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Symboliek cover
Ik heb géén olifantengeheugen en al helemaal geen olifantenhuid.
Net zoals olifanten gebruik ik de figuurlijke modder
om mijn gevoelige huid te beschermen.
De huid van een olifant is 2,5 cm dik,
maar hij is ook zó gevoelig dat het dier een vlieg kan voelen landen…
Net zoals deze reus op de cover - wiens traditionele migratiepaden worden
afgesneden - ga ook ik zigzaggend door het leven…
(De tekening van de cover werd gemaakt tijdens een ggz-opname)
Johan V.

LOCATIE ZIGZAG

= Hazewindstraat 7, 9100 Sint-Niklaas
Zigzag vind je op de 1e verdieping !
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Huis voor Ontmoeting
in de Geestelijke Gezondheidszorg

Wat is Zigzag?
Zigzag is een huis waar volwassenen met een verhoogde psychische kwetsbaarheid elkaar kunnen ontmoeten
in een gezellige en alcoholvrije omgeving (praatcafé).
We organiseren ook samen met onze klanten vrijetijds- en vormingsactiviteiten en bieden mogelijkheden om
op vrijwillige basis een handje toe te steken binnen het ontmoetingshuis.
Zigzag wil op deze wijze ‘een veilige thuishaven’ zijn voor jou en een ‘uitvalsbasis’ bieden naar de samenleving
toe.

Hoe kan je ons leren kennen?
Je kan eens langskomen tijdens de openingsuren van onze ontmoetingsruimte. Je kan ook samen met een
vertrouwenspersoon zoals een familielid, vriend(in) of begeleid(st)er langskomen. Of je kan een afspraak
maken met ons en eerst eens op kennismakingsgesprek komen.
Je kan ons ook schrijven of mailen, je vindt ook heel wat info in dit tijdschrift en op onze website.

Onze aandachtspunten:
Een lage drempel: geen wachttijden, geen intakes, je kan vrijblijvend komen kennismaken…
Inspraak: je kan als klant je stem laten horen binnen Zigzag en dit initiatief mee helpen uitbouwen.
Maatwerk: geen vast programma, we proberen tegemoet te komen aan ieders wensen…
Samenlevingsgericht: naast jou zijn ook jouw familie, vrienden, begeleiders welkom…

”Zigzag”
geeft de weg weer die vele mensen moeten afleggen
in het kader
kader van hun herstel en het zoeken
naar een nieuwe plaats binnen onze samenleving.
Ons ontmoetingshuis is een initiatief van Pro Mente, Beschut Wonen in de GGZ en PC Sint Hiëronymus
en wordt mede ondersteund door Beschut Wonen Waasland en de stad Sint-Niklaas.
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Voorwoord
Beste lezer(es),
Eerst en vooral een gelukkig, gezond, vrolijk en veelbelovend 2023 gewenst!
Hier is hij dan, het eerste krantje van 2023. En wat voor een krantje. Bomvol leuke artikels
en gave aankondigingen.
We starten dit Zigzag-jaar meteen goed, met op dinsdag 3 januari de nieuwjaarsreceptie
waarop iedereen vriendelijk is uitgenodigd voor een hapje en een drankje, verzorgd door
de professionele medewerkers van Zigzag.
Laat ons nog heel eventjes terugblikken op november en december 2022.
Hmmmm, ok………. In Zigzag ging het meestal zijn gangetje met de vaste activiteiten
zoals breien, wandelen, rummikub, haken, wiezen, kingen, koken, naaien….
Over deze laatste activiteit valt er nog een artikel te lezen, hier verderop in het krantje.
Verschillende creaties die door de vlijtige naaisters werden vervaardigd, werden verkocht
voor het goede-doel-evenement “G-sport Vlaanderen”. Er werd een mooi bedrag
verzameld. Blader strakjes vlug door en lees er alles over.
Er waren nog andere leuke activiteiten, zoals een bingo, een daguitstap naar de kerstmarkt
in Kortrijk, een “hobby in de kijker” en een gezellig kerstfeest voor mensen die nergens
terecht kunnen tijdens de feestdagen.
Dan vergeet ik nog bijna een paar maandelijkse activiteiten voor de ingeschrevenen, denk
maar aan de crea, het koolhydraatarm bakken, creatief schrijven, …
Ook in het nieuwe jaar kunnen we rekenen op deze geëngageerde vrijwilligers.
Vanaf januari 2023 staan er weer leuke dingen op stapel: een feestmaaltijd ter bedanking
van alle vrijwilligers binnen Zigzag, een workshop snailmail, een vorming ‘Snoei in je
energiefactuur’, een verzoekplatenavond met onze huisdj, een vorming ‘Orde en rust in je
hoofd’ en nog zoveel meer.
Spring gerust eens in Zigzag binnen en bekijk de affiches of neem een exemplaartje van de
maandkalender mee. Zo blijf je goed op de hoogte en vind je vast iets wat je leuk lijkt.
Tot ziens in Zigzag
Anja M.
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Even wat uitleg bij onze interne werking …
Binnen Zigzag zijn verschillende overleggroepen actief die er mede voor
zorgen dat we een actief en heel verscheiden Huis voor Ontmoeting binnen de
GGZ kunnen zijn. De bijeenkomsten staan OPEN voor alle geïnteresseerde
leden en vrijwillige medewerkers. Je kan dus ten allen tijde aansluiten en je
stem laten horen. Wij zien trouwens op deze samenkomsten graag nieuwe
gezichten, want dat betekent ook: nieuwe ideeën en voorstellen, andere
kritische bedenkingen, verfrissende inspiratie,… Ben je geïnteresseerd, kom
dan gerust eens af of laat het ons horen!

Werkgroep Vrijetijdsbesteding en Vorming:
Samenwerkingsverband tussen Zigzag, BeWo Pro Mente, BeWo Waasland en
Dagcentrum Largo met het oog op het ontwikkelen en/of stimuleren van
vrijetijds- en vormingsactiviteiten, in de breedste zin van het woord. Dit is
een samengestelde groep van professionele medewerkers en
cliënten/bewoners.

Eerstvolgende samenkomsten:
- Maandag 16 januari 2023 om 14u30 in Zigzag
- Maandag 13 februari 2023 om 14u30 in Zigzag

Redactieraad Ziezo:
Heb je nieuwe ideeën of wil je gewoon een steentje bijdragen bij het maken
van het Ziezo-krantje? Kom dan zeker eens langs!

Onze volgende redactieraad gaat door op:
Dinsdag 17 januari 2023 om 10u30 in Zigzag
Iedereen welkom!
6

Lidmaatschap Zigzag
Voor wie:
*
*

Cliënten in begeleiding binnen de GGZ
Ex-cliënten indien ze al bekend waren in Zigzag toen ze nog in
begeleiding waren binnen de GGZ

*

Lidkaart en -bijdrage, geldig voor een kalenderjaar
(afhankelijk van het resterende aantal maanden)
€ 12,00 / jaar (€1,00/maand)
Identificatiegegevens (ENKEL ter beschikking van
professionele medewerkers van Zigzag en ENKEL voor intern gebruik;
leden hebben altijd het recht hun eigen gegevens in te kijken!)
Naam
Adres (woonst)
Telefoon
Emailadres
Begeleidende instantie GGZ (eventueel persoonlijke
begeleider) (bij aangaan lidmaatschap en bij iedere
vernieuwing, ieder kalenderjaar)
Leeftijd / geslacht
Wat zou je als lid voor Zigzag kunnen doen?
Beperkt inkomen?

