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Ben je tevreden? Vertel het dan door!
Heb je opmerkingen of suggesties?
Spreek er ons over aan of vul een roze formulier in (in de infohoek).
Wij zullen uw opmerking behandelen en proberen er iets aan te doen.
Heb je specifieke vragen of voorstellen: neem contact op met
Miek Laget – coördinator LDC De Welle.
dienstencentrum@ocmwzele.be of tel. 052/45 68 56
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VOORWOORD

Beste lezers,
Deze nieuwsbrief is alweer de laatste voor het groot verlof…maar voor het zover is, presenteren
wij u graag onze aantrekkelijke activiteitenkalender. Ook nu staat er nog heel wat gepland.
We organiseren een zeer interessante vorming over het zelf maken van natuurlijke verzorgingsproducten. De datum van deze vorming was oorspronkelijk gepland op 26 april maar werd door
omstandigheden verschoven naar 21 juni. Meer informatie in deze nieuwsbrief.

Mogelijks op de valreep maar toch vraag ik nogmaals uw speciale aandacht voor de toneelvoorstelling ‘Als Heimer komt’. Deze gaat door op donderdag 11 mei 2017 om 20u in GC De Wiek.
Het is een ontroerende theatervoorstelling over liefde …en Alzheimer. De theatervoorstelling
past in het project ‘Zele dementievriendelijke gemeente’ en is een gemeenschappelijk initiatief
van de Zeelse dienstencentra, OCMW en gemeente, ziekenfondsen, expertisecentrum dementie
Meander, huisartsen en professionele hulpverleners. Kaarten kosten € 10 en zijn te bekomen in
GC De Wiek.
Ondertussen zijn we ook reeds gestart met het uittekenen van de jaarlijkse daguitstap van het
LDC en denken wij aan een citytrip Gent. Als u suggesties heeft zijn deze zeker welkom.
Het LDC kreeg ondertussen wat extra mankracht, of in deze beter ‘vrouw’kracht onder de vorm
van Christine De Paepe. Zij werkt halftijds voor het LDC en u kan met vragen zeker bij haar terecht. Wij wensen haar zeer veel succes toe!
Wij wensen u zeer veel leesgenot en tot gauw in LDC De Welle.
Els Van Steen
Directeur Thuis – en Ouderenzorg.
De natuur explodeert
Buiten explodeert een veelvoud aan groen;
zelfs kleuren van bloemen die het steeds
meer gaan 'doen'.
Aan zintuigen kom je vrijwel tekort zodat
levendigheid je in een complete euforie stort.
Mens en dier worden er steeds actiever van.
Je storen aan wat regen lijkt een goed plan.
Slechts eventjes maar, het slaat pollen teneer.
Ademend vrijer nu, geen beletsels dan meer.
Iedere bloei kent haar eigen kenmerkende tijd.
Bewondering daarvan geeft geen enkele spijt.
Ronduit héérlijk dit fraais telkens keer.
Ieder jaar terugkomend en waarderend nog meer.
Dakoyria, 2016.
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PRAATCAFE

PRAATCAFE

14 juni 2017 om 14uur
“Over zinnenprikkelende oesters en verslavende chocolade: fabels en
feiten over voeding”
Dr.ir. Eric De Maerteleire

Over voeding doen de vreemdste verhalen de ronde. Op
basis van zijn jarenlange ervaring schreef Eric De Maerteleire daarom een boek, waarin de meest gestelde vragen
over de relatie tussen voeding en gezondheid zijn opgenomen. Het was de auteur immers opgevallen dat heel
veel vragen terugkeerden, waardoor de indruk ontstond
dat de antwoorden tekortschoten. Dit wordt hier verholpen. De schrijver verzoent wetenschappelijke kennis met
grote begrijpelijkheid. Een tachtigtal vragen komen aan
bod, met een hoge actualiteitswaarde. Dit boek lezen
komt ongetwijfeld uw gezondheid ten goede en kan als
een standaardwerk in deze materie worden beschouwd.
Uitgeverij: Roularta Books, Roeselare, oktober/november
2010, 352 pagina’s, € 25. Voor Nederland: Reality Bites,
Breda.
Eric de Maerteleire studeerde af als bio-ingenieur aan
de Universiteit Gent in 1973 en behaalde een doctoraatsdiploma in 1980. In datzelfde jaar

