
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.  

 

 



 

 

Infomoment  8 september om 14u in De Piramide 

‘Een smartphone, iets voor u?’ 
 

Twijfelt u al een tijdje of een smartphone 
iets voor u is? Wil u op elk moment contact 
kunnen houden met familie en vrienden? Of 
wenst u eindelijk inzicht te krijgen in de tal-
rijke mogelijkheden die een smartphone 
kan bieden?  

Deze middag wordt er uitleg gegeven over 
de mogelijkheden van een smartphone, en 
worden jullie vragen hierover beantwoord. 

 

Inschrijven voor dit infomoment kan via het nummer 09/341 72 73. Deelname is gratis. 
Er wordt één koffie en gebak pp. Aangeboden. 

 

ACTIVITEITEN IN AUGUSTUS 

Cinema Valentino 6 september om 14u 

‘Annie’ 

     

 
 
 

  

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  

22 september tussen 10.00 en 12.00 uur.  

Reserveren is noodzakelijk  093417273 of 

dienstencentrum@assenede.be 

 

 

CREA-ATELIER 
Assenede:  

Elke dinsdagnamiddag van 
13.30 tot 16.30 uur  

Boekhoute:  

Elke maandag–  en             
donderdagnamiddag van 
13.30 tot 16.30 uur. 

Bassevelde 

Elke maandag–  en             
donderdagnamiddag van 
13.30 tot 16.30 uur 

Deelname is gratis. 

 

De kleine, roodharige Annie droomt van een leven buiten 

het smoezelige weeshuis waarin zij woont. Ze doet ver-

schillende pogingen om aan haar uitzichtloze bestaan te 

kunnen ontsnappen, maar wordt altijd gesnapt door de 

aan alcohol verslaafde directrice van het weeshuis, Miss 

Hannigan. Op een dag wordt Annie uitverkoren om een 

week door te brengen bij de beroemde miljonair Daddy 

Warbucks. Ze kunnen het samen goed met elkaar vinden 

en Annie blijft daarom langer dan gepland. Ondertussen 

beramen Miss Hannigan en haar inslechte collega's een 

plan om Annie te ontvoeren. 

De film wordt vertoond in de Bijenkorf  om 14u. De kostprijs bedraagt  €5, 
dit omvat uw toegangsticket voor de film, een koffie en gebakje. 

Inschrijven kan via het nummer 09/341 72 73.  

De Bingo’s zijn terug gestart!!  

 

Ze gaan deze maand door op volgende data: 

Bassevelde  6 september 13u30 tot 16u30 

Assenede 29 september2022 om 13u30 

Oosteeklo 30 september 2022 om 13u30 

Bingo’s in Assenede, Oosteeklo en Bassevelde 

Dessertbuffet 15 en 16 september. 

 
Op donderdag 15 september is er in Assenede,  

Bassevelde en Boekhoute een dessertbuffet.  

In Oosteeklo gaat deze door op vrijdag 16 september. 

 

Kom vanaf  14u30 genieten van verschillende desserts en     
koffie voor 10 euro pp. 

Inschrijven is noodzakelijk en kan tot en met 12 september op 

09/341 72 73. of  dienstencentrum@assenede.be  


