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Wil je ook een ritje met
de KLODDE?
Reserveren?
Mail of bel LDC De Welle: dienstencentrum@zele.be052/45 68 56

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 je
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@zele.be of tel. 052 45 68 56
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VOORWOORD
Nog één maand met rustige dagen in De Welle met veel tijd voor ontmoeting, een babbel
na het middageten of buiten op het terras en daarna vliegen we er weer in: de cursussen
en activiteiten herstarten na een deugddoende verlof periode. Bekijk het aanbod verder in
deze nieuwsbrief en schrijf je vooral snel in!
Op vrijdagen start Dirk met nieuwe geïnteresseerden voor Tai Chi. De meer ervaren deelnemers beginnen al om 9u15, daarna zijn de beginners aan zet. Koen, Jarno en Philippe
zullen weer present zijn voor dans, gym en yoga.
Je zal merken dat ook de themamaand rond ouder worden al vermeld staat, we starten
vroeg in oktober en hebben graag dat er op voorhand ingeschreven wordt. Lesgevers
willen immers graag weten voor hoeveel mensen ze de verplaatsing maken.
Het aanbod informatica cursussen blijft velen aanspreken. Zeker in een zeer snel evoluerende digitale wereld is het belangrijk om mee te zijn én te blijven!
Beweging is voor iedereen een goede en vooral een gezonde dag invulling: er is een
aanbod voor iedereen, ook al heb je ergens een ouderdomskwaaltje. We denken ook aan
mensen met dementie en stippelden 2 wandelroutes uit, aangepast aan Zelenaars die met
deze ziekte geconfronteerd worden.
Een nieuw initiatief werd geboren: Cinema Toertjes. De naam zegt het zelf: er is film én
een gebakje. Inschrijven gebeurt in De Wiek. Goed zomerweer is nog steeds ideaal om
petanque te spelen: de banen staan vrij ter beschikking. Zoals beloofd vind je twee
nieuwe tips om je mentale veerkracht te versterken.
Wellicht heb je ook gemerkt dat in het weekend de loungebar open is: dit is uitsluitend voor
bewoners van het woonzorgcentrum en hun bezoekers. Zij mogen op zaterdag, zon– en
feestdagen van onze gezellige ruimte gebruik maken.
Je kan nog steeds een Kloddetrapper boeken voor een ritje met onze Klodde. Deze week
mochten we twee nieuwe Kloddetrappers verwelkomen. Bedankt voor hun inzet!
We wensen jullie nog een prachtige nazomer, met verfrissende buitjes en
zonnige dagen en verwelkomen jullie graag op een van de aangekondigde
activiteiten.
Miek Laget– coördinator LDC De Welle,
een ‘gouden’ vrijwilligersploeg en alle medewerkers.
Lokaal dienstencentrum De Welle zoekt nog vrijwilligers om onze ploeg
te versterken voor:


vervoersdienst en boodschappendienst



seniorenrestaurant over de middag (van 11u30 tot 13u)
Contacteer ons op 052 45 67 33—josefien.demeyer@zele.be
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WORKSHOPS EN
VOORDRACHTEN
Alternatieve woonvormen
voor (jong-)senioren

BLOEMSCHIKKEN
Vrijdag 13 september 2019
om 14u in zaal 3

Donderdag 3 oktober
19u30– 21u30
De Welle- € 3

Begeleiding: Monique

Fris zomers bloemstuk

‘Lang zullen we leven! Elk jaar worden wij

ouder en Vlaanderen grijzer. Maar rusthuizen
bouwen is geen zaligmakende oplossing,
zeggen experts. We hebben leeftijdsbestendige
wijken nodig. Of focus niet zozeer op zorg, wel
op huisvesting.’
Uit Het Laatste Nieuws van 10 juli 2019.
Wil je niet alleen wonen maar heb je geen
partner (meer)? En heb je geen boodschap
aan een assistentie– of kangoeroewoning? Wil
je ook je kinderen en kleinkinderen niet tot last
zijn en zo lang mogelijk je vrijheid behouden?
Maak kennis met Abbeyfield, een woonvorm
waar je zelfstandig privé, maar toch ook met
anderen leeft.

