
       
 

  



Contactgegevens 

 

 

Dienstencentrum Ter Wezel  
Achter d’Hoven 65 
2990 Wuustwezel 
03 667 61 58 
ldcterwezel@wuustwezel.be 

 
Openingsuren: 

• Ontmoetingsruimte: 
o Ma,di,do en vrijdag van 8.30 tot 16.30 u     

o Woe van 13.00 tot 16.30 u                                                                                                         

• Kantoor: 
o Ma, woe, do en vrij van 8.30 tot 12.00 u & 

van 13.00 tot 16u30 u 
o Dinsdag van 8.30 tot 12.00 u & 

namiddag enkel op afspraak 

 
 

  

 

Dienstencentrum Wijkhuis 
Brechtseweg 29 
2990 Wuustwezel 
03 236 58 69 
ldcwijkhuis@wuustwezel.be 

 
Openingsuren: 

• Ma, di, wo, do van 9.00 tot 16.30 u 

• Vrij van 9.00 tot 15.30 u                                                                                                     

 

 

In het weekend en op feestdagen zijn beide dienstencentra gesloten. 

 

 

 

www.wuustwezel.be/dienstencentra 

www.wuustwezel.be/vormingspunt 

www.facebook.com/dienstencentrawuustwezel 

 

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

 

Dag lieve infokrantlezer,  

Juli bezorgde ons af en toe natte voeten en kwakkelde snel voorbij; we 

hopen met jullie mee dat augustus de zomer goed maakt. 

We zetten onze moeders weldra in de bloemetjes, en dat kan je letterlijk 

doen met een bloemstuk vanuit onze workshops (wel heel snel 

aanmelden!). 

Hoeveel medailles mag de Belgische delegatie vanuit de Olympische 

Spelen in Tokio meenemen deze keer? Hoe zit het met de rest van je 

kennis van de Olympische sporten? Indien je zin hebt om dit te testen, 

welkom op onze quiz! 

Nu onze werking stilletjesaan weer wat in versnelling gaat, wordt het 

duidelijk dat extra hulp zeker welkom is om onze cafetaria mee open te 

houden, maaltijden te serveren, mensen te vervoeren enz.. Indien je een 

enthousiast iemand kent met het hart op de goede plaats die er graag een 

leuke tijd voor andere mensen van maakt, laat ze contact opnemen met 

ons; we nemen ze heel graag op in onze vrijwilligerspoule! 

 

Veel lees- en puzzelplezier en tot binnenkort! 

 

Team LDC Ter Wezel & LDC Wijkhuis 
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INFO 

Jobstudent – Julie Verschueren 

Julie Verschueren komt de ploeg van LDC Ter Wezel versterken van 9 augustus tot en met 8 

september. 

Helaas hebben we niet direct een foto voorhanden, maar ben je benieuwd hoe deze leuke 

meid eruit ziet? Spring dan zeker eens binnen tijdens de vermelde periode       

 

 

Laat je niet vangen! 

Smishing 

Smishing (woordcombinatie van SMS en phishing) is 
een fraudepoging om via sms persoonlijke en 
financiële gegevens of beveiligingsinformatie te 
verkrijgen. De fraudeur doet zich voor als een 
betrouwbare bron, bijvoorbeeld als een bank, een 
uitgever van betaalkaarten of een 
nutsbedrijf/dienstverlener. 

Hoe herkent u het? 

In de sms wordt u meestal (dwingend) gevraagd op een link naar een website te klikken of 
een telefoonnummer te bellen om uw account te ‘verifiëren’, te ‘updaten’ of ‘opnieuw te 
activeren’. Deze link leidt echter naar een valse website, en het telefoonnummer naar een 
fraudeur die zich voordoet als het echte bedrijf. De fraudeur tracht u zover te krijgen dat u 
informatie prijsgeeft die hem kan helpen om geld van u te stelen. 

Wat kan u doen? 

