
Vandaag maak je kennis met de Turkse cultuur.  

We serveren een heerlijke maaltijd en in de namiddag krijgen we een optreden  

van de Turkse muziekgroep IBIDIKLAR 

We hebben een lekker menu voorzien met  

een typische Turkse verwelkoming, soep, hoofdgerecht, dessert en koffie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

Verwacht u aan een set onversneden Turkse Rootsmuziek, een combinatie van twee  

werelden en muziekstijlen: de traditionele muziek uit centraal Anatolië en die van de 

Turkse Abdals.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Locatie: LDC De Piramide 

Kostprijs: € 12,00 

Inschrijven: noodzakelijk tot 4 juni via 09 341 72 73  

Turkse middag met maaltijd en muziek 

Donderdag 7 juni van 11.00 tot 16.30 uur 

Menu 

 

Lokum ve kolonya 

* 

Mercimek çorbası 

* 

Sebzeli Bulgur Pilavı 

Saç kavurma  

* 

 Salata 

* 

Şekerpare 

* 

Türk kahvesi 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Juni 2018 

Openbare diensten in Assenede 

zwaaien op zondag 3 juni hun deuren open, ook de Piramide. 

Vanaf 11.00 uur kan je de werking van het dienstencentrum en  

                    verschillende diensten van het OCMW hier ontdekken. 

                         Er is gratis koffie met cake voor de mensen met een stempelkaart. 

         Het dorpsrestaurant is open om 12.00 uur: een lekker menu voor € 6,50   

         Tomatensoep - frietjes met stoverij en tomaat - chocomousse  

              Inschrijven voor de maaltijd noodzakelijk, tot 1 juni via 09 341 72 73  

                  In de namiddag van 14.00 tot 16.30 uur kan je een kaartje leggen.  



Kaartspel 
Elke maandag, woensdag en vrijdag is er een kaartmiddag van 14.00 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: Het gezin Van Paemel (drama) 
Dinsdag 5 juni van 14.00 tot 17.00 uur  
met Senne Rouffaer, Mark Van Eeghem en Jan Decleir 
Omdat zijn zoon zich aansluit bij de socialistische beweging wordt de kromgewerkte boer 
Van Paemel door de lokale kasteelheer van zijn erf verdreven en moet hij zijn intrek nemen in een armoe-
dige stulp. Een andere zoon raakt gewond bij een jachtongeval, terwijl zijn dochter door een telg van de 
kasteelfamilie zwanger wordt gemaakt. Uiteindelijk zal de invalide zoon het recht in eigen handen nemen 
en “die van het kasteel” een lesje leren. 

Inschrijven: noodzakelijk, 09 341 72 73      
Kostprijs: € 5,00 (film + koffie met gebak)  
 

Zomerspecial: Turkse middag  
Donderdag 7 juni van 11.00 tot 16.30 uur 
Vandaag kan je kennis maken met de Turkse cultuur. We starten met een heerlijke Turkse maaltijd en in de namiddag 
speelt een Turkse groep muzikanten de typische volksliederen. Voor meer uitleg zie achterzijde nieuwsbrief. 
Kostprijs: € 12,00 

Inschrijven: noodzakelijk tot 4 juni via 09 341 72 73  
 

Vaderdagmenu 

Maandag 11 juni van 11.30 tot 13 uur 
Kom vandaag eten in het dorpsrestaurant en voor de heren is er een leuke attentie. 

Inschrijven: tot 7 juni 

Kostprijs: € 6,50 voor de maaltijd 

 

Geheugenkoor  
Donderdag 14 juni van 14.30 tot 16.00 uur  
Mensen met geheugenklachten en/of beginnende dementie en hun mantelzorgers zijn welkom om onder muzikale be-
geleiding samen liederen te zingen van vroeger en nu. Dit gaat nu altijd door in het LDC de Piramide in Assenede. 
Kostprijs: € 2,00 (incl. gebruik van zangboekje en koffie/thee). 
 

Knoppenspreekuur  
Donderdag 21 juni 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.  
Indien je niet ter plaatse kan komen, kunnen we kijken om aan huis te komen. 
Dit is een gratis activiteit. 
 

Info: dienstencheques 

Donderdag 21 juni van 14.00 tot 16.30 uur 
Alle inwoners die extra hulp wensen bij het poetsen of die hun strijk buitenshuis willen laten doen, kunnen 
gebruik maken van de poets- en/of strijkdienst. Deze hulpverlening wordt betaald met dienstencheques. 
Maar hoe koop je dienstencheques aan en hoeveel kost je dit? Wat kan je er nog mee kopen? Heeft u 
hulp nodig bij algemene huishoudelijke taken zoals boodschappen doen, was, koken, … dan kan u altijd beroep doen 
op de dienst gezinszorg. 
Katrijn Buysse (poetsdienst) en Sofie Van Ryckegem (dienst gezinszorg) van het OCMW geven je meer uitleg hierover.  
Inschrijven: wenselijk, via 09 341 72 73 

Kostprijs: gratis 

 

Bingo 

Donderdag 28 juni 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)  
 

 

  ACTIVITEITEN ‘DE PIRAMIDE’                              ACTIVITEITEN ‘DE ASTER’

 
                                                                        

                                          De Aster - Koning Albertstraat 7 - 9968 Oosteeklo 

Kaartspel 
Elke maandag, dinsdag, en donderdag is er een kaartmiddag van 14.00 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 

 

 

 
 

 

 

Vaderdagmenu 

Maandag 11 juni van 11.30 tot 13 uur 
Kom vandaag eten in het dorpsrestaurant en voor de heren is er een leuke attentie. 

Inschrijven: tot 7 juni 

Kostprijs: € 6,50 voor de maaltijd 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bingo 

Vrijdag 29 juni 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)  

 

 

                                                        ************************************** 
                                      
                                                                        FOTO VAN DE MAAND 

                   
                                                                            
 

 

 

 

 

         Dorpshuis - Boekhoutedorp 3 - 9961 Boekhoute    
        

Vaderdagmenu 

Maandag 11 juni van 11.30 tot 13 uur 
Kom vandaag eten in het dorpsrestaurant en voor de heren is er een leuke attentie. 

Inschrijven: tot 7 juni 

Kostprijs: € 6,50 voor de maaltijd 

 

Kaartspel 
Maandag 4 juni 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’ 