Breng mee: je tuinschaar
een plantenonderzetter
van max. 15 cm
en een zomers humeur
Inschrijven: tot 6 september
aan het onthaal

Spreker: Charlotte Bevernage– Pauwelyn

deelname: € 2
De materiaalkosten worden ter
plaatse verrekend.
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Met plezier ouder worden
Maandag 7 oktober

14– 17u

LDC De Welle- € 3

We leven langer, steeds langer. De pensioenleeftijd (of tweede
carrière) duurt daardoor ook langer: de moeite waard om er zorgzaam mee om te gaan en er in te investeren. In deze voordracht
krijg je tips hoe dit aan te pakken. De spreker gebruikt het beeld
van een huis en start bij de fundamenten. Naast vele kamers verkennen we de kelder, de zolder en ook de tuin. Zo komen we tot
inzichten over schatten in onszelf die misschien nog wachten om
herontdekt te worden.
Spreker: Mark Claus
Auteur van ‘Gepassioneerd gepensioneerd’, ‘Ouder
worden met de glimlach’ en ‘Met plezier met pensioen’.

Regel zelf je levenseinde
Donderdag 17 oktober

14– 16u30

LDC Ziac- € 3

‘Het enige zekere in het leven is dat we allemaal doodgaan, wordt wel eens gezegd. Alleen is het
tijdstip en de manier waarop we sterven voor niemand een zekerheid. Feit is dat in ons land de
helft van de bevolking met de hulp van een arts overlijdt. De overigen sterven rustig in hun slaap
of overlijden plotseling.’
Uit het LEIFblad

Waarover kan je zelf beslissen als je chronisch ziek bent of in het ziekenhuis
terecht komt? Wat kan je zelf beslissen in verband met je levenseinde?
Wat kan je zelf bepalen over al of niet een medische behandeling, je
uitvaart, euthanasie of orgaandonatie?
Spreker: medewerker LevensEindeInformatieForum (LEIF)

Moe en oud van dagen
Maandag 21 oktober

14– 16u30

LDC Ziac- € 3

Steeds meer ouderen willen zelf de regie over hun levenseinde opnemen. Een groeiend aantal
onder hen verkiest zelfs de dood boven een leven dat te weinig kwaliteit biedt. Deze evolutie is
zeer verontrustend en vraagt dringend om een maatschappelijk debat. Volgende thema’s zullen
worden behandeld: Hoe kan je levensmoeheid herkennen? Hoe kan
je levensmoeheid vermijden en/of tegengaan? Hoe ga je om met een
oudere die zegt dat het genoeg is geweest? Hoe kan je als
oudere je rechten bij het levenseinde opnemen? De aanwezigen
krijgen de gelegenheid om zowel in groep als persoonlijk vragen
te stellen.
Spreker: Robert Geeraert
Auteur van ‘Levensmoeheid bij ouderen’ en meerdere boeken over zorg voor ouderen.
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WINDOWS 10
Op woensdagen of op donderdagen in de namiddag
Hét nieuwste besturingssysteem van Microsoft, de motor van de PC. Eens je de motorwerking
beter begrijpt, durf en kan je ineens veel meer met je computer. Je zal er efficiënter mee omgaan
daar je weet hoe je computerproblemen kan vermijden en/of oplossen. Bovendien willen we de
levensduur van uw persoonlijke computer verhogen.
Hiervoor gaan we dieper in op;


Wat houdt Windows in?



Welke nieuwigheden zijn er in Windows 10?



Hoe kan ik mijn Windows een persoonlijk tintje
geven?



Hoe kan ik gestructureerd werken met Windows?
Hoe mijn persoonlijke foto's hierin integreren?



Nieuwe en nuttige apps en/of programma's in
Windows 10?



Hoe kan ik mijn pc optimaal beveiligen?



Hoe kan ik mijn computer optimaal onderhouden om zo de levensduur ervan te verhogen?



Hoe en wat is het nut van een back-up, defragmentatie en optimalisatie?



Hoe gebruik maken van herstelpunten om bij pc-problemen, eigen dataverlies te
voorkomen?



Hoe kan ik mijn computer sneller opstarten?

Er zijn laptops ter plaatse ter beschikking maar wie een laptop (tablet) heeft, brengt
deze best mee.

