
SENIORENRAAD 
 

De seniorenraad geeft advies aan het 
gemeentebestuur m.b.t. alle 
aangelegenheden die de ouderen 
aanbelangen en stimuleert de 
ouderenwerking en het  - welzijn. 

 
De ontmoetingsdagen vinden plaats in het trefpunt ’t 
Eiland, Sportdreef 3: iedere weekdag, behalve op 
woensdag, open van 13.30 tot 17 uur! 
Bijzondere initiatieven zijn: 
o breinamiddagen voor het goede doel 
o bezoekjes aan de 80-jarigen 
o de seniorenweek in november 
o de opendeurdag 
o de wandelingen voor mensen met een fysieke 

beperking 
 
Info  
Lieve Steurbaut, voorzitter, tel: 0471 292 931 
Email: armand.rommelaere@skynet.be 
Alex Vertenten, behandelend ambtenaar 
09 389 29 80 – alex.vertenten@gavere.be 
 
 

SENIORENVERENIGINGEN 
 

De Gaverse seniorenverenigingen bieden tal van 
activiteiten aan. U kan er terecht voor voordrachten 
rond sociale of culturele thema’s en culinaire 
geneugten worden uiteraard niet uit het oog verloren.  
Op sportief vlak is er ook voor elk wat wils. 
 

 
 
 

Neos Gavere is een socio-culturele vereniging en 
organiseert gezellige bijeenkomsten, voordrachten over 
gevarieerde maatschappelijke thema's, leerrijke 
daguitstappen naar bezienswaardige steden met 
bedrijfsbezoeken en meerdaagse reizen. 
 

Info:  
Nadine Verkruyssen 
tel : 09 330 50 74 of 0479 77 49 01 
email: neos.gavere@proximus.be 
website: www.neosvzw.be/gavere 
 
 

 
 
 

OKRA is een open, christelijke, respectvolle en actieve 
beweging. De beginletters van deze woorden vormen 
de naam OKRA. 
De  kaartingen (WZC Mariahuis) worden om de 14 
dagen op maandag (14 uur) georganiseerd met 
uitzondering van de maand juli. 
 
Info 
De Schamphelaere Nelly, tel: 09 384 42 66 
Email: nelly.deschamphelaere@telenet.be 
Freddy Martens, tel: 09 384 42 66 
Email: freddy.martens2@telenet.be 
www.okra.be/trefpunt-gavere 

PETANQUECLUB 
 
Er wordt elke woensdag- en 
zaterdagnamiddag van 13.30u tot 
18.00u petanque gespeeld.  
 
Info  
Bertrand Stevens 09 362 86 23  
Ivan Vanderhaeghen 0474 90 64 90 
ivan.vanderhaeghen@skynet.be 
 
 

S-Plus Gavere Actief is een 
seniorenvereniging met  
een ruim aanbod voor pittige plussers. 
Plezierig én met goesting. 

 
Info: 
Hubert De Loof  -  tel: 0477 70 45 45 18  
email: hubert.deloof@gmx.net 
Freddy Demoor  -  tel: 09 384 62 00  
email: freddydemoor@proximus.be 
 
 

Vief is een sociaal-culturele vereniging 
van en voor 55-plussers. 
Via het lokale knooppunt nemen we 
samen deel aan allerhande vrijetijds- en 

vormingsactiviteiten zoals vermeld in deze kalender. 
Juiste plaats en uur worden ten gepaste tijde aan de 
leden meegedeeld. 
 
Info 
Jan Vanderstraeten: Markt 45 -9890 Gavere 
tel: 0472 408 017 Email: vds.jan@telenet.be 
Martine Botteldooren: Palmstraat 8 -9890 Gavere 
tel: 0484 49 46 98  
email: martine.botteldooren@gmail.com 
 


