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  WARME WIJK radio

 

Online  

Wijkcentrum 

 
  

Bingo + toffe online activiteiten 

 

 

 

 
 Een beetje vaag, stel je vraag 

➔ @Joris Bracquéne IN CHATBOX! 

Samen bewegen in ons kot 

 
 

Setje van de wijk

 

Samen lezen 
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      De programmatie op onze facebookpagina 

 

Er is licht aan het einde van de coronatunnel! Achter de schermen zijn wij hard aan het werken om zo snel als mogelijk de deuren van onze 
wijkcentra terug te openen. Voorlopig kunnen we daar nog GEEN exacte datum van geven en zetten we onze online programmatie nog even 
verder!  

DUS ook deze maand staan we klaar met een digitale programmatie. Ideeën hierover zijn zeker welkom!   

Surf naar onze facebookpagina Wijkcentra – Zewopa en daar vind je alles terug. Nu, wat staat er zoal op het programma? 

ONZE KLASSIEKERS 
 

1. Het Warme Wijk journaal 
We blijven wekelijks het meest recente nieuws aan jullie voorschotelen en dit met een vleugje humor en een grote knipoog      .  
 

2. Blijf in uw kot-bingo! 
Alreeds enkele keren is de blijf in uw kot bingo-WISSELBEKER! doorgegeven ( met de nodige voorzorgsmaatregelen uiteraard ) 
Ook deze maand heb je opnieuw de kans om de wisselbeker te pakken te krijgen. De foto’s verschijnen wekelijks in het journaal! Zorg 
snel dat je er ook eens tussen staat!! 
Elke woensdag om 14u met onze gastvrouw van dienst, Leila. 
 

3. Wondere verhalen met Mark Verstraelen 
Voor mensen die houden van verhalen. Je hebt het misschien al opgemerkt? De verhalen van Mark verschijnen niet meer zo vaak als 
voordien. Elke avond een verhaal voorlezen, je zou er voor minder hees van worden.  
OPGELET: Nu enkel nog op dinsdag en donderdagavond om 18:45u 
 

4. Livestream Ergo 
Vanaf nu zal de ergotherapie zich focussen op beweging. Altijd belangrijk en nu nog meer! Maandag en vrijdag om 17u.  
 

5. De uitdaging van de week 
Ga je graag een uitdaging aan? Wel, elke maandag om 10u schotelen we er eentje voor. Op vrijdag 10u maken we de winnaar van de 
week bekend.  
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6. Warme Wijk radio 
Muziek kan er nooit genoeg zijn en niets zo schoon als een plaatje aanvragen voor iemand met een mooie boodschap erbij. Op 
maandag 4 mei om 14u is de eerste uitzending. Stem af op wijkcentra – zewopa. Vergeet ook zelf niet een plaatsje met een leuke of 
warme of grappige boodschap aan te vragen via info@warmewijk.be. 
 

7. Tof met Christophe 
Hoe vonden jullie de voorbij donderdagen met Christophe? Wie vond de juiste zinnen bij het rad van fortuin? Wie kon raden wat er 
getekend werd bij pictionary?? Ook deze maand zet Christophe zich weer in om jullie een toffe online activiteit te bezorgen!  
Benieuwd? Kom zeker eens piepen. Elke donderdag om 14u.  
 

8. Een beetje vaag, stel je vraag 
Het zijn ongeziene tijden, ook bij Zewopa. We kunnen ons voorstellen dat je met heel wat vragen zit over hoe alles nu bij ons loopt en 
hoe het verder zal gaan.  
Je kan WEKELIJKS op vrijdag om 14uur  je vragen stellen via onze spiksplinternieuwe chatbox! Volg je graag de vragen van andere 
mee? Wil je zelf een vraag stellen? Wil je eens een videogesprek doen met onze directeur? 
Vraag dan zeker je lidmaatschap van de chatbox aan via:→ info@warmewijk.be of via onze facebookchat! 
 