OFFICE VERKENNING

op donderdagen in de voormiddag
Deze cursus richt zich tot mensen die meer vertrouwd willen worden met het Microsoft Office
Pakket en dit op een leuke manier.
De lessen zijn zeer praktijkgericht. Je leert digitale content aanmaken voor de Office (Microsoft)
omgeving. Hierbij wordt de nadruk gelegd op;


Word: tekst opmaken, werken met afbeeldingen, maken van etiketten

Excel: werken met formules in een
rekenblad
Start eerste week van september 2019

PowerPoint: presentaties en fototot midden januari 2020
albums maken
Woensdag 4 september: van 13u30 tot 16u30

Publisher: wenskaarten, visiteDonderdag 5 september: van 9 tot 12u
kaartjes, affiches, enz. maken
en van 13 tot 16u
Kostprijs € 95 voor 18 weken
Geen Office pakket?
Inschrijven kan ofwel;
Geen probleem, als cursist kan je
1. in LDC De Welle, Koevliet 3, 9240 Zele
een gratis abonnement op Office
2. in PCVO Scheldeland, Koevliet 2C, 9240 Zele
365 krijgen.
3. online via de website www.scheldeland.net
LESGEVER: MARC MEULEMAN
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SMARTFUN VOOR ANDROID SMARTPHONE EN TABLET
Op woensdagen van 9 tot 12u.

SMARTFUN VOOR IPHONE EN IPAD
Op vrijdagen van 9 tot 12u

Cursus voor beginners en reeds gebruikers. Deze cursus maakt je wegwijs in de omgang met
een smartphone en/of tablet en is ook zeer specifiek alleen voor deze mobiele apparaten.
De nadruk ligt sterk op praktisch oefenen. Zowel voor ‘echte beginners’ of om de correcte
technieken aan te leren voor reeds gebruikers. Wij maken tijd voor interactie met de
cursisten. Iedere cursist verkrijgt een uitgebreide actuele cursus op papier.

INHOUD:


Startscherm, aanraak-bediening; handelingen en werken met apps en taken;
Veilig/handig werken met uw apparaat, bescherming; vingerafdruk instellen

Bellen en gebeld worden; gebruik van telefoonboek en voorkeurnummers;
Wat zijn begrippen zoals WIFI, 4G, Bluetooth, vliegmodus,…
Gebruik van de camera's; foto’s bekijken en organiseren
Surfen op Internet;
Wat zijn 'apps': zoeken, downloaden en gebruiken (ev.: verwijderen);
De Play Store
Teksten typen op een virtueel toetsenbord;


Mail afhandelen, contacten, contactadressen;



Omgaan met Media: foto's, video; ook op Internet en
Je eerste stappen in de Cloud;
Gebruik van WhatsApp
Op reis met je smartphone:
routeplanning, reisapps, nuttige
plaatsen.

Start eerste week van september 2019
tot midden januari 2020
Woensdag 4 september: van 9 tot 12u
Vrijdag 6 september: van 9 tot 12u

Codes inscannen met je toestel


Betalen met je smartphone

BRENG JE EIGEN TOESTEL MEE!

Kostprijs € 95 voor 18 weken
Inschrijven kan ofwel;
1. in LDC De Welle, Koevliet 3, 9240 Zele
2. in PCVO Scheldeland, Koevliet 2C, 9240 Zele
3. online via de website www.scheldeland.net
LESGEVER: JOHN DETAEY
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Dementievriendelijk Zele en

‘Herinneringen om de Hoek’
Al sinds 2016 zet Zele zich in als dementievriendelijke gemeente. We willenmensen met dementie (opnieuw) een waardige plaats geven in de
gemeenschap en het taboe hierrond te doorbreken. Op heel wat verschillende manieren probeerden we reeds deze vlam aan te wakkeren: met
een postercampagne en ook met in 2017 26 Zeelse handelaars als
“dementievriendelijke handelaar” te lauweren voor hun inzet en aandacht
voor deze ziekte.
Deze keer gooiden we het over een andere boeg en bieden we
voor personen met dementie en hun familie iets aan om plezier
aan te beleven. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat
beweging het degeneratief proces van dementie op een
positieve manier kan beïnvloeden. We weten ook dat het niet
meer zo vanzelfsprekend is voor families om samen leuke
dingen te doen als er dementie wordt vastgesteld. Daarom combineerden we beweging met een leuke activiteit in Zele en stippelden twee wandelroutes uit waar eigen herinneringen en
ervaringen centraal staan. Tijdens de ‘reminiscentie’ wandeling
staat het ophalen van eigen herinneringen centraal. De belevingswandeling richt zich op het nu: zien, voelen, ruiken,
proeven. Deze wandelingen staan open voor iedereen en zijn
geschikt voor alle leeftijden. De brochures met de beschrijving
zijn te verkrijgen in De Welle, Ziac, het gemeentehuis, de bibliotheek en de Wiek.
Heeft u vragen over dit initiatief of heeft u vragen over dementie?
Neem gerust contact op met één van onze partners “Expertisecentrum dementie Meander” via
052 26 28 23 of meander@dementie.be

De 10.000 - stappen
wandelroute LDC De Welle

De brochure van de 10.000
stappenroute is nog steeds
gratis te verkrijgen in De Welle.
Doe ook eens deze wandeling.

