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: 

November       

December 

2021 

 
1. Activiteiten / inschrijvingen. 
 

1.A. Centrumraad: Kom jij ons team versterken? 
 

Tijdens de centrumraad bespreken we de algemene 
werking van De Brug, het activiteitenaanbod en de 
dienstverlening. We evalueren wat is geweest en 
maken plannen voor de toekomst. 
Voor de verdere uitbouw van onze werking doen 
we graag beroep op jou!  
Wil je mee nadenken over onze werking of heb je 
ideeën voor nieuwe initiatieven? Dan kan jij ons 
centrumraadteam versterken. 
De centrumraad komt 4 keer per jaar samen. 
Onze volgende vergadering gaat door op donderdag 
18 november om 14u in de vergaderzaal van het 
WZC.  
Benieuwd hoe het er aan toe gaat? Denk je dat jouw 
inbreng waardevol kan zijn? Kom dan zeker eens 
langs! Graag een seintje voor 16/11. 
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1.B. Bloemschikken: kerststuk. 
 

Tijdens deze bloemschiknamiddag maken we een 
mooi kerststuk. Een voorbeeld van wat we precies 
maken en het mee te brengen materiaal zijn vanaf 
november te bezichtigen in De Brug. Krijg je de info 
graag via mail? Laat het dan weten aan Nathalie. 
 

Woensdag 15 december om 14u. 
Deelnameprijs: 2 euro ( koffie inbegrepen, 
materiaal niet inbegrepen ). 
Inschrijven kan tot en met 8/12. 
 
1.C. Bingo. 
 

Op dinsdag 7 december 
van 14u tot 16u. 
Deelnameprijs: 4 euro. 
Inschrijven en betalen kan 
tot de vrijdag voor de 
activiteit. Je inschrijving is 
pas geldig als je ook 
betaald hebt! 
Opgelet: In november is 
er geen bingonamiddag. 
 
1.D. Schilderen. 

 
Elke maandag om 13u30 kan je 
komen schilderen of tekenen.           
Je brengt je eigen materiaal mee en 
kiest zelf waaraan je werkt. 
Inschrijven bij Monique. 
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1.E. Poëzie. 
 

Even “stilstaan” en dieper naar het leven kijken. 
 

Elke 3de dinsdag van de maand  
( 16/11 en 21/12  ) van 14u tot 16u30.  
Deelnameprijs: 2 euro ( tas koffie en blaadjes  
inbegrepen ). 
Begeleiding door Anneke Vergult. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.F. Petanque. 
 

Elke dinsdag en vrijdag om 14u.  
Inschrijven bij Joke en Freddy.  
Opgelet! Op dinsdag 16/11 en 21/12 is de bar 
gesloten omwille van de poëzienamiddagen. 
Bij slecht weer zijn er op vrijdagnamiddag 
volksspelen en gezelschapsspelen ter beschikking. 
Geen petanque op 24/12 en 31/12. 
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1.G. Ontmoetingsruimte, volksspelen, 
gezelschapsspelen.  
 

Op vrijdagnamiddag zijn jullie welkom in de 
ontmoetingsruimte van De Brug voor 
een gezellige babbel.  
Wil je het liever iets actiever? Dan 
zijn er verschillende gezelschaps- 
spelen en volksspelen ter 
beschikking. Sjoelen, pietjesbak, 
kaarten, scrabble,… Je kan het allemaal uitproberen. 
Indien gewenst, kan je ook iets drinken.  
 

Vanaf 19/11 telkens op vrijdag van 14u tot 16u30. 
Niet op 24/12 en 31/12. 
 
1.H. Zonnedekens. 
 

“Zonnedekens” zijn zelfgemaakte dekentjes die 
geschonken worden aan kinderen met een 
chronische of ernstige ziekte. Elke laatste dinsdag 
van de maand komen vrijwilligers samen in De Brug 
om aan de slag te gaan om deze dekentjes te maken.  
Haken, breien, stikken, strijken, knippen,… alle hulp 
is welkom. 
 

