


VOOR JE ONS AANBOD ONTDEKT 

In deze brochure kan je ons vormings- en vrijetijdsaanbod 
bekijken en volgens jouw interesseveld keuzes maken. 
Inschrijven kan tot en met 2 juli 2021. In augustus bevestigen 
we je keuzes en inschrijving.  
 
Jouw keuzes kan je doorgeven via: 
 
 Ons online inschrijvingsformulier (scan hiervoor de QR-code)  
 Een e-mailt naar vormingvrijetijd@groepubuntu.be  
 Een belletje naar onze onthaalmedewerkers op 056/64 60 62   

ICOONTJES

Locatie of regio

Prijs

Tijdstip

Bewegen

Leren

Relaxatie

Natuur

Koken

Multimedia

Muziek
SCAN HIER



VOORWOORD

Beste cliënt, netwerk, coach 
 
Het Palet wil de kans geven aan iedere deelnemer om zich verder 
te ontwikkelen, zijn/haar talenten te ontdekken, meer greep te 
krijgen op zijn of haar eigen leven.

We vertrekken vanuit wat de deelnemers drijft en interesseert, 
we geloven dat iedereen kan blijven groeien. We stellen een ruim 
aanbod samen zodat je volgens jouw interesseveld kan kiezen. 
Alvorens je verder bladert, wijzen we je op enkele belangrijke 
zaken. We delen onze activiteiten op per regio, zo heb je een 
overzicht van activiteiten die dicht bij jouw woon-of werkplaats 
doorgaan. Bij het maken van een keuze is het belangrijk om na te 
gaan of je gemakkelijk op de locatie geraakt.

De meeste activiteiten uit het aanbod zijn jaaractiviteiten. Deze 
lopen van 6 september 2021 tot 2 september 2022. Wanneer er 
doorlopend staat bij een activiteit is er geen einddatum bepaald. 
Bij kortdurende vormingen staat de periode telkens vermeld of 
laten we dit nog afhangen van het aantal inschrijvingen.  

Wij hopen om dit aanbod op te starten in september rekening 
houdend met de corona-maatregelen die dan van toepassing zijn. 
We nemen je graag mee op ontdekking in ons uitgebreid aanbod. 
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ONS AANBOD OP EEN RIJ

Maandag
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Paardrijden Avelgem/Waregem 13 €255/160

Pagina

Maandag Op stap Avelgem 14 €90

Dinsdag Zwembeleving Avelgem 15 €160/90

Vrijdag Basaal zwemmen Avelgem 17 per beurt

Woensdag Traag op stap Avelgem 19 €45

Vrijdag Sportel mee Avelgem 21 €40

Dinsdag Zing in koor Avelgem 23 €15

Woensdag Zwemmen Avelgem 16 €160/90

Dinsdag Koken van A tot Z Avelgem 18 €80

Donderdag Danslabo Avelgem 20 €10

Maandag/vrijdag Boem tek tek Avelgem 22 €10



ONS AANBOD OP EEN RIJ

Dinsdag
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Hemelse helden Avelgem 24 €10

Pagina

Woensdag Zappen en zingen Avelgem 25 €10

Woensdag Radio me gustas tu Avelgem 26 €15

Vrijdag Buitengewoon beestig Avelgem 28 €50

Woensdag Sterk in mijn leven Avelgem 30 €40

Vrijdag Gummie Avelgem 32 gratis

Maandag/dinsdag 50 tinten beleving Avelgem 34 per beurt

Maandag Superhelden Avelgem 27 €30

Woensdag De ketting Avelgem 29 gratis

Vrijdag In beeld Avelgem 31 gratis

Dinsdag Belevingstheater Avelgem 33 €75



ONS AANBOD OP EEN RIJ

Maandag/donderdag
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Relaxercise Avelgem 35 €60

Pagina

Maandag/vrijdag Fit en wel Kuurne 37 €45

Dinsdag Zwembeleving Kuurne 38 €80

Dinsdag Netbal Kuurne 40 €40

Donderdag Hemelse helden Kuurne 42 €10

Woensdag Cinema musica Kuurne 44 €10

Woensdag Koken van A tot Z Kuurne 46 €80

Maandag Wandelen met honden Kuurne 39 €15

Maandag Zing en swing Kuurne 41 €15

Dinsdag Een koffer vol muziek Kuurne 43 €10

Vrijdag Club nostalgie Kuurne 45 €15



ONS AANBOD OP EEN RIJ

Woensdag
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Buitengewoon beestig Kuurne 47 €50

Pagina

Donderdag Een blik op de wereld Kuurne 48 €45

Vrijdag Computerkriebels Kuurne 49 €10

Maandag/dinsdag Sportkriebels Galerie/Boerhof 52 per beurt

Donderdag/vrijdag Sportel mee Galerie/Boerhof 54 per beurt

Donderdag Koffer vol muziek Boerhof 56 €10

Maan-/ dins-/vrijdag Een jaartje rond Galerie/Boerhof 58 €30

Dinsdag Relaxercise Kuurne 50 €60

Dinsdag/vrijdag De lustige stappers Galerie/Boerhof 53 per beurt

Donderdag Fit en wel Boerhof 55 €40

Vrijdag Hemelse helden Boerhof 57 €10



ONS AANBOD OP EEN RIJ

Dinsdag/vrijdag
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Sterk in het leven De Stroom/Boerhof 59 €40

Pagina

Dinsdag De wereld rond Boerhof 60 €45

Vrijdag Voedingsdriehoek Boerhof 61 €80

Maandag/donderdag Relaxercise Galerie/Boerhof 63 €60

Woensdag Sport tapas Zwevegem Sporthal Zwevegem 66 €40

Woensdag De redactie Avelgem/Kuurne 68 gratis

Dinsdag CVO: Wegwijs in sociale media CVO Harelbeke 70 €15

Donderdag Buitengewoon beestig Boerhof 62 €50

Dinsdag 50 tinten beleving Centrum Kortrijk 64 per beurt

Maandag/dinsdag Samen op weg Boerhof/Avelgem 67 gratis

Donderdag Film ‘yes’ Zwevegem 69 €40
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ONS AANBOD OP EEN RIJ

Op vraag Ik geraak er wel Volgens vraag 71 €17

Pagina

Op vraag Maten, makkers, minnaars Volgens vraag 72 €4

Op vraag Internetpretjes Volgens vraag 73 €4

Op vraag SMOG Volgens vraag 75 gratis

Op vraag Wegwijs in EHBO en ziekenhuis Volgens vraag 74 €10
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REGIO AVELGEM & ZWEVEGEM



PAARDRIJDEN

We gaan paardrijden in de manège van Sport Vlaanderen in Waregem en 
krijgen les van een instructeur van Sport Vlaanderen.
We rijden in 2 niveaugroepen: groep 1 rijdt terwijl iemand het paard vasthoudt, 
groep 2 stuurt zelfstandig en leert draf.  
Na de rijles helpen we nog een half uur: afzadelen, het bit afspoelen, helpen 
verzorgen (borstelen, voederen, hoeven kuisen, …) en stallen vegen.
 
Tijdens schoolvakanties kijken we naar een film over paarden, gaan we  
wandelen, bowlen, minigolfen, …

VOOR WIE?
Ik hou van paarden en ben er niet bang van.
Ik kan en durf op de rug van een paard kruipen, gaan zitten, blijf zitten tijdens 
het rijden.
Ik kan (een beetje) paardrijden of wil het leren.
Ik wil mijn rijvaardigheden verder oefenen en/of verdiepen.
Ik wil graag helpen en iets bijleren over de verzorging van paarden. 
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PRAKTISCH 

Doorlopende activiteit op maandagvoormiddag.
 
Locatie: 
We verzamelen in een vormingslokaal in  
Avelgem en gaan met de bus naar de manège 
van Sport Vlaanderen in Waregem of je geraakt er 
zelfstandig. 

Kostprijs:  
€255 met vervoer/€160 zonder vervoer



OP STAP

We maken fikse wandelingen in Avelgem en omstreken en genieten van de 
buitenlucht en de omgeving. Weer en wind houden ons niet tegen om op 
stap te gaan. Af en toe genieten we na de wandeling van een terrasje.