8

BEWEGING
GYM
Spieren verstevigen en evenwicht
verbeteren.
Elke woensdag van
10u-11u
€ 3 per les

YOGA
Mentale, emotionele en fysieke stabiliteit,
versterken van de wervelkolom, de
spieren en gewrichten.
Elke donderdag van 15u– 16u
€ 3 per les

FITNESS
Kom samen met vriend(-inn)en.
en maak gratis gebruik van de
toestellen.
Met dank aan:

TAI CHI
Vloeiend bewegen vanuit innerlijke kracht
en balans.
Elke vrijdag
van 9u15-10u15: niveau 2
van 10u30-11u30: niveau 1
€ 5 per les

K’ROBICS
Sportief dansen:
ontspanning voor lichaam en geest.
Elke vrijdag van 14u– 15u30
€ 5 per les
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De Wellekes

Elke 2de woensdag van de maand trekken Louis en Cecile in weer en wind erop uit in Zele. Wie
zin heeft in een wandeling van ongeveer 8-10 km kan aansluiten. De route volgt zo weinig mogelijk straten of drukke wegen. Alle wandelingen staan ook open voor (klein-)kinderen, zelfs de
hond mag mee, op voorwaarde dat hij aan de lijn blijft.
Verzamelen in De Welle: kom vroeg
genoeg om je eerst in te schrijven!
Terugkeer in De Welle waar je met een
tas koffie (of iets sterker) nog wat kan
nakaarten en/of uitblazen.

Woensdag 14 augustus: Kamershoek
Woensdag 11 september: Tuimelaarspad

Fitness
Iedereen die zin heeft om te fietsen, de gewrichten en
spieren in beweging te houden is van harte welkom.
Je kan gratis van deze toestellen gebruik maken.
We geven je graag eerst een woordje uitleg zodat je veilig
met de toestellen kan omgaan.

Opgelet!
Wie pas een prothese kreeg of een andere operatie onderging vragen we om een toestemming
van de arts en/of kinesist mee te brengen. Kom je graag met enkele vriendinnen samen, dat kan.

Iedere weekdag tussen 9u en 17u in zaal 1.
Informeer zeker aan het onthaal wanneer de zaal vrij is.
Met dank aan
10

FILMVOORSTELLINGEN OP VRIJDAGNAMIDDAG IN DE WIEK
Wie zich nog de filmnamiddagen herinnert tot enkele maanden geleden in zaal 1 van De Welle
kan zich nu verheugen op een filmnamiddag in onze heuse filmzaal in De Wiek! Comfortabele zitjes, prima beeld en klank en als toemaatje….een toertje.
Bekijk het programma hieronder.
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ZACHTE ZORG VOOR
KANKERPATIËNTEN
RE-FIT
met hand– of voetmassage voor lotgenoten met kanker of
andere chronische ziekten.
1e en 3e dinsdag van de maand van 14u tot 16u
Begeleiding: Marie-Christine en Marleen
€ 1 bijdrage
Volgende data : 3 en 17 september
In augustus nemen onze vrijwilligers vrij, maar je bent steeds welkom in het
lotgenotengroepje op 6 en 20 augustus vanaf 14u in de loungebar.
De zorgmassages op dinsdag lopen gewoon door.
Marleen heeft een diploma zorgmassage voor kankerpatiënten, Marie-Christine heeft gouden handen voor gezichts– en
handmassages en heeft bij ‘Kom op tegen kanker‘ een vrijwilligers
vorming gekregen. Je bent dus ‘in goede handen’. Doorheen de
tijd hebben de deelnemers een hechte band gesmeed, waar een
luisterend oor, begrip en meevoelen én discretie belangrijk zijn. Er
wordt ook veel en hard gelachen, zomaar, of om iemand een hart
onder de riem te steken. Samen met de 2-maandelijkse praatcafés
en de wekelijkse yogasessies vormt dit 14-daags moment de
hoeksteen van het aanbod voor mensen met kanker.