• Klik niet op de links, bijlagen of afbeeldingen die u ontvangt in ongevraagde sms-
berichten zonder eerst de afzender te controleren. u kan het nummer online opzoeken 
(als het een fraudepoging is, zal u niet de eerste zijn) of het vergelijken met het 
officiële nummer van de echte afzender. 

• Laat u niet onder druk zetten. Neem uw tijd en voer de nodige controles uit voordat u 
reageert. 

• Reageer nooit op een sms-bericht waarin uw PIN-code, uw codes voor online 
bankieren of andere beveiligingsgegevens worden gevraagd. 

• Als u denkt op een smishingbericht te hebben gereageerd en uw bankgegevens heeft 
doorgegeven, contacteer dan onmiddellijk uw bank 

• Twijfel je? Wij kijken graag even mee voor jou of vraag het aan iemand in je buurt! 
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ACTIVITEITEN & DIENSTEN 

Lees hieronder alles over de activiteiten en diensten die we deze maand in onze 

dienstencentra aanbieden, ook tijdens de huidige coronamaatregelen. Aarzel zeker niet om 

ons te contacteren als je hiervan gebruik wilt maken of als je zelf nog leuke ideeën hebt. 

 

 

Vrijdag-spelnamiddagen  

Kom deze zomer elke vrijdagnamiddag een ander spel uitproberen! Bij goed weer spelen we 
buiten, bij slecht weer zitten we binnen. Wat spelen we zoal? Kubb, Mölkky, Sjoelen, … Laat 
je verrassen door ons spelprogramma! 
  
Praktisch 
 
Waar: LDC Wijkhuis + LDC Ter Wezel  

Wanneer: Elke vrijdag om 13:30 u 

 

 

 

Pedicure  

Prijs: € 15,00 voor 30 minuten en € 20 voor 45 minuten,  

gelieve zoveel mogelijk gepast te betalen 

Afspraken dienen gemaakt te worden in van onze 

dienstencentra, ten laatste 2 werkdagen voor de datum 

van de behandeling. 

 

Waar: LDC Ter Wezel 

Wanneer: Dinsdag 3, 17 en 24 augustus 

Woensdag 4 en 11 augustus 

 

Waar: LDC Wijkhuis 

Wanneer: Dinsdag 3 en 24 augustus 
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1-op-1 gesprek met medewerker dienstencentrum 

Wil je gewoon eens met iemand babbelen, wil je dat we je helpen bij het aanmaken van een 
WhatsApp of Facebook-account of heb je hulp nodig met iets anders? Maak hiervoor 
telefonisch een afspraak en dan bespreken we de mogelijkheden voor een 1-op-1 gesprek in 
één van onze dienstencentra. 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. 
 
 
 

Digitale hulp in de dienstencentra  

We helpen je graag bij het aanmaken van een WhatsApp- 

of Facebook-account. Maar ook voor andere digitale vragen 

kun je bij ons terecht. Bijvoorbeeld voor het installeren van 

je nieuwe smartphone of tablet, het instellen van een 

automatische back-up van je foto’s, het installeren van de 

overheidsapp “ItsMe”, etc. Zo kun je digitaal toch zoveel 

mogelijk in contact blijven met de wereld om je heen. We 

trachten jullie zoveel mogelijk zelf verder te helpen, maar 

misschien moeten we jullie alsnog doorverwijzen. 

 

 

Olympische Spelen quiz 

De Olympische Spelen zijn volop aan de gang. We supporteren 

allemaal mee vanuit ons Belgenlandje voor onze landgenoten 

in Tokio. Ben jij iemand die veel over de Olympische Spelen 

weet? Of heb je gewoon zin in een gezellig namiddagje 

quizzen? Kom dan zeker mee doen! 

