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NIEUWSBRIEF WIJKCENTRA 
                    

 

 

OKTOBER 

In oktober verwelkomen we de herfst, de pompoenen en een 
griezeleinde van de maand. Benieuwd wat er in de wijkcentra op het 

programma staat? Lees dan snel verder! 

 

Voor je vrijetijdsbesteding kan je steeds terecht in 
onze wijkcentra. Op elk van onze locaties vormt het 
wijkcentrum het kloppende hart van onze werking. Het 
is hier dat het samenleven gebeurt. Iedereen uit de 
wijk is er welkom. Zo vormen we samen een kleine 
gemeenschap, met de nadruk op ontmoeting.  

 

Ben je nieuw in het wijkcentrum? Maak dan een 
afspraak met iemand van het zorgteam en we geven 
je meer uitleg over de prijzen en de werking. 
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ALGEMEEN AANBOD ZEWOPA 
Zewopa staat voor ‘inclusief leven en wonen in de samenleving 
voor personen met een beperking’ en biedt deze 
ondersteuning in 6 sociale woonwijken in de provincie 
Antwerpen: Berchem, Antwerpen-Kiel, Lier, Zwijndrecht, 
Herentals en Kapellen. Het wijkcentrum in elk van onze wijken 
is het kloppend hart van onze organisatie. Meer info over VZW 
Zewopa Inclusief Wonen en Zorg in de Wijk, vind je op 
www.inclusiefwonen.be. 

BEGELEIDING 

Bij VZW Zewopa word je op maat begeleid tijdens de 
activiteiten. Heb je vragen, zit je met iets, of heb je ergens hulp 
bij nodig? Dan zorgen wij voor de gepaste ondersteuning. Voor 
meer informatie over begeleiding op maat, kan je best even 
iemand van het zorgteam aanspreken. Vragen of aanmelden 
kan via zorgteam@zewopa.be of 
collectieve.begeleiding@zewopa.be 

 

OPENINGSUREN 

De wijkcentra zijn standaard geopend van 9u – 16u. In de 
bijgevoegde kalender vind je de specifieke openingsuren per 
wijkcentra (avond/weekends). Op feestdagen zijn we gesloten. 

Wijkcentrum binnenplein heeft afwijkende uren.  

 

De openingsuren van Wijkcentrum Binnenplein zijn:  

Maandag            10u – 16u 
Dinsdag               10u – 16u 
Woensdag          10u – 16u 
Donderdag         Gesloten 
Vrijdag                 10u – 16u 
 

VRIJWILLIGERS 

Bij Zewopa werken we heel nauw met vrijwilligers. Wil je soep 
maken, een activiteit helpen ondersteunen, een workshop 
geven, het wijkcentrum openhouden, mee op uitstap…? Alles 
kan! Samen met de vrijwilligersverantwoordelijke ga je op zoek 
naar een uitdaging die bij jou en de organisatie past! Vacatures 
vind je terug op www.inclusiefwonen.be of www.give-a-day.be  

 

LIKE US ON FACEBOOK 

NEWNEWNEW: Like onze gloednieuwe 
facebookpagina: Wijkcentra – Zewopa. Aan deze pagina 

zijn de deelpagina’s van elk wijkcentrum verbonden. Je vindt hier 
algemene informatie, vrijiwlligers vacatures, weetjes en nieuws, 
evenementen en nog ZOVEEL meer!  

 

 

 

 

http://www.inclusiefwonen.be/
http://www.inclusiefwonen.be/
mailto:zorgteam@zewopa.be
mailto:zorgteam@zewopa.be
mailto:collectieve.begeleiding@zewopa.be
mailto:collectieve.begeleiding@zewopa.be
http://www.inclusiefwonen.be/
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SOEP EN WARME MAALTIJDEN 

Wijkcentrum Binnenplein   
BELANGRIJK: We eten terug samen onze warme maaltijden in 
het wijkcentrum, elke weekdag behalve donderdag! Een 
maaltijd bestellen voor donderdag kan wél via Zewopa, deze 
worden dan bij jullie aan huis geleverd. Vanaf nu kan ook je 
maaltijden afhalen op vrijdag voor in’t weekend. Als dat niet 
handig is!! HOE? Meer info vind je bij de weetjes achteraan deze 
nieuwsbrief. (Inschrijven steeds op woensdag de week 
voordien bij Griet in het wijkcentrum! ) 
 
Wijkcentrum De Gagel en Wijkcentrum Silvertop: 
Elke weekdag worden er warme maaltijden geserveerd. 
 
Wijkcentrum De Bestemmeling  
Warme maaltijden op woensdag en vrijdag: kookpotje.  
 
Wijkcentrum Nieuwland  
Warme maaltijden op maandag en dinsdag: kookpotje.  
 
Wijkcentrum Wilgenhof 
Geen soep of maaltijden tenzij anders vermeld. 

Het menu vind je achteraan deze nieuwsbrief. Bestellen doe je 
ten laatste woensdag een week op voorhand. Maaltijden 
worden geserveerd tussen 12u – 13u. Soep wordt gemaakt door 
het vrijwilligersteam van Zewopa en is verkrijgbaar van 11u – 
15u30. 

Indien je vragen hebt mbt allergenen of andere specifieke vragen omtrent de 
maaltijden die we serveren kan je terecht bij jouw collectief begeleider! 

Prijs soep: €1.5 klein/€2 groot (= met 2 sneden brood) 
Prijs maaltijd: €6 voor soep + hoofdgerecht + dessert.  

 

ACTIVITEITEN VAN A - Z  
 

BAKWORKSHOP 

Dessert bakken in alle vormen, kleuren en geuren. 

 

 

 

 

Prijs: 3 euro of inzet RTH/PVB, inschrijven niet nodig. 

 

BINGOOOOO!!!! 

Heb jij de winnende cijfers? Toffe prijzen en veel gezelligheid! 

Prijs: 3 euro of inzet RTH/PVB + 0,50 euro/kaart, inschrijven niet 
nodig.  
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BJOETIEKEES 
Manicure of pedicure. Zorg goed voor jezelf en maak tijdig een 
afspraak! Vol is vol. Wil je een afspraak annuleren, doe dit 3 
dagen op voorhand, zo niet dan betaal je het gevraagde 
bedrag.  
 

Gewone manicure of pedicure Medische pedicure 
bezoekers: 6 euro 
cliënten: inzet PVB/RTH + €3 

bezoekers: 12 euro 
cliënten: inzet PVB/RTH + €6 

 

BRAINSTORMBRUNCH 

Eerst lekker samen smullen tijdens de brunch, alvast een 
beetje brainstormen, gevolgd door het aansluitend 
tafelmoment!  