Zorgmassage is een zachte vorm van lichaamsmassage.
Het is pure verwennerij voor je lichaam én geest.
Ontspanning tijdens je behandeling of in de herstelperiode
van kanker is nodig. Massage biedt je de mogelijkheid om
even tot rust te komen.
Zorgmassage is een specifieke aanrakingstherapie die aangepast is aan de noden van kankerpatiënten. Vele mensen gaan
tijdens hun ziekte op zoek naar aanvullende therapie om hun
behandeling draaglijker te maken of het herstel te bevorderen.
We bieden zorgmassages aan, op doorverwijzing van AZ Sint
Blasius en rechtsreeks via De Welle.
Matti en Marleen zijn bereid om als vrijwilligers je deze massage
aan te bieden, telkens op dinsdagen.
Kostprijs: € 1. De massage duurt ongeveer 1 uur.
Breng zelf 3 badhanddoeken mee.
Inschrijven bij Miek.
12

RECREATIE EN
ONTMOETING


Hobbyclub om 13u30– 16u30
Naaien, breien, handwerk, beren maken,
kantwerk, juwelen maken, tekenen, mandala’s
kleuren…..

5– 12– 19– 26 augustus
2– 9– 16– 23– 30 september

Wil jij deelnemen of gewoon eens komen kijken, heb je een techniek die je graag aan
anderen wil tonen en leren?
Iedereen met handige vingers en creatieve ideeën is welkom!



Zoete woensdag
We serveren een lekker stuk taart met een tas koffie, leuk gezelschap en een gelegenheid
om andere mensen te ontmoeten.
14 augustus : brésilienne taart
€ 4 voor taart en koffie, vanaf 14u.

11 september: gemengde fruittaart


Biljart
Alle dagen tijdens de openingsuren van de bar
€ 1 per uur.



Leeshoek
met een gratis uitleendienst van onze bibliotheek en een dagelijkse
krant. Regelmatig wordt de bib aangevuld met nieuwe boeken.
Vraag aan de vrijwilliger in de loungebar een lezerskaart.



Petanque
De banen staan vrij ter beschikking voor wie
petanquekriebels heeft.



Gezelschapsspellen
beschikbaar in de loungebar. Vraag gerust aan de
vrijwilliger achter de bar.

OPENINGSUREN loungebar
BAR : alle werkdagen open

11u-17u

SENIORENRESTAURANT

Uitschep van 11u30 tot 12u45
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DIENSTVERLENING
SENIORENRESTAURANT
Een menu
bestaat uit :

Een tas soep, hoofdgerecht, 1 dessert, 1 glas water
en 1 kop koffie of thee.

Er is keuze uit :

Prijs: € 6 per menu

Dagschotel:
1 week op voorhand bestellen
Menu A , menu B of 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 toch graag vroeger komt: de bar is open vanaf 11u.
Reserveringen gebeuren enkel aan het onthaal, betalingen gebeuren cash.

Het restaurant is gereserveerd voor:








Alle gebruikers krijgen een klantenkaart:
na 15 maaltijden krijg je 1 maaltijd gratis.
 Op je verjaardag krijg je een drankje
aangeboden.
 Afbellen van reservatie: enkel tot 9u15, zo
niet blijft de maaltijd aangerekend.

60-plussers
Deelnemers aan activiteiten van De Welle
Vrijwilligers op de dag van hun
vrijwilligerswerk
Familie van bewoners

PEDICURE
Twee gepassioneerde pedicures bieden u voetverzorging
aan op dinsdagnamiddag (Els) of op vrijdagnamiddag
(Isabel), telkens vanaf 13u.
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!
PEDICURE: € 18, 30 min per persoon
PEDICURE + MANICURE: € 24 (enkel in combinatie): 40 min.
Dinsdag: 27 augustus en 10 september
Vrijdag: 30 augustus, 13 en 27 september
14

BLOEDDRUK- EN GEWICHTSCONTROLE
Deze dienstverlening is gratis,
elke 2e en 4e vrijdag van 9u tot 12u.

De bloeddrukmeting gebeurt door
een gepensioneerd huisarts.
Er wordt geen medisch advies
gegeven, eventueel word je
doorverwezen naar je huisarts.

Volgende controles:
Vrijdag 9 en 23 augustus
Vrijdag 13 en 27 september

KAPSTER
Op donderdag– en vrijdagnamiddag is het kapsalon open in de badkamer van het
dagverzorgingscentrum. Maak een afspraak aan het onthaal, daar vind je ook de
prijzen van de verschillende verzorgingen.

