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Contactgegevens 

 
 

LDC Ter Wezel  
Achter d’Hoven 65 
2990 Wuustwezel (Centrum) 
Tel:03 667 61 58 
ldcterwezel@wuustwezel.be 
Kantoor:  Ma, di, woe, do en vrij: 9:00u – 12:00u 
                 Ma, di en don: 13:00u  - 16:30u 
Cafetaria: Ma, di, do en vrij: 9:00u – 16:30u 
                     Woe: 13:00u – 16:30u 
 

 
 

 

LDC Wijkhuis 
Brechtseweg 29 
2990 Wuustwezel (Loenhout) 
03 236 58 69 
ldcwijkhuis@wuustwezel.be  
Kantoor:  Ma, di, woe, do en vrij: 9:00u – 12:00u 
                 Ma, di en vrij: 13:00u  - 16:30u 

Cafetaria: Ma, di, woe, do en vrij: 9:00u – 16:30u 
                      
 

 
 

 

LDC Café Coda 
Bredabaan 743 
2990 Wuustwezel (Gooreind) 
03 432 78 44 
dienstencentrum@coda.care  

 

  
 

Buurthuis Braken 
Bredabaan 124 
 
Elke donderdag 
van 11:30-16:00u 

 

Buurthuis Sterbos 
Molenheide 1 
 
Openingsuren: Zie 
activiteitenkalender 

Contact: zie LDC Wijkhuis Contact: zie LDC Ter Wezel 
 

 

In het weekend en op feestdagen zijn de dienstencentra en buurthuizen gesloten. 

www.wuustwezel.be/dienstencentra 

www.wuustwezel.be/vormingspunt 

www.facebook.com/dienstencentrawuustwezel  

mailto:ldcterwezel@wuustwezel.be
mailto:ldcwijkhuis@wuustwezel.be
mailto:dienstencentrum@coda.
http://www.wuustwezel.be/dienstencentra
http://www.wuustwezel.be/vormingspunt
http://www.facebook.com/dienstencentrawuustwezel
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Voorwoord  

 

Beste lezer, bezoeker, 

2022 is alweer halfweg ; juni kondigt zich aan als 1e echte zomermaand 

We spelen voor de allereerste keer bingo in buurthuis Braken, we smullen nog es 

wafels in Ter wezel, we zetten onze mantelzorgers extra in de schijnwerper in Sterbos 

en je kan onze nieuwste team-aanwinst komen bewonderen in LDC Wijkhuis 

Loenhout! 

In Gooreind organiseren onze collega’s ook nog enkele bijeenkomsten voor mensen 

die iemand verloren zijn. 

Jullie zijn welkom in al onze centra; we hopen jullie snel ergens te ontmoeten       

Veel leesplezier en graag tot snel! 

 

Team lokale dienstencentra Wuustwezel 
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INFO 

Sluitingsdagen 

 

Onze LDC’s & buurthuizen houden maandag 6 juni de deuren 

gesloten, jullie zijn dinsdag 7 juni opnieuw welkom! 

Donderdagmiddag 9 juni hebben we vrijwilligersoverleg in LDC Ter 

Wezel en zal onze ontmoetingsruimte gesloten zijn vanaf 13u00. 

 

 

  

Welkom Astrid !  Een nieuw gezicht in onze dienstencentra! 

Mijn naam is Astrid en vanaf mei versterk ik deeltijds het team voor 
de dienstencentra als administratief medewerker.  

Na mijn studies communicatie, ben ik nog even in Antwerpen blijven 
werken als administratief medewerker, maar na enkele jaren vonden 
mijn vriend en ik het dan toch tijd om terug richting (Noorder)Kempen 
te trekken.  

In mijn vrije tijd kan je mij in de zomer op een terras vinden, of al 
wandelend in de kolonie.  

Ik hoop binnen het dienstencentrum een luisterend oor en een goed 
aanspreekpunt te kunnen zijn voor de bezoekers en collega’s.  
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Laat je niet vangen! #Smeerweer 

 

Huidkanker is een van de snelst toenemende vormen van kanker in Vlaanderen. De 

belangrijkste oorzaak hiervoor is blootstelling aan de zon. Het is dus belangrijk om je goed te 

beschermen tegen de zon en dit het hele jaar door. Je beschermen tegen de zon, dat doe je 

op 3 manieren: zon weren, je huid beschermen met kleding en zonnecrème smeren!  