VOOR WIE?
Ik  ben graag buiten en kan zonder problemen tot 8 km (anderhalf à 2 uur) 
wandelen, ook in weer en wind.
Ik wil het gewone werkritme doorbreken met een fysieke inspanning. 
Ik verzet graag mijn gedachten eens en hou van een goede babbel.
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PRAKTISCH 

Doorlopende activiteit op maandag- 
namiddag. 

Locatie: een vormingslokaal in Avelgem.  
Daar vertrekken we met de bus naar onze  
wandelbestemming. 
 
Kostprijs: €90



ZWEMBELEVING

We zwemmen, drijven, spelen en plenzen in het ondiepe zwembad.  
We gebruiken aangepaste zwembanden, zwemplanken, balletjes,  
watermatrassen... 
In de groepskleedkamers kunnen we altijd op hulp van de begelei-
der rekenen.
We gaan ook zwemmen tijdens de schoolvakanties.   
 
VOOR WIE? 
Ik moet niet kunnen zwemmen, maar ben niet bang in het water.
Ik moet niet meer doen dan wat ik kan, wil en durf in het water.
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PRAKTISCH 

Doorlopende activiteit op dinsdagvoormiddag   
 
Locatie: een vormingslokaal in Avelgem, we 
gaan met de bus naar het Lago-zwembad in 
Zwevegem. 
 
Kostprijs: 
€160 met vervoer / €90 zonder vervoer



ZWEMMEN

We trekken baantjes van 25 meter.
We doen het op ons eigen ritme, maar zijn bereid om een extra
inspanning te leveren. Een kleine pauze mag, maar we stappen niet
uit het zwembad. We houden het aantal baantjes dat we zwemmen
week na week bij. Na onze inspanning gaan we nog 10 minuutjes in
de lagune om te ontspannen.
Tijdens de schoolvakanties gaan we ook zwemmen.
 
VOOR WIE?
Ik kan zwemmen in het diepe bad en wil een fysieke inspanning
leveren.  Ik kan me vrij zelfstandig aan- en uitkleden.
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PRAKTISCH 

Doorlopende activiteit op woensdag- 
voormiddag in Avelgem. 
 
Locatie: een vormingslokaal in Avelgem en 
gaan met de bus naar het Lago zwembad in 
Zwevegem. 
 
Kostprijs: €160 met vervoer/€90 zonder vervoer



We gaan richting De Treffer in Waregem, waar we aangepaste 
faciliteiten hebben zoals een tillift en verzorgingstafels.  

We liggen, ontspannen, spelen en plonzen in het ondiepe zwembad. 
We bieden je nabijheid en veiligheid zodat jij ten volle kan genieten. 

We gaan niet zwemmen tijdens de schoolvakanties. 

VOOR WIE? 
Ik heb nood aan veel aandacht en nabijheid in het water en heb  
aangepaste ADL-faciliteiten nodig.

PRAKTISCH 

De activiteit gaat door op vrijdagnamiddag.
We willen alle geïnteresseerden de kans bieden 
om deel te nemen. Daarom werken we met een 
10-beurtensysteem. 

Locatie: we spreken af in een lokaal in D&A in 
Avelgem. We gaan met de bus naar De Treffer.  
 
Kostprijs: €9,50 per beurt
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BASAAL ZWEMMEN
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EM KOKEN VAN A TOT Z

Er bestaan wel meer dan 45 kooktechnieken: grillen, stomen, bakken, 
braden, ... Soms komen we  in een recept ook kooktermen tegen zoals 
blancheren, pocheren, schrikken, ...
In deze vorming leggen we al deze technieken en termen uit  en gaan 
we er zelf praktisch mee aan de slag. Zo maken we telkens een lekker 
gerechtje.
 
VOOR WIE? 
Ik kook of help graag bij het koken, de afwas en het opruimen. Ik zou 
graag nieuwe kooktechnieken en –termen leren kennen. Ik bekijk 
graag reportages en zoek graag informatie op. Tot slot proef ik ook 
graag. 

PRAKTISCH 

Een jaaractiviteit op woensdagvoormiddag.

Locatie: een vormingslokaal in Avelgem.  

Kostprijs: €80
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TRAAG OP STAP

We gaan wekelijks wandelen, we doen dit op ons eigen 
tempo en leggen onszelf geen druk op. We genieten van 
de omgeving en proberen ook af en toe stil te staan bij 
zaken die we onderweg tegenkomen.  

We laten ons niet afschrikken door kouder weer, we 
kleden ons naar de weersomstandigheden en gaan nog 
steeds op pad. 

VOOR WIE?  
Ik wandel gemakkelijk op een rustig tempo maar regen, 
koude en wind schrikken mij niet af.

PRAKTISCH 

Een jaaractiviteit op woensdagnamiddag in 
Avelgem.

Locatie: een vormingslokaal in Avelgem. We  
vertrekken daar samen op wandel.

Kostprijs: €45
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EM DANSLABO

PRAKTISCH 

Een jaaractiviteit op donderdagnamiddag in 
Avelgem.

Locatie: een vormingslokaal in Avelgem.

Kostprijs: €10

We dansen: alleen, per twee, in groep, in een kring, voor de 
spiegel, met behulp van voorwerpen zoals hoed, sjaal, lint, stok, 
bal, noedel, hoepel, …
We kiezen samen leuke liedjes of hits van het moment. We 
ontleden de liedjes en zoeken per deel leuke danspassen. Zo 
komen we samen tot leuke dansjes.
We doen gekende dansen zoals de vogeltjesdans, het vliegerlied,  
de macarena, de pinguïndans, de hucklebuck, slows, de zorba, 
een tango, een wals, … al dan niet vereenvoudigd.

VOOR WIE?
Ik luister graag naar muziek en dans graag.
Ik werk graag aan mijn ritmegevoel en aan mijn algemene 
lichaamsconditie.
Ik heb geen moeite met luide muziek en een grote groep.
Ik ben gemotiveerd om te blijven dansen ook al doe ik niet elke 
dans even graag.



GROEP UBUNTU | 21

REG
IO

 AVELG
EM

 &
 ZW

EVEG
EM

SPORTEL MEE

‘Een gezonde geest in een gezond lichaam’ is waar we willen 
aan werken.
We ontdekken samen uiteenlopende manieren van bewegen:  
wandelen, fietsen, bewegen op muziek, gymnastiek, kubb, pe-
tanque, drumfit, … Iedereen volgens zijn/haar eigen tempo en 
mogelijkheden, zonder ons af te matten. Er is geen competitie. 
De ontspanning is minstens even belangrijk als de inspanning.
We drinken veel water en staan stil bij gezonde voeding en 
dranken.
We maken soms een smoothie, verse soep, verse thee,  
fruitsalade, …

VOOR WIE?
Ik hou van bewegen of wil me inzetten om meer te bewegen.
Ik wil graag nieuwe beweegvormen uitproberen zoals oefenin-
gen met een gymbal, hoepel, noedel, elastieken, gewichten, step,  
mat,  … op een rustig tempo.
Ik wil stilstaan bij wat ik eet en drink en wil gezonde dingen ont-
dekken en uitproberen.

PRAKTISCH 

Een jaaractiviteit op vrijdagnamiddag in  
Avelgem.

Locatie: een vormingslokaal in Avelgem.

Kostprijs: €40
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EM BOEM TEK TEK

We gaan samen geluid maken met verschillende instrumenten en 
voorwerpen: djembé, drumstel, trommel, tamboerijn, klankstaven, 
boomwhackers, stokken, lege blikken, oude kookpotten en -deksels, 
plastic buizen, vuilnisbakken, emmers, metalen tonnen, …
We ervaren ook hoe het is om geluid te maken met ons eigen lichaam: 
handen klappen, voeten stampen, vingers knipperen, experimenteren 
met onze eigen stem, …
We proberen eenvoudige ritmes mee te spelen en maken samen veel 
muzikaal plezier.

VOOR WIE?
Ik hou van muziek en ritme en ben graag expressief bezig. Ik hou van 
zingen, alleen of in groep, met of zonder micro.
Ik heb gevoel voor ritme of wil graag mijn gevoel voor ritme trainen.
Ik heb geen moeite met lawaai en een grote groep en ik  kan mijn 
beurt afwachten en luisteren naar hoe anderen spelen.

