
    
 

  

Januari 2023 



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 

  
                      

 
 

Buurthuis Sterbos 
Molenheide 1 
2990 Wuustwezel (Sterbos) 
03 236 58 69 
ldcwijkhuis@wuustwezel.be 
 
Zie activiteitenkalender 

 
 

 

Buurthuis Braken 
Bredabaan 124 
2990 Wuustwezel (Braken) 
03 236 58 69 
ldcwijkhuis@wuustwezel.be 
 
Elke donderdag: 11:30u – 16:00u 

 
 

 LDC Café CODA 
Bredabaan 743 
2990 Wuustwezel 
03 432 78 44 
dienstencentrum@coda.care 

                 
 kantoor: Elke werkdag: 9u00 -16u00 
 cafetaria: Woe en vrij  van 13u00 - 16u00 

 

 
  

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

https://www.wuustwezel.be/zorg-en-welzijn/woonzorg/lokale-dienstencentra 

www.facebook.com/dienstencentrawuustwezel 
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Voorwoord  

Beste lezer, bezoeker 

Het voorwoord van de eerste infokrant van 2023, het voelt 

een beetje als een nieuwjaarsbrief!  

Wij wensen al onze bezoekers en vrijwilligers het allerbeste 

toe in het nieuwe jaar. Een goede gezondheid en vele fijne 

momenten in onze cafetaria’s en leslokalen. 

Wij zien jullie ook in het nieuwe jaar allemaal graag komen en met onze fluo-actie gaat dat 

goed lukken qua zichtbaarheid.   

Een eerste grote activiteit die we na enkele corona-jaren terug organiseren is het 

worstenbrood (of appelbollen) op verloren maandag. We kijken er naar uit om weer een 

grote bestelling te kunnen doen bij de bakker! 

Geen kerstekindje maar wel de Max: onze collega Astrid is bevallen van een flinke zoon. 

Kijk snel op de volgende pagina om een eerste fotootje te zien.  

Veel leesplezier en graag tot snel! 

Jullie kapoentjes van het team lokale dienstencentra  

 

  



INFO 

Sluitingsdagen 2023 

Maandag 2 januari – 2de Nieuwjaarsdag 

maandag 10 april  - Paasmaandag 

maandag 1 mei -  Dag van de arbeid 

donderdag 18 mei -  OLH Hemelvaart 

vrijdag 19 mei -  Brugdag 

maandag 29 mei - Pinkstermaandag 

maandag 10 juli - Brugdag 

dinsdag 11 juli - Vlaamse Feestdag 

vrijdag 21 juli - Nationale Feestdag 

maandag 14 augustus - Brugdag 

dinsdag 15 augustus -  OLV Hemelvaart 

woensdag 1 november - Allerheiligen 

donderdag 2 november -  Allerzielen 

maandag 25 december -  Kerstmis 

dinsdag 26 december - 2e Kerstdag 

 

Welkom Max! 

We zijn heel blij jullie te kunnen melden dat ons Astrid een zoontje heeft gekregen! 

Naam: Max Keustermans 

Geboren: 15 december 2022 

Afmetingen: 50 cm – 3.350 kg 

 

  



Fluoactie in de krant! 

 

De medewerkers van de dienstencentra geven graag het goede voorbeeld met hun fluo-kleding. 

 

“Wij zien u graag komen!” Zo luidt de slogan van de actie van de lokale dienstencentra. Ook dit 
jaar willen ze weer bewust de aandacht vestigen op de zichtbaarheid van voetgangers en fietsers 
tijdens deze donkere wintermaanden. 
 
“Waarom is dit zo belangrijk”, vraagt Liesbet Luyten, medewerker van de dienstencentra van 
Wuustwezel.” In het donker zorgen de reflecterende gedeeltes ervoor dat je al zichtbaar bent 
vanop 150 meter als er licht op weerkaatst en het fluo-gedeelte zorgt ervoor dat je ook overdag 
veel zichtbaarder bent. Deze ideale combinatie zorgt voor een opvallende aanwezigheid in het 
straatbeeld.” 

