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November  
december  

          2022 
 

1. Info activiteiten / inschrijvingen. 

 
1.A. Brillenbus ( op afspraak ). 
 

Brillenbus is een mobiele brillenwinkel ( met opticien ) 
die langskomt in De Brug.  
Waarvoor kan je bij Brillenbus terecht? 

Nazicht van je bril en eventueel uitvoeren van 
   kleine herstellingen. 

Oogmeting. 

Aanpassen glazen.  

Graveren montuur. 

Aankoop van een nieuwe bril ( ruime keuze aan 
monturen van klassiek tot modern ). 

Aankoop batterijen hoorapparaat. 
 

Op vrijdag 18 november van 14u tot 16u in zaal  
De Reling. Wie wenst langs te komen dient vooraf 
een afspraak te maken bij Nathalie. 
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Heb je thuis nog een oude bril die je niet meer 
gebruikt? Dan kan je deze binnenbrengen bij 
Brillenbus. De brillen krijgen een opknapbeurt en 
worden dan geschonken aan een project in 
Gambia, waar mensen dikwijls niet in de 
mogelijkheid zijn om een bril aan te schaffen. 
 
1.B. Gebaknamiddagen. 
 

Kom genieten van vers gebakken lekkernijen. 
Op vrijdag 25/11: wafels. 
Op vrijdag 16/12: pannenkoeken.  
4 euro voor 2 pannenkoeken of wafels en een 
tas koffie. 
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1.C. Feestmaal t.g.v. de seniorenweek. 
 

Menu 
Cava 

 *  

Witloof- ham- kroket 
* 

Hertekalfragout 

Amandelkroketten  
* 

Crème brûlée 

Koffie 
 

  

Op vrijdag 2 december  

Aanvang om 11u30. 

Prijs: 20 euro ( 1 glas wijn inbegrepen ). 

Inschrijven en betalen vanaf woensdag 

9/11, 13u tot 23/11 in De Brug.  

Je bent pas ingeschreven na betaling!  

Wees er snel bij, maximum 40 deelnemers. 
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Je kan enkel inschrijven voor jezelf en je 
huisgenoten. We nemen geen inschrijvingen aan 

voor vrienden en kenissen. 

 
 

 
 

Om het feestmaal vlot te laten verlopen, 
rekenen we graag op de hulp van een aantal 

vrijwilligers voor volgende taken: 
 

- klaarzetten en dekken van de tafels  
- bediening drank achter de bar 
- bedelen drank ( garçon ) 
- opdienen maaltijd 
- afruim en afwas 
 

Wil je een handje toesteken bij één van deze 
taken, laat het dan weten aan Nathalie a.u.b. 
 
1.D. Bingonamiddag. 
 

Op dinsdag 8 november en                 
6 december om 14u. 
Deelnameprijs: 4 euro           
( koffie en versnapering 
inbegrepen ). 
Inschrijven en betalen kan 
steeds tot de vrijdag voor de 
activiteit.  
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1.E. Centrumraad. 
 

Op de centrumraad bespreken we de algemene 
werking van De Brug. We evalueren de voorbije 
activiteiten en maken plannen voor de toekomst. 
Denk je graag mee? Kom dan zeker eens langs   
op onze centrumraad. We stellen jouw mening 
zeker op prijs! 
 

Woensdag 23/11 om 10u in de vergaderzaal van 
het WZC.  
Agendapunten kunnen doorgegeven worden t.e.m. 
18/11. 
 
1.F. Praatcafé dementie: “Rouw en verlies bij 
mantelzorgers” ( Manu Keirse ). 
 

Manu Keirse, klinisch psycholoog en doctor in de 
geneeskunde spreekt over het thema rouw en 
verlies bij mantelzorgers. 
 

Dinsdag 15 november om 19u30, LDC 
Zonnebloem, Breestraat 109, 9200 Sint- Gillis. 
Inschrijven is verplicht ( 052/25.19.30 of           
www.praatcafédementie.be/waar/dendermonde ). 

http://www.praatcafédementie.be/waar/dendermonde
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1.G. Zonnedekens. 
 

Wil je je graag mee inzetten voor dit goede doel 
dat dekentjes en cadeautjes maakt voor zieke 
kinderen? Kom dan zeker eens langs op onze 
bijeenkomsten. Breien, stikken, knippen, strijken, 
haken,… er is altijd wel een taak die bij jou past. 
 