PRAKTISCH 

Een jaaractiviteit op maandagnamiddag en 
vrijdagvoormiddag in Avelgem.

Locatie: een vormingslokaal in Avelgem.  
 
Kostprijs: €10
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ZING IN KOOR

Tijdens deze vorming zingen we uit volle borst. 
We kiezen samen de liedjes die we willen leren zingen. Dit kun-
nen bekende of minder bekende, Vlaamse of anderstalige liedjes, 
liedjes uit de oude doos of kinderliedjes zijn. 
Eén keer per maand zingen we samen met de koren van de  
woonzorgcentra in Avelgem. Zij komen bij ons meezingen of wij 
gaan bij hen op bezoek.  
Soms komt een accordeonist ons begeleiden bij het zingen.

VOOR WIE?
Ik hou van muziek en zing en dans heel graag, ook in groep. 
Ik kan goed tegen drukte. 

Ik leer graag nieuwe mensen kennen. 
PRAKTISCH 

Een jaaractiviteit op dinsdagnamiddag in 
Avelgem.

Locatie: een vormingslokaal in Avelgem.  
 
Kostprijs: €15
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HEMELSE HELDEN

We herdenken helden, sterren en iconen uit de muziekwereld
zoals Willy Willy, Yasmine, Ann Christy, Amy Winehouse, Paul Severs, ...  
We bekijken hun muziekrepertoire en hun leven. 
We luisteren naar en zingen mee met hun meest gekende liedjes.
 
VOOR WIE?
Ik luister graag naar muziek van vroeger en nu.
Ik ben benieuwd naar het leven achter de muzikant.

PRAKTISCH 

Een jaaractiviteit op dinsdagnamiddag in 
Avelgem.

Locatie: een vormingslokaal in Avelgem.  
 
Kostprijs: €10
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ZAPPEN EN ZINGEN

PRAKTISCH 

Een jaaractiviteit op woensdagnamiddag in 
Avelgem.

Locatie: een vormingslokaal in Avelgem.  
 
Kostprijs: €10

We gaan samen zappen en bekijken (delen van) tv-programma’s 
van vroeger en nu.
Aan de hand van die programma’s zoeken we thema’s en muziek 
om activiteiten rond te doen.
We zingen mee in de micro met liedjes uit die programma’s.
We spelen eens iets na uit die programma’s en nemen dit op.
We staan stil bij onze idolen van op het scherm en uit de muziek.

VOOR WIE?
Ik kijk graag tv en luister graag naar muziek.
Ik durf meezingen of meespelen met de liedjes, sketches of 
spelletjes.
Ik kan luide muziek verdragen en voel me goed in een actieve 
groep.
Ik heb geen moeite met film- of geluidsopnames van mezelf.
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EM RADIO ME GUSTAS TU

We maken eigen radio-uitzendingen die te beluisteren zijn 
op GUMMIE, ons intranet voor cliënten.
We leren duidelijk articuleren en traag spreken, liedjes aan- of 
afkondigen, opnemen, monteren, muziek opzoeken,  
downloaden en converteren met de computer, reclame-
spots en jingles maken, juiste gegevens opzoeken en ver-
werken in de uitzending, brainstormen, keuzes maken, …
We zijn graag creatief bezig met muziek en opnames.

VOOR WIE?
Ik hoor graag muziek en luister graag naar de radio.
Ik wil oefenen om duidelijk te spreken en goede opnames te 
maken. Kunnen lezen en schrijven is meegenomen maar niet 
noodzakelijk.
Ik wil meewerken aan het maken van een radio-uitzending 
met de computer en de anderen warm maken om naar onze 
eigen radio-uitzending te luisteren.
Ik heb er geen moeite mee dat mijn stem te horen is en mijn 
foto’s te zien zijn op GUMMIE.

PRAKTISCH 

Een jaaractiviteit op woensdagvoormiddag in 
Avelgem.

Locatie: een vormingslokaal in Avelgem.  
 
Kostprijs: €15
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SUPERHELDEN

In deze vorming gaan we op zoek naar onze favoriete helden! 
Naar wie kijken we allemaal op? Wie is er ons voorbeeld? Een 
bekende topsporter, een zanger, een kunstenaar, een stripfiguur, 
sprookjesheld, een chef-kok, een tv-presentator, een belangrijke 
persoon uit de geschiedenis, ...
We zoeken samen gegevens op van onze held via internet, in de 
bib, ... en gaan er praktisch mee aan de slag. We doen dit aan de 
hand van activiteiten die onze zintuigen prikkelen: zien, horen, 
proeven, ruiken en voelen.

VOOR WIE?
Ik wil iets meer te weten komen over mijn eigen helden maar 
ook over helden die andere cliënten hebben. Ik heb een ruime 
interesse in sport, cultuur, koken, …

PRAKTISCH 

Een jaaractiviteit op maandagnamiddag in 
Avelgem.

Locatie: een vormingslokaal in Avelgem.  
 
Kostprijs: €30
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EM BUITENGEWOON BEESTIG

Ben je zot van dieren,  wil je alles te weten komen over de 
wereld van de dieren? In deze vorming leer je super veel over 
het dierenrijk!   
We zoeken samen naar informatie over dieren en dierenorgani-
saties via internet, via de bib… We beluisteren dierenverhalen 
en sprookjes, bekijken een dierenfilm, houden een quiz, knut-
selen, maken kennis met dieren, zingen over dieren, bewegen 
als dieren, we gaan helpen op het Bokkeslot in Deerlijk, …  

VOOR WIE?
Ik wil iets meer te weten komen over huisdieren, dieren in de 
dierentuin, wilde dieren, dieren in de zee, … en wil dit ontdek-
ken op een gevarieerde manier. Ik ben niet bang van dieren.

PRAKTISCH 

Een jaaractiviteit op vrijdagnamiddag in  
Avelgem.

Locatie: een vormingslokaal in Avelgem.  
 
Kostprijs: €50
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DE KETTING

Met deze vormingsactiviteit gaan we elke week op pad om 
met één personeelslid kennis te maken. We stellen elk onze 
vraag… of geven een opdracht… of overhandigen een voor-
werp… of tonen iets voor... 

Wekelijks passeert een ander personeelslid de revue… en zo 
maken we een ketting doorheen onze nieuwe organisatie.  

Wij filmen elke ontmoeting en plaatsen deze afleveringen op 
GUMMIE en de Facebook van onze organisatie. 

VOOR WIE?
Ik sta graag voor de camera en kom graag in beeld. 
Ik stem toe dat beelden van mezelf verschijnen op GUMMIE, 
Youtube of Instagram. 
Ik rijd graag met de bus naar de locaties van onze nieuwe 
organisatie. Ik ben creatief, expressief en werk graag samen 
met mensen.

PRAKTISCH 

Een jaaractiviteit op woensdagnamiddag  

Locatie: een vormingslokaal in Avelgem.  
 
Kostprijs: gratis
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EM STERK IN MIJN LEVEN

Iedereen wil zijn leven zelf in handen nemen. Maar hoe beginnen 
we daar aan? Gedurende een jaar zoeken en helpen we elkaar om ei-
gen keuzes te leren maken. We leren er over, wisselen onze ideeën 
uit, doen heel wat leuke oefeningen en bezoeken. 

We doen dit aan de hand van volgende 7 thema’s: wie ben ik, mijn 
netwerk en sociaal leven, relaties en seksualiteit, mijn gezondheid, 
het leven kost geld, ik geraak er wel, omgaan met afspraken en 
regels. 

VOOR WIE?
Ik wil zelfstandiger zijn, mijn leven zelf in handen nemen en mijn 
eigen keuzes maken. Ik wil leren over hoe ik dat kan doen en dit met 
anderen delen. Ik kan luisteren, praat graag en wil mijn mening 
geven. Ik ga graag op bezoek. PRAKTISCH 

Een jaaractiviteit op woensdagvoormiddag

Locatie: een vormingslokaal in Avelgem.  
 
