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Benieuwd wat er deze maand op de planning 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 5 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. 

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. 

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  

 

 

 

SOEP EN WARME MAALTIJDEN 

Wijkcentrum De Gagel 
Elke weekdag worden er maaltijden geserveerd. ’s Avonds is het 
wijkcentrum geopend en wordt er samen gegeten. Ieder brengt zijn eigen 
maaltijd dan mee. 

Wijkcentrum Binnenplein  
Elke weekdag worden er warme maaltijden geserveerd. Je kan alleen op 
dinsdag maaltijden komen bestellen in het wijkcentrum of telefonisch op het 
nummer 03 369 18 37. Op vrijdag kan je maaltijden afhalen voor in het 
weekend, ook deze bestel je op dinsdag. 
 
Wijkcentrum Silvertop 
Elke dag (weekdagen + weekend) worden er maaltijden geserveerd. 
 
Wijkcentrum De Bestemmeling  
Warme maaltijden op woensdag en vrijdag: kookpotje.  
 
Wijkcentrum Nieuwland  
Warme maaltijden op maandag en dinsdag: kookpotje.  
 
Het menu vind je achteraan deze nieuwsbrief. Maaltijden worden geserveerd tussen 
12u – 13u. Soep wordt gemaakt door het vrijwilligersteam van Zewopa en is 
verkrijgbaar van 11u – 15u30. Let er op dat je tijdig je maaltijd besteld! 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.  

AANBOD ACTIVITEITEN 

Ontdek op de volgende pagina’s het activiteitenaanbod van de wijkcentra. 
Voor meer informatie over prijzen van het vaste aanbod, contacteer je de 
collectief begeleider of vraag je naar de prijslijst in het wijkcentrum

http://www.inclusiefwonen.be/
http://www.inclusiefwonen.be/
mailto:zorgteam@zewopa.be
mailto:zorgteam@zewopa.be
http://www.inclusiefwonen.be/
http://www.inclusiefwonen.be/
http://www.give-a-day.be/
http://www.give-a-day.be/
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AANBOD FEBRUARII WIJKCENTRUM BINNENPLEIN BERCHEM 

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 
     1 feb 2020 2 feb 2020 

    
 
 

 
 
 
 

 
 

 

3 feb 2020 4 feb 2020 5 feb 2020 6 feb 2020 7 feb 2020 8 feb 2020 9 feb 2020 
10u-11u soep maken  
 
13u30-15u30 crea 
 

10u-11u soep maken  
 
11u45 vertrek Giels Bos 
Wellness – terug rond 
15u 
 
13u30-16u gezelschap 
en spel 

10u-11u soep maken  
 
14u-16u koffieklets 

10u-11u soep maken  
 
13u-16u soep groenten 
snijden met Bjorn 

10u-11u soep maken  
 
10u-11u ergo 
 
14u-16u koffieklets + 
maaltijdafhaal  

  

10 feb 2020 11 feb 2020 12 feb 2020 13 feb 2020 14 feb 2020 15 feb 2020 16 feb 2020 
10u-11u soep maken  
 
Geen crea 

10u-11u soep maken  
 
 
13u30-16u bingo 
 

10u-11u soep maken  
 
 
14u-16u koffieklets 

10u-11u soep maken  
 
13u-16u soep groenten 
snijden met Bjorn 
 
 
 
 

10u-11u soep maken  
 
10u-11u ergo 
 
14u-16u koffieklets + 
maaltijdafhaal 

  

17 feb 2020 18 feb 2020 19 feb 2020 20 feb 2020 21 feb 2020 22 feb 2020 23 feb 2020 
10u-11u soep maken  
 
13u30-15u30 crea 
 

10u-11u soep maken  
 
13u30-16u gezelschap 
en spel 
 
14u CC Matinee: “Sofie” 
 
18u Wijkraad 
 

9u15 zwemmen 
 
10u-11u soep maken  
 
14u-16u koffieklets 

10u-11u soep maken  
 
11u brunch 
 
14u tafelmoment 
 
13u-16u soep groenten 
snijden met Bjorn 
 
 

10u-11u soep maken  
 
10u-11u ergo 
 
14u-16u koffieklets + 
maaltijdafhaal 

  

