
 
 

       
 

  

INFOKRANT  

DIENSTENCENTRA  

Oktober 2021 



 
 

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 

 

Lieve infokrantlezers, 

Die drukke septembermaand kunnen we alweer achter ons laten. 

Stilletjesaan wanen we ons terug in een pre-Corona tijdperk; je ziet hier 

en daar alweer volledige gezichten (vreemd he!), verenigingen blazen hun 

werking opnieuw leven in, mensen komen terug buiten! 

Heerlijk om iedereen terug te kunnen ontmoeten, maar we blijven 

voorzichtig… De herfst en bijhorende verkoudheden- en griepseizoen 

staan weer op de dorpel te dansen!  

Laten we onze nieuwe goede gewoonte van op tijd en stond onze handen 

te wassen en de nieuwe niesetiquette niet vergeten; het kan je een lastige 

snotperiode uitsparen       Ventileren blijft ook heel belangrijk; zet dus 

regelmatig je ramen of deuren even open! 

In oktober staan we in onze dienstencentra tijdens de 10daagse van de 

geestelijke gezondheid stil bij wat er allemaal in je hoofd kan spelen. We 

testen ook of de mosselen in 2021 lekker zijn en stellen jullie graag de 

UIT-pas voor. 

Verder nodigen we jullie graag uit voor een gezamenlijk 

brainstormmoment! We horen graag wat we kunnen verbeteren, waar we 

moeten op inzetten en/of hoe we dit het beste aanpakken. Wij hopen 

alvast dat jullie ons hierbij willen helpen! 

Tot snel… 

 

Team LDC Ter Wezel & LDC Wijkhuis 
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INFO 

Sluitingsdagen  

Donderdag 7 oktober 2021 – centrumoverleg: kantoren open om 13u00 

Vrijdag 8 oktober 2021 – LDC Ter Wezel -vrijwilligersoverleg; namiddag gesloten 

Vrijdag 15 oktober 2021 – LDC Wijkhuis - vrijwilligersoverleg tot 12u00 

Donderdag 21 oktober 2021 – LD Ter Wezel teamoverleg 10u30-13u00 

Maandag 1 november 2021 (Allerheiligen) 

Dinsdag 2 november 2021 (Allerzielen) 

Donderdag 11 november 2021 (Wapenstilstand) 

Vrijdag 12 november 2021 (Brugdag) 

 

 

 

Halloweenwandeling GLS De Wissel en Chiro Wuustwezel 

Op ZONDAG 31 oktober organiseert de Vriendenkring van Gemeenteschool De Wissel in 

samenwerking met Chiro Wuustwezel voor de 7de maal de Halloweentocht. Iedereen is 

welkom om lekker te komen griezelen tijdens een wandeltocht van ongeveer 5 km langs 

verborgen plekjes in Wuustwezel. Hoe er rekening mee dat er ook op moeilijker terrein 

gewandeld wordt. 

Wandelaars kunnen starten tussen 18u en 20u op de speelplaats van GS De Wissel (ingang 

Hagelkruis 2A). Kinderen van 3 tot 12 jaar betalen 3 euro, grote kinderen en volwassenen 5 

euro. In deze prijs is 1 drankje inbegrepen. 

Na de tocht kan je nog gezellig napraten bij een hapje en een drankje. 

Net zoals de vorige jaren, zullen de wandelaars die de moeite doen zich te verkleden, 

gefotografeerd worden. Een jury kiest dan de best verklede wandelaar die mag rekenen op 

een mooie prijs. 
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De UiTPAS: altijd iets om naar UiT te kijken!  

 

Op vrijdag 1 oktober lanceren de gemeenten 

Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout, Schilde, 

Schoten, Stabroek, Wijnegem en Wuustwezel de 

regionale UiTPAS Van Polder tot Kempen. 

Vanaf 1 oktober kan je voor 5 euro jouw UiTPAS 

aankopen bij één van de vele verkooppunten in de 

regio. In Wuustwezel kan je hiervoor terecht in de centrale bib, de dienstencentra, het sociaal 

huis en de vrijetijdsdienst. 