Wat:

*
*

Voordelen:
*
*
*
*

Gebruik van computers & internetverbinding
Gratis exemplaar krantje ‘Ziezo’ (indien gewenst)
Deelname aan activiteiten en uitstappen aan goedkoopste
tarief (minimum kostprijs of aan ledenprijs G-sport Vlaanderen)
Verzekering tijdens sportieve-recreatieve activiteiten van G-sport Vlaanderen
en Zigzag

Extra voordelen voor leden met beperkt inkomen (cfr. kansenpas):
*

Aankoop van cultuurtickets via Vrijuit

Condities:
*
*
*

*

Lidmaatschap is niet verplicht, wordt wel gestimuleerd
Betrokkenen (niet-cliënten) blijven welkom, maar kunnen
geen lid worden
Niet-leden kunnen gratis blijven gebruik maken van het alcoholvrij
praatcafé en kunnen aan activiteiten en uitstappen deelnemen aan
verhoogde deelnameprijs (+ 1/3 (afgerond tot €0,50)) of aan nietledenprijs Psylos; deelname aan activiteiten die voor leden gratis
zijn, kosten voortaan €1,00 voor niet-leden
Krantje ‘Ziezo’ voor niet-leden aan €1,00 te koop
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Centrale CliëntenRaad PC Sint-Hiëronymus (CCR)
Wij, Peter en Lien, zitten voor Zigzag in de Centrale Cliëntenraad van
PC Sint-Hiëronymus. We willen de belangen van ALLE cliënten in Zigzag behartigen en
jullie stem laten horen in het groter geheel (Centrum Sint-Hiëronymus).Wij zijn zeer
gemotiveerd en jullie kunnen ons bereiken via dit e-mailadres: zigzag.ccr@gmail.com
Als jullie ideeën, bedenkingen en/of suggesties hebben, kunnen jullie ons bereiken via
bovenstaand e-mailadres of een briefje in de ideeënbus steken in het praatcafé van Zigzag.
Peter M. en Lien A.

Verslag CCR 28/11/2022
Op 28/11/2022 was er weer een overleg van de CCR (Centrale Cliënten Raad).
De verantwoordelijke van de technische dienst is zich komen voorstellen en heeft de
werking uitgelegd. Hij gaf wat meer duiding over het takenpakket waarvoor zij zelf
verantwoordelijk zijn en over de opdrachten die ze uitbesteden aan andere firma’s.
Ook gaan wij een terugkoppeling vragen van de directie om eens af te toetsen wat zij
vinden van de CCR.
In december 2022 was er geen CCR wegens de feestdagen. In januari 2023 is er opnieuw
een overleg van de CCR.
Peter M. en Lien A.
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Sport & Spel
in Zigzag

Badmintonclub “De Fonsjes”
Waar: Sporthal recreatiepark “De Ster”, aan de achterkant.
Wanneer: Elke dinsdag tussen 18u45 en 20u30
Kostprijs: 2 euro
Info: Als jullie komen spelen, laat het ons weten via sms of bel
op volgende nummers: Nadia GSM: 0486/12 27 04 of
Donny GSM: 0472/13 48 39

Oplossing puzzelhoekje (Ziezo jrg. 22 ed. 5)
Legpuzzel ***
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Nieuw puzzelhoekje
Binaire puzzel ***
Vul alleen nullen of enen in. Maximaal twee nullen of enen naast elkaar.
Elke rij of kolom bevat evenveel nullen als enen.
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Sudoku ***
Vul het diagram zo in dat in elke rij, elke kolom en elk vierkant van 3 bij 3 vakjes alle
cijfers van 1 tot en met 9 precies één keer voorkomen.
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Veel puzzelplezier. Carine P.

Lachen met Patrick
1) Soms
Bij de manege: ‘Is dat jouw paard?’ ‘Soms’. ‘Hoezo, soms?’ ‘Wel, als het paard mooi
gepoetst is, is ie van mijn vrouw. Staat er een buitenrit gepland, is ie van mijn dochter. En
als ie verzorgd moet worden of de stal uitgemest, is ie van mij.’
2) Fouten
Directeur: ‘Tom, jij hebt 7 exact dezelfde fouten in je examen als Sam die naast je zit. Hoe
verklaar je dat?’ Tom: ‘Heel simpel, meneer, we hebben dezelfde leraar.’
3) Nieuw
Henk en Ingrid bezoeken een museum. Halverwege de tweede zaal stoot Ingrid per
ongeluk een beeldje om. De zaalwachter komt woedend aanrennen en roept: ‘ Dat beeldje
was 500 jaar oud!’ Opgelucht roept Henk uit: ‘ Godzijdank, ik dacht dat een nieuw was’
Uit: Primo magazine & TV gids
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TOPBILJARTTORNOOI 2022
Ook dit jaar vond er in Zigzag weer een topbiljarttornooi plaats. Voor deze editie hadden zich 9
deelnemers ingeschreven. Er werd een schema opgesteld zodat alle spelers eens tegen elkaar
uitkwamen. Er zaten zeer spannende duels tussen. Iedereen deed zijn best om zijn of haar
tegenstander het vuur aan de schenen te leggen. Er werd al eens gevloekt en gesakkerd maar los
daarvan hing er een zeer sportieve sfeer. Uiteindelijk is het maar een portie plezier. Nadat
iedereen zich eens met elkaar had kunnen meten, werd de balans opgemaakt. De vier beste
spelers stootten door naar de volgende ronde, de halve finales. De vier spelers die de strijd met
elkaar aangingen, waren Patrick D. B., Patrick M., Rudy S. en Johan. De eerste halve finale die op
het programma stond was tussen Patrick D.B. en Rudy S. Laatstgenoemde sleepte de overwinning
binnen met 2-0. De andere halve finale tussen Patrick M. en Johan werd beslecht in het voordeel
van Johan. Hij haalde het met 2-1. Bijgevolg werd de troostfinale het duel der Patricken. Het was
Patrick M. die aan het langste eind trok en als derde eindigde in de rangschikking. De grote finale
tussen Rudy S. en Johan eindigde in het voordeel van Rudy S. Hij mocht zich voor de derde
opeenvolgende keer kronen tot eindwinnaar van het biljarttornooi. We wensen hem een dikke
proficiat. Ook een welgemeende dank u wel aan alle deelnemers om op een sportieve manier
deel te nemen aan deze activiteit. Deze organisatie, die grotendeels gedragen wordt door Donny,
is zeker voor herhaling vatbaar. Ook de bijdrage van Jo is een speciale vermelding waard. Dankzij
zijn bijdrage konden de spelers steeds op een propere tafel spelen, die bovendien, in de mate van
het mogelijke, zo goed als waterpas gepositioneerd stond. Bedankt Jo!
Donny V.
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Sport & Spel
in de omgeving
G-sport Vlaanderen ondersteunt sportclubs en andere sportfederaties die zich
op een competitieve of recreatieve manier richten naar mensen met een
beperking of kwetsbaarheid. G-sport Vlaanderen biedt begeleiding op maat
voor topsporters met een beperking. G-sport Vlaanderen verlegt grenzen door
de uitbouw van een strategisch netwerk met professionals én vrijwilligers uit
de sportsector en andere maatschappelijke actoren. Op deze manier vormt G-sport Vlaanderen
een hefboom om mensen volgens hun eigen behoeften, mogelijkheden en ambities op een
gezonde, kwaliteitsvolle en plezante manier te laten sporten en bewegen. Meer info en
activiteiten op: https://www.gsportvlaanderen.be
Ontdek ook alle Te Gekke Wandelingen op www.tegek.be/te-gekke-wandelingen/wandelen