 

Wist je dat ook een vroeg lentezonnetje UV-straling bevat en schadelijk kan zijn voor onze 

huid? Om aan te duiden wanneer je jezelf het beste beschermt tegen de zon, introduceren 

we de term ‘smeerweer’. Het is veel sneller smeerweer dan je denkt.  
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ACTIVITEITEN 

Gezond bewegen 

De lessen vinden steeds plaats van 10u tot 11u  

Prijs:  €3 per les (geen kortingstarief)  

Waar en wanneer?  

1 juni niet 

8 juni LDC Wijkhuis 

15 juni LDC Wijkhuis 

22 juni 9u45 - Verzamelen LDC Ter Wezel, les in Kadans 

29 juni LDC Wijkhuis 

Geraak je er niet? Geen nood ! Tegen een kleine vergoeding kan je samen met je mede-

turners toch op de plaats van afspraak geraken! Vraag achter de wijkwagen op de dienst 

Vervoer! 

 

Bingo! 

Waar & Wanneer? 

Buurthuis Braken: DONDERDAG 2 juni 

LDC Wijkhuis Loenhout: VRIJDAG 15 juli 

• We beginnen telkens om 13u30 

• We spelen 4 spelletjes 

• €0,50 per kaart/spel 

 

 

 

Hobbymomenten 

 

Waar & Wanneer? 

LDC Ter Wezel & LDC Wijkhuis: elke donderdagmiddag 

vanaf 13u30 

Buurthuis Braken: elke donderdagmiddag vanaf 13u00 
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Biljart 

Waar & Wanneer? 

LDC Ter Wezel : elke dinsdag- en donderdagmiddag vanaf 13u00 

LDC Wijkhuis: elke dinsdagmiddag vanaf 13u30 

 

Sporteldag 

Doe mee aan onze sporteldag voor 50-plussers en kies uit 

verschillende sessies van gekende maar ook nieuwe sporten. 

Tijdens deze dag staat bewegen op je eigen tempo centraal.  

Waar & Wanneer? 

Donderdag 16 juni van 13.00 tot 16.15 u in LDC Ter Wezel 

Prijs:  5 EUR, koffie, gebak en verzekering inbegrepen! 

Info en inschrijvingen bij de lokale dienstencentra of de 

gemeentelijke sportdienst. 

 

 

 

Smulmiddag – wafels! 

Walter bakt ze nog es bruin! Kom je ook nog meesmullen? 

Tegen een democratisch prijsje kan je genieten van een wafel! 

Waar & Wanneer? 

LDC Ter Wezel: vrijdag 10 juni tussen 13u30 – 16u00 
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Coda presenteert  

Praatcafé Rouw & Verlies 

 

 

Wandelingen ‘Tochtgenoten in rouw’ 

 

• 26/6 – Moretusbos, Stabroek 

• 31/7 – Peerdsbos, Brasschaat 

• 28/8 – Heide, Kalmthout 
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Lezing ‘En hoe nu verder…?’ 

Lezing voor rouwenden en hun omgeving door Susi Auth, psychologe & 
rouwzorgverantwoordelijke.  
 
Waar & Wanneer? 

Café Coda Bredabaan 743, 2990 Wuustwezel 
 

• dinsdag 14 juni 2022, aanvang: 19.30 uur  

• dinsdag 21 juni 2022, aanvang: 14 uur  
 
Inschrijven verplicht, plaatsen zijn beperkt! 
 

 

Inschrijvingsstrookje indienen bij: 

• NPZN vzw t.a.v. Susi Auth, Bredabaan 743, 2990 Wuustwezel 

• De balies van onze dienstencentra’s 
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Praatcafé Mantelzorg 

Mantelzorgers zijn onzichtbare helden! Ze zorgen voor een 

zorgbehoevend familielid, vriend of buur. Die zorg is vaak 

onzichtbaar, net daarom zetten we in juni mantelzorgers in 

de schijnwerpers: want hun zorg mag gezien worden! Wat 

mantelzorgers doen is niet vanzelfsprekend, het is bijzonder 

en verdient waardering. 

 
Dit jaar organiseren we in de week van de mantelzorg in 
samenwerking met Samana een praatcafé voor 
mantelzorgers. Het wordt een middag om ervaringen uit te 
wisselen, informatie op te doen of gewoon eens te 
ontspannen. We voorzien een hapje en een drankje en een 
aangename sfeer. 

