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Tentoonstelling van werken
van 1 februari tot 29 juni.

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

Het voorjaar lonkt, nog diep verscholen achter grijze wolken. De vogels weten het al,
wij wachten.
Met deze poëtische gedachten nodig ik de lezers uit om in deze nieuwsbrief interessante
activiteiten te ontdekken.
We starten met een kortlopende cursus Spaans voor al wie graag de zon opzoekt.
De bewegingslessen lokken vele deelnemers naar De Welle om te wandelen, dansen,
turnen of te ontspannen met yoga of Tai Chi.
De toneelvoorstelling werd door de dikke laag sneeuw van december verschoven naar
5 februari, reeds gekochte kaarten blijven geldig.
De buurtwerking is opgestart met reeds 17 actieve buurtschakels! Wie zich graag kandidaat
stelt, laat het ons weten. Er zijn nog enkele wijken waar we geen buurtschakel vonden.
We hopen jou binnenkort op één van onze activiteiten te verwelkomen!
Miek Laget,
medewerkers en vrijwilligers van De Welle

Wintersonnet
De kale bomen, de zwarte takken
ik zie ze voor mijn ramen staan
de winterkou heeft het te pakken
grijsblauw stalen luchten die overgaan.
Het lage licht schijnt hier binnen
reikt diep de kamer in
ik schrijf er woorden, zinnen
geef zo de stilte zin.
De hoge hemel kijkt zwijgend toe
naar hoe ik hier zit te zwoegen
over alles wat ik zocht en vond.
Wel oud maar nog niet moe
van de dingen die ze me ooit vroegen
samen maken ze de cirkel rond.
- Jose van Rosmalen-

Lokaal dienstencentrum De Welle
zoekt vrijwilligers:
Voor vervoersdienst, boodschappendienst ,
stertelefoon en loungebar
Contacteer Florence, vrijwilligerscoördinator,
op 052 45 67 33 of florence.bekaert@ocmwzele.be
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WORKSHOPS

Veilig op een veilige fiets

Praatcafé:
de taal van
kleur

Ontdek op een duidelijke
manier meer over de
verkeersregels voor

Kleurentherapie
als middel om je goed te voelen

fietsers, wat veilig fietsen
betekent en wat een veilige fiets inhoudt.
Als fietser ben je extra kwetsbaar in het verkeer, je hebt weinig bescherming. Daarom is
het belangrijk dat je goed zichtbaar bent en dat
je fiets volledig in orde is. Steeds meer mensen
bannen de auto en verplaatsen zich met de
fiets, ook voor grotere afstanden. Daarnaast is
het onderhouden van je vaardigheden van
groot belang. Door vaak te fietsen blijf je je
evenwicht, je flexibiliteit en je reactievermogen
onderhouden.

Elke kleur heeft zijn eigen
betekenis. Het begrip ervan
ligt zelfs in ons dagelijks
taalgebruik: rood van woede, groen zien van
jaloezie,...
We gebruiken kleuren om
ons te ondersteunen in het
dagelijks leven- of we ons
hiervan bewust zijn of niet.
Hoe vaak heb je een specifieke kleur gekozen
omdat je je daar goed bij voelt, meer zelfvertrouwen krijgt, of rustiger wordt, jezelf troost of blij
maakt?

In deze workshop leer je ontdekken welke kleuren voor jou belangrijk zijn en welke persoonlijke
betekenis ze hebben. Voel je je hierbij dan beter?
Hoe kunnen we iemand omschrijven aan de hand
van zelf gekozen kleuren?
Begeleiding door: Inge Tackaert, kleurentherapeute

Woensdag 7 februari om 14u
Vooraf inschrijven
Zaal 1 Bijdrage € 3
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Voor alle fietsers die regelmatig alleen of
in groep met een (elektrische) fiets
onderweg zijn.
Maandag 5 maart om 14u
Inschrijven verplicht
Deze workshop is gratis
Begeleiding door:

CREAWORKSHOP

paasversiering maken met
zelf-hardende klei

Maandag 12 en 19 maart
Van 14u tot 16u30
Zaal 3

Paaskuikens en -hazen, eieren in klei, afgewerkt met een frisse verftoets: mooi materiaal om een paastak met frisse botten of blaadjes te
versieren.
Alle benodigdheden worden voorzien, extra materiaal wordt afgerekend
met Sabine.
deelname € 4 inschrijven aan het onthaal is verplicht.
Begeleiding: Sabine Colman

TONEELVOORSTELLING
tijd van toen
Poëzie, liedjes, muziekjes en verhalen uit vervlogen tijd
door reizend speeltheater Kip van Troje

Maandag 5 februari om 14u30
‘Wat in je kinderjaren je hart boeit en waarmee je stoeit, blijft immer in ‘t geheugen en men
vergeet het nooit’ - auteur onbekend
Nostalgische herinneringen komen naar boven door iedereen te laten genieten van verhalen van
‘toen’: vertelsels van voor ‘den oorlog’, fabels van De La Fontaine, liedjes van op school, verhalen
van rond de Leuvense stoof, feestmuziekjes en een wiegenlied voor het slapengaan.
Inkomprijs: € 4 – kaarten te koop aan het onthaal
kaarten van 11 december blijven geldig
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BEWEGING

Gym voor 55+
Elke woensdag van 10u tot 11u
€ 3 per les/ 10 beurtenkaart € 30
Lesgever: Jarno Waegeman, topsporter kogelstoten
In samenwerking met Sportwerk Vlaanderen

Yoga
Elke donderdag van 15u tot 16u
€ 3 per les/ 10 beurtenkaart € 30
Lesgever: Philippe Gits, begeesterd door yoga

K’robics
Elke vrijdag van 14u tot 15u30
€ 5 per les/ 10 beurtenkaart € 50
Lesgever: Koen D’Hous, gepassioneerd tangodanser
In samenwerking met Planeet M

Tai Chi for health
Natuur en harmonie.
Zacht, vloeiend in beweging,
innerlijke kracht versterkend.
Harmonie in leven,
mentaal evenwicht bevorderend.
Het programma is aangepast voor mensen die moeilijkheden ondervinden in het
‘gewone bewegingsaanbod’, kampen met chronische problemen (artrose, reuma, fibromyalgie, chronische vermoeidheid) en die revalideren van kanker.
Per beurt: € 5 /10-beurtenkaart: € 50
Lesgever: Dirk De Schryver
Lesdagen: Februari: 9, 16 en 23
Maart: 2, 16 en 30
April: 13, 20 en 27
Mei: 4 en 18
Juni: 1, 8, 15, 22 en 29
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RECREATIE en ONTMOETING



Hobbyclub om 13u30– 16u30

5-12-19 en 26 februari

5-12-19 en 26 maart
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?
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.
€ 4 voor taart en koffie, vanaf 14u.



14 februari: valentijnsgebak
14 maart: biscuit brésilienne

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 krijgen we nieuwe boeken. Vraag aan de vrijwilliger in de loungebar een
Lezerskaart.



Petanque tornooi
Donderdag 5 april vanaf 14u zetten we het petanque seizoen in met een tornooi.
Inschrijven: aan het onthaal, € 3 per persoon, 1 drankje inbegrepen.
Per ploeg van 3– maximum 8 ploegen
Organisatie: Aloïs Vehent

Er zijn mooie prijzen te winnen!

OPENINGSUREN loungebar
BAR alle dagen

11u-17u

SENIORENRESTAURANT

Uitschep van 11u30 tot 12u45
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Wandelkalender DE WELLEKES

Elke 2de woensdag van de maand trekken
Louis en Cecile 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.
Verzamelen in De Welle: kom ook vroeg
genoeg om je eerst in te schrijven!

