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Eerst en vooral: een beetje algemene informatie 

 

Zoals jullie wel weten zijn de wijkcentra tijdelijk gesloten omwille van de maatregelen van het COVID19-virus. Dit wil zeggen dat er 

tijdelijk geen activiteiten of uitstappen kunnen doorgaan. Zodra de wijkcentra heropenen, wordt dit allemaal terug op punt gezet, gene 

schrik! Tot die tijd… doen wij allemaal ons uiterste best om met elkaar in contact te blijven en jullie van verschillende diensten te 

blijven voorzien. Nu, hoe gaan we da doen?? 

 

PAM PAM PAAAAAMMMM 
 

1. Het Warme Wijk journaal 
 

Jullie kunnen wekelijks het journaal volgen om op de hoogte te blijven van nieuwigheden, veranderingen en vertalingen.  

HOEZO vertalingen? Ja, onze algemene directeur durft nogal eens lange mails te sturen. Dat lijkt soms wel chinees.  

 

Awel, tijdens het journaal wordt de inhoud van dergelijke mails of info’s, overlopen en nogmaals heel duidelijk uitgelegd.  

 

Gelukkig maken wij, in deze serieuze tijden, ook graag tijd om hier en daar wat humor of spelvorm te verwerken in het journaal.  

 

2. Facebookpagina Wijkcentra Zewopa 

 

Houd onze pagina goed in ’t oog, want niet alleen het journaal wordt hier uitgezonden, maar ook de online workshops!  

 

We gaan volop op zoek naar vrijwilligers en lesgevers, die graag van thuis uit hun workshop aan jullie aanbieden.  

 

 

3. Instagram – insta wa!? INSTAGRAM  

 

Volg onze gloednieuwe Instagram pagina “Warme_Wijk” en word mee instafamous! 
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4. Verse soep en maaltijden  

 

Dagelijks zijn er verse soep aan €2 en maaltijden aan €6 verkrijgbaar. Deze worden aan huis geleverd voor bewoners Zewopa vanaf 

11u. Hou er rekening mee dat levertijden dagelijks verschillen, aangezien maaltijden worden meegenomen tijdens de zorg.  

 

Voor soep + maaltijd betaal je €8. Dit verschilt van de normale prijs - dat is waar, dit is de meerprijs voor de microgolfovenpotjes 

en de levering aan huis. 

 

We raden het gebruik van deze service heel hard aan. Wees voorbereid.  

 

 “Prik prik prik, drie gaatjes in dat bakske, in de microgolf ermee en smullen maar.  

Zo simpel kan ’t maar zijn in crisis tijden!” 

 

Benieuwd naar het menu? Deze vind je op de voorlaatste pagina van deze nieuwsbrief. De soep is elke dag een verrassing. 

Bestellen: via de individuele of collectieve begeleider, ten laatste dinsdag voor de week erop (contactgegevens op laatste pagina). 

Bv: ten laatste 24/03 voor de week van 30/03.  

 

Let op: maaltijden voor het weekend worden reeds op vrijdag meegeleverd.  

 

 

5. Zewopa pakketten 

 

Wij bieden kleine en grote voedselpakketten aan én ook een hygiëne pakket. De voedingspakketten worden 1x/week geleverd en 

dit op dinsdag. 

Bestellen: via de individuele of collectieve begeleider, ten laatste dinsdag voor de week erop. 

Bv: ten laatste 24/03 voor de week van 30/03. 

 

Let op: individueel vervoer via het Zewopa busje, gaat tijdelijk niet meer door. (bv. boodschappenvervoer voor jou persoonlijk) 

Bereid je dus goed voor met een van de pakketten hieronder. 
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6. Overkoepelende kalender voor onlineactiviteiten – WIJKCENTRA ZEWOPA GAAN DIGITAAL! 

 
Last but definitely not least… 

Neem een kijkje op de volgende pagina voor onze exclusieve COVID19 kalender. 

 

 

VOEDSELPAKKET  GROOT (€25) 
 

4 melk    2 tonijn  

1 smeerkaas    1 ravioli 

1 brood   1 ballekes tomatensaus 

2 AIKI noodles   2 rijstbuilen 

2 rollen toiletpapier 4 clementijnen 

3 Royco soepzakjes  1 lasagne 

2 wafels    4 yoghurt 

2 appels    3 bananen 

1 appelmoes   1 pastasaus 

1 mais    1 spaghetti 

1 vol-au-vent 

 

VOEDSELPAKKET KLEIN (€5) 
 

1 melk 

1 brood 

1 pastasaus 

1 spaghetti  

2 yoghurt 

2 appels                                                                            

1 rol toiletpapier 

 

 

 HYGIENEPAKKET (€5) 
 

1x douchegel 

1x tandpasta 

1x shampoo 

2x keukenrol                                                                  

1x toiletpapier 
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AANBOD APRIL– ONLINE TE VOLGEN VIA ONZE FACEBOOKPAGINA – WIJKCENTRA ZEWOPA 

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

30 maart 2020 31 maart 2020 1 april 2020 2 april 2020 3 april 2020 4 april 2020 5 april 2020 

10u uitdaging van 
de week  
 
17u livestream 
ergo 

14u Warme Wijk 
journaal 

14u online 
activiteit met 
Leila 
 

14u Warme Wijk 
journaal 

10u onthulling 
van de week 
 
17u livestream 
ergo 

  

6 april 2020 7 april 2020 8 april 2020 9 april 2020 10 april 2020 11 april 2020 12 april 2020 