 
 
Waar en wanneer? 
 
Vrijdag 24 juni van 13.30 tot 16.00 u in Buurthuis Sterbos, Molenheide 1.  
 
Inschrijven via de lokale dienstencentra, graag ten laatste op woensdag 22 juni. 

Wil je erbij zijn, maar is vervoer een probleem of opvang voor de persoon waarvoor je zorgt, 

geef dan even een seintje, dan bekijken we de opties! 
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DIENSTEN 

Warme maaltijden  

Een warme maaltijd in het dienstencentrum kost € 8,00. Kraantjeswater is 

inbegrepen, andere dranken dien je te betalen. Je kan maaltijdbonnen aankopen in het 

dienstencentrum. 

Wanneer je komt eten, moet je dit één werkdag op voorhand laten weten, ten laatste tegen 

12.00u. Indien je gereserveerd hebt maar je kan toch niet komen, kan je de maaltijd 

kosteloos annuleren voor 9.00u, laat gerust een boodschap achter op ons antwoordapparaat! 

Bel je later of vergeet je te annuleren, wordt de maaltijd aangerekend! 

Je kan alle werkdagen terecht in LDC Ter Wezel, LDC Wijkhuis en Café Coda. Ons buurthuis 

in Braken voorziet enkel op donderdag een warme maaltijd en in ons buurthuis Sterbos ben 

je op vrijdag welkom.  

 

Pedicure  

Standaard behandeling:  

• € 15,00 voor een behandeling van 30 minuten 

• Maximaal 6 weken tussen de afspraken 

Uitgebreide behandeling: 

• € 20,00 voor een behandeling van 45 minuten 

• In volgende gevallen: 
o uw vorige behandeling was meer dan 6 weken geleden  

o uw voeten vereisen een specifieke behandeling (uitzonderlijk veel eelt, kloven,.) 

o u wil uw nagels laten lakken 

 

Om alles vlot te laten verlopen vragen wij om volgende aandachtspunten in acht te nemen: 

• Houdt bij het boeken van uw afspraak rekening met bovenstaande behandeltijden 

• Kom op tijd voor uw afspraak (graag 5min eerder aanwezig) 

• Verwittig tijdig als uw afspraak niet kan doorgaan  

• Indien u zonder verwittigen niet op uw afspraak komt, wordt de behandeling wel 

aangerekend 

 

Waar: LDC Ter Wezel 

Wanneer: 8, 14, 22, 28 juni 

Waar: LDC Wijkhuis 

Wanneer: 7, 21 en 28 juni 
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Contactmoment wijkagent & fietsmarkering 

De wijkagenten bieden graag een luisterend oor indien je 
opmerkingen of vragen hebt over jouw wijk. Je kan op afspraak 
de wijkagent ontmoeten maar je kan tijdens de inloopmoment 
hieronder vermeld ook gewoon kennis maken, gewoon een 
goede babbel doen of je kunt je fiets, rollator, scootmobiel, etc. 
laten markeren (wil je je fiets laten markeren, meld dit ons en 
geef tevoren je rijksregisternummer door!)  
Let wel: als je een aangifte wil doen of een klacht wil neerleggen, 
kan dat niet tijdens deze contactmomenten maar dien je dat op 
het politiebureau te doen. 
 

Waar: LDC Ter Wezel (13:30) en LDC Wijkhuis (14:00) 

Wanneer: 14 juni 

 

1-op-1 gesprek met medewerker dienstencentrum 

Wil je gewoon eens met iemand babbelen, heb je nood aan administratieve ondersteuning, of 
heb je hulp nodig bij iets anders? Spring gerust binnen of beter nog: maak hiervoor 
telefonisch een afspraak. We zijn er om jou te helpen en doen dat met veel plezier! Wil je 
liever een bezoekje thuis, bel ons ook op, dan bekijken we wanneer we kunnen langskomen. 
 
 

Digitaal vragenuurtje 

 

Waar & wanneer?   

Elke donderdag (uitgezonderd schoolvakanties en feestdagen) van 13u30 – 15u @ LDC 

Wijkhuis 

Prijs:   gratis 

Inschrijven: Geef tevoren zeker door dat je komt! – tel: 03 236 58 69 
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Wijkvervoer 

De dienst vervoer heeft een wijkwagen ter beschikking. Deze wagen kan tot maximaal 6 

passagiers vervoeren en wordt gebruikt voor collectief vervoer, dus steeds voor de 

verplaatsing van meerdere personen naar een zelfde bestemming. We denken dan vooral 

aan het ophalen van deelnemers aan een bepaald evenement of een activiteit. 

