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VOORWOORD

Beste bezoeker

Ook al is het na de Tieltse Feesten wat minder druk in het dienstencentrum, je bent nog steeds 
welkom in onze cafetaria voor een fris drankje of een ijsje. De cafetaria blijft de hele zomer elke 
werkdag open.

Vanaf september komt er wat meer leven in de brouwerij, want dan starten we weer met tal 
van cursussen en activiteiten. Neem alvast een kijkje op pagina 8 voor een overzicht van onze 
cursussen.

Als Zorg Tielt zijn we zeer verheugd om ons nieuw gebouw in de Deken Darraslaan feestelijk  
te kunnen openen. Het dagverzorgingscentrum en 16 nagelnieuwe assistentiewoningen  
worden er gehuisvest. Ben je benieuwd? Kom dan zeker een kijkje nemen tijdens het opendeur-
weekend. Je leest er meer over op de pagina’s 6 en 7.

Heb jij al een Gele Doos in jouw koelkastdeur staan? Nee? Ontdek op pagina 17 waarom dat  
een goed idee is.

Verder in dit infoblad vind je enkele pagina’s vol leute en alweer een heerlijk recept van onze 
koksmuts Johan!

Geniet van de zomer en vergeet niet voldoende water te drinken. 

 

Veel leesplezier en tot in het dienstencentrum!

Tielt, 1 juli 2022

Griet Deroo 
Coördinator Dienstencentrum ‘t Vijverhof Tielt
T 051 40 26 46  - dienstencentrum@ztielt.be



Wij willen onze gegevens zo goed mogelijk  
up-to-date houden.  

Wens jij je infoblad verder per post te ontvangen?  
Laat ons dat dan zeker weten vóór 15 augustus! 

Hoe?  
Stuur een mail naar dienstencentrum@ztielt.be  
of bel ons op T 051 40 26 46.

Krijgen we geen reactie, dan schrappen we jouw 
adres uit ons adressenbestand.

Wens je liever het infoblad per mail te ontvangen, 
laat ons dit dan ook weten. 
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BELANGRIJKE OPROEP

mailto:dienstencentrum%40tielt.be?subject=


VOORWOORD
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IN DE KIJKER

WARME MAALTIJDEN IN HET DIENSTENCENTRUM

Voor wie?
• iedereen die een cursus volgt in het dienstencentrum (in het lopende schooljaar van de  

cursus).
• iedereen die deelneemt aan een activiteit van het dienstencentrum.
• iedereen die een warme maaltijd aan huis krijgt, maar liever niet alleen aan tafel zit (aanvraag  

via dienstencentrum ‘t Vijverhof).

Wat?  
Soep - hoofdgerecht - dessert en water 
Het menu wordt geafficheerd aan de ingang van het dienstencentrum.
Je wordt vriendelijk bediend en kan rustig aanschuiven aan onze eettafel in de grote zaal van het 
dienstencentrum.

Prijs? 
€ 10 per persoon
Indienen via dienst thuiszorg (gehuisvest in het dienstencentrum): max. € 7 per persoon  
(naargelang het inkomen).

Reserveren?
Gelieve je maaltijd 2 dagen op voorhand te reserveren aan de bar, per telefoon of via mail.  

Betalen?
Via maandelijkse factuur.

Meer info: Dienstencentrum ’t Vijverhof  - T 051 40 26 46 of dienstencentrum@ztielt.be
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IN DE KIJKER

OPENINGSWEEKEND 27 & 28 AUGUSTUS
Dagverzorgingscentrum en assistentiewoningen
Tijdens het weekend van 27 en 28 augustus opent Zorg Tielt een gloednieuw dagverzorgings-
centrum en 16 nieuwe assistentiewoningen op zorgcampus Deken Darras. Iedereen is van 
harte welkom om een kijkje te komen nemen. 
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Het dagverzorgingscentrum ‘Huyse Kenhoft’ is sinds 1989 een vaste waarde in Tielt en huisde 
sindsdien reeds op verschillende locaties. Het krijgt nu zijn definitieve stek op de zorgcampus 
Deken Darras.

LEEFRUIMTE EN ONTMOETINGSRUIMTE
Op de benedenverdieping is een mooie en gezellige leefruimte ingericht die uitgeeft op een 
ruime, afgesloten tuin. Met mobiele wanden kan de ruimte opgesplitst en polyvalent gebruikt 
worden: zowel mensen met een zorgnood als mensen die op zoek zijn naar gezelschap en een 
zinvolle vrijetijdsbesteding kunnen er terecht. 
De ontmoetingsruimte voor de bewoners van de assistentiewoningen bevindt zich ook op de 
benedenverdieping. Op die manier zijn het dagverzorgingscentrum en de assistentiewoningen 
met elkaar verbonden en is interactie mogelijk tussen de verschillende bezoekers en bewoners. 
Beneden zijn er ook nog een aangepaste badkamer en een aantal rustkamers.
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IN DE KIJKER

ASSISTENTIEWONINGEN
De bovenverdieping biedt plaats aan 16 assistentiewoningen. Deze beantwoorden aan alle 
hedendaagse comfortnormen en maken het mogelijk om zelfstandig te blijven wonen, met wat 
hulp wanneer nodig en gewenst. Met een oproepsysteem staan de flats in verbinding met het 
woonzorgcentrum; zo is een helpende hand altijd dichtbij.  
De bewoners kunnen ook maaltijden gebruiken uit de keuken van het woonzorgcentrum.