10u uitdaging van 
de week  
 
17u livestream 
ergo 

14u Warme Wijk 
journaal 

14u online 
activiteit met 
Leila 
 

14u Warme Wijk 
journaal 

10u onthulling 
van de week 
 
17u livestream 
ergo 

  

13 april 2020 14 april 2020 15 april 2020 16 april 2020 17 april 2020 18 april 2020 19 april 2020 

PAASMAANDAG 
 
 

10u uitdaging van 
de week  
 
14u Warme Wijk 
journaal 

14u online 
activiteit met 
Leila 
 

14u Warme Wijk 
journaal 

10u onthulling 
van de week 
 
17u livestream 
ergo 

  

20 april 2020 21 april 2020 22 april 2020 23 april 2020 24 april 2020 25 april 2020 26 april 2020 

10u uitdaging van 
de week  
 
17u livestream 
ergo 

14u Warme Wijk 
journaal 

14u online 
activiteit met 
Leila 
 

14u Warme Wijk 
journaal 

10u onthulling 
van de week 
 
17u livestream 
ergo 

  

27 april 2020 28 april 2020 29 april 2020 30 april 2020 1 mei 2020   

10u uitdaging van 
de week  
 
17u livestream 
ergo 

14u Warme Wijk 
journaal 

14u online 
activiteit met 
Leila 
 

10u onthulling 
van de week 
 
14u Warme Wijk 
journaal 

Dag van de 
arbeid   
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Maaltijden worden aan huis geleverd voor bewoners Zewopa. Indien u in de nabije buurt van de cluster woont, leveren wij ook 

aan buurtbewoners. Gelieve hiervoor eerst contact op te nemen met de collectieve begeleider van jouw wijkcentra.  

Let op: Maaltijden voor het weekend worden op vrijdag meegeleverd. 

MENU APRIL 2020  Inschrijven: ten laatste tegen dinsdag de week vooraf 

dag datum Maaltijd €6 

Maandag 30/3 Kippenstammetje, bloemkool in witte saus, aardappelen 

Dinsdag 31/3 Vleesbrood, rode kool, aardappelen 

Woensdag 1/4 Witloof kaas ham 

Donderdag 2/4 Kalkoengebraad, erwten en wortelen, patatjes 

Vrijdag 3/4 Visfilet, preiroom, patatjes 

Zaterdag 4/4 Orlof, spekboontjes, patatjes 

Zondag 5/4 Spaghetti  

Maandag 6/4 Ardeense vink en wortelpuree 

Dinsdag 7/4 Vol au vent met gebakken patatjes 

Woensdag 8/4 Ballekes in jagersaus en patatjes 

Donderdag 9/4 Cordon blue, erwtjes en gekookte aardappelen  

Vrijdag 10/4 Visfilet met broccoli puree 

Zaterdag 11/4 Kip, witloof, patatjes 

Zondag 12/4 Lasagne 

Maandag 13/4 FEESTDAG: geen maaltijd 

Dinsdag 14/4 Stoofvlees, erwten en wortelen, blokpatatjes 

Woensdag 15/4 Kippenboutjes, appelmoes, gebakken patatjes 

Donderdag 16/4 Hamburger en spinaziepuree 

Vrijdag 17/4 Visfilet, duglere, puree 

Zaterdag 18/4 Haantje in rode wijn saus en patatjes 

Zondag 19/4 Spaghetti 

Maandag 20/4 Blinde vink en broccoli puree  

Dinsdag 21/4 Kip met pepersaus, worteltjes en patatjes 

Woensdag 22/4 Kalkoenlapje, getomateerde boontjes, patatjes 

Donderdag 23/4 Chipolata, schorseneren in witte saus, patatjes 

Vrijdag 24/4 Visfilet met prei puree  

Zaterdag 25/4 Kalkoensate, groentjes en patatjes 

Zondag 26/4 Lasagne 

Maandag 27/4 Hamburger, bloemkool in witte saus, gekookte aardappelen 

Dinsdag 28/4 Ardeens gebraad, gekookte aardappelen, boontjes 

Woensdag 29/4 Kip curry met groenterijst 

Donderdag 30/4 Witloof kaas ham  

Vrijdag  1/5 FEESTDAG: geen maaltijd - maaltijd weekend komt op do 30/4 

Zaterdag 2/5 Vol au vent en patatjes 

Zondag 3/5 Spaghetti  
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Belangrijke contactgegevens 

Berchem 

 

Collectieve begeleider:  

Kelly 0496 567 319 kelly.paulissen@zewopa.be 

 of Mayke 0491 904 959 mayke.devuyst@zewopa.be 

 

Individuele begeleider: 

Marjan 0479 274 340 marjan.vanmontfort@zewopa.be  

 

Herentals 

 

Collectieve begeleider: 

Britt 0499 668 408 britt.salaets@zewopa.be  

 

Kapellen  

 

Individuele begeleider: 

Lies 0494 500 601 lies.matthyssen@zewopa.be  

 

Kiel 

Collectieve begeleider: 

Kelly 0496 567 319 kelly.paulissen@zewopa.be 

 

Individuele begeleider: 

Kato 0492 143 916 kato.vandenbranden@zewopa.be  

of Adolicia 0490 657 630 adolicia.namuisi@zewopa.be 

  

Lier 

 

Collectieve begeleider: 

Mayke 0491 904 959 mayke.devuyst@zewopa.be 

 

Individuele begeleider: 

Laura 0499 757 078 laura.vanostade@zewopa.be 

 

Zwijndrecht 

 

Collectieve begeleider. 

Lesley 0493 510 546 lesley.hoeymans@zewopa.be 

 

Individuele begeleider: 

Ria 0499 757 084 ria.vanbogaert@zewopa.be  
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