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                                         Life3 projects stelt voor ... 

 

          NOSTALGIA  

                                                       Audiovisuele voorstelling  
                                                     Voor de eerste maal in Assenede 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

Wat was er in het nieuws tussen de jaren 1950 en 1970? 

Welke liedjes waren op de radio ? 

Wat was er op TV ? 

 
Nostalgia is een interactieve en audiovisuele voorstelling die niemand onberoerd 

laat . 
Alles geprojecteerd op een groot scherm en via een kwaliteitsvolle geluidsinstallatie afge-

speeld. 
 Aan de hand van foto’s kunnen de aanwezigen raden naar de nieuwsfeiten van het be-

treffende jaar.  
De TV fragmenten uit die jaren zijn pure nostalgie. 

Tijdens het overzicht van de hitparade passeren foto’s van de artiesten en kan er meege-
zongen worden met de mooiste hits van toen. 

 
Ook de mooiste anderstalige liedjes uit die jaren komen aan bod, voor elk wat wils dus. 

  
Deze voorstelling bezorgt jullie een aangename namiddag waar de woorden nostalgie, 

sentiment en sfeer op hun plaats zijn. 

 

Wanneer: Donderdag 6 december 2018 van 14.00 tot 16.30 uur 

                   Waar: Dienstencentrum de Piramide 

                  Inschrijven: tot 4 december 2018 

              Kostprijs: € 7,00 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  December 2018 

                              
                                                             Bedankt, vrijwilligers!  

 

 

Een ander mens tijd en aandacht geven 

is zó belangrijk in dit leven 

Jij gaf ons van die kostbaarheid: 
je volle aandacht en je tijd 

een mooi geschenk,  
waarvoor we je heel dankbaar zijn. 

 

LDC De Piramide 



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 14.00 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) 
 

 

 

                       Het dienstencentrum is gesloten op 25 - 26 en 31 december 
 

Film: Bridge of Spies 

Dinsdag 4 december van 14.00 tot 17.00 uur  
met Tom Hanks, Mark Rylance en Amy Ryan 

De film vertelt het waargebeurde verhaal van James Donovan, een advocaat die zich in het cen-
trum van de Koude Oorlog bevindt wanneer hij door de CIA gerekruteerd wordt om een haast 
onmogelijke missie uit te voeren: onderhandelen over de vrijlating van een door de Russen ge-
vangen genomen Amerikaanse piloot.  
Inschrijven: noodzakelijk, 09 341 72 73      
Kostprijs: € 5,00 (film + koffie met gebak)  

 

 

 

Nostalgia 

Donderdag 6 december van 14.00 tot 16.30 uur  
Zorg dat je hier kan bijzijn want het loont de moeite! 
Voor meer uitleg zie achterzijde 

 

 

Geheugenkoor  
Donderdag 13 december 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). 
 

 

Knoppenspreekuur  
Donderdag 20 december 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. 
 

 

Eindejaarsbingo 

Donderdag 27 december van 13.30 tot 16.30 uur 
Uitzonderlijk mooie prijzen. 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’                                         

 
                                                                        

                                          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 

 

 

 
 

 

Eindejaarsbingo 

Vrijdag 28 december van 13.30 tot 16.30 uur 
Uitzonderlijk mooie prijzen. 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)  
                                                   
                                                                         
                                                                                          
                                                                            
 

 

 

 

 

 

                                                         Dorpshuis Bass’Cul - Dorp 48 - 9968 Bassevelde 

 

Kaartspel 
Elke dinsdag en donderdag is er een kaartmiddag 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 

 

 

 

Opening dorpsrestaurant  
Dinsdag 4 december om 11.30 uur 
Vandaag starten we met het dorpsrestaurant. Ter gelegenheid van de opening bieden wij 
jullie vóór de maaltijd een gratis drankje aan. Elke dinsdag en donderdag kan je komen 
eten. Iedereen welkom.  
Inschrijven: tot de dag zelf vóór 9.00 uur op nr. 093417273. 
Kostprijs: € 6,50 

          

Dorpshuis - Boekhoutedorp 3 - 9961 Boekhoute    
        

 

Kaartspel 
Maandag 3 december 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 ‘DORPSHUIS BASSEVELDE’ 


