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Door ziekte in het SIVI-team deze maand een korte editie!

Aan al onze lezers alvast een
vrolijk Pasen & fijne
vakantie gewenst!

Verantw.uitg. Odette Soens
Jos Verdegemstraat 19
9040 St-Amandsberg

Vaste activiteiten
Op zoek naar
betaalbare
2dehandskledij?
Kledingwinkel
Elke woensdag en
vrijdag van 14u-17u
Elke eerste zaterdag
van de maand van
9u30-12u
Jos Verdegemstr. 19
Heb je een vraag?
Sociale dienst
Elke dinsdag en
donderdag van 14u16u
Heilig Hartplein 2
Sociale kruidenier
Elke dinsdag en
donderdag van 14u16u;
vrijdag van 9u30-12u

Naar Brussel...
In onze vorige nieuwsbrief kon je al lezen dat er op 28 maart een uitstap
naar het Federaal Parlement op het programma stond:
Ongeveer 50 enthousiastelingen gingen mee naar
Brussel, waaronder 11 mensen van SIVI. We
stonden even in de file, maar dankzij de leuke
weetjes van de chauffeur was dit helemaal niet erg.
Onze eerste stop was het legermuseum aan het
Jubelpark. We bezochten expo 14-18. Velen onder
ons wisten zo goed als niets meer over de eerste
wereldoorlog maar na het bezoek was ons geheugen volledig opgefrist.
’s Middags aten we een broodje in het skycafé. Dit lag in een loods vol
vliegtuigen, een unieke locatie om iets te eten. De rest van de
middagpauze brachten we buiten in het zonneke door, heerlijk!
Met de bus gingen we naar de volgende locatie: het Federaal Parlement.
Een gids begeleidde ons op onze tocht door het parlement. We zagen de
kamer van volksvertegenwoordigers, de
senaat, … Sommigen onder ons kregen ook
Jean-Marie Dedecker van LDD te zien.
Nadat we al onze vragen konden stellen,
vertrokken we terug naar Gent. Iedereen was
voldaan van deze dag vol informatie,
gezelligheid en zon.

Heilig Hartplein 2
Zin in een tas koffie

… en naar de stembus!

of een leuke babbel?

Kan je ook geen touw meer vastknopen aan de 3dubbele
verkiezingen maar wil je er wel iets over opsteken?
Op maandag 5 en maandag 12 mei zullen we hier mee
bezig zijn bij SIVI. Bereid je al maar voor op een
rasechte Peterquiz en uitgebreide (maar duidelijke)
informatie over politieke partijen, kleur kiezen, voor wie
of wat we nu precies gaan stemmen,… Allen alvast

Huize Nieuwpoort
Inloophuis
Elke dinsdag van 9u
tot 11u30 en
woensdag en vrijdag

welkom!

Kalender april

Tineke zal
de
komende
maanden
Tine DV

SIVI-team
Vlnr: Ann, Odette,
Ruth & Tine
Met steun van ...

Sint-Vincentius Vereniging



Maandag 7: ‘creatief atelier’
We gaan aan de slag met herbruikbaar
materiaal!
14-16u in SIVI Jos Verdegemstraat 19



Maandag 14: De BIB centraal*
14-16u in SIVI Jos Verdegemstraat 19



Vrijdag 18: Daguitstap naar Brugge
(voor iedereen van de cultuurgroep)



Maandag 21: GEEN ACTIVITEIT
(eventjes verlof voor Paasmaandag)



Woensdag 23: ‘Naald & draad’
8.30-10.30 in SIVI Jos Verdegemstraat 19



Maandag 28: ‘wijs grijs’
14-16u in SIVI Jos Verdegemstraat 19



Iedere dinsdag: Vrijetijdsloket
Van 9-10 op afspraak
Van 10-12 vrij langs te komen
Huize Nieuwpoort, Nieuwpoort 50

De BIB!
“De Schakel” (Vereniging waar armen het woord nemen) uit Puurs heeft
een folder rond de (on)toegankelijkheid van de bibliotheek gemaakt. Het
kabinet van cultuur in Gent heeft dit te horen gekregen en wil hier graag
een gesprek over hebben met enkele mensen uit een vereniging. Carolien
van het Netwerk tegen Armoede komt op 14 april langs om dit gesprek
voor te bereiden. Mensen die hun mening over de brochure (en de bib)
willen geven zijn zeker welkom! Ook als je hier niet veel of geen ervaring
mee hebt mag je zeker langskomen!

Lente, is weer in’t land..
Jullie merkten het misschien niet enkel aan het lekkere weertje,
maar ook aan de nieuwe etalage van onze 2de handswinkel: De lente is begonnen!
Een dikke merci aan de vrijwilligers die hiervoor zorgden!

OPEN OP ZATERDAG
5 APRIL
VAN 9.30-12!
JOS
VERDEGEMSTRAAT

OPGELET!

Op vrijdag 18 april zijn het onthaal en de sociale
kruidenier gesloten!
Iedereen is terug welkom op dinsdag 22 april!