Evenement voor goede doel: “G – Sport Vlaanderen”
zondag 13 november 2022

“Met enkele creatievelingen van Zigzag hebben we vele mooie dingen genaaid . Wil je een
hippe pennenzak, toilettas, een leuk gsm zakje of een ander origineel cadeau geven met
kerst, kom dan zeker eens een kijkje nemen.”
Met deze woorden maakten we onze affiche voor ons goede-doel-evenement ten
voordele van G-Sport Vlaanderen. Wauw! Jawel hoor! En of jullie naar Zigzag kwamen
afgezakt! Door Suzanne en Martine werden er meer dan 200 (!) smoutebollen gebakken
en dankzij enkele naaisters van Zigzag hadden jullie leuke spulletjes om uit te kiezen.
Alvast iedereen die meegewerkt heeft super hartelijk bedankt voor jullie werk. Wat was
het een gezellige drukte. Dankzij jullie steun voor ons goede doel kwamen we in Zigzag
aan het mooie bedrag van 500 euro. De week erna hebben we, op een wandeltocht in
Buggenhout, ook nog spulletjes verkocht, nog eens goed voor een opbrengst van 55 euro.
Op dinsdag 22 november hebben we op het pingpong tornooi in Merelbeke aan Thomas
van G – Sport Vlaanderen dus het mooie bedrag van 555 euro mogen overhandigen.
Namens onszelf en ook namens G – Sport Vlaanderen een heel grote dank u wel.
Carine P.
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Muziek & Dans
in Zigzag

Patrick ’s muziekhoekje
Patrick ’s favoriete top 5: 11 december ‘22
1. Metejoor & Hannah Mae - Wat wil je van mij
2. Pommelien Thijs - Zilver
3. Camille - In de regen
4. Regi ft. Arno & Melanie - Als ik mezelf verlies
5. Mieke & Bandit - Liefde geeft licht
Alarmschijf: Frans Bauer & Sieneke - Vaya Con Dios

De Ultratop 10 van 10 december ‘22
1. Taylor Swift - Anti-Hero
2. Oscar and the Wolf - Warrior
3. David Guetta & Bebe Rexha - I’m good (blue)
4. Metejoor & Hannah Mae - Wat wil je van mij
5. Lewis Capaldi - Forget me
6. Pommelien Thijs - Zilver
7. Dean Lewis - How do I say goodbye
8 .Meghan Trainor - Made you look
9. Oliver Tree & Robin Schulz - Miss you
10. Rosa Linn - Snap
Voor de hitlijsten van vroeger kan je terecht op www.ultratop.be
Patrick V.B.

Een nieuw jaar
Een nieuw jaar tegemoet
Met veel goede moed
Met warme vriendschap
Dat is blijdschap
Een goede gezondheid
Dat wens ik iedereen
Met dank voor de inzet van iedereen
Wat ik zag in Zigzag
Steeds met een goede dag
Met een lach en steun voor ons
Is het personeel voor ons
Dus allemaal een gelukkig nieuwjaar
Met amusement in het nieuwe jaar
Kristine D.M.
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Muziek & Dans
in de omgeving

In memoriam: Nicole Josy, Will Ferdy en
Vader Abraham (Pierre Kartner)
Op 4 november overleed Nicole Josy (geboren als Nicole Van Palm). In 1970 leerde
Nicole een man kennen. Hugo was de naam. Al snel sloeg de vonk over en het tweetal
werd verliefd. Sindsdien vormden ze het bekendste zingende koppel van Vlaanderen,
Nicole en Hugo. In 1971 wonnen ze de liedjeswedstrijd Canzonissima met hun
legendarische nummer “Goeiemorgen, morgen”. Met dit nummer mochten ze vervolgens
ons land vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival. Jammer genoeg kreeg Nicole
vlak voor het vertrek naar Dublin geelzucht en kon het duo niet afreizen. Ze werden in
allerijl vervangen door Jacques Raymond en Lily Castel. Deze eindigden op een gedeelde
14de plaats uit 18 deelnemers.
Op 1 december 1971 traden Nicole & Hugo te Wemmel in het huwelijk.
Twee jaar later gingen ze dan met “Baby, Baby” naar het Eurovisiesongfestival.
Zij voeren de hele wereld rond om het entertainment te verzorgen op cruiseschepen.
Zij speelden ook mee in twee afleveringen van FC De Kampioenen: “Winterstop” en
“Love boat”. In 2008 wonnen ze “Zo is er maar één” met “Pastorale”, een prachtige cover
van het al even iconische duo Ramses Shaffy en Liesbeth List.
Nicole, we vergeten je niet.
Vier dagen later, op 8 november overleed Will Ferdy (geboren als Werner Ferdinande).
Hij werd bekend met de nummers “Christine”, “Belijdenis”, “De stervende”, “Ziede gij me
gere” en “Het schrijverke”, dat gebaseerd werd op het gelijknamige gedicht van Guido
Gezelle.
Hij was een voorbeeld binnen de holebi-gemeenschap, omdat hij als eerste bekende
Vlaming uit de kast kwam.
Van 1974 tot 1976 presenteerde hij de shows van Bobbejaan Schoepen in Bobbejaanland.
Ze namen samen ook enkele liedjes op.
Eind juni 2014 stopte hij definitief met optreden. In januari 2015 kreeg Ferdy de çavaria
Lifetime Achievement Award.
Will Ferdy leed aan de ziekte van Parkinson en had hartproblemen. Hij bracht de laatste
jaren van zijn leven door in een serviceflat op de Antwerpse Linkeroever. Hier overleed hij
op 95-jarige leeftijd.
Ook in Nederland overleed op 8 november een bekende zanger, Pierre Kartner, beter
bekend onder zijn artiestennaam “Vader Abraham”.
Als Lord Wanhoop nam hij een aantal “schuine” en dubbelzinnige liedjes op. De grote
klapper maakte hij pas in 1970 toen Corry en de Rekels wekenlang in de hoogste regionen
van de hitlijst stonden met zijn compositie: “Huilen is voor jou te laat”.
In de loop van de jaren zeventig was hij de man achter onder meer Ben Cramer (“De
clown”), Jacques Herb (“Manuela”) en Wilma (“Zou het erg zijn lieve opa”).
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Hij schreef ook de Nederlandse inzendingen voor het Eurovisiesongfestival van Ben
Cramer (“De oude muzikant”) in 1973 en voor Sieneke (“Ik ben verliefd”(sha-la-lie)) in
2010.
Met de carnavalskraker “Vader Abraham had zeven zonen” werd in 1971 het personage
“Vader Abraham” geboren. Hij scoorde heel wat top 10 hits zoals “Olleke bolleke” en
“Uche Uche”.
Vader Abraham scoorde heel wat solo hits als “In ’t kleine café aan de haven”, een
nummer dat gecoverd werd door ruim 250 artiesten.
Van ’t Smurfenlied verkocht hij wereldwijd meer dan 25 miljoen platen.
Kort voor de coronapandemie bracht Pierre Kartner zijn laatste single uit: “Zonder boeren
geen eten”, hiermee wilde hij de boeren een hart onder de riem steken in het stikstofdebat.
Pierre Kartner woonde het grootste deel van zijn leven in Breda. Hij leed aan het einde van
zijn leven aan botkanker. Hij werd 87 jaar.
Smurf in vrede!
Patrick V.B.