Daarom starten de dienstencentra terug met de stempelactie.” Kom tot en met 31 maart met een 
fluohesje naar één van onze dienstencentra en verdien een stempel. Een volle spaarkaart kan je 
inruilen voor een kop koffie of thee.” Enkele reacties van de bezoekers: “Als zwakke weggebruiker 
in het verkeer vind ik het extra belangrijk om goed zichtbaar te zijn! Zelf draag ik dagelijks mijn 
fluohesje, maar in het straatbeeld zie ik toch nog veel mensen zonder. Ik ben daarom blij dat een 
dienstencentrum, waar ikzelf wekelijks langs kom, met zo een actie start! Op de school van mijn 
kleinkinderen zijn ze ook met stickeracties bezig en nu kan ik zeggen dat ik ook iets heb om voor 
te sparen.” (vw) 

 

 

 



ACTIVITEITEN 

Gezond bewegen 

De lessen vinden steeds plaats van 10u tot 11u  

Prijs:  €3 per les (geen kortingstarief)  

Waar en wanneer? 

11 januari 9u45 - Verzamelen LDC Ter Wezel, les in Kadans 

18 januari 9u45 - Verzamelen LDC Ter Wezel, les in Kadans 

25 januari LDC Wijkhuis 

 

Geraak je er niet? Tegen een kleine vergoeding kan je samen met je mede-turners toch op de 
plaats van afspraak geraken! Vraag minstens 3 werkdagen op voorhand zelf de wijkwagen 
aan via onze dienst Vervoer. Indien aangevraagd voorzien wij graag vervoer vanuit het ene 
dienstencentra naar het andere en weer terug. Vraag zeker naar onze voorwaarden. 

 

Bingo! 

Waar & Wanneer? 

LDC Ter Wezel:  vrijdag 20 januari 

• We starten om 13u30 

• We spelen 4 spelletjes 

• €1 per kaart/spel (opgelet: prijsstijging) 

 

Hobbymomenten 

Waar & Wanneer? 

LDC Ter Wezel & LDC Wijkhuis: elke donderdagmiddag vanaf 

13u30 

Buurthuis Braken: elke donderdagmiddag vanaf 13u00 

 

 

 

 



Kantklossen  

Waar & wanneer? 

Elke donderdag van 13u30 tot 16u (uitgezonderd 
schoolvakanties) in Poort van het platteland. 
Lessenreeks start op 12 januari tem 23 maart. 

Prijs: 47 euro  

Inschrijven: Graag op voorhand inschrijven bij LDC Ter 
Wezel of LDC Wijkhuis. Telefonisch: 03 667 61 58 of 03 
236 58 69 
 via e-mail: LDCterwezel@wuustwezel.be of 
ldcwijkhuis@wuustwezel.be 

 

Naaien 

Waar & wanneer?  

Lessenreeks woensdag: Elke woensdag van 09u00 tot 
11u30(uitgezonderd schoolvakanties) in LDC Wijkhuis. Lessenreeks start 
op 11 januari tem 3 mei. 

Lessenreeks donderdag: Elke donderdag van 13u00 tot 15u30 
(uitgezonderd schoolvakanties) in LDC Wijkhuis. Lessenreeks start op 12 
januari tem 4 mei. 

Prijs per lessenreeks: 60 euro  

Inschrijven: Graag op voorhand inschrijven bij LDC Ter Wezel of LDC 
Wijkhuis. Telefonisch: 03 667 61 58 of 03 236 58 69 
 via e-mail: LDCterwezel@wuustwezel.be of ldcwijkhuis@wuustwezel.be 

 

Biljart 

Waar & Wanneer? 

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

LDC Wijkhuis: elke dinsdagmiddag vanaf 13u30 

 

Digipunt – Vragenuurtje 

Waar & wanneer?   

Elke donderdag (uitgezonderd schoolvakanties en feestdagen)  

telkens van 13u30 – 15u @ LDC Wijkhuis 

Prijs:   gratis 

Inschrijven: Geef tevoren zeker door dat je komt! – tel: 03 236 58 69 
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Verloren maandag: 9 januari 2023 

Verloren maandag kunnen we niet zo maar 

voorbij laten gaan, zonder een appelbol 

en/of een worstenbroodje te eten. We 

zouden liefst ten laatste donderdag 5 

januari jullie appelbol of worstenbroodje 

bestelling doorkrijgen. Jullie kunnen jullie 

bestelling warm in het dienstencentrum 

opeten of meenemen naar huis.  