24 feb 2020 25 feb 2020 26 feb 2020 27 feb 2020 28 feb 2020 29 feb 2020  
10u-11u soep maken  
 
Geen crea 

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

10u-11u soep maken  
 
14u-16u koffieklets 
15u30 overkoepelend 
collectief overleg @ 
Kiel 

10u-11u soep maken  
13u-16u soep groenten 
snijden met Bjorn 
15u30 overkoepelend 
collectief overleg @ Lier 
 

10u-11u soep maken  
 
10u-11u ergo 
 
14u-16u koffieklets + 
maaltijdafhaal 
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AANBOD FEBRUARI WIJKCENTRUM DE BESTEMMELING (elke dag geopend van 9u-16u tenzij anders vermeld) 

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 
     1 feb 2020 2 feb 2020 

    
 
 

 
 
 
 

 
 

 

3 feb 2020 4 feb 2020 5 feb 2020 6 feb 2020 7 feb 2020 8 feb 2020 9 feb 2020 
13:30 - 15u: Ergo 
 

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

10 - 12u: samen koken 
  
14-16u: stop motion 
met Sophie  – film 
maken – zie onder 
meer info  
 
20u: kleine bron  
 

11 - 12: ergo  
 
13 -16 gezelschap & spel: 
regenwormtornooi 
 

10 - 12u: samen koken  
 
14u: Bingo 
 

  

10 feb 2020 11 feb 2020 12 feb 2020 13 feb 2020 14 feb 2020 15 feb 2020 16 feb 2020 
 9:00 - 12:00: 

handwerkcafe 
 
14-16: ideeënbus 
knutselen  
 
 

10 - 12u: samen koken  
 
14-16u: the voice van 
zewopa 
 
20u: kleine bron  
 

11 – 12u: ergo  
 
14-16u: rolstoeldans  
 

10 - 12u: samen koken  
 
14u: Vest wandeling met 
honden 

  

17 feb 2020 18 feb 2020 19 feb 2020 20 feb 2020 21 feb 2020 22 feb 2020 23 feb 2020 
13:30 - 15u: Ergo 
 
13:30 - 16:30u bjoetiekees 
- manicure en pedicure 
 

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

10 - 12u: samen koken  
 
14-16u: macramé 
sophie  
 
20u: kleine bron  
 

11 – 12u: ergo  
 
13 -16 gezelschap & spel 
 

10u: ontbijt 
 
Wijkcentrum sluit om 12  
12u: shopping: heenrit 
vanuit wijkcentrum 12u 
terugrit 16u  
 

  

24 feb 2020 25 feb 2020 26 feb 2020 27 feb 2020 28 feb 2020 29 feb 2020  
 9:00 - 12:00: 

handwerkcafe 
 
14-16: afwerken 
ideeënbus knutselen  
 
18u: wijkraad 
 

10 - 12u: samen koken 
14u: carnavalsfeest 
met zang & friet!  
15u30 overkoepelend 
collectief overleg @ 
Lier  
20u: kleine bron  
 
 

11 - 12: ergo  
 
14-16u: rolstoeldans  
 
14u rolstoel onderhoud: 
banden op pompen  
15u30 overkoepelend 
collectief overleg @ Lier 

10 - 12u: samen koken  
 
11u: brainstorm brunch  
13:00u tafelmoment 
 
14 - 16u: 
Schoonheidssalon Ruby 
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AANBOD FEBRUARI WIJKCENTRUM DE GAGEL HERENTALS 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 
     1 feb 2020 2 feb 2020 
       

3 feb 2020 4 feb 2020 5 feb 2020 6 feb 2020 7 feb 2020 8 feb 2020 9 feb 2020 
 13 - 15.30u 

Naaicafé 
13 - 15u 
Bowling 

 9u  
Markt 
 
13.30u - 15.30u 
Ergo met Tinneke (crea) 

  

10 feb 2020 11 feb 2020 12 feb 2020 13 feb 2020 14 feb 2020 15 feb 2020 16 feb 2020 
12u – 16u: 
Zwemmen 

14u - 15.30u 
Bakworkshop 

13.30u - 15u 
Tafelmoment 

13u - 15u 
Krijtbord maken 
 
18u 
Info Aloë Vera 

13.30u- 15.30u 
Ergo met Tinneke 
(crea) 