Zig Zag, Zig Zag, Zig Zag,
Zig Zag is een heel mooi woord
Zig Zag heeft daar al iemand van gehoord?
Ja, ik denk het wel vele mensen,
Jong, oud, groot of klein
Ieder van ons is speciaal.
En dat is superfijn
Zig Zag is een ontmoetingscentrum,
Waar je heel veel dingen kan doen.
Verschillende dingen en activiteiten
Voor je mentaal en sociaal welzijn
Maar ook krijg je van je medemens,
Soms een knuffel en een zoen.
Zig Zag is een ontmoetingscentrum,
Waar je ook iets kan nuttigen aan een
Democratische prijs
Zowel medewerkers en vrijwilligers
Maken je er wegwijs
Kortom Zig Zag is een hele mooie plek
En je wordt er behandeld met

“RESPECT”!
Kelly N.
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Film & Theater
In Zigzag

Cultuurgroep op stap
The Addams Family ‘De Musical’: 5 november 2022
In deze “creepy, kooky, mysterious, altogether ooky” musical volgen we de Addams
familie jaren nadat we ze hebben achtergelaten in de series, films en cartoons.
Wednesday is niet langer een meisje, maar een vrouw: een vrouw met haar eigen wil, en
laat die sterke wil nu net draaien rond de jonge Lucas Beineke. Wednesday denkt in hem
haar zielsverwant gevonden te hebben, maar kan ze voor de rest van haar leven wel
doorbrengen met iemand zo normaal? En nog belangrijker: kunnen de Addamsen om met
het groot worden van hun kleine meid.
Veel grijze en donkere tinten op het podium wat het voor mij iets vermoeiender maakte
om geboeid te blijven volgen. Ik kende ook het verhaal van ervoor totaal niet. We
hoorden wel van iemand van de groep die de film had gezien dat hij het super goed
gedaan vond. Weer een hele mooie musical van het Belcanto gezelschap.

Toneel Tijl: “Jesus, Maria, Jozef”: 3 december 2022
Kerstavond…
Georgette nodigt haar schoonbroer Albert uit op het feest; zeer tot verbazing en vooral
tegen de zin van haar man Michel. Hij heeft daar heel gegronde redenen voor. Zo worden
2 broers, Albert en Michel, die jaren in ruzie leven, gedwongen om kerstavond samen
door te brengen. Hun bejaarde moeder wil het zo want zij vindt dat de hele familie samen
moet zijn omdat ze een heel belangrijke mededeling wil doen. De sfeer zit ver onder nul
wanneer er plots… En dan is er nog Jef, de zoon des huizes die iets moet opbiechten.
Prachtig toneelstuk van Koninklijke Toneelgroep Tijl. Weer hartelijk gelachen!
Carine P.

Koninklijke Toneelgroep Tijl: ”Jezus, Maria, Jozef”
Op zaterdag 3 december gingen we met de cultuurgroep naar de nieuwe voorstelling van
toneelgroep Tijl. Er werd uitstekend geacteerd door Leo Pannier, Marleen Van Dooren,
Tim Steeman, Angélique Delcourt, Tim Ivens, Brenda Smet, Jean Gisar en Mieke De Greef.
Dit toneelwerk van Yves Caspar was een schot in de roos! Mieke De Greef is trouwens ook
de kers(t)verse voorzitster van Tijl. We hebben met de cultuurgroep enorm genoten van
deze voorstelling. Een lach en een traan kortom een toffe kerstkomedie. Dit was een heel
fijn stuk voor iedereen. Bedankt aan het hele team van Tijl voor de gezellige avond.
We kijken met de cultuurgroep alvast uit naar maart 2023. Dan spelen ze hun volgende
stuk: “Wanda’s Bonte Was”.
Patrick V.B.
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Film & Theater
In de omgeving
Culturele voordelen Zigzag!
Leden Zigzag met een beperkt inkomen:
In het praatcafé is steeds het nieuwe aanbod van ‘Vrijuit’ beschikbaar. Bij
interesse in een evenement of optreden, kan je een ticket reserveren via de
professionele medewerkers.

Cultuur in de stad: kalender januari – februari 2023
Wars
TAL EN TEE
Figurentheater

Zondag 15 januari 2023
15 u, Stadsschouwburg

Prijzen:
Standaardtarief: 10 €
Kansentarief: 2 €

+ 65: 10 €

Soms moet het eerst donker zijn voor je iets kan zien
WARS speelt zich af tegen de achtergrond van een bruisende grootstad, waar aan de
rand, in de haven, een bonkige man woont. Wars is een eigenzinnige kraandrijver en
dwarsdenker die samen met zijn dochter Luttel hoog in een kraan woont. De kleine
Luttel beweegt zich vrij door dit ruwe onbehouwen stukje stad en keert elke avond
huiswaarts met zakken vol botjes, kevers, dopjes en vuursteentjes. Tot ze op een dag
iets vindt dat niet in haar jaszak past en beweegt, een wezentje dat ze niet meteen
kan thuisbrengen.
Een muzikaal en visueel verhaal dat zich leest als de afdruk in een vuursteentje:
caleidoscopisch fabelachtig fascinerend.

Mozart in het West-Vlaams
WANNES CAPPELLE EN NICOLAS CALLOT
Klassieke muziek, Nederlandstalig

Woensdag 18 januari 2023
20 u, Stadsschouwburg

Prijzen:
Standaardtarief: 17 €
Kansentarief: 3,4 €

+ 65: 16 €
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Cappelle en Callot duiken in het werk van Wolfgang Amadeus Mozart en zetten dit
naar hun hand.
Frontman van Het Zesde Metaal Wannes Cappelle en pianist Nicolas Callot toerden
het afgelopen jaar door heel Vlaanderen met hun programma Kom, benevelt mie, een
selectie liederen van Schubert, vertaald in het plastische en poëtische West-Vlaams
dat het oeuvre van Cappelle zo kenmerkt.
Dat smaakte naar meer. Maar Cappelle en Callot gaan niet zomaar voor hetzelfde
trucje. Voor hun volgende project blijven ze in Wenen maar duiken verder de
geschiedenis in. Dit keer pakken ze liederen van Wolfgang Amadeus Mozart aan.
Zoals Mozart de teksten van grote dichters als Goethe durfde aanpassen aan de
muziek, zet Wannes de liederen waar nodig naar zijn hand en blijven de teksten
spreken voor een hedendaagse luisteraar.
In deze intieme setting begeleidt Nicolas Callot Wannes meesterlijk op een pianoforte
uit eigen collectie.
De pers over hun vorige samenwerking ‘Kom, benevelt mie’:
“Dit is Schubert zoals u het nooit gehoord heeft, dit is de meest originele Schubert aller tijden.
Beluister meteen ‘Heidenröslein’ en ‘An Silvia’. Niet te missen!” - www.stretto.be
“Een Wannes die zo in zijn West-Vlaams en met Schubert’s rauwe, naakte songs, zonder opsmuk
van zijn groep, voor het voetlicht komt, dat maakt tegelijk ook kwetsbaar. De performance met
Callot is echte voorgrondmuziek en alles komt heel ontwapenend binnen.” - www.writteninmusic.be

