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ZOMERTENTOONSTELLING en HOBBYBEURS

Maandag 2 juli opening om 14u
Verse oliebollen vanaf 15u

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

Je hebt onze Klodde wellicht al zien staan blinken in
de inkomhal: een milde gift van de Kloddelopers om
vervoer en amusement te organiseren voor de minder
mobiele Zelenaars. Hartelijk dank hiervoor!
Binnenkort zal je de Klodde ook zien rijden in Zele,
met een bewoner van het WZC De Meander, een klant
van De Welle of van het dagverzorgingscentrum Het
Getij. Wie graag zelf ‘trapper’ wil worden en anderen
het plezier van een fietstochtje wil gunnen:
op dinsdag 12 juni worden alle kandidaat-vrijwilligers
verwacht om een rij-opleiding te volgen.
Geef je naam op indien je geïnteresseerd bent!
Met de zomer in het vooruitzicht zijn tal van activiteiten georganiseerd waar amusement en ontmoeting centraal staan. Je vindt ze verder in de nieuwsbrief.
Aarzel niet om deel te nemen. De cursussen en lessen lopen af en iedereen mag
overschakelen op ‘vakantie-modus’.
Zo is er het zomerevent ‘Park Feesters’, met sport(el) activiteiten op verschillende
plaatsen in Zele in de voormiddag, een lekker middagmaal in Park Peeters en muziekoptredens in de namiddag.
Zoals elk jaar gaan we tijdens de Gentse Feesten eten en dansen bij Koen en daarna
misschien blijven ‘plakken’ in Gent.
Op 2 juli openen we de zomertentoonstelling en de hobbybeurs Art@Welle.
We gaan op daguitstap naar Lier. Schrijf vlug in, als de bus vol zit, zijn we
vertrokken!
Iedereen is van harte uitgenodigd om in de zomermaanden te komen petanquen,
fitnessen, kaarten, keuvelen op het terras.
Vergeet zeker niet het huisconcert ‘Tijdloos’ van Jurgen Stein en Joeri De Decker.
Enige tijd geleden waren ze hier ook, het was toen heerlijk genieten en dat zal het nu
zeker ook zijn! Iedereen is welkom, breng gerust vrienden en familie mee.
Bekijk ook het aanbod workshops in juni.
Een goed begin van de zomer toegewenst,
Miek Laget
Vrijwilligers en medewerkers van De Welle

Lokaal dienstencentrum De Welle
zoekt vrijwilligers:
Voor vervoersdienst, boodschappendienst,
bediening van de bar in het seniorenrestaurant
en loungebar.
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ZOMEREVENEMENTEN

4

5

6

Alle K’Robics dansers worden van harte uitgenodigd om naar Gent te gaan.
We kunnen carpoolen of met de bus gaan. Er is een rechtstreekse verbinding
tot aan Gent-Dampoort. Vandaar nog 5 min. stappen.
Schrijf tijdig in aan het onthaal.
Voor betaling: zie rekeningnummer op de flyer hieronder.
Na de K’Robics afzakken naar de Gentse Feesten is een aanrader!

7

Daguitstap Lier
Dinsdag 28 augustus

9 uur vertrek buiten aan de inkom van De Welle
10u
12u30
15u

Bezoek Zimmermuseum
Middageten: in ‘t Kruisken
Brouwerijbezoek Het Anker Mechelen

Terug rond 18u30
Deelname prijs: € 25: busreis, museum, brouwerijbezoek en bierdegustatie
inbegrepen.
Middageten is op eigen kosten, boterhammen meebrengen mag ook.
Snel inschrijven– max. 50 deelnemers.

Workshops

Bloemschikken
Vrijdag 22 juni om 14 u in zaal 3

Begeleiding: Monique

Inschrijven verplicht:
deelname € 2.

De materiaalkosten
worden ter plaatse
verrekend.
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Informatica: doe meer met je PC!
Maandag 18 juni
13u30:

Mobiele toestellen:
gebruik en veiligheid
Lesgever: John De Taey

14u15:

Computerfun:
foto’s bewerken met je PC
Lesgever: Marc Meuleman

Deze workshops worden georganiseerd in samenwerking met PCVO Scheldeland.
De inhoud van de cursussen voor september wordt voorgesteld.
De legevers zijn na de workshop beschikbaar om de nodige uitleg te geven.

Gratis workshops, inschrijven is wenselijk aan het onthaal.

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.
Volgende data: maandag 4 en 18 juni om 14u of om 15u.
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Heb je een mooi kleedje gevonden in de solden? Of tweedehands? Thuisgekomen en aangepast blijkt het toch veel te
lang, te breed aan je schouders, te wijd in de taille….
Hebben je kleinkinderen een kapotte rits in
hun jas of rokje? Willen je kleinkinderen
hulp: ’”Oma kan jij dit repareren? En dit
gaatje in mijn broek ? Kan je voor mijn pop
een rokje maken?”
Je naaimachine is misschien aan vervanging toe en vind je het niet meer de
moeite om een nieuwe te kopen? Kom dan naar De Welle!
Tweewekelijks kan je in zaal 3 naar het OPEN NAAIATELIER komen om onder
begeleiding van Mariette al deze kleine herstellingen uit te
voeren. Er zijn 6 naaimachines ter beschikking.
Deelnameprijs: € 2
Het naaiatelier is open steeds op maandag
namiddag van 14u tot 16u.