WARMTEPOMP
Het gebouw wordt verwarmd met vloerverwarming, aangestuurd door een warmtepomp.  
Naast een gezellige warmte in de winter biedt de pomp ook de nodige afkoeling in de ruimtes 
tijdens de warmere maanden. Bovendien is verwarmen met een waterpomp energiezuinig en 
milieuvriendelijk, een bewuste keuze.

Benieuwd? Onze deuren staan voor je open op zaterdag van 14u00 tot 18u00 en op zondag van 
10u00 tot 17u00.

Simulatie van de leefruimte van het dagverzorgingscentrum

© Veld K Architecten
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Het nieuwe cursusseizoen gaat half september van start in dienstencentrum ’t Vijverhof.  
De inschrijvingen starten dinsdag 5 juli. Zie hieronder voor een overzicht van de cursussen.

WAT DAG/ UUR AANTAL  
LESSEN DATA PRIJS

ENGELS  
GEVORDERDEN

donderdag 
13u30 tot 15u00

11 lessen 15/9, 22/9, 6/10, 13/10, 20/10, 
10/11, 17/11, 24/11, 1/12, 8/12 en 
15/12

€ 77,00

ENGELS  
STARTERS

donderdag 
15u15 tot 16u45 

11 lessen 15/9, 22/9, 6/10, 13/10, 20/10, 
10/11, 17/11, 24/11, 1/12, 8/12 en 
15/12

€ 77,00

ENGELSE 
CONVERSATIE

woensdag 
14u45 tot 16u45 

11 lessen 14/9, 21/9, 28/9, 12/10, 19/10, 
09/11, 16/11, 23/11, 30/11, 7/12 
en 14/12

€ 88,00

OCHTEND 
GYMNASTIEK 

maandag 
9u00 tot 10u00 

12 lessen 12/9, 19/9, 3/10, 10/10, 17/10, 
24/10, 7/11, 14/11, 21/11, 28/11, 
5/12 en 12/12

€ 72,00

OCHTEND 
GYMNASTIEK 

maandag  
10u00 tot 11u00 

12 lessen 12/9, 19/9, 3/10, 10/10, 17/10, 
24/10, 7/11, 14/11, 21/11, 28/11, 
5/12 en 12/12

€ 72,00

TAI CHI dinsdag  
9u00 tot 10u15 

13 lessen 13/9, 20/9, 27/9, 4/10, 11/10, 
18/10, 25/10, 8/11, 15/11, 22/11, 
29/11, 6/12 en 13/12

€ 91,00

PILATES woensdag  
9u00 tot 10u00 

12 lessen 14/9, 21/9, 28/9, 5/10, 12/10, 
19/10, 26/10, 9/11, 16/11, 23/11, 
30/11 en 7/12

€ 72,00

KALLIGRAFIE maandag  
9u00 tot 12u00 

4 lessen 19/9, 24/10, 21/11 en 12/12 € 28,00

TEKENEN EN  
SCHILDEREN

dinsdag 
9u00 tot 12u00 

14 lessen 13/9, 20/9, 27/9, 4/10, 11/10, 
18/10, 25/10, 8/11, 15/11, 22/11, 
29/11, 6/12, 13/12 en 20/12

€ 119,00

BLOEMSCHIKKEN woensdag  
13u30 tot 16u00 

4 lessen 14/9, 12/10, 16/11 en 14/12 € 28,00

BREIEN Vrijdag 
14u00 tot 16u30 

10 lessen 23/9, 30/9, 7/10, 14/10, 21/10, 
28/10, 18/11, 25/11, 2/12 en 9/12

€ 70,00

CURSUSSEN
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Procedure inschrijving
Vul het inschrijfformulier volledig in, ook als je dat vorig jaar gedaan hebt. Het ingevulde formulier kan je  
binnenbrengen in de cafetaria van het dienstencentrum, opsturen per post of mailen. 

INSCHRIJVING:

Voornaam:  ....................................................................................................................................................................

Naam:  ...........................................................................................................................................................................

Straat + nummer:  .........................................................................................................................................................

Gemeente:...............................................................Rijksregisternummer: ..................................................................

Telefoonnummer:  ........................................................................................................................................................

Gsm:  .............................................................................................................................................................................

E-mailadres:  .................................................................................................................................................................

Noteer hier de cursus die je wil volgen:

SOORT CURSUS PRIJS CURSUS

BETALING:
Stort het juiste bedrag op het rekeningnummer van het dienstencentrum: BE56 0910 1966 7888. 
Na betaling krijg je een bevestiging van je inschrijving. Deze is pas definitief als je het bedrag van de cursus(sen) 
hebt overgeschreven. Vermeld bij de mededeling jouw naam, gevolgd door de naam van de cursus. 
Na betaling krijg je een bevestiging van je inschrijving. 
Je bent pas ingeschreven als je betaald hebt. Geen betaling is geen deelname aan de cursus!