Comedy @ foyer: “MIJN WERK”
RAF COPPENS
Humor

Donderdag 19 januari 2023
20 u, De Foyer

Prijzen:
Standaardtarief: 12 €
Raf Coppens werkt in een Kringloopwinkel.
Om structuur te brengen in zijn dag brengt hij structuur in hun winkel.
Hij komt er in contact met vreemdelingen, artikel 60’ers, ex-gedetineerden, Brusselaars en andere
gewone mensen.
Hij slaat geregeld een praatje, weliswaar met gerecycleerde teksten.
Onder de middag eet hij boterhammen.
Hij leert dat mensen die het moeilijk hebben contenter zijn.
Hierover brengt hij verslag uit met veel one-liners, actuele humor en liedjes.

Nele bauwens swingt het jaar uit
NELE BAUWENS & THE WHODADS
Cabaret, Nederlandstalig

Donderdag 26 januari 2023
20 u, Stadsschouwburg

Prijzen:
Standaardtarief: 20 €

65+: 19 €

Kansentarief: 4 €
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Een knaller van een muzikale
eindejaarsconference!
Een
muzikale
eindejaarsconference
van
cabaretière Nele Bauwens. Samen met bigband
The Whodads blikt ze terug op 2022 met heerlijke
feelgood muziek en grappige, herkenbare en tot
nadenken stemmende verhalen. Zij kan niet
stilzitten en hoopt van jou hetzelfde.
La Bauwens verdiende haar sporen als
cabaretière met hilarische, tedere en snijdende
voorstellingen. En als vaste waarde van onder
meer El Tattoo del Tigre en het Jukebox-trio hoeven we je niet meer van haar
zangtalent te overtuigen.
The Whodads spelen al meer dan een kwarteeuw de betere mambo en stevige swing.
Met die wall of sound zal het bij ieder kriebelen tot in elk orgaan of ledemaat. Denk
aan tintelende oren, zinderende gevoelens in de hartstreek en onbedwingbaar links
en rechts uitslaande knieën. Zet Nele aan het hoofd van The Whodads en het is
feest!
Gaat het nu goed of slecht met de wereld? En met jou? En met mij? Je zal het nooit
weten als je er niet bij was.
Nele Bauwens: “Na de conferencepeer nu ook de conference-Nele!”

Theater Froefroe: DIVA
Figurentheater, Opera

Dinsdag 7 februari 2023
20 u, Stadsschouwburg

Prijzen:
Standaardtarief: 20 €

65+: 19 €

Kansentarief: 4 €

Een theaterverhaal van eigenwijze broederliefde, vol varkens en romantiek
onder een deken van hemelse melodieën
In het 18de-eeuwse Italië serveert FroeFroe ons een
heerlijk “broederliefde”- verhaal. Over de twee broers
Brossi die, na jaren van broederlijk delen (werk,
muziek, geld en liefjes), uit elkaar worden getrokken
door gedrevenheid en ambitie.
Angelo dumpt zijn broer en componist. Hij kan carrière
maken als hij zingt voor koningen en werkt met de
allergrootste muziekschrijvers van die tijd. Zo wordt hij
een superster. Tot zijn stem overslaat. De hoogste
noot haalt hij niet (meer). Een kind staat op in de zaal
en zingt schoner dan wie ook het einde van de aria. Staande ovatie, maar: wie is dat kind?
Een topcast van muzikanten (barokensemble B.O.X. Baroque Orchestration X, Tsar B en Lili
Grace!). Hemelse stemmen. Engelachtige muziek. Een verhaal Het Parfum waardig. Verrassende
poppen. Spannend én ontroerend.
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Revue Blanche - A Page of Madness
Concert, Stadsschouwburg

Vrijdag 10 februari 2023 om 20u
Info

Het derde multimediale project
dat Revue Blanche maakt in
opdracht van Muziekcentrum
De Bijloke Vertoning van de
Japanse stille film A Page of
Madness van Teinosuke
Kinugasa & Yasunari Kawabata
(Nobelprijswinnaar Literatuur)
met live uitgevoerde soundtrack
gecomponeerd door Daan
Janssens (in opdracht van Centre Henri Pousseur) en teksten van Dirk De
Wachter. In deze avant-gardefilm uit 1926 schildert de Japanse cineast Kinugasa
de subjectieve waarneming van de bewoners van een op hol geslagen
krankzinnigengesticht. De mentale toestand van de patiënten en een
schoonmaker in een psychiatrische inrichting wordt vertolkt door visuele effecten
en onverwachte cameravoering. Deze film werd 45 jaar verloren gewaand, in 1971
opnieuw uitgebracht en groeide uit tot een cultfilm. Oorspronkelijk werd deze film
uitgevoerd met een verteller (‘benshi’) en live muziek. Vandaag wordt deze benshi
vervangen door de nieuwe soundtrack van componist Daan Janssens. De
luisteraar wordt meegenomen naar een sferisch, kleurrijk en bij momenten
bevreemdend sonoor universum.

Bitbybit
MOVEDBYMATTER/COLLECTIF MALUNES

Zaterdag 25 februari 2023
Zondag 26 februari 2023
20 u
Tent Baenslandwijk

Prijzen:
Standaardtarief: 115 €

65+: 14 €

Kansentarief: 3 €

Een spectaculair en spannend, maar ook teder circusduet
Hoe ontleed je een broederband? Hoe ga je openlijk de confrontatie aan met iemand
die je dankzij elkaar én ondanks elkaar geworden bent?
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Bitbybit verenigt een klassieke circustechniek (Jaws of Steel) met een beeldend
verhaal over twee onafscheidelijke broers (Simon en Vincent Bruyninckx van Collectif
Malunés). Ze spelen een gevaarlijk spel van aantrekken en afstoten, op de grens van
hun fysiek vermogen. Hun even sensitieve als spectaculaire tweestrijd resoneert met
een bezwerende soundtrack van Dijf Sanders.
In de beeldrijke regie van performancekunstenaar Kasper Vandenberghe en volledig
op elkaar aangewezen, treffen twee broers elkaar in de ring. Deze voorstelling in de
sfeervolle Dôme tent is een evenwichtsoefening tussen verbondenheid en veerkracht
enerzijds en de onvermijdelijke val anderzijds. Een ultieme toenaderingspoging,
waarbij ze volledig op elkaar toegewezen zijn.

"De charme van de circustent en de bijzonder moeilijke circusdiscipline
in combinatie met de uitgepuurde precisie en een sterke dramaturgische
boog leveren een intiem circuspareltje op dat niemand onberoerd laat." Jury theaterfestival '22
Peter M.
Bron: uitinvlaanderen.be
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Literatuur
in Zigzag & in de omgeving
Zigzag-bibliotheek
Leeskriebels? Kom dan gerust eens kijken in onze eigen Zigzag-bibliotheek.
Als lid van Zigzag kan je gratis een goed boek ontlenen (één maand)!