HANDIGE HULPMIDDELEN IN HUIS
ERGOTHERAPEUTISCH ADVIES AAN HUIS
Ben je al vaak gevallen? Word je stilaan minder mobiel? Heb je het moeilijk om in en uit het bad te
komen, uit je zetel, uit je bed… In het dienstencentrum kan je eenvoudige hulpmiddelen
uitproberen vóór je ze aankoopt bij je thuiszorgwinkel.
Heb je thuis ernstige mobiliteitsproblemen kan je dit melden in De Welle of
via je verzorgende. Een ergotherapeut van het WZC kan advies geven en
éénmalig bij je thuis komen om kleine aanpassingen aan te raden.

Meer info: 052/45 68 56
Deze dienstverlening is gratis.

BAD EN DOUCHE
In een veilige en aangepaste badkamer kan u
een bad of een douche nemen met hulp van
een verzorgende van de gezinszorg of met
hulp van een mantelzorger. De douche is een
inloopdouche, er kan zittend gedoucht worden
op een stabiele en veilige douchestoel. Douchen kan ook zonder hulp.

Het bad is een hoog-laag bad, gebruikers kunnen op een veilige manier in en uit geholpen
worden met een tilsysteem dat enkel bediend
wordt door een verzorgende. Er is een bubbelbadfunctie voor extra
relaxatie.

BAD:

€ 4 + vergoeding per uur verzorgende OCMW

DOUCHE:

€ 3 zonder verzorgende, kan met de mantelzorger.

Afspraken worden aan het onthaal gemaakt.
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VRIJWILLIGER– AAN– HUIS
VERVOERSDIENST—BOODSCHAPPENDIENST
Wie zich moeilijk kan verplaatsen kan een beroep doen op een vrijwilliger.


Je dient zelf mee te gaan naar de winkel, de vrijwilliger doet geen
boodschappen in jouw plaats.





Parkeergeld wordt door de klant betaald.



Vergoeding tijdsduur: het eerste uur is gratis, vanaf het tweede uur wordt € 1 gevraagd per begonnen uur




Beperking van de ritten: in Zele, Dendermonde en Lokeren

Bijdrage jaarlijkse verzekering: € 10 (€ 15 voor een koppel)
Tarief: € 0,35 per km, betalen per rit met een minimaal tarief van
€ 1,50- heen- en terugrit apart te betalen

Geen rolstoelvervoer, een rollator kan wel.
Minstens 2 dagen op voorhand te reserveren op 052 45 68 56
of dienstencentrum@zele.be. Enkel op vrijdagen.

STERTELEFOON EN KOFFIEKLETS
Elke maandag, dinsdag en donderdag krijgen mensen een kort
telefoontje van een vrijwilliger. Gewoon, zomaar, om te vragen hoe het
ermee gaat, om te horen of er nergens een groot probleem is.
Elke vrijwilliger neemt deze taak ernstig, er wordt een band gesmeed
tussen de bellers en de mensen thuis.
Tweemaandelijks maken we er een gezellige koffieklets van, soms met een taartje, een goeie
praline, of gewoon met een koekje. Ondertussen doen we dit al 3 jaar en merkt iedereen hoe
waardevol deze ontmoetingen zijn: er wordt lief en leed gedeeld,
want enkele mensen zijn ons reeds ontvallen en enkelen zijn nu
in een WZC.
Wie geen vervoer heeft laat dit tijdig weten aan je beller!

Koffieklets
11 september

BIB-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.
Zij kan op dinsdag of donderdag aan huis komen en levert je steeds 3 boeken.
Deze dienst is gratis.

Aanvragen? 052 45 68 56 of dienstencentrum@zele.be
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Actieve voedingsdriehoek maakt plaats voor
een voedings– en bewegingsdriehoek.

De actieve voedingsdriehoek bestond al 20 jaar. Tijd dus om de driehoek te vertalen naar de huidige wetenschappelijke inzichten, trends en maatschappelijke evolutie. Hieruit zijn 2 driehoeken ontstaan. De focus ligt op plantaardige en weinig of niet bewerkte voeding zoals groenten en fruit,
peulvruchten en noten. Tweede focus ligt op meer bewegen en niet te lang stilzitten.