Kostprijs: €40
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IN BEELD

We maken wekelijks blaadjes op met informatie over verjaar- 
dagen, speciale gebeurtenissen, nieuwe medewerkers, stagiairs, … 
uit Groep Ubuntu.
We verdelen de blaadjes van IN BEELD in Avelgem en omstreken. 
We maken geluidsopnames van onze blaadjes en nemen recente 
foto’s. We zetten alle beeld- en geluidsmateriaal op gummie.be, het 
intranet voor cliënten.

VOOR WIE?
Ik ben geïnteresseerd in alles wat in Groep Ubuntu gebeurt.
Ik kan goed samenwerken, luisteren en durf mijn mening te zeg-
gen.
Ik neem graag foto’s en doe graag kleine boodschappen, te voet, 
alleen of met enkelen.

PRAKTISCH 

Een jaaractiviteit op vrijdagvoormiddag in 
Avelgem.

Locatie: een vormingslokaal in Avelgem.  
 
De blaadjes van IN BEELD zijn gratis te verkrijgen 
per mail of via www.gummie.be. 
toegangscodes voor gummie.be zijn te verkrijgen 
via: hein.avet@groepubuntu.be.
 
Kostprijs: gratis
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PRAKTISCH 

Een jaaractiviteit op vrijdagnamiddag in 
Avelgem.

Locatie: een vormingslokaal in Avelgem.  

Kostprijs: gratis

Om van GUMMIE, ons intranet voor cliënten, gebruik te maken, 
moeten alle tekstjes, foto’s, muziek, spelletjes en video's in de  
computer worden opgeladen.  We kunnen nog wat hulp ge-
bruiken. En wie van een rustige namiddag voor de computer wil 
genieten van Gummie, is eveneens welkom!

VOOR WIE?
Ik werk graag met de computer en kan goed met de computer-
muis overweg. Ik werk graag met mensen samen.  
Ik kan goed cijfers en letters herkennen of zelfs lezen. Als je dit 
niet kan en vooral geïnteresseerd bent om met GUMMIE te werken, 
laat dit dan weten. Geef dit aan bij je inschrijving! 
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BELEVINGSTHEATER

We nemen je mee in een wereld vol verbeelding.  
Door sensomotorische prikkels ontdekken en verkennen we 
samen een actueel thema. We spreken je zintuigen aan zodat we 
je belevingswereld kunnen vergroten. We gaan samen op ontdek-
king, ontspannen en genieten. 
We gaan in het jaar een aantal keer naar Villa Imagina waar we ons 
volledig onderdompelen in hun beleefruimtes.

VOOR WIE?
Ik geniet van korte 1-op-1 momenten en hou van een rustige 
activiteit in groep. Mijn zintuigen zijn de toegangspoort tot inter-
actie en ontspanning. 

PRAKTISCH 

Een jaaractiviteit op dinsdagnamiddag

Locatie: verzamelen in een lokaal van D&A in 
Avelgem

Kostprijs: €75
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We ontdekken, ervaren en beleven verschillende thema's 
doorheen het jaar: relaxatie, beweging, knutselen, koken, spelletjes, 
film, muziek, natuur. 
Heb je interesse, dan krijg je iedere maand ons programma, zo 
kan je steeds beslissen aan wat je wil deelnemen. 

VOOR WIE? 
Ik woon in een woning van Groep Ubuntu in Avelgem.
Ik durf nieuwe dingen uitproberen en hou van afwisseling. Ik kijk, 
luister, ruik, voel en proef graag. 
Ik ben graag in beweging en steek graag de handen uit de  
mouwen.

PRAKTISCH 

Een jaaractiviteit op maandagvoormiddag en 
dinsdagnamiddag in Avelgem.

Locatie: een vormingslokaal in Avelgem.  

Kostprijs: per beurt
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RELAXERCISE

We gaan samen uiteenlopende manieren van ontspanning ervaren 
en proberen om de spanningen in ons lichaam los te laten.   
We laten ons onderdompelen en gaan na wat het effect is van 
klankrelaxatie, massages, ademhalingsoefeningen, (zit)yoga, …  
We werken samen met experten die ons laten kennismaken met 
specifieke relaxatietherapieën. 

VOOR WIE? 
Ik hou van rust en wil (leren) genieten. Ik wil op zoek gaan naar wat 
mij rustig maakt en hoe ik op een eenvoudige manier kan ontspan-
nen. Ik wil niet de ganse tijd praten en kan stil zijn in een groep. Ik 
heb geen moeite om mijn beurt af te wachten.

PRAKTISCH 

Een jaaractiviteit op donderdagvoormiddag en 
maandagvoormiddag in Avelgem.

Locatie: een vormingslokaal in Avelgem.  

Kostprijs: €60
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FIT EN WEL

We doen elke week bewegingsoefeningen en proberen af en toe eens 
een nieuwe sport uit. Zitgym, drumfit, bewegen op muziek, oefeningen 
met ballen of noedels, een wandeling, hockey, ...  
Af en toe maken we een lekker en gezond tussendoortje zoals een 
smoothie, verse soep, milkshake, vruchten- of groentesapje of fruitsalade.  
Samen doen we regelmatig denkspelletjes: memory, puzzelen, luister- en 
kijkspelletjes, ... Ook ontspanningsoefeningen komen wel eens aan bod.  
Kortom alles wat goed is voor een gezonde geest en een gezond 
lichaam!  

VOOR WIE?  
Ik hou van bewegen en ga graag wandelen (ook als het iets minder 
warm is). Spelletjes spelen doe ik graag maar ik wil ook leren genieten van 
rustgevende activiteiten. Ik wil gezonde dingen proeven

PRAKTISCH

Doorlopende activiteit op maandag- 
namiddag en vrijdagvoormiddag

Locatie: een vormingslokaal in Kuurne.  

Kostprijs: €45
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ZWEMBELEVING

We zwemmen, drijven, spelen en plonzen in het ondiepe zwembad. 
We gebruiken aangepaste zwembanden, zwemplanken, balletjes, 
watermatrassen, ...  
We doen samen oefeningen in het water. Wie kan zwemmen mag op 
zijn eigen tempo enkele baantjes trekken. 
In de groepskleedkamers kunnen we altijd op hulp van de begeleider 
rekenen.  
Tijdens de schoolvakanties wordt er een alternatieve activiteit 
voorzien. 

VOOR WIE? 
Ik moet niet kunnen zwemmen, maar ben niet bang in het water. Ik 
moet niet meer doen dan wat ik kan, wil en durf in het water. 

PRAKTISCH

Doorlopende activiteit op dinsdagvoormiddag

Locatie: het zwembad in Kuurne.  
Wie vervoer nodig heeft, kan mee met het 
busje. 

Kostprijs: €80
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WANDELEN MET HONDEN

We gaan op stap met honden uit de buurt. We halen de honden bij de baasjes thuis 
op en brengen ze na de wandeling terug.
We zijn de volledige namiddag buiten. We wandelen op ons gemak en zoeken af 
en toe een bankje om te pauzeren.  Weer en wind houden ons niet tegen om op 
stap te gaan.
 
VOOR WIE?
Ik ben niet bang van honden.
Ik hou van bewegen en wandelen.

PRAKTISCH

Doorlopende activiteit op maandagnamiddag 

Locatie: een vormingslokaal in Kuurne, we ver-
trekken samen voor de wandeling. 

Kostprijs: €15
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NETBAL

We spelen netbal in groep. We trainen elke week en we 
oefenen: de bal goed opvangen, de bal gooien met 1 of met 2 
handen, smashen, opzetten van de bal, … 
We leren de spelregels van het netbal kennen en toepassen. 
Met zij die het spel goed onder de knie hebben, doen we mee 
aan een competitie onder West-Vlaamse organisaties.
 
Tijdens de schoolvakanties is de sporthal niet beschikbaar en 
voorzien we een vervangactiviteit.

VOOR WIE?
Ik hou van bewegen en ben niet bang van een bal.
Ik wil leren netballen en kan omgaan met verlies.
Ik kan me aan spelregels houden en aanvaard de beslissingen 
van begeleiders en/of scheidsrechters en ik respecteer de 
medespelers. PRAKTISCH

Doorlopende activiteit op dinsdagnamiddag.

Locatie: de sporthal van Kuurne.  
We verzamelen in een vormingslokaal in Kuurne en 
gaan dan te voet naar de sporthal.