Zo zijn we ondertussen opgestart met op elke woensdag vervoer te voorzien naar onze 

activiteit “gezond bewegen”. Voor het vervoer vragen wij €2/rit (€1 heen/€1 terug). Je kan dit 

bekijken als een soort pendeldienst tussen de dienstencentra. 

Graag willen we dit aanbod verder uitbouwen en hiervoor zijn we op zoek naar vrijwillige 

chauffeurs. Voel jij je geroepen?  

Het lokaal bestuur stelt deze wagen ook ter beschikking van de verenigingen binnen 

Wuustwezel. Voor meer info, voorwaarden en vragen  kan u contact opnemen met  

vervoer@wuustwezel.be, 03 633 08 88 ( bereikbaar van 9u-12u) of kom langs in LDC Ter 

Wezel, Achter d’Hoven 65 te Wuustwezel. 

 

 

mailto:vervoer@wuustwezel.be
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TERUGBLIK  

Zilverfeest 
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Bingo @ LDC Ter Wezel 

 

 

 

VOORUITBLIK  

We sluiten onze deuren  

 

Maandag 11 juli 

Donderdag 21 juli 

Maandag 15 augustus 
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BUURTHUIZEN 

In onze buurthuizen kan je op de openingsdagen terecht voor een warme maaltijd ’s middags 

(om 12.00 u) en nadien blijft de ontmoetingsruimte open tot 16.00 u. Iedereen is welkom voor 

een babbeltje en voor een drankje, om zijn hobby te komen doen. De ontmoetingsruimte blijft 

vrij toegankelijk ook als er andere activiteiten of infosessies doorgaan. 

 

Braken – Activiteiten juni 2022 

Do 2 juni 12:00 warme maaltijd – 13:30 Bingo 

Do 9 juni 12:00 warme maaltijd – 13:00 Hobby, Rummikub & kaarten 

Do 16 juni 12:00 warme maaltijd – 13:00 Hobby, Rummikub & kaarten 

Do 23 juni 12:00 warme maaltijd – 13:00 Hobby, Rummikub & kaarten 

Do 30 juni 12:00 warme maaltijd – 13:00 Hobby, Rummikub & kaarten 

 

 

Sterbos – Zomerplanning! Juni 2022 

Vrij 24 juni 10:00 Kletsen op de koffie - 12:00 warme maaltijd – 13:00 Mantelzorgcafé ism Samana 
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ACTIVITEITENKALENDER – JUNI 2022 

 LDC TER WEZEL  

(Wuustwezel) 

LDC WIJKHUIS  

(Loenhout) 

Woe 

1 juni 

  13u30 Petanque ism Okra 

Do 

2 juni 

08u45 

13u00 

13u30 

13u30 

Patchwork* 

Biljart 

Kantklossen (@bib!)* 

Hobby  

13u00 

13u30 

13u30 

13u30 

Naaien* 

Hobby 

Petanque Club 51 

Vragenuurtje Digipunt* 

Vrij 

3 juni 

    

Ma 

6 juni 

 LDC gesloten wegens 
pinkstermaandag 

 

 LDC gesloten wegens 
pinkstermaandag 

Di 

7 juni 

13u00 

13u30 

 

Biljart 

Rummikub 

 

09u00 

09u00 

13u30 

13u30 

Pedicure*  

Recreatief schilderen en tekenen 

Biljart 

Rummikub 

Woe 

8 juni 

8u45 Pedicure* 10u00 

13u30 

Gezond bewegen 

Petanque ism Okra 

Do 

9 juni 

8u30 

13u30 
 
 

13u30 

Patchwork* 

Vrijwilligersoverleg- cafetaria 
gesloten! 