Plantaardige voedingsproducten zijn
de basis.
De nieuwe voedingsdriehoek staat letterlijk op
zijn kop. Daarnaast is hij helemaal door elkaar
geschud. Hij rangschikt alles wat we eten
volgens het effect op onze gezondheid en het
milieu. Hij houdt ook rekening met onze huidige consumptie. De rode bol buiten de driehoek— de restgroep— vermijd je best zoveel
mogelijk. Concreet geeft de voedingsdriehoek
deze drie boodschappen mee:

eet in verhouding meer plantaardige
dan dierlijke voeding

Vermijd ultra bewerkte voeding zoveel
mogelijk zoals chips, frisdrank, koekjes,
salami, gerookt spek…

Drink vooral water

Meer bewegen én minder zitten
Voor het eerst wordt ook ‘lang stilzitten’ volwaardig uitgewerkt in de figuur. Want ook al
beweeg je veel, het is even belangrijk dat je
geen urenlang stilzit, en ook niet aan één
stuk. De bewegingsdriehoek raadt aan elk
half uur even recht te staan en te stappen,
een glas water te halen of een ander
bewegingstussendoortje te doen.
Wil je nog meer weten over de voedings– en
bewegingsdriehoek. Neem een kijkje op
www.gezondleven.be
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Wie geïnteresseerd is in het boekje met 10 tips, kan dit komen halen bij Miek.
Heb je graag het oefenboekje? Je kan dit downloaden van de website fitinjehoofd.be.
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BUURTWERKING

WELZIJNSLIJN
052 45 67 77

‘ Wat de samenleving bijeenhoudt heeft een belangrijke invloed
op het welzijn en welbevinden van individuen. Dit heet sociale
cohesie.
Het heeft te maken met de betrokkenheid van mensen op
elkaar, op maatschappelijke organisaties en op de samenleving
als geheel.
Belangrijke kenmerken van sociale cohesie zijn: het hebben
van vertrouwen, een gevoel van verbondenheid, de bereidheid
tot participatie en het bieden van hulp.’

Wanneer bereikbaar?
De welzijnslijn is iedere werkdag bereikbaar
van 8u tot 16u (niet in het weekend of op
feestdagen).
Waarvoor kan je bij de welzijnslijn
terecht?
 Vragen van minder mobiele mensen die
beroep willen doen op een zorgzame
buur (=buurtschakel) voor hulp met de
boodschappen, optrekken van een rolluik, vuilnisbakken buiten zetten, de
brievenbus leegmaken, naar de post of
de bakker gaan, sneeuwruimen, zout
strooien…..
 Vragen over bestaande zorg- of hulpverlening in Zele
Wie hulp wenst belt eerst naar de Welzijnslijn, wij zoeken uit of er in je buurt iemand is
die iets voor jou kan doen.
Eens het contact gelegd is, maak je verdere
afspraken rechtstreeks met je buurtschakel.

BEN JIJ EEN
ZORGZAME BUUR ?
Meld je als buurtschakel!
Wij zijn nog op zoek naar enthousiaste
‘buurtschakels’ om in de Zeelse wijken een
handje toe te steken en bij te springen bij een
hulpbehoevende buur. Tot nu toe bereikten
we reeds 7 wijken en 14 buurtschakels.
Ben jij iemand die actief contacten legt met zijn
buren, die oog heeft voor het welzijn van de
buurt, die een oogje in het zeil houdt en indien
nodig problemen zal signaleren?
Ben je betrokken, sociaal, luisterbereid en
discreet?
Dan ben jij wellicht onze ideale buurtschakel!
Interesse en meer weten?

LDC De Welle Koevliet 3- 052 45 68 56
dienstencentrum@zele.be
Wij nodigen de buurtschakels uit voor een
gesprek, geven de nodige info en maken
verdere afspraken. Indien je wil starten, word
je zo vrijwilliger in je buurt!
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Bekijk de brochure voor de titels
van de werken en de kunstenaars.
Meer informatie over de prijs van
de werken kan je bij Miek
verkrijgen.

Schilderijen

Beelden
Aquarel
Keramiek
Acryl
Olieverf
Pastel

Gouache
Gebakken klei
Raku
Decoupage
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Activiteitenkalender augustus 2019
Uur
Maandag 5 augustus