Prijs: €6= verse soep, 2 sneden brood, 1 kleine pistolets, 1 kleine 
croissant, 2 plakken beleg, 2 boter, 1 confituur, 1 choco, spek met 
eieren. Inschrijven ten laatste woensdag de week ervoor. 

 

BROUWERIJ DE KONINCK – UITSTAP 

Allen tesamen naar Brouwerij De Koninck aan Harmonie, voor 
een audiovisuele en interactieve rondleiding. De Brouwerij is 
rolstoeltoegankelijk. Vervoer kan op eigen houtje of met tram 2 
samen met enkele begeleiders. 

Prijs: 6 euro + inzet RTH/PVB, Inschrijven verplicht! 

 

 

CONVERSATIEGROEP ANDERSTALIGEN 

Je praat over diverse thema’s in groep met een 
Nederlandstalige coach. Zo kan je op een leuke manier 
Nederlands oefenen! 

 

 

 

 

Prijs: gratis, inschrijven via www.nederlandsoefenen.be  

 

CREA 

Samen creatief bezig zijn, op zoek gaan naar waar jij goed in 
bent of wat jij leuk vindt! 

 

 

 

 

Prijs: 3 euro of inzet RTH/PVB, inschrijven niet nodig. 

 
 
 
 
 

http://www.nederlandsoefenen.be/
http://www.nederlandsoefenen.be/
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiNparC2f_jAhWEKVAKHf4jAZQQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.mutsaersstichting.nl%2Fcontent%2Fschilderen&psig=AOvVaw3KRuTQh7ErDmf5lLZFxLwL&ust=1565780621138482
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CREA: THEMA VERSIERING KNUTSELEN 
 

We knutselen samen rond één thema, deze maand knutselen 
we rond “Halloween”. We versieren hiermee ons wijkcentrum. 
 
We maken: Placemat spinnenweb, vleermuis servieten 
vouwen, Spookjesslinger en we versieren het wijkcentrum!  
 
Prijs: Gratis of inzet RTH/PVB, inschrijven niet nodig. 

 
 
 

ERGOTHERAPIE 
 
Kelly Jegers, ergotherapeute, komt met een variërend aanbod 
van spel, beweging, koken, meditatie,… Je kan er zelfs je 
geheugen trainen!  
 
Prijs: 3 euro of inzet RTH/PVB. Inschrijven niet nodig. 

FRIETFESTIJN KIEL 

We doen eens zot en laten het frietkraam naar ons toe komen! 
Een heus frietfestijn op vrijdag 25 oktober, mmmm lekker. En 
weet je wat het leukste is? TIS A VOLONTE!!!!! 

Prijs: 4 euro voor friet a volonté + snack. Inschrijven ten laatste 
woensdag van de week vooraf. 

 

 

 

GEZELSCHAP EN SPEL  

Zal jij als geboren winnaar triomferen of ben je een eeuwige 
verliezer? Heb je een voorkeur voor een welbepaald spel, laat 
het ons weten! 

Prijs: gratis of inzet RTH/PVB 

 

HALLOWEENACTIVITEITEN 

Houd je van spoken, spinnen, vleermuizen, vampieren,… en heb 
je zin om te komen griezelen? Volg dan zeker onze 
Facebookpagina voor meer info of kom gerust even langs in 
Wijkcentrum De Gagel.  

Ook in Wijkcentrum Silvertop gaan we ons verkleden en er 
komt zelfs een grimme om onze gezichten in thema te 
bekladden! Nadien een griezelmaaltijd. Vrijhouden dus van 15u-
20u!! 

En….., in wijkcentrum Zwijndrecht, staat er een maaltijd om te 
beven en bibberen op het menu… Niet voor watjes! Durf jij te 
komen?  

En en en eeeen last but not least, in Wijkcentrum De 
Bestemmeling gaan we samen een super griezelige halloween 
menu koken, pas wel op want er wordt gewerkt met zeer 
gevaarlijke ingrediënten. Na ons griezeldiner zien we samen 
nog een griezelfilm. Kijk wel goed om je heen…. Booooh!  

PS: zoek vanaf 8/10 het spook met de rode hoorns en wie weet 
win jij iets?  
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Prijs De Bestemmeling: 6 euro voor het griezeldiner. Inschrijven 
ten laatste woensdag 23 oktober. 
 
Prijs Silvertop: 6 euro voor maaltijd+feest. Inschrijven ten laatste 
woensdag van de week vooraf. 

HANDWERKCAFE 

Ben je creatief? Kan je goed naaien, haken of breien? Kunnen 
wij misschien nog iets van jou leren? Breng je eigen handwerk 
mee en wij beantwoorden jouw vragen! 

Prijs: gratis of inzet RTH/PVB 

HUMAN LINK – PSYCHO EDUCATIE 

Ben je vaak bang? Beperkt angst je vrijheid? Vermijd je 
bepaalde plaatsen of activiteiten, bijvoorbeeld honden, 
spinnen, rijden op de autostrade, spreken in het openbaar, … ? 
Of heb je last van paniekaanvallen? Zit je hoofd soms vol 
rampscenario’s? In deze cursus leer je alles over angst en hoe 
je hier minder last van kan hebben. 

Prijs: gratis of inzet RTH/PVB, inschrijvingen gesloten. 

HUISWERKBEGELEIDING 

Wijkcentrum Silvertop voor jong en oud! Op 
woensdagnamiddag van 13u-16u geeft Kirsten ondersteuning 
tijdens het maken van je huiswerk 

Prijs: gratis, inschrijven in het wijkcentrum  

 

INFOMOMENT VRIJWILLIGERS 

Ben jij als vrijwilliger aan de slag bij Zewopa? Dan heb je 
wellicht een uitnodiging ontvangen voor een infomoment. Dit 
infomoment is gesloten, dus enkel voor genodigden. 

 

INSCHRIJVINGEN SILVERTOPPERS 

Goed nieuws! De Silvertoppers are back on track. Samen met 
de Silvertoppers gaan we regelmatig op uitstap, naar een 
voorstelling,… Schrijf je je graag in? 