Praktisch 
Waar   : Dienstencentrum Ter Wezel en Dienstencentrum Wijkhuis 
Start   : Woensdag 11 augustus om 14u 
Kostprijs  : Gratis 

Inschrijven  : Niet verplicht, gewoon komen! 
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Bloemschikspecial Moederdag/Zomer  

 
Ben je graag creatief aan het werk en zou je voor moederdag liefst 
zelf een origineel bloemstuk maken? Of gewoon een leuk zomerstuk 
van jezelf hebben om thuis op de terrastafel te zetten? Dan is deze 
workshop zeker iets voor jou! 
Er is trouwens geen voorkennis nodig dus iedereen kan meedoen. 
De lesgever voorziet de meeste materialen. We vragen je wel om, in 
het kader van de coronamaatregelen, je eigen aardappelschilmesje 
en snoeischaar mee te nemen. Het enige wat jij verder moet doen, 
is je tijdig inschrijven.  Let op: beperkte plaatsen! 
 
 

 
Praktisch 
Waar   : Dienstencentrum Ter Wezel (03/.667.61.58) 
Start   : dinsdag 10 augustus om 9.30u  
Kostprijs  : € 25 inclusief benodigdheden 

Bijzonderheden : Graag je eigen snoeischaar en aardappelschilmesje meenemen 

Inschrijven  : Ten laatste op 1 augustus 
 
Praktisch 
Waar   : Dienstencentrum Wijkhuis (03/236.58.69) 
Start   : dinsdag 10 augustus om 13.30 u 
Kostprijs  : € 25 inclusief benodigdheden 

Bijzonderheden : Graag je eigen snoeischaar en aardappelschilmesje meenemen 

Inschrijven  : Ten laatste op 1 augustus 

 

Op stap met Swa & Alois 

Op donderdag 19 augustus maken we in de namiddag een 

wandeling. De ‘Verhalen van Blommaert’ is een uitgestippelde 

route van 3 kilometer die vertrekt en aankomt aan het 

Gemeentehuis. Langs het traject staan we geregeld stil om 

naar fragmenten te luisteren uit het rijke literaire werk van de 

Wuustwezelse schrijver. De route loopt voornamelijk langs 

goed te bewandelen paden, maar hier en daar kan het soms 

een beetje uitkijken zijn.  

Deelname is gratis maar graag wel even op voorhand 

inschrijven. 

De wandeling zal ongeveer anderhalf uur duren en nadien 

kunnen we nog iets drinken in onze cafetaria. 

Praktisch 
Waar   : Dienstencentrum Ter Wezel (03/667.61.58) 
Start   : donderdag 19 augustus om 13.30u  
Kostprijs  : Gratis 

Bijzonderheden : Bij zware regen zal de wandeling niet doorgaan. 

Inschrijven  : Ten laatste op 18 augustus 
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LDC TER WEZEL – ACTIVITEITEN AUGUSTUS 2021 

ma 2 aug  13:30 Kaarten  

di 3 aug  12:45 Pedicure - 13:30 Rummikub 

wo 4 aug 8:45 Pedicure 

do 5 aug 13:30 Biljart  

vr 6 aug 13:30 Spelnamiddag 

ma 9 aug  13:30 Kaarten  

di 10 aug 9:00 Bloemschikken - 13:30 Rummikub 

wo 11 aug 8:45 Pedicure - 14:00 Olympische Spelen quiz 

do 12 aug 13:30 Biljart  

vr 13 aug 13:30 Spelnamiddag 

ma 16 aug 13:30 Kaarten  

di 17 aug 8:45 Pedicure - 13:30 Rummikub 

wo 18 aug 9:30 Gezond bewegen @ Kadans (9:15 in LDC Ter Wezel)  * 

do 19 aug 13:30 Biljart – 13:30 Op stap met Swa & Alois *  

vr 20 aug 13:30 Spelnamiddag 

ma 23 aug 13:30 Kaarten  

di 24 aug 8:45 Pedicure - 13:30 Rummikub 

wo 25 aug  

do 26 aug  13:30 Biljart  

vr 27 aug 13:30 Spelnamiddag 

ma 30 aug 13:30 Kaarten 

di 31 aug 13:30 Rummikub 

  



