
. 

Praatcafé Dementie op toer door het Meetjesland in 2019. 

Het Praatcafé Dementie is een tweemaandelijkse bijeenkomst  

voor familieleden en vrienden van personen met dementie.  

De persoon met dementie is zelf ook welkom.  

Elke keer staat een ander thema centraal. Er wordt een deskundige uitgenodigd die een be-

paald aspect van dementie toelicht. Het Praatcafé wil dementie bespreekbaar maken.  

Door de ongedwongen sfeer in het café wordt tevens de mogelijkheid  

gecreëerd om ervaringen uit te wisselen en contacten te leggen met  

andere mantelzorgers. Gewoon luisteren kan uiteraard ook.  

Het Praatcafé Dementie wil een plaats zijn waar mensen steeds  

opnieuw met hun vragen en twijfels terecht kunnen.  

 

Dit is een gratis initiatief. U bent van harte welkom! 

 

Kalender 2019 
Dinsdag 5 Februari 2019:  

Omgaan met dementie  

Locatie: WZC Onderdale, Onderdale 1, 9910 Ursel. Tijdstip 14u tot 16u  

 

Dinsdag 2 April 2019:  

Wat is dementie?  

Locatie: WZC Zilverbos, Bloemenboslaan 30, 9060 Zelzate. Tijdstip 14u tot 16u  

 

Dinsdag 4 Juni 2019:  

Omgaan met dementie  

Locatie: Ontmoetingscentrum Kerkelare, Kerkelare 21, 9920 Lovendegem. Tijdstip 14u tot 16u  

 

Dinsdag 1 Oktober 2019:  

Wat is dementie?  

Locatie: WZC Sint-Vincentius, Vrouwstraat 1, 9970 Kaprijke. Tijdstip 19u tot 21u   

 

Dinsdag 3 December 2019:  

Omgaan met dementie  

Locatie: WZC Sint-Elisabeth, Tieltsesteenweg 25, 9900 Eeklo. Tijdstip 14u tot 16u  

 

Voor meer informatie kijk zeker eens op onderstaande websites.  

www.praatcafedementie.be 

                                                       www.dementie.be       

 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Februari 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 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) 
 

 

 

                              
 

Film: Witse (misdaad) 
Dinsdag 5 februari van 14.00 tot 17.00 uur  
met Hubert Damen, Wim Opbrouck en Katelijne Verbeke  
Witse, inmiddels gepensioneerd, keert terug naar zijn geboortestreek om de moordenaar van zijn 
nichtje te vinden. Oude familiewonden worden opengereten. Het duurt niet lang voordat Witse in aan-
varing komt met de lokale politie.  
Inschrijven: noodzakelijk, 09 341 72 73      
Kostprijs: € 5,00 (film + koffie met gebak)  

 

Valentijnsmiddag: kneutels en in de namiddag optreden Rita Cordy 

Donderdag 14  februari van 11.30 tot 17.00 uur  
Deze lekkernij uit de goeie oude tijd zal jullie doen smullen. De kneutels worden aan vo-

lonté aangeboden. Het  zal zeker een mooie valentijnsdag worden want in de namiddag 

zal Rita Cordy met haar accordeon voor de nodige ambiance zorgen. 

Inschrijven: noodzakelijk, op nr. 09 341 72 73.  
Beperkt aantal plaatsen dus wees er snel bij. 
Kostprijs: € 10,00  (kneutels + 2 koffie + optreden) 

 

Knoppenspreekuur  
Donderdag 21 februari 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 21 februari 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). 

 

Carnavalsmenu en daarna feesten we in de bijenkorf 
Woensdag 27 februari vanaf 11.45 uur 
Voor deze middag voorzien we een lekker menu, tomatensoep met balletjes, hespenrolletjes 
met puree en een chocomousse als dessert. En voor de liefhebbers gaan we na de maaltijd 
carnaval vieren in de bijenkorf. Zoals ieder jaar is er daar veel ambiance dus daar moeten we 
zijn. We worden er in de namiddag ook nog getrakteerd op koffie met taart. 

Inschrijven: noodzakelijk op nr. 09 341 72 73 

Kostprijs: € 6,50 voor de maaltijd en € 5,00 voor het carnavalsbal in de bijenkorf 

 

Carnavalsbingo 

Donderdag 28 februari van 13.30 tot 16.30 uur 
Wat een carnavalsbingo is? Dat zullen jullie vandaag zien. Voor de 
best verklede man en vrouw is er nog een mooie prijs. 
Iedereen welkom! 
Vooraf kun je altijd genieten van een maaltijd in het dorpsrestau- rant.  
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: 7 sporen naar geluk     
Vrijdag 15 februari van 14.00 tot 16.30 uur 
Vandaag gaan we op zoek naar geluk. 
Geert Vantournhout, lifestyle coach, brengt zijn verhaal elke keer met heel veel enthousiasme. U ontdekt tijdens zijn 

voordracht dat het leven vaak verrassingen in petto heeft. Deze leuke of soms onaangename verrassingen kunnen uw 

leven drastisch veranderen op vele vlakken. De kracht die ieder van ons in zich heeft, kan ons na een periode van ver-

werking sterker maken als mens. Hoe ontdekt u die kracht? Welke dagelijkse, vaak kleine, dingen kunnen u helpen om 

te groeien als mens zodat u meer kunt genieten van het leven? Tijdens deze middag krijgt u antwoord op al deze es-

sentiële vragen! 

Inschrijven: noodzakelijk, op nr. 09 341 72 73 

Kostprijs: gratis (+koffie tijdens de pauze)  
    
                                                                       

Bingo  
Vrijdag 22 februari 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 4 februari 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 