De Bib
Sint-Niklaas beschikt over een grote stedelijke bibliotheek waar je zowel boeken, artikels,
tijdschriften, dvd’s als cd’s kunt ontlenen. Ook organiseren ze het hele jaar door
verschillende activiteiten. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor richten tot ¨De BibSint-Niklaas¨ of https://sint-niklaas.bibliotheek.be/activiteiten

DE BIB, HENDRIK HEYMANPLEIN 3, 9100 SINT-NIKLAAS, 03/778.34.00
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Vorming
in Zigzag

Upcycling met textiel
Toen ik de allereerste keer hoorde dat Avansa een workshop met textiel deed, was ik super
enthousiast. Een kunstwerk voor aan de muur van textiel. Jahaa, daar had ik wel oren naar.
We hadden echter heren T-shirts nodig. En net die, waar géén zijnaad in zat. Dat was
natuurlijk een dingetje. Na wat vriendelijk rondvragen had ik er een deel verzameld. Mijn
zwager haalde opgelucht adem en haalde het kettingslot van zijn kleerkast af.
Maar ik dwaal een beetje af.
Donderdag 20 oktober zat ik dus heel nieuwsgierig in het hobbysalon. We waren met 8
deelnemers en de lesgeefster heette Gitte. We kregen zo’n kunstwerk te zien. De
verwachtingen werden echter niet ingelost.
Het “kunstwerk” was een, van karton uitgesneden, wolk, omwikkeld door een reep stof,
gemaakt van een T-shirt. De techniek echter was heel interessant.
We moesten het T-shirt op een bepaalde manier plooien, dan een lijn trekken en dan
mochten we dat T-shirt inknippen. Je kreeg een lange sliert. Door deze sliert tussen je twee
handen te spannen en te trekken, kreeg je een touw. Met dit touw kon je het uitgeknipte
stuk karton omwikkelen. Er werden verschillende witte en grijze wolken geboren maar ook
harten.
Het was heel ontspannend om te doen. Iedereen had een mooi resultaat. Het karton had
gerust nog wat steviger mogen zijn maar dat was dan weer lastig qua knippen.
Al bij al heb ik me geamuseerd, ik heb een regenboog en een kleine wolk gemaakt.
Wil jij ook graag een workshop of crea volgen? Kom dan eens langs in Zigzag om
je in te schrijven, aan democratische prijzen.
Anja M.

HOBBY IN DE KIJKER: SNAILMAIL
12 oktober kon je kennis maken met een van mijn hobby’s; snailmail.
Omdat dit eigenlijk nog onbekend is, geef ik graag een woordje uitleg.
Vrij vertaald betekent snailmail ‘slakkenpost’. Post die je verstuurt
via postzegels en brievenbussen.
Ik had mijn gekregen post uitgestald en iedereen kon het rustig bekijken.
Van een snailster, die ondertussen een vriendin is geworden, kreeg ik mijn
eigen snails (eventjes) terug. Die kon ik dus ook laten zien.
Er waren zo een 15-tal bezoekers. Ik kreeg ook de vraag om een workshop
te organiseren. Na overleg met Els, Fatima en de professionele medewerkers
van Zigzag werd er beslist om inderdaad een snailmail-workshop te laten doorgaan in
Zigzag.
Wat maakt snailmail anders dan gewone post?
Bij snailmail stuur je een brief (handgeschreven of getypt), een knutselwerk, en, eventueel,
‘goodies’ mee. Spulletjes zoals een strookje papier omwikkeld met washi tape, en theetje,
en nog veel meer platte dingetjes. Dit is zeker niet verplicht!!
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Je komt met andere snail(st)ers in contact via het internet. Op Facebook zijn bv. snailgroepen te vinden en ook online winkels zoals “Meer Leuks” of “Postmaatje” hebben
advertenties op de site staan. Je kan daarop reageren of zelf een zoekertje plaatsen.
Iedereen kan snailmailen!! Ben je niet creatief? Laat me je gerust stellen, IEDEREEN
is creatief op zijn/haar manier. En er bestaan hulpbronnen. In het Engels maar zéker
ook in het Nederlands op Youtube. Op het internet vind je ook informatie en tips.
Wat schrijf je dan zoal?
Je stelt jezelf voor en je schrijft wat je wilt. Jouw hobby’s, huisdieren, woonplaats en
misschien ook je lievelingskleur. Stel vragen, dan heeft de ontvanger alvast een tip om
voor jou een leuke snail te maken.
Heb je veel knutselgerief nodig?
Wat je vooral geld gaat kosten zijn de postzegels, zeker als je vaak, zoals ik, naar
Nederland stuurt. Versturen binnen België is dan goedkoper. In de Action vind je heel wat
leuke spullen maar met een pen, papier en schaar, kom je al een heel eind.
En wat als het toch niet echt klikt?
Laat via een beleefd mailtje weten dat het niet echt klikt en je de correspondentie wilt
stoppen. Daar wordt nooit een probleem van gemaakt. Het is bovendien een betere manier
dan plots te stoppen met post te versturen.
Ziezo, via de Ziezo :-) ben je nu wat informatie rijker! Als je het ook eens wilt proberen,
lees dan vooral het artikel hieronder over de workshop om snailmail te maken in Zigzag.
Anja M.

WORKSHOP SNAILMAIL MAKEN
Ben je nieuwsgierig geworden?
Heb je “Hobby in de kijker” gezien?
Heb je gewoon interesse?
Sluit dan aan bij 1 van de workshops.
Er zijn twee groepjes van maximum 6 personen, groep A en groep B.
Alle mensen in groep A maken hetzelfde snailmailprojectje. De mensen van groep B
maken een ander snailmail projectje.
Jullie sturen je snailmail van groep A naar B en vice versa. We loten namen, tenzij jij al
weet naar wie je gaat schrijven WANT er wordt OOK
een brief(je) naar mekaar geschreven. Ik zorg voor een leuk lijstje met onderwerpen. Ter
inspiratie.
Materialen en goodies zijn allemaal voorzien in de workshopprijs.

Workshop snailmail
2 groepjes van maximum 6 personen
Donderdag 26 januari 2023 van 13u30 tot 15u30
Vrijdag 27 januari 2023 van 13u30 tot 15u30
Vrijdag 10 februari 2023 komen beide groepjes samen om de brievenbus
te legen en hun post in ontvangst te nemen
Anja M.
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Terugkomdag Herstelacademie
Op 15 oktober ging de terugkomdag van de Herstelacademie door.
We hadden het al eens moeten uitstellen. Ik was ziek. Gelukkig kon er toch nog een nieuwe
datum gepland worden. Met een select groepje van zes personen was het heel gezellig in
de hobbyruimte te Zigzag.
Na het bijpraten en bekijken van ieders boekje (van de sessies Kracht In Beeld) startte ik
met een workshop rond muziek. Deze workshop geef ik ook nog eens in de sessie van
Creatief Schrijven.
Het is waar, muziek brengt mensen bijeen. Het beluisteren en schrijven van muziek, zorgde
voor een goede sfeer. Er waren lekkere knabbels en via het praatcafé kon je een drankje
bestellen. De uurtjes vlogen voorbij en ik kijk dankbaar en blij terug op de eerste
Herstelacademie. Ik wil ook nog graag Hilde bedanken, de professionele medewerkster,
die samen met mij de cursus gaf.
De Herstelacademie organiseert, buiten het Waasland, cursussen over heel Vlaanderen.
Elke cursus bestaat uit 4 halve dagen. Hij wordt gegeven door een professionele
medewerk(st)er en een ervaringsdeskundige. Zo’n cursus gaat over diverse thema’s: Werk
zoeken na ziekte, hoe vertel ik mijn omgeving wat er gebeurd (was)?, Hoe kan jij in je
kracht staan door beeldende technieken?, …
Bekijk het aanbod op www.herstelacademie.be
Steeds welkom!
Anja M.