10 
 

LDC WIJKHUIS – ACTIVITEITEN AUGUSTUS 2021 

ma 2 aug   

di 3 aug  9:00 Pedicure - 9:00 recreatief schilderen en tekenen 
13:00 Biljart – 13:00 Rummikub 

wo 4 aug 13:30 Petanque i.s.m. Okra 

do 5 aug 13:30 Hobby – 13:30 Petanque Club 51 

vr 6 aug 13.30 Spelnamiddag 

ma 9 aug   

di 10 aug 
9:00 recreatief schilderen en tekenen 

13:30 Biljart – 13:30 Rummikub – 13.30 Bloemschikken 
 
 wo 11 aug 13:30 Petanque i.s.m. Okra 

do 12 aug 13:30 Hobby – 13:30 Petanque Club 51 

vr 13 aug 13:30 Praatcafé i.s.m. Samana 

ma 16 aug 13:30 Kaarten i.s.m. KWB 

di 17 aug 9:00 Pedicure - 9:00 recreatief schilderen en tekenen 
13:30 Biljart – 13:30 Rummikub – 13:30 Petanque Club 51 (uitzonderlijk op dinsdag) 

wo 18 aug 10:50 Gezond bewegen – 13:30 Petanque i.s.m. Okra 

do 19 aug 13:30 Hobby  

vr 20 aug 12:00 T-gala tienerfestival –13.30 Spelnamiddag 

ma 23 aug 13:30 Kaarten i.s.m. KWB – 13:30 Biljart i.s.m. KWB 

di 24 aug 9:00 recreatief schilderen en tekenen  –  13:30 Biljart – 13:00 Rummikub 

wo 25 aug 13:30 Petanque i.s.m. Okra 

do 26 aug 13:30 Hobby – 13:30 Petanque Club 51 

vr 27 aug 13.30 Spelnamiddag 

ma 30 aug 13:30 Kaarten i.s.m. KWB 

di 31 aug 9:00 recreatief schilderen en tekenen – 13:30 Biljart – 13:30 Rummikub 
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VOORUITBLIK 

Zomer BBQ 

 
We mogen jullie terug samen laten eten; dat vieren we 

met een zomerse BBQ (we hebben de bestelling voor de 

juiste temperaturen doorgegeven; duimen jullie mee?) 

Voor €16 kan je genieten van 1 BBQ worst, 1 kipfilet met 

verse tuinkruiden en 1 spekburger, een uitgebreide 

saladbar, 3 soorten koude sauzen en 3 broodjes + boter, ook water is tijdens de maaltijd 

inbegrepen. Afsluiten doen we met een lekker dessertje. Werken die smaakpapillen al op 

volle toeren? Schrijf je dan snel in!  

 

Praktisch 
Waar   : Dienstencentrum Wijkhuis 
Start   : vrijdag 3 september  
Kostprijs  : € 16  

Bijzonderheden : Snel zijn is de boodschap - beperkt aantal plaatsen! 

Inschrijven  : Ten laatste op 26 augustus, inschrijving is pas compleet na betaling! 
 

 

Opstart antennepunt Gooreind 

De lokale dienstencentra gaan meer inzetten op een buurtgerichte werking. Eén van de 

manieren om dit te doen is het opstarten van een antennewerking. Naast het gekende 

aanbod van de huidige lokale dienstencentra staan er de komende tijd enkele uitbreidingen 

op het programma! 

De eerste stap op dit vlak zetten we in Gooreind waar er een gloednieuw lokaal 

dienstencentrum gaat komen. LDC Café Coda zal worden uitgebaat door Coda vzw en is 

gelegen in de gebouwen van Coda aan de Bredabaan 743.  

In afwachting van de opstart van dit dienstencentrum, zullen er vanaf 1 september al warme 

maaltijden worden aangeboden in samenwerking met het lokaal bestuur. 
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MMM, LEKKER … 

Een warme maaltijd in het dienstencentrum kost € 7,00. Plat- en bruiswater zijn inbegrepen. 
Je kan maaltijdbonnen aankopen in het dienstencentrum.  
Wanneer je komt eten moet je dit één dag 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. Indien je later of niet annuleert, wordt de maaltijd aangerekend!  