VOLGENDE DATA: 11 en 25 juni

Inschrijven en betalen aan het onthaal.

Film

Dinsdag 12 juni - 14u

THE PAINTED VEIL (2006) - Drama
Acteurs: Edward Norton, Naomi Watts, Liev Schreiber, Toby Jones, …
Het oppervlakkige society-meisje Kitty trouwt met Walter Fane, een in het Verre
Oosten werkzame bacterioloog die op verlof is in Engeland en hevig verliefd op haar wordt. De
gevoelens zijn niet wederkerig, maar zij trouwt met hem om aan haar moeder te ontkomen. Het
paar verhuist naar Shanghai, waar zij uit verveling een affaire begint met de knappe, maar gehuwde Charles Townsend, die assistent-secretaris is voor de koloniale Britse overheid. Haar echtgenoot ontdekt de relatie en stelt Kitty een ultimatum: zij moet met hem mee naar het Chinese
binnenland, waar een hevige epidemie van ‘cholera’ is uitgebroken, die hij gaat helpen bestrijden.
Een onverwachte kans op herstel van hun verhouding doet zich daar voor.
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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(innen)
en maak gratis gebruik van de
toestellen.

Tai Chi
Vloeiend bewegen vanuit innerlijke kracht en
balans.
Elke vrijdag van 10u-11u
€ 5 per les

K’Robics
Sportief dansen: ontspanning voor lichaam
en geest.

Elke vrijdag van 14u– 15u30
€ 5 per les
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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. Alle wandelingen staan ook open voor (klein)kinderen, zelfs de hond mag mee,
op voorwaarde dat hij aan de lijn blijft.

Woensdag 13 juni: 10.000 stappenroute

Verzamelen in De Welle: kom ook vroeg
genoeg om je eerst in te schrijven!

In juli stappen we op vrijdag 6 juli.
Terugkeer in De Welle waar je met een tas
koffie (of iets sterker) nog wat kan
nakaarten en/of uitblazen..

vertrek: om 10u in Park Peeters
In augustus nemen Cecile en Louis verlof.

Vrije Fitness
Wist je dat we hometrainers hebben en een cross-trainer?
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 1.
Informeer zeker aan het onthaal wanneer de zaal vrij is.

Met dank aan
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ZACHTE ZORG VOOR (EX)KANKERPATIËNTEN

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 : 5 en 19 juni
In juli en augustus nemen Karin en Marie-Christine een rustpauze.
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 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.
Sinds mei bieden we zorgmassages aan, op doorverwijzing van
AZ Sint Blasius. Matti en Marleen zijn bereid om als vrijwilligers
je deze massage aan te bieden, telkens op dinsdagen.
Ook in juli en augustus lopen deze massages verder.
Let op: de eerste massage gebeurt enkel op doorverwijzing van
het oncoteam van AZ Sint Blasius, de verdere afspraken worden
rechtstreeks met Matti of Marleen gemaakt.
Kostprijs: € 1. De massage duurt ongeveer 1 uur.
Breng zelf 3 badhanddoeken mee.
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RECREATIE en ONTMOETING



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

4-11-18 en 25 juni

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.

13 juni: biscuit met gemengd fruit
4 juli: biscuit met krieken

€ 4 voor taart en koffie, vanaf 14u.



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 petanquebanen zijn vrij ter beschikking voor alle
liefhebbers.
Reserveer je dag samen met vrienden.

OPENINGSUREN loungebar
BAR alle werkdagen open

11u-17u

SENIORENRESTAURANT

Uitschep van 11u30 tot 12u45
14

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

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.
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.

Maandag 4 juni, 9 en 16 juli
Vrijdag 6 en 20 juli
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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
15 en 29 juni
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
De douche is een inloopdouche, er kan zittend
gedoucht worden op een stabiele en veilige
douchestoel. Douchen kan ook zonder hulp van
een verzorgende.
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.

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
16

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

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 is op woensdag 27 om 14u en valt samen met het huisconcert.
Laat tijdig weten aan je beller 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
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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?




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.

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,…..

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!

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.

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.
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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.
19

INFORMATIE: wachtpost huisartsen
Wat is een wachtpost?
Een wachtpost is een samenwerkingsverband tussen huisartsen van omliggende gemeenten. Alle deelnemende gemeenten kan je op de flyer van Vehamed terugvinden. Ook Zele hoort hierbij. Wanneer u een
nummer belt van de wachtpost zal een onthaalbediende vragen om uw gegevens door te geven, de reden
van uw oproep en de naam van uw huisarts.
Bij voorkeur komt u naar de wachtpost, daar kan men u sneller helpen en in goede omstandigheden onderzoeken. Een huisbezoek aanvragen kan ook, maar alleen als dit medisch echt nodig is.