  

17 feb 2020 18 feb 2020 19 feb 2020 20 feb 2020 21 feb 2020 22 feb 2020 23 feb 2020 
 14u - 15.30u 

In de ban(d) van de fiets 
13.30u - 15.30u 
Bingo 

13.30u – 15.30u  
Overleg werkgroep 
Zomerbar 

12.30u - 16u 
Haarsalon Winy 

  

24 feb 2020 25 feb 2020 26 feb 2020 27 feb 2020 28 feb 2020 29 feb 2020  
13.30u – 15.30u 
Overleg werkgroep 
kerstmarkt 

13.30u - 15.30u 
In de ban(d) van de fiets 

10u - 12u 
Pizza maken 
 
13u - 18u 
Pedicure 
 
15u30 overkoepelend 
collectief overleg @ 
Kiel 

13u - 15u 
Krijtbord maken 
 
15u30 overkoepelend 
collectief overleg @ Lier 

13.30u - 15.30u 
Ergo met Tinneke 
Workshop éénhandig 
koken 
 
18u 
Movienight (verkleed) 
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AANBOD FEBRUARI WIJKCENTRUM SILVERTOP KIEL (elke dag geopend van 9u-16u tenzij anders vermeld) 

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 
     1 feb 2020 2 feb 2020 

    
 
 

 
 
 
 

Vanaf vandaag geen 
huiswerkbegeleiding 
meer 

 

3 feb 2020 4 feb 2020 5 feb 2020 6 feb 2020 7 feb 2020 8 feb 2020 9 feb 2020 
13u30-16u project: 
opruim 
 
19u30 de kleine bron 

13u30-15u30 crea 
 
13u30-17u bjoetiekees 

13u30-16u gezelschap 
en spel 

13u30-16u bakworkshop 
 
13u30-15u ergo 

 
 

13u30-16u gezellig met 
Leila 
 
13u-15u markt met Hafida 

 Maria Lichtmis: 
pannenkoeken als 
dessert! 

10 feb 2020 11 feb 2020 12 feb 2020 13 feb 2020 14 feb 2020 15 feb 2020 16 feb 2020 
13u30-16u project: 
Valentijn 
 
13u30-15u30 ergo koken 

13u30-15u30 crea 
 
 

13u30-16u gezelschap 
en spel 
 

13u30-16u bakworkshop 
 
12u45 vertrek naar Giels 
Bos Wellness – terug 
rond 16u 
 
 
 

11u Valentijn brunch 
 
13u-15u markt met Hafida 

  

17 feb 2020 18 feb 2020 19 feb 2020 20 feb 2020 21 feb 2020 22 feb 2020 23 feb 2020 
13u30-16u project: 
festival 

10u-16u Happy Day – 
Fit & Fun  

8u30-12u zwemmen 
 
13u30-16u gezelschap 
en spel 

13u30-16u bakworkshop 
 
13u30-15u ergo 
 
 
 
 

14u tafelmoment 
 
13u-15u markt met Hafida 

  

24 feb 2020 25 feb 2020 26 feb 2020 27 feb 2020 28 feb 2020   
13u30-16u project: 
schrijfatelier  
 
13u30-15u30 ergo koken 

Geen crea  
 
13u30-17u bjoetiekees 

13u30-16u gezelschap 
en spel: BINGO 
 
15u30 overkoepelend 
collectief overleg @ 
Kiel  
 
18u-20u30 filmavond 
met Dries 

13u30-16u bakworkshop 
 
13u30-15u ergo 
 
15u30 overkoepelend 
collectief overleg @ Lier 

13u30-16u: Antwerpse 
dag met versnapering 
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AANBOD FEBRUARI WIJKCENTRUM NIEUWLAND ZWIJNDRECHT  

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

     1 feb 2020 2 feb 2020 
      

 
 

3 feb 2020 4 feb 2020 5 feb 2020 6 feb 2020 7 feb 2020 8 feb 2020 9 feb 2020 
 
10u Kookpotje 
 
13u werkgroep 
evenementen 

 
10u kookpotje 
 
13u Media 
 

 
 
13u - 15u Schrijfatelier 

 
10u – 12u Naar de BIB 
(WC dicht 10-12u) 
 