Haken in Zigzag: afscheid van Juf Carine
Op woensdag 14 december was het de laatste haakgroep onder de deskundige
begeleiding van Carine. Na 10 jaar volle overgave geeft ze de fakkel nu door aan Els,
die tweewekelijks vanaf 11 januari het haken zal begeleiden, en gaat ze zich volledig
focussen op het naaien in Zigzag, samen met Liliane. Carine werd nog eens
welverdiend in de bloemetjes gezet tijdens de laatste bijeenkomst van 2022.
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Vorming
in de omgeving

VORMINGSAANBOD SINT–NIKLAAS:
Zin in iets nieuws? Iets leerrijks of ontspannend? Bekijk dan ook eens volgende organisaties!

Avansa Waas en Dender:
Organiseert een waaier aan educatieve activiteiten die volwassenen persoonlijke,
sociale en culturele competenties bijbrengen en de deelname aan de
samenleving stimuleren. Dit gebeurt in samenspraak en samenwerking met tal
van sociale -en culturele sleutelfiguren, waaronder Zigzag. Op regelmatige basis
vinden in het ontmoetingscentrum workshops en infomomenten plaats. Ook kan
je in Zigzag kennismaken met het aanbod van Avansa, via hun infobrochure!
Of neem een kijkje op de website https://avansa-wd.be/

Vrije ateliers:
De Vrije Ateliers organiseren ieder jaar twee reeksen van uitgebreide dag- en avondcursussen, vanaf
september en vanaf februari. Deze cursussen richten zich tot wie belang stelt in plastische vorming, filosofie
en persoonlijkheidsvorming, actualiteit en geschiedenis, dans, culturele uitstappen, audiovisuele kunsten,
tentoonstellingen en andere culturen. De cursussen worden gegeven door professionele docenten.
Website: http://www.vrijeateliers.be
Tel: 03/ 778 33 70

Ligo: Centrum voor basiseducatie Waas en Dender
Kom als volwassenen je kennis opfrissen en versterken.
Want als je leert, sta je sterker! Basiseducatie geeft
cursussen en helpt je om je kennis van taal, rekenen,
computer of algemene vorming op te frissen en te
versterken. De wereld rondom ons verandert snel. Het is
niet altijd gemakkelijk om mee te zijn. Als je vroeger
minder kansen kreeg, is het soms extra moeilijk om te
volgen en bij te blijven. Basiseducatie houdt daar
rekening mee. Basiseducatie heeft je heel wat te bieden.
Want iedereen verdient het om mee te zijn in de
samenleving!
Website:
https://www.ligo.be/waas-en-dender/lesplaats/
sint-niklaas
Tel: 03 766 29 29

CVO Focus:
CVO Focus is een centrum voor Volwassenenonderwijs
(CVO) en organiseert cursussen en opleidingen voor
volwassenen. Focus is gevestigd in Sint-Niklaas, Beveren
en Sint-Gillis-Waas.
Website: https://cvofocus.be
Tel: 03/295.71.72 (Sint-Niklaas, Beveren en Sint-Gillis-Waas)

(Bron: Azo-hee / kansenpaskrant Jaargang 1, nr 3)
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Meditatiecentrum ‘RIETKRACHT’
Een groep enthousiastelingen richtte het meditatiecentrum ‘RIETKRACHT’ op omdat
samen mediteren ons helpt onze eigen weg te vinden.
Meditatie is een vriendelijk en stil aanwezig zijn bij alles wat we ervaren.
Deskundige begeleiders helpen ons op weg, om onszelf terug te vinden in het hier en nu.
Meditatie is zitten, zitten in aandacht en ontdekken dat achter onze dagelijkse
beslommeringen een bron van wijsheid schuil gaat. We richten ons op meditatie in zijn
breedste vorm en doen dit in een continu proces. We bieden sessies aan online en op
locatie.
Meer info en data: www.rietkracht.be
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Digipunten Sint-Niklaas
Wil je iets doen op je computer of smartphone, maar weet je niet goed hoe? Heb je een
vraag en kan je wat hulp gebruiken? Ben je onzeker en wil je niets verkeerds doen met je
toestel? Onze deskundige medewerkers staan voor je klaar met antwoorden, hulp en
advies. En dat helemaal gratis! Kunnen we je niet onmiddellijk helpen? Dan gaan we
samen op zoek naar een passende oplossing.
Waarmee kunnen we zoal helpen? Allerlei apps installeren zoals itsme®, de app van je
bank, een app voor e-mails …, informatie geven over hoe je apps of websites kan
gebruiken, een account aanmaken, online reservaties maken, informatie opzoeken, een
e-mail sturen, foutmeldingen oplossen, updates uitvoeren, …
Waar kan je ons vinden? Wil je zeker zijn dat een medewerker voor je klaarstaat? Maak
een afspraak via 0471 24 58 82 of via digipunt@sint-niklaas.be. Vermeld bij je reservatie
ook waarmee we je kunnen helpen. Je kan ook ter plaatse in het digipunt een afspraak
maken.
Digipunten St.-Niklaas: Welzijnshuis, Hoofdbib, ’t Lammeken/De Variant, Kringwinkel
Den Azalee
Digipunt Herleving: Westerplein 5, 9100 Sint-Niklaas
Email: info@westerbuurt.be
Openingsuren: Woensdag: 10 - 12 uur

REGIO SINT-NIKLAAS
Contactpersonen:

Els Roggeman: 0493/734613
Fatima Van Bauwel: 0472/950404

Waar?:

Huis van het kind
Kazernestraat 35, 9100 Sint-Niklaas

Bijeenkomsten 2023: kijk eens op: https://autismevlaanderen.be/regio-activiteiten

Vorming Present vzw: 5 december 2022 in Gent:
Omgaan met psychische kwetsbaarheid
Deze vorming ging door in Campus Dr. Guislain in Gent. We werden vriendelijk
ontvangen door Jolien van Present. Omdat het internationale dag van de
vrijwilliger was, had de Sint voor elke vrijwilliger een chocolade-attentie
achtergelaten.
In het eerste deel kregen we eerst uitleg over de Campus Dr. Guislain en de andere
3 deelcampussen die in de stad zijn verspreid.
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We kregen een korte uiteenzetting over de zorg van vroeger en nu: “herstelondersteunende zorg”. Tot aan de pauze ging het over “Omgaan met agressie”.
Daarna ging het over psychose.
Hoe moeten we omgaan met mensen die rare dingen zeggen?
Wat mag je zeggen en wat niet?
Bestaan er gouden regels?
Hoe kunnen we zaken overbrengen?
Ik vond persoonlijk het tweede deel het meest interessant.
Het was een heel aangename spreker.
Carine P.

