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Maart 

April 
2022 

 
 

Nu de winter op zijn einde loopt, ontwaakt de 
natuur langzaam uit zijn winterslaap. Het eerste 
lentegroen ontluikt, voorjaarsbloemen steken hun 
kopje boven de grond en de vogels fluiten er vrolijk op 
los. Zet dus ramen en deuren open en geniet van de 
eerste zonnestralen. Kijk, luister, voel, ruik en proef 
de lente! Het geeft je gegarandeerd weer frisse moed. 
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1. Programma maart – april. 
 

 
 

Maart 2022  
Dinsdag 01/03 Bingo 14u30 // Petanque  14u 
Woensdag 02/03 Smartphone/tablet beginners  9u  
Donderdag 03/03 Hobby  13u30  
Vrijdag 04/03 Petanque  14u  
Maandag 07/03 Spaans 2B 9u //  Schilderen 13u30 
Dinsdag 08/03 Engels 4A  9u  //  Petanque  14u 

Woensdag 09/03 Smartphone/tablet beginners  9u 

Donderdag 10/03 Hobby  13u30 

Vrijdag 11/03 Yoga 9u30  //  Petanque   14u 
Maandag 14/03 Spaans 3A  9u // Schilderen 13u30 
Dinsdag 15/03 Engels 6A   9u 
Dinsdag 15/03 Poëzie  14u  //  Petanque 14u 
Woensdag 16/03 Italiaans  9u 
Donderdag 17/03 Smartphone/tablet beginners  9u 
Donderdag 17/03 Hobby  13u30  
Vrijdag 18/03 Yoga  9u30  //  Petanque  14u 
Maandag 21/03 Spaans 2B  9u // schilderen 13u30 
Dinsdag 22/03 Engels 4A   9u  //  Petanque  14u 
Woensdag 23/03 Smartphone/tablet beginners  9u 
Donderdag 24/03 Hobby  13u30 
Vrijdag 25/03 Yoga  9u30  //  Petanque  14u  
Maandag 28/03 Spaans 3A  9u // Schilderen 13u30 
Dinsdag 29/03 Engels  6A  9u  //   Petanque  14u 
Dinsdag 29/03 Zonnedekens  13u30 
Woensdag 30/03 Italiaans  9u 
Donderdag 31/03 Smartphone/tablet beginners  9u 
Donderdag 31/03 Hobby  13u30 
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Bingonamiddag 01/03. 
 

• Iedereen die wenst deel te nemen aan de 
bingonamiddag op 01/03 moet zich opnieuw 
inschrijven. De inschrijvingen van vorig jaar 
worden niet automatisch overgezet. Wie al betaald 
had, krijgt wel het inschrijvingsgeld terug. 

• Op 01/03 starten we uitzonderlijk om 14u30 en is 
er geen pauze met koffie en gebak. Na afloop 

April 2022  
Vrijdag 01/04 Petanque  14u 
Maandag 04/04 Schilderen  13u30 
Dinsdag 05/04 Bingo 14u // Petanque  14u 
Donderdag 07/04 Hobby  13u30  
Vrijdag 08/04 Petanque  14u  
Maandag 11/04 Schilderen 13u30 
Dinsdag 12/04 Petanque  14u 

Donderdag 14/04 Hobby  13u30 

Vrijdag 15/04 Petanque   14u 
Maandag 18/04 Paasmaandag: De Brug gesloten 
Dinsdag 19/04 Engels 4A   9u 
Dinsdag 19/04 Poëzie  14u  //  Petanque 14u 
Donderdag 21/04 Hobby  13u30  
Vrijdag 22/04 Petanque  14u  
Maandag 25/04 Spaans 3A  9u // schilderen 13u30 
Dinsdag 26/04 Engels 6A   9u  //  Petanque  14u 
Dinsdag 26/04 Zonnedekens  13u30 
Woensdag 27/04 Italiaans  9u 
Donderdag 28/04 Hobby  13u30 
Vrijdag 29/04 Petanque  14u  
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kan er wel een tasje koffie gedronken worden. 
Deelnameprijs: 3 euro. 
Vanaf april voorzien we dat de bingo terug kan     
verlopen zoals gewoonlijk. 

 
Basiscursus smartphone / tablet ( Android ) voor 
senioren ( i.s.m. Okra ). Voor deze cursus kan niet 
meer worden ingeschreven. 
 

 

2. Stedelijke mantelzorgpremie Dendermonde. 
 

Een mantelzorger die zorgt voor een thuiswonende, 
zorgbehoevende oudere, kan een stedelijke 
mantelzorgpremie aanvragen. Deze bedraagt        
150 euro en wordt uitbetaald in het 2de kwartaal.     
Per zorgbehoevende persoon wordt slechts 1 
mantelzorgpremie toegekend. 
Vanaf 1 februari 2022 kan je het aanvraagformulier 
afhalen in De Brug, de LDC van Dendermonde en het 
Sociaal Huis. Je kan het formulier ook downloaden    
( www.dendermonde.be/mantelzorgpremie ). Zowel 
de mantelzorger als de zorgbehoevende moeten het 
formulier ondertekenen. Voeg een attest toe van de 
Zorgkas van de zorgbehoevende waarin bevestigd 
wordt dat er recht is op het Zorgbudget van de 
Vlaamse Sociale Bescherming voor het jaar 2021. 
Bezorg het aanvraagformulier, samen met het attest 
voor 30 april 2022 aan het Sociaal Huis of een lokaal 
dienstencentrum. 
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3. Week van de valpreventie 2022. 
 

