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: 

                          September 
Oktober 

2021 
 

1. Algemene info. 
 

Bij het schrijven van dit boekje zijn we hoopvol dat 
we vanaf september in De Brug een groot deel van 
onze gebruikelijke activiteiten terug kunnen laten 
doorgaan. Uiteraard nog in kleine groepen en met 
aandacht voor de veiligheidsmaatregelen die 
hieronder nog eens vermeld worden. Hou er 
rekening mee dat dit alles onder voorbehoud is. 
Zowel ons activiteitenaanbod als de 
veiligheidsvoorschriften zijn afhankelijk van de 
coronacijfers, de maatregelen die de regering oplegt 
en de toestand in het WZC. Bijgevolg kunnen deze 
te allen tijde worden aangepast. De meest recente 
regels zijn steeds terug te vinden in De Brug. 
Twijfel je of een activiteit al dan niet doorgaat?  
Aarzel dan niet en neem contact op met Nathalie. 
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Algemeen geldt: 
 Mondmaskerplicht bij verplaatsingen en wanneer 

er niet voldoende afstand kan gehouden worden 
( 1,5 m ).  

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

 Bij activiteiten binnen vragen we om steeds een 
mondmasker te dragen. Dit mag worden afgezet 
om iets te drinken. De terrasdeur blijft openstaan 
zodat er voldoende ventilatie is. 

 Max. 8 personen per tafel. 
1,5 meter afstand tussen de tafels.                    

 Wie deelneemt aan een activiteit dient zich 
vooraf in te schrijven zodat het max. toegelaten 
aantal deelnemers niet overschreden wordt. 

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

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

 Ingang De Brug via het terras. 
 
2. Activiteiten / inschrijvingen. 
 

2.A. Bingo. 
 

Elke 1ste dinsdag van de 
maand. 
Dinsdag 7 september en 
5 oktober  
van 14u tot 16u. 
Deelnameprijs: 4 euro. 
Max. 16 deelnemers. 
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Inschrijven is verplicht en kan steeds tot de 
vrijdag voor de activiteit. Wie niet tijdig is 
ingeschreven kan niet deelnemen! Je inschrijving 
is pas definitief na betaling. 
 
2.B. Dementievriendelijk Dendermonde. 
 

Vanuit de werkgroep Dendermonde Dementie- 
vriendelijke Stad werden de voorbije jaren heel wat 
acties ondernomen om personen met dementie te 
ondersteunen en een waardige plaats te geven in 
de samenleving. Naar aanleiding van wereld- 
alzheimerdag ( 21/09 ) zetten we hieronder een 
aantal initiatieven in de kijker. 
 
 Dementievriendelijke wandelingen “Gedachten op 

de loop”. 
 

Er zijn 2 bewegwijzerde wandelingen, ideaal om 
te doen samen met een persoon met dementie. 
Ze vertrekken beiden aan de Bib. 
De eerste is een natuurwandeling en volgt het    
Dr. Malbrainpad. Ze ligt volledig in een groene 
omgeving en heeft de bedoeling om de zintuigen 
te prikkelen.  
De tweede is een stadswandeling die gaat 
langsheen mooie historische plekjes van 
Dendermonde. De vragen en foto’s in de brochure 
nodigen uit om samen herinneringen op te halen. 
 
 



 

 4

Op woensdag 22/09 gaan we samen op pad 
om 1 van beide wandelingen in groep te doen. 
Vertrek om 14u aan de bib. Inschrijven voor 
15/09. 
Doe je de wandeling liever op eigen houtje? Dan 
kan  je de brochure gratis afhalen in De Brug, de  
LDC van Dendermonde, de Bib en de dienst 
Toerisme. Je kan ze ook downloaden via 
www.toerisme@dendermonde.be. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Praatcafé dementie stelt voor: 
Theatervoorstelling “BOBIJN” in CC Belgica. 
 