Datum: ...................................................................................

Handtekening cursist: ............................................................

Inschrijfformulier cursussen dienstencentrum ‘t Vijverhof

Dienstencentrum ‘t Vijverhof
Kortrijkstraat 68, 8700 Tielt
T 051 40 26 46  - dienstencentrum@ztielt.be
Openingsuren: elke werkdag 
Bureau centrumleidster: 9u00 tot 12u00. In 
de namiddag op afspraak. Gesloten op vrijdag.

TOESTEMMING VOOR HET MAKEN EN GEBRUIKEN VAN BEELDMATERIAAL (VERPLICHT INVULLEN)
In het dienstencentrum worden af en toe foto’s en filmpjes gemaakt. Die worden vooral gebruikt om  
informatie te verstrekken over activiteiten van het dienstencentrum. Dit kan via externe en interne kanalen  
zoals Infoblad, stadsmagazine, website en Facebook. Kruis aan wat van toepassing is:

0 Ik ga akkoord dat er beeldmateriaal van mij gemaakt en gebruikt wordt voor interne en externe  
    communicatiekanalen van het dienstencentrum.

0 Ik ga NIET akkoord dat er beeldmateriaal van mij gemaakt en gebruikt wordt voor interne en externe  
    communicatiekanalen van het dienstencentrum.
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NIEUW!

DE CREABOX ZOEKT CREATIEVELING
Greta Vervisch start vanaf 16 september met een nieuwe hobbyclub, waarbij creatieve technieken 
mixen centraal staat. 

Wat?
We vormen een creatieve groep van mensen (M, V, X) die graag 
met de handen iets creëren. 
Borduren, haken, graveren, pimpen, breien, juwelen maken, 
zentangle, weven, vlechten, kartonneren, schilderen … Het kan 
allemaal, zolang het maar in een boX past (kwestie van niet  
veel ruimte in te nemen).

Creëren, ontdekken, uitwisselen, proberen, mekaar inspireren … 
zijn de basis van deze groep.
We willen ook hobby’s mixen, out of the boX denken, een stapje 
verder gaan. Blijf je liever bij het vertrouwde, dat kan natuurlijk 
ook. 

Wat denk je van geborduurde juwelen, geweven dagbladen,  
een mandje uit oude kledij, een spelletje voor de kinderen,  
gebreide bloempotten … kortom Pinterest op z’n best.  

Wat heb je nodig?
Je eigen project(je), eigen materiaal en heel veel goesting. 

Wanneer?
Elke vrijdagvoormiddag van 9u00 tot 12u00 
in dienstencentrum’t Vijverhof
Deelnemen is gratis.
De eerste creaboX vindt plaats op vrijdag 16 september.

Wens je meer info, neem gerust contact op:
Greta Vervisch
M 0486 93 69 80
T 051 40 42 18
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CAFETARIA

 TEAROOM
Woensdagnamiddag = tearoom namiddag!

BIER VAN DE MAAND - CHOUFFE SOLEIL € 2,50
Delicaat, fruitig, verfrissend … CHOUFFE Soleil belooft je de hele  
zomer lang stralende momenten. Gebrouwen op basis van een men-
geling van gemoute gerst, tarwe en rogge, verspreidt dit biertje een 
zoet aroma van vlierbloesems en kamille. Zalige smaken van citrus-
vruchten (mandarijn en limoen) met toetsen van vanille en een hint 
van peper. Een feest voor je smaakpapillen! 
In de ietwat troebele CHOUFFE Soleil schijnt altijd de zon. 

KOERS OP TV
Wist je dat je de koers kan volgen op ons tv-scherm in de cafetaria? 
Koersliefhebbers, wees welkom! 

De aardbeien zijn er weer!

Elke woensdagnamiddag kan je genieten van een  
ijscoupe met verse aardbeien in onze cafetaria of op ons terras.

2 bollen vanille-ijs, aardbeien, slagroom en koekje € 4,00 
3 bollen vanille-ijs, aardbeien, slagroom en koekje € 4,50

Ook de pannenkoeken blijven verkrijgbaar in de cafetaria.
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ACTIVITEIT

Wanneer?

Dinsdag 13 september 2022

14.00 uur tot 16.00 uur

Waar?

In dienstencentrum 'onder de Torens' 

Oud Gemeentehuis

Aarselestraat 8

8700 Aarsele

Programma:

Workshop 'klein geluk voor de mantelzorger' 

+ genieten van een zomers dessertje

Inschrijven kan tot donderdag 8 september '22 

op het nummer 051 40 26 46

Mantelzorgcafé
zomereditie

Mantelzorgcafés Tielt is een samenwerking tss de dienstencentra van Zorg Tielt en Samana West-
Vlaanderen. Het mantelzorgcafé is een moment van rust voor de mantelzorger die veel taken op
zich neemt voor een zieke of zorgbehoevende partner, vriend(in), familielid, … 
Voor wie? Alle mantelzorgers van groot Tielt en omstreken. Inschrijven op voorhand is verplicht, de
plaatsen zijn beperkt.
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ACTIVITEIT

PRAATCAFÉ
VOOR MENSEN MET KANKER EN HUN NAASTEN
Voortijdige zorgplanning, een goed idee? - maandag 19 september om 14u00
Voordracht over een waardig levenseinde, met nuttige informatie over patiëntenrechten,  
palliatieve zorg en euthanasie. 
Ook worden een aantal documenten zoals ‘negatieve wilsverklaring’ en ‘wilsverklaring inzake 
euthanasie’ toegelicht. Kortom, belangrijke info voor jouw toekomstige zorgplanning.

