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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 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. Wij geven u graag 
de juiste antwoorden op uw vragen, zorgen voor advies of bieden de 
nodige hulp aan die ervoor zorgt dat u op een kwaliteitsvolle manier 

kan verder leven in uw vertrouwde omgeving. 
   

Neem dus zeker deel aan één van de aangeduide activiteiten. 
 

En als u zich graat inzet voor anderen, dan biedt het vrijwilligerswerk 
zeker een antwoord. 

 
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 Sint-
Vincentius 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 tevens een beroep doen op de belbus. Deze rijdt uit op 
telefonische aanvraag (09/210 94 94). U moet uw rit dus 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. 

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: 09/381 08 08 

elke werkdag van 08u30 -12u30 en van 13u00 - 17u00 
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ONZE ACTIVITEITEN 

Kleuren voor volwassenen 

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  
2, 9, 16, 23 en 30 mei 

      6, 13, 20, 27 juni  
 
Telkens van 14u00 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”, … 

 
 
Donderdag 
4, 11 en 25 mei 

1,8, 15, 22 en 29 juni 
Op donderdag 18 mei gaat deze activiteit niet door. 

 
Telkens van 14u00 tot 17u00 
 

De Boomgaard 
 

  Deze activiteit is gratis. 
 
 



8 
 

Ligconcert: ‘ Art’ ism Boventoon 

 
Kunst... het leven op zich is al een kunst. 
En als dat leven dan nog eens gebaseerd is 
op onderliggende kunsten zoals creativiteit 
en muziek, dan wordt het helemaal leuk. 
 
 
 

 
Tijdens dit concert worden oude traditionele instrumenten 
(didgeridoo, klankschalen, Native American Flute) gecombineerd met 
nieuwe hedendaagse instrumenten (handpan, synthesizer) 
Met een paar gedurfde combinaties, die we vorig jaar hebben 
uitgetest. En het publiek was laaiend enthousiast. 
Dus vandaar ook vandaag een verderzetting van onze muzikale 
creativiteit als kunst. 
  
Gelieve zelf te voorzien in een ligmatje, kussen en dekentje zodat je 
in alle comfort kunt genieten. 

 
 

  
Donderdag  4 mei 
 
Van 19u30 tot 21 
 
De Boomgaard 
 
Deze activiteit kost 28 euro.  

 
 Inschrijven verplicht via: 
https://boventoon.events/concerten/04-05-ligconcert-art-  
deinze   of u kan hulp vragen in het dienstencentrum. 
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Spelletjesnamiddag 

Zijn jullie ook liefhebber van gezelschapsspellen?  
Of speel je liever een potje kaarten?  
 
Wij hebben kaarten, rummikub, uni en  monopoly en scrabble ter 
beschikking! 
 
  
 
 
 
 

 
 

Maandag  
8, 15,22 mei 

 5, 12, 19, 26 juni 
Op 29 mei gaat deze activiteit niet door. 

 
 Vanaf 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 door de 
leerkracht meegebracht, andere 
dient u zelf mee te brengen. Zo kan 
u inbreng hebben in de keuze van 
kleur. 
 
 

Maandag  
8 mei en 12 juni 

 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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Tea-room 

 
Kom genieten van een lekker gebak en koffie! 
 
Donderdag 25 mei kan je komen genieten van een stukje fruittaart. 
 
Op maandag 12 juni  kan je komen genieten van een lekker stukje 
aardbeientaart.  
 
We houden rekening met speciale dieetwensen. Gelieve dit bij 
inschrijving te vermelden! 
 
 

 
 
 
 
  

 Donderdag 25 mei, inschrijven tegen 17 mei  
 Maandag 12 juni, inschrijven tegen 5 juni! 

 
  Van 14u30 uur tot 16 uur 
 
 
De Boomgaard 
 
 
Om deel te nemen en te genieten van deze namiddag vragen 
wij 5 euro ( taart en 2 potjes koffie inbegrepen) 
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Mild tuinieren ism CM gezondheidsacademie 

In deze lezing vertelt 
Brenda wat tuinieren 
voor haar en 
misschien ook voor 
jou en de natuur kan 
betekenen.  
 
Op haar unieke anekdotische en humoristische manier vertelt Brenda 
over haar mislukkingen en kleine successen in de tuin, over wat ze 
allemaal te weten kwam in de tuinierswereld: van de 
geitenwollensokken permacultuur tot buurmannen met piekfijne 
groene grasveldjes. Als je niets weet over tuinieren en jaren planten 
de dood hebt ingejaagd, dan kun je maar beter mild zijn. Een ode aan 
mild, wild tuinieren. 
 
Brenda Froyen is docent Nederlands in de lerarenopleiding, getrouwd 
met de beste man van de wereld en mama van drie zonen. Ze schreef 
verschillende boeken over geestelijke gezondheidszorg naar 
aanleiding van haar eigen ervaring. Met dit boek slaat ze een nieuwe 
weg in, of misschien ook helemaal niet. Want misschien doet een 
tuin wel meer dan alle medicijnen en therapieën bij elkaar. Het is op 
zijn minst het proberen waard. 
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 Donderdag 1 juni 
   
Van 19u30 tot 21u30 
 
De Boomgaard 
 
 
7 euro 
 
Inschrijven via: 

https://www.cm.be/selfservice/agenda#/activity/15354/detail of u 
kan hulp vragen in het dienstencentrum. 
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Samen op restaurant 

Heb je zin om samen te tafelen?  
Schrijf je dan in en kom mee genieten van een dagschotelbuffet in  

’ t Fermetje 
 
 

 
 
 

 
 
  Maandag 5 juni 

  Inschrijven voor 25 mei! 
 
  
Om 11u30 ter plaatse in ’t Fermetje. Dorpstraat 44, 9800 
Astene-Deinze 
 
Op verplaatsing 
 

 Prijs: 16,75 voor de dagschotelbuffet zonder dranken 
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Crea: decopath 

 
 

 
Tijdens deze creanamiddag maak je zelf een zelfgekozen figuurtje in 
decopatch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dinsdag 13 juni 
 
Om 14 uur 
 
De Boomgaard  

 
Deelnemen aan deze crea kost 5 euro kan je een figuurtje 
kiezen, krijg je lijm en papier en een potje koffie 
 
Gelieve het volgende zelf mee te brengen: penseel 
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Op donderdag 25 mei blijven wij langer open! 
De wandel-3 daagse passeert dan langs de Bosrank. 
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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. 

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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INTERESSANTE WEETJES  
Naast ons ruim activiteitenaanbod bieden wij ook verschillende diensten aan. 

Deze vindt u terug in onze brochure die u steeds kan bekomen in het 
dienstencentrum of op onze website. 

 
 Om organisatorische redenen wordt er steeds gevraagd vooraf in 

te schrijven.  
 Bij uw bezoek in ons dienstencentrum. 
 Telefonisch  09/381 08 08, 09/381 08 15 
 Persoonlijk aan de receptie van het WZC “St-Vincentius” 
 Via email: ldcdebosrank@telenet.be 

 Betaling van activiteiten: 
 Indien niet anders vermeld, kan de betaling ter plaatse 

gebeuren.            
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KALENDER MEI-JUNI2023 
 

MEI 
Di 02/05/23 14u00 17u00 Kleuren voor volwassenen 

Don 04/05/23 
14u00 17u00 Bezig voor een ander 

19u30 21u00 Ligconcert 

Ma 08/05/2023 
14u00 17u00 Spelletjesnamiddag  

14u00 16u30 Bloemschikken 

Di 09/05/2023 14u00 17u00 Kleuren voor volwassenen 

Do 11/05/2023 14u00 17u00 Bezig voor een ander 

Ma 15/05/2023 14u00 17u00 Spelletjesnamiddag  

Di 16/05/2023 14u00 17u00 Kleuren voor volwassenen 

Do 18/05/2023 Hemelvaartsdag 

Ma 22/05/2023 14u00 17u00 Spelletjesnamiddag  

Di 23/05/2023 14u00 17u00 Kleuren voor volwassenen 

Do 25/05/2023 
14u00 17u00 Bezig voor een ander 

14u30 16u00 Tea-room 

ma 29/05/2023 Pinkstermaandag 

Di 30/05/2023 14u00 17u00 Kleuren voor volwassenen 
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JUNI 

Don 01/06/2023 

14u00 17u00 Bezig voor een ander 

14u00 16u00 Praatcafé dementie 

19u30 21u00 Mild tuinieren 

Ma 05/06/2023 
12u00 14u00 Samen op restaurant 

14u00 17u00 Spelletjesnamiddag  

Di 06/06/2023 14u00 17u00 Kleuren voor volwassenen 

Do 08/06/2023 14u00 17u00 Bezig voor een ander 

Ma 12/06/2023 14u00 17u00 Spelletjesnamiddag 

14u00 16u00 Bloemschikken 

14u30 16u00 Tea-room 

Di 13/06/2023 14u00 17u00 Kleuren voor volwassenen 

14u00 16u00 Crea: decopath 

Do 15/06/2023 14u00 17u00 Bezig voor een ander 

Ma 19/06/2023 14u00 17u00 Spelletjesnamiddag  

Di 20/06/2023 14u00 17u00 Kleuren voor volwassenen 

Do 22/06/2023 14u00 17u00 Bezig voor een ander 

Ma 26/06/2023 14u00 17u00 Spelletjesnamiddag  

Di 27/06/2023 14u00 17u00 Kleuren voor volwassenen 

Do 29/06/2023 14u00 17u00 Bezig voor een ander 
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