9. Setje van de wijk 
Afwisselend met de Warme Wijk radio wordt er op maandag een dj-setje gespeeld door iemand die een link heeft met één van onze 
wijken. Let’s Dance! Ken jij nog iemand van de buurt die goede muziek speelt of zelf sets maakt? Laat het ons weten!! Wij zijn opzoek 
naar talent!  
 

10. Broere – Bart Moeyaert 
Het Boek “Broere” van Bart Moeyaert is nog niet uitgelezen, ook deze maand lezen we verder, samen met Linda! Op zaterdag en 
zondag om 17u krijg je een hoofdstuk voorgelezen door Linda. Niet te missen! 
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Ons ander aanbod in de wijk 

 

1. Verse soep en maaltijden 
Je kan nog steeds bij ons terecht voor soep (2 euro) en maaltijden (6 euro), elke dag van de week uitgezonderd feestdagen.  
 
2. Zewopapakketten 
Ook nog steeds beschikbaar en geleverd op dinsdag. Keuze uit:  

Voedselpakket klein (5 euro) 

Voedselpakket groot (25 euro) 

Hygiënepakket (5 euro) 

Drankpakket (10 euro) 

Broodpakket (8 euro) 
 Meer info kan je krijgen via de individuele en collectieve begeleiders.  
 

3. Boodschappendienst vrijwilligers  
Nieuw in ons aanbod is de boodschappendienst die vrijwilligers op zich nemen. Lukt het niet om zelf die boodschappen te gaan doen 
én woon je in onze wijk, dan kan je hierop beroep doen. Contacteer je begeleider voor meer informatie. 
 
En hoe werkt dat dan?  

- Bij interesse geef je dat door aan je begeleider 
- Via het collectief team wordt er een vrijwilliger gezocht 
- Je bezorgt je boodschappenlijstje aan je begeleider  
- De vrijwilliger kiest de winkel – je kan wel een voorkeur opgeven 
- De dag waarop de boodschappen worden gedaan is afhankelijk van de dag dat de vrijwilliger kan en wordt in samenspraak bekeken. 

We kiezen er bewust voor om per cluster aanvragen te bundelen. 
- Je boodschappen worden geleverd op de dag dat er gewinkeld wordt. 
- Je rekening wordt op factuur gezet + een extra kost van €5 voor levering.  
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      Niet vergeten: Volg ons op INSTAGRAM “Warme_Wijk” 

 
 

AANBOD JUNI – ONLINE TE VOLGEN VIA ONZE FACEBOOKPAGINA – WIJKCENTRA ZEWOPA 

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 
1 juni 2020 2 juni 2020 3 juni 2020 4 juni  5 juni  6 juni  7 juni  
Feestdag!  10u uitdaging van 

de week  
 
14u Warme wijk 
journaal 
 
18:45u: verhaal toon 
tellegen 

14U bingo 14u Tof met 
Christophe  
 
18:45u: verhaal toon 
tellegen 

10u onthulling 
uitdaging 
 
14u Een beetje 
vaag? Stel je vraag 
 
17u ergo beweging 

17u boek Broere 17u boek Broere 

8 juni  9 juni  10 juni  11 juni  12 juni  13 juni  14 juni  
10u Uitdaging van 
de week  
 
14u Warme wijk 
radio  
 
17u ergo beweging 

14u Warme wijk 
journaal 
 
18:45u: verhaal toon 
tellegen 

14U bingo 14u Tof met 
Christophe  
 
18:45u: verhaal toon 
tellegen 

10u onthulling 
uitdaging 
 
14u Een beetje 
vaag? Stel je vraag 
 
17u ergo beweging 

17u boek Broere 17u boek Broere 

15 juni  16 juni  17 juni  18 juni  19 juni  20 juni  21 juni  
10u Uitdaging van 
de week 
 