Spreker
Erik Swaenepoel, coördinator LEIF-punt Roeselare

Inschrijven
Vóór maandag 12 september, via het onthaal van dienstencentrum ‘t Vijverhof of telefonisch op 
het nummer T 051 40 26 46 (enkel voormiddag)

Het praatcafé is gratis!
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INFOARTIKEL

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat te doen bij warm weer? 
“Wees voorbereid en zorg voor anderen” 
Die warme dagen. We verlangen er met zijn allen elk jaar opnieuw naar. 
Maar dat lekkere weer heeft soms minder prettige gevolgen. Want elk jaar 
sterven nog honderden mensen aan de gevolgen van warmte. Stevige 
zonnestralen op komst? Bereid je goed voor en breng tijdens deze periode 
een extra bezoekje aan alleenwonende ouderen of chronisch zieken.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De meeste mensen lopen geen risico met extreme warmte indien ze verstandig 
omgaan met de zon, maar alert blijven is de boodschap. Jaarlijks sterven nog 
steeds honderden mensen aan de gevolgen van warmte. Vaak gaat het om 
alleenstaande ouderen of chronisch zieken.  

Zorg voor anderen 

Geef deze kwetsbare groep daarom extra aandacht. Ken je alleenstaande 
senioren of zieken? Of vermoed je dat er zo iemand in je straat woont? Ga op 
warme dagen eens kijken of ze zich goed voelen en voldoende vocht 
binnenkrijgen. Misschien kan je wat boodschappen doen. Baby of jonge 
kinderen in de buurt? Help ze om voldoende te drinken. Laat kinderen NOOIT 
achter in een geparkeerde auto, ook niet als je twee minuutjes naar de winkel 
moet. 

Wees voorbereid 
Dat warme weer? Dat pakken we wel aan als het zover is. Het ziet er bewolkt 
uit, geen vuiltje aan de lucht. Toch ben je tijdens de ‘warme maanden’ best 
altijd voorbereid. Zorg er bijvoorbeeld voor dat je altijd water bij hebt, zeker 
onderweg. En hou de weersvoorspellingen in de gaten, zo kom je minder snel 
voor verrassingen te staan.  

Wanneer hulp zoeken? 
Heeft de zon of warmte je toch te pakken? Dan neem je best op tijd 
maatregelen. Banale symptomen als hoofdpijn of duizeligheid kunnen de 
eerste symptomen zijn van ernstige problemen. Voel je je niet lekker op een 
heel warme dag? Drink dan zeker meteen meer water, zoek een koele plek en 
rust. Als je toch twijfelt is het goed om je huisdokter te bellen. Handig dus als 
je zijn of haar nummer op zak hebt.  Reageer jij of iemand anders abnormaal 
op warmte? Dat kan bijvoorbeeld braken zijn of overvloedig zweten, 
kortademigheid, een hoge lichaamstemperatuur, …. Dan is het goed om 
meteen de spoeddiensten te bellen. Koel de persoon in moeilijkheden af en pas 
eerste hulp toe indien nodig.  
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INFOARTIKEL

 

 Website met advies en praktische tips 
Maar zover hoeft het hopelijk niet te komen. Wie tijdens de warme 
dagen zijn gezond verstand gebruikt, komt al een heel eind. Wie toch 
nog advies wenst kan terecht op www.warmedagen.be. Daar vind je 
antwoord op vragen als ‘mag je koffie of thee drinken bij warm weer’, 
‘hoe krijg ik mijn slaapkamer koel’ en ‘hoe nuttig is airco’? Met deze 
tips kun je in alle veiligheid genieten van de warme dagen! 

 

 

Drink voldoende 
• Drink meer dan gewoonlijk, ook 

als je geen dorst hebt. 

• Drink bij voorkeur water. 

• Kleurt je urine donker? Dan 
drink je te weinig. 

Hou jezelf koel  
• Zoek koele plekken op en 

vermijd de zon. 

• Verplaats inspanningen naar 
een koeler moment van de dag. 

• Draag lichte, loszittende, 
lichtgekleurde kledij. 

• Koel je lichaam af (lauwe 
douche, (voeten)bad, ...). 

• Draag een hoofddeksel. 

Hou je huis koel  
• Verlucht op momenten dat het 

buiten koeler is dan binnen. 

• Gebruik zonwering (rolluiken, 
luifels, gordijnen, ...). 

• Gebruik een ventilator, die kan 
helpen om de ruimte te verkoelen. 

• Beperk het gebruik van apparaten 
die warmte produceren (fornuis, 
oven, computer, ...). 
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INFO

DE GELE DOOS
Deze kleine plastic doos bevat belangrijke medische gegevens en noodcontacten en wordt  
bewaard in de deur van de koelkast. Dit is een plaats waar hulpdiensten de gegevens in een  
crisismoment snel terugvinden.