Prijs: tickets + vervoer, te bespreken op inschrijfmoment 

IN DE BAN(D) VAN DE FIETS 

In samenwerking met stad Herentals en kunstenares Agnes 
Janssens werken we mee aan een groot kunstproject, waarbij 
de fiets centraal staat. Tot mei 2020 worden er verschillende 
kunstwerken gemaakt die tijdens de zomermaanden van 2020 
tentoon zullen worden gesteld doorheen Herentals, 
Noorderwijk en Morkhoven. Ook in Wijkcentrum De Gagel kan 
je dus kunstwerken komen bezichtigen. Werk je hier graag aan 
mee, ben je steeds welkom op maandag- en 
woensdagnamiddag van 13.30u – 15.30u. 

Prijs: gratis of inzet RTH/PVB 
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KOOR 

Op’t Kiel leeft en zingt het KIELKOOR al sinds enkele maanden 
luidkeels. 

Prijs: 3 euro of inzet RTH/PVB, inschrijven niet nodig. 

KOFFIEKLETS – GEWOON GEZELLIG 

Een koekske, een koffieke, de krant en warm gezelschap! 

 

  

 

Prijs: gratis of inzet RTH/PVB 

 

KOOKPOTJE 

Samen kokerellen en de maaltijd die jij ’s middags eet, mee 
bereiden… Inschrijven ten laatste een week op voorhand! 

Prijs workshop: €3 of inzet RTH/PVB 
Prijs maaltijd: €6 

 

 

 

KLEI ATELIER 

Maak je eigen werk met klei tijdens het klei atelier. 

Prijs: 3 euro of inzet RTH/PVB, inschrijven niet nodig. 

 

KLEINE BRON 

Er komt een spreker een lezing geven over een spiritueel 
thema. Robert Cash geeft uitleg over spiritualiteit, zielen en 
geesten en hoe je hiermee kan omgaan in je dagelijks leven.  

In Lier wekelijks op woensdagavond een lezing in een spiritueel 
kader, elke keer een andere spreker. 

Prijs: €3 of inzet RTH/PVB (buurtbewoners betalen 15 euro)  

MAALTIJDAFHAALMOMENT  

Op vrijdagnamiddag kan je in Berchem telkens je maaltijden 
afhalen voor het weekend. Deze worden geleverd in 
microwave-bakjes, zodat je ze makkelijk kan opwarmen! 

Prijs: €6. Inschrijven ten laatste woensdag week vooraf 
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MEDIA 

Het nieuws van de dag of een recent krantenartikel geeft stof 
tot nadenken en tot discussie. Sta open voor de visie van een 

ander. Laat je verrassen, laat je overtuigen, leer elkaar kennen! 

Prijs: gratis of inzet RTH/PVB 

MOSSELSOUPER KIEL 

Maryse zal op vrijdag 4 oktober samen met Leila voor jullie de 
mosselen klaarmaken en er samen een gezellige middag van 
maken! 

Prijs: €10 (soep + mosselen met stokbrood + dessert) 
Inschrijvingen gesloten. 

NAAR DE BIB 

Iedereen leest. We gaan samen naar de bibliotheek zodat je 
nooit zonder boek komt te vallen. Een spannend boek of 
romantische poëzie met een warm dekentje, ideaal tijdens 
koude, natte dagen! 

Prijs: gratis of inzet RTH/PVB 

NAAR DE MARKT 

Een wandeling over de markt, verse groentjes inslaan en hier 
en daar een druifje meepikken! 

Prijs: gratis of inzet RTH/PVB 

OPGERUIMD STAAT NETJES! 

Na de zomerbar wordt het weer tijd om het wijkcentrum weer 
op orde te krijgen. De laatste loodjes, maar daarna is alles weer 
spik en span!  

POTJE KOKEN VOOR HET WEEKEND 

Pak je potjes mee naar het wijkcentrum en doe mee aan de 
kookworkshop. Zo heb je in het weekend ook iets lekker vers 
om op te peuzelen.  

Prijs workshop: €3 of inzet RTH/PVB 
Prijs maaltijd: €6 
Inschrijven ten laatste een week op voorhand! 

 

ROLSTOELDANSEN  

Shake it off!  

(OPGELET: wijziging in data’s in Lier!)  

Prijs: €3 of inzet RTH/PVB.  
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SCHRIJFATELIER 

 

In het schrijfatelier word je 
ondersteund in het 
schrijven van je artikel 
voor onze wijkkrant. Je kan 
er terecht voor tips, voor 
het nakijken van spellingsfouten, voor inspiratie, enzovoort. 
Werk je niet mee aan de wijkkrant, maar heb je altijd al eens 
een verhaal willen schrijven of wil je je wagen aan poëzie? Het 
kan hier allemaal. Je groeit hier als schrijver en leert telkens 
nieuwe dingen bij.  

Prijs: Gratis of inzet RTH/PVB  

SOCIAAL WONENDAG 

Heb je zin om een kijkje te komen nemen in één van onze 
appartementen of om een drankje te komen drinken in 
Wijkcentrum De Gagel? Welkom tussen 13.30u – 17u. 

Prijs: gratis of inzet RTH/PVB 

SOEP MAKEN  

Samen soep maken in de ochtend samen met de vrijwilligers 

Prijs: inzet RTH/PVB – soep €1.5/€2 

 

 

TAFELMOMENT 

Heb je zelf een leuk idee, wil je graag een activiteit op het 
programma of werk je op de een of andere manier graag mee, 
kom dan zeker naar het tafelmoment. Zo kunnen we rekening 
houden met wat jij wil in het wijkcentrum! 

Prijs: gratis of inzet RTH/PVB.  

TAI CHI 

太极拳太极拳太极拳太极拳 

 

 

 

 

 

Prijs: €3 of inzet RTH/PVB.  
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THE VOICE VAN ZEWOPA 

Schraap jullie keel en verzorg jullie stembanden want we gaan 
zingen, wie zingt er beter dan een nachtegaal of slechter dan een 
kraai?  
 

Prijs: gratis of inzet RTH/PVB 

THEEWORKSHOP 

Helaas is deze workshop on hold gezet omdat Veerle haar zaakje 
zo goed werkt, mede dankzij onze hulp!  
We bedanken Veerle voor haar tijd en inspanning en steunen haar 
in alles wat ze nog zal ondernemen. 

TONEEL 

Een workshop die zichzelf keer op keer invult en vormgeeft. In 
het najaar is er een groot toonmoment van VZW Zewopa! 

OPGELET: Extra repetitie data in Lier en Antwerpen. Bekijk dus 
zeer goed de activiteitenkalender!  

Prijs: €3 of inzet RTH/PVB 

 

 

 

 

 

TUINTJES 

Samen de tuintjes intrekken en het groen opzoeken! 