Een reizende voorstelling over dementie van 
theatergezelschap ‘t Goesting.  
“En Bob? Bob is zijn Bobijn kwijt. En later nog 
eentje. Hij protesteert, is kwaad, gelaten en soms 
triest. Is Bob nog steeds Bob? Zelfs zonder zijn 
Bobijn?” 
BOBIJN is een voorstelling over vergeten en wat 
dit met ons doet.  
Dinsdag 28/09 van 19u30 tot 21u.  
Tickets via CC Belgica. 
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 Lezing “Wat betekent oud en kwetsbaar zijn in 
deze tijden? ( Avansa Waas- en- Dender i.s.m. 
Bibliotheek Dendermonde ) 
 

Wat betekent het om oud en kwetsbaar te zijn in 
onze tijd? In een welvarend land? In een wereld 
waar zelfbeschikking zo belangrijk is, lijkt dat recht 
op te houden wanneer je oud of ziek wordt. Paul 
Destrooper ( LEIF consulent ) vertolkt de 
stemmen van kwetsbare ouderen. 
Woensdag 29/09 om 19u30, De Leesdijk, 
Kerkstraat 111 te Dendermonde.                                          
Tickets kosten 6 euro.  
Reserveren noodzakelijk ( 03/775 44 84 of 
info@avansa-wd.be ).                                                 
Website: avansa-wd.be 
 

2.C. Bloemschikken. 
 

Bij het schrijven van dit boekje is de datum nog 
niet gekend. We brengen de gebruikelijke 
deelnemers tijdig op de hoogte van wat we gaan 
maken en welke materialen er nodig zijn. 
Nam je in het verleden nog niet deel aan het 
bloemschikken maar heb je wel interesse? Geef 
dan een seintje aan Nathalie. 
 
2.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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2.E. Poëzie. 
 

Na de lange onderbreking willen we onze 
poëziegroep nieuw leven in blazen. Op dinsdag 
21/09 komen we terug samen en zullen we 
bespreken hoe we de poëzie zullen verderzetten. 
 

Elke 3de dinsdag van de maand  
( 21/09 en 19/10 ) van 14u tot 16u30. 
Gelieve vooraf in te schrijven bij Nathalie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.F. Petanque. 
 

Elke dinsdag en vrijdag van 14u tot 16u30.  
Inschrijven bij Joke en Freddy. Iets drinken kan 
enkel aan een tafel op het terras of in De Reling. 
Opgelet! Op dinsdag 21/09 en 19/10 is de bar 
gesloten. 
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2.G.Yoga. 
We voorzien een korte reeks 
op vrijdagvoormiddag die zou 
starten in oktober. Bij het 
schrijven van dit boekje 
kennen we de exacte 
lesdagen nog niet. We zullen 
iedereen die aan de laatste 
lessen heeft deelgenomen 
persoonlijk op de hoogte 
brengen.  
 
 

Nam je nog niet deel aan de yoga maar heb je 
interesse? Geef dan je gegevens door aan 
Nathalie of Chantal.  
Begeleiding: Chantal De Laet. 
 
2.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. 
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Op dinsdag 28/09 en 26/10 om 13u30. 
Omwille van corona is het aantal deelnemers 
beperkt tot 16. 
Gelieve vooraf in te schrijven bij Nathalie            
( debrug@stantonius.zkj.be of 052/21.09.91 ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.I. Hobby. 
 

Haken, breien, borduren,… Je kiest zelf waaraan 
je werkt. Elke donderdag om 13u30. 
Inschrijven bij Nathalie. 
 
2.J. Taallessen i.s.m. CVO Focus. 
 

In september gaan de taallessen voor 
levensgenieters terug van start i.s.m. CVO Focus. 
Enkel de cursus Spaans jaar 5 deel A, die 
doorging op woensdag, wordt niet verdergezet 
omwille van te weinig deelnemers. Alle andere 
cursussen kennen een vervolg. Op woensdag 
staan er 2 nieuwe cursussen gepland nl. Spaans 
en Italiaans voor levensgenieters voor 
beginners.  
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De taallessen starten op volgende data:  
 

 * Spaans voor levensgenieters jaar 2 deel B:    
   maandag 6/09. 
* Engels voor levensgenieters jaar 4 deel A:  
   dinsdag 7/09.    
* Spaans voor levensgenieters jaar 1 deel A:                         
   woensdag 08/09 ( NIEUW ).   
* Spaans voor levensgenieters jaar 3 deel A:   
   maandag 13/09. 
* Engels voor levensgenieters jaar 6 deel A:    
   dinsdag 14/09. 
* Italiaans voor levensgenieters jaar 1 deel A: 
   woensdag  15/09 ( NIEUW ). 
 