Kostprijs: €40
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ZING EN SWING

Tijdens deze vorming zingen we uit volle borst! We zingen bekende en minder 
bekende liedjes, volksliedjes, kinderliedjes, bekende popliedjes, ... We worden regel-
matig begeleid door piano en accordeon en zingen één keer per maand liedjes uit 
de oude doos met senioren uit Kuurne. Soms swingen we ook wel eens de pannen 
van het dak, doen we een muziekquiz en proberen we een eenvoudig instrument 
te bespelen. Smeer maar alvast jullie stembanden!

VOOR WIE?
Ik hou van muziek en durf mijn stem gebruiken.
Ik zing heel graag, ook in groep.
Ik dans graag en wil graag muziekinstrumenten bespelen.

PRAKTISCH

Een jaaractiviteit op maandagnamiddag.

Locatie: een vormingslokaal in Kuurne.  

Kostprijs: €15
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HEMELSE HELDEN

We herdenken helden, sterren en iconen uit de muziekwereld
zoals Willy Willy, Yasmine, Ann Christy, Amy Winehouse, Paul 
Severs, ...
We bekijken hun muziekrepertoire en hun leven. 
We luisteren naar en zingen mee met hun meest gekende 
liedjes.
 
VOOR WIE?
Ik luister graag naar muziek van vroeger en nu.
Ik ben benieuwd naar het leven achter de muzikant.

PRAKTISCH

Een jaaractiviteit op donderdagnamiddag.

Locatie: een vormingslokaal in Kuurne.  

Kostprijs: €10
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EEN KOFFER VOL MUZIEK

Gedurende een heel jaar doen we allerlei activiteiten rond muziek. 
We hebben een koffer waarin er iedere week een muzikale  
verrassing zit! We kunnen natuurlijk nog niet te veel verklappen maar 
blijft niet enkel beperkt tot luisteren naar muziek. We gaan ook actief 
bezig zijn met muziek zoals muziekinstrumenten bespelen. 

VOOR WIE? 
Ik heb interesse in muziek en luister graag naar muziek.  
Ik wil kennismaken met verschillende genres van muziek, bespeel 
graag muziekinstrumenten en ben graag expressief bezig.

PRAKTISCH

Een jaaractiviteit op dinsdagvoormid-
dag.

Locatie: een vormingslokaal in Kuurne.  
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CINEMA MUSICA

We bekijken fragmenten van verschillende musicals zoals Robin 
Hood, Annie, 14-18, Mamma Mia, …
We zingen de liedjes mee en proberen om nu en dan een stukje 
mee te dansen of te acteren.
 
VOOR WIE? 
Ik kijk en luister graag naar musicals.
Ik zing graag en durf eens iets nieuws te proberen.

PRAKTISCH

Een jaaractiviteit op woensdagnamiddag.

Locatie: een vormingslokaal in Kuurne.  

Kostprijs: €10
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CLUB NOSTALGIE

We gaan terug in de tijd en halen herinneringen op. 
We beluisteren en zingen muziek uit de oude doos.
We gaan op zoek naar oude foto’s, dia’s en filmpjes, maken iets klaar uit 
grootmoeders tijd en spelen oude volksspelen.
Kortom, een moment om de tijd van vroeger te herbeleven. 

VOOR WIE?
Ik praat graag over verleden en luister graag naar muziek van vroeger.
Ik kijk graag naar beelden van vroeger en hou ervan om
herinneringen op te halen samen met anderen.
Ik kook wel eens graag en speel graag volksspelen.

PRAKTISCH

Doorlopende activiteit op vrijdag-
namiddag.

Locatie: een vormingslokaal in Kuurne.  

Kostprijs: €15
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KOKEN VAN A TOT Z

Er bestaan wel meer dan 45 kooktechnieken: grillen, stomen, bakken, 
braden, ... Soms komen we  in een recept ook kooktermen tegen 
zoals blancheren, pocheren, schrikken, ...
In deze vorming leggen we al deze technieken en termen uit  en 
gaan we er zelf praktisch mee aan de slag. Zo maken we telkens een 
lekker gerechtje.
 
VOOR WIE? 
Ik kook of help graag bij het koken, de afwas en het opruimen. Ik zou 
graag nieuwe kooktechnieken en –termen leren kennen. Ik bekijk 
graag reportages en zoek graag informatie op. Tot slot proef ik ook 
graag. 

PRAKTISCH

Een jaaractiviteit op woensdagvoormiddag.

Locatie: een vormingslokaal in Kuurne.  

Kostprijs: €80
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BUITENGEWOON BEESTIG

Ben je zot van dieren,  wil je alles te weten komen over de wereld 
van de dieren? In deze vorming leer je super veel over het 
dierenrijk!  
We zoeken samen naar informatie over dieren en 
dierenorganisaties via internet, via de bib, … We beluisteren 
dierenverhalen en sprookjes, bekijken een dierenfilm, houden 
een quiz, knutselen, gaan af en toe eens op stap, maken 
kennis met dieren, zingen over dieren, bewegen als dieren, 
gezelschapsspelen, … 

VOOR WIE?
Ik wil iets meer te weten komen over huisdieren, dieren in de 
dierentuin, wilde dieren, dieren in de zee… en wil dit ontdekken 
op een gevarieerde manier. 

PRAKTISCH

Een jaaractiviteit op woensdagnamiddag.

Locatie: een vormingslokaal in Kuurne.  

Kostprijs: €50
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EEN BLIK OP DE WERELD

We bekijken artikels en foto’s uit kranten en tijdschriften en 
bespreken wat er allemaal gebeurd is of wat er zal komen. We zoeken 
wat extra info en filmpjes op om alles beter te begrijpen. Met de 
thema’s die we eruit pikken, doen we leuke dingen zoals knutselen, 
een quiz houden, collages maken, op stap gaan, …  

VOOR WIE?  
Ik ben geïnteresseerd in de wereld en in mijn eigen regio. Ik moet 
niet kunnen lezen of schrijven.

PRAKTISCH

Een jaaractiviteit op donderdagvoormiddag.

Locatie: een vormingslokaal in Kuurne.  

Kostprijs: €45
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COMPUTERKRIEBELS

We werken met de computer en de tablet. We spelen leerrijke 
spelletjes die ons geheugen stimuleren zoals memory. We 
oefenen onze coördinatie en motoriek met de muis of op het  
touchscreen.  We spelen spelletjes in verschillende thema’s: 
lente, zomer, valentijn, pasen, kerst, ... Daarnaast werken we 
ook op ons platform Gummie. 
 
VOOR WIE?
Ik werk graag op de computer of tablet en ik kan werken met 
de muis of touchscreen. 
Ik wil leerrijke spelletjes spelen en werken met Gummie.  
Ik wil mijn coördinatie en geheugen oefenen.

PRAKTISCH

Een jaaractiviteit op vrijdagnamiddag.

Locatie: een vormingslokaal in Kuurne.  

Kostprijs: €10
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RELAXERCISE

We gaan samen uiteenlopende manieren van ontspanning ervaren 
en proberen om de spanningen in ons lichaam los te laten.   
We laten ons onderdompelen en gaan na wat het effect is van klankre-
laxatie, massages, ademhalingsoefeningen, (zit)yoga, …  
We werken samen met experten die ons laten kennismaken met speci-
fieke relaxatietherapieën. 

VOOR WIE? 
Ik hou van rust en wil (leren) genieten. Ik wil op zoek gaan naar wat 
mij rustig maakt en hoe ik op een eenvoudige manier kan ontspannen. 
Ik wil niet de ganse tijd praten en kan stil zijn in een groep. Ik heb geen 
moeite om mijn beurt af te wachten.

PRAKTISCH

Een jaaractiviteit op dinsdagnamiddag. 
Bij veel interesse werken we in twee groepen die 
elkaar afwisselen.

Locatie: een vormingslokaal in Kuurne.  

Kostprijs: €60
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REGIO KORTRIJK
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SPORTKRIEBELS

We gaan actief sporten en aan onze conditie werken. 
We  wisselen wekelijks van sport: we gaan fitnessen, zwemmen, wandelen en 
proberen allerlei sporten uit zoals balsporten, atletiek, hockey…  

VOOR WIE? 
Ik hou van lichaamsbeweging en wil aan mijn conditie werken. Ik wil nieuwe 
sporten ontdekken en heb geen zwakke rug of gewrichten.  

