
NIEUWSBRIEF OKTOBER 2022
 

 
KOM ALLES TE WETEN OVER HET DIENSTENCENTRUM

Meer info? 
 

Centrumleider 
Jolien Gevaert
056/67 45 06

 

jolien.gevaert@
ocmwwielsbeke.be 

 

Hernieuwenstraat 15 Wielsbeke

Restaurant LDC

Infonamiddag

Restaurantmiddag 
woensdag 19 oktober/donderdag 20 oktober

Soep van de dag
- 

Mosselen met frietjes (€ 20)
-

Aardbeienpudding
 

Keuze: hamrolletjes met witloof (€ 7)
 

Inschrijven & betalen aan de balie van het Sociaal Huis
vóór woensdag 12 oktober

Elektriciteit voor de doe-het-zelver 
 

Ronald Van Severen leidt ons in in de basisprincipes & gevaren van
elektriciteit. Daarnaast leer je hoe je jouw woning kan aansluiten op 

het elektriciteitsnet, een zekeringskast samenstellen
& de aansluiting van een LED lamp. 

 
 

Woensdag 26 oktober - 14u30 
Zaal Violet

€ 3

Wist je dat je, naast de speciale restaurantmiddagen, 
ook DAGELIJKS (weekdagen én weekend) terecht kunt 

in ons restaurant voor een versbereide dagschotel?  
 

Onze keuken voorziet een gevarieerde weekmenu. 
Deze is te vinden op de  facebookpagina van het LDC, 
gemeentelijke website en in het restaurant & cafetaria.  

 
Reservatie 0800/96 866 - 2 werkdagen op voorhand 

Opgelet: nieuwe 
datum



Zoete Zonde
 

Dinsdag 4 oktober kan je 
smullen van een heerlijk

dessertbordje!

Bloemschikken
Maak onder begeleiding van
Marylène een herfststukje 

waarbij je de pot ook helemaal 
zelf maakt & kunt hergebruiken.

 
 

Creanamiddag
 

Iedere 4e dinsdag van de
maand kan je in groep komen

breien of haken in onze
cafetaria.

 

MA 3 okt: Dansles om 9u (dansstudio Ooigem) 
MA 3 okt: Petanque om 14u (cafetaria) 
DI 4 okt: Zoete zonde vanaf 14u (cafetaria)
DO 6 okt: Mindful yoga om 18u30 en 19u30 (cafetaria of binnentuin) 
VRIJ 7 okt: Workshop macramé - lichtbokalen om 14u of 15u30 (cafetaria) 
MA 10 okt: Dansles om 9u (dansstudio Ooigem) 
MA 10 okt: Petanque om 14u (cafetaria) 
DI 11 okt: Workshop bloemschikken om 14u (zaal Robijn) 
DO 13 okt: Pedicure (op afspraak)
MA 17 okt: Dansles om 9u (dansstudio Ooigem) 
DI 18 okt: Kaarting De Vrije Manilllers om 14u (cafetaria)
WOE 19 okt: Restaurantmiddag om 12u (cafetaria)
DO 20 okt: Restaurantmiddag om 12u (cafetaria)
DO 20 okt: Mindful yoga om 18u30 en 19u30 (cafetaria)  
MA 24 okt: Dansles om 9u (dansstudio Ooigem) 
MA 24 okt: Petanque om 14u (cafetaria) 
DI 25 okt: Creanamiddag vanaf 14u (cafetaria)
WOE 26 okt: Infonamiddag "elektriciteit - basis" om 14u30 (zaal Violet) 
DO 27 okt: Mindful yoga om 18u30 en 19u30 (cafetaria of binnentuin) 
VRIJ 28 okt: Workshop macramé - blaadjeshanger om 14u of 15u30 (cafetaria)
MA 31 okt: GEEN dans & petanque ENKEL buiten   

 Workshops
Macramé

ACTIVITEITEN / DIENSTEN
Kalender

€ 12

€ 35

gratis

Maak leuke decoratiestukken 
voor thuis, in de klas, op je werk,... 
Schrijf op voorhand in zodat we

voldoende materiaal kunnen
voorzien: blaadjeshanger (28/10)

& lichtbokaal (07/10)

€ 4,50

€ 10
Te bezichtigen in 

de cafetaria

Psycholoog
 

Wekelijks op dinsdag & 
donderdag afspraak 

mogelijk.  

Nieuw!


