
Welkom 

 

Het Dagverzorgingscentrum is gelegen naast het Lokaal dienstencentrum 
in het Kasteel van de baron. Wij proberen een mooie wisselwerking te ma-
ken tussen beide centra. 

Zo zorgen onze gebruikers van het dagcentrum voor de mooie plantjes in 
de plantenbib. Ze laten de stekjes eerst wortelen en daarna planten ze deze 
uit in een mooi (beschilderd) potje.  

Daarna komen ze terecht in de plantenbib van het lokaal dienstencentrum 
en kan u ze ruilen of meenemen tegen een vrije gift.  

Onze gebruikers helpen ook bij de voorbereidingen van bepaalde crea acti-
viteiten in het dienstencentrum. Zo hebben ze bijvoorbeeld al houten kralen 
beschilderd die nadien gebruikt worden om een levensboom te knutselen.  

Alle activiteiten zijn op maat van de gebruikers en we geven begeleiding 
waar nodig. Het publiek bestaat uit mensen met én zonder dementie.   

Heb je ons al zien zitten op het terras? Kom gerust eens goeiedag zeggen 
of drink een tasje koffie mee.     

Heb je zelf interesse om ook naar het Dagverzorgingscentrum te komen? 
Of ken je iemand die nood heeft aan sociaal contact, dagbesteding of wat 
vrije tijd als mantelzorger?  

Contacteer ons dan via dagverzorgingscentrum@dewinde.be of op 
014/849220.  

Wist je datje: 

mailto:dagverzorgingscentrum@dewinde.be


 MENU SEPTEMBER 

 

 

Allergenen: 1 gluten (Tarwe), 2 schaaldieren, 3 eieren, 4 visproducten, 5 aardnoten (pinda’s), 6 soja, 7 melk, 8 noten 
(walnoten, hazelnoten,…), 9 selderij , 10 mosterd, 11 sesamzaad, 12 sulfiet, 13 weekdieren, 14 lupine.  

Vrijdag 02.09 

Kippensoep 

Rundstong, champignonsaus, boter-
bonen, Duchesse 

Karamelpudding 

Kervelbouillon met balletjes 

Visvidee met kroketten 

Rijstpap 

Woensdag 14.09 

Ajuinsoep  

Spaghetti Bolognaise, gemalen kaas 

Fruit 

Vrijdag 23.09 Woensdag 21.09 

Knolseldersoep 

Spek en wortelpuree 

Tiramisu 

Gelieve telkens ten laatste 3 dagen vooraf in te schrijven 
wanneer je wil aanschuiven aan tafel.   

Diëten en allergieën geef je door bij de inschrijving.  

Inschrijven en annuleren kan via   014 84 92 20 of in het LDC. 

Vrijdag 09.09 

Tomatensoep  

Koude schotel, hespenrolletje en  
aardappelen 

Wafel 

Broccolisoep 

Boomstammetje, savooikool, witte 
saus, aardappelen 

Speculaaspudding 

Woensdag 07.09 

Sla soep  

Kalkoenbrochette, rijst en fijne 
groenten 

Chocomousse 

Allergenen te  
bevragen via  
telefonisch 
contact 

 014 84 92 20 

Vrijdag 16.09 



Inschrijven via:  014 84 92 20  

Deelnameprijs: €5 

Vrijdag 2/09/2022 van 13.45 - 16u    

lokaaldienstencentrum@dewinde.be •  014 84 92 20 

 ACTIVITEITEN SEPTEMBER 

Alle materialen en ingrediënten + een kopje 
koffie zijn inbegrepen in de deelnameprijs. 

Bloemschikken nazomer 
Woensdag 7/09/2022 van 14 - 16u    

Inschrijven via:  014 84 92 20  

Deelnameprijs: €5 

Wat breng je zelf mee? Een schaal of een pot en groen.  

Inschrijven via:  014 84 92 20  

Deelnameprijs: GRATIS 

Infosessie klimaatvriendelijk tuinieren 
Woensdag 28/09/2022 van 18 – 20u 

Woensdag 28.09 

Minestrone soep  

Macaroni met kaas en hesp 

Gezondheidspudding 

Vrijdag 30.09 

Preisoep 

Gentse waterzooi, peterselieaardap-
pelen 

Sémoule met rode vruchten 

Inschrijven is niet nodig 

Deelnameprijs: GRATIS 

Zorgloket - dienstverlening 

Glutenvrije desserts maken 

Vrijdag 2/09/2022 van 9 – 12u     

Gelieve telkens enkele dagen vooraf in te schrijven wanneer je wil deelnemen aan 
een activiteit. Inschrijven kan telefonisch of in het LDC. 
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Inschrijven via:  014 84 92 20 of ter plaatse 

Deelnameprijs: GRATIS 

Elke vrijdag van 14 - 16 uur 

Brei– en babbelcafé 

Inschrijven via:  014 84 92 20 of ter plaatse 

Deelnameprijs: GRATIS 

Elke woensdag van 13.30 - 16 uur 

Kaarten 

 

De ceremonie start om 13.30u met 
aansluitend een muzikaal optreden 
tot 16.30u.  

Vrijdag 23/09/2022 13.30 - 16.30u 

Inhuldiging herdenkingsboom 