 

 

 

Waar & wanneer?  In beiden dienstencentra, 9 januari 2023 tussen 15u en 16.30u 

Prijs:    enkel worstenbrood: 2,8€ en/of appelbol: 2,7€ 

Inschrijven: Geef ten laatste donderdag 5 januari voor 12u00 via één van de LDC’s 

zeker door wat je wenst (appelbol en/of worstenbrood) en of je dit ter 

plaatse wilt opeten of wilt meenemen 

 

 

 

Kaartnamiddag @ Buurthuis Sterbos 

Eén keer per maand openen we onze deuren in Buurthuis Sterbos. In 

januari organiseren we een kaartnamiddag en is iedereen van harte 

welkom om een kaartje te komen leggen. 

Wens je ook graag op voorhand een warme maaltijd te eten in Sterbos 

aan de gangbare prijs? Dat kan zeker! Laat het ons dan ten laatste 

weten donderdag 12 januari voor 12u00. 

 

Praktisch: 

Waar?  Buurthuis Sterbos (Molenheide 1, 2990 Wuustwezel) 

Wanneer?  Vrijdag 13 januari 2023 

Tijd?   vanaf 12u tot 16u30 

 



Warme William Winter plekjes - Avondopening 

 

 

Als je tijdens de koude, donkere 

wintermaanden behoefte hebt aan wat 

gezelschap, een babbeltje wenst of om samen 

een leuk gezelschapsspel te spelen, kan je 

daarvoor terecht in het dienstencentrum Ter 

Wezel aan Achter d’Hoven 65 in Wuustwezel. 

Wanneer?  10, 18, 25 en 31 januari; 

  6, 15, 21 en 27 februari 

  Telkens tussen 19 en 21u. 

 

 

 

 

  



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. 

 

 

Pedicure – opgepast tariefwijziging! 

Standaard behandeling:  

• € 18,00 voor een behandeling van 30 minuten 

• Maximaal 6 weken tussen de afspraken 

Uitgebreide behandeling: 

• € 24,00 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: 4, 10, 18, 24, 31 januari 

Waar: LDC Wijkhuis 

Wanneer: 3, 10, 17, 31 januari 

 

  



Contact wijkagent & fietsmarkering  

Jullie zullen de agenten van het wijkteam regelmatig zien 
binnenspringen in onze dienstencentra, heb je een vraag of heb je zin 
in een babbel, spreek hen gerust aan! Wil je zeker zijn van een 
ontmoeting met de wijkagent? Geef jouw gegevens door in het 
dienstencentrum, wij maken voor jouw een afspraak. Wil  je je fiets, 
rollator, scootmobiel, etc. laten markeren, kan je dit ook bij ons 
signaleren. Let wel: als je een aangifte wil doen of een klacht wil 
neerleggen, kan dat niet via ons maar dien je op het politiebureau 
langs te gaan. 
 
 
 
 
 

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. 

 
 
 

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?  

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. 
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TERUGBLIK  

Kerstfeest @ Sterbos 

Vrijdag 9 december werd in Wijkhuis Sterbos een kerstfeest georganiseerd. Wat een succes! De 

opkomst was groot, het feestmenu werd gesmaakt en dankzij een acte de présence en het 

optreden met accordeon zat de sfeer er goed in. De foto’s spreken voor zich en wij genieten nog 

na! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Kerstbingo @ Wijkhuis 

Op vrijdag 23 december organiseerden we in  het Wijkhuis te Loenhout een Kerstbingo met een 

grote opkomst! Voor de winnende cijfers afgeroepen werden, kon je ook genieten van een lekker 

feestmenu. Beide waren een groot succes! 

 

 

 

 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VOORUITBLIK 

Openingsdagen Wijkhuis Sterbos 

In 2023 openen we maandelijks onze deuren in 

Wijkhuis Sterbos en dit telkens de tweede vrijdag van 

de maand (m.u.v. de maand februari en april). 

Iedereen is welkom voor een warme maaltijd met 

aansluitend een activiteit, gezellige babbel, drankje,… 

Hou zeker onze maandelijkse activiteitenkalender in 

de gaten! 

Heb je zelf een suggestie voor een activiteit, aarzel dan niet om ons te contacteren! 