Op 30/11 van 13u30 tot 16u30. 
Geen samenkomst in december. 
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1.I. Yoga. 
 

Deze reeks startte reeds in oktober.  
Data: 12/11, 19/11 en 26/11 telkens van 9u30 tot 
10u45.                                         
Er kan niet meer worden ingeschreven voor deze 
reeks. 
Begeleiding: Chantal De Laet. 
 
1.J. Hobby. 

 
Haken, breien, borduren, babbelen , een 
lekker tasje koffie, …  
Iedereen kiest zelf waaraan hij werkt.      
En er kan veel geleerd worden van elkaar. 
Elke donderdag om 13u30. 
 
 

 
 
 

 
Aandacht! 

 

Wil je deelnemen aan een activiteit  
waarvoor betaald moet worden?  

Dan is je inschrijving pas geldig na  
betaling van de deelnameprijs. 
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2. Programma november – december 2021 

 

November 2021  
Maandag 01/11 Feestdag ( gesloten ) 
Dinsdag 02/11 Petanque  14u 
Donderdag 04/11 Hobby  13u30  
Vrijdag 05/11 Petanque  14u  
Maandag 08/11 Spaans 3A  9u 
Maandag 08/11 Schilderen  13u30 
Dinsdag 09/11 Engels 6A  9u 
Dinsdag 09/11 Petanque   14u 

Woensdag 10/11 Italiaans   9u 

Donderdag 11/11 Feestdag ( gesloten ) 

Vrijdag 12/11 Yoga  9u30 
Vrijdag 12/11 Petanque   14u 
Maandag 15/11 Spaans 2B  9u 
Maandag 15/11 Schilderen  13u30 
Dinsdag 16/11 Engels 4A   9u 
Dinsdag 16/11 Poëzie  14u 
Dinsdag 16/11 Petanque  14u 
Donderdag 18/11 Hobby  13u30  
Donderdag 18/11 Centrumraad  14u 
Vrijdag 19/11 Yoga  9u30 
Vrijdag 19/11 Petanque  14u // Volksspelen  14u 
Maandag 22/11 Spaans 3A   9u 
Maandag 22/11 Schilderen  13u30 
Dinsdag 23/11 Engels 6A   9u 
Dinsdag 23/11 Petanque  14u 
Woensdag 24/11 Italiaans  9u 
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November  2021  
Donderdag 25/11 Hobby  13u30 
Vrijdag 26/11 Yoga  9u30 
Vrijdag 26/11 Petanque  14u // volksspelen  14u 
Maandag 29/11 Spaans 2B   9u 
Maandag 29/11 Schilderen  13u30 
Dinsdag 30/11 Engels 4A   9u 
Dinsdag 30/11 Zonnedekens 13u30 
Dinsdag 30/11 Petanque 14u 

December 2021  
Donderdag 02/12 Hobby  13u30 
Vrijdag 03/12 Petanque  14u // Volksspelen  14u 
Maandag 06/12 Spaans 3A   9u 
Maandag 06/12 Schilderen  13u30 
Dinsdag 07/12 Engels 6A   9u 
Dinsdag 07/12 Bingo  14u 
Dinsdag 07/12 Petanque  14u 
Woensdag 08/12 Italiaans  9u 
Donderdag 09/12 Hobby  13u30 
Vrijdag 10/12 Petanque  14u // Volksspelen  14u 
Maandag 13/12 Spaans 2B  9u 
Maandag 13/12 Schilderen  13u30 
Dinsdag 14/12 Engels 4A  9u  
Dinsdag 14/12 Petanque  14u 
Woensdag 15/12 Bloemschikken Kerst  14u 
Donderdag 16/12 Hobby  13u30  
Vrijdag 17/12 Petanque  14u //  Volksspelen 14u 
Maandag 20/12 Spaans 3A   9u 
Maandag 20/12 Schilderen  13u30 
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3. Dienstverlening. 
 

3.A. Pedicure. 
 