2- wekelijks, telkens van 9u tot 11u40.  
Kostprijs: 90 euro ( excl. handboek en blaadjes ). 
 

De exacte lesdagen per cursus 
vind je terug op de website van 
CVO Focus. 
 

Geen les tijdens schoolvakanties. 
 

Vergeet niet om je tijdig in te schrijven voor deze 
taalcursussen. Inschrijven kan: 
 

- Via de website ( www.cvofocus.be ) 
- Persoonlijk op het secretariaat van CVO,   
  Begijnhoflaan 1 te Dendermonde (052/25.87.42). 
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3. Programma September – oktober 2021 

 

 

September 2021  
Donderdag 02/09 Hobby  13u30  
Vrijdag 03/09 Petanque  14u  
Maandag 06/09 Start Spaans 2B  9u 
Maandag 06/09 Schilderen  13u30 
Dinsdag 07/09 Start Engels 4A  9u 
Dinsdag 07/09 Bingo   14u 
Dinsdag 07/09 Petanque   14u 

Woensdag 08/09 Start Spaans 1A   9u 

Donderdag 09/09 Hobby 13u30  

Vrijdag 10/09 Petanque   14u 
Maandag 13/09 Start Spaans 3A  9u 
Maandag 13/09 Schilderen  13u30 
Dinsdag 14/09 Start Engels 6A   9u 
Dinsdag 14/09 Petanque  14u 
Woensdag 15/09 Start Italiaans 1A   9u 
Donderdag 16/09 Hobby  13u30  
Vrijdag 17/09 Petanque  14u 
Maandag 20/09  Spaans 2B   9u 
Maandag 20/09 Schilderen  13u30 
Dinsdag 21/09 Engels 4A   9u 
Dinsdag 21/09 Poëzie  14u 
Dinsdag 21/09 Petanque  14u 
Woensdag 22/09 Spaans 1A  9u 

Woensdag 22/09 
Dementievriendelijke wandeling 
vertrek bib Dendermonde 14u 

Donderdag 23/09 Hobby  13u30 
Vrijdag 24/09 Petanque  14u 
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September 2021  
Maandag 27/09 Spaans 3A   9u 
Maandag 27/09 Schilderen  13u30 
Dinsdag 28/09 Engels 6A   9u 
Dinsdag 28/09 Zonnedekens 13u30//Petanque 14u 
Dinsdag 28/09 “Bobijn” CC Belgica 19u30 
Woensdag 29/09 Italiaans 1A   9u 

Woensdag 29/09 
Lezing: Wat betekent oud en 
kwetsbaar zijn in deze tijden  19u30 

Donderdag 30/09 Hobby  13u30   

Oktober 2021  
Vrijdag 01/10 Petanque  14u 
Maandag 04/10 Spaans 2B   9u 
Maandag 04/10 Schilderen  13u30 
Dinsdag 05/10 Engels 4A   9u 
Dinsdag 05/10 Bingo  14u // Petanque  14u 
Woensdag 6/10 Spaans 1A   9u 
Woensdag 06/10 Brillenbus  14u tot 16u 
Donderdag 07/10 Hobby  13u30 
Vrijdag 08/10 Petanque   14u 
Maandag 11/10 Spaans 3A  9u 
Maandag 11/10 Schilderen  13u30 
Dinsdag 12/10 Engels 6A   9u // Petanque  14u 
Woensdag 13/10 Italiaans 1A   9u 
Donderdag 14/10 Hobby  13u30  
Vrijdag 15/10 Petanque  14u 
Maandag 18/10 Spaans 2B   9u 
Maandag 18/10 Schilderen  13u30 
Dinsdag 19/10 Engels 4A  9u 
Dinsdag 19/10 Poëzie  14u    
Dinsdag 19/10 Petanque  14u 
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4. Dienstverlening. 
 

4.A. Pedicure. 
 

Telkens de 1ste donderdag van de maand  
( 02/09 en 07/10 ).  
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. 
 