13u Crea: Handprint 
 

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

  

10 feb 2020 11 feb 2020 12 feb 2020 13 feb 2020 14 feb 2020 15 feb 2020 16 feb 2020 
 
10u kookpotje 
 
13u werkgroep 
evenementen 
 
18u Wijkraad 
 

 
11u Valentijnsbrunch 
 
 

 
13u Koffieklets 
 

 
10u - 12u Naar de BIB 
(WC dicht 10-12u) 
 
13u Crea: Valentijn 
 

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

  

17 feb 2020 18 feb 2020 19 feb 2020 20 feb 2020 21 feb 2020 22 feb 2020 23 feb 2020 

 
10u kookpotje 
 
10u Bjoetiekees 
 
13u Tafelmoment 
 

 
Gesloten wegens 
Happy Days 

 
 
13u - 15u Schrijfatelier 

 
10u – 12u Naar de BIB 
(WC dicht 10-12u) 
 
13u Houten beestje 

 

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

  

24 feb 2020 25 feb 2020 26 feb 2020 27 feb 2020 28 feb 2020   

 
10u Kookpotje 
 
13u werkgroep 
evenementen 

 
10u kookpotje 
 
14u Bingo 
 

 
13u Koffieklets 
 
 
15u30 overkoepelend 
collectief overleg @ 
Kiel 

 
10u – 12u Naar de BIB 
(WC dicht 10-12u) 
13u Crea: Kalender 
maken 
15u30 overkoepelend 
collectief overleg @ Lier 
 

 
10u - 12u project 
 
13u - 16u project 
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- NIEUW IN FEBRUARI - 
Matineé in CC Berchem – Wijkcentrum Binnenplein 

Pop, jazz, funk & soul. Dat is Sofie. Een eerlijke en creatieve 
artieste die steeds haar eigen weg volgt. Op 18 februari komt ze 
naar CC Berchem. Met haar uitgebreide stembereik slaagt ze 
erin elk nummer op een gevoelige en persoonlijke manier te 
brengen waardoor haar concerten uitzonderlijke klasse en sfeer 
uitstralen. Vertrek met busje Zewopa om 14u – terugrit om 17u. 

Inschrijven: ten laatste 11/2  
Prijs: €2 cash + vervoer (inzet rth/pvb)  

Giels Bos Welness– Wijkcentrum Silvertop 

We gaan op donderdag 13 februari met Kiel naar de wellness in 
Giels Bos. Deze is volledig toegankelijk. Een heerlijk dagje 
relaxen en niets doen. We vertrekken om 12u45. Van 14u-15u is 
het bad gereserveerd voor ons. Om 15u30 staat de terugrit 
gepland. Er gaan twee begeleiders mee. 

Inschrijven: tot en met 11/2 
Prijs: vervoer + inkom welness (+/- €30)  plaatsen zijn beperkt 
dus wees snel!  

Giels Bos Welness– Wijkcentrum Berchem 

We gaan op dinsdag 4 februari met Berchem naar de welness 
van het Giels Bos. Een heerlijk dagje relaxen en niets doen. We 

vertrekken om 11u45 aan het wijkcentrum. Van 13u-14u is het 
bad gereserveerd voor ons. Om 14u30 staat de terugrit gepland. 
Er gaan twee begeleiders mee. 

Inschrijven: tot en met 31/1 
Prijs: vervoer + inkom welness ( +/- €30)  plaatsen zijn beperkt 
dus wees snel!  

HAPPY DAY – FIT & FUN – Wijkcentrum Silvertop 

 

 

Op dinsdag 18 februari vieren we feest met de 
leerlingen van Sint Maarten. Het thema is fit & fun 
en er wordt gekookt voor ons!  

