
                                                 Cursussen tijdens het voorjaar 

Gevarieerd bewegen: Samen bewegen, maar toch ieder op zijn eigen tempo. Het plezier in bewegen komt 
op de eerste plaats. 
Maandag | start 06/01 | 10.00 - 11.00 uur | € 14,50 p.m. 
 

Dansen voor gevorderden: U maakt kennis met verschillende dansstijlen maar bezit toch al de basispassen. 
Dansen biedt de gelegenheid om op een ontspannen manier in beweging te blijven. Er zijn zowel koppeldansen als solo-
dansen die de revue passeren. Een vaste danspartner is niet nodig. 
Dinsdag | start 07/01 | 14.00 - 17.00 uur| € 12,10 p.m 

 

Themakoken voor mannen of vrouwen: Kunt u al koken, maar wilt u graag nog meer kookgeheimen ontdekken? 
Dan is deze themacursus iets voor u. Bij elke bijeenkomst staat een ander thema centraal. Nieuwe smaken, nieuwe gerech-
ten. Aan het einde van de les genieten we gezamenlijk van de klaargemaakte maaltijd. 
Vrouwen 
Dinsdag | 14/01| 18.30 - 21.30 uur | 
€ 24,90 (6 lessen, excl. ingredienten) 
Mannen 
Dinsdag | 21/01| 17.30 - 20.30 uur | 
€ 24,90 (6 lessen, excl. ingredienten) 
 

Taalcursussen - vervolg: Heeft u reeds een basiskennis van het Frans of Engels? Zou u graag wat meer zelfvertrou-
wen hebben als u zich in een vreemde taal moet uitdrukken? Kom dan eens proeven van deze cursus. Onder begeleiding 
van een ervaren talenleerkracht wordt uw basiskennis opgefrist en uitgediept. De lessen zijn gevarieerd en praktisch bruik-
baar. 
Frans 
Dinsdag | 08/01 | 9.30 - 11.00 uur | €54,75 

(15 lessen) 
Engels 
Woensdag | 09/01 | 09.00 - 11.30 uur | 
€54,75 (15 lessen) 
 

Smartphone: eenvoudig gebruik van smartphone (android) 
Start vrijdag I 24/1I 09.00—12.00 uur I 3 lessen € 22,50 

 

 

Inschrijven? Via www.aa-z.eu/activiteiten of 09 344 36 10. Tip: zoek op onze website het symbool van het vergrootglas en 

typ ‘Assenede’. Nu zoekt u alle activiteiten in Assenede. 

 

                    Nieuw in Assenede! Mantelzorgcafé 
Heb je het gevoel dat uw relatie met bvb. uw partner, een familielid, uw geliefde, … aan het veranderen is naar een zorgre-

latie? 

Gaat een steeds groter stuk van uw tijd naar verzorging en oppas ipv het bvb. samen zaken doen en genieten? 

Heb je ook wel eens het gevoel dat je af en toe een beetje tijd voor jezelf zou willen om uw batterij op te laden en een hulp-

lijn zou willen inroepen (maar dit misschien niet durft?)? 

Aan wie kun je uw verhaal kwijt en waar kun je ideeën oppikken? 

 

Kom vanaf januari 2020 gerust eens langs in lokaal Dienstencentrum De Piramide, waar maandelijks een trefnamiddag 

Mantelzorgcafé zal worden georganiseerd. De bedoeling is om tezamen met lotgenoten te spreken, info op te doen en erva-

ringen uit te wisselen. Vanzelfsprekend zal info ook worden aangevuld door de begeleiding en worden ingespeeld op be-

hoeften. Maandelijks zal er vertrokken worden vanuit een bepaald thema, met het oog op het zo breed mogelijk maken de 

Mantelzorgcafés.  Uiteraard gebeurt dit alles in een sfeer van gemoedelijkheid, discretie en vertrouwen. 

De Mantelzorgcafés zullen telkens plaatsvinden op de laatste maandag, en dit van 14.00 tot 16.00u. De toegang is gratis, 

met inbegrip van koffie, thee en koekjes. 

Inschrijven is wenselijk en kan gebeuren op 09 /341 72 73 of op onthaal@piramide.be 

Uiteraard ben je ook welkom zonder voorafgaand seintje. Breng gerust uw partner, geliefde, familielid of wie dan ook mee. 

Iedereen is welkom!  

