Colofon

v.u. Muriel Van Schel, Prinsenstraat 3,
1850 Grimbergen
Opmaak programma: Ingrid Hanssens ,
Jeroen Coenegracht, Laura Colyn en Kris
Apostolidis
Druk en lay-out: www.printbirdie.com

TER BORRE
dienstencentrum
en groep van
assistentiewoningen
Sint-Amandsplein 7
1853 Grimbergen
tel. 02 267 38 50
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SAMEN
WERKEN
AAN
WELZIJN

terborre@ocmw-grimbergen.be
www.ocmw-grimbergen.be