Van 25/04 tot 01/05 vindt de 11de editie van de 
week van de valpreventie plaats. Vallen is nog 
steeds een veel voorkomend probleem bij de 
oudere populatie. Van de 65- plussers komt 
ongeveer 1 op de 3 jaarlijks ten val en dit kan 
ernstige gevolgen hebben. Denk aan lichamelijke 
letsels ( breuken en kneuzingen ) maar ook aan 
sociale en psychologische gevolgen zoals valangst 
en sociale isolatie. Ook de financiële gevolgen        
( zorgkost ) wegen soms zwaar door. Onderzoek 
heeft uitgewezen dat vallen voorkomen kan 
worden als de onderliggende oorzaken worden 
aangepakt. 
 

Deze 11de editie draagt de slogan “één tegen allen, 
allen tegen vallen”. Er zullen online 4 opdrachten 
m.b.t. valpreventie bekend gemaakt worden. 
Een eerste opdracht focust op het belang van 
bewegen om je evenwicht, spierkracht en mobiliteit 
te verbeteren. 
Een tweede opdracht gaat over gezonde voeding. 
Gezonde voeding is belangrijk om beenderen en 
spieren sterk te houden. 
Bij een derde opdracht wordt de veiligheid van de 
omgeving onder de loep genomen. Slechte 
verlichting, verhoogjes, matten,… zijn vaak de 
oorzaak dat mensen thuis vallen. Aanpassingen 
aan je leefomgeving ( vb. leuningen, kabelgoten, 
extra verlichting,…) kunnen een beschermende 
factor zijn om het valrisico te beperken.  
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De vierde opdracht gaat over een goed zicht. 
Goed zien helpt je immers om obstakels op te 
merken die kunnen leiden tot een val.  
Ben je benieuwd of neem je graag deel? Neem 
dan zeker eens een kijkje op de website 
www.valpreventie.be.  
 

Wil je niet meedoen aan deze opdrachten maar 
toch een inspanning doen om je valrisico te 
verminderen? Zet dan alvast in op meer bewegen 
en gezonde voeding. 
 

 

 

4. Dienstverlening. 
 

4.A. Pedicure. 
 

Telkens de 1ste donderdag van de 
maand ( 03/03 en 07/04 ). 
 

De zitdag gaat door in zaal De Reling. Ingang via het 
terras. Gelieve steeds een afspraak te maken bij 
Vicky Moerloose ( 0498/51.56.99 ). 
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4.B. Seniorenrestaurant “de gestoofde peer”. 
 

Het seniorenrestaurant is terug open 
voor externen. Het aantal plaatsen voor 
externen is momenteel beperkt tot 6. 
Bewoners en externen dienen aan 
aparte tafels te zitten. 
 

 
Gelieve rekening te houden met onderstaande regels: 

- Mondmaskerplicht bij verplaatsingen. Het 
mondmasker mag enkel worden afgezet wanneer 
je op je plaats zit. 

- Registratie noodzakelijk. 
- Handen ontsmetten bij betreden en verlaten 

WZC. 
- Geef ten laatste op vrijdag je menukeuze voor 

de volgende week door aan het onthaal van 
het WZC. 

 
 
4.C. Afhalen van soep. 
 

De soep kan worden afgehaald aan de keuken van 
het WZC ( je brengt je eigen pot of kom mee ).  
Gelieve minstens 1 dag vooraf te bestellen. 
Soepbonnetjes kunnen aangekocht worden in De 
Brug of aan het onthaal van het WZC.  
Kosprijs: 1,5 euro per liter. 
 
3.D. Brievenbus Bond Moyson en Vlaams 
Neutraal Ziekenfonds ( aan de ingang van De 
Brug ). 
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3.E. Info en advies thuiszorg. 
 

Kom gerust langs met je vragen over thuiszorg, 
thuisverpleging, poetshulp, mogelijkheden voor 
vervoer,… Nathalie zoekt samen met jou naar een 
oplossing of verwijst je door naar de juiste 
hulpinstanties. Maak bij voorkeur een afspraak. 
 
3.F. Info en advies hulpmiddelen. 
 

Wil je meer weten over een bepaald hulpmiddel en 
het gebruik ervan? Dan helpen we je graag verder. 
We hebben een aantal kleine hulpmiddelen in 
voorraad. Andere hulpmiddelen kunnen besteld 
worden. 
 

4. Contact. 
 

Nathalie is aanwezig in De Brug op dinsdag, 
donderdag en vrijdag in de namiddag. 
Bij afwezigheid kunnen jullie voor inschrijvingen, info 
en soepbonnetjes terecht aan het onthaal van het 
Woonzorgcentrum. 
Wil je niet voor een gesloten deur staan? Maak dan 
bij voorkeur een afspraak met Nathalie Burssens op 
het nummer 052/21.09.91 of via 
debrug@stantonius.zkj.be. 
 
 
 
Zorgpunt De Brug        
Rootjensweg 77           
9200 Grembergen        debrug@stantonius.zkj.be 
Tel:  052/21.09.91        www.wzcsint-antonius.be 
SOM+: 0470/44.81.87        VU: De Clippeleir B. 