Dinsdag 29/11 om 13u30. In december is er 
geen bijeenkomst. 
 
1.H. Petanque. 
 

Elke dinsdag en vrijdag om 14u. 
Iedereen brengt zijn eigen petanqueballen mee. 
Bij slecht weer kan je binnen terecht voor een 
aantal volksspelen ( sjoelen, pietjesbak ) en 
gezelschapsspelen ( rummikub, scrabble ).  
Opm.: Geen volks- en gezelschapsspelen tijdens 
de gebaknamiddagen. 
 
1.I.Poëzie.
 

Elke 3de dinsdag van de maand lezen we samen 
poëzie. Iedereen brengt een gedicht mee dat in 
groep besproken wordt.  
 

Dinsdag 15/11 en 20/12 van 14u tot 16u30. 
Deelname: 2 euro ( koffie en kopies inbegrepen ). 
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1.J. Hobby. 
 

Handwerk, een tasje koffie en een goede babbel, 
meer moet dat niet zijn. 
 

Elke donderdag van 13u30 tot 16u30. 
 
1.K. Schilderen. 
 

Tekenen, pastel, aquarel, … je 
kiest zelf waaraan je werkt en 
zorgt voor het nodige 
materiaal. 
 

Elke maandag van 13u30 tot 
16u30. 
 
1.L. Bloemschikken kerst. 
 

Om het tijdens de eindejaarsperiode extra gezellig 
te maken in huis gaan we op 14/12 aan de slag 
met het maken van een sfeervol kerststuk.  
 

Wat we precies gaan maken en het mee te 
brengen materiaal is vanaf begin december te 
bekijken in De Brug. Wil je graag op de hoogte 
gehouden worden, geef je gegevens dan door aan 
Nathalie. We bezorgen je tijdig alle info die je 
nodig hebt. 
 

Woensdag 14 december om 14u. 
Deelnameprijs: 2 euro ( koffie inbegrepen, 
materiaal niet ).  
Inschrijven t.e.m. 06/12. 
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1.M. Nieuwjaarsreceptie. 
 

Na 2 jaar niet samen te hebben gevierd, hopen we 
dat we nu toch met zijn allen kunnen klinken op 
2023. We nemen afscheid van 2022 en gaan met 
volle moed het nieuwe jaar tegemoet. 
Iedereen is welkom voor een hapje en een drankje 
op woensdag 4 januari van 14u30 tot 16u. 
Inschrijven is verplicht en kan t.e.m. 28/12. 
Gratis. 

 
 

2. Dienstverlening: Boodschappendienst. 
 

Senioren van Grembergen die om een grondige 
reden hun boodschappen niet meer kunnen doen, 
kunnen voortaan beroep doen op een vrijwilliger 
van onze boodschappendienst. Je geeft je 
boodschappenlijstje telefonisch of via mail door 
aan Nathalie. Een vrijwilliger doet je 
boodschappen en brengt deze bij jou thuis. 
 

Je betaalt 2,30 euro ( basistarief ). Hierbij komt 
1,30 euro per bijkomende winkel te Dendermonde 
en 1,80 euro per bijkomende winkel buiten 
Dendermonde. Indien mogelijk graag de 
boodschappen beperken tot 1 winkel in 
Grembergen of Dendermonde. 
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Als de vrijwilliger de boodschappen aflevert, betaal 
je het bedrag voor de boodschappen en de 
vergoeding voor de vrijwilliger. 
Wie gebruik wenst te maken van deze dienst dient 
vooraf contact op te nemen met Nathalie                 
( 052/21.09.91 ).  
 

3. Coronamaatregelen. 
 

Corona is jammer genoeg nog steeds 
alomtegenwoordig. Daarom graag blijvende 
aandacht voor volgende maatregelen: zorg voor 
een goede handhygiëne ( ontsmetten van de 
handen bij binnenkomen en vertrek ), verlucht 
lokalen zoveel mogelijk en hou voldoende afstand. 
De maatregelen die we onze bezoekers opleggen 
zijn afhankelijk van de situatie in onze omgeving 
en in het WZC. Je vindt de geldende 
coronamaatregelen steeds terug bij het 
binnenkomen. Gelieve deze na te leven a.u.b.! 
 

Alle activiteiten zijn steeds onder voorbehoud. Als 
we van oordeel zijn dat we een activiteit niet op 
een veilige manier kunnen laten doorgaan, dan 
kan deze geannuleerd worden. Wil je zeker zijn of 
een activiteit doorgaat, neem dan vooraf contact 
op met Nathalie ( 052/21.09.91). 
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4. Activiteitenoverzicht. 
 
