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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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Mei 2019  
Het dienstencentrum is gesloten op woensdag 1 mei             

en op donderdag 30 en vrijdag 31 mei 

Moederdagmenu 

Maandag 13 mei vanaf 12.00 uur 
Kom vandaag eten in het dorpsrestaurant te Assenede, Oosteeklo 

of Boekhoute en voor de dames is er een leuke attentie. 

Inschrijven: tot 10 mei 

Kostprijs: € 6,50 voor de maaltijd 



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)                           

Info: veilig op een (elektrische) fiets 

Donderdag 2 mei van 14.00 tot 17.00 uur  
Steeds meer mensen in Vlaanderen nemen de fiets om zich te verplaatsen naar de 

winkel, het werk of gewoon om een fietstochtje te maken. Deze workshop is gericht op 

de  

fietser die regelmatig alleen of in groep met een (elektrische) fiets onderweg is. 

Inschrijven: noodzakelijk, op nr. 09 341 72 73 

Kostprijs: gratis (+ koffie tijdens de pauze)  

Zoete zonde (enkel vandaag tijdens de info): Coupe Dame Blanche te verkrijgen aan € 2,50  
 

 

 

 

 

Film: Overboard (komedie) 
Dinsdag 7 mei van 14.00 tot 17.00 uur  
met Goldie Hawn, Kurt Russell en Edward Herrmann 

De rijke maar verwende vrouw Joanna Stayton huurt timmerman Dean Proffitt in om een kast op haar 

jacht te maken. Ze weigert hem echter te betalen, omdat ze ontevreden is met het resultaat. Als ze later 

bij het zoeken naar haar trouwring op het dek overboord valt en daarbij haar geheugen verliest, komt de 

gescheiden Proffitt haar bij wijze van wraak ophalen om te zeggen dat zij zijn echtgenote is, het huishou-

den moet doen en zijn vier kinderen moet verzorgen. 

Inschrijven: noodzakelijk, 09 341 72 73      

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

Franse middag 

Donderdag 9 mei van 11.30 tot 17.00 uur 
Du pain, du vin ….  

Deze middag starten we met een typisch Franse maaltijd, een lekkere kaasplank met 

garnituur. Niet te versmaden, en daar eventueel nog een glaasje lekkere wijn bij. In 

de namiddag brengen Willy en zoon Davy de gekende Franse chansons, Charles 

Aznavour, Gilbert Becaud….. 

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

Beperkt aantal plaatsen dus wees er snel bij. 

Kostprijs: € 15,00 kaasbuffet + muziekmiddag 
 

 

Knoppenspreekuur  
Donderdag 16 mei 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 knoppenspreekuur samen 
met jou of het nodig is aan huis te komen. Dit is een gratis activiteit. 
 

Geheugenkoor  
Donderdag 16 mei van 14.30 tot 16.00 uur  
Mensen met geheugenklachten en/of beginnende dementie en hun mantelzorgers zijn welkom  
om onder muzikale begeleiding samen liederen te zingen van vroeger en nu.  
Kostprijs: € 2,00 (incl. gebruik van zangboekje en koffie/thee). 
 

 

Bingo 

Donderdag 23 mei 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)  

                           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 

 

 

                                                                   

Info: verstandig erven, het nieuwe erfrecht 
Vrijdag 10 mei van 13.30 tot 16.30 uur 
Wat u moet weten over erven, erfrecht, erfenis, nalatenschappen, erfenis-

rechten, successierechten,…?  

Notaris Tack geeft u een toelichting over het erfrecht in het algemeen en specifiek over 

de veranderingen sinds 1/9/2018. Kom alles te weten over het nieuwe erfrecht! Er is 

ook gelegenheid om vragen te stellen. 

Inschrijven: noodzakelijk, op nr. 09 341 72 73 

Spreker: notaris Frederik Tack 

Kostprijs: gratis (+ koffie tijdens de pauze)  

Zoete zonde (enkel vandaag tijdens de info): Coupe Dame Blanche te verkrijgen aan € 2,50  

 

 

Bingo  
Vrijdag 24 mei 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 

 

                                                                          

                             Dorpshuis - Boekhoutedorp 3 - 9961 Boekhoute       

Kaartspel 
Maandag 6 mei 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 


