
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 op het nummer 09 341 72 73. 

Al onze dorpsrestaurants zijn gesloten op 1-2 en 11 november! 

2022 november 

15 Euro 

Flashback 

Op 13 oktober hebben we een 

fietstocht gehouden en  het was 

een succes. Ondanks het weer heb-

ben toch verschillende mensen de 

regen getrotseerd en een leuke   

namiddag gehad.  

Dit succes gaat zeker verlengd wor-

den in 2023, hou dus zeker onze 

nieuwsbrief in de gaten! 

Sandra en Evelien gingen viraal met 

hun spreuk. Er was een spreukenwan-

deling in Assenede. De foto van het 

dienstencentrum heeft zelfs de krant 

gehaald. 

Wees een regenboog 

 in iemands wolk. 

Tijdens de jaarmarkt stond 

er konijn op de menu!   

We mochten in totaal maar 

liefst 116 maaltijden verde-

len over onze 4 dorpsres-

taurants!  



 

Infomoment 18 november om 14 uur in De Aster 

(Oosteeklo) 

Een uitvaart: wat komt daar bij kijken? 

Bij het regelen van een uitvaart moet men met heel wat zaken rekening houden. Het 

is interessant om hier tijdig van op de hoogte te zijn. Uitvaartverzorging De Wyn uit 

Oosteeklo komt uitleg geven. 

Er is tijdens/na de infosessie uiteraard de mogelijkheid om vragen te stellen. 

Inschrijven voor dit infomoment kan via het nummer 09 341 72 73. Deelname is gratis. 

Er wordt één koffie en een gebak per persoon aangeboden. 

 

ACTIVITEITEN IN NOVEMBER  

Knoppenspreekuur 

Wil je hulp bij het beter leren begrijpen van de              

basisbegrippen van je smartphone, laptop of tablet? 

Deze maand is het digitaal spreekuur op  

17 november  tussen 10.00 en 12.00 uur.  

Reserveren is noodzakelijk  09 341 72 73 of 

dienstencentrum@assenede.be 

CREA-ATELIER 

Assenede:  

Elke dinsdagnamiddag van 13.30 tot 

16.30 uur 

Niet op 18 en 22 november 

Boekhoute:  

Elke maandag–  en  donderdagnamid-

dag van 13.30 tot 16.30 uur 

Bassevelde 

Elke dinsdag–  en  donderdagnamid-

dag van 13.30 tot 16.30 uur 

Deelname is gratis. 

 

Ze gaan deze maand door op volgende data: 

Assenede 17 november 2022 om 13.30 uur 

Oosteeklo 25 november 2022 om 13.30 uur 

Bingo’s in Assenede en Oosteeklo  

          Seniorenweek! 

 

Aperitief 

~ 

Soep 

~ 

Breughelmaaltijd 

~ 

Dessert  

Donderdag 24 november kan u vanaf 14 uur voor 

8 euro naar het optreden in LDC De Piramide       

komen zonder de maaltijd.  

Info en inschrijven  09 341 72 73 

Dienstencentrum@assenede.be 

Meet and Greet vrijwilligerswerking aan-Z 

                 BREUGHELMENU 

Tijdens de seniorenweek is er een Breughel-

maaltijd in al onze dorpsrestaurants. De kost-

prijs bedraagt €6,5. In Assenede wordt deze 

maaltijd gevolgd door een optreden van Danny 

Brendo (totale kostprijs €15). Inschrijven kan tot 

donderdag 17 november. 

 Bass’Cul Bassevelde: dinsdag 22 november 

 De Aster Oosteeklo: woensdag 23 november 

 LDC De Piramide Assenede: donderdag 24 novem-

ber, met optreden van Danny Brendo om 14u! 

 Zilvertorens Boekhoute: vrijdag 25 november 


