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Activiteiten Bass’Cul 

         

       Beweeg je fit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u uw conditie op peil houden of verbeteren op een gezellige manier samen 
met anderen? Dit kan tijdens dit uurtje bewegen bij u in de buurt.  

Gevarieerde oefeningen voor alle spieren in het lichaam, met of zonder materiaal 

 

Wekelijks op dinsdag van 10.00 tot 11.00 uur.  Reeks van 10 lessen.   

Kostprijs: € 43,50 

Adres: Bass’Cul, Dorp 48, 9968 Bassevelde 

 

Kom meedoen tijdens de proefles op dinsdag 23 april 

Info en inschrijven: 09 344 36 10 of www.aan-z.eu  

 

Het dienstencentrum De Piramide  

is een samenwerking tussen OCMW Assenede en de 

welzijnsorganisatie ‘aan-z’ Assenede/Terneuzen 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

      

      

     Meer informatie of inschrijvingen: 

     Dienstencentrum ‘De Piramide’ 

     Moestuinstraat 22, 9960 Assenede 

 

 

      09 341 72 73 

 

     dienstencentrum@assenede.be 

 

     

      Je hebt geen vervoer?  

      Vrijwilligersvervoer kan ingezet worden, stel je vraag aan het onthaal en dit wordt geregeld.  

      Je betaalt hiervoor € 0,33/km. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  April 2019 



Kaartspel 
Elke maandag, woensdag en vrijdag is er een kaartmiddag van 13.30 tot 16.30 uur 

Dorpsrestaurant 
Van maandag tot vrijdag kan je komen eten in het dorpsrestaurant de ‘Piramide’. 

Uur: 12.00 uur 

Inschrijven: kan tot op de dag zelf, vóór 9.00 uur op nr. 09 341 72 73 

Kostprijs: € 6,50 per maaltijd 

Crea-club haken en breien  
Elke dinsdag vanaf 13.30 uur 
Vrijwilligster Veronique kan hulp bieden bij probleempjes of vragen. Materialen moet je zelf meebren-

gen. 

Kostprijs per les: € 2,50 incl 2 drankjes (koffie/thee/water)     
                            
 

Film: The Butler (biografie) 
Dinsdag 9 april van 14.00 tot 17.00 uur  
met Forest Whitaker, Oprah Winfrey en David Oyelowo  

‘The Butler’ vertelt het waargebeurde verhaal van Eugene Allen (Forest Whitaker), een kamerheer 

die meer dan drie decennia actief is geweest in het Witte Huis. Hij was in dienst van acht verschillen-

de presidenten. Zijn carrière begon in 1952 toen Harry Truman de regerende president was en ein-

digde uiteindelijk in 1986, ten tijde dat Ronald Reagan president van Amerika was.  

Inschrijven: noodzakelijk, 09 341 72 73      

Kostprijs: € 5,00 (film + koffie met gebak)  € 1,25 met uitpas kansentarief 

 

 

Knoppenspreekuur  
Donderdag 11 april van 10.00 tot 12.00 uur  
Tips voor apparaten met toetsen (gsm, tablet, computer,…)  
U kan met uiteenlopende vragen  over uw toestel terecht in dit spreekuurtje.  
Breng zeker het toestel mee waarover u vragen heeft. Geef een seintje als je langskomt, dan zorgen wij  
dat er iemand ter plaatse is om je te helpen. Een belletje of mail met je naam volstaat. 
Indien je niet zeker bent of het in het knoppenspreekuur opgelost geraakt kijken we in het knop-
penspreekuur samen met jou of het nodig is aan huis te komen. Dit is een gratis activiteit. 
 

 

Paasbuffet en in de namiddag playback/ karaoke/ livemuziek 

Donderdag 18 april van 11.00 tot 17.00 uur  
Naar jaarlijkse traditie houden we rond Pasen ons paasbuffet.  

We starten om 11.00 uur met het aperitief en een hap-

je, dan volgt een zeer uitgebreid koud buffet met nog 

een lekker dessert.  

In de namiddag gaan we de muzikale toer op met een 

mengeling van karaoke, playback en livemuziek. Er 

zullen enkel verrassende artiesten te zien zijn.  

Mensen die aan de karaoke willen meedoen? Ook dat is mogelijk!  Laat enkel bij inschrijving 

weten welk liedje je wil meezingen. 