Wanneer?  13 januari  

3 februari 

10 maart  

21 april 

12 mei 

9 juni 

8 september 

13 oktober 

 10 november 

8 december   

 (juli en augustus gesloten) 

 

Waar?  Molenheide 1, 2990 Wuustwezel 
 

 

 



Activiteitenkalender – Januari 

 
LDC TER WEZEL 

(Wuustwezel) 
LDC WIJKHUIS 

(Loenhout) 
LDC CAFE CODA en Buurthuizen 

(Gooreind, Sterbos en Braken) 

Ma  
2 jan 

 LDC Gesloten  LDC Gesloten  LDC Gesloten 

Di  
3 jan 

13u00 
13u30 

Biljart 
Rummikub 

09u00 
09u00 
13u30 
13u30 

Pedicure* 
Recreatief schilderen en tekenen 
Biljart 
Rummikub 

  

Woe 
4 jan 

09u00 Pedicure* 13u30 Petanque ism Okra 13u30 Ontmoetingsnamiddag (LDC Café Coda) 

Do 
5 jan 

13u00 
13u30 

Biljart 
Hobby  

13u30 
13u30 
13u30 

Hobby 
Petanque Club 51 
Digipunt Vragenuurtje 

13u00 
 

Ontmoetingsnamiddag (Kapel Braken) 
 

Vrij 
6 jan 

13u00 
 

Spreekuur Woonassistent  
 

  13u30 Ontmoetingsnamiddag (LDC Café Coda) 

Ma 
9 jan 

13u30 
15u00 

Kaarten 
Verloren maandag * 

13u00 
13u00 
15u00 

Kaarten ism KWB 
Biljart ism KWB 
Verloren maandag* 

  

Di 
10 jan 

09u00 
13u00 
13u30 
19u00 

Pedicure* 
Biljart 
Rummikub 
Warme William winterplekje  

09u00 
09u00 
13u30 
13u30 

Pedicure* 
Recreatief schilderen en tekenen 
Biljart 
Rummikub 

  

Woe 
11 jan 

10u00 Gezond bewegen 
09u00 
13u30 

Naaien * 
Petanque ism Okra 

13u30 Ontmoetingsnamiddag (LDC Café Coda) 

Do 
12 jan 

08u45 
13u00 
13u30 
13u30 

Patchwork * 
Biljart 
Hobby  
Kantklossen* 

13u00 
13u30 
13u30 
13u30 

Naaien * 
Hobby 
Petanque Club 51 
Digipunt Vragenuurtje 

13u00 Ontmoetingsnamiddag (Kapel Braken) 

Vrij 
13 jan 

13u00 
 

Spreekuur Woonassistent  
 

13u30 Praatcafé ism Samana 
13u30 
13u30 

Ontmoetingsnamiddag (LDC Café Coda) 
Kaartnamiddag ( Buurthuis Sterbos) 

Ma 
16 jan 

13u30 Kaarten 
13u00 
13u00 

Kaarten ism. KWB 
Biljart ism. KWB 

  



 
LDC TER WEZEL 

(Wuustwezel) 
LDC WIJKHUIS 

(Loenhout) 
LDC CAFE CODA en Buurthuizen 

(Gooreind, Sterbos en Braken) 

Di 
17 jan 

13u00 
13u30 

Biljart 
Rummikub 

09u00 
09u00 
13u30 
13u30 

Pedicure* 
Recreatief schilderen en tekenen 
Biljart 
Rummikub 

  

Woe 
18 jan 

09u00 
10u00 
19u00 

Pedicure* 
Gezond bewegen 
Warme William winterplekje 

09u00 
13u30 

Naaien* 
Petanque ism Okra 

13u30 Ontmoetingsnamiddag (LDC Café Coda) 

Do 
19 jan 

08u45 
13u00 
13u30 
13u30 

Patchwork * 
Biljart 
Hobby  
Kantklossen* 

13u00 
13u30 
13u30 
13u30 

Naaien* 
Hobby 
Petanque Club 51 
Digipunt Vragenuurtje 

13u00 Ontmoetingsnamiddag (Kapel Braken) 

Vrij 
20 jan 

13u00 
13u30 

Spreekuur Woonassistent  
BINGO 

  13u30 Ontmoetingsnamiddag (LDC Café Coda) 

Ma 
23 jan 

13u30 Kaarten 
13u00 
13u00 

Kaarten ism. KWB 
Biljart ism. KWB 

  

Di 
24 jan 

08u30 
13u00 
13u30 

Pedicure* 
Biljart 
Rummikub 

09u00 
13u30 
13u30 

Recreatief schilderen en tekenen 
Biljart 
Rummikub 

  

Woe 
25 jan 

19u00 Warme William winterplekje 
09u00 
10u00 
13u30 

Naaien* 
Gezond bewegen  
Petanque ism Okra 

13u30 Ontmoetingsnamiddag (LDC Café Coda) 