Hoe werkt het?
In de Gele Doos zit een fiche voor noodcontacten en medische gegevens. Daarnaast is er een  
vermissingsfiche voorzien voor personen met een vermissingsrisico. Een zorgverlener of  
mantelzorger vult de gegevens samen met de eigenaar van de doos in.

De Gele Doos met de fiches wordt bewaard in de koelkastdeur. Wie een Gele Doos in de koelkast 
heeft, geeft dat aan door de bijhorende sticker op de binnenkant van de voordeur te kleven. 

Hulpverleners vinden zo snel de nodige informatie en verliezen geen tijd bij een noodinterventie.

Voor wie?
Alle mensen met een specifieke zorg- en ondersteuningsnood. Een zorgverlener bepaalt wie in 
aanmerking komt en houdt rekening met kenmerken zoals: medicatiegebruik, dementie,  
chronische aandoening, invaliditeit, thuisverpleging, gezinshulp, alleenstaanden of mensen met 
weinig netwerk rond, hulpmiddelen (bijv. rollator), psychische kwetsbaarheid, mensen in een  
palliatieve situatie …

Info
Reserveer jouw Gele Doos bij onze thuiszorgcoördinator telefonisch op het nummer  
T 051 40 26 46. Zij geeft je graag nog een woordje uitleg.
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RECEPT

FOREL MET KRUIDENBOTER,  
GEBAKKEN AARDAPPELEN EN WATERKERS

Benodigdheden
1 rolletje kruidenboter (Meggle 125 gr.)
2 forellen
1 bussel waterkers
300 gr aardappelen
zout en peper
boter

Bereidingswijze
Verwarm de oven voor op 180°C.
De vis wordt in z’n geheel gebakken. Knip wel de staart en vinnen van de forellen.
Maak enkele ondiepe insnijdingen in één zijkant van de forellen. Zo kan de kruidenboter het 
visvlees extra smaak geven.

Neem een ruime braadslee en zet ze op een matig vuur. Smelt er een klontje boter in.
Leg de forellen in de hete boter en bak ze ongeveer anderhalve minuut langs elke zijde.
Leg de forellen met de ingesneden huid naar boven en leg op elke vis een portie van de  
kruidenboter.
Gaar de forellen ongeveer 10 minuten op 180°C in de voorverwarmde oven.

Schil de aardappelen en kook ze gaar in lichtgezouten water (kook de aardappelen niet te ‘plat’). 
Giet ze af en zet ze opzij tot kort voor het serveren.
Snij de aardappelen in hapklare stukken of in dikke schijven.
Verhit een klontje boter en een scheutje olijfolie in een braadpan.
Bak de stukken aardappel goudbruin, op een matig vuur. Kruid ze tussendoor met een snuifje 
zout.

Spoel intussen de waterkers schoon. Beschadig de blaadjes niet met een te harde waterstraal. 
Verwijder ook de taaiste steeltjes.
Doe de waterkers in een slakom en schenk er een beetje olijfolie en balsamico over.  
Kruid het slaatje met wat zout en een klein beetje peper. Meng alles voorzichtig.
Gebruik grote borden. Serveer elke tafelgast een forel en schep er gebakken aardappelen bij en 
een toefje waterkers.
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KALENDER

Kalender activiteiten/diensten ‘T VIJVERHOF
voor de periode: 01/07/2022  - 31/08/2022

Datum Startuur Einduur Omschrijving Lokaal

vr 01/07/22 09:00 12:00 Fantasiejuwelenclub Appartement 1.3

vr 01/07/22 Cafetaria - tearoom  
GESLOTEN Cafetaria

ma 04/07/22 LDC gesloten (dag na de 
Tieltse Europafeesten)

di 05/07/22 Cafetaria - tearoom:  
GESLOTEN Cafetaria

wo 06/07/22 09:30 18:00 Cafetaria - tearoom Cafetaria

wo 06/07/22 13:45 18:00 Fietsclub Inkomhal Vijverhof

do 07/07/22 09:30 18:00 Cafetaria - tearoom Cafetaria

do 07/07/22 13:30 17:30 Biljartclub Grote zaal kant bar

do 07/07/22 14:00 16:00 Dansclub Grote zaal kant scherm

vr 08/07/22 08:30 11:45 Pedicure Pedicure- en massagelokaal

vr 08/07/22 09:30 18:00 Cafetaria - tearoom Cafetaria

ma 11/07/22 LDC gesloten (Feest van de 
Vlaamse Gemeenschap)

di 12/07/22 09:30 18:00 Cafetaria - tearoom Cafetaria

di 12/07/22 13:30 17:30 Biljartclub Grote zaal kant bar

wo 13/07/22 09:30 18:00 Cafetaria - tearoom Cafetaria

wo 13/07/22 13:45 18:00 Fietsclub Inkomhal Vijverhof

do 14/07/22 09:30 18:00 Cafetaria - tearoom Cafetaria

do 14/07/22 13:30 17:30 Biljartclub Grote zaal kant bar

do 14/07/22 14:00 16:00 Dansclub Grote zaal kant scherm
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vr 15/07/22 08:30 16:45 Pedicure Pedicure- en massagelokaal