Heb je eerder zin in een gesprek zonder anderen erbij? Ook dan graag een seintje en we spreken verder af! 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Januari 2020 

 

Het dienstencentrum is gesloten 
op 1 en 2 januari 



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: Me before you (drama/romantiek) 
Dinsdag 7 januari van 14.00 tot 17.00 uur  
met Emilia Clarke, Sam Claflin en Jenna Coleman  

William Traynor (Sam Claflin) was een levensgenieter totdat hij als gevolg van een verkeers-

ongeluk verlamd raakte. Zijn wens is om zijn leven te beëindigen. Een jonge laag opgeleide vrouw af-

komstig uit een arbeidersgezin, Louisa Clark (Emilia Clarke), wordt in dienst genomen om hem te ver-

zorgen. Tussen hen ontstaat een bijzondere band.  

Inschrijven: noodzakelijk, 09 341 72 73      

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

 

 

Nieuwjaarsfeest 
Donderdag  9 januari van 11.00 tot 16.30 uur  

 

We zetten 2019 op een feestelijke manier in! We starten om 11.00 uur 

met een hapje en een drankje. Aansluitend is er een feestelijke maal-

tijd en in de namiddag gaan we terug in de tijd met een fotoreportage op groot 

scherm met foto’s van Assenede en zijn inwoners door de jaren heen.  

Bij inschrijving graag een foto meebrengen van in je jonge tijd.   

Inschrijven: noodzakelijk, tot 6 januari (beperkt aantal plaatsen) op nr. 09 341 72 73 

Kostprijs: € 15,00  
 

 

 

 

 

Digitaal spreekuur 
Donderdag 16 januari 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 belle-
tje of mail met je naam volstaat. 
Indien je niet zeker bent of het je vraag in dit digitaal spreekuur opgelost raakt, kijken we samen met jou of het nodig is 
om aan huis te komen. Dit is een gratis activiteit. 
 

 

Nieuw!! Café chantant 
Donderdag 16 januari van 14.30 tot 16.00 uur  
Geniet je er ook van om samen te zingen? Hou je van muziek van vroeger en nu? Misschien is het nieuwe café chan-
tant dan iets voor jou! Het maakt niet uit of je goed kan zingen, of je veel ervaring hebt met zingen. We zingen voor het 
plezier! 
Kostprijs: € 2,50 incl. 2 drankjes (koffie/thee/water)  

 

Info: goedkope maaltijd bereiden 

Donderdag 23 januari van 14.00 tot 16.30 uur 
Lekker en gezond koken met een klein budget? Het kan zeker! Deze namiddag delen we alle goede ideeën om gezond 
en goedkoop te koken. We gaan zelf aan de slag en natuurlijk proeven we! 
Kostprijs: gratis 

Inschrijven: noodzakelijk, vóór 17 januari op nr. 09 341 72 73 

 

Mantelzorgcafé 

Maandag 27 januari van 14.00 tot 16.30 uur 
Zie meer op achterzijde van de nieuwsbrief. 
 

 

 

Bingo 

Donderdag 30 januari 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                                                                   
                                         

Nieuwjaarsfeest 
Donderdag  9 januari van 11.00 tot 16.30 uur  

We zetten 2019 op een feestelijke manier in! We starten om 11.00 uur met een hapje en een drankje. Aan-
sluitend is er een feestelijke maaltijd. 
Inschrijven: noodzakelijk, tot 6 januari (beperkt aantal plaatsen) op nr. 09 341 72 73 

Kostprijs: € 10,00  

 

Bingo  
Vrijdag 31 januari 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 

 

Nieuwjaarsfeest 
Donderdag  9 januari van 11.00 tot 16.30 uur  

We zetten 2019 op een feestelijke manier in! We starten om 11.00 uur met een hapje en een drankje.  
Aansluitend is er een feestelijke maaltijd. 
Inschrijven: noodzakelijk, tot 6 januari (beperkt aantal plaatsen) op nr. 09 341 72 73 

Kostprijs: € 10,00        
 

                             Dorpshuis - Boekhoutedorp 3 - 9961 Boekhoute       

Kaartspel 
Maandag 6 januari is er kaartmiddag van 13.30 tot 17.00 uur 

Crea-club 

Elke maandag 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 (in “de Cafetaria” - Noordstraat 3 te Boekhoute) 
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 

 

 

 

Nieuwjaarsfeest 
Donderdag  9 januari van 11.00 tot 16.30 uur  

We zetten 2019 op een feestelijke manier in! We starten om 11.00 uur met een hapje en een drankje.  
Aansluitend is er een feestelijke maaltijd. 
Inschrijven: noodzakelijk, tot 6 januari (beperkt aantal plaatsen) op nr. 09 341 72 73 

Kostprijs: € 10,00  
 

ACTIVITEITEN DE PIRAMIDE                               ACTIVITEITEN DE ASTER 

ACTIVITEITEN DORPSHUIS BOEKHOUTE 

              ACTIVITEITEN  BASS’CUL 