De UiTPAS is een spaarkaart voor iedereen die in Vlaanderen en Brussel wil genieten van 

vrije tijd. Met deze vrijetijdspas kun je punten sparen en inruilen wanneer je deelneemt aan 

sport-, cultuur-, of jeugdactiviteiten. 

PUNTEN SPAREN EN INRUILEN 

Méér mensen méér laten beleven, dat is het doel van de UiTPAS. Als je bijvoorbeeld een 

concert of tentoonstelling bezoekt of gaat zwemmen, hou je gewoon de kaart tegen de 

spaarzuil of scan je de QRcode met je smartphone. Zo verdien je punten. Verzamelde 

punten kan je inruilen voor voordelen, en dat bij meer dan 2 000 organisatoren verspreid over 

Vlaanderen en Brussel. In onze gemeente kan je bijvoorbeeld kiezen voor lokale lekkernijen 

zoals chocolade, Wezelse Weelde, gratis toegang tot een museum, een drinkbeker, een 

poncho, een wandelkaart, geschenk- en waardebonnen, een cinematicket, een rugzakje, een 

fietslamp en nog veel meer. 

SPECIALE VOORDELEN 

Als je in aanmerking komt voor een verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit kost een 

UiTPAS slechts 1 euro. Daarmee krijg je automatisch 80% korting op activiteiten van 

organisaties die zijn aangesloten bij de UiTPAS. Indien je reeds in het bezit bent van een 

vrijetijdspas kan je deze gratis omruilen voor een UiTPAS. 

 

Koudere dagen - ventileren 

De zomerse temperaturen nemen gas terug, de dagen worden 

stilletjesaan terug frisser. Ondanks de frissere temperaturen 

blijven we goed verluchten… Onze ramen blijven openstaan! 

Ben je een koukleum of ben je liever zeker dat je het niet te 

koud krijgt? Neem een sjaaltje, dekentje of extra pull mee 

wanneer je een middag in onze ontmoetingsruimte doorbrengt. 

Een gewaarschuwd man is er 2 waard        
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DIENSTEN 

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: 5, 13, 19, 26 en 27 oktober 

 

Waar: LDC Wijkhuis 

Wanneer: 5 en 19 oktober 

 

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: 19 oktober 

 

 

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 gferust 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. 
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ACTIVITEITEN  

 

Diamond painting, schilderen op nummer en scratch painting 

Wist jij dat creatief bezig zijn goed is voor je mentale 

gezondheid? Met je handen bezig zijn en creatieve dingen 

ondernemen zorgt ervoor dat je geest rustiger wordt en de 

stresscyclus wordt doorbroken. Je denkt misschien dat je niet 

'goed' bent in het maken van kunst, of je dat het je tijd niet waard 

is. Maar kunst is eigenlijk een waardevol tijdverdrijf. Zelfs voor 

diegenen die zichzelf niet artistiek vinden of zichzelf niet als 

kunstenaar beschouwen.  Daarom organiseren we in de 

dienstencentra van Wuustwezel tijdens de 10-daagse van de 

geestelijke gezondheidszorg een workshop creativiteit, ook 

voor dummies! Hier zullen volgende hobby’s aan bod komen: Diamond painting, schilderen 

op nummer en scratch painting. 

Omdat creativiteit voor iedere persoon verschillend is hebben we ervoor gekozen om jullie zelf 

te laten beslissen welke creatieve hobby je wil doen, daarnaast zal er een begeleider aanwezig 

zijn die je mee helpt te starten en je ter hulp springt indien nodig. Heb je thuis al een 

schilderdoek of diamond painting doek liggen maar weet je niet hoe je er mee aan de slag 

moet, dan mag je deze meebrengen en raad vragen aan onze begeleider. 

 
Praktisch 
 
Waar en 
wanneer: 

LDC Wijkhuis Loenhout: 5/10/21 →  9:30u – 12u 

LDC Ter Wezel Wuustwezel: 6/10/21 → 13:30u – 16u 

Kostprijs Indien je een hobbydoek wenst te kopen zijn de prijzen gevarieerd tussen 

€11.95 – 21.95. Begeleiding is gratis! 

Inschrijven:  Inschrijven verplicht! 