 

Inschrijven: tot en met 7/2 – enkel bij Leila! 
Prijs: €8 voor de hele dag + eten 

Antwerpse namiddag – Wijkcentrum Silvertop 

Op vrijdag 28 februari organsieren we een Antwerpse 
namiddag, met verhalen over vroeger. Neem een voorwerp of 
verhaal mee, wat voor jou typerend Antwerpen is. Samen met 
Leila maken we het gezellig, met typische Antwerpse 
versnaperingen. 
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Inschrijven: tot en met 21/2 
Prijs: iedereen €3 (+ inzet PVB/RTH) 

Workshop éénhandig koken – Wijkcentrum De Gagel 

Elke laatste vrijdag van de maand zal er in het wijkcentrum een 
workshop éénhandig koken doorgaan. Deze wordt zal worden 
begeleid door ergotherapeut Tinneke.  
Wil je hierover graag meer info? Mail dan gerust naar 
britt.salaets@zewopa.be 

 

Crea met Sophie - Wijkcentrum De bestemmeling 

Stop motion: 5/02 

De potloden uit mijn pennenzak lopen weg, een hart 
versnippert in duizend stukjes en koffiebonen vormen een 
woeste zee.  

Het kan allemaal in de stop-motion-animatiefilm!  

Met de iPad nemen we foto’s die we met het programma I-
stop-motion monteren tot een vloeiende animatiefilm. (Je mag 
eventueel ook je eigen iPad meenemen als je er een hebt.) We 
werken met verschillende materialen zoals gekleurd papier, 
klei, voorwerpen, ...(breng gerust zelf dingen mee!) Op het einde 
bekijken we onze film!  

Macramé sleutelhangers: 19/02 

Met eenvoudige macramé technieken knopen we zelf 
sleutelhangers of armbandjes.  
 

Prijs: RTH/PVB of €3 

Carnavalsfeest – wijkcentrum de bestemmeling 

Tijd om nog eens de clown, het beest of de Disneyprinses in 
jezelf naar boven te halen! Dit kan tijdens ons carnavalfeestje 
op 26/02 om 14uur. Er zullen verse frieten gebakken worden én 
onze valse katten zullen nog eens goed hun werk komen doen 
tijdens onze karaoké special: carnavalsliederen.  

Onderhoudsdienst rolstoelen: banden oppompen – wijkcentrum 
de bestemmeling 

Kom elke laatste donderdag van de maand om 14U, langs om 
je banden eens flink wat lucht bij te geven. Want ocharme onze 
dierbare vrienden die rijden helemaal niet goed als ze half plat 
staan.  

Shopping uitstap – wijkcentrum De Bestemmeling 

Op verzoek van jullie gaan we 21/02 naar Wijnegem 
shoppingcentrum onze heenrit is om 12uur en de terugrit om 
16uur.  

Natuurlijk kan je niet shoppen op een lege maag vandaar dat je 
ontbijt kan komen eten om 10u in het wijkcentrum.  

Prijs: vervoer + (plaatsen zijn beperkt dus wees snel) 

2 elektrische rolstoelen, 1 manuele, 3 a 4 stappers. 

Inschrijven: tot en met vrijdag 15/2 

Ontbijt: €6 + inschrijven tot en met 11/2 

 

mailto:britt.salaets@zewopa.be
mailto:britt.salaets@zewopa.be
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Bowling Het Ven – Wijkcentrum De Gagel 

We trekken op woensdag 5 februari nog eens naar de 
bowlingbaan voor een spelletje (of twee).  

Prijs: vervoer + kostprijs van een spelletje (3 euro) 

Inschrijven: tot en met donderdag 30 januari 

 

Movienight (+ verkleedparty) – Wijkcentrum De Gagel 

Vrijdag 28 februari houden we een movienight in het 
wijkcentrum. Wordt het een romantische film of eerder een 
actiefilm? De keuze is aan jullie! Geef zeker jullie suggesties 
door. 
Omdat het die week ook carnaval is, maken we er een heuse 
verkleedparty van. Dus trek je gekste outfit aan en kom zeker 
langs! 
We beginnen om 18u. 

Zwemmen bij De Waterlelie – Wijkcentrum De Gagel 

Op maandag 10 februari gaan we zwemmen in het zwembad 
De Waterlelie. We vertrekken rond 12u en zijn terug rond 16u. 
Soep zal die dag vroeger geserveerd worden, zodat je zeker 
niet op een lege maag moet vertrekken. 

 

Inschrijven: tot en met 4/2 
Prijs: vervoer + inkom zwembad ( +/- €30). Plaatsen zijn beperkt 
dus wees snel!  

Schoonheidssalon Ruby – De Bestemmeling 

Op 28/02 kan jij je laten klaarstomen 
voor een leuk vrijdag avondje uit of 
gewoon om jezelf een extra in de 
watten te laten leggen. 

