
LDC de Piramide is een samenwerking tussen OCMW  Assenede en de welzijnsorganisatie aan-z in  

Terneuzen. 

 

Openingsuren 

Onthaal: elke dag van 8.30 uur tot 16.30 uur 

Cafetaria: elke maandag-, woensdag–  

en vrijdagnamiddag tot 16.30 uur 

 

Onze dorpsrestaurants zijn open van 11.30 - 13.30 uur: 

De Piramide (Assenede): van maandag tot vrijdag. 

De Zilvertorens (Boekhoute): maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 

Bass’Cul (Bassevelde): op dinsdag, donderdag en vrijdag. 

De Aster (Oosteeklo): van maandag tot vrijdag. 

 

Reserveren is noodzakelijk en kan voor 9.00 uur op het nummer 09/341 72 73. 

 
ALLE DORPSRESTAURANTS ZIJN GESLOTEN OP 26 EN 

27 MEI! 

CREA-ATELIER 

Assenede:  

Elke dinsdagnamiddag van 

13.30 tot 16.30 uur  

Boekhoute:  

Elke maandag–  en             don-

derdagnamiddag van 13.30 tot 

16.30 uur. 

Deelname is gratis. 

DIGITAAL SPREEKUUR 

Wil je hulp bij het beter leren begrij-

pen van de basisbegrippen van je 

smartphone, laptop of tablet? 

Elke derde donderdag van de 

maand houden we digitaal spreek-

uur tussen 10.00 en 12.00 uur.  

Reserveren is noodzakelijk en kan 

via het algemeen nummer. 

Fijne Moederdag gewenst! 



 

 

 

ACTIVITEITEN IN MEI 

Cinema Valentino 3 mei om 14u 

‘Mamma Mia (2008)’ 

Donna, een onafhankelijke, single moeder heeft een hotelle-

tje op een idyllisch Grieks eiland. Ze staat op het punt om 

Sophie , de pittige dochter die ze alleen heeft grootge-

bracht, los te laten. Voor Sophie's huwelijk heeft Donna haar 

twee oude hartsvrienden uitgenodigd: de praktische en no-

nonsense Rosie en de rijke, meermalen gescheiden Tanya 

van haar vroegere backing-band 'Donna and the Dynamos'. 

Maar Sophie heeft in het geheim zelf drie gasten uitgeno-

digd. Ze is op zoek gegaan naar de identiteit van haar vader 

die haar naar het altaar moet begeleiden en ze haalt drie 

mannen uit Donna's verleden naar het mediterrane paradijs 

waar ze 20 jaar daarvoor waren geweest. In de 24 chaoti-

sche, magische uren bloeit er nieuwe liefde op en oude ro-

mances vatten opnieuw vlam op dit weelderige eiland vol 

mogelijkheden.  

 

De film wordt vertoond in de Bijenkorf op dinsdag 3 mei om 14 uur. De kostprijs be-

draagt 5 euro, dit omvat uw toegangsticket voor de film, een koffie en een gebakje. 

Inschrijven kan via het nummer 09/341 72 73.  

 

Infomoment 12 mei om 14u in de Piramide, Assenede 

 Tips om energieverbruik te verminderen 

Deze maand komt er een zeer interessant en actueel thema aan bod. Helaas worden we 

allemaal geconfronteerd met steeds stijgende energieprijzen. Wil je graag weten hoe je 

energie kan besparen en dus ook de torenhoge facturen het hoofd kan bieden? 

Woonwijzer komt diverse tips geven over hoe je je energieverbruik kan verminderen. 

Deelname is gratis, er wordt een tas koffie en gebak aangeboden. We vragen wel om 

vooraf in te schrijven via het nummer  09/341 72 73 of via e-mail.   

Bingo’s in Assenede  

en Oosteeklo 

De Bingo’s zijn terug volop  

gestart.  

Ze gaan deze maand door op  

volgende data: 

Assenede  

19 mei  2022 om 13.30 uur 

Oosteeklo  

20 mei 2022 om 13.30 uur 

 

Inschrijven is niet noodzakelijk. 

          

Terugblik op de vorige bingonamiddag in de Piramide 

SPORGENIETERS 50+ 

Burensportdienst Meetjesland 

De Meetjeslandse Burensportdienst organiseert i.s.m. Sport Vlaanderen op 

dinsdag 24 mei 2022 een sportief evenement in Assenede voor (minder) actieve 

50-plussers. 

Een ideale gelegenheid om in een gezellige, 

ontspannen sfeer je favoriete sport te beoe-

fenen of kennis te maken met nieuwe sport-

activiteiten. 

9.30 uur - 16 uur 

Prijs: 6 euro (volledige dag) 

  4 euro (halve dag) 

Inschrijven voor  10 mei 2022 -  09 /218 78 98 of sport@assenede.be 

Moederdagmenu op 12 mei! 

Deze bijzondere dag laten we niet zomaar voorbijgaan. 

Op donderdag 12 mei kan je genieten van een moeder-

dagmenu in alle dorpsrestaurants.  

Nadien wordt nog een attentie voorzien voor alle vrou-

wen. 

Inschrijven is verplicht en kan tot donderdag 5 mei via 
het  

telefoonnummer 09/341 72 73  

of via e-mail dienstencentrum@assenede.be 
 

Kostprijs: € 6,50 pp. 

soep 

*** 

koetong in de madeira-

saus 

witloof 

kroketjes 

*** 

profiteroles 

Menu 