 

Mosselen à la Walter 

Onze vrijwilliger Walter roert ook dit jaar weer in de potten en maakt de mosselen met veel 
liefde klaar!  
Voor €16 kan je komen smullen. Hou je niet zo van mosselen? Je kan ook kiezen voor vol-
au-vent ( €12). We serveren er brood of frieten bij (bij inschrijven door te geven!). 
 
 

Waar : DC Ter Wezel  
Wanneer: Vrijdag 15 oktober om 12.00u  
Helaas volzet! 
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Hobby @LDC Wijkhuis 

Iedere donderdagmiddag treft een groepje hobbyisten elkaar in LDC Wijkhuis om samen te 

haken, naaien en breien. Als jij het leuk vindt om tijdens een gezellige babbel creatief bezig 

te zijn, kom dan gerust eens meedoen.  

Deelname is gratis, je moet enkel de materialen die je wilt 

gebruiken zelf meebrengen.  

Wanneer: iedere donderdag van 13.30u – 16u 

Prijs: gratis, breng je eigen materiaal mee! 

Inschrijven: niet verplicht 

 

 

 

 

Op stap met Swa & Alois 

 

Op vrijdag 22 oktober 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                                : vrijdag 22 oktober om 13.30u  

Kostprijs                          : Gratis 

Bijzonderheden               : Bij zware regen zal de wandeling niet doorgaan. 

Inschrijven                      : Ten laatste op donderdag 21 oktober 
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Digitale ondersteuning: vraag het aan Digipunt 

Heb je vragen over uw gsm, smartphone, tablet of laptop? Kom dan zeker eens langs op het 

vragenuurtje. Vrijwilligers van Digipunt helpen je graag verder. Je mag ook komen oefenen 

wat je in de lessen hebt geleerd. 

Waar: LDC Wijkhuis 

Wanneer: Elke donderdag om 13.30 u, uitgezonderd schoolvakanties en feestdagen 

Kostprijs Gratis 

Inschrijven: Vooraf inschrijven via LDC Wijkhuis tel: 03 236 58 69 

Bijzonderheden: Breng jouw volledig opgeladen toestel mee voor smartphone en tablet 
en liefst ook de pincode en de handleiding 

 

 

Adviesraad lokale dienstencentra 2.0 

Het nieuwe woonzorgdecreet van 15 februari 2019 brengt enkele 

wijzigingen mee  voor de werking van onze dienstencentra. De 

centrumraad wordt vervangen door periodieke en gestructureerde 

adviesmomenten over het lopende meerjarenplan en de evaluatie van 

de algemene werking. Minstens 2 keer per jaar organiseren we, met 

een vertegenwoordiging van gebruikers/klanten, vrijwilligers, de lokale ouderenverenigingen 

en de lokale adviesraad een gezamenlijk moment. 

Dit betekent dat we voortaan de term adviesraad zullen gebruiken in plaats van centrumraad 

en dat we echt iedereen erbij willen betrekken! Samen met jullie willen we brainstormen over 

nieuwe activiteiten, nieuwe dienstverlening en hoe deze praktisch te organiseren. 

Iedereen is dus welkom; we horen graag jullie mening, ideeën en suggesties! Wil je erbij zijn, 

maar is vervoer een probleem, geef dan even een seintje, dan bekijken we de opties! 

Waar & wanneer: Vrijdag 29 oktober om 9u00 in het Wijkhuis van Sterbos (ons 

volgende antennepunt dat opstart!) 

Inschrijven: graag voor woensdag 27 oktober in 1 van de dienstencentra. 
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VOORUITBLIK  

 

Zilverfeest 19 november 2021 

Zet de datum alvast in je agenda en vraag tijdig je UIT-pas aan indien 

je van een korting wil genieten die voorheen met je vrijetijdspas werd 

toegekend! Meer info volgt later. 

 

 

 

 

Opstart antennepunt Sterbos 

 

In september begonnen we met het aanbieden van 

warme maaltijden in Café Coda te Gooreind, in 

november is Sterbos aan de beurt!  

In het Wijkhuis van Sterbos gaan we vanaf de 

tweede helft van november van start met het 

aanbieden van warme maaltijden, voorlopig één dag 

per week op vrijdag. We willen meteen kijken om zo 

snel mogelijk ook andere activiteiten hierop te laten 

aansluiten, zoals infomomenten en recreatieve 

activiteiten. 