Inschrijven: tot 10 april op nr. 09 341 72 73  

Beperkt aantal plaatsen dus wees er snel bij, enkel ingeschreven na betaling.     

Kostprijs: € 15,00  
  

 

Bingo 

Donderdag 25 april van 13.30 tot 16.30 uur 
Iedereen welkom! 
Vooraf kun je altijd genieten van een maaltijd in het dorpsrestaurant.  
Kostprijs: € 6,50 voor de maaltijd (op voorhand inschrijven via 09 341 72 73)  

 

 

 

Lokale helden @ LDC de Piramide   
Vrijdag 26 april van 14.30 tot 16.00 uur  
Waar woorden stoppen gaat muziek verder…. Reeds 8 jaar zingen vrijwilligers samen met mensen met dementie en 

hun mantelzorgers en/of familie klassiekers van vroeger en nu.  

Vandaag organiseren we in het kader van het project Lokale Helden een zangmoment in de Piramide. Iedereen is van 

harte welkom om samen met het geheugenkoor van Assenede te zingen en te genieten van een fijne middag samen.  

Meer informatie: aan-z: 09 344 36 10  LDC de Piramide: 09 341 72 73  of www.aan-z.eu 

Kostprijs: gratis ( + koffie tijdens de pauze) 

                           ACTIVITEITEN DE PIRAMIDE                               ACTIVITEITEN DE ASTER

 
                                                                        

  De Aster - Koning Albertstraat 7 - 9968 Oosteeklo 

Kaartspel 
Elke maandag, dinsdag, en donderdag is er een kaartmiddag van 13.30 tot 16.30 uur   

Dorpsrestaurant 
Van maandag tot vrijdag kan je komen eten in dorpsrestaurant ‘De Aster’. 

Uur: 12.00 uur, enkel op woensdag om 12.15 uur 

Inschrijven: Kan tot op de dag zelf, vóór 9.00 uur op nr. 09 341 72 73 

Kostprijs: € 6,50 per maaltijd 

 

 

                                                                     

Wafelbak 

Vrijdag 19 april van 13.30 tot 16.30 uur 
Vandaag worden er lekkere verse wafels gebakken door ons eigen vrijwilligers-

team.  Laat het jullie smaken! 

Inschrijven: noodzakelijk, op nr. 09 341 72 73.  

Beperkt aantal plaatsen dus wees er snel bij. 

Kostprijs: € 7,00 (wafels + 2 koffie) 

 

 

 

Bingo  
Vrijdag 26 april van 13.30 tot 16.30 uur 
Iedereen welkom! 
Vooraf kun je altijd genieten van een maaltijd in het dorpsrestaurant.  
Kostprijs: € 6,50 voor de maaltijd (op voorhand inschrijven via 09 341 72 73)                                                  
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Bass’Cul - Dorp 48 - 9968 Bassevelde 

 

Spelmiddag 

Elke dinsdag en donderdag is er een spelnamiddag van 13.30 tot 16.30 uur   

Dorpsrestaurant 
Elke dinsdag en donderdag kan je komen eten in het dorpsrestaurant. 

Uur: 12.00 uur 

Inschrijven: Kan tot op de dag zelf, vóór 9.00 uur op nr. 09 341 72 73 

Kostprijs: € 6,50 per maaltijd 

        

                                   

   Vanaf april starten we met een activiteit in Bass’Cul. 
                         Zie achterzijde nieuwsbrief. 
 

 

                             Dorpshuis - Boekhoutedorp 3 - 9961 Boekhoute       

Kaartspel 
Maandag 1 april is er kaartmiddag van 13.30 tot 17.00 uur 

Crea-club 

Elke maandag (behalve 1ste maandag van de maand) en donderdag is er crea-club  

Op maandag van 13.30 tot 16.30 uur en op donderdag van 13.30 tot 16.15 uur. 

Dorpsrestaurant 
Elke maandag, donderdag en vrijdag kan je komen eten in het dorpsrestaurant. 

Uur: 12.00 uur 

Inschrijven: Kan tot op de dag zelf, vóór 9.00 uur op nr. 09 341 72 73 

Kostprijs: € 6,50 per maaltijd 

 

 

 

ACTIVITEITEN DE PIRAMIDE                               ACTIVITEITEN DE ASTER 

ACTIVITEITEN DORPSHUIS BOEKHOUTE 

              ACTIVITEITEN  BASS’CUL 