14u Setje van de 
wijk  
 
17u ergo beweging 

14u Warme wijk 
journaal 
 
18:45u: verhaal toon 
tellegen 

14U bingo 14u Tof met 
Christophe  
 
18:45u: verhaal toon 
tellegen 

10u onthulling 
uitdaging 
 
14u Een beetje 
vaag? Stel je vraag 
 
17u ergo beweging 

17u boek Broere 17u boek Broere 

22 juni  23 juni  24 juni  25 juni  26 juni  27 juni  28 juni  
10u Uitdaging van 
de week 
 
14u Warme wijk 
radio 
 
17u ergo beweging 

14u Warme wijk 
journaal 
 
18:45u: verhaal toon 
tellegen 

14U bingo 14u Tof met 
Christophe  
 
18:45u: verhaal toon 
tellegen 

10u onthulling 
uitdaging 
 
14u Een beetje 
vaag? Stel je vraag 
 
17u ergo beweging 

17u boek Broere 17u boek Broere 

29 juni  30 juni       
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10u Uitdaging van 
de week 
 
14u Setje vd wijk  
 
17u ergo beweging 

14u Warme wijk 
journaal 
 
18:45u: verhaal toon 
tellegen 
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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 juni 2020  Inschrijven: ten laatste tegen dinsdag de week vooraf 

dag datum Maaltijd €6 

Maandag 1/6 Feestdag: geen maaltijdbedeling 

Dinsdag 2/6 Kippenschnitsel, snijboontjes en patatjes 

Woensdag 3/6 Witloof kaasham en puree 

Donderdag 4/6 Champignonburger, worteltjes, gekookte patatjes 

Vrijdag 5/6 Visfilet, zuiderse saus, peterselie aardappelen 

Zaterdag 6/6 Kalkoenbrochette, groentjes en patatjes 

Zondag 7/6 Lasagne 

Maandag 8/6 Worst, broccoli kaassaus, gekookte aardappelen 

Dinsdag 9/6 Vol au vent met gebakken patatjes 

Woensdag 10/6 Ardeense burger, erwtjes en wortelen, gekookte aardappelen 

Donderdag 11/6 Gebraad, bloemkool in witte saus, gekookte aardappelen 

Vrijdag 12/6 Gepaneerde vis, tartaar, citroenpuree 

Zaterdag 13/6 Beuling, appelmoes en patatjes 

Zondag  14/6 Spaghetti 

Maandag 15/6 Kippeboutjes, appelmoes, gebakken patatjes 

Dinsdag 16/6 Stoofvlees, boontjes en patatjes 

Woensdag 17/6 Cordon bleu met wortelpuree 

Donderdag 18/6 Kip curry groentenrijst 

Vrijdag  19/6 Visfilet, dillesaus en spinaziepuree 

Zaterdag 20/6 Hamburger, witloof, patatjes 

Zondag  21/6 Lasagne 

Maandag 22/6 Blinde vink, groentenstoemp 

Dinsdag 23/6 Schnitsel, schorsneren in witte saus, gekookte aardappelen 

Woensdag 24/6 Gebraad, pepersaus, seizoensgroentjes, kruidenpatatjes 

Donderdag 25/6 Kippenblokjes, zoetzuur, groentenrijst 

Vrijdag 26/6 Visfilet, preiroom, gekookte aardappelen 

Zaterdag 27/6 Lamsburger, erwtjes en wortelen, patatjes 

Zondag 28/6 Spaghetti 

Maandag 29/6 Ardeense vink, rode kool en gekookte aardappelen 

Dinsdag 30/6 Kalkoenlapje, bloemkool in witte saus, gekookte aardappelen 

Woensdag 1/7 Ballakes met selder en tomatensaus, gekookte aardappelen 

Donderdag  2/7 Kip met oosterse wijze en groenterijst 

Vrijdag 3/7 Gepaneerde visfilet, citroenpuree en tartaar 

Zaterdag 4/7 Vol au vent met blokpatatjes 

Zondag 5/7 Lasagne 
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Belangrijke contactgegevens 
Algmeen wijkcentra: info@warmewijk.be 

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  

 