 

Prijs: gratis of inzet RTH/PVB 

VFG IN STAD ANTWERPEN 

Op zaterdag 21 september organiseert VFG (Vereniging voor 
Personen met een handicap) een flashmob! Je krijgt eerst 
dansles in dansschool Born4dance van 10u-12u, om daarna af 
te zakken naar stadspark voor een heerlijke picknick. Om 15u 
start het optreden van de flashmob aan het centraal station! 

Meer info en inschrijven op: www.vfg.be  
Let op: eigen vervoer voorzien! 

 

  

http://www.vfg.be/
http://www.vfg.be/
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WEEKENDOPENING 

Vanaf oktober is Wijkcentrum Silvertop geopend van 9u- 15u 
op zaterdag en zondag. Er wordt verse soep gemaakt, alsook 
croques monsieur. Wil je zeker zijn dat je honger gestild wordt? 
Schrijf je dan even op voorhand in! 

Prijs: soep + croque €4 

WELKOMSTBRUNCH  

Om de opening van Wijkcentrum Binnenplein te vieren, gaan 
we van start met een brunch op dinsdag 1 oktober. 

Prijs: €6 voor de brunch 

ZWEMMEN 

Samen met enkele anderen trek je naar het zwembad voor een 
portie workout! Let wel: ten laatste drie dagen op voorhand 
annuleren indien je toch niet mee kan. 

Prijs: 10 euro of inzet RTH/PVB + vervoer. Tijdig inschrijven! 

 

 

 

 

 

 

UITSTAP ACTION 

We gaan samen shoppen in de action, kies jij mee wat bingo 
prijzen uit?  

Indien je vervoer wil dien je deze zelf te voorzien, we 
vertrekken zowiso om samen vanuit het wijkcentrum met de 
hele bende. 

Prijs: gratis of inzet RTH/PVB + vervoer.  
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WIST JE AL DAT !? 
Wist je al dat… 

Wijkcentrum Binnenplein Berchem terug geopend zal zijn voor 
soep en maaltijden vanaf oktober? Dit wil zeggen dat de deur 
open gaat vanaf 10u. Er wordt dan lekker verse soep gemaakt 
met de aanwezige vrijwilligers en/of begeleiding. Van 12u-13u 
wordt er gezellig samen gegeten en nadien is er een 
namiddagactiviteit. Enkel op donderdagen blijven wij gesloten. 
Je kan wel maaltijden bestellen voor donderdag, deze worden 
dan aan huis (Binnenplein) geleverd. Ook voor de weekends 
kan je maaltijden bestellen. Deze kan je op vrijdagnamiddag 
afhalen in het wijkcentrum!  

 

Wist je al dat… 

Er in totaal 1440 pintjes over de toog van 
de zomerbar in Zwijndrecht zijn gegaan? 

Er 19 vrijwilligers zich ingezet hebben om 
hier een succes van te maken? Dank je 
wel daarvoor! 

Wist je al dat… 

De vrijwilligers, cliënten, bezoekers en bewoners van 
Wijkcentrum de Bestemmeling er keer op keer in slagen het 
wijkcentrum mee draaiende te houden? WAARVOOR ENORM 
VEEL DANK. 

Dat de Christophe weeeral regenwormkampioen is geworden 
en wij dat stilletjes aan beu beginnen worden? Wie komt hem 
verslaan? 

Dat aangebrande spaghettisaus echt heel 
erg vies is MAAR dat het ‘ dag 
zomerfeestje ‘ toch een gezellige boel 
was? 
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IN HET VOORUITZICHT… 

BASTA VOORSTELLING ANTWERPEN & LIER 

Op vrijdag 15 november is het D-Day! De voorstelling van VZW 
Zewopa gaat als eerste door in CC De Nova. In december gaat 
dezelfde voorstelling door in De Vredeberg in Lier op 4 
december. Houd dus zeker deze data vrij als je meedoet, of als 
je nieuwsgierig bent!  

Spread the word, zodat iedereen uit de buurt Zewopa op een 
andere manier kan leren kennen. 

Kom jij graag helpen achter den toog of als zaalbegeleider, laat 
het ons zeker weten. 

DANS OPTREDEN URBAN CENTRE 

Op vrijdag 29 november komt de Urban Centre van op’t Kiel, 
naar het wijkcentrum voor een gratis dansoptreden!  

ITALIAANSE DAG 

Op vrijdag 8 november houden we een Italiaanse dag in 
Wijkcentrum Silvertop. We bestellen massa’s pizza’s en maken 
het gezellig met Eros Ramazzotti op de achtergrond!
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Vragen, bedenkingen, voorstellen, inschrijven op de nieuwsbrief of inschrijven 
voor activiteiten: 
 
Wijkcentrum De Gagel, Gagelstraat 54, 2200 Herentals / tel. 014 24 66 91 

britt.salaets@zewopa.be / tel. 0496 567 318 
 
Wijkcentrum De Bestemmeling, Florent van Cauwenberghstraat 1-5, 2500 Lier / 
tel. 03 443 20 90 
mayke.devuyst@zewopa.be / tel. 0491 904 959 
 
Wijkcentrum Silvertop, Jan Denucéstraat 17, 2020 Antwerpen / tel. 03 369 18 36 
kelly.paulissen@zewopa.be / 0496 567 319 
 
Wijkcentrum Wilgenhof, ’t Wilgenhof, 2950 Kapellen / tel. 03 645 29 58 
chandra.weyts@zewopa.be / 0496 567 322 
 
Wijkcentrum Nieuwland, Driesheidelaan 15, 2070 Zwijndrecht / tel. 03 369 18 86 
 lesley.hoeymans@zewopa.be  / 0493 510 546 
 
Wijkcentrum Binnenplein, Binnenplein 2, 2060 Berchem / tel. 03 369 18 37 
Mayke/Kelly 
 

mailto:britt.salaets@zewopa.be
mailto:britt.salaets@zewopa.be
mailto:mayke.devuyst@zewopa.be
mailto:mayke.devuyst@zewopa.be
mailto:kelly.paulissen@zewopa.be
mailto:kelly.paulissen@zewopa.be
mailto:chandra.weyts@zewopa.be
mailto:chandra.weyts@zewopa.be
mailto:lesley.hoeymans@zewopa.be
mailto:lesley.hoeymans@zewopa.be


Wijkcentra VZW Zewopa     Wijkcentra van en door cliënten van Zewopa 

ACTIVITEITENKALENDER WIJKCENTRUM BINNENPLEIN BERCHEM OKTOBER 2019 

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

 1 oktober 2019 2 oktober 2019 3 oktober 2019 4 oktober 2019 5 oktober 2019 6 oktober 2019 
 10u-11u soep maken 