Ruby zal jullie met veel liefde eens 
goed laten stralen. 

Wat kan je verwachten: Make up, 
haar, nagellak en gezichtsmaskertjes, 
… 

Prijs: inzet rth/pvb, €3 buurtbezoekers 

Overkoepelend collectief overleg – Kiel & Lier 

Uitsluitend voor cliënten: 

Op woensdag 26 en donderdag 27 februari gaan er 
overkoepelend collectieve overleggen door in Kiel en Lier. Een 
overkoepelend collectief overleg betekent dat alle cliënten 
verwacht worden. Afhankelijk van je woonplaats kan je kiezen 
uit Kiel of Lier. Beide overleggen starten om 15u30 in de 
namiddag en worden afgesloten met een sandwichmaaltijd. 

Graag een seintje aan je collectieve begeleider. 

 

 

 

 



Wijkcentra VZW Zewopa     Wijkcentra van en door cliënten van Zewopa 

Wijkraden – vrijwilligers 

Wijkcentrum Nieuwland: 10/2 om 18u  
Wijkcentrum Silvertop: 13/2 om 18u 
Wijkcentrum De Gagel: 12/2 om 18u 
Wijkcentrum Binnenplein: 18/2 om 18u 

Wijkcentrum De Bestemmeling: 25/02 om 18u 

 

- VASTE PRIJZEN – 
Crea, ergo, project, bakworkshop, klei, movienight, 

rolstoelfabriek 

Cliënten: inzet RTH/PVB 
Buurtbewoners: €3  

Beweging: Rolstoeldansen 

Cliënten: inzet RTH/PVB 
Buurtbewoners: €10 ( met gratis begeleiding ) 

Conversatiegroep, huiswerkbegeleiding, koffieklets, gezelschap 
en spel, naar de markt, handwerkcafé, schrijfatelier, 
tuinprojecten, zang, film, samen koken, bib bezoek 

Cliënten: inzet RTH/PVB 
Buurtbewoners: gratis 
Bingo: voor iedereen 0,50cent/kaart 

Bjoetiekees 

Cliënten: inzet RTH/PVB + €3 gewone/€6 medische 
Buurtbewoners: €6 gewone/€12 medische 

Zwemmen 

Cliënten: inzet RTH/PVB + vervoer 
Buurtbewoners: €10 + vervoer 

Kleine bron 

Cliënten: inzet RTH/PVB  
Buurtbewoners: €12 lid of €15 geen lid 

 

- AANKONDIGINGEN/OPROEPE
N - 

Drankenprijs wijkcentra 

Een nieuw jaar, nieuwe voornemens maar ook nieuwe 
afspraken en tijd voor wat verandering:  

Vanaf februari zal de prijs per drankje omhooggetrokken 
worden met 0,50cent. Je betaalt vanaf nu €1/drankje  (warm of 
koud). 
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Warme wijkkrant – De Bestemmeling  

Wie o Wie?  

Als alles gaat zoals gepland 
zouden we in maart starten met 
schrijfateliers om zo onze 
eerste échte warme wijkkrant te 
lanceren.  

- Schrijf jij graag?  
- Dicht jij graag?  
- Interview of film jij graag?  
- Fotografeer jij graag? 
- Heb jij oog voor lay – out 

en detail?  

Dan zoeken wij jou! Geef een seintje indien je graag wil 
deelnemen of interesse hebt. Mayke.devuyst@zewopa.be of 
0491 90 49 59.  

Werkgroep: BBQ– De Bestemmeling  

In maart maken we tijd vrij om de zomer voor te bereiden. We 
beginnen op 10 maart met de werkgroep: BBQ. Heb jij zin om 
mee te brainstormen, heb je fijne ideeën die je graag wil 
voorstellen en vooral wil jij de handen uit de mouwen steken? 
Kom dan zeker naar deze werkgroep namiddagen. 

Voor alle data zie meer info nieuwsbrief maart. 

Heb je al vragen? Mayke.devuyst@zewopa.be of 0491 90 49 59.  
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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. 0499 66 84 08 
 
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 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 
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MENU wijkcentrum Silvertop  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maaltijden kunnen ook afgehaald worden, maar dit enkel de dag zelf. Bestel je een maaltijd voor woensdag 1 januari, dan dien 
je deze ook op woensdag 1 januari af te halen. Voorzie hiervoor potjes. 