Meer info in onze volgende editie! 
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LDC TER WEZEL – ACTIVITEITEN OKTOBER 2021 

 

Vr 1 okt 13.30 Bingo 

Ma 4 okt 13:30 Kaarten 

Di 5 okt 8:45 Pedicure - 13:30 Rummikub  

Wo 6 okt 13:30 Diamond Painting, Scratch Painting en schilderen op nummer 

Do 7 okt 
Voormiddag kantoor gesloten omwille van teamoverleg 

9:00 Patchwork - 13:30 Biljart – 13:30 Kantklossen - 19:30 Babbelpunt 

Vr 8 okt Ontmoetingsruimte gesloten vanaf 13u omwille van vrijwilligersoverleg 

Ma 11 okt 13:30 Kaarten 

Di 12 okt 13:30 Rummikub 

Wo 13 okt 
8:45 Pedicure  

10:00 Gezond bewegen @ Kadans (9:45 in LDC Ter Wezel)  

Do 14 okt 9:00 Patchwork - 13:30 Biljart – 13:30 Kantklossen - 19:30 Babbelpunt 

Vr 15 okt 12:00 Mosselen à la Walter (VOLZET) 

Ma  18 okt 13:30 Kaarten 

Di 19 okt 8:45 Pedicure - 13:30 Rummikub 

Wo 20 okt  

Do 21 okt 9:00 Patchwork - 13:30 Biljart – 13:30 Kantklossen - 19:30 Babbelpunt 

Vr 22 okt 13:30 Op stap met Swa en Alois * 

Ma 25 okt 13:30 Kaarten 

Di 26 okt 13:30 Rummikub 

Wo 27 okt 
8:45 Pedicure 

10:00 Gezond bewegen @ Kadans (9:45 in LDC Ter Wezel) 

Do 28 okt 9:00 Patchwork - 13:30 Biljart – 13:30 Kantklossen - 19:30 Babbelpunt 

Vr 29 okt 9:00 Kickoff Adviesraad LDC’s 2.0 @ Wijkhuis Sterbos 
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LDC WIJKHUIS – ACTIVITEITEN OKTOBER 2021 

* inschrijven verplicht 

Vr 1 okt  

Ma 4 okt 13:00 Kaarten i.s.m. KWB – 13.00 Biljart i.s.m. KWB 

Di 5 okt 

9:00 recreatief schilderen en tekenen – 9:30 Diamond Painting, Scratch Painting 
en schilderen op nummer -  9:00 pedicure* - 13:30 Biljart – 13:30 Rummikub – 
13:30 3D-kaarten - 13:30 Bipolaire stoornis* 

Wo 6 okt 9:00 naaien* - 10:00 Gezond bewegen* - 13:30 Petanque i.s.m. Okra 

Do 7 okt 

Voormiddag bureau’s gesloten omwille van teamoverleg 

13.00 naaien* - 13:00 Hobby – 13:30 Petanque Club 51 

13:30 Digipunt vragenuurtje* 

Vr 8 okt  

Ma 11 okt 13:00 Kaarten i.s.m. KWB – 13.00 Biljart i.s.m. KWB 

Di 12 okt 
9:00 recreatief schilderen en tekenen 

13:30 Biljart – 13:30 Rummikub – 13:30 Bipolaire stoornis* 

Wo 13 okt 9:00 naaien* - 13:30 Petanque i.s.m. Okra – 13:30 Bingo Ferm 

Do 14 okt 
13.00 naaien* - 13:00 Hobby – 13:30 Petanque Club 51  

13:30 Digipunt vragenuurtje* 

Vr 15 okt Vrijwilligersvergadering 

Ma  18 okt 13:00 Kaarten i.s.m. KWB – 13.00 Biljart i.s.m. KWB 

Di 19 okt 

9:00 recreatief schilderen en tekenen – 9:00 pedicure*  - 13:30 Biljart –  

13:30 Rummikub – 13:30 3D-kaarten - 13:30 Bipolaire stoornis* 

14:00 contactmoment wijkagent/fietsmarkeren 

Wo 20 okt 9:00 naaien* - 10:00 Gezond bewegen* - 13:30 Petanque i.s.m. Okra 

Do 21 okt 
13.00 naaien* - 13:00 Hobby – 13:30 Petanque Club 51 

13:30 Digipunt vragenuurtje* 

Vr 22 okt  

Ma 25 okt 
13:00 Kaarten i.s.m. KWB – 13.00 Biljart i.s.m. KWB 

13:30 bloemschikken herfst* 

Di 26 okt 
9:00 recreatief schilderen en tekenen - 13:30 Biljart – 13:30 Rummikub – 