Activiteit

13u30 Hobbyclub

Locatie
loungebar

Dinsdag 6 augustus

9u Zorgmassage

zaal 3

Vrijdag 9 augustus

9u Bloeddrukcontrole

consultatieruimte

Maandag 12 augustus

13u30 Hobbyclub
14u Helpdesk Piet
9u Zorgmassage

Dinsdag 13 augustus
Woensdag 14 augustus
Donderdag 15 augustus
Maandag 19 augustus

loungebar
zaal 2
zaal 3

14u De Wellekes: Kamershoek
14u Zoete Woensdag : brésilienne
loungebar
LDC Gesloten: O.L.V HEMELVAART
13u30 Hobbyclub

loungebar

9u Zorgmassage
9u DAGUITSTAP OUDENAARDE
9u Bloeddrukcontrole

Dinsdag 20 augustus
Vrijdag 23 augustus
Maandag 26 augustus

13u30 Hobbyclub
14u Helpdesk Piet
9u Zorgmassage

Dinsdag 27 augustus

consultatieruimte

loungebar
zaal 2
zaal 3

13u Pedicure
13u Pedicure

Vrijdag 30 augustus

zaal 3

zaal 3
zaal 3

Op de dagen waar geen activiteit gepland staat is
- het seniorenrestaurant open van 11u tot 13u
- de bar open van 13u tot 17u

Activiteitenkalender september 2019
Uur
Maandag 2 september
Dinsdag 3 september

Activiteit

13u30 Hobbyclub
9u Zorgmassage
14u Re-fit

Woensdag 4 september

Donderdag 5 september

loungebar
zaal 3
zaal 3

9u Smartfun voor smartphone en tablet
10u Gym 55+
13u30 Windows 10
9u Office verkenning
13u Windows 10
15u Yoga

Vrijdag 6 september

Locatie

9u Smartfun voor Ipad en Iphone
9u15 Tai Chi 2
10u30 Tai Chi 1

zaal 2
zaal 1
zaal 3
zaal 3
zaal 3
zaal 1&2
zaal 3
zaal 1&2
zaal 1&2
zaal 1&2

14u K'Robics
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Maandag 9 september

Dinsdag 10 september
Woensdag 11 september

Donderdag 12 september

Vrijdag 13 september

13u30 Hobbyclub
14u Herfstfietstocht- seniorencommissie
14u Helpdesk Piet
9u Zorgmassage

loungebar

13u Pedicure
9u Smartfun voor smartphone en tablet
10u Gym 55+
13u30 Windows 10
14u De Wellekes: Tuimelaarspad
14u Zoete Woensdag : gemengd fruit
14u30 Koffieklets Stertelefoon
9u Office verkenning
13u Windows 10
15u Yoga
9u Bloeddrukcontrole
9u Smartfun voor Ipad en Iphone

zaal 3
zaal 2
zaal 1
zaal 3

9u15 Tai Chi 2
10u30 Tai Chi 1
13u Pedicure
14u K'Robics
14u Bloemschikken
Maandag 16 september
Dinsdag 17 september
Woensdag 18 september

Donderdag 19 september

Vrijdag 20 september

Dinsdag 24 september
Woensdag 25 september

Donderdag 26 september

Vrijdag 27 september

loungebar
loungebar
zaal 3
zaal 3
zaal 1&2
consultatieruimte

zaal 3
zaal 1&2
zaal 1&2
consultatieruimte

zaal 1&2
zaal 2

13u30 Hobbyclub
9u Zorgmassage

loungebar
zaal 3

14u Re-fit
9u Smartfun voor smartphone en tablet
10u Gym 55+
13u30 Windows 10
9u Office verkenning
13u Windows 10
15u Yoga
9u Smartfun voor Ipad en Iphone
9u15 Tai Chi 2
10u30 Tai Chi 1

zaal 3
zaal 2
zaal 1
zaal 3
zaal 3
zaal 3
zaal 1&2
zaal 3

14u K'Robics
Maandag 23 september

zaal 2
zaal 3

zaal 1&2
zaal 1&2
zaal 1&2

13u30 Hobbyclub
14u Helpdesk Piet
9u Zorgmassage

loungebar
zaal 2
zaal 3

14u Re-fit
9u Smartfun voor smartphone en tablet
10u Gym 55+
13u30 Windows 10
9u Office verkenning
13u Windows 10
15u Yoga
9u Bloeddrukcontrole
9u Smartfun voor Ipad en Iphone
9u15 Tai Chi 2
10u30 Tai Chi 1
13u Pedicure

zaal 3
zaal 2
zaal 1
zaal 3
zaal 3
zaal 3
zaal 1&2

14u K'Robics
14u Cinema Toertjes : Will Tura Hoop doet leven
Maandag 30 september

13u30 Hobbyclub
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consultatieruimte

zaal 3
zaal 1&2
zaal 1&2
zaal 3
zaal 1&2
De Wiek
loungebar

ONZE ACTIVITEITEN WORDEN GEORGANISEERD IN
SAMENWERKING MET DEZE PARTNERS:
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