 
11u-13u 
WELKOMSTBRUCNH 
 
13u30 – 16u gezelschap 
en spel  
 

10u-11u soep maken 
 
14u -16u koffieklets 
 
14u – 16u tuintjes 
werken met Greet 

Gesloten 
 

10u-11u soep maken 
 
10u-11u ergo tennis 
 
14u-16u maaltijd afhaal 
 
14u -16u koffieklets 

  

7 oktober 2019 8 oktober 2019 9 oktober 2019 10 oktober 2019 11 oktober 2019 12 oktober 2019 13 oktober 2019 
10u-11u samen soep 
maken  
 
13u30 – 15u30 crea 
 

10u-11u samen soep 
maken  
 
13u30 – 16u gezelschap 
en spel  
 
 

10u-11u samen soep 
maken  
 
14u -16u koffieklets 
 
14u – 16utuintjes 
werken met Greet 

 Gesloten 
 
 

10u-11u soep maken  
 
10u-11u: ergo balspel en 
stretchoefeningen 
 
14u-16u maaltijd afhaal 
 
14u -16u koffieklets 

 
 

 

14 oktober 2019 15 oktober 2019 16 oktober 2019 17 oktober 2019 18 oktober 2019 19 oktober 2019 20 oktober 2019 
10u-11u samen soep 
maken  
 
14u: tafelmoment  
 
 
 
 

10u-11u samen soep 
maken  
 
13u30 – 16u gezelschap 
en spel: BINGO 
 

10u-11u soep maken  
 
8u30 – 11u zwemmen 
 
14u -16u koffieklets 
 
14u – 16u tuintjes 
werken met Greet 

Gesloten 
 
 

10u-11u soep maken  
 
GEEN ERGO  
 
14u-16u maaltijd afhaal 
 
14u – 16u koffieklets 

  

21 oktober 2019 22 oktober 2019 23 oktober 2019 24 oktober 2019 25 oktober 2019 26 oktober 2019 27 oktober 2019 
10u-11u samen soep 
maken  
 
 
13u30 – 15u30 crea 
 

10u-11u samen soep 
maken  
 
 
13u30 – 16u gezelschap 
en spel: BINGOO!   
 

10u-11u samen soep 
maken  
 
14u -16u koffieklets 
 
14u – 16u tuintjes 
werken met Greet 

Gesloten 
 

10u-11u samen soep 
maken  
GEEN ERGO  
 
14u – 16u koffieklets 
14u-16u maaltijd afhaal 
 

  

28 oktober 2019 29 oktober 2019 30 oktober 2019 31 oktober 2019 
10u-11u samen soep 
maken  
14u Collectief overleg 
met Joris 

10u-11u samen soep 
maken  
13u30 – 16u 
gezelschap en spel 

10u-11u soep maken  
14u -16u koffieklets 
14u – 16u tuintjes 
werken met Greet 

Gesloten 
 
 



Wijkcentra VZW Zewopa     Wijkcentra van en door cliënten van Zewopa 

 

ACTIVITEITENKALENDER WIJKCENTRUM DE GAGEL HERENTALS OKTOBER 2019 

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

 1 okt 2019 2 okt 2019 3 okt 2019 4 okt 2019 5 okt 2019 6 okt 2019 
 9u - 12u Koken 

 
14u - 15u30 Tai-chi 

9u - 12u Koken 
 
13.30u – 15.30u 
Herentals in de ban(d) 
van de fiets 

9u - 12u Koken 
 
13.30u – 15.30u Activiteit 
met Tinneke 

9u30 – 12u30 Markt   

7 okt 2019 8 okt 2019 9 okt 2019 10 okt 2019 11 okt 2019 12 okt 2019 13 okt 2019 
9u - 12u Koken 
 
13.30u – 15.30u Herentals 
in de ban(d) van de fiets 

9u - 12u Koken 
 
14u - 15u30 Tai-chi 

9u - 12u Koken 
 
13.30u – 15.30u 
Herentals in de ban(d) 
van de fiets 
 
19u Victoria-avond 

 9u - 12u Koken 
 
13.30u – 15.30u Activiteit 
met Tinneke 
 

9u - 12u Koken 
 
13.30u – 16u 
Voorbereiding Sociaal 
Wonendag 

 
 

 
 
13.30u – 17u Sociaal 
Wonendag 

14 okt 2019 15 okt 2019 16 okt 2019 17 okt 2019 18 okt 2019 19 okt 2019 20 okt 2019 
9u - 12u Koken 
 
13.30u – 15.30u Herentals 
in de ban(d) van de fiets  
 

9u - 12u Koken 
 
14u - 15u30 Tai-chi 

9u - 12u Koken 
 
13.30u – 15.30u 
Herentals in de ban(d) 
van de fiets 

9u - 12u Koken 
 
13.30u – 15.30u Activiteit 
met Tinneke 

9u - 12u Koken 
 
13.30u – 15u 
Tafelmoment 

  

21 okt 2019 22 okt 2019 23 okt 2019 24 okt 2019 25 okt 2019 26 okt 2019 27 okt 2019 
9u - 12u Koken 
 
13.30u – 15.30u Herentals 
in de ban(d) van de fiets  
 

9u - 12u Koken 
 
14u - 15u30 Tai-chi 

9u - 12u Koken 
 
13.30u – 15.30u 
Herentals in de ban(d) 
van de fiets 

9u - 12u Koken 
 
13.30u – 15.30u Activiteit 
met Tinneke 

9u - 12u Koken 
 
13.30u – 15.30u Bingo 

  

28 okt 2019 29 okt 2019 30 okt 2019 31 okt 2019    
9u - 12u Koken 
 
13.30u – 15.30u Herentals 
in de ban(d) van de fiets  
 

9u - 12u Koken 
 
14u - 15u30 Tai-chi 

9u - 12u Koken 
 
13u – 17u Bakken 
met kinderen samen 
met Femma 
Mixinthals 

9u - 12u Koken 
 
13.30u -16u 
Voorbereiding 
Halloween 
 
18u Halloweenactiviteit 
 

   

 

 



Wijkcentra VZW Zewopa     Wijkcentra van en door cliënten van Zewopa 

ACTIVITEITENKALENDER WIJKCENTRUM SILVERTOP KIEL OKTOBER 2019 

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 
 1 oktober 2019 2 oktober 2019 3 oktober 2019 4 oktober 2019 5 oktober 2019 6 oktober 2019 

