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WOORD VOORAF
Het lokaal dienstencentrum is een open huis waar iedereen elkaar
kan ontmoeten en nieuwe sociale contacten uitbouwen.
Het centrum is de plek bij uitstek voor wie actief ouder wil worden.
Samen met de talrijke lokale verenigingen is het lokaal
dienstencentrum één van de vele schakels om met een aanbod van
sportieve, recreatieve, vormende en informerende activiteiten, de
uitdaging van het actief ouder worden aan te gaan.
Iedereen met een zorgvraag kan in het LDC terecht voor informatie
en advies. Op die manier kunnen wij de juiste zorg op maat
aanbieden en indien nodig correct doorverwijzen. Om langer thuis
wonen mogelijk te maken biedt het lokaal dienstencentrum, naast
andere lokale partners, een aantal ondersteunende diensten aan.
Neem dus zeker deel aan één van de aangeduide activiteiten.
Ik hoop dat u uit deze brochure enkele activiteiten aanstipt en in uw
agenda schrijft.
Hebt u vragen over één van onze diensten of activiteiten? Aarzel niet
en stap eens binnen.
Tot ziens in het lokaal dienstencentrum “De Bosrank”
Ellen De Coster, Centrumleidster
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BEREIKBAARHEID
Het lokaal dienstencentrum is gelokaliseerd bij het WZC SintVincentius te Deinze. Het woonzorgcentrum Sint-Vincentius is
gemakkelijk te bereiken vanuit verschillende invalshoeken. We raden
u aan de bewegwijzering van het WZC Sint-Vincentius te volgen.
Ter plaatse vindt u dan de bewegwijzering van het LDC “De Bosrank”.
Er is een ruime parkeerplaats voorzien en de locatie is fysiek
toegankelijk. Eventuele hulpmiddelen voor mensen met een
beperking kunnen op aanvraag voorzien worden.

U kan ook een beroep doen op de belbus. Deze rijdt uit op telefonische
aanvraag (09/210 94 94). U moet uw rit op voorhand reserveren en
dat minstens 2 uur vooraf. De medewerker van de belbuscentrale
geeft u graag een woordje uitleg en helpt u stap voor stap doorheen
uw reservatie. Deze speciale dienst van de Lijn kost evenveel als een
gewone busrit.
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TER INFO
Inschrijven voor een activiteit kan:
- Bij een bezoek aan het lokaal dienstencentrum
- Telefonisch: 09/387 08 15
- Per mail: ldcdebosrank@telenet.be
- Aan het algemeen onthaal:
o 09/381 08 08
o Open op werkdagen tussen 08u30-12u30 en 13u00-17u00
Betaling van activiteiten:
-

Indien niet anders vermeld, kan de betaling ter plaatse
gebeuren.
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ONZE ACTIVITEITEN
Spelletjesnamiddag
Zijn jullie ook liefhebber van gezelschapsspellen?
Of speel je liever een potje kaarten?
Wij hebben kaarten, rummikub, monopoly en scrabble ter
beschikking!

Maandag
16, 23 en 30 januari
6, 13, 20 en 27 februari
Op 2 en 9 januari gaat deze activiteit niet door.
Vanaf 14u00 tot 17u00
De Boomgaard
Deze activiteit is gratis.
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Creatief kleuren en tekenen
Ook al de kleurboeken voor volwassenen gezien?
Meer en meer mensen geven zich over aan de trend.
Dit is er eentje die goed voor je is.
Kleuren werkt therapeutisch, het helpt je te ontstressen.
Dus laat je maar gaan, go with the flow!
Of misschien ben je een echte kunstenaar die graag de eigen
inspiratie zijn werk laat gaan!
Kom langs op dinsdagnamiddag en geniet van het samen creatief
bezig zijn!

Dinsdag
3, 10, 17, 24 en 31 januari
7, 14, 21 en 28 februari
Telkens van 14u tot 17u00
De Boomgaard
Deze activiteit is gratis.
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Gezellig samen breien voor anderen.
Brei je graag, maar weet je niet meer voor wie? Kom dan helpen met
het opbreien van oude wol voor mensen die het nodig hebben.
We steunen hiermee verschillende doelen: babynest,
voedselbedeling, Rode Kruis, Brugse Poort in Gent, project “niet meer
sterven bij leven geven”, …

Gezocht: wij zoeken wol zodat onze werking kan blijven breien voor
deze goede doelen!

Donderdag
5, 12, 19 en 26 januari
2, 9, 16 en 23 februari
Telkens van 14u00 tot 17u00
De Boomgaard
Deze activiteit is gratis.
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Bloemschikken
Maandelijks op maandagnamiddag kan
u bij ons komen bloemschikken. Brigitte
helpt u met het maken van uw eigen
bloemstuk.
Je ontvangt telkens een blaadje met de
benodigdheden.

Sommige zaken worden Brigitte meegebracht, andere dient u zelf
mee te brengen. Zo kan u inbreng hebben in de keuze van kleur.