werd hij hoofd van het Gentse Stadslaboratorium, een functie die hij tot eind december 2010
uitoefende. Beroepshalve analyseerde hij dagelijks voedingsmiddelen. Daaruit ontstond zijn passie voor de relatie tussen voeding en gezondheid.
Prijs: € 3
Zaal 3
Vooraf inschrijven aan het onthaal
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DAGVERZORGINGSCENTRUM HET GETIJ

Wie als senior thuis woont maar af en toe extra hulp nodig heeft of meer sociale contacten wil, kan
terecht in ons dagverzorgingscentrum Het Getij.
Het dagverzorgingscentrum is open van maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd op feestdagen,
van 8u30 tot 17u en biedt plaats aan 10 gebruikers om op een aangename wijze de dag door te brengen.
De kostprijs bedraagt € 20,85 per dag. Hierin zijn het verblijf, verzorging, warm middagmaal en interne activiteiten inbegrepen.

Ontbijten kan aan € 1 en avondmaal kan meegenomen worden naar huis aan € 1,50.
Wie zich niet met eigen vervoer naar ons dagverzorgingscentrum en terug naar huis kan begeven,
kan beroep doen op een externe vervoersdienst die o.a. beschikt over een aangepaste liftbus voor
rolstoelgebruikers aan € 5,50 per enkele rit voor inwoners van Zele, € 6,50 voor inwoners van een
naburige gemeente en € 7,50 voor inwoners van een gemeente direct naburig aan de Zeelse buurgemeentes.
De meeste mutualiteiten geven een tussenkomst in de dagprijs.
Voor inlichtingen kan je terecht op het nummer 052 45 68 07 of via mail op
dagverzorging@ocmwzele.be
Enkele activiteiten in het dagverzorgingscentrum:

Koekjes bakken

geheugentraining

Kaarten

gezelschapsspel
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Zele, dementievriendelijke gemeente

Theatervoorstelling ‘Als Heimer komt’

Donderdag 11 mei 2017 om 20u in GC De Wiek
Kaarten € 10

Een theatercursief over liefde en Alzheimer. Wat blijft
er over als het denken wegvalt? Caroline en Ron proberen te achterhalen wat er in het hoofd omgaat van iemand met Alzheimer. De strijd tussen weten en het niet-meer-weten. De onmacht. De frustratie. Maar ze ontdekken ook
heel veel liefde, warmte en humor.

CENTRUMRAAD
DINSDAG 13 JUNI OM 14U
Heb je suggesties, ideeën, of nuttige tips om de wer-

king van

De Welle nog beter af te stemmen op jouw behoefte, laat dit weten door een briefje
te deponeren in de suggestiebus op de toog in de loungebar.

Wandelkalender DE WELLEKES
Cecile en Louis blijven wandelen in en rond Zele

Woensdag 10 mei : Durmen
Woensdag 14 juni : Dijk
Woensdag 12 juli : Gratiebossen
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Help’Desk PIET

Uitbreiding
hygiënische
dienstverlening

Wat als je geen weg
meer weet met de app
die je nochtans zelf
hebt gedownload?
Wat als je eens je
weg niet meer vindt in je eigen mappen op je
PC?

Kapster

Wat als plots je e-mail geblokkeerd is?
Wat als je je harde schijf moet defragmenteren en je weet absoluut niet meer hoe dit
gaat?

Op maandag- en vrijdagnamiddag
Informatie te verkrijgen
aan het onthaal

Wat als jouw computergeheugen vol is?
PIET WEET RAAD !
Tweewekelijks staat Piet klaar om te helpen en
je met raad en daad bij te staan met de dagdagelijkse problemen die je kan tegenkomen
in je digitale wereld. Let op: er wordt geen les
gegeven, je kan wel antwoorden verwachten
op je vragen, en hulp krijgen.

Lokaal dienstencentrum De Welle
zoekt vrijwilligers:

Piet is allrounder, dus hij kan overweg met
laptop, tablet, smartphone, Iphone…. Breng
zelf je multimedia toestel mee.

Dienstverlening: vervoer en boodschappen
bib aan huis
Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers
die graag met de auto rijden en andere personen willen helpen. Je moet wel over een eigen
auto beschikken om deel te kunnen uitmaken
van de vervoers- en boodschappendienst.

De HELP’DESK is open
elke 2de en 4de maandag
van de maand.

Het is voornamelijk de bedoeling dat je de minder mobiele Zelenaars vervoert in de omgeving
zodat ze hun boodschappen kunnen uitvoeren.
We vinden het belangrijk dat de vrijwilligers zich
voor een langere tijd engageren met ons, omdat
er na verloop van tijd een vertrouwensrelatie
ontstaat. We voorzien uiteraard een kilometervergoeding.”
Interesse ?
Contacteer Florence Bekaert:
tel. 052 45 67 33
of e-mail:
florence.bekaert@ocmwzele.be

Noteer alvast:
8 en 22 mei
12 en 26 juni
Steeds van 14u tot 16u
Deelnameprijs: € 1 aan het onthaal.
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Vrijdag 16 juni vanaf 12u

Feestelijke afsluiting
van het werkjaar
voor alle cursisten,
vrijwilligers, mantelzorgers
deelnemers aan activiteiten

Menu aan € 6
Soep
vispannetje met kabeljauw en grijze garnalen
met aardappelnootjes

ijsje

water en 1 tas koffie inbegrepen

Inschrijven aan het onthaal ten laatste op dinsdag 6 juni

Alle gebruikers van De Welle zijn hartelijk welkom
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TIPS BIJ WARM WEER DEZE ZOMER
Krijgen we warme vakantiemaanden ? Krijgen we een hittegolf ? Op 21 juni start het zomerseizoen,
tijd om aandacht te hebben bij plotse en aanhoudende temperatuurstijgingen. Van zodra we drie snikhete dagen en twee warme nachten na elkaar hebben spreken we van een hittegolf
VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN !
Wacht niet op een hittegolf om de gepaste maatregelen voor te bereiden.
Wat kan je zoal doen ?
- Geregeld en voldoende drinken, ook als je geen dorstgevoel hebt. Drink minstens 1,5 liter water (of 8
glazen) per dag. Vermijd alcoholische dranken en dranken met veel suiker;
- Draag lichtere kledij;
- Het is belangrijk om fysieke inspanningen te vermijden tussen 12 uur en 20 uur. De ozonconcentraties zijn dan het hoogst;
- Verplaats je sportactiviteit eventueel naar een (koele) binnenruimte, daar is minder ozon;
- Houd ramen, gordijnen en rolluiken overdag dicht en verlucht ’s nachts als de temperatuur gedaald
is;
- Je gaat het best buiten in de ochtend of ’s avonds en bescherm je met een hoed, zonnebril en eventueel beschermende zonnecrème.
- Draag ruime en lichte kledij.
- Laat kinderen nooit achter in een geparkeerde auto!
- Hou het weerbericht in de gaten!
Wil je meer weten over gezondheidseffecten, preventieve tips en maatregelen, surf naar
www.vlaanderen.be/nl/hitte-en-ozon

VERHUUR PERSONENALARMSYSTEEM

Wat ?

 met een invaliditeit van 66%
 die (tijdelijk) niet meer in staat zijn de huis-

Het personenalarmsysteem bestaat uit een
zendertje dat u rond uw hals of aan uw pols
draagt. Het werkt in alle kamers van de woning.
U drukt op de knop en kan onmiddellijk praten
met iemand van de alarmcentrale. Is dit niet
het geval of antwoordt u niet, dan belt de centrale een door u opgegeven contactpersoon.
De persoon komt bij u een kijkje nemen en
doet het nodige. Zijn uw contactpersonen niet
bereikbaar, verwittigt de alarmcentrale de
hulpdiensten zodat u altijd geholpen wordt.
De centrale is 24 uur per dag en 7 dagen per
week bemand.

houdelijke schoonmaak zelf uit te voeren (+
medisch attest of sociaal onderzoek)

Praktisch?
 Bij aansluiting betalen van waarborg € 50.
 Per maand een vaste bijdrage (afh. van

netto belastbaar inkomen € 10 of € 15).

 Bijkomende functies: CO detectie of brand-

detectie. Per functionaliteit + € 3 /maand.

Wat nodig bij aanvraag?
 Een actieve telefoonaansluiting.
 Identiteitskaart en SIS kaart.
 Kleefvignet van mutualiteit van de inwonen-

de personen.
 Het laatste pensioenstrookje of bewijs van
inkomsten.

Voor wie?
 vanaf 60 jaar
 in een palliatieve situatie ongeacht de leef-

tijd
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VORMING en CULTUUR

Film = € 1
Maaltijd + Film = Film Gratis

FILMFORUM
Dinsdag 13 juni 14u
Zaal 1

Dinsdag 9 mei 14u
Zaal 1

Brooklyn

PS I Love You

Brooklyn vertelt het meeslepende verhaal
van Eilis Lacey (Saoirse Ronan), een jonge
Ierse immigrante die rond 1950 in Brooklyn
haar weg probeert te vinden. Aangetrokken
door het veelbelovende Amerika, verruilt
Eilis het comfort van het huis van haar moeder in Ierland voor de oevers van New York.
De heimwee verdwijnt
snel wanneer Eilis
wordt bedwelmd door
de liefde. Maar haar
nieuw gevonden geluk
wordt al snel verstoord
door haar verleden en
Eilis zal een keuze
moeten maken tussen
twee landen en twee
verschillende levens.

Holly's leven is ingestort na de dood van
Gerry.
Holly verwaarloost
haar huis en haard en
is dan ook totaal onvoorbereid wanneer
haar familie en vrienden op zeker moment
samen voor de deur
staan. Het is haar dertigste verjaardag en ze
komen haar dwingen
om dit te vieren, in de
hoop dat ze toch haar
leven weer oppakt. De grootste verrassing
komt niettemin in de vorm van een verjaardagskaart die afkomstig blijkt van Gerry.
Hij blijkt in de periode voor zijn sterven
een heel traject te hebben bedacht voor
Holly's leven na zijn overlijden. Naast felicitaties, staat op de kaart de belofte dat wanneer ze telkens Gerry's aanwijzingen volgt
er nog talloze berichten van hem zullen
volgen.

Dinsdag 18 juli 14u
Zaal 1

The Bucket List
Als een opvliegende miljardair en een intelligente automonteur te horen krijgen dat ze niet te genezen kanker hebben, besluiten ze een lijst
maken van dingen die ze nog willen doen voor hun dood.
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VORMING
Zelf natuurlijke verzorgingsproducten maken
Leer hoe je thuis zelf eenvoudige verzorgingsproducten maakt. Gezonder, goedkoper en
ecologisch verantwoord.
Datum:

Woensdag 21 juni
van 14u – 16u
Spreker:
Sofie Jambers, aromatherapeute
Locatie:
LDC De Welle, zaal 3; Koevliet 3 Zele
Bijdrage:
€4
Info en inschrijven: LDC De Welle, tel. 052 45 68 51 –
dienstencentrum@ocmwzele.be

LOUNGEBAR
Zoete woensdag in LDC De Welle
We zijn gestart met een nieuw én vooral ook lekker initiatief.
Voortaan geven wij u elke 2e woensdag van de maand,
de mogelijkheid om in de loungebar van De Welle te
genieten van koffie met taart. Voor € 4 krijgt u een lekker stuk taart en een koffie. U kan vooral een leuke
babbel slaan met mensen, nieuwe contacten en vriendschappen leggen en tevens de activiteiten en de werking van De Welle (her)ontdekken.
Wees er snel bij want op is op !
De Volgende data: woensdag 10 mei, woensdag 14 juni en woensdag 12 juli
van 14u – 16u
Locatie:
LDC De Welle, Loungebar; Koevliet 3 Zele

BIBLIOTHEEK
BIBLIOTHEEK-AAN-HUIS
Ben je niet meer mobiel om zelf naar onze bib te komen, zit je vaak alleen maar ben je nog steeds een
verwoed lezer? Een vrijwilliger kan je boeken aan huis bezorgen.

Aanvragen op tel.nr 052 45 68 56
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WEKELIJKSE

BEWEGINGSACTIVITEITEN

Wis?
Breng
een wij
vullen
dit in en
j

Wist je dat je voor de bewegingslessen een
jaarlijkse terugbetaling kan aanvragen bij je
mutualiteit?
Breng een aanvraagformulier binnen , wij vullen dit
in en jij brengt het naar de mutualiteit.

Gym voor senioren
Elke woensdag van 10u tot 11u
€ 3 per les (10 beurtenkaart)
Lesgever: Jarno Wageman, topsporter kogelstoten
In samenwerking met Vlabus

Yoga
Elke donderdag van 15u tot 16u
€ 3 per les (10 beurtenkaart)
Lesgever: Philippe Gits, begeesterd
door yoga

K’robics
Elke vrijdag van 14u tot 15u30
€ 5 per les (10 beurtenkaart)
Lesgever: Koen D’Hous, gepassioneerd
tangodanser
In samenwerking met Planeet Mars

Fitness (Re-Fit) met verwensessie
1e en 3e dinsdag van de maand van 14u tot 16u
Begeleiding: Karin en Marie-Christine
€1
Je krijgt er nadien een hand– of voetmassage bovenop.

Fitness
Kom je liever vrij fitnessen, dat kan.
In de fitnessruimte (zaal 3) ben je steeds welkom om alleen of met
vrienden/lotgenoten gebruik te maken van de zitfietsen en cross-trainer.
12

RECREATIEVE ACTIVITEITEN



Elke maandag



Elke dinsdag, donderdag
en vrijdag

Biljartnamiddag vanaf 14u
8, 15, 22 en 29 mei

€ 1 per uur.

12, 19 en 26 juni
3, 10, 17, 24 en 31 juli

Hobbyclub van 13u30 tot 16u30
Naaien, breien, handwerk, beren maken, kantwerk, juwelen maken, tekenen, mandala’s
kleuren…..
Wil jij deelnemen of gewoon eens komen kijken, heb je een techniek die je graag aan anderen wil tonen en leren?
Welkom!

Wist je dat er in de loungebar diverse gezelschapsspellen in voorraad zijn?
Zij mogen vrij gebruikt worden.
Vraag aan de vrijwilligers in de bar waar je ze kan vinden.
Scrabble, Rummikub, schaakbord, pietjesbak, kaarten….

OPENINGSUREN
LOKAAL DIENSTENCENTRUM DE WELLE

Open elke werkdag van 9u tot 17u

LOUNGEBAR

Open elke werkdag van 11u30 tot 17u
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DIENSTVERLENING
SENIORENRESTAURANT
Elke middag behalve op zaterdag, zondag en
feestdagen kan er in het restaurant worden
gegeten. Het restaurant is gereserveerd voor:
 60-plussers
 Deelnemers aan activiteiten
 Vrijwilligers op de dag van hun vrijwilligerswerk
Een weekmenu kan geraadpleegd worden op
www.ocmwzele.be, klik door naar lokaal dienstencentrum/ seniorenrestaurant, of hangt uit
bij het onthaal.
Reserveringen gebeuren enkel aan het onthaal, betalingen gebeuren cash.
Wie voor de eerste keer komt dient zich zeker
aan te melden om zich te laten registreren.




Alle gebruikers krijgen een klantenkaart:
na 15 maaltijden krijg je 1 maaltijd gratis.
Op je verjaardag krijg je een huisaperitief aangeboden.
Maaltijd + film op de 2e dinsdag van de
maand: film gratis.

Een menu bestaat uit :

soep, hoofdgerecht, 1 dessert, 1 glas water en 1 kopjekoffie of thee.

Er is keuze
uit :

dagschotel :
1 week op voorhand bestellen

Prijs: € 6 per
menu

menu A , menu B of een
koude schotel :
dezelfde dag bestellen tot
9u15

11u30
11u45- 12u45

Soep
Uitschep van de maaltijden

Om de bediening vlot te laten verlopen
vragen we om deze uren te respecteren,
zodat er geen lange wachtrijen ontstaan.
Wie graag vroeger komt: de bar is open
vanaf 11u.

PEDICURE en MANICURE
Twee gepassioneerde pedicures bieden u voetverzorging aan op maandagen (Brendy) of op
vrijdagen (Isabel).
Gangbare verzorgingen: nagels knippen en vijlen, eelt en/of eksterogen verwijderen, schimmelnagels behandelen, vergevorderde ingegroeide nagels….
We hebben graag dat je met gewassen voeten op verzorging komt!
In combinatie met pedicure is ook manicure mogelijk.
PEDICURE: € 16, 20 min per persoon
PEDICURE + MANICURE: € 22 (enkel in combinatie): 35 min.
Terugbetaling bij je mutualiteit is mogelijk.

Volgende data:

Maandag 22 mei, 12 juni, 3 juli en 24 juli
Vrijdag 5 mei, 19 mei en 9 juni
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BLOEDDRUK- EN GEWICHTSCONTROLE

Deze dienstverlening is gratis.
Elke 2e en 4e vrijdag van de maand
van 9u tot 12u.
De bloeddrukmeting gebeurt door een gepensioneerd huisarts. Er wordt geen medisch advies gegeven, eventueel wordt er doorverwezen naar je huisarts.

Volgende controles : 12 en 26 mei, 9
en 23 juni en 14 juli

STERTELEFOON

Heb je nood aan meer sociaal contact? Zit je
vaak alleen en kan je je moeilijk verplaatsen?
Na een kennismakingsbezoek bellen we jou één
keer per week op een vooraf afgesproken tijdstip op.

Deze telefoontjes laten ons ook toe om te reageren in een crisissituatie. We hebben immers
enkele “hulplijnen” die we verwittigen als er
iets ernstig aan de hand zou zijn: een val, een
ziekte, een moeilijke dag...

Om de 2 maand nodigen wij je uit voor een gezellige koffieklets met muziek, een babbel samen met de vrijwilligers/bellers.
Indien gewenst, halen we je thuis op.

Ken je zelf mensen die lange dagen alleen zijn
en gebaat zouden zijn met een telefoontje,
laat het ons weten, dan brengen we een bezoekje en kunnen we opbellen.
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GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISZORG
Voor wie?

Wat nodig bij de aanvraag?

vanaf 60 jaar
in een palliatieve situatie, ongeacht leeftijd
invaliditeitspercentage van 66%
die (tijdelijk) niet meer in staat zijn de huishoudelijke schoonmaak zelf uit te voeren (+
medisch attest of sociaal onderzoek).
 voor kraamzorg gedurende max. 3 maanden.

 Identiteitskaart en SIS kaart.
 Kleefvignet van mutualiteit van de inwonen-






de personen.

 Het laatste pensioenstrookje of bewijs van

inkomsten.

 Het pensioenstrookje met vermelding van

jaarlijks verlofgeld.
 Ev. bewijs van invaliditeitspercentage + bewijs van de tegemoetkoming die u ontvangt.
 Aanslagbewijs roerende voorheffing.
(grondbelastingen) van eigendommen.

Waar aanvragen?
Bij de maatschappelijk werker thuiszorg,
telefoon 052 45 68 57 of via mail op thuiszorg@ocmwzele.be
Onze activiteiten worden gerealiseerd in samenwerking met deze partners:
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Activiteitenkalender MEI 2017
DATUM

VAN

TOT

OMSCHRIJVING

di 02/05/17

14:00

16:00 Re-Fit/verwennamiddag

zaal 3

di 02/05/17

14:00

16:00 Eten om niet te vergeten

zaal 3

wo 03/05/17

10:00

11:00 Seniorgym

zaal 1

wo 03/05/17

13:30

16:30 ICT en administratie: powerpoint 3A

zaal 2

do 04/05/17

09:00

12:00 ICT en administratie: powerpoint 2C

zaal 2

do 04/05/17

15:00

16:00 Yoga

zaal 1

vr 05/05/17

09:00

12:00 Start to ICT: Tablet en smartphone

zaal 2

vr 05/05/17

13:30

16:00 Pedicure

zaal 3

vr 05/05/17

14:00

15:30 K'Robics (koemba)

zaal 1

ma 08/05/17

13:30

16:30 Hobbyclub

loungebar

ma 08/05/17

14:00

16:00 Helpdesk Piet

zaal 2

di 09/05/17

14:00

16:00 Filmforum: Brooklyn

zaal 1

wo 10/05/17

10:00

11:00 Seniorgym

zaal 1

wo 10/05/17

13:00

16:00 Wandeling De Wellekes: Durmen

wo 10/05/17

13:30

16:30 ICT en administratie: powerpoint 3A

zaal 2

wo 10/05/17

14:00

16:00 Zoete woensdag

loungebar

do 11/05/17

09:00

12:00 ICT en administratie: powerpoint 2C

zaal 2

do 11/05/17

15:00

16:00 Yoga

zaal 1

do 11/05/17

20:00

22:00 Theatervoorstelling: Als Heimer komt

De Wiek

vr 12/05/17

09:00

12:00 Bloeddrukcontrole

zaal 3

vr 12/05/17

09:00

12:00 Start to ICT: Tablet en smartphone

zaal 2

vr 12/05/17

14:00

15:30 K'Robics (koemba)

zaal 1

ma 15/05/17

13:30

16:30 Hobbyclub

loungebar

di 16/05/17

14:00

16:00 Re-Fit/verwennamiddag

zaal 3

wo 17/05/17

10:00

11:00 Seniorgym

zaal 1

wo 17/05/17

13:30

16:30 ICT en administratie: powerpoint 3A

zaal 2

do 18/05/17

09:00

12:00 ICT en administratie: powerpoint 2C

zaal 2

do 18/05/17

15:00

16:00 Yoga

zaal 1

vr 19/05/17

09:00

12:00 Start to ICT: Tablet en smartphone

zaal 2

vr 19/05/17

13:30

16:00 Pedicure

zaal 3

vr 19/05/17

14:00

15:30 K'Robics (koemba)

zaal 1
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ma 22/05/17

13:30

16:30 Hobbyclub

loungebar

ma 22/05/17

13:30

16:00 Pedicure

zaal 3

ma 22/05/17

14:00

16:00 Helpdesk Piet

zaal 2

wo 24/05/17

10:00

11:00 Seniorgym

zaal 1

wo 24/05/17

13:30

16:30 ICT en administratie: powerpoint 3A

zaal 2

vr 26/05/17

09:00

12:00 Bloeddrukcontrole

zaal 3

vr 26/05/17

14:00

15:30 K'Robics (koemba)

zaal 1

ma 29/05/17

13:30

16:30 Hobbyclub

loungebar

wo 31/05/17

10:00

11:00 Seniorgym

zaal 1

wo 31/05/17

13:30

16:30 ICT en administratie: powerpoint 3A

zaal 2

do 01/06/17

09:00

12:00 ICT en administratie: powerpoint 2C

zaal 2

do 01/06/17

15:00

16:00 Yoga

zaal 1

vr 02/06/17

09:00

12:00 Start to ICT: Tablet en smartphone

PCVO

di 06/06/17

14:00

16:00 Re-Fit/verwennamiddag

zaal 3

wo 07/06/17

10:00

11:00 Seniorgym

zaal 1

wo 07/06/17

13:30

16:30 ICT en administratie: powerpoint 3A

zaal 2

do 08/06/17

09:00

12:00 ICT en administratie: powerpoint 2C

zaal 2

do 08/06/17

15:00

16:00 Yoga

zaal 1

vr 09/06/17

09:00

12:00 Bloeddrukcontrole

bureau 5

vr 09/06/17

09:00

12:00 Start to ICT: Tablet en smartphone

PCVO

vr 09/06/17

13:30

16:00 Pedicure

zaal 3

ma 12/06/17

13:30

16:30 Hobbyclub

loungebar

ma 12/06/17

13:30

16:00 Pedicure

zaal 3

ma 12/06/17

14:00

16:00 Helpdesk Piet

zaal 2

di 13/06/17

14:00

16:00 Filmforum: PS I love you

zaal 1

wo 14/06/17

10:00

11:00 Seniorgym

zaal 1

wo 14/06/17

13:00

16:00 Wandeling De Wellekes: Dijk

wo 14/06/17

13:30

16:30 ICT en administratie: powerpoint 3A

zaal 2

wo 14/06/17

14:00

16:00 Zoete woensdag

loungebar

wo 14/06/17

14:00

16:00 Praatcafé: Zinnenprikkelende oesters en

zaal 3

verslavende chocolade
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do 15/06/17

09:00

12:00 ICT en administratie: powerpoint 2C

zaal 2

do 15/06/17

15:00

16:00 Yoga

zaal 1

vr 16/06/17

09:00

12:00 Start to ICT: Tablet en smartphone

zaal 2

ma 19/06/17

13:30

16:30 Hobbyclub

loungebar

di 20/06/17

14:00

16:00 Re-Fit/verwennamiddag

zaal 3

wo 21/06/17

10:00

11:00 Seniorgym

zaal 1

wo 21/06/17

14:00

16:00 Zelf natuurlijke verzorgingsproducten maken

zaal 3

do 22/06/17

15:00

16:00 Yoga

zaal 1

vr 23/06/17

09:00

12:00 Boeddrukcontrole

zaal 3

ma 26/06/17

13:30

16:30 Hobbyclub

loungebar

ma 26/06/17

14:00

16:00 Helpdesk Piet

zaal 2

wo 28/06/17

10:00

11:00 Seniorgym

zaal 1

do 29/06/17

15:00

16:00 Yoga

zaal 1

ma 03/07/17

13:30

16:30 Hobbyclub

loungebar

ma 03/07/17

13:30

16:00 Pedicure

zaal 3

vr 07/07/17

14:00

15:30 K'Robics (koemba)

zaal 1

ma 10/07/17

13:30

16:30 Hobbyclub

loungebar

wo 12/07/17

13:00

16:00 Wandeling De Wellekes: Gratiebossen

wo 12/07/17

14:00

16:00 Zoete woensdag

loungebar

vr 14/07/17

09:00

12:00 Bloeddrukcontrole

zaal 3

vr 14/07/17

14:00

15:30 K'Robics (koemba)

zaal 1

ma 17/07/17

13:30

16:30 Hobbyclub

loungebar

di 18/07/17

14:00

16:00 Filmforum: The bucket list

zaal 1

ma 24/07/17

13:00

16:00 Pedicure

zaal 3

ma 24/07/17

13:30

16:30 Hobbyclub

loungebar

vr 28/07/17

09:00

12:00 Bloeddrukcontrole

zaal 3

vr 28/07/17

14:00

15:30 K'Robics (koemba)

zaal 1

ma 31/07/17

13:30

16:30 Hobbyclub

loungebar
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