Kantklossen (@bib!)* 

13u30 

13u30 

13u30 

13u30 

Naaien* 

Hobby 

Petanque Club 51 

Vragenuurtje Digipunt* 

Vrij 

10 juni 

13u30 

 

Smulmiddag 13u00 Praatcafé ism Samana 

Ma  

13 juni 

13u30 

 

Kaarten 13u00 

13u00 

Kaarten ism KWB 

Biljart ism KWB 

Di 

14 juni 

08u45 

13u00 

13u30 

13u30 

Pedicure 

Biljart 

Rummikub 

Wijkagent 

09u00 

13u30 

13u30 

14u00 

Recreatief schilderen en tekenen 

Biljart 

Rummikub 

Wijkagent 

Woe 

15 juni 

  10u00 

13u30 

Gezond Bewegen* 

Petanque ism. Okra 
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 LDC TER WEZEL  

(Wuustwezel) 

LDC WIJKHUIS  

(Loenhout) 

Do 

16 juni 

8u45 

12u00 

13u00 

13u30 

13u30 

Patchwork* 

Sporteldag* 

Biljart 

Hobby 

Kantklossen (@bib!)* 

13u30 

13u30 

13u30 

Hobby 

Petanque Club 51 

Vragenuurtje Digipunt* 

Vrij  

17 juni 

13u30 Gezelschapsspelen   

Ma 

20 juni 

13u30 Kaarten 13u00 

13u00 

Kaarten ism. KWB 

Biljart ism. KWB 

Di 

21 juni 

13u00 

13u30 

Biljart 

Rummikub  

09u00 

09u00 

13u30 

13u30 

Pedicure* 

Recreatief schilderen en tekenen 

Biljart 

Rummikub 

Woe 

22 juni 

08u45 

10u00 

Pedicure* 

Gezond bewegen 

13u30 Petanque ism. Okra 

Do 

23 juni 

08u45 

13u00 

13u30 

13u30 

Patchwork* 

Biljart 

Kantklossen (@bib!)* 

Hobby  

13u30 

13u30 

13u30 

Hobby 

Petanque Club 51 

Vragenuurtje Digipunt* 

Vrij 

24 juni 

13u30 Praatcafé Mantelzorg @ Buurthuis Sterbos 

Ma 

27 juni 

13u30 Kaarten 13u00 

13u00 

Kaarten ism. KWB 

Biljart ism. KWB 

Di 

28 juni 

9u00 

13u00 

13u30 

Pedicure* 

Biljart 

Rummikub 

09u00 

09u00 

13u30 

13u30 

Pedicure* 

Recreatief schilderen en tekenen 

Biljart 

Rummikub 

Woe 

29 juni 

  10u00 

13u30 

Gezond Bewegen 

Petanque ism. Okra 

Do 

30 juni 

08u45 

13u00 

13u30 

13u30 

Patchwork* 

Biljart 

Kantklossen (@bib!)* 

Hobby 

13u30 

13u30 

13u30 

Hobby 

Petanque Club 51 

Vragenuurtje Digipunt* 

*Inschrijven verplicht 
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MMM, LEKKER … 

Woe 1 juni Tomatensoep met brunoise groenten – Goulash met boterboontjes en frieten 

Do 2 juni Zomer erwtensoep met wortelreepjes – Gebakken vis met tartaar, slaatje en puree 

Vrij 3 juni Champignonroomsoep – Boerenburger met natuursaus, knolselder en gekookte 
aardappelen 

Ma 6 juni Gesloten 

Di 7 juni Schorsenerensoep met juliennegroenten – Heekfilet met currysaus, groenten mix en rijst 

Woe 8 juni Italiaanse tomatensoep – Kippavé met Milanees saus, slaatje van witte kool en frieten 

Do 9 juni Courgettensoep met brunoise groeten – Paprika gevogelteburger met wortelblokjes en 
Armeense aardappelen 

Vrij 10 juni Minestrone soep met alfabet – Varkensgebraad met biersausje met rozemarijn, 
bloemkool en puree 

Ma 13 juni Broccolisoep met tomatenblokjes – Stoofpotje van vink met groene boontjes en gekookte 
aardappelen 

Di 14 juni Kervelsoep met rijst – Gevulde pasta met spinazie en ham in kaassaus 

Woe 15 juni Tomatenroomsoep – Cordonbleu met natuursaus, appelmoes en frieten 

Do 16 juni Peterseliesoep met selderreepjes – Waterzooi van tilapiafilet met kervelsaus en 
aardappelblokjes 

Vrij 17 juni Andalousesoep – Kalkoenlapje met champignonsaus, schorseneren en gekookte 
aardappelen 

Ma 20 juni Courgettesoep met wortelreepjes – kippenbil met Milanese saus, groentemix en rijst 

Di 21 juni Gele wortelsoep met bieslook – heekfilet met broccoli/kaassaus, tomaat en 
aardappelblokjes 