Woensdag 14 februari: Meerskant
Woensdag 14 maart: Dijk
Woensdag 11 april: gratiebossen
Woensdag 9 mei: André Bogaertpad

Terugkeer in De Welle waar je met een tas koffie (of iets sterker) nog wat kan nakaarten en/
of uitblazen..

Woensdag 13 juni: 10.000 stappenroute

Vrije Fitness
Wist je dat we hometrainers hebben en een crosstrainer? Ideaal dus om in De Welle aan je conditie te
werken.
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 en goed kan fietsen!
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 vriend(inn)en samen, dat kan.
Iedere weekdag tussen 9u en 17u in zaal 3.
Informeer zeker aan het onthaal wanneer de zaal vrij is.
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Met dank aan

FILMKALENDER
Dinsdag 13 februari- 14u00
PADDINGTON (2014) – Familiefilm, gebaseerd op de populaire kinderboeken van
Michael Bond.
Acteurs: Stem van Ben Whishaw (Paddington), Hugh Bonneville, Sally Hawkins, Julie Walters, Nicole Kidman, …
Paddington is een beer die leeft in het oerwoud in Peru. Hij droomt over een leven in Groot
-Brittannië. Op een dag gaat hij als verstekeling aan boord van een schip en komt hij in
Londen terecht in Station Paddington. Hij voelt zich eenzaam en verlaten tot de familie
Brown passeert. Ze lezen het bordje aan zijn nek: " Please look after this bear. Thank you "
en besluiten hem mee naar huis te nemen. Alles lijkt goed te verlopen tot de taxidermiste
Millicent hem in het oog krijgt en hem wil vangen om op te zetten in het museum.

Dinsdag 13 maart - 14u00
ACHTER DE WOLKEN (2016) – Romantiek/Humor
Acteurs: Chris Lomme, Jo De Meyere, Katelijne Verbeke, Charlotte De Bruyne, Lucas Van
den Eynde. Emma en Gerard komen elkaar na meer dan 50 jaar weer tegen. Ooit waren ze
geliefden, maar het leven liep anders. Zij trouwde met zijn beste vriend. Vijftig jaar later
vinden ze elkaar terug en worden opnieuw verliefd. Kan je aanknopen met wat je vijftig
jaar eerder achterliet? Het verhaal van een overweldigende laatste liefde, beleefd met de
intensiteit van de eerste…
Een hartverwarmende film met een prachtige vertolking van twee van onze beste Belgische
acteurs!

Dinsdag 17 april- 14u00
A GOOD YEAR (2006) - Romantiek/Humor
Acteurs: Russell Crowe, Marion Cotillard, Albert Finney, …De Londense bankier Max Skinner
vertrekt voor het afhandelen van een erfenis naar de Provence in Frankrijk. Zijn overleden
oom Henry laat hem een landgoed en een aangrenzende wijngaard na, maar Max wil alles
zo snel mogelijk verkopen. Wat eigenlijk een doodgewone “money deal” zou moeten zijn,
verandert al snel in een nostalgische trip naar zijn jeugdjaren en de wonderlijke tijd die hij
er samen met zijn oom heeft beleefd. Wanneer hij de bevallige Fanny leert kennen, begint
Max zichzelf helemaal thuis te voelen tussen de charmante bistro's, de irritante krekels en
de eindeloze lavendelvelden van “la douce France”... Maar dan komt plots Christie op de
proppen die beweert een buitenechtelijk kind van Henry te zijn.