 9u30 - 11u 
conversatiegroep 
anderstaligen  
 
13u30-15u30 crea met 
Leen 

13u30 - 16u 
gezelschap en spel  
 
13u-16u 
huiswerkbegeleiding  

13u30 - 15u ergo 
flipperkast & 
stretchoefeningen 
 
13u30 - 15u30 
bakworkshop 

12u Mosselsouper  
 
13u30 naar de markt 
 
16u-17u30: toneel 
repetitie BASTA  

 
NIEUW: 9u-15u 
OPEN 
 
 

 
NIEUW: 9u-15u 
OPEN 

7 oktober 2019 8 oktober 2019 9 oktober 2019 10 oktober 2019 11 oktober 2019 12 oktober 2019 13 oktober 2019 
14u - 15u30 Project 
 
13u30-15u ergo: koken  
 
16u-17u inschrijvingen 
silvertoppers 
 
17u-19u human link 
 
20u de kleine bron  

9u30 - 11u 
conversatiegroep 
anderstaligen  
 
13u30 - 15u30 crea met 
Leen 
 
 

13u30 - 16u 
gezelschap en spel 
 
13u-16u 
huiswerkbegeleiding 

13u30-15u ergo:  blikken 
omvergooien en 
woordenspel  
 
13u30 - 15u30 
bakworkshop 
 

13u15 vertrek Uitstap 
Brouwerij De Koninck 
 
13u - 15u naar de markt 
met Hafida 
 
16u - 17u30 toneel – 
repetitie BASTA 

 
NIEUW: 9u-15u 
OPEN 

 
NIEUW: 9u-15u 
OPEN 

14 oktober 2019 15 oktober 2019 16 oktober 2019 17 oktober 2019 18 oktober 2019 19 oktober 2019 20 oktober 2019 
14u - 15u30 Project  
 
16u-17u inschrijvingen 
silvertoppers 
 
17u-19u human link 

9u30 - 11u 
conversatiegroep 
anderstaligen  
 
13u30 - 15u30 crea met 
Leen 
 
13u30 - 17u bjoetiekees 

13u30 - 16u 
gezelschap en spel 
 
13u-16u 
huiswerkbegeleiding 
 
18u-19u30: 
infomoment 
vrijwilligers - gesloten 

GEEN ERGO  
 
13u30 - 15u30 
bakworkshop 
 
13u30 - 15u zwemmen 

13u - 15u naar de markt 
met Hafida 
 
14u-16u: activiteit 
studenten St. Maarten  

 
NIEUW: 9u-15u 
OPEN 

 
NIEUW: 9u-15u 
OPEN 

21 oktober 2019 22 oktober 2019 23 oktober 2019 24 oktober 2019 25 oktober 2019 26 oktober 2019 27 oktober 2019 
14u - 15u30 Project  
  
16u-17u inschrijvingen 
silvertoppers 
 
GEEN ERGO  
 

9u30 - 11u 
conversatiegroep 
anderstaligen  
 
13u30 - 15u30 crea met 
Leen 
13u30 - 17u bjoetiekees 

13u30 - 16u 
gezelschap en spel 
 
13u-16u 
huiswerkbegeleiding 

GEEN ERGO  
 
13u30 - 15u30 
bakworkshop 

11u30-13u frietfestijn 
 
13u - 15u naar de markt 
 
14u: tafelmoment 
 
15u: BINGO 
 
GEEN TONEEL  

 
NIEUW: 9u-15u 
OPEN 

 
NIEUW: 9u-15u 
OPEN 

28 oktober 2019 29 oktober 2019 30 oktober 2019 31 oktober 2019 
14u - 15u30 project  
 
16u-17u inschrijvingen 
silvertoppers 

9u30 - 11u 
conversatiegroep 
anderstaligen  

13u-16u 
huiswerkbegeleiding 

13u30-15u ergo: 
logoquiz en vraag het 
aan de ergo 
 



Wijkcentra VZW Zewopa     Wijkcentra van en door cliënten van Zewopa 

 
 

14u collectief overleg 
met Joris 
GEEN CREA 
 

15u-20u 
Halloweenavond + 
diner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wijkcentra VZW Zewopa     Wijkcentra van en door cliënten van Zewopa 

ACTIVITEITENKALENDER WIJKCENTRUM DE BESTEMMELING LIER OKTOBER 2019 

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

 1 oktober 2019 2 oktober 2019 3 oktober 2019 4 oktober 2019 5 oktober 2019 6 oktober 2019 
 9:00 - 12:00: 

handwerkcafe 
 
14 - 16u klei  

9- 12 kookworkshop 
 
14-16u: bingoooooo  
 

11-12u: ergo badminton + 
stretchoefeningen 
 
14 - 16 rolstoeldansen 
 

9- 12 kookworkshop 
 
13:30-15u: repetities 
toneel  
 

  

7 oktober 2019 8 oktober 2019 9 oktober 2019 10 oktober 2019 11 oktober 2019 12 oktober 2019 13 oktober 2019 
9:30  - 12:00 crea met 
elke  
 
14:00 - 16:00 The voice 
van zewopa 
 

9:00 - 12:00: 
handwerkcafe 
 
14-16u: Wijkcentrum 
thema versiering: 
slinger + onderlegger + 
vleermuis servieten 
vouwen 
 

9- 12 kookworkshop 
 
14 - 16u Uitstap Action  
 

11u-12u: ergo flipperkast  9- 12 kookworkshop 
 
13:30-15u: repetities 
toneel  
 

  

14 oktober 2019 15 oktober 2019 16 oktober 2019 17 oktober 2019 18 oktober 2019 19 oktober 2019 20 oktober 2019 
13u30-15u Ergo logoquiz 
en mister mind 
 

9:00 - 12:00: handwerk 
café 
 
14 - 16u klei 
 
14-16u: repetities toneel  
 

9- 12 kookworkshop 
 
18 – 20u Info moment 
vrijwilligers Kiel  

10 - 12: repetities toneel  
  
GEEN ERGO!  
 