Mijn kleinzoon
Liyo lief
Omi ’s kleine harte dief
Oh ik heb je zo lief
Je knuffelen met je spelen
Je liefst met niemand delen
Omi ’s grootste harte dief
Ik heb je onbeschrijfelijk lief
Wie had dat nu gedacht
Je bent een echte pracht
Ik kijk al uit naar het moment dat je naar me lacht
Ik wil je verwennen dag en nacht
Je verwennen tot in je kleine teen
Je verwennen zoals geen één
Wie had dat nu gedacht
Je bent zó een pracht
Voor altijd in mijn hart
Een onbeschrijfelijk kracht
Ik wist nog niet … toen
Welk gevoel het met mij zou doen
Mijn kleine kapoen
Mijne kleine schatteloe
Mijnen bizoe
Mijn rots
Omi ’s trots
Fiere omi
Lutje W.
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Knuffels
Soms zegt men wel eens in het leven,
Ik wil dit, ik wil dat, ik wil zus of zo,
Ofwel zegt men dit moet of dat moet…
Maar de mensen geven elkaar steeds minder
Een groet , een knuffel schept soms moed
Een knuffel is gratis en kost geen geld,
Maar dat wordt soms te weinig rondverteld
Dus knuffelen lieve mensen
Dat zou men eens meer moeten doen
Of een houvast met een zoen
Een knuffel blijft meegaan met zijn tijd
En daarvan krijgt een mens geen spijt
Dus lieve mensen
Onthoud 1 ding goed
Dat knuffelen en een kusje soms wonderen doet.
Kelly N. (16-10-2017)

Geluk kan je niet kopen,
geluk kan je wel geven,
geluk kan je hopen,
geluk is fijn om mee te leven.
Geluk kan je niet lenen,
van iemand die gelukkig is.
Geluk kun je wel delen,
met iemand die het mist 
Geluk kan je zelden winnen,
misschien met een jackpot of zo.
Geluk kan je niet geven,
voor een verjaardag, als cadeau.
“geluk” is een speciaal iets,
dus wees er zuinig mee.
Je krijgt het uit het niets,
dan voel je je heel tevree.
Lutje W.
Aan alle leden van Zigzag
Dank u voor het medeleven bij het overlijden van mijn papa. Veel fijne
herinneringen aan hem verzachten. Papa is voor altijd in mijn hart.
Kristine D.M.
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Anders
Mocht ik anders worden
Anders dat ik nu ben
Omdat ik door ongeluk of ziekte
Mijzelf niet meer ken
Mocht ik anders worden
En mijn afwezigheid groot.
Houd dan voor ogen
Die dingen waar ik van genoot.
Mocht ik anders worden
Niet meer zo kwiek, niet meer zo kras
Denk dan toch steeds aan al die jaren
Hoe ik van jullie hield en hoe ik was.
Kelly N. (2-11-2022)

HET LEVEN
Het leven is soms hard,
iedereen krijgt zijn part.
De een krijgt geluk
en kan de dag niet meer stuk.
Bij een ander valt er een traan
en moet die aan t vechten gaan.
Al gaat men dan door een hel,
Of zus en zo men komt er wel.
Niemand gaat zonder tegenslag door 't leven!
Het is voor iedereen geven en nemen.
iedereen kreeg zijn deel.
De ene weinig de andere veel.
Toekomst kijk daar niet naar,
laat je vandaag eens gaan.
Leef van dag tot dag,
dit is de beste raad dat ik gaf
Leef je leven en lach
Leef met een lach
Het mag
LEEF LEEF EN LEEF
Lutje W.
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Wat is er te doen…?
in Zigzag

Maandkalender Zigzag: januari 2023
Openingsuren praatcafé:
· Dinsdag: 14u - 20u
· Woensdag: 14u - 20u
· Donderdag: 14u - 20u
· Vrijdag: 15u - 21u
· Zondag: 13u - 17u
Wijzigingen altijd mogelijk: zie maandkalender hieronder!
Coronamaatregelen: Gelieve NIET naar Zigzag te komen als je je ziek voelt!
Zo zorgen we SAMEN voor ieders gezondheid en veiligheid.
• Zondag 1 januari: 13u - 17u: Nieuwjaarsdag: Zigzag gesloten!
• Maandag 2 januari: 20u: Bijeenkomst AA-groep ‘De Propere Lei’ (elke maandag,

zelfde uur)
• Dinsdag 3 januari: 14u - 17u: Nieuwjaarsreceptie Zigzag (welkom voor een hapje en

drankje op het nieuwe jaar)
• Woensdag 4 januari: 10u: Breien

13u30: Wandelen (elke woensdag, zelfde uur)
14u: Rummikub (elke woensdag, zelfde uur)
16u: Naaien
• Donderdag 5 januari: 14u: Creatief schrijven (daggroep)

14u: Rummikub (elke donderdag, zelfde uur)
• Dinsdag 6 januari: 17u30: Vragen staat vrij (verzoekplatenavond met DJ Patrick)
• Woensdag 11 januari: 10u: Breien

17u30: Haken met Els
• Zaterdag 14 januari: 14u - 16u: Praatgroep Autisme (enkel voor personen met ASS)
• Maandag 16 januari: 14u30: Werkgroep VTB en vorming
• Dinsdag 17 januari: 10u30: Redactieraad Ziezo

14u: Vorming: ‘Snoei in je energiefactuur’ (i.s.m. Avansa)
17u30: Wiezen
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• Woensdag 18 januari: 10u: Breien

16u: Naaien
• Donderdag 19 januari: 17u30: Creatief schrijven (avondgroep)
• Zaterdag 21 januari: 19u: Nieuwjaarsreceptie Kroonmolenwijk in de Broederschool
• Woensdag 25 januari: 10u: Breien

14u: Animo met Tim (Individuele Traject Begeleiding Vrije Tijd
en Vorming)
17u30: Haken
• Donderdag 26 januari: 13u30: Workshop ‘Snailmail’ (groep 1)
• Vrijdag 27 januari: 13u30: Workshop ‘Snailmail’ (groep 2)
• Zondag 29 januari: 13u30: Vinylplaatjes met DJ Patrick

Alle info over de extra activiteiten te verkrijgen in Zigzag
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COLOFON
Zigzag
Huis voor ontmoeting in de Geestelijke Gezondheidszorg

Hazewindstraat 7
9100 Sint – Niklaas
Tel. : 03/778.25.53
E – mail: zigzag@hieronymus.be
Website: http://www.ontmoetingshuiszigzag.be
(Ziezo ook te lezen via deze site)
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Huis voor Ontmoeting
in de Geestelijke Gezondheidszorg
Adres: Hazewindstraat 7
9100 Sint-Niklaas
Tel: 03 778 25 53
Email: zigzag@hieronymus.be
Website: http://www.ontmoetingshuiszigzag.be

Openingsuren alcoholvrij praatcafé:
Dinsdag, woensdag & donderdag: 14:00 – 20:00 uur
Vrijdag: 15:00 – 21:00 uur
Zondag en feestdagen: 13:00 – 17:00 uur
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