vr 15/07/22 09:30 18:00 Cafetaria - tearoom Cafetaria

ma 18/07/22 09:30 18:00 Cafetaria - tearoom Cafetaria

ma 18/07/22 14:00 16:30 Scrabblekring Crealokaal 0.3

di 19/07/22 09:00 12:00 LEIF Vergaderlokaal

di 19/07/22 09:30 18:00 Cafetaria - tearoom Cafetaria

di 19/07/22 13:30 17:30 Biljartclub Grote zaal kant bar

wo 20/07/22 09:30 18:00 Cafetaria - tearoom Cafetaria

wo 20/07/22 13:45 18:00 Fietsclub Inkomhal Vijverhof

do 21/07/22 LDC gesloten (Nationale 
Feestdag)

vr 22/07/22 09:30 18:00 Cafetaria - tearoom Cafetaria

ma 25/07/22 09:30 18:00 Cafetaria - tearoom Cafetaria

ma 25/07/22 14:00 16:30 Scrabblekring Crealokaal 0.3

di 26/07/22 09:30 18:00 Cafetaria - tearoom Cafetaria

di 26/07/22 13:30 17:30 Biljartclub Grote zaal kant bar

wo 27/07/22 09:30 18:00 Cafetaria - tearoom Cafetaria

wo 27/07/22 13:45 18:00 Fietsclub Inkomhal Vijverhof

do 28/07/22 09:30 18:00 Cafetaria - tearoom Cafetaria

do 28/07/22 13:30 17:30 Biljartclub Grote zaal kant bar

do 28/07/22 14:00 16:00 Dansclub Grote zaal kant scherm

vr 29/07/22 08:30 11:45 Pedicure Pedicure- en massagelokaal

vr 29/07/22 09:30 18:00 Cafetaria - tearoom Cafetaria
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ma 01/08/22 09:30 18:00 Cafetaria - tearoom Cafetaria

ma 01/08/22 14:00 16:30 Scrabblekring Crealokaal 0.3

ma 01/08/22 15:30 16:45 Badmintonclub Sporthal voor werking LDC

di 02/08/22 09:30 18:00 Cafetaria - tearoom Cafetaria

di 02/08/22 13:30 17:30 Biljartclub Grote zaal kant bar

wo 03/08/22 09:30 18:00 Cafetaria - tearoom Cafetaria

wo 03/08/22 13:45 18:00 Fietsclub Inkomhal Vijverhof

do 04/08/22 09:30 18:00 Cafetaria - tearoom Cafetaria

do 04/08/22 13:30 17:30 Biljartclub Grote zaal kant bar

do 04/08/22 14:00 16:00 Dansclub Grote zaal kant scherm

vr 05/08/22 08:30 16:45 Pedicure Pedicure- en massagelokaal

vr 05/08/22 09:00 12:00 Fantasiejuwelenclub Appartement 1.3

vr 05/08/22 09:30 18:00 Cafetaria - tearoom Cafetaria

ma 08/08/22 09:30 18:00 Cafetaria - tearoom Cafetaria

ma 08/08/22 14:00 16:30 Scrabblekring Crealokaal 0.3

ma 08/08/22 15:30 16:45 Badmintonclub Sporthal voor werking LDC

di 09/08/22 09:30 18:00 Cafetaria - tearoom Cafetaria

di 09/08/22 13:30 17:30 Biljartclub Grote zaal kant bar

wo 10/08/22 09:30 18:00 Cafetaria - tearoom Cafetaria

wo 10/08/22 13:45 18:00 Fietsclub Inkomhal Vijverhof

do 11/08/22 09:30 18:00 Cafetaria - tearoom Cafetaria

do 11/08/22 13:30 17:30 Biljartclub Grote zaal kant bar



21

KALENDER

do 11/08/22 14:00 16:00 Dansclub Grote zaal kant scherm

vr 12/08/22 08:30 11:45 Pedicure Pedicure- en massagelokaal

vr 12/08/22 09:30 18:00 Cafetaria - tearoom Cafetaria

ma 15/08/22 LDC gesloten  
(O.L.V. Hemelvaart)

di 16/08/22 09:00 12:00 LEIF Vergaderlokaal

di 16/08/22 09:30 18:00 Cafetaria - tearoom Cafetaria

di 16/08/22 13:30 17:30 Biljartclub Grote zaal kant bar

wo 17/08/22 09:30 18:00 Cafetaria - tearoom Cafetaria

wo 17/08/22 13:45 18:00 Fietsclub Inkomhal Vijverhof

do 18/08/22 09:30 18:00 Cafetaria - tearoom Cafetaria

do 18/08/22 13:30 17:30 Biljartclub Grote zaal kant bar

do 18/08/22 14:00 16:00 Dansclub Grote zaal kant scherm

vr 19/08/22 08:30 11:45 Pedicure Pedicure- en massagelokaal

vr 19/08/22 09:30 18:00 Cafetaria - tearoom Cafetaria

ma 22/08/22 09:30 18:00 Cafetaria - tearoom Cafetaria

ma 22/08/22 14:00 16:30 Scrabblekring Crealokaal 0.3

ma 22/08/22 15:30 16:45 Badmintonclub Sporthal voor werking LDC

di 23/08/22 09:00 10:30 Zangkoor Grote zaal kant scherm

di 23/08/22 09:30 18:00 Cafetaria - tearoom Cafetaria

di 23/08/22 13:30 17:30 Biljartclub Grote zaal kant bar

wo 24/08/22 09:30 18:00 Cafetaria - tearoom Cafetaria

wo 24/08/22 13:45 18:00 Fietsclub Inkomhal Vijverhof
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OPENINGSUREN