PRAKTISCH 

Een jaaractiviteit op maandag- en dinsdagna- 
middag ('t Boerhof ) en op maandagnamiddag 
(Galerie)

Locatie: vertrek vanuit de Galerie en 't Boerhof

Kostprijs: per beurt
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DE LUSTIGE STAPPERS

We maken wandelingen in Kortrijk en omstreken en genieten van de buitenlucht 
en de omgeving. Weer en wind houden ons niet tegen om op stap te gaan. 
Soms rijden we met de bus naar ons startpunt, soms vertrekken we vanuit 't 
Boerhof of de Galerie. 

VOOR WIE? 
Ik  ben graag buiten en kan zonder problemen 5 km wandelen ook in weer en 
wind. Ik wil het gewone werkritme doorbreken met een fysieke inspanning. Ik 
verzet graag mijn gedachten eens en hou van een goede babbel. 
Ik heb goede stapschoenen, en misschien moet ik eens mijn laarzen gebruiken.  

PRAKTISCH 

Een jaaractiviteit op dinsdagnamiddag  
(Galerie) en vrijdagnamiddag ('t Boerhof ).

Locatie: vertrek vanuit de Galerie en  
't Boerhof

Kostprijs: per beurt
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SPORTEL MEE

‘Een gezonde geest in een gezond lichaam’ is waar we willen aan wer-
ken.
We ontdekken samen uiteenlopende manieren van bewegen:  
wandelen, fitnessen, bewegen op muziek, gymnastiek, kubb, petanque, 
drumfit, … Iedereen volgens zijn/haar eigen tempo en mogelijkheden, 
zonder ons af te matten. Er is geen competitie. De ontspanning is  
minstens even belangrijk als de inspanning.
We drinken veel water en af en toe maken we een gezond tussendoortje 
zoals een smoothie, verse soep, verse thee, fruitsalade, …

VOOR WIE?
Ik hou van bewegen of wil me inzetten om meer te bewegen.
Ik wil graag nieuwe beweegvormen uitproberen zoals oefeningen met 
een gymbal, hoepel, noedel, elastieken, gewichten, step,  
mat,  … op een rustig tempo. PRAKTISCH 

Een jaaractiviteit op donderdag- en vrijdagna-
middag (Galerie) en op vrijdagnamiddag 
('t Boerhof ).

Locatie: vormingslokaal in Galerie of 't Boerhof

Kostprijs: € per beurt
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FIT EN WEL

We doen elke week bewegingsoefeningen en proberen af en toe 
eens een nieuwe sport uit: zitgym, drumfit, bewegen op muziek, 
oefeningen met ballen of noedels, een wandeling, hockey, ...  
Af en toe maken we een lekker en gezond tussendoortje zoals 
een smoothie, verse soep, milkshake, vruchten- of groentesapje of 
fruitsalade.  
Samen doen we regelmatig denkspelletjes: memory, puzzelen, luister- 
en kijkspelletjes, ... Ook ontspanningsoefeningen komen wel eens aan 
bod.  
Kortom alles wat goed is voor een gezonde geest en een gezond 
lichaam!  

VOOR WIE?  
Ik hou van bewegen en ga graag wandelen. Spelletjes spelen doe ik 
graag maar ik wil ook leren genieten van rustgevende activiteiten. Ik wil 
gezonde dingen proeven.  

PRAKTISCH 

Een jaaractiviteit op donderdagnamiddag.

Locatie: een vormingslokaal in 't Boerhof

Kostprijs: €40
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Gedurende een heel jaar doen we allerlei activiteiten rond muziek. We 
hebben een koffer waarin er iedere week een verrassing zit rond muziek! 
We kunnen natuurlijk nog niet te veel verklappen maar we beperken ons 
niet tot luisteren alleen. We gaan ook actief bezig zijn met muziek zoals 
muziekinstrumenten bespelen. 

VOOR WIE? 
Ik heb interesse in muziek en luister graag naar muziek.  
Ik wil kennismaken met verschillende genres van muziek, bespeel graag 
muziekinstrumenten en ben graag expressief bezig.
 

PRAKTISCH 

Een jaaractiviteit op donderdagnamiddag.

Locatie: vormingslokaal in 't Boerhof

Kostprijs: €10
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HEMELSE HELDEN
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We herdenken helden, sterren en iconen uit de muziekwereld
zoals Willy Willy, Yasmine, Ann Christy, Amy Winehouse, Paul 
Severs, ...
We bekijken hun muziekrepertoire en hun leven. 
We luisteren naar en zingen mee met hun meest gekende 
liedjes.
 
VOOR WIE?
Ik luister graag naar muziek van vroeger en nu.
Ik ben benieuwd naar het leven achter de muzikant.

PRAKTISCH 

Een jaaractiviteit op vrijdagnamiddag in 
Kortrijk.

Locatie: een vormingslokaal op 't Boerhof. 
 
Kostprijs: €10



EEN JAARTJE ROND

Elk jaar heeft 12 maanden en die brengen ons telkens iets nieuws 
en iets bijzonders. We maken samen het programma op met 
thema’s die in die maand belangrijk zijn.  
Elke week doen we iets anders. In de lente zaaien we groenten en 
in de herfst maken we pompoensoep. In maart praten we over 
lentekriebels en in juni over vakantieplannen. We werken met een 
tablet en volgen wat er op televisie en in het nieuws komt. 

VOOR WIE?
Ik leer graag bij over verschillende thema’s en ontdek graag 
nieuwe dingen. Ik ben graag mee met de tijd en actualiteit.  

PRAKTISCH 

Een jaaractiviteit op maandagnamiddag  
(Boerhof ), dinsdagnamiddag, vrijdagnamiddag 
(Galerie).

Locatie: een vormingslokaal in 't Boerhof en de 
Galerie. 
 
Kostprijs: €30
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STERK IN HET LEVEN

Iedereen wil zijn leven zelf in handen nemen. Maar hoe beginnen we 
daar aan? Gedurende een jaar zoeken en helpen we elkaar om eigen 
keuzes te leren maken. We leren er over, wisselen ideeën uit, doen 
heel wat leuke oefeningen en bezoeken. We doen dit aan de hand 
van volgende 7 thema’s: wie ben ik?, mijn netwerk en sociaal leven, 
relaties en seksualiteit, mijn gezondheid, het leven kost geld, Ik geraak 
er wel, omgaan met afspraken en regels. 

VOOR WIE?
Ik wil zelfstandiger zijn, mijn leven zelf in handen nemen en mijn 
eigen keuzes maken. Ik wil leren over hoe ik dat kan doen en dit met 
anderen delen. Ik kan luisteren, praat graag en wil mijn mening 
geven. Ik ga graag op bezoek.  

PRAKTISCH 

Een jaaractiviteit op dinsdagnamiddag  
(Boerhof ), vrijdagvoormiddag (De Stroom).

Locatie: een vormingslokaal in 't Boerhof en in 
De Stroom. 
 
Kostprijs: €40
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DE WERELD ROND

Van Afrika tot in Amerika, ... Gedurende een heel jaar ontdekken we verschillende 
culturen over de hele wereld. Zo pikken we per werelddeel een paar landen uit die 
we verkennen. We leren van deze landen de typische kenmerken zoals hun muziek, 
hun taal, hun rituelen, hun godsdienst, hun keuken, ...
Wat dacht je van een Amerikaanse of Afrikaanse dans, een vreemd gerecht klaarma-
ken, een bezoek aan een moskee of eens een sport uit een andere cultuur beoefe-
nen? Je komt het allemaal te weten in ‘De wereld rond’!

VOOR WIE?
Ik ben geïnteresseerd in andere culturen en wil mijn algemene 
kennis uitbreiden.
Ik wil mensen van een andere cultuur ontmoeten, mee in gesprek gaan en durf 
nieuwe dingen uitproberen.

PRAKTISCH 

Een jaaractiviteit op dinsdagnamiddag

Locatie: een vormingslokaal op 't Boerhof. 
 