Dinsdag 15 mei- 14u00
SOMETHING’S GOTTA GIVE (2003) - Romantiek/Humor
Acteurs: Jack Nicholson, Diane Keaton, Keanu Reeves, Frances McDormand, Amanda Peet,
…Harry Sanborn is een zeer begoede en succesvolle muziekproducent in New York én een
onverbeterlijke rokkenjager met een libido van een jonge hond. Tijdens een romantisch
weekendje in The Hamptons met Marin, zijn nieuwe jonge vlam, leert hij Erica Barry, de
moeder en oudere, mysterieuze toneelschrijfster van zijn nieuwste jonge vriendin kennen.
Hij krijgt echter een hartaanval en na verloop van tijd valt hij voor de charmes van Erica,
maar … hij is niet de enige die een oogje op haar heeft laten vallen. Wanneer de jonge
dokter Julian het hart van Erica dreigt te stelen, bevindt Harry zich in een voor hem nieuwe
situatie waar hij voor het eerst om de liefde van een vrouw moet vechten. Dus, ondanks ze
tegenpolen zijn, worden deze 50/60-plussers verliefd!
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VORMING: INFORMATICA—TALEN

2e semester 2018.
De cursussen lopen van februari tot half juni
Voor inschrijven en betalen:
PCVO Kerkstraat 16 tel.052/45 12 80
Meer info op scheldeland.net en via mail
naar dienstencentrum@ocmwzele.be

Woensdag 13u30-16u30
GOOGLE SERVICES
Lesgever: Marc Meuleman
Start 31 januari

Donderdag 9u-12u
WINDOWS 10
Lesgever: Marc Meuleman
Start 1 februari

Woensdag 9u-12u
TABLET/ SMARTPHONE: basis
Lesgever John De Taey
Start 31 januari

Donderdag 9u-12u
TABLET/SMARTPHONE 2
Lesgever: John De Taey
Start 1 februari
ER ZIJN NOG VRIJE PLAATSEN!

Vrijdag 9u-12u
IPAD: basis
Lesgever: John De Taey
Start 2 februari

AANSLUITEN BIJ EEN GROEP
KAN NOG STEEDS.

SPAANS voor op reis
Plan je een city-trip of vakantie naar Spanje?
Ben je gefascineerd door de Spaanse taal en cultuur? Wil je graag iets meer kunnen bestellen dan “dos cervezas, por
favor”? Wil je je favoriete tapas zelf klaarmaken met de authentieke ingrediënten in het Spaans?
Dan is deze kortlopende cursus iets voor jou!
Op een ontspannen en vlotte wijze dompelen we je onder in de Spaanse taal. Je zal je mannetje/
vrouwtje kunnen staan op restaurant, in de winkel, op de markt, bij de dienst voor toerisme, bij de
dokter, bij pech…. Conversatie staat centraal, spraakkunst wordt tot een minimum beperkt, eigen
inbreng wordt sterk gewaardeerd!
Lesdata:
Uur:
Inschrijven:
Info:

Maandag 5, 12, 19 en 26 maart- 16, 23 en 30 april- 7, 14 en 28 mei- 4 juni
van 9u tot 11u50 in zaal 3—De Welle
PCVO Scheldeland– Koevliet 2C (of Kerkstraat 16), online via www.scheldeland.net
kristine.vanacker@scheldeland.net of dienstencentrum@ocmwzele.be
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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 :

Dagschotel:
1 week op voorhand bestellen
Menu A , menu B of koude schotel:
dezelfde dag bestellen tot 9u15

Prijs: € 6 per menu

Soep
Uitschep van de maaltijden

11u30
11u45- 12u45

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.
Reserveringen gebeuren enkel aan het onthaal, betalingen gebeuren cash.
Het restaurant is gereserveerd voor:





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




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.

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: € 18, 30 min per persoon
PEDICURE + MANICURE: € 24 (enkel in combinatie): 35 min.
Terugbetaling bij je mutualiteit is mogelijk.

Maandagen 19 februari, 2 en 12 maart
Vrijdagen 2 en 16 februari, 16 en 30 maart
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Helpdesk Piet
Wat als je geen weg meer weet met de app die je 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 (computer) 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. Piet is allrounder dus hij kan overweg met laptop, tablet, smartphone, Iphone….
Breng zelf je multimedia toestel mee.
De HELPDESK is enkel open op afspraak:
Reserveren op dienstencentrum@ocmwzele.be of 052 45 68 56
We vragen € 1 voor deze hulp.

