
Nieuw in Bass’Cul 
 

 

 

 

 

Vanaf  5 maart worden er tijdens het dorpsrestaurant iedere week op donderdag frietjes geserveerd. 

Het menu voor donderdag 5 maart: 

Erwtensoep 

*** 
Stoverij 

Rauwkost 
Frietjes 

*** 
Rozijnenpudding  

 

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

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 

 

 

Infomiddag in de Aster 

Klaar voor de lente: onze gezondheid herstellen met kruiden  
Vrijdag 20 maart van 13.30 tot 16.00 uur  

 

 

 

 

 

 

De lente komt eraan, vaak met grillen. Hoe kunnen we voorkomen dat ons menselijk lichaam ook van 
die kuren heeft? Daar komt Claire Lutin, herboriste of zoals ze dat in Nederland noemen, 
"kruidenvakvrouw", ook wel heks genoemd, jullie iets meer over vertellen.  

Tijdens haar jeugd was ze al gefascineerd door kruiden en op latere leeftijd in 2006, studeerde ze voor 
herboriste. 

In de fytotherapie (kruidengeneeskunde) worden kruiden gebruikt om de gezondheid te ondersteunen. 
Na een winterperiode met het natte en koude (alhoewel) weer, werkt dat algauw op ons gemoed. Ver-
schillende kruiden kunnen efficiënt helpen om onze gezondheid op een gezonde, kruidige manier te 
herstellen. Welke kruiden vinden we in onze directe omgeving die we hiervoor kunnen aanwenden? 

Bij een kopje koffie of thee zal ze een aantal inwendige tincturen (plantenextracten) bespreken alsook 1 
uitwendige tinctuur. 

Alle kruiden komen aan bod en worden duidelijk geïllustreerd en het gebruik grondig uitgelegd. 

Verder kunnen jullie ook terecht met allerlei vragen, Claire geeft graag advies. 
 

Inschrijven: tot 19 maart op nr. 09 341 72 73  

Kostprijs: gratis (koffie/thee/water) 

Dit gaat door in De Aster in Oosteeklo 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Maart 2020 



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 meebrengen. 

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

 

 

Café chantant 
Donderdag 12 maart 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 café chantant 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 + koek)  

 

 

 

 

 

Kneutels en in de namiddag Vlaamse kermis 

Donderdag 19 maart van 11.30 tot 16.30 uur  
Na het grote succes van vorig jaar, willen we jullie deze lekkernij uit de goeie oude tijd nog eens 

aanbieden. In de namiddag kan je meespelen met enkele alom bekende volksspelen. Plezier en 

vertier verzekerd! 

Prijs voor de beste vrouwelijke en mannelijke deelnemer. 

Inschrijven: noodzakelijk, tot 16 maart op nr. 09 341 72 73.  
Beperkt aantal plaatsen dus wees er snel bij. 
Kostprijs: € 8,00  (kneutels + 2 koffie) 
 

 

Digitaal spreekuur 
Donderdag 19 maart van 10.00 tot 12.00 uur  
Tips voor apparaten met toetsen (gsm, tablet, computer,…)  
Je kan met uiteenlopende vragen  over jouw toestel terecht in dit spreekuurtje. Breng zeker het toestel 
mee waarover je vragen hebt. 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 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. 
 

 

 

 

Bingo 

Donderdag 26 maart 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)  
 

 

 

Mantelzorgcafé 

Maandag 30 maart van 14.00 tot 16.00 uur 
Heb je het gevoel dat jouw relatie met bvb. jouw partner, een familielid, … aan het veranderen 

is naar een zorgrelatie? Heb je wel eens het gevoel dat je af en toe een beetje tijd voor jezelf zou willen om jouw batte-
rij op te laden en een hulplijn zou willen inroepen (maar dit misschien niet durft?)? 

Aan wie kun je jouw verhaal kwijt en waar kun je ideeën oppikken? Dit kan hier in het dienstencentrum. Heb je eerder 
zin in een gesprek zonder anderen erbij? Ook dan graag een seintje en we spreken verder af! 
Kostprijs: gratis (koffie/thee/water) 
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                           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                                                                   

                                         

 

Oliebollenbak 

Vrijdag 13 maart van 13.30 tot 16.30 uur  
Deze middag kunnen jullie smullen van de heerlijke oliebollen, geniet ervan! 
Inschrijven: tot 9 maart op nr. 09 341 72 73  
Kostprijs: € 8,00 (oliebollen + 2 koffie) 

 

 

 

Info: Klaar voor de lente, onze gezondheid herstellen met kruiden  
Vrijdag 20 maart van 13.30 tot 16.00 uur  
Meer uitleg op achterzijde 

 

 

 

 

 

 

Bingo  
Vrijdag 27 maart 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 2 maart is er kaartmiddag van 13.30 tot 16.30 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 

ACTIVITEITEN DE PIRAMIDE                               ACTIVITEITEN DE ASTER 

                   ACTIVITEITEN  BASS’CUL 

ACTIVITEITEN DORPSHUIS BOEKHOUTE 