 
 

MENU augustus 2021 - Telkens met dessert! 

ma 2 aug  Currysoep met julienne reepjes - vleesbroodje, milaneese saus, rijst, groentenmix 

di 3 aug  Zomer erwtensoep met paprika - cordonbleu, natuursaus, appelmoes, puree  

wo 4 aug Courgettensoep met knolselder - goulash, erwten, frieten 

do 5 aug Tomatensoep Italiaanse wijze - capeletti, ham, spinazie, kaassausje  

vr 6 aug Preisoep met boursin - heekfilet, julienne groenten, currysausje, kriel aardappelen, 
peterselie 

ma 9 aug  Knolseldersoep - kalkoenlapje, gratin, wokgroenten, jus van oude port 

di 10 aug Schorsenerensoep met wortelreepjes – kruidenballetjes, tomatensausje, gebroken bonen, 
gekookte aardappelen 

wo 11 aug Tomatenroomsoep - kipfilet, bloemkool, kruidensaus, frieten 

do 12 aug Kervelsoep met selderreepjes - visfilet, tomaat, mozzarella, andijvie, kaassaus/puree  

vr 13 aug Andalousesoep - worst, witte kool, gekookte aardappelen, pickelsaus  

ma 16 aug Groentesoep - kippenreepjes, zoetzure saus, groentemix en rijst 

di 17 aug Preisoep met boursin - vol au vent met wortelblokjes en puree  

wo 18 aug Wortelsoep met selderreepjes - hamburger met ajuinensaus, wokgroenten en frietjes 

do 19 aug Kippensoep met curry - macaroni met kaassaus en ham, brunoise groenten  

vr 20 aug Tomatensoep met ajuinringen - heekfilet met prei, currysaus en aardappelpartjes   

ma 23 aug Soep - slavink met gebroken bonen,  ajuinsaus en aardappelblokjes    

di 24 aug Bloemkoolsoep met kervel - scharrolletjes met julienne groenten in witte wijn saus en kriel 
aardappelen   

wo 25 aug Tomaten soep met julienne groenten - fricassee met erwten,  wortelen en frietjes 

do 26 aug Zomer erwtensoep met  wortelreepjes - kipkrokant met gemengd fruit en puree in natuur 
saus  

vr 27 aug Champignonroomsoep - kalkoenrollade met champignonsaus, schorseneren en gratin 
aardappelen   

ma 30 aug Knolseldersoep met tomatenblokjes - varkensgebraad met bordelaise saus, bloemkool en 
aardappelen    

di 31 aug Schorsenerensoep met julienne groenten - goulash met erwten en aardappelpartjes   

> 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. 

 

http://www.palethoeve.be/dag-maaltijden.html
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PUZZELPAGINA’S 

Los de puzzels op en bezorg ons jouw oplossingen voor 26 augustus. Als je voor elke puzzel 

de goede oplossing hebt gevonden, maak je kans op 3 consumptiebonnen. Veel 

puzzelplezier!  

Puzzel 1 

 

 

Puzzel 2 

 

Los de rebus op!  

 

 . . . . .      . .           . . .          . . .          . . .         . . . .  
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Puzzel 3 

 

Krak in rekenen?  

 

 

Mijn oplossingen 
 
 

Puzzel 1: 
 

Puzzel 2: 
 
………………………………………………………………………………………. 

Puzzel 3: 
 
………………………………………………………………………………………. 

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

Telefoonnummer: 
 
………………………………………………………………………………………. 
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Puzzels vorige maand 

Puzzel 1: 
 

ZOMER IN DE BOL 

Puzzel 2: 
 

 

 
Puzzel 3: 
 

 
 
 
 
 
WINNAARS VORIGE MAAND (3 consumptiebonnen): 
 
Winnaar LDC Ter Wezel:  Denise D’Eer 
Winnaar LDC Wijkhuis:  Jenny Govaerts 
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BLIJF OP DE HOOGTE 

Gezien de onzekere situatie plannen we momenteel geen nieuwe activiteiten. 

Van zodra er meer duidelijkheid is, zullen we dat communiceren via onze Facebook-pagina 

en in de volgende infokranten. 

 

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