do 25/08/22 09:30 18:00 Cafetaria - tearoom Cafetaria

do 25/08/22 13:30 17:30 Biljartclub Grote zaal kant bar

do 25/08/22 14:00 16:00 Dansclub Grote zaal kant scherm

vr 26/08/22 08:30 16:45 Pedicure Pedicure- en massagelokaal

vr 26/08/22 09:30 18:00 Cafetaria - tearoom Cafetaria

ma 29/08/22 09:30 18:00 Cafetaria - tearoom Cafetaria

ma 29/08/22 14:00 16:30 Scrabblekring Crealokaal 0.3

ma 29/08/22 15:30 16:45 Badmintonclub Sporthal voor werking LDC

di 30/08/22 09:00 10:30 Zangkoor Grote zaal kant scherm

di 30/08/22 09:30 18:00 Cafetaria - tearoom Cafetaria

di 30/08/22 13:30 17:30 Biljartclub Grote zaal kant bar

wo 31/08/22 09:30 18:00 Cafetaria - tearoom Cafetaria

wo 31/08/22 13:45 18:00 Fietsclub Inkomhal Vijverhof

HET DIENSTENCENTRUM ZAL GESLOTEN ZIJN:

Maandag 11 juli: Vlaamse feestdag
Donderdag 21 juli: Nationale feestdag
Maandag 15 augustus: O.L.V. Hemelvaart



Dienstencentrum 't Vijverhof

Openingsuren
Onthaal dienstencentrum en dienst thuiszorg
Elke werkdag van 9u00 tot 12u00

Kantoor centrumleidster
Elke werkdag van 9u00 tot 12u00. In de namiddag op afspraak
Gesloten op vrijdag

Cafetaria
Elke werkdag van 9u30 tot 12u00 en van 13u30 tot 18u00

Contactgegevens
Dienstencentrum ‘t Vijverhof
Kortrijkstraat 68, 8700 Tielt
T 051 40 26 46  - dienstencentrum@ztielt.be  - www.ztielt.be

mailto:dienstencentrum%40ztielt.be%20?subject=
http://www.ztielt.be


Dienstencentrum  
onder de Torens

Verschijnt maandelijks, uitgezonderd in augustus  * V.U. Voorzitter Zorg Tielt * Jaargang 45 * Afgiftekantoor, 8700 Tielt 1 P004304

DIENSTENCENTRUM ONDER DE TORENS 
Aarselestraat 4, 8700 Tielt (Aarsele)  - M 0470 65 36 13

onderdetorens@ztielt.be  - www.ztielt.be
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Infoblad JULI-AUG

onder de Torens
dienstencentrum
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http://www.ztielt.be




VOORWOORD

3

Michèlle Nachtergaele
Coördinator dienstencentrum ‘onder de Torens’

M 0470 65 36 13 - onderdetorens@ztielt.beonder de Torens
dienstencentrum

hé
kijk eens omhoog
de zon loopt als een gek  
te stralen!

mailto:onderdetorens%40ztielt.be?subject=
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GEZOCHT

DIGITALE DUIZENDPOOT
Onze leefwereld wordt alsmaar digitaler, maar het is niet altijd voor iedereen even makkelijk om 
daar een weg in te vinden. Daarom zoekt dienstencentrum ‘Onder de Torens’ een vrijwilliger die 
de buurtbewoners wegwijs kan maken in de digitale wereld.

Wij zijn op zoek naar iemand die:
• zijn weg kent in de digitale/sociale media
• een antwoord kan bieden op kleine digitale vragen
• een antwoord kan bieden op vragen rond tablet, smartphone, apps … 
• samen met de persoon op zoek gaat naar het beste antwoord op de vraag
• geduld heeft en de tijd neemt om alles duidelijk uit te leggen

Wanneer?
14-daags of maandelijks op dinsdagnamiddag tijdens het infopunt in het Oud-gemeentehuis  
in Aarsele. Contacteer Michèlle Nachtergaele via T 0470 65 36 13.



5

BUURTCAFÉ

BUURTCAFÉ
Het buurtcafé is in juli en augustus gesloten.

We zien je graag terug vanaf september.
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BUURTRESTAURANT
Op dinsdag- en woensdagmiddag wordt een warme maaltijd aangeboden.  
Wie wenst, kan op die dagen samen met buurtbewoners de voeten onder tafel schuiven  
en genieten van een heerlijke, versbereide maaltijd. De babbels zijn gratis inbegrepen.

Een maaltijd bestaat uit soep, hoofdschotel, dessert en water. 