Telkens de 1ste donderdag van de maand ( 02/12 ). 
In november is er uitzonderlijk geen zitdag.  
 

De zitdag gaat door in zaal De Reling.  
Ingang via het terras. 
Gelieve steeds een afspraak te maken bij Vicky 
Moerloose ( 0498/51.66.99 ). 
Annuleren kan tot 2 dagen voor de afspraak.  
Bij laattijdig annuleren of bij het niet nakomen van 
een afspraak zal deze gefactureerd worden. 
 

 
 
 
 
 
 

December 2021  
Dinsdag 21/12 Engels 6A  9u 
Dinsdag 21/12 Poëzie   14u 
Dinsdag 21/12 Petanque  14u 
Woensdag 22/12 Italiaans  9u 
Donderdag 23/12 Hobby  13u30 
Maandag 27/12 Schilderen  13u30 
Dinsdag 28/12 Petanque  14u 
Donderdag 30/12 Hobby  13u30   



 9

3.B. Seniorenrestaurant “de gestoofde peer”. 
 

Het seniorenrestaurant is terug 
open voor externen. Omdat onze 
bewoners ook in het 
seniorenrestaurant eten en we 
voldoende afstand moeten bewaren 
is het aantal plaatsen voor externen 
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. 

 
3.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 bij 
Nathalie ( 052/21.09.91, debrug@stantonius.zkj.be ). 
Soepbonnetjes kunnen aangekocht 
worden in De Brug of aan het 
onthaal van het WZC.  
Kosprijs: 1,5 euro per liter. 
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3.D. Som+. 
 

Som+ wil d.m.v. samenwerking tussen verschillende 
diensten en disciplines ondersteuning bieden aan 
thuiswonende ouderen. Zo kan je o.a. beroep doen 
op een ergotherapeut die aan huis komt om je te 
helpen bij een zinvolle dagbesteding, 
handfunctietraining, geheugentraining,… 
Wil je hier meer over weten?  
Neem dan vrijblijvend contact op met Sofie  
Le Compte. Dit kan telefonisch op het nummer 
0470/44 81 87. 
Website: www.somplus.be. 
 
3.E. Info en advies thuiszorg. 
 

Zit je met vragen over thuiszorg, thuisverpleging, 
poetshulp, mogelijkheden voor vervoer,… kom dan 
gerust eens langs in De Brug. Nathalie zoekt samen 
met jou naar een oplossing of verwijst je door naar de 
juiste hulpinstanties.  
Maak bij voorkeur een afspraak ( 052/21.09.91 ). 
 
 
 



 11

3.F. Brievenbus Bond Moyson en Vlaams Neutraal 
Ziekenfonds. 
 

Lichting brievenbus Vlaams Neutraal ziekenfonds: 
wekelijks op woensdag om 8u. 
Lichting brievenbus Bond Moyson: dagelijks. 
 
3.G. 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. Een samenwerking met Goed ( CM ). 
 

 

 

4. Coronamaatregelen. 
 

Omdat we willen dat De Brug een veilige plaats is 
voor iedereen die langskomt, vragen we blijvende 
aandacht voor volgende coronamaatregelen: 
 

 Mondmaskerplicht bij verplaatsingen in de gang en 
wanneer er niet voldoende afstand kan gehouden 
worden ( 1,5 m ).  

 Handhygiëne blijft belangrijk! Ontsmet je handen bij 
aankomst en vertrek. 

 Ben je ziek, grieperig of heb je koorts? Blijf dan 
thuis. 

 Kom je terug uit een rode zone of heb je contact 
gehad met iemand die positief is? Blijf dan thuis. 

 Ingang De Brug steeds via het terras. De hoofd-
ingang wordt gebruikt door dagopvang Noah. 
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Deze maatregelen zijn afhankelijk van de 
coronacijfers, de regels die de regering oplegt en de 
toestand in het WZC en kunnen dan ook worden 
aangepast. De meest recente maatregelen zijn 
steeds te vinden aan de ingang ( terras ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 ook 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. 