Fitness (Re-Fit)
met zorgmassage, hand– of
voetmassage voor
lotgenoten met kanker
1e en 3e dinsdag van de maand van 14u tot 16u
Begeleiding: Karin, Marie-Christine en Marleen
€ 1 bijdrage
Volgende data :

6 en 20 februari
6 en 20 maart

Dankzij de sponsoring van De Kloddelopers hebben we goede fitnesstoestellen, een sfeervolle
verlichting en een super-de-luxe massagetafel.
Marleen heeft een diploma zorgmassage voor kankerpatiënten, Marie-Christine en Karin hebben
gouden handen voor gezichts– en handmassages en hebben bij Kom op tegen kanker een vrijwilligersvorming gekregen. Je bent dus ‘in goede handen’.
Door de tijd hebben de deelnemers een hechte band gesmeed, waar
een luisterend oor, begrip en meevoelen én discretie belangrijk zijn.
Toch wordt er vaak veel en hard gelachen, zomaar, of om iemand
een hart onder de riem te steken.
Samen met de 2-maandelijkse praatcafés en de wekeleijkse yogasessies vormt dit 14-daags moment de hoeksteen van de werking
voor mensen met kanker.
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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 op vrijdag
9 en 23 februari
9 en 23 maart

Door Paul De Smet

KAPSTER
Op maandag– en donderdagnamiddag 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.

BAD EN DOUCHE
In een veilige en aangepaste infrastructuur

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 van een verzorgende.

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

BAD:

dinsdag en donderdag: 45 min per persoon
€ 4 + uurprijs verzorgende

DOUCHE:

maandag, woensdag en vrijdag: 30 min per persoon
zonder verzorgende: € 3
13

VRIJWILLIGER- AAN -HUIS

VERVOERSDIENST—BOODSCHAPPENDIENST
Wie zich moeilijk kan verplaatsen kan een beroep doen op een vrijwilliger.
Voorwaarden:

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

Parkeergeld wordt door de klant betaald.

Bijdrage jaarlijkse verzekering: € 10 (€ 15 voor een koppel)

Tarief: € 0,35 per km, betalen per rit met een minimaal tarief van
€ 1,5 , heen- en terugrit apart te betalen

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

Beperking van de ritten: in Zele, Dendermonde en Lokeren

Geen rolstoelvervoer, een rollator kan wel.
Minstens 2 dagen op voorhand te reserveren op tel nr 052 45 68 56
of dienstencentrum@ocmwzele.be

STERTELEFOON EN KOFFIEKLETS
Elke maandag, woensdag 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.

De koffieklets valt in februari samen met de toneelvoorstelling
‘tijd van toen’ op 5 februari Laat tijdig weten of je vervoer nodig hebt.

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 op tel.nr 052 45 68 56
14

INFORMATIE– Buurtwerking

WELZIJNSLIJN

‘ 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.’

052 45 67 77

Uit: Samen de stoep op, over sociale cohesie en ouderen, 2012

Wanneer bereikbaar?

BEN JIJ EEN ZORGZAME
BUURTBEWONER ?

De welzijnslijn is iedere werkdag bereikbaar
van 8u tot 16u (niet in het weekend of op
feestdagen).

Meld je als buurtschakel!

Waarvoor kan je bij de welzijnslijn
terecht?





Vragen over zorgverlening of hulpverlening in Zele
Vragen van minder mobiele mensen die
beroep willen doen op een zorgzame
buur (=buurtschakel) voor hulp met de
boodschappen, optrekken van een rolluik, vuilbakken buiten zetten, de brievenbus legen….
Vragen over hulp bij het sneeuw ruimen
en zout strooien bij ijzel.

Wie hulp nodig
heeft om in geval
van sneeuwval de
stoep te ruimen of
bij ijzel zout te
strooien belt eerst
naar de Welzijnslijn, wij zoeken uit
of er in je buurt iemand is die dit voor jou
wil doen. Eens het contact gelegd is, maak
je verdere afspraken rechtstreeks met je
buurtschakel.
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Het OCMW van Zele is 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@ocmwzele.be
Wij nodigen de buurtschakels uit voor een gesprek, geven de nodige info en maken verdere
afspraken. Indien je wil starten, wordt je vrijwilliger in je buurt! Jouw wijk krijgt overigens
een financiële beloning van de gemeente.

INFORMATIE– Gezonde gemeente

Tournée Minérale: een maand zonder alcohol
‘Tournée Minérale’ komt terug! De DrugLijn en Stichting tegen Kanker roepen alle
Belgen opnieuw op om in februari een maand geen alcohol te drinken. Daar zijn
goede redenen voor: alcohol, ook als je weinig drinkt, heeft invloed op bijna alle
organen in het lichaam en hangt samen met ongeveer 200 verschillende aandoeningen. Door voor het eerst of opnieuw mee te doen met de campagne krijgt je
lichaam de tijd om te recupereren van je gewoonlijke alcoholgebruik. Heel wat
deelnemers voelen zich dan ook beter in hun vel. Ga dus de uitdaging aan! Je zal
zien: je hebt geen alcohol nodig om je te amuseren.
Meer info en inschrijven via www.tourneeminerale.be . Dit jaar kan je ook vrienden uitdagen, of
laten weten dat je met je club of zaak een alcoholvrij evenement organiseert.

Maart 2018: Maand van het bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker
Tijdens de maand maart staat internationaal de strijd tegen dikkedarmkanker in de kijker. Mannen en vrouwen van 55 tot en met 74 jaar kunnen tweejaarlijks deelnemen aan het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker, om de ziekte vroegtijdig op te sporen.
Meer weten over het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker?
Bel gratis naar het Centrum voor Kankeropsporing op 0800 60160 tussen 9 en 12 uur en 13 en
16 uur, stuur een e-mail naar info@bevolkingsonderzoek.be, of surf naar
www.bevolkingsonderzoek.be/dikkedarmkanker.
Heb je vragen over je persoonlijke medische situatie, neem contact op met je huisarts.
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INFORMATIE– Gezinszorg
Ook u wil het liefst zo lang mogelijk in uw vertrouwde omgeving blijven als u, al dan
niet tijdelijk, meer zorg of hulp nodig heeft. Het kàn… met de ondersteuning van de
thuiszorgdiensten van OCMW Zele

Gezinszorg en aanvullende thuiszorg
De gekwalificeerde verzorgenden van de Dienst Gezinszorg bieden huishoudelijke, verzorgende en/
of sociale en morele hulp aan. Ze begeleiden en ondersteunen senioren, mensen met een handicap
en gezinnen die niet of onvoldoende in staat zijn om de gewone huishoudelijke, verzorgende en
gezinstaken te vervullen. De verzorgende komt bij u aan huis, stimuleert uw zelfredzaamheid, biedt
extra hulp in uw huishouden en kan uw steun en toeverlaat zijn in moeilijke perioden. Ze bieden
ook hulp bij administratieve en financiële verrichtingen, hulp bij de persoonlijke verzorging en opvoeding van kinderen, begeleiding naar een dokter of specialist, … .
Flexibiliteit in de organisatie van de zorgverlening
De dienst gezinszorg biedt maximaal een flexibele en snelle hulpverlening aangepast aan uw specifieke individuele hulpvraag. De verzorgenden werken volgens de afspraken van de dienst en zijn
gebonden door het beroepsgeheim. Discretie en tact zijn hun sleutelbegrippen.
De hulpverlening wordt aangeboden per week, tweewekelijks, voor een aantal specifieke uren, op
bepaalde zorgmomenten van de dag of voor een welomschreven taak of vraag.
De gebruikersbijdrage per uur wordt bepaald in verhouding tot de inkomsten en de gezinssituatie
en dit volgens tariefschalen die de regelgeving bepaalt.
Wie kan beroep doen op de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg?
Iedereen die zorg nodig heeft, kan beroep doen op onze gezinshulp, ongeacht leeftijd, werkstatus
of gezinssituatie. De redenen om beroep te doen op gezinshulp kunnen heel verschillend zijn. Als u
door ziekte, een handicap, na een operatie of na bevalling een aantal taken (tijdelijk) niet meer kan
opnemen, helpen wij u graag verder.

Personenalarmsysteem (PAS)
Het personenalarmsysteem kan een gepaste oplossing zijn als u alleen woont, angst hebt om te
vallen en u zich niet meer zo veilig voelt thuis. U wenst zelfstandig thuis te wonen maar wil toch
ten allen tijde van hulp verzekerd zijn.
U blijft in uw eigen, vertrouwde omgeving op een veilige manier. In geval van nood kan u, via het
draadloos zendertje, alarm slaan. U komt onmiddellijk in contact met de alarmcentrale die elke dag
en nacht bereikbaar is, ook op zon- en feestdagen. De alarmcentrale zorgt er voor dat, indien
noodzakelijk, zo snel mogelijk iemand ter plaatse komt om u te helpen en om uw huisarts of familieleden te verwittigen.
Voor meer informatie en aanvragen kan u terecht bij de verantwoordelijke van de dienst, Ellen De
Raeve, tel. 052 45 68 57 of via thuiszorg@ocmwzele.be.
Ellen is dagelijks bereikbaar in het Centrum voor Thuis- een Ouderenzorg De Bron, Koevliet 3 en
komt ook bij u aan huis.
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Activiteitenkalender februari 2018
Uur
Donderdag 1 februari

Vrijdag 2 februari

Maandag 5 februari

Dinsdag 6 februari
Woensdag 7 februari

Donderdag 8 februari

Vrijdag 9 februari

Maandag 12 februari
Dinsdag 13 februari
Woensdag 14 februari
Donderdag 15 februari
Vrijdag 16 februari

Maandag 19 februari
Dinsdag 20 februari
Woensdag 21 februari

Donderdag 22 februari
Vrijdag 23 februari

Maandag 26 februari
Dinsdag 27 februari
Woensdag 28 februari

Activiteit

9u Windows 10
9u Tablet/smartphone 2
15u yoga
9u Ipad: basis
13u Pedicure
14u K'Robics
14u Hobbyclub
14u30 Toneelvoorstelling: Tijd van Toen
14u Re-fit - Verwensessie
9u Tablet/smartphone: basis
10u Seniorgym
13u30 Google services
14u Praatcafé: De taal van kleuren
9u Windows 10
9u Tablet/smartphone 2
15u yoga
9u Ipad: basis
9u Bloeddrukcontrole
10u Tai Chi
14u K'Robics

Locatie
Zaal
Zaal
Zaal
Zaal
Zaal
Zaal

2
3
1
3
3
1

loungebar
Zaal 1
Zaal 3
Zaal 2
Zaal 1
Zaal 2
Zaal 1
Zaal 2
Zaal 3
Zaal 1
Zaal 3
bureau 5
Zaal 1
Zaal 1

14u Hobbyclub
14u film: Paddington
14u Wandeling De Wellekes: Meerskant
14u Zoete woensdag: Valentijnsgebak

loungebar
zaal 1

10u Tai Chi
13u Pedicure

Zaal 1
Zaal 3

13u Pedicure
14u Hobbyclub
14u Re-fit - Verwensessie
9u Tablet/smartphone: basis
10u Seniorgym
13u30 Google services
9u Windows 10
9u Tablet/smartphone 2
9u Ipad: basis
10u Tai Chi
14u K'Robics
14u Hobbyclub
9u Tablet/smartphone: basis
10u Seniorgym
13u30 Google services
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loungebar