Prijs
€ 5: personen waarvan het inkomen lager is dan het leefloon. 
€ 7: 65+ of personen met verhoogde tegemoetkoming / personen gekend bij Welzijn Tielt.
€ 10: personen < 65 jaar of niet-inwoner van Tielt.

Inschrijven
Telefonisch tot één dag voordien. De betaling gebeurt cash of via maandelijkse factuur. 

Goed om weten 
Het buurtrestaurant gaat open vanaf 11u00. Het middagmaal wordt voorzien rond 12u00.

In juli en augustus is het buurtrestaurant één keer per week open  
en dit afwisselend op dinsdag en woensdag.

BUURTRESTAURANT
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WAT SCHAFT DE POT?

Wo 06/07 Florentijnse soep  koude vleesschotel  gebakken aardappelen  yoghurt

Di 12/07 heldere uiensoep met kaas  chipolata met pepersaus  prinsessenboontjes   
 peterselie-aardappelen  pudding

Wo 20/07 Italiaanse soep  gebakken vis  slaatje  gebakken aardappelen  yoghurt

Di 26/07 Portugese soep  gemengde brochette met jagerssaus  erwten   
 natuuraardappelen  pudding

Wo 03/08 tomatensoep  gebakken vis met Provençaalse saus  slaatje   
 gebakken aardappelen  yoghurt

Di 09/08 vissoep  kalfsworst met demi-glace saus  erwten en wortelen   
 peterselie-aardappelen  yoghurt

Wo 17/08 Florentijnse soep  koolvis  rauwkost  gebakken aardappelen  yoghurt

Di 23/08 heldere uiensoep met kaas  gevogelteburger met pepersaus  spinazie in room   
 peterselieaardappelen  pudding

Wo 31/08 Italiaanse soep  gemarineerde kalkoenbrochette met currysaus  ananas  rijst

BUURTRESTAURANT
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INFOPUNT

Het infopunt is gesloten in juli en augustus.  
Vanaf september kan je opnieuw in het Oud Gemeentehuis bij onderstande diensten terecht. 

Heb je in tussentijd toch vragen? Dan kan je de diensten altijd telefonisch bereiken.
Aan het infopunt kan je voor allerhande dienstverleningen terecht.

THUISZORGCOORDINATOR ZORG TIELT
Elke maand is de thuiszorgcoördinator van Zorg Tielt aanwezig in het dienstencentrum  
‘onder de Torens’. Voor vragen en/of opstart van één van onze thuiszorgdiensten (maaltijden aan 
huis, boodschappendienst, klusjesdienst, Minder Mobielen Centrale, wasdienst of Foton),  
kan je bij Louise terecht in het Oud Gemeentehuis in Aarsele. Kom gerust langs zonder afspraak.

Wanneer 
Elke laatste dinsdag van de maand van 14u00 tot 17u00.  
T 051 40 26 46

WELZIJN TIELT
Elke maand kan je iemand van Welzijn Tielt vinden in het dienstencentrum.
Je kan er terecht met vragen rond sociale voordelen, premies, financiële steun, achterstallige 
facturen, zitdagen van andere diensten … Kom langs zonder afspraak.

Wanneer
Elke tweede dinsdag van de maand van 14u00 tot 17u00.  
T 051 40 90 52.

LEIF (LEVENSEINDE INFORMATIE FORUM)
Vanaf april kan je ook in het Oud Gemeentehuis een afspraak maken met een deskundige 
LEIF-medeweker om al je vragen over een waardig levenseinde te beantwoorden.

Voor wie 
Voor alle inwoners van groot-Tielt en de randgemeenten (Ruiselede, Dentergem, Meulebeke, 
Pittem en Wingene). De zitdagen zijn gratis!

Wanneer
Je maakt telefonisch in de voormiddag een afspraak in dienstencentrum ‘t Vijverhof via het  
nummer T 051 40 26 46.

Breng mee
LEIF-plan (map met invulformulieren, gratis te verkrijgen bij alle apothekers in groot-Tielt).
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KALENDER

Kalender activiteiten/diensten ONDER DE TORENS
voor de periode: 01/07/2022  - 30/08/2022

Datum Startuur Einduur Omschrijving Lokaal

wo 06/07/22 11:00 13:30 Buurtrestaurant Grote zaal

di 12/07/22 11:00 13:30 Buurtrestaurant Grote zaal

wo 20/07/22 11:00 13:30 Buurtrestaurant Grote zaal

di 26/07/22 11:00 13:30 Buurtrestaurant Grote zaal

wo 03/08/22 11:00 13:30 Buurtrestaurant Grote zaal

di 09/08/22 11:00 13:30 Buurtrestaurant Grote zaal

wo 17/08/22 11:00 13:30 Buurtrestaurant Grote zaal

di 23/08/22 11:00 13:30 Buurtrestaurant Grote zaal

wo 31/08/22 11:00 13:30 Buurtrestaurant Grote zaal



Dienstencentrum onder de Torens

Openingsuren
Onthaal dienstencentrum
Elke dinsdag en woensdag van 9u30 tot 17u00

Buurtrestaurant
Elke dinsdag- en woensdagmiddag van 11u00 tot 13u30

Buurtcafé
Elke dