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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.
miek.laget@ocmwzele.be of tel. 052/45 68 56
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VOORWOORD

Beste lezers,
Vooreerst wil ik graag u, uw familie en uw dierbaren van harte het allerbeste toewensen voor
een prachtig en gezond 2017. Dat het nieuwe jaar rijk mag zijn aan mooie dagen, dat het veel
liefde, voorspoed en geluk mag dragen!
2017 is ondertussen al volop aan het lopen … en zo ook de activiteiten in De Welle.

Zoals u kan lezen verderop in de nieuwsbrief staan er een aantal nieuwe initiatieven op til. Als u
het graag knus houdt en geniet van een leuke babbel bij een tas koffie en een stukje taart, dan
nodigen wij u graag uit voor ons nieuw initiatief dat van start gaat vanaf woensdag 8 maart
‘zoete woensdag’. Voortaan geven wij u elke 2de woensdag van de maand, de mogelijkheid om
in de loungebar van De Welle te genieten van koffie met taart en vooral een leuke babbel te
slaan met mensen, nieuwe contacten en vriendschappen te leggen en tevens de activiteiten en
de werking van De Welle te (her)ontdekken.
We organiseren een aantal zeer interessante vormingen zoals ‘opruimen en ont-spullen’ (23
maart), ‘zelf natuurlijke verzorgingsproducten maken’ (26 april) en ‘eten om niet te vergeten’ (2
mei). Meer informatie in de nieuwsbrief.
Ik vraag ook uw speciale aandacht voor de toneelvoorstelling ‘Als Heimer komt’. Deze gaat door
op donderdag 11 mei 2017 om 20u00 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.
Tot slot, ook verderop in deze nieuwsbrief, een woordje van dank aan Freddy Massart, voormalig OCMW-voorzitter voor zijn niet aflatend engagement en inzet van de afgelopen jaren. Tevens een hartelijke verwelkoming aan Tom De Bruyne, de nieuwe OCMW- voorzitter. Wij wensen hem zeer veel succes toe en kijken uit naar de samenwerking!
Wij wensen u zeer veel leesgenot en tot gauw in LDC De Welle.
Els Van Steen
Directeur Thuis – en Ouderenzorg.
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WORKSHOPS EN VOORDRACHTEN

PRAATCAFE

INNER TIME

GEZOND ONTBIJT

Astrid Van den bossche verzorgt een 2
uur durende sessie waarbij seizoensgebonden wordt gewerkt rond de 5 elementen: hout, vuur, aarde, water, metaal.
Je krijgt veel aandacht voor jezelf, een
vleugje yoga, meditatie en relaxatie met
klankschalen.
Daarnaast ben je samen met lotgenoten
om te genieten en te ontspannen, achteraf bij te praten en met een positief
gevoel om te gaan met de dagelijkse
beslommeringen.

Je lichaam heeft bij het ontwaken opnieuw alle energie nodig om de dag
door te komen.
Een stevig ontbijt is dus essentieel
om voldoende voedingsstoffen binnen te krijgen én biedt veel voordelen: een evenwichtig voedingspatroon, een goede energieverdeling
over de dag, een rustig moment om
even neer te zitten voor je de dag
begint én het vermindert de drang
tot snoepen.
Let op:
dIt praatcafé begint om 9 u,
we ruimen
pas op om 11u.
Wie moeilijk uit bed kan, mag dus gerust een kwartiertje later komen!

Woensdag 22 februari van 14u tot 16u.
Zaal 1 Bijdrage € 3
Vooraf inschrijven aan het onthaal

Woensdag 26 april vanaf 9u tot 11u.
Zaal 1—Bijdrage € 3
Vooraf inschrijven aan het onthaal
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Tournée Minérale:
een maand zonder alcohol

Gezonde Gemeente
Maart 2017

De DrugLijn en Stichting tegen Kanker slaan de
handen in elkaar voor de nieuwe sensibiliseringscampagne ‘Tournée Minérale’. De campagne roept alle Belgen op om in februari 2017 alcohol een maand lang af te zweren.

Geef eens een compliment cadeau

Alcohol: geen onschuldig product Alcohol
drinken is heel normaal geworden. Een glas
wijn bij het eten, een pint na het sporten. Voor
velen maakt het deel uit van de (dagelijkse)
routine. Toch zijn er heel wat risico’s aan verbonden. Alcohol heeft invloed op bijna alle organen in het lichaam en hangt samen met ongeveer zestig verschillende aandoeningen.

Een compliment, dat doet deugd! Wie zich
goed in zijn vel voelt, kan beter om met de dagelijkse stress en belangrijke levensgebeurtenissen.
Op www.fitinjehoofd.be vind je 10 stappen die
je inspireren om positiever in het leven te
staan en die je veerkracht verhogen.
Vind jezelf oké is één van die 10 stappen. Een
niet altijd even gemakkelijke stap, dat weten
jullie allemaal. Daarom roepen we ook jou op
om op 1 maart – complimentendag – extra gul
te zijn met complimenten! Want wist je dat
naast een goed gevoel, het krijgen en geven
van complimenten:

Op je gezondheid Redenen genoeg dus om
alcohol een maand lang aan de kant te zetten.
Je lichaam krijgt zo de tijd om te recupereren
van je gebruikelijke alcoholconsumptie. Heel
wat mensen merken die maand dat ze beter
slapen en zich fitter voelen. Je spaart ook heel
wat geld uit. En je krijgt minder calorieën binnen, je kan dus zelfs gewicht verliezen door
even ‘nee’ te zeggen.

. de prestaties bevordert
. werken gemakkelijker en leuker maakt
. weinig kost, maar leidt tot grootse resultaten
. deugd doet!

Februari zonder alcohol Februari 2017 wordt
de alcoholvrije maand. Na de eindejaarsfeesten
en de recepties is februari een ideaal moment
om even te bekomen en het jaar fris in te zetten. Ga de uitdaging aan! Je zal zien: je hebt
geen alcohol nodig om je te amuseren. Meer
info op: www.tourneeminerale.be

En bovendien word jij er ook beter van! Wist je
dat het uitdelen van complimenten ook jouw
veerkracht versterkt? En bovendien is het besmettelijk. Wie positiviteit uitstraalt, krijgt ook
meer erkenning en waardering terug. Waar
wacht je nog op? Meer tips die je helpen positiever in het leven te staan en die je veerkracht
versterken vind je op www.fitinjehoofd.be.

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

Woensdag 8 februari : 10 000 stappenroute
Woensdag 8 maart : Rinkhout
Woensdag 12 april : Gratiebossen
We verzamelen steeds in De Welle
Deelname: 1 euro, koffie inbegrepen.
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Doortocht Ronde van Vlaanderen in
Zele

Nieuwe OCMW voorzitter
Tom De Bruyne volgt Freddy Massart op als
OCMW voorzitter.

Op 2 april verwelkomen we de Ronde van
Vlaanderen in Zele. De renners starten voor
het eerst in Antwerpen. Het peloton komt vanuit Hamme Zele binnen gereden om via de
Kouter richting Berlare te rijden. In volgende
feestzones worden activiteiten georganiseerd:





Schoolomgeving en kerk met voorliggend
plein Huivelde/Hansevelde
Zandberg plein en parking GC De Wiek
J. Billiartplein (aan de Kouterkerk)
Misschien komen er nog wel wat bij?

In deze feestzones voorziet het gemeentebestuur:
Sanitaire voorzieningen
Afvalvoorzieningen
Bevlagging
Chalets, nadarafsluitingen en signalisatie
Eerste hulppost

Hou er rekening mee dat:
Het parcours wordt afgesloten voor verkeer
vanaf 8 uur
De reclamekaravaan wordt verwacht vanaf
10 uur
De doortocht van de renners wellicht rond
11u30 zal zijn
Ook de dag ervoor (1 april, geen grap) zal het
’s morgens drukker zijn omdat de wielertoeristen dan hun Ronde rijden.

I
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Na een politieke loopbaan van 22 jaar, werd
Freddy Massart op 21 januari als OCMW voorzitter opgevolgd door Tom De Bruyne. Freddy
startte zijn politieke loopbaan als OCMW raadslid in 1994 en dit voor één legislatuur. In 2000
werd hij schepen van sociale zaken en in 2006
kwam Freddy naar het OCMW als voorzitter. Hij
heeft dit mandaat 10 jaar met veel enthousiasme en begeestering uitgeoefend en heeft nu de
fakkel doorgegeven aan zijn partijgenoot Tom
De Bruyne, die de voorbije 4 jaar reeds plaatsvervangend voorzitter was.
Tom (38) is de zoon van wijlen Jozef De Bruyne, ereburgemeester van Zele, hij is de echtgenoot van Jasmin en papa van Lennert, Pieter en
Lotte.
Tom wil de huidige lijn van zijn voorganger
doortrekken naar de toekomst, de komende
twee jaar staan er nog enkele uitdagingen te
wachten. Hij denkt hier vooral aan het ‘project
groene stroom’ met de Koevliet als zorgstraat
en de vervangingsnieuwbouw van de assistentiewoningen Lindenhof.
Tom wil werken aan een beleid waarin de
dienstverlening van het OCMW optimaal aangepast is aan de noden van de Zelenaar.
Hij zal ons met dezelfde frisse moed als zijn
voorganger zeker inspireren met nieuwe ideeën.
Veel succes Tom !

CENTRUMRAAD
DINSDAG 14 MAART OM 14U
Alle activiteitengroepen en diensten worden in
de centrumraad vertegenwoordigd door minimaal 2 deelnemers. Zij worden uitgenodigd om
mee te denken, te evalueren en adviezen te
geven naar toekomstige activiteiten, noden en
behoeften vanuit hun groep.
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Uitreiking van de award ‘dementievriendelijke handelaar’op dinsdag 17 januari 2017 in de raadzaal van het
gemeentehuis

HELPDESK PIET

In het najaar van 2016 werd gewerkt aan het
sensibiliseren van Zeelse burgers en handelaars
via het project ‘Zele, dementievriendelijke gemeente’.

Wat als je geen weg meer weet met de app

Zo was er de affichencampagne bij de
handelaars en de professionele zorgverleners, een tentoonstelling
over ‘dementie uit de mist’ in
onze lokale dienstencentra en
de campagne met de Zeelse
handelaars.

De award, in de vorm van een
geknoopte zakdoek, werd ontwikkeld door de kunstkring
‘Were Di’. De geknoopte zakdoek staat symbool voor de gedachte dat we de persoon met dementie niet zullen vergeten.

die je nochtans zelf hebt gedownload?

Wat als je eens je weg niet meer vindt in je
eigen mappen op je PC?

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?

Wat als jouw geheugen 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.

Er werd tevens een raamsticker aangeboden met het logo.

Zele, dementievriendelijke gemeente

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

Theatervoorstelling

De HELPDESK is open op:

‘Als Heimer komt’

Maandag 6 en 20 februari
Maandag 6 en 20 maart

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.
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VORMING en CULTUUR

FILMFORUM

BIBLIOTHEEKBIB-AAN-HUIS

Dinsdag 14 maart 14u Zaal 1

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.

Gorillas in de mist
Het waargebeurde
en inspirerende verhaal van Dian Fossey in de jungle van
Rwanda. De film
toont haar liefde
voor een familie
berggorilla’s en haar
gevecht tegen stropers.

Aanvragen op tel.nr 052/45 68 56

FILMFORUM
Dinsdag 14 februari 14u Zaal 1

Dinsdag 11 april 14u Zaal 1

The Notebook
Allie (Allison) Hamilton is
een welvarend, 17-jarig
meisje dat haar zomer
doorbrengt in Seabrook.
Daar ontmoet ze Noah
Calhoun. Hij werkt op
een houtzagerij. Noah
ziet Allie op de kermis en
is op slag verliefd op haar. Eerst moet Allie
niets van Noah weten, maar langzamerhand
valt zij voor zijn charmes. Samen beleven ze
een prachtige zomer vol liefde en hartstocht, maar de ouders van Allie keuren hun
relatie niet goed. Noah verdient maar weinig
geld en zij willen een goede toekomst voor
hun dochter, om deze reden verbieden ze
Allie Noah nog te zien.
Als het oorlog wordt, verandert alles…
Laat je helemaal meeslepen in deze alom
bejubelde romantische film!

Vidange perdue
Lucien is een
alerte tachtiger
en een koppigaard. Na de
dood van zijn
vrouw weigert
hij nog langer
bij zijn dochter
Gerda in te wonen. Hij gaat
terug naar zijn
eigen huis. Mathilde, de robuuste vrouw van z’n beste vriend Felix,
steekt hem een handje toe bij het huishouden.

Film = € 1
Maaltijd + film =
film gratis
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VORMING

Opruimen en ont – spullen:
Opruimen geeft ademruimte. Heb je ook teveel spulletjes waar je niets (meer) mee doet?
Wat hou je bij en wat doe je weg? Wat als je verhuist naar een kleinere flat? Hoe pak je
dit allemaal aan?

Datum:

Donderdag 23 maart
van 14u – 16u
Spreker:
Katrijn Declerck, professional organiser
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

Zelf natuurlijke verzorgingsproducten maken
Leer hoe je thuis zelf eenvoudige verzorgingsproducten maakt. Gezonder, goedkoper en
ecologisch verantwoord.
Datum:

Woensdag 26 april
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

Eten om niet te vergeten
Gezonde voeding is een belangrijk preventiemiddel tegen de aftakeling van de geest en
de vermindering van het geheugen. In deze vorming ontdek je er meer over.
Datum:

Dinsdag 2 mei
van 14u – 16u
Spreker:
Ingrid De Coninck, voedingsdeskundige
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
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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.
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RECREATIEVE ACTIVITEITEN



Elke maandag



Elke dinsdag, donderdag
en vrijdag

Biljartnamiddag vanaf 14u
6,13,20 en 27 februari

€ 1 per uur.

6, 13, 20 en 27 maart

3, 10 en 24 april

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!

 Koffieklets met deelnemers
van de stertelefoon
Woensdag 15
februari om
14u30

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 loungebar
op maandag en dinsdag

11u-17u

op woensdag, donderdag en vrijdag

10u -17u

SENIORENRESTAURANT

Uitschep van 11u30 tot 12u45
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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, een glas water en 1 kop
koffie 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:

Maandagen 20 februari, 6 maart en 3 april
Vrijdagen 10 februari, 10 maart, 7 en 21 april
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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 : 10 en 24 februari, 10 en 24 maart, 14 en 28 april

STERTELEFOON EN KOFFIEKLETS
Dit telefoontje kan een eerste verbinding zijn
met De Welle, en kan uitgroeien tot een
buurtwerking.
Na een kennismakingsbezoek worden mensen
één keer per week opgebeld op een vooraf afgesproken tijdstip. Meestal hebben zij nood aan
sociaal contact, zitten vaak alleen en kunnen
zich nog moeilijk verplaatsen.
Om de 2 maand nodigen wij hen uit voor een
gezellige koffieklets met muziek, een babbel
samen met de vrijwilligers/bellers.
Indien gewenst, kunnen we iedereen ophalen.

Bovendien kunnen we gepast reageren, wanneer er een crisissituatie zou zijn. We hebben
immers enkele ‘hulplijnen’ die kunnen verwittigd worden indien er iets ernstig aan de hand
zou zijn: een val, een ziekte, een moeilijke
dag….
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.

De koffieklets is op woensdag 15 februari om 14u30 in de loungebar.
Laat tijdig weten of je vervoer nodig hebt.
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VERHUUR PERSONENALARMSYSTEEM
 met een invaliditeit van 66%
 die (tijdelijk) niet meer in staat zijn de huis-

Wat ?

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

Het personenalarmsysteem bestaat uit een
zendertje dat u rond uw hals of aan uw pols
draagt. Het werkt in alle kamers van de woning.

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

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.

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 centrale is 24 uur per dag en 7 dagen per
week bemand.

de personen.

 Het laatste pensioenstrookje of bewijs van

Voor wie?

inkomsten.

 vanaf 60 jaar
 in een palliatieve situatie ongeacht de leef-

tijd

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 stat 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
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LDC De Welle in samenwerking met Zonta
LDC De Welle en Zonta nodigen u graag uit op
hun voordracht met als gastspreker Dr. Bea
Cantillon.

“ Is kinderarmoede oplosbaar?
En zo ja, hoe?”
Bea Cantillon is gewoon hoogleraar en directeur van het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck aan de universiteit Antwerpen. Ze
publiceert uitgebreid en internationaal over een
brede waaier van onderwerpen waaronder armoede, sociaal beleid, sociale zekerheid, de
welvaartsstaat en gender.
Datum:
Locatie:
Inschrijven:

dinsdag 7 maart
19u30
LDC De Welle, Loungebar,
Koevliet 3 te Zele
voor 28 februari via e-mail naar
vanlysebeth.hilde@proximus.be

Kostprijs voor aperitief, lezing en VIP-receptie:
€ 20 te storten op rekeningnr. BE05 9791 6864
1575 met vermelding van uw naam + Bea. Uw
betaling geldt als inschrijving.
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Zoete woensdag in
LDC De Welle
Op woensdag 8 maart starten we 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/thee/water. 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 !

Datum:
Locatie:
Bijdrage:

woensdag 8 maart
van 14u – 16u
LDC De Welle, Loungebar;
Koevliet 3 te Zele
€4

Activiteitenkalender FEBRUARI 2017
Datum

Van uur Tot uur Omschrijving

Lokaal

wo 01/02/17

10:00

11:00 seniorgym

zaal 1

wo 01/02/17

13:30

16:30 ICT en administratie: powerpoint 3A

zaal 2

do 02/02/17

09:00

12:00 ICT en administratie: powerpoint 2C

zaal 2

do 02/02/17

15:00

16:00 yoga

zaal 1

vr 03/02/17

09:00

12:00 Start to ICT: Tablet en smartphone

zaal 2

vr 03/02/17

14:00

15:30 K'Robics (koemba)

zaal 1

ma 06/02/17

13:30

16:30 hobbyclub

loungebar

ma 06/02/17

14:00

16:00 Helpdesk Piet

zaal 2

di 07/02/17

14:00

16:00 Re-Fit/verwennamiddag

zaal 3

wo 08/02/17

10:00

11:00 seniorgym

zaal 1

wo 08/02/17

13:30

16:30 ICT en administratie: powerpoint 3A

zaal 2

wo 08/02/17

14:00

16:00 Wandeling De Wellekes: 10.000 stappenroute

do 09/02/17

09:00

12:00 ICT en administratie: powerpoint 2C

zaal 2

do 09/02/17

15:00

16:00 yoga

zaal 1

vr 10/02/17

09:00

12:00 bloeddrukcontrole

zaal 3

vr 10/02/17

09:00

12:00 Start to ICT: Tablet en smartphone

zaal 2

vr 10/02/17

13:30

16:00 pedicure

zaal 3

vr 10/02/17

14:00

15:30 K'Robics (koemba)

zaal 1

ma 13/02/17

13:30

16:30 hobbyclub

loungebar

di 14/02/17

14:00

16:30 filmforum: The Notebook

zaal 1

wo 15/02/17

10:00

11:00 seniorgym

zaal 1

wo 15/02/17

13:30

16:30 ICT en administratie: powerpoint 3A

zaal 2

do 16/02/17

09:00

12:00 ICT en administratie: powerpoint 2C

zaal 2

do 16/02/17

15:00

16:00 yoga

zaal 1

vr 17/02/17

09:00

12:00 Start to ICT: Tablet en smartphone

zaal 2

vr 17/02/17

14:00

15:30 K'Robics (koemba)

zaal 1

ma 20/02/17

13:30

16:30 hobbyclub

loungebar

ma 20/02/17

13:30

16:00 pedicure

zaal 3

ma 20/02/17

14:00

16:00 Helpdesk Piet

zaal 2

di 21/02/17

14:00

16:00 Re-Fit/verwennamiddag

zaal 3

wo 22/02/17

10:00

11:00 seniorgym

zaal 1

wo 22/02/17

13:30

16:30 ICT en administratie: powerpoint 3A

zaal 2

wo 22/02/17

14:00

16:00 praatcafé: inner-time

zaal 1

do 23/02/17

09:00

12:00 ICT en administratie: powerpoint 2C

zaal 2

do 23/02/17

15:00

16:00 yoga

zaal 1
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vr 24/02/17
vr 24/02/17

09:00
09:00

12:00 bloeddrukcontrole
12:00 Start to ICT: Tablet en smartphone

zaal 3
zaal 2

vr 24/02/17

14:00

15:30 K'Robics (koemba)

zaal 1

ma 27/02/17

13:30

16:30 hobbyclub

loungebar

ma 06/03/17

13:30

16:00 pedicure

zaal 3

ma 06/03/17

13:30

16:30 hobbyclub

loungebar

ma 06/03/17

14:00

16:00 Helpdesk Piet

zaal 2

di 07/03/17

14:00

16:00 Re-Fit/verwennamiddag

zaal 3

di 07/03/17

19:30

22:00 Is kinderarmoede oplosbaar? En zo ja, hoe?”

loungebar

wo 08/03/17

14:00

15:30 wandeling De Wellekes: Rinkhout

wo 08/03/17

13:30

16:30 ICT en administratie: powerpoint 3A

zaal 2

wo 08/03/17

14:00

16:00 Zoete woensdag

loungebar

wo 08/03/17

10:00

11:00 seniorgym

zaal 1

do 09/03/17

09:00

12:00 ICT en administratie: powerpoint 2C

zaal 2

do 09/03/17

15:00

16:00 yoga

zaal 1

vr 10/03/17

09:00

12:00 bloeddrukcontrole

zaal 3

vr 10/03/17

14:00

15:30 K'Robics (koemba)

zaal 1

vr 10/03/17

13:30

16:00 pedicure

zaal 3

vr 10/03/17

09:00

12:00 Start to ICT: Tablet en smartphone

zaal 2

ma 13/03/17

13:30

16:30 hobbyclub

loungebar

di 14/03/17

14:00

16:30 filmforum: Gorillas in de mist

zaal 1

wo 15/03/17

13:30

16:30 ICT en administratie: powerpoint 3A

zaal 2

wo 15/03/17

10:00

11:00 seniorgym

zaal 1

do 16/03/17

09:00

12:00 ICT en administratie: powerpoint 2C

zaal 2

do 16/03/17

15:00

16:00 yoga

zaal 1

vr 17/03/17

14:00

15:30 K'Robics (koemba)

zaal 1

vr 17/03/17

09:00

12:00 Start to ICT: Tablet en smartphone

zaal 2

ma 20/03/17

14:00

16:00 Helpdesk Piet

zaal 2

ma 20/03/17

13:30

16:30 hobbyclub

loungebar

di 21/03/17

14:00

16:00 Re-Fit/verwennamiddag

zaal 3

wo 22/03/17

13:30

16:30 ICT en administratie: powerpoint 3A

zaal 2

wo 22/03/17

10:00

11:00 seniorgym

zaal 1

do 23/03/17

14:00

16:30 opruimen en ontspullen

zaal 3

do 23/03/17

09:00

12:00 ICT en administratie: powerpoint 2C

zaal 2

do 23/03/17

15:00

16:00 yoga

zaal 1

vr 24/03/17

13:30

16:00 pedicure

zaal 3

vr 24/03/17

09:00

12:00 bloeddrukcontrole

zaal 3

vr 24/03/17

14:00

15:30 K'Robics (koemba)

zaal 1

vr 24/03/17

09:00

12:00 Start to ICT: Tablet en smartphone

zaal 2
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ma 27/03/17

13:30

16:30 hobbyclub

loungebar

wo 29/03/17

10:00

11:00 seniorgym

zaal 1

wo 29/03/17

13:30

16:30 ICT en administratie: powerpoint 3A

zaal 2

do 30/03/17

09:00

12:00 ICT en administratie: powerpoint 2C

zaal 2

do 30/03/17

15:00

16:00 yoga

zaal 1

vr 31/03/17

09:00

12:00 Start to ICT: Tablet en smartphone

zaal 2

vr 31/03/17

14:00

15:30 K'Robics (koemba)

zaal 1

ma 03/04/17

13:30

16:30 hobbyclub

loungebar

ma 03/04/17

13:30

16:00 pedicure

zaal 3

vr 07/04/17

13:30

16:00 pedicure

zaal 3

ma 10/04/17

13:30

16:30 hobbyclub

loungebar

di 11/04/17

14:00

16:30 Filmforum: Vidange perdue

zaal 1

wo 12/04/17

13:00

16:00 Wandeling De Wellekes: Gratiebossen

vr 14/04/17

09:00

12:00 bloeddrukcontrole

ma 17/04/17

zaal 3

DIENSTENCENTRUM GESLOTEN

di 18/04/17

14:00

16:00 Re-Fit/verwennamiddag

zaal 3

wo 19/04/17

10:00

11:00 seniorgym

zaal 1

wo 19/04/17

13:30

16:30 ICT en administratie: powerpoint 3A

zaal 2

do 20/04/17

09:00

12:00 ICT en administratie: powerpoint 2C

zaal 2

do 20/04/17

15:00

16:00 yoga

zaal 1

vr 21/04/17

09:00

12:00 Start to ICT: Tablet en smartphone

zaal 2

vr 21/04/17

13:30

16:00 pedicure

zaal 3

vr 21/04/17

14:00

15:30 K'Robics (koemba)

zaal 1

ma 24/04/17

13:30

16:30 hobbyclub

loungebar

wo 26/04/17

09:00

11:00 Praatcafé: gezond ontbijt

zaal 3

wo 26/04/17

10:00

11:00 seniorgym

zaal 1

wo 26/04/17

13:30

16:30 ICT en administratie: powerpoint 3A

zaal 2

wo 26/04/17

14:00

16:00 Zelf natuurlijke verzorgingsproducten maken

Zaal 3

do 27/04/17

09:00

12:00 ICT en administratie: powerpoint 2C

zaal 2

do 27/04/17

15:00

16:00 yoga

zaal 1

vr 28/04/17

09:00

12:00 bloeddrukcontrole

zaal 3

vr 28/04/17

09:00

12:00 Start to ICT: Tablet en smartphone

zaal 2

vr 28/04/17

14:00

15:30 K'Robics (koemba)

zaal 1
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Onze activiteiten worden gerealiseerd in samenwerking met deze partners:
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Lokaal Dienstencentrum
De Welle
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