Kostprijs: €45
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VOEDINGSDRIEHOEK

Wil je gezond(er) leven? Zou je graag meer leren over de theorie achter gezonde 
voeding en wil je graag gezond kunnen koken? 
In deze vorming bekijken we de voedingsdriehoek en alles rond gezonde 
voeding. Daarin komt zowel de theorie als praktijk aan bod. Dit laatste doen we 
door eenvoudige gerechten te maken die lekker én gezond zijn.  

VOOR WIE? 
Ik kook of help graag bij het koken, de afwas en het opruimen en ik proef 
ook graag. Ik wil weten hoe ik gezonder kan leven en eten en zoek hier graag 
informatie rond op. 

PRAKTISCH 

Een jaaractiviteit op vrijdagvoormiddag in 
Kortrijk.

Locatie: een vormingslokaal op 't Boerhof. 
 
Kostprijs: €80
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BUITENGEWOON BEESTIG
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Ben je zot van dieren,  wil je alles te weten komen over de wereld 
van de dieren? In deze vorming leer je super veel over het 
dierenrijk!  
We zoeken samen naar informatie over dieren en 
dierenorganisaties via internet, via de bib, … We beluisteren 
dierenverhalen en sprookjes, bekijken een dierenfilm, houden 
een quiz, knutselen, gaan af en toe eens op stap, maken kennis 
met dieren, zingen over dieren, bewegen als dieren, … 

VOOR WIE?
Ik wil iets meer te weten komen over huisdieren, dieren in de 
dierentuin, wilde dieren, dieren in de zee, … en wil dit ontdekken 
op een gevarieerde manier. 

PRAKTISCH

Een jaaractiviteit op donderdagvoormiddag.

Locatie: een vormingslokaal in 't Boerhof.  

Kostprijs: €50



RELAXERCISE
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We gaan samen uiteenlopende manieren van ontspanning ervaren 
en proberen om de spanningen in ons lichaam los te laten.   
We laten ons onderdompelen en gaan na wat het effect is van klankre-
laxatie, massages, ademhalingsoefeningen, (zit)yoga, …  
We werken samen met experten die ons laten kennismaken met speci-
fieke relaxatietherapieën. 

VOOR WIE? 
Ik hou van rust en wil (leren) genieten. Ik wil op zoek gaan naar wat 
mij rustig maakt en hoe ik op een eenvoudige manier kan ontspannen. 
Ik wil niet de ganse tijd praten en kan stil zijn in een groep. Ik heb geen 
moeite om mijn beurt af te wachten.

PRAKTISCH

Een jaaractiviteit op maandagnamiddag  
('t Boerhof en Galerie) en donderdag-
namiddag ('t Boerhof ).

Locatie: een vormingslokaal in 't Boerhof en in 
de Galerie. 
 
Kostprijs: €60



50 TINTEN BELEVING
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In het centrum van Kortrijk organiseren we doorheen het jaar 
verschillende workshops. We ontdekken, ervaren en beleven 
verschillende inhouden: muziek, natuur, beweging, spelletjes...  
Heb je interesse dan krijg je regelmatig ons programma, zo kan 
je steeds beslissen aan wat je wil deelnemen. 

VOOR WIE? 
Ik durf nieuwe dingen uitproberen en hou van afwisseling. Ik 
kijk, luister, ruik, voel en proef graag. 

PRAKTISCH 

Een reeks korte workshops op maandag- 
voormiddag en dinsdagvoormiddag.

Locatie: in het centrum van Kortrijk.  

Kostprijs: per beurt



REGIO-OVERSCHRIJDEND
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SPORT TAPAS

Als je van sport en bewegen houdt dan is sporttapas iets voor jou! 
We maken kennis met een waaier aan sporten. Per sport zullen we 
een aantal weken bezig zijn om alles onder de knie te krijgen. 
Haal de sportman/sportvrouw in jezelf naar boven tijdens activiteiten 
zoals badminton, basketbal, volleybal, atletiek… 
In de vakanties kunnen we niet naar de sporthal en zoeken we 
een alternatieve activiteit. Deze activiteiten zijn niet in de prijs 
meegerekend. 
 
VOOR WIE? 
Ik hou van lichaamsbeweging en wil aan mijn conditie werken maar 
heb geen zwakke rug of gewrichten. 
Ik wil nieuwe sporten ontdekken en hou van contacten met andere 
mensen. 

VERVOER ZWEVEGEM:
Wie zelfstandig naar de sporthal kan, doet dit. Heb je vervoer nodig? 
Contacteer je begeleider en we bekijken samen hoe we het kunnen 
oplossen. Vervoer brengt een extra kost met zich mee. 

PRAKTISCH 

Jaaractiviteit op woensdagvoormiddag in Sportpunt 
in Zwevegem. 

Jaaractiviteit op vrijdagvoormiddag in sporthal Ter 
Muncken Avelgem. We vertrekken samen met een bus 
naar de sporthal Ter Muncken. 

Kostprijs: €40 (Zwevegem zonder vervoer)
                 €80 (Avelgem met vervoer)
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SAMEN OP WEG

“Samen op weg” werkt rond inspraak binnen Groep Ubuntu. We 
vergaderen over zaken die de cliënten aanbelangen. Wij gaan 
hiervoor op weg met de verschillende satellieten binnen Groep 
Ubuntu. Samen bespreken we deze thema’s; van maaltijden over 
busvervoer, tot feesten, privacy en de studiedag cliënten. De 
informatie over deze thema’s nemen we mee naar de gebruikersraad.  
We werken met 2 groepen: regio Kortrijk-Kuurne en regio Avelgem-
Zwevegem-Waregem.  

VOOR WIE?  
Ik werk in Groep Ubuntu en hou van vergaderen, luisteren naar 
anderen en vragen stellen. Ik durf mijn mening te zeggen in groep. Ik 
ben geïnteresseerd in wat er binnen Groep Ubuntu gebeurt en hou 
van uitdagingen.  

Heb je vervoersproblemen? Geef ons dan een seintje en we kijken 
voor een oplossing. 

PRAKTISCH 

Regio Kortrijk-Kuurne: dinsdagvoormiddag in 
het Boerhof in Kortrijk 

Regio Avelgem-Zwevegem-Waregem: 
dinsdagvoormiddag in een vormingslokaal in 
Avelgem.  

Kostprijs: gratis
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DE REDACTIE

Met de AKtUA redactie maken we het tijdschrift van Groep Ubuntu 
voor cliënten en netwerk. We bereiden interviews voor en nemen ze 
af. Daarnaast nemen we foto’s en schrijven artikels. 
We verdelen het tijdschrift over de verschillende satellieten. Er zijn 2 
redactieraden: één in Kuurne en één in Avelgem. We werken samen 
met elkaar om zo tot een mooi geheel te komen.  

VOOR WIE?
Ik ben cliënt in Groep Ubuntu en heb interesse in alles wat in Groep 
Ubuntu gebeurt en praat er ook graag over. 
Ik vergader graag, werk graag met anderen samen en vind foto’s 
nemen leuk.

PRAKTISCH 

Locatie:  
Iedere maandagvoormiddag in een vormings- 
lokaal in Avelgem 
 
Iedere woensdagvoormiddag in een vormings- 
lokaal in Kuurne. 

Kostprijs: gratis
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FILM 'YES'

We gaan een film maken. We zetten een verhaal om in een scenario. 
En met dat scenario gaan we aan de slag. We verdelen de rollen 
en kijken wie andere taken zoals helpen in de regie op zich neemt. 
Eerst doen we vele oefeningen voor de camera en dan doen we de 
opnames. In augustus 2022 stellen we onze film voor aan de kijkers 
van Groep Ubuntu. 

VOOR WIE?
Ik hou van film, kijk er graag naar en wil zelf ook acteren of 
meewerken aan een film. Ik heb fantasie en ideetjes, verkleed me 
graag en sta graag voor de camera. Geduld hebben, in opdracht 
werken en samenwerken met anderen zijn kwaliteiten die ik heb. 
Ook positieve nieuwsgierigheid is me niet vreemd. Ik ontdek graag 
nieuwe dingen en plaatsen.  

Locatie:
Calypso Performance Ensemble
Otegemstraat 238/11 
8850 Zwevegem
 
Wie zelfstandig naar Zwevegem kan komen, doet dit. Heb je vervoer 
nodig? Contacteer je begeleider en we bekijken samen hoe we het 
kunnen oplossen. Vervoer brengt een extra kost met zich mee. 

PRAKTISCH 

Jaaractiviteit op donderdag in Zwevegem. 

Kostprijs: €40 
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CVO - WEGWIJS IN SOCIALE MEDIA

We werken met onze tablet op Facebook en ontdekken de 
mogelijkheden maar ook de gevaren van Facebook. We delen 
onze informatie en bespreken hoe we dit best doen. We gebruiken 
woorden uit de digitale wereld. We sturen berichtjes naar elkaar of 
naar onze vrienden. Met Instagram volgen we onze favoriete zanger, 
muziekgroep of bekende sportfiguren. 

VOOR WIE?
Ik werk graag met de tablet. Ik leer graag bij over de tablet en werk 
graag met mensen samen. Ik kan VLOT cijfers en letters herkennen. 
Ik kan mijn eigen tablet meebrengen! Als ik dit niet kan, dan vermeld 
ik dit bij de inschrijving! Er zijn een beperkt aantal tablets aanwezig.

LOCATIE
CVO Harelbeke 
Arendstraat 62 
8530 Harelbeke

Iedereen geraakt er met eigen vervoer, lukt dit niet dan laat je dit weten 
en zoeken we samen naar een oplossing.

PRAKTISCH 

Iedere dinsdagvoormiddag van 9u15 tot 12u15 
17 sessies: 1e sessie op 7 september 2021

Kostprijs: €15 / gebruik tablet €2 
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IK GERAAK ER WEL

Zelfstandig op stap gaan is leuk! Maar hoe doe je dat? 
Wat zijn de verkeersregels voor voetgangers? Wie kan je om hulp vragen 
en hoe ga je om met andere mensen die je ontmoet? Deze cursus helpt 
je om je zelfstandig en veilig in het verkeer te begeven. 

 VOOR WIE? 
Ik wil graag alleen op stap gaan en wil dit op een veilige manier doen. 

 

PRAKTISCH 

Aantal sessies: 10 

Afhankelijk van de inschrijvingen worden de 
data en locatie bepaald 

Kostprijs: €17 
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MATEN, MAKKERS, MINNAARS

Jij en ik, wij komen elkaar tegen op het werk, thuis, op straat, ... We 
worden vrienden/collega’s en bouwen relaties op. Samen doen we 
vele dingen. In deze cursus leer je hoe je op een gezellige en gepaste 
manier met elkaar kan optrekken. Het is van belang dat je jezelf kan 
zijn, maar dat de ander zich ook op zijn gemak voelt. Wat kan/mag bij 
een vriendschap? Hoe gaan we met elkaar om in een relatie? Welke 
informatie kan/mag je delen met andere mensen? Hoe delen we 
meningen? Op welke manier vertel je iets? Hoe los je een ruzie op?... 

 VOOR WIE? 
Ik wil leren over hoe we op een respectvolle manier met elkaar 
omgaan en hoe we duurzame relaties kunnen opbouwen. Ik wil 
luisteren naar een ander, maar ook weten hoe ik zelf iets kan vertellen 
aan een ander.

PRAKTISCH 

Aantal sessies: 8 

Afhankelijk van de inschrijvingen worden de data en 
locatie bepaald. 

Kostprijs: €4 
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INTERNETPRETJES

Iedereen wil altijd van alles op de hoogte zijn. Dat kan via internet en sociale 
media op de smartphone/tablet. We communiceren ook alsmaar vaker via 
verschillende apps met elkaar. Hoe gaan we daar nu mee om? Wat kan ik wel of 
beter niet doen op sociale media? Wat is gepast en wat niet? Tijdens de vorming 
leren we onze gegevens beschermen op het internet. We leren wat we wel of 
niet kunnen zeggen via een bericht, naar wie we berichten sturen, ... 

VOOR WIE? 
Ik ben geïnteresseerd in veilig surfen op het internet en sociale media. 
Ik wil leren wat ik wel of beter niet verstuur via berichten of sociale media. 

PRAKTISCH 

Aantal sessies: 8 

Afhankelijk van de inschrijvingen worden de 
data en locatie bepaald. 

Kostprijs: €4
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WEGWIJS IN EHBO EN ZIEKENHUIS

Tijdens dit project leren we alles over eerste hulp bij ongevallen.  
Op een eenvoudige en duidelijke manier geven we weer wat je 
moet doen bij een insectenbeet, een kleine wonde, een bloed- 
neus, … Soms moeten we toch naar de dokter of het ziekenhuis. We 
leren over hoe dat gaat, welke onderzoeken en apparaten gebruikt 
worden bij onderzoek en wat van ons verwacht wordt. We bezoeken 
een ziekenhuis. 

VOOR WIE? 
Ik wil mijn kennis rond EHBO opfrissen of uitbreiden en wil weten 
wat ik moet doen bij verschillende kleine ongevallen. Ik wil 
alles weten over doktersbezoek en onderzoek of opname in het 
ziekenhuis. 

PRAKTISCH 

Aantal sessies: 10 

Afhankelijk van de inschrijvingen worden de data en 
locatie bepaald. 

Kostprijs: €10 
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SMOG

SMOG staat voor Spreken Met Ondersteuning van Gebaren. Het is een 
gebarensysteem dat ons helpt om elkaar beter te verstaan. We oefenen 
een 250-tal woorden/gebaren in kleine groepjes en in verschillende 
situaties. We gebruiken foto’s, spelmateriaal, doen een rollenspel, ...
 
VOOR WIE? 
Deze cursus is voor mensen die al SMOG kennen en dit nog eens willen 
herhalen, maar evengoed voor mensen die nog geen SMOG hebben 
geleerd, maar dit graag willen kunnen. 

PRAKTISCH 

Aantal sessies wordt aangepast volgens de vraag.
Afhankelijk van de inschrijvingen worden de data 
en locatie bepaald. 

Kostprijs: gratis 
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VRIJE TIJD TIJDENS JOUW VAKANTIE OF WEEKEND

Zoek je tijdens het weekend of tijdens de schoolvakanties een leuke 
vrijetijdsbesteding? Dan kan je bij vzw De Stroom terecht! 

De Stroom organiseert groepsactiviteiten voor kinderen, jongeren en 
volwassenen. Inclusieve speelpleinwerking op maat, (halve) daguitstappen, 
reizen, weekendjes, sporten, … Zowat alles is mogelijk. Een groep 
enthousiaste vrijwilligers bezorgt jou de tijd van je leven. 

Wil je graag aansluiten bij een jeugdbeweging, sportclub, knutselgroep of 
een toneelvereniging bij jou in de buurt, maar weet je niet of dit mogelijk is? 
Kortom, wil je wat individuele ondersteuning bij het invullen van je vrije tijd? 
Dan is vrijetijdstrajectbegeleiding bij vzw De Stroom iets voor jou! Samen 
met jou gaan we op zoek naar de best passende vrijetijdsbesteding. Dit kan 
zowel in een organisatie zijn specifiek voor personen met een beperking, 
maar we kunnen ook andere organisaties stimuleren om zich open te stellen 
voor personen met een beperking. Het belangrijkste is dat jij het leuk vindt.  

Voor de dienstverlening of activiteiten bij De Stroom betaal je niet met je 
VAPH-punten. Je betaalt gewoon de werkelijke deelnameprijs van jouw 
activiteit. 

Heb je een vraag omtrent vrije tijd? Neem dan zeker contact op via
info@destroom.be of bel 056/35 30 17.
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LOCATIES VORMINGSACTIVITEITEN
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Vormingslokalen en lokalen D&A
Ganzenhofstraat 69 in Avelgem

Vormingslokalen Regenboog
Beukenlaan 47 in Kuurne

Vormingslokalen 't Boerhof
Sint-Denijseweg 71 in Kortrijk

Vormingslokalen De Galerie
Beeklaan 79A in Kortrijk

Diverse locaties
Afhankelijk van de vraag



Heb jij, of iemand die je kent, 
nood aan ondersteuning? Dan 

kan je met al je vragen terecht 
bij Het Loket van  

Groep Ubuntu 
 

Het Loket
Blokkestraat 29A
8550 Zwevegem
Tel. 056/36 14 73

loket@groepubuntu.be