Maandag 16 januari
Maandag 13 februari
 Inschrijven telkens ten laatste een week voordien!
Start om 14u00
De Boomgaard
U betaalt het materiaal dat door de leerkracht wordt
meegebracht voor u. Dit aan een democratische prijs. Er
wordt geen extra lesgeld gevraagd.
Iedere deelnemer zorgt voor zijn eigen
basisbloemschikmateriaal: snoeischaar, aardappelmesje,
gewone schaar, tandenstokers, middelgrote krammen.
Dit zijn materialen die u elke les nodig hebt.
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Blue Monday: tea-room
Op Blue Maandag, volgens sommigen de meest depressieve dag van
het jaar, houden we een tearoom. Op die manier zorgen wij ervoor
dat deze dag juist een dag vol vreugde wordt.
Een dag waarop we ook elkaar een prettig 2023 kunnen toewensen!

We maken er een Orange Monday van! Een dag die staat voor een
positieve levenswijze.

he

Maandag 16 januari 2013
Om 14u30 tot 16u00

In zaal De Boomgaard
Voor 3 euro kan je genieten van een lekkere Brusselse wafel
met een tas koffie
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Samen naar de Chinees

Op 22 januari wordt het Chinese Nieuwjaar gevierd. Dit is een feest
dat maar liefst twee weken gevierd wordt in China. En wij willen hier
ook van mee genieten.
Daarom gaan wij op donderdag
26 januari naar de Chinees om
te genieten van een lekker
lunchbuffet.

Donderdag 26 januari
Om 12u in de Chinees of om 11u45 aan het dienstencentrum.
Kortrijkstraat 7, 9800 Deinze
Iedereen betaalt zijn eigen maaltijd en consumptie. Het
buffet kost €13,5. Indien je gebruik maakt van het vervoer
betaal je 1 euro.
Inschrijven verplicht ten laatste tegen 19 januari.
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Ligconcert: ¨Puur”
Een klankschaalconcert in zijn pure vorm.
Van begin tot eind weerklinken de boventonen van verschillende
schalen in een zacht samenspel.

Meer dan 50 klankschalen in totaal dompelen je onder in een sfeer
van rust en ontspanning.

Gelieve zelf te voorzien in een ligmatje, kussen en dekentje zodat je
in alle comfort kunt genieten.

Vrijdag 10 Februari
Van 19u30 tot 21u00
De Boomgaard
Deze activiteit kost 25 euro.
Inschrijven verplicht via: https://nageba.eu/concerten/0112-ligconcert-puur-deinze of met hulp in het
dienstencentrum.
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Tea-room: Zwarte Woud Taart
Kom genieten van een lekker stukje Zwarte Woud Taart met een
lekker kopje koffie!

Donderdag 23 februari

Van 14u30 uur tot 16 uur
De Boomgaard
Om deel te nemen en te genieten van deze namiddag vragen
wij 5 euro (en 2 potjes koffie inbegrepen)
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Crea: Wollige Bloembollen

Halverwege februari begint de lente te kriebelen! Overal komen
bloemetjes tevoorschijn. En ook in huis kunnen we de fleurige lente
binnenbrengen. Iedereen wordt vrolijk van de mooie kleuren van
narcisjes, blauwe druifjes, hyacinten,...
Na het volgen van deze crea heb je een mooi stukje om op de tafel te
zetten en te genieten.

Dinsdag 28 februari
Van 14uur tot 16 uur
De Boomgaard
De activiteit kost 5 euro. Hiervoor krijg je bloembollen,
verschillende kleuren wol, steentjes en een drankje.
Breng zelf een glazen schaal, vaas, potje,… mee om de
bloembollen in te plaatsen
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LANGER THUIS WONEN
De post
De postbode komt hier elke werkdag tussen 11u00 en
11u30.
Postzegels kan u hier ook verkrijgen
De CM-brievenbus
U kunt uw CM-briefjes in de witte CM-brievenbus deponeren aan de
ingang van het serviceflatgebouw.
Deze bus wordt elke werkdag geledigd, wat een vlotte terugbetaling
van de CM Midden-Vlaanderen garandeert.
Er is nooit lichting in een (verlengd) weekend en op de feestdagen.
Genieten van een lekkere maaltijd
In het restaurant kan iedereen elke werkdag genieten van een
gezonde maaltijd aan de betaalbare prijs van €7,5.
De maaltijd bestaat uit soep, een hoofdgerecht, een dessert en een
gewone drankconsumptie.
De menulijsten zijn een week vooraf beschikbaar.
Inschrijven kan ten laatste tegen de maandag voor
de week nadien.
Inschrijven via centrumleidster op telefoonnummer:
09/381 08 08.
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Rollators en rolwagens

Hebt u nood aan extra ondersteuning zoals een rolwagen of rollator?
Vindt u het lastig om dit mee te verhuizen naar het
dienstencentrum?

Dit hoeft geen probleem te zijn!
Wij beschikken over een aantal rollators en rolwagens die u tijdens u
bezoek aan het dienstencentrum gratis kan ontlenen!
Deze worden telkens na gebruik ontsmet.
Allerhande vragen
We helpen je graag op weg bij je zoektocht.
Elke werkdag kan je onze hulp inroepen op het
nummer 09/381 08 15 of op het bureau van de
centrumverantwoordelijke.
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Onze ruilkasten
De stekjeskast
Wij hebben ook een stekjeskast in het Lokaal Dienstencentrum.
Heb je enkele plantjes op overschot? Ben je op zoek naar een nieuw
plantje? Kom dan zeker eens een kijkje nemen.
Want wie wordt er nu niet gelukkig van een beetje groen in huis.
De stekjeskast is door de leerlingen van het Leerbos in een nieuw
jasje gestopt. Eens langskomen om hun mooie kunstwerk te
bewonderen kan dus zeker ook.
Omwille van het koude weer hebben wij onze plantjes even binnen
gezet in de inkom. Ook hier kan je gewoon verder ruilen .

Aangezien we pas starten met deze stekjeskast zijn wij dus nog op
zoek naar stekjes om onze kast mee te vullen!
Breng dus gerust je stekjes binnen in het lokaal dienstencentrum. 
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De boekenruilkast
Op zoek naar een nieuw boek? Nooit genoeg tijd om je boeken van
de bib uit te lezen? Kom dan eens een kijkje nemen in onze
boekenruilkast.
In ruil voor een van jouw boeken mag je er zelf eentje meenemen.
Geef je boeken een 2de leven!
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De Gele Doos
Samen met stad Deinze en Eerstelijnszone Schelde en Leie werd de
Gele Doos ontwikkeld.
De ‘gele doos’ is een herkenbare gele bewaardoos voor belangrijke
persoons-, contact-, en medische gegevens. De doos moet in de
koelkastdeur bewaard worden.
Wanneer ouderen en/of personen met een chronische ziekte in nood
verkeren, vinden diensten als de brandweer, politie en hulpverleners
sneller de nodige informatie.
Personen die in aanmerking komen zullen een brief ontvangen van
gemeente Deinze.
Je kan bij ons in het lokaal dienstencentrum terecht om de gele doos
op te halen. Om zeker te zijn dat er iemand aanwezig is geef je best
op voorhand een seintje. Ook familie en mantelzorgers kunnen de
doos komen ophalen indien de persoon zelf er niet om kan komen.
Ben je van Deinze, heb je geen brief ontvangen maar denk je dat je in
aanmerking komt kan je ons steeds contacteren voor verdere info.
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Praatcafé Dementie
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Dikke Truiendag
Aangezien het in februari zowel de week van de poëzie en dikke
truien dag is zochten we een toepasselijk gedichtje. We willen
hiermee ook iedereen bedanken die meewerkt aan het breien van
truien, poncho’s,… Hiermee hebben heel wat kinderen de zon bij
zich.
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KALENDER Januari – Februari
Het dienstencentrum is gesloten
van vrijdag 23 december tot en met maandag 2 januari.

Januari
Dinsdag 03/01/2023

14u00

17u00

Kleuren en tekenen

Donderdag 05/01/2023

14u00

17u00

Bezig voor een ander

Dinsdag 10/01/2023

14u00

17u00

Kleuren en tekenen

Donderdag 12/01/2023

14u00

17u00

Bezig voor een ander

14u00

17u00

Spelletjesnamiddag

14u30

17u00

Blue Monday

14u00

16u00

Bloemschikken

14u00

17u00

Kleuren en tekenen

14u00

17u00

Bezig voor een ander

14u00

16u00

Maandag 23/01/2023

14u00

17u00

Praatcafé dementie:
dementie, vraag &aanbod
Spelletjesnamiddag

Dinsdag 24/01/2023

14u00

17u00

Kleuren en tekenen

14u00

17u00

Bezig voor een ander

11u45

13u30

Samen naar de Chinees

Maandag 30/01/2023

14u00

17u00

Spelletjesnamiddag

Dinsdag 31/01/2023

14u00

17u00

Kleuren en tekenen

Maandag 16/01/2023

Dinsdag 17/01/2023

Donderdag 19/01/2023

Donderdag 26/01/2023
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Februari
Donderdag 02/02/2023

14u00

17u00

Bezig voor een ander

Maandag 06/02/2023

14u00

17u00

Spelletjesnamiddag

Dinsdag 07/02/2023

14u00

17u00

Kleuren en tekenen

Donderdag 09/02/2023

14u00

17u00

Bezig voor een ander

Vrijdag 10/02/2023

19u30

21u00

Ligconcert Nageba

14u00

16u00

Bloemschikken

14u00

17u00

Spelletjesnamiddag

Dinsdag 14/02/2023

14u00

17u00

Kleuren en tekenen

Donderdag 16/02/2023

14u00

17u00

Bezig voor een ander

Maandag 20/02/2023

14u00

17u00

Spelletjesnamiddag

Dinsdag 21/02/2023

14u00

17u00

Kleuren en tekenen

14u00

17u00

Bezig voor een ander

14u30

16u00

Tea-room

14u00

17u00

Spelletjesnamiddag

14u00

17u00

Kleuren en tekenen

14u00

16u00

crea: wollige bloembollen

Maandag 13/02/2023

Donderdag 23/02/2023

Maandag 27/02/2023

Dinsdag 28/02/2023
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