MENU FEBRUARI 2020 – WIJKCENTRUM SILVERTOP 
Inschrijven: ten laatste tegen woensdag de week vooraf 

dag datum Menu 

Zaterdag 1/2 Gehakt met krieken en krieltjes 

Zondag 2/2 Spaghetti bolognaise 

Maandag 3/2 Chipolata, rode kool en gekookte aardappelen  

Dinsdag 4/2 Gebraad, schorseneren in witte saus, gekookte aardappelen 

Woensdag 5/2 Vleesbrood met winterstoemp 

Donderdag 6/2 Kip met curry en groentenrijst 

Vrijdag  7/2 Visfilet, jullienegroentjes en kruidenpuree 

Zaterdag 8/2 Boerenomelet  

Zondag 9/2 Wortelpuree met kotelet  

Maandag 10/2 Kip met snijboontjes en gebakken patatjes 

Dinsdag 11/2 Witloof kaas ham en puree 

Woensdag 12/2 Ballekes op luikse wijze en gekookte aardappelen 

Donderdag 13/2 Zwitserse burger met spinaziepuree 

Vrijdag  14/2 Valentijnbrunch (€8) 

Zaterdag 15/2 Chili con carne 

Zondag 16/2 Witloof in de oven met puree 

Maandag 17/2 Ardeense vink, spruiten en gekookte aardapppelen 

Dinsdag 18/2 Happy Day: school voorziet eten (€8) 

Woensdag 19/2 Vol au vent met wortelpuree 

Donderdag 20/2 Kip zoetzuur en groenterijst 

Vrijdag  21/2 Tongrolletjes, jullienegroentjes en peterselieaardappelen 

Zaterdag 22/2 Ratatouille met rijst 

Zondag 23/2 Stoofvlees met friet 

Maandag 24/2 Hamburger, schorseneren in witte saus, gekookte 
aardappele 

Dinsdag 25/2 Schnitsel, erwtjes en gekookte aardappelen 

Woensdag 26/2 Kip curry groentenrijst 

Donderdag 27/2 Boomstammetje, rode kool en gekookte aardappelen 

Vrijdag 28/2 Gepaneerde vis met broccoli puree 

Zaterdag 29/2 Varkensfricassee met krieltjes 

Zondag 1/3 Macaroni met kaas en hesp 
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Menu Wijkcentrum Binnenplein  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op vrijdag is er een afhaalmoment van 14u-16u voor de weekendmaaltijden. 

MENU FEBRARI 2020 – WIJKCENTRUM BINNENPLEIN  
Inschrijven: ENKEL OP DINSDAG voor de komende week 