Do 
26 jan 

08u45 
13u00 
13u30 
13u30 

Patchwork* 
Biljart 
Hobby  
Kantklossen* 

13u00 
13u30 
13u30 
13u30 

Naaien* 
Hobby 
Petanque Club 51 
Digipunt Vragenuurtje 

13u00 Ontmoetingsnamiddag (Kapel Braken) 

Vrij 
27 jan 

13u00 Spreekuur Woonassistent    13u30 Ontmoetingsnamiddag (LDC Café Coda) 

Ma  
30 jan 

13u30 Kaarten 
13u00 
13u00 

Kaarten ism. KWB 
Biljart ism. KWB 

  

Di  
31 jan 

13u00 
13u30 
19u00 

Biljart 
Rummikub 
Warme William winterplekje 

09u00 
09u00 
09u00 
13u30 
13u30 

Pedicure* 
Recreatief schilderen en tekenen 
Creatief atelier 
Biljart 
Rummikub 

  

*Inschrijven noodzakelijk 



MMM, LEKKER … 

➢ 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 een kippenbil met appelmoes of voor frikadellen 

met fruit. 

 

Menu januari 2023 

Ma 2 jan LDC’s Gesloten 

Di 3 jan Bloemkoolsoep met bieslook, kalkoenpavé, duo van wortel, puree, portosausje 

Woe 4 jan Wortelsoep met julienne, goulash, erwten, frieten 

Do 5 jan Tomaten groentesoep, tilapiafilet, julienne groenten, bieslooksausje, kriel aardappel 

Vrij 6 jan Winter erwtensoep, varkensgebraad, graanmosterdsaus, witte kool, kook aardappel 

Ma 9 jan Broccolisoep met wortel reepjes, vink, spruitjes, bordelaise saus, kook aard 

Di 10 jan Tomatensoep met ajuinblokjes, scharrol op een bedje van prei, broccoli kaassaus, puree 

Woe 11 jan Champignonsoep, cordonbleu, appelmoes, frieten 

Do 12 jan Kippen currysoep, gevogelte brochette, rijst, groentemix, Provençaalse saus 

Vrij 13 jan Knolseldersoep met brunoise groenten, worst, rode kool, natuur saus, kook aardappel 

Ma 16 jan Kervelsoep met alfabet, frikadellen, savooikool, mosterdsausje, kook aardappel 

Di 17 jan Pompoensoep met kokos, heekfilet, wortelpuree, tomaat kaas, dragonsausje 

Woe 18 jan Preisoep op zijn Italiaans, fricassee, snijboontjes, frieten 

Do 19 jan Gele wortelsoep met kervel, cannelloni, spinazie, ham, kaassausje  

Vrij 20 jan Peterseliesoep met paprika blokjes, kipfilet, gegratineerde aard., erwten en wortelen, kruidensausje 

Ma 23 jan Andalouse soep, kalkoenrollade, champignonsaus, Armeense aard., boterboontjes 

Di 24 jan Minestrone soep, waterzooi met pollakplankje, kriel aardappel 

Woe 25 jan Doorgedane groentesoep, kippenbil, currysausje, frieten, groenten mix 

Do 26 jan Schorsenerensoep met tomatenblokjes, varkensmignonette, bearnaisesaus,  groene boontjes, puree 

Vrij 27 jan Tomatenroomsoep, hamburger, bloemkool, kook aardappelen, ajuinensausje 

Ma 30 jan Kervel soep met brunoise , Hokfilet met een melaneese saus, groenten mix en pasta  

Di 31 jan Broccoli soep met wortelreepjes , Pepermedaillon fijne roomsaus, Bretoense groenten en puree 

http://www.palethoeve.be/dag-maaltijden.html


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 en Instagram 

Op onze Facebook-pagina “Dienstencentra Wuustwezel” en Instagram 
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 en/of Instagram 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


PUZZELPAGINA’S 

Kan jij deze puzzel oplossen?  Bezorg je ons jouw oplossingen voor  20 januari. Veel 

puzzelplezier!  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mijn oplossing 
 
Puzzel  
 

 
……………………………………………………………………………………. 

 
Naam: 

 
……………………………………………………………………………………. 

 
Telefoonnummer: 

 
……………………………………………………………………………………. 

 

Puzzels vorige maand 

Oplossing december:  

 

WINNAARS DECEMBER  (3 consumptiebonnen): 
 

Winnaar LDC Wijkhuis: Marcel Van Dijck 

Winnaar LDC Ter Wezel: Antoon Rombaut 

 

 

 

 

 