Zaal 3
loungebar
Zaal 3
Zaal 2
Zaal 1
Zaal 2
Zaal 2
Zaal 3
Zaal 3
Zaal 1
Zaal 1
loungebar
Zaal 2
Zaal 1
Zaal 3

Activiteitenkalender maart 2018
Uur
Donderdag 1 maart

Vrijdag 2 maart

Maandag 5 maart

Dinsdag 6 maart
Woensdag 7 maart

Donderdag 8 maart

Vrijdag 9 maart

Maandag 12 maart

Dinsdag 13 maart
Woensdag 14 maart

Donderdag 15 maart

Vrijdag 16 maart

Activiteit

9u Windows 10
9u Tablet/smartphone 2
15u yoga
9u Ipad: basis
10u Tai Chi
13u Pedicure
14u K'Robics
9u Spaans voor op reis
14u Hobbyclub
14u Workshop : Veilig op een veilige fiets
14u Re-fit - Verwensessie
9u Tablet/smartphone: basis
10u Seniorgym
13u30 Google services
9u Windows 10
9u Tablet/smartphone 2
15u yoga
9u Ipad: basis
9u Bloeddrukcontrole
14u K'Robics

Locatie
Zaal 2
Zaal 3
Zaal 1
Zaal 3
Zaal 1
Zaal 3
Zaal 1
Zaal 3
loungebar
Zaal 2
Zaal 3
Zaal 2
Zaal 1
Zaal 2
Zaal 2
Zaal 3
Zaal 1
Zaal 3
bureau 5
Zaal 1

9u Spaans voor op reis
Zaal 3
13u Pedicure
Zaal 3
14u Hobbyclub
loungebar
14u Creaworkshop: Paasversiering met zelfhardende klei Zaal 2
14u film: Achter de wolken
zaal 1
9u Tablet/smartphone: basis
Zaal 2
Zaal 1
10u Seniorgym
Zaal 2
13u30 Google services
14u Wandeling De Wellekes: Dijk
14u Zoete woensdag
loungebar
9u Windows 10
Zaal 2
9u Tablet/smartphone 2
Zaal 3
15u yoga
Zaal 1
9u Ipad: basis
Zaal 3
10u Tai Chi
Zaal 1
13u Pedicure
Zaal 3
14u K'Robics
Zaal 1
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Maandag 19 maart

Dinsdag 20 maart
Woensdag 21 maart

Donderdag 22 maart

Vrijdag 23 maart

Maandag 26 maart

9u Spaans voor op reis
Zaal 3
14u Hobbyclub
loungebar
14u Creaworkshop: Paasversiering met zelfhardende klei Zaal 2
GESLOTEN: lentejaarmarkt
9u Tablet/smartphone: basis
Zaal 2
Zaal 1
10u Seniorgym
13u30 Google services
Zaal 2
9u Windows 10
Zaal 2
Zaal 3
9u Tablet/smartphone 2
15u yoga
Zaal 1
9u Ipad: basis
Zaal 3
9u Bloeddrukcontrole
bureau 5
10u Tai Chi
Zaal 1
14u K'Robics
Zaal 1
9u Spaans voor op reis
14u Hobbyclub

Zaal 3
loungebar

Dinsdag 27 maart
Woensdag 28 maart

Donderdag 29 maart

Vrijdag 30 maart

9u Tablet/smartphone: basis
10u Seniorgym
13u30 Google services
9u Windows 10
9u Tablet/smartphone 2
15u yoga
9u Ipad: basis
10u Tai Chi
13u Pedicure
14u K'Robics

Zaal 2
Zaal 1
Zaal 2
Zaal 2
Zaal 3
Zaal 1
Zaal 3
Zaal 1
Zaal 3
Zaal 1

ONZE ACTIVITEITEN WORDEN GEORGANISEERD IN SAMENWERKING MET VOLGENDE PARTNERS:

20

Lokaal Dienstencentrum
De Welle
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