dag datum Menu 

Zaterdag 1/2 Zuurkool, spek en rookworst 

Zondag 2/2 Lasagne of spaghetti  

Maandag 3/2 Chipolata, rode kool en gekookte aardappelen  

Dinsdag 4/2 Gebraad, schorseneren in witte saus, gekookte aardappelen 

Woensdag 5/2 Vleesbrood met winterstoemp 

Donderdag 6/2 Kip met curry en groentenrijst 

Vrijdag  7/2 Visfilet, jullienegroentjes en kruidenpuree 

Zaterdag 8/2 Kip, witloof en patatjes 

Zondag 9/2 Spaghetti of lasagne 

Maandag 10/2 Kip met snijboontjes en gebakken patatjes 

Dinsdag 11/2 Witloof kaas ham en puree 

Woensdag 12/2 Ballekes op luikse wijze en gekookte aardappelen 

Donderdag 13/2 Zwitserse burger met spinaziepuree 

Vrijdag  14/2 Visfilet, preiroom en patatjes 

Zaterdag 15/2 Kalkoensate, groentjes en patatjes 

Zondag 16/2 Lasagne of spaghetti 

Maandag 17/2 Ardeense vink, spruiten en gekookte aardapppelen 

Dinsdag 18/2 Hamburger, broccoli met kaassaus en gekookte 
aardappelen 

Woensdag 19/2 Vol au vent met wortelpuree 

Donderdag 20/2  Brunch 

Vrijdag  21/2 Tongrolletjes, jullienegroentjes en peterselieaardappelen 

Zaterdag 22/2 Minonette, erwtjes en patatjes 

Zondag 23/2 Lasagne of spaghetti 

Maandag 24/2 Hamburger, schorseneren in witte saus, gekookte 
aardappele 

Dinsdag 25/2 Schnitsel, erwtjes en gekookte aardappelen 

Woensdag 26/2 Kip curry groentenrijst 

Donderdag 27/2 Boomstammetje, rode kool en gekookte aardappelen 

Vrijdag 28/2 Gepaneerde vis met broccoli puree 

Zaterdag 29/2 Beuling appelmoes en patatjes 

Zondag 1/3 Lasagne of spaghetti 



Wijkcentra VZW Zewopa    
 Wijkcentra van en door cliënten van Zewopa 

MENU wijkcentrum Nieuwland: 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

MENU Wijkcentrum De Bestemmeling: 

 

 

 

 

 

MENU februari 2020 – Wijkcentrum Nieuwland 
Inschrijven: ten laatste tegen dinsdag de week vooraf voor maandag en dinsdag. 

dag datum Menu 

Maandag  3/02 Witloof in de oven 

Dinsdag 4/02 Bloedworst met appelmoes en gebakken patatjes 

Maandag 10/02 Blinde vinken met bloemkool en aardappelen 

Dinsdag 11/02 Valentijnsbrunch 

Maandag 17/02 Mignonette met spruiten, spek en appeltjes 

Dinsdag 18/02 Gesloten 

Maandag 24/02 Witte vis met gestoofd witloof, saus en puree 

Maandag 25/02 Kip met rijst, curry en perzik 

MENU FEBRUARI 2020 – WIJKCENTRUM DE BESTEMMELING  
Inschrijven: ten laatste tegen dinsdag de week vooraf. 

Dag Datum Menu 

Woensdag  5/02 Hamburgers met gebakken patatjes en wortelen en erwtjes 

Vrijdag 7/02 We eten de diepvries leeg olé! 

Woensdag 12/02 Hespenrolletjes met prei en puree 

Vrijdag  15/02 Goulash met kroketten  

Woensdag  19/02 Spaghetti Carbonara 

Vrijdag  21/02 Ontbijt - wijkcentrum sluit om 12u 

(Eitje, brood, hartig beleg: hesp en kaas, zoet beleg: choco en 
confituur, 1 croissant + koffie OF thee ) 

Woensdag  26/02 Frietfestivalcarnaval ( VERS Frietje met saus + 2 extra’s (  
kaaskroket, curryworst of 5kippennuggets ) 

Vrijdag  28/02 Brunch  
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MENU Wijkcentrum De Gagel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENU FEBRUARI – WIJKCENTRUM DE GAGEL 
Inschrijven: ten laatste tegen woensdag de week vooraf 

dag datum Menu 

Maandag 3/2 Frikadellen met krieken 

Dinsdag 4/2 Frietjes met vogelnestjes 

Woensdag  5/2 Gebakken aardappelen, cordon bleu, boontjes 

Donderdag 6/2 Broccolipuree en chipolata 

Vrijdag 7/2 Wok groenten met scampi 

Maandag 10/2 Spaghetti bolognaise 

Dinsdag 11/2 Spruitjesstoemp met hespenspek 

Woensdag 12/2 Gekookte aardappelen, bloemkool met witte saus en 
hamburger 

Donderdag 13/2 Preipuree met kabeljauw 

Vrijdag 14/2 Hongaarse goulash, gebakken aardappelen 

Maandag 17/2 Rijst met zoetzure saus, kip en wok groenten 

Dinsdag 18/2 Aardappelgratin met gestoofde wortelen en kalkoenlapje 

Woensdag 19/2 Puree en witloof met kaas en hesp 

Donderdag 20/2 Pasta pesto met spekblokjes 

Vrijdag 21/2 Restjes dag 

Maandag 24/2 Pensen met appelmoes 

Dinsdag 25/2 Shepperd’s pie 

Woensdag 26/2 Pizza 

Donderdag 27/2 Gevulde paprika met rijst en tomatensaus 

Vrijdag  28/2 Lasagne 