 
 
 

Oktober 2021  
Woensdag 20/10 Spaans 1A   9u 
Donderdag 21/10 Hobby  13u30 
Vrijdag 22/10 Petanque  14u 
Maandag 25/10 Spaans 3A   9u 
Maandag 25/10 Schilderen  13u30 
Dinsdag 26/10 Engels 6A   9u 
Dinsdag 26/10 Zonnedekens  13u30 
Dinsdag 26/10 Petanque  14u 
Woensdag 27/10 Italiaans 1A   9u 
Donderdag 28/10 Hobby  13u30   
Vrijdag 29/10 Petanque 14u  
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4.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. 

 
4.C. Afhalen van soep. 
 

Ook soep afhalen is terug mogelijk. 
Gelieve steeds 1 dag vooraf te bestellen 
bij Nathalie ( 052/21.09.91,  
debrug@stantonius.zkj.be ). 
De soep kan worden afgehaald aan de keuken van 
het WZC ( je brengt je eigen pot of kom mee ).  
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4.D. Brillenbus. 
 

Brillenbus is een mobiele opticien die 4 keer per jaar 
langskomt in De Brug. Je kan bij hen terecht voor 
een oogmeting, nakijken of herstellen bril, aankoop 
nieuwe bril, aankoop batterijen hoorapparaat, 
graveren montuur,… 
 

Woensdag 6 oktober van 14u tot 16u. 
Gelieve vooraf een afspraak te maken bij Nathalie. 
 
 
 
 
 
 
 
4.E. Brievenbus Bond Moyson en Vlaams 
Neutraal Ziekenfonds. 
 

Lichting brievenbus Vlaams Neutraal ziekenfonds: 
wekelijks op woensdag om 8u. 
 
4.F. Som+. 
 

SOM+ wil ondersteuning bieden aan thuiswonende 
ouderen. Wil je hier meer over weten?  
Neem dan vrijblijvend contact op met Sofie  
Le Compte ( ergotherapeut ). Dit kan telefonisch op 
het nummer 0470/44 81 87. 
Website: www.somplus.be. 
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4.G. Vragen over thuiszorg of hulpmiddelen? 
 

Hiervoor kan je een afspraak maken met Nathalie  
Een afspraak zorgt ervoor dat je op een veilige 
manier kan langskomen en dat je niet voor een 
gesloten deur staat.  
 

 

 Laatzomerfeest WZC Sint- Antonius. 
 

 

Omdat corona jammer genoeg nog steeds ons 
leven beheerst, is er ook dit jaar geen 
Laatzomerfeest in het WZC. We zorgen op vrijdag 
17 september wel voor een alternatief onder de 
vorm van een lekkere, vers bereide 
meeneemmaaltijd. 
Op het menu staan varkenswangetjes met 
gratinaardappelen of een vispannetje met 
pureeaardappelen, allebei geserveerd met een 
gemengd slaatje.  
Kostprijs:18 euro per portie. 
Bestelformulieren zijn te bekomen in De Brug en in 
het WZC. Bestellen kan tot 10 september via het 
bestelformulier of telefonisch op het nummer 
052/21.09.91.  
Betalen via overschrijving op rekeningnummer 
BE53 4498 5112 4153. 
 

Afhalen van de maaltijd kan op 17 september 
tussen 14u en 17u. Gelieve bij bestelling een 
tijdstip door te geven waarop je de maaltijd wenst 
af te halen en dit ook te respecteren a.u.b. 
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De opbrengst zal besteed worden aan activiteiten 
en projecten voor onze bewoners. 
 
4. Contact. 
 

Voor inschrijvingen en info kan je terecht bij Nathalie 
en aan het onthaal van het Woonzorgcentrum. 
Nathalie is aanwezig in De Brug op dinsdag, 
donderdag en vrijdag in de namiddag. 
 

 

Geluk 
Geluk is geen kathedraal, 

misschien een klein kapelletje. 
Geen kermis luid en kolossaal, 
misschien een carrouselletje. 

Geluk is geen zomer van smetteloos blauw, 
maar nu en dan een zonnetje. 

Geluk dat is geen zeppelin, 
’t is hooguit ’n ballonnetje. 

Toon Herman 
 
 

 

 
 
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. 