14 - 16 rolstoeldansen 
 
18 – 20u Info moment 
vrijwilligers Lier – 
gesloten  
 

9- 12 kookworkshop 
 
13:00u vertrek naar CC 
Vredenberg 
 
13:30-16u: repetities 
toneel in De Vredenberg 
 

  

21 oktober 2019 22 oktober 2019 23 oktober 2019 24 oktober 2019 25 oktober 2019 26 oktober 2019 27 oktober 2019 
9:30  - 12:00 crea 
 
14:00 - 16:00 The voice 
van zewopa 
 
13:30 - 16:30u bjoetiekees 
- manicure en pedicure 
 

9:00 - 12:00: 
handwerkcafe 
 
14-16u: repetities 
toneel: scenes  
 

9- 12 kookworkshop 
 
14u: collectief overleg 
met Joris 
 

10 - 12: repetities toneel: 
Scenes 
 
GEEN ERGO!  
 
14-16u rolstoeldansen 
 

11:30 - 13u: 
Brainstormbrunch  
 
13:30 - 15:00u: 
tafelmoment 
 

  

28 oktober 2019 29 oktober 2019 30 oktober 2019 31 oktober 2019 
13u30-15u: ergo:  ping 
pong en blikken omver 
werpen 

9:00 - 12:00: 
handwerkcafe 
14 - 16u klei 
 

15 – 17u Halloween 
koken  
17u: Halloween diner  
20u: griezelfilm 

11u-12u: Ergo bal spel en 
hoepels werpen 
14 - 16 rolstoeldansen 
 



Wijkcentra VZW Zewopa     Wijkcentra van en door cliënten van Zewopa 

ACTIVITEITENKALENDER WIJKCENTRUM NIEUWLAND ZWIJNDRECHT OKTOBER 2019 

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

 1 okt 2019 2 okt 2019 3 okt 2019 4 okt 2019 5 okt 2019 6 okt 2019 
  

10u kookpotje 
 
13u: Opgeruimd staat 
netjes! 

 
11u30 Ergo 
 
14u koffieklets 

10u – 12u Naar de BIB 
(WC dicht 10-12u) 
 
13u Gezelschap en spel 
 
14u – 15u Rolstoeldansen 

10u - 12u project 
 
13u – 16u project 

  

7 okt 2019 8 okt 2019 9 okt 2019 10 okt 2019 11 okt 2019 12 oktt 2019 13 okt 2019 
 
10u kookpotje 
 
13u Crea 

 
10u kookpotje 
 
14u Bingo 

 
11u30 Ergo 
 
13u – 15u Schrijfatelier 

  
13u Gezelschap en spel 
 
14u – 15u Rolstoeldansen 

10u - 12u project 
 
13u - 16u project 

 
 

 

14 okt 2019 15 okt 2019 16 okt 2019 17 okt 2019 18 okt 2019 19 okt 2019 20 oktt 2019 
 
10u kookpotje 
 
14u Koffieklets 

 
10u kookpotje 
 
14u Koffieklets 
 

 
13u uitstap De Klok 
 
18u infomoment 
vrijwilligers te Kiel 

10u – 12u Naar de BIB 
(WC dicht 10-12u) 
 
13u Crea: armbandjes 
maken 
 
18u infomoment 
vrijwilligers te Lier 

10u - 12u project 
 
13u - 16u project 

  

21 okt 2019 22 okt 2019 23 okt 2019 24 okt 2019 25 okt 2019 26 okt 2019 27 okt 2019 
 
10u kookpotje 
 
13u Tafelmoment 
 

 
10u kookpotje 
 
14u Media 

 
13u - 15u Schrijfatelier 

10u - 12u Naar de BIB 
(WC dicht 10-12u) 
 
Vanaf 13u WC dicht door 
collectief overleg! 
 

10u - 12u project 
 
13u - 16u project 

  

28 okt 2019 29 okt 2019 30 okt 2019 31 okt 2019    

 
10u kookpotje 
 
14u voorbereiding 
Halloween 
 

 
10u kookpotje 
 
14u voorbereiding 
Halloween 

 
11u30: Ergo 
 
13u-15u Schrijfatelier 

 
 
 

Halloween! 

   

 



Wijkcentra VZW Zewopa    
 Wijkcentra van en door cliënten van Zewopa 

MENU wijkcentrum Silvertop  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wijkcentrum Silvertop - MENU OKTOBER 2019 
Inschrijven: ten laatste tegen woensdag de week vooraf 

dag datum Menu 

Dinsdag 1/10 Cordon blue met erwtjes en gekookte aardappelen 

Woensdag  2/10 Gebraad met bloemkool in witte saus en aardappelen 

Donderdag 3/10 Ballekes met selder in tomatensaus en aardappelen  

Vrijdag 4/10 Mosselsouper (aparte inschrijving - €10) 

Zaterdag 5/10 Verse soep en croque monsieur (€4) 

Zondag 6/10 Verse soep en croque monsieur (€4) 

Maandag 7/10 Boomstammetje met spruiten en gekookte aardappelen  

Dinsdag 8/10 Zwitserse rollade met wortelpuree 

Woensdag 9/10 Worst, broccoli met kaassaus en gekookte aardappelen  

Donderdag 10/10 Kip met zoetzure saus en groenterijst  

Vrijdag 11/10 Visfilet met spinaziepuree  

Zaterdag 12/10 Verse soep en croque monsieur (€4) 

Zondag  13/10 Verse soep en croque monsieur (€4) 

Maandag 14/10 Kippeboutes, appelmoes en blokpatatjes 

Dinsdag 15/10 Ballekes in jagersaus en tweekleuren puree 

Woensdag 16/10 Schnitsel schorseneren in witte saus en gekookte 
aardappelen 

Donderdag 17/10 Vogelnestje, tomatensaus en puree  

Vrijdag  18/10 Visfilet, kruidensaus en broccolipuree  

Zaterdag 19/10 Verse soep en croque monsieur (€4) 

Zondag  20/10 Verse soep en croque monsieur (€4) 

Maandag 21/10 Hamburger, spinaziepuree 

Dinsdag 22/10 Gebraad met mosterdsaus savooi met spekjes en gekookte 
aardappelen 

Woensdag 23/10 Kip met curry en groenterijst  

Donderdag 24/10 Witloof kaas ham en puree  

Vrijdag 25/10 FRIETFESTIJN (aparte inschrijving - €4 zonder soep) 

Zaterdag 26/10 Verse soep en croque monsieur (€4) 

Zondag 27/10 Verse soep en croque monsieur (€4) 

Maandag 28/10 Vol au vent met blokpatatjes 

Dinsdag 29/10 Chipolata, rode kool en aardappelen  

Woensdag 30/10 Middag: Spekburger, erwtjes en wortelen en aardappelen 
Avond: Halloweendiner  

Donderdag 31/10 Gepaneerde visfilet, citroenpuree en tartaar 



Wijkcentra VZW Zewopa    
 Wijkcentra van en door cliënten van Zewopa 

Menu Wijkcentrum Binnenplein  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Let 
op: 

maaltijden in Berchem worden op donderdag aan huis geleverd. Op vrijdag is er een afhaalmoment van 14u-16u voor de 
weekendmaaltijden. 

Wijkcentrum Binnenplein - MENU OKTOBER 2019 
Inschrijven: ten laatste tegen woensdag de week vooraf 

dag datum Menu 

Dinsdag 1/10 Feestelijke welkomstbrunch  

Woensdag  2/10 Gebraad met bloemkool in witte saus en aardappelen 

Donderdag 3/10 Ballekes met selder in tomatensaus en aardappelen  

Vrijdag 4/10 Visfilet met preipuree  

Zaterdag 5/10 Kip met witloof en aardappelen 

Zondag 6/10 Lasagne of spaghetti  

Maandag 7/10 Boomstammetje met spruiten en gekookte aardappelen  

Dinsdag 8/10 Zwitserse rollade met wortelpuree 

Woensdag 9/10 Worst, broccoli met kaassaus en gekookte aardappelen  

Donderdag 10/10 Kip met zoetzure saus en groenterijst  

Vrijdag 11/10 Visfilet met spinaziepuree  

Zaterdag 12/10 Vol au vent met patatjes 

Zondag  13/10 Lasagne of spaghetti 

Maandag 14/10 Kippeboutes, appelmoes en blokpatatjes 

Dinsdag 15/10 Ballekes in jagersaus en tweekleuren puree 

Woensdag 16/10 Schnitsel schorseneren in witte saus en gekookte 
aardappelen 

Donderdag 17/10 Vogelnestje, tomatensaus en puree  

Vrijdag  18/10 Visfilet, kruidensaus en broccolipuree  

Zaterdag 19/10 Stoofvlees, worteltjes en patatjes 

Zondag  20/10 Lasagne of spaghetti  

Maandag 21/10 Hamburger, spinaziepuree 

Dinsdag 22/10 Gebraad met mosterdsaus savooi met spekjes en gekookte 
aardappelen 

Woensdag 23/10 Kip met curry en groenterijst  

Donderdag 24/10 Witloof kaas ham en puree  

Vrijdag 25/10 Vispannetje, fijne groentjes en peterselieaardappelen  

Zaterdag 26/10 Kalkoenbrochette, groentjes en patatjes 

Zondag 27/10 Lasagne of spaghetti  

Maandag 28/10 Vol au vent met blokpatatjes 

Dinsdag 29/10 Chipolata, rode kool en aardappelen  

Woensdag 30/10 Spekburger, erwtjes en wortelen en aardappelen 

Donderdag 31/10 Gepaneerde visfilet, citroenpuree en tartaar 



Wijkcentra VZW Zewopa    
 Wijkcentra van en door cliënten van Zewopa 

 

 

 

MENU wijkcentrum Nieuwland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENU Wijkcentrum De Bestemmeling 

 

WIJKCENTRUM NIEUWELAND - MENU OKTOBER 2019 
Inschrijven: ten laatste tegen woensdag de week vooraf voor maandag en dinsdag. 

dag datum Menu 

Dinsdag 1/10 Hamburger in broodje met sla 

Maandag 7/10 Vegetarische Lasagne 

Dinsdag 8/10 Fishsticks met puree en rauw witloof 

Maandag 14/10 Boomstammetje met bloemkool en aardappelen 

Dinsdag 15/10 Hotdogs 

Maandag 21/10 Worst met rode kool en aardappelen 

Dinsdag 22/10 Pasta bolognaise 

Maandag 28/10 Witloof met kaas en hesp 

Dinsdag 29/10 Pompoenpuree met vis 

Wijkcentrum De Bestemmeling - MENU OKTOBER– eten van 12 tot 13uur 
Inschrijven: ten laatste tegen woensdag de week vooraf voor woensdag en vrijdag. 

dag datum Menu 

Woensdag 2/10 Spinaziepuree met fishsticks 

Vrijdag  4/10 Wok met rundsreepjes en curry  

Woensdag 9/10 Chipolata met wortelpuree  

Vrijdag   11/10 Gebakken aardappelen, kippenfilet en appelmoes 

Woensdag 16/10 Spaghetti Bolognaise 

Vrijdag  18/10 Bloemkool met bechamelsaus en worst 

Woensdag  23/10 Macaroni met ham en kaas 

Vrijdag  25/10 BRUNCH 

Woe 30/10 Halloweendiner  



Wijkcentra VZW Zewopa    
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MENU wijkcentrum De Gagel 

 

 

 

 



Wijkcentra VZW Zewopa    
 Wijkcentra van en door cliënten van Zewopa 

 

Wijkcentrum De Gagel - MENU OKTOBER – eten van 12 tot 13uur 
Inschrijven: ten laatste tegen woensdag de week vooraf 

dag datum Menu 

Dinsdag 1/10 Gevulde paprika met rijst 

Woensdag 2/10 Stoofvlees met puree en koud witloof 

Donderdag  3/10 Brunch 

Vrijdag 4/10 Gebakken aardappelen met appelmoes en zwarte of witte 
pensen 

Maandag 7/10 Wortelpuree met cordon-bleu 

Dinsdag 8/10 Kabeljauw met prei in melksaus en gekookte aardappelen 

Woensdag 9/10 Restjesdag 

Donderdag 10/10 Biefstuk met kroketten en rauwkost 

Vrijdag 11/10 Gebakken vis met spinaziepuree 

Maandag 14/10 Frikadellen met krieken 

Dinsdag 15/10 Spaghetti Bolognaise met geraspte kaas 

Woensdag 16/10 Rijst met wokgroenten en loempia (zoetzure- of currysaus) 

Donderdag 17/10 Witloof met hesp en kaassaus en krieltjes 

Vrijdag 18/10 Hete bliksem 

Maandag 21/10 Boontjes met ajuinsaus, gekookte aardappelen en kipfilet 

Dinsdag 22/10 Gebakken rijst met spek, prei en gehakt 

Woensdag 23/10 Schnitzel met pekes en erwtjes en gebakken aardappelen 

Donderdag 24/10 Rode kool met worst en gekookte aardappelen 

Vrijdag 25/10 Macaroni met kaas en hesp 

Maandag 28/10 Bloemkool in bechamelsaus met varkenslapje en gekookte 
aardappelen 

Dinsdag 29/10 Vogelnestje met frieten 

Woensdag 30/10 Gebradenkip met puree en gestoofde wortelen 