Waarvoor kan u terecht in de wachtpost?
U kan terecht voor dringende gezondheidsproblemen waarmee u niet kan wachten tot de volgende werkdag
van uw eigen huisarts.

Waarvoor kan u niet terecht in de wachtpost?




Niet dringende medische problemen
Hernieuwen van medicatie- of kinesitherapievoorschriften
Gezondheid– en sportattesten
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Activiteitenkalender juni 2018
Uur
Vrijdag 1 juni

Activiteit
9u Ipad: basis

10u Tai Chi
Maandag 4 juni

Dinsdag 5 juni
Woensdag 6 juni

Donderdag 7 juni

Vrijdag 8 juni

Maandag 11 juni

Dinsdag 12 juni
Woensdag 13 juni

Donderdag 14 juni

Vrijdag 15 juni

Dinsdag 19 juni
Woensdag 20 juni
Donderdag 21 juni
Vrijdag 22 juni

Zaal 3
Zaal 1

9u Spaans voor op reis
14u Helpdesk Piet
14u Hobbyclub
14u Pedicure
14u Re-Fit
9u Tablet/smartphone: basis
10u Seniorgym
13u30 Google services
14u Eutonie en valpreventie
9u Windows 10
9u Tablet/smartphone 2
15u Yoga
9u Ipad: basis
10u Tai Chi
13u Pedicure

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

9u Spaans voor op reis
Zaal 3
14u Hobbyclub
loungebar
14u Open naaiatelier
Zaal 3
9u zorgmassage
Zaal 3
14u Film: The painted veil
Zaal 1
9u Tablet/smartphone: basis
Zaal 2
10u Seniorgym
Zaal 1
13u30 Google services
Zaal 2
14u Zoete woensdag
Loungebar
Wandeling De Wellekes:10.000 stappenroute
14u
Vertrek: Onthaal
9u Windows 10
Zaal 2
9u Tablet/smartphone 2
Zaal 3
15u Yoga
Zaal 1
9u Ipad: basis
Zaal 3
9u Bloeddrukcontrole
10u Tai Chi

Maandag 18 juni

Locatie

14u Hobbyclub
14u Helpdesk Piet
13u30 Workshops informatica
14u Re-Fit
10u Seniorgym
15u Yoga
10u Tai Chi
14u bloemschikken: ZOMER
13u Pedicure
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Zaal 1
loungebar
Zaal 3
Zaal 2
Zaal 3
Zaal 1
Zaal 1
Zaal 1
Zaal 2
Zaal 3

Maandag 25 juni
Dinsdag 26 juni
Woensdag 27 juni
Donderdag 28 juni
Vrijdag 29 juni

14u Hobbyclub
14u Open naaiatelier
9u zorgmassage
10u centrumraad
14u Huisconcert Jurgen Stein

loungebar
Zaal 3
Zaal 3
Zaal 2
loungebar

15u Yoga
9u Bloeddrukcontrole
10u Tai Chi

Zaal 1
consultatiebureau

Zaal 1

Activiteitenkalender juli 2018
Uur
maandag 2 juli
dinsdag 3 juli
woensdag 4 juli
vrijdag 6 juli

maandag 9 juli
woensdag 11 juli
vrijdag 13 juli
maandag 16 juli

Activiteit

Locatie

Opening Art@Welle- zomertentoonstelling en hobbybeurs
15u verse oliebollen
Loungebar
9u Zorgmassage
Zaal 3
14u Zoete woensdag: biscuit met krieken
loungebar
10u
ZOMEREVENT- PARK PEETERS
13u Pedicure
Zaal 3
14u

13u Pedicure

Zaal 3

14u Hobbyclub

loungebar

LDC Gesloten
9u Bloeddruk- en gewichtscontrole

consultatiebureau

dinsdag 17 juli
woensdag 18 juli
vrijdag 20 juli

13u Pedicure
14u Hobbyclub
9u Zorgmassage
12u Diner Dansant
13u Pedicure

Zaal 3
loungebar
Zaal 3
Gent Planeet M
Zaal 3

maandag 23 juli
dinsdag 24 juli
vrijdag 27 juli

14u Hobbyclub
9u Zorgmassage
9u Bloeddruk- en gewichtscontrole

loungebar
Zaal 3

maandag 30 juli
dinsdag 31 juli

14u Hobbyclub
9u Zorgmassage

loungebar
Zaal 3

Op dagen zonder geplande activiteit blijft
het seniorenrestaurant open van 11u tot 13u
De bar en het terras zijn open van 13u tot 17u
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ONZE ACTIVITEITEN WORDEN GEORGANISEERD
IN SAMENWERKING MET DEZE PARTNERS:
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