13:30 Bipolaire stoornis* - 13:30 Bloemschikken herfst* 

Wo 27 okt 9:00 naaien* - 13:30 Petanque i.s.m. Okra 

Do 28 okt 
13.00 naaien* - 13:00 Hobby – 13:30 Petanque Club 51 

13:30 Digipunt vragenuurtje* 

Vr 29 okt 13.30 Bingo  
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MMM, LEKKER … 
Een warme maaltijd in het dienstencentrum kost € 7,00. 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. Indien je later of niet annuleert, wordt de maaltijd aangerekend!  

 

Datum MENU oktober 2021 – Telkens met dessert! 

vr 1 okt  Peterseliesoep - goulash, boterboontjes en aardappelblokjes 

ma 4 okt  Tomatensoep met juliennegroenten - vink, portosausje, bloemkool en gekookte 
aardappelen 

di 5 okt  Courgettesoep met paprikablokjes - fricassee, gebroken bonen en 
aardappelpartjes 

wo 6 okt  Kippensoep met champignons – kipfilet, bieslooksausje, jonge wortelen en frietjes 

do 7 okt  Knolseldersoep met wortelreepjes – pollakplankje, Milanese saus, groentemix en 
rijst  

vr 8 okt  Minestronesoep – kalkoenrollade, graanmosterdsaus, gebakken groenten en puree 

ma 11 okt  Bloemkoolsoep met kervel – cordonbleu, natuursaus, appelmoes, puree 

di 12 okt  Groentesoep met alfabet – frikassee, gebroken boontjes, Armeense aardappelen 

wo 13 okt  Wortelsoep met selderreepjes – kipkotelet, Milaneese saus, groentemix, frieten 

do 14 okt  Pompoensoep met tomatenblokjes – heekfilet, getomateerde Boursinsaus, 
spinazie, puree 

vr 15 okt  Tomatensoep met ajuinringen – worst, natuursaus, bloemkool, gekookte 
aardappelen (LDC Ter Wezel: Mosselen à la Walter – VOLZET) 

ma 18 okt  Kervelsoep met wortelreepjes – Ardeense vink, portosaus, savooikool, gekookte 
aardappelen 

di 19 okt  Tomatensoep met julienne groenten – tilapiafilet, dragonsaus, prei, 
krielaardappelen met peterselie 

wo 20 okt  Broccolisoep met brunoise groenten – varkensgebraad, bordelaise saus, erwten en 
wortelen, frieten 

do 21 okt  Courgettesoep met tomatenblokjes – kipfilet, currysaus, groentemix, penne 

vr 22 okt  Champignonroomsoep – hamburger, ajuinsaus, rode kool, aardappelpartjes 

ma 25 okt  Currysoep met brunoise groenten – kruidenballetjes, Luikse saus, duo van wortel, 
gekookte aardappelen 

di 26 okt  Erwtensoep op z’n winters – kipfilet, kruidenkaas, witte kool, gratin 

wo 27 okt  Tomatenroomsoep – goulash, wokgroenten, frieten 

do 28 okt  Knolseldersoep met peterselie – scharrol, kaassaus, spinazie, puree 

vr 29 okt  Andalouse soep – kalkoenrollade, Provençaalse saus, snijboontjes, 
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 20 oktober. Als je voor elke puzzel 

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

puzzelplezier!  

 

 

 
 

 

Mijn oplossingen 
 
 
Puzzel : ………………………………………………………………………………………. 

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

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

 

Puzzel 1: 
 

 
 
 
 
WINNAARS VORIGE MAAND (3 consumptiebonnen): 
 
Winnaar LDC Wijkhuis: Emma Jochems 
Winnaar LDC Ter Wezel: Ivo Van Hecken   
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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