 
 
 

 
 
 
 

November 2022  

Dinsdag 01/11 Feestdag ( gesloten ) 

Donderdag 03/11 Hobby  13u30 

Vrijdag 04/11 Petanque  //  volksspelen  14u 

Maandag 07/11 Spaans 3B  9u 

Maandag 07/11 Schilderen  13u30 

Dinsdag 08/11 Engels 4B  9u 

Dinsdag 08/11 Bingo  14u  //  Petanque   14u   

Woensdag 09/11 Italiaans  2B  9u 

Donderdag 10/11 Hobby 13u30  

Vrijdag 11/11 Feestdag ( gesloten ) 

Maandag 14/11 Spaans 3A  9u 

Maandag 14/11 Schilderen  13u30 

Dinsdag 15/11 Engels  4B  9u 

Dinsdag 15/11 Petanque  14u //  Poëzie  14u 

Dinsdag 15/11 Praatcafé dementie  19u30 

Woensdag 16/11 Italiaans  1A  9u 

Donderdag 17/11 Hobby  13u30 
Vrijdag 18/11 Brillenbus 14u (enkel op afspraak!) 

Vrijdag 18/11 Petanque  14u 

Maandag 21/11 Spaans 3B  9u 

Maandag 21/11 Schilderen  13u30 

Dinsdag 22/11 Engels  6B  9u 

Dinsdag 22/11 Petanque  14u  

Woensdag 23/11 Italiaans  2B  9u 

Woensdag 23/11 Centrumraad  10u 

Donderdag 24/11 Hobby  13u30 
Vrijdag 25/11 Gebaknamiddag: wafels  14u 

Vrijdag 25/11 Petanque  14u 
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November 2022  

Maandag 28/11 Spaans 3A  9u // Schilderen  13u30 

Dinsdag 29/11 Engels 4B  9u 

Dinsdag 29/11 Zonnedekens  13u30  

Dinsdag 29/11 Petanque  14u 

Woensdag 30/11 Italiaans  1A  9u 

December 2022  

Donderdag 01/12 Hobby  13u30 

Vrijdag 02/12 
Feestmaal t.g.v. seniorenweek  
11u30 

Vrijdag 02/12 Petanque  14u 

Maandag 05/12 Spaans  3B  9u 

Maandag 05/12 Schilderen  13u30   

Dinsdag 06/12 Engels  6B  9u 

Dinsdag 06/12 Bingo  14u  //  Petanque  14u  

Woensdag 07/12 Italiaans  2B  9u 

Donderdag 08/12 Hobby  13u30   

Vrijdag 09/12 Petanque  14u  //  volksspelen  14u 

Maandag 12/12 Spaans  3A  9u 

Maandag 12/12 Schilderen  13u30 

Dinsdag 13/12 Engels  4B  //  Petanque  14u 

Woensdag 14/12 Italiaans  1A  9u 

Woensdag 14/12 Bloemschikken kerst  14u 

Donderdag 15/12 Hobby  13u30 

Vrijdag 16/12 
Gebaknamiddag: pannenkoeken 
14u tot 16u 

Vrijdag 16/12 Petanque  14u 

Maandag 19/12 Spaans 3B 9u  //  Schilderen 13u30 

Dinsdag 20/12 Engels 6B  9u 

Dinsdag 20/12 Poëzie  14u  //  Petanque  14u 

Woensdag 21/12 Italiaans  2B  9u 
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Zitdag pedicure OCMW Dendermonde. 

 

Aangezien er nog geen nieuwe pedicure is 
aangesteld gaat de zitdag niet door. 

 
 

5. 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       debrug@stantonius.zkj.be 
Rootjensweg  77                 www.wzcsint-antonius.be 
9200 Grembergen                                                       VU: De Clippeleir B. 
052/21.09.91 

December 2022  

Donderdag 22/12 Hobby  13u30 

Vrijdag 23/12 Petanque  14u 

Maandag 26/12 Schilderen  13u30 

Donderdag 29/12 Hobby  13u30 

Vrijdag 30/12 Petanque  14u 

Januari 2023  

Woensdag 04/01 Nieuwjaarsreceptie  14u30 

mailto:debrug@stantonius.zkj.be
http://www.wzcsint-antonius.be/