Woe 22 juni Bloemkoolsoep met boursin – hamburger met ajuinensaus, wortelslaatje en frieten 

Do 23 juni Preiroomsoep met peterselie – italiaanse kip met penne en couscousgroenten 

Vrij 24 juni Tomaten juliennesoep – varkensgebraad met mosterd-honing saus en gebroken bonen 
en gratin 

Ma 27 juni Minestone soep – gevogelte vink met champignonsaus, bloemkool en aardappelen 

Di 28 juni Zomererwtensoep – kipkrokant met natuursaus, fruit en puree 

Woe 29 juni Getomateerde uiensoep – stoofvlees met rustica wortel en frieten 

Do 30 juni Knolseldersoep met brunoise – hokifilet met curry-dille saus, groentemix en rijst 

➢  Allergeneninformatie is beschikbaar via medewerkers van de dienstencentra of op de website van De 

Palethoeve: www.palethoeve.be/dag-maaltijden.html.  Let op: de samenstelling kan wijzigen. 

Indien gewenst kan er uitzonderlijk gekozen worden voor één van de onderstaande alternatieve 

menu’s:  

• Kippenbil met appelmoes 

• Frikadellen met krieken  

http://www.palethoeve.be/dag-maaltijden.html
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BLIJF OP DE HOOGTE 

Ontvang je onze toekomstige infokranten graag digitaal? 

Vraag of we je de infokrant doormailen en draag zo voortaan bij aan 

het verkleinen van onze papierberg en onnodig drukken van krantjes. 

Het menu en de puzzel kun je dan, na afspraak, nog altijd bij ons 

komen ophalen. 

 

Verstuur een mailtje naar: ldcterwezel@wuustwezel.be met de vraag de infokrant digitaal te 

ontvangen. Zo hebben we zeker het juiste mailadres om aan de mailinglijst toe te voegen en 

meteen uw akkoord (GDPR) om de mail te mogen versturen. 

 

 

Volg ons op Facebook 

Op onze Facebook-pagina “Dienstencentra Wuustwezel” vind je steeds de 
laatste informatie over onze activiteiten, foto’s van events, een link naar de 
infokrant en nog veel meer! Tijdens de coronacrisis hebben we gemerkt dat 
dit ook een belangrijke manier is om met zoveel mogelijk mensen in contact 
te blijven en belangrijke informatie heel snel te kunnen delen.  
Volg ons dus zeker als je op de hoogte wilt blijven van het laatste nieuws. 
 
Heb je nog geen Facebook-account, maar zou je graag hulp willen om er één aan te maken, 
laat het ons dan zeker weten. We helpen je hier graag mee! 
 
 
 

Klachtenprocedure   

Al hopen wij van niet, toch is het mogelijk dat onze dienst in gebreke blijft. Je hebt steeds de 

mogelijkheid een klacht in te dienen. Kleinere tekortkomingen kan je telefonisch melden aan 

de verantwoordelijke voor de dienst.   

Bij een ernstige tekortkoming kan je een schriftelijke klacht indienen, gericht aan de 

algemeen directeur, Gemeentepark 1, 2990 Wuustwezel. 

Het hiervoor benodigde klachtenformulier kun je via e-mail bij ons aanvragen:  

ldcterwezel@wuustwezel.be of ldcwijkhuis@wuustwezel.be.  

Uiteraard zijn alle suggesties en verbetervoorstellen steeds welkom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ldcterwezel@wuustwezel.be
mailto:ldcterwezel@wuustwezel.be
mailto:ldcwijkhuis@wuustwezel.be
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PUZZELPAGINA’S 

Kan jij dit kruiswoordraadsel oplossen? Bezorg ons jouw oplossingen voor 20 juni. Je maakt 

kans op 3 consumptiebonnen. Veel puzzelplezier!  

 

 
Mijn oplossing 
 
Puzzel :  

……………………………………………………………………………….. 
 
Naam: 

 
………………………………………………………………………………………. 

 
Telefoonnummer: 

 
………………………………………………………………………………………. 

 

 

Puzzels vorige maand 

Oplossing: Lente 
 
 
 
WINNAARS VORIGE MAAND (3 consumptiebonnen): 
 
Winnaar LDC Wijkhuis:  Rita Anthonissen 
Winnaar LDC Ter Wezel:  Maria Loos  
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Invulformulier – Laat van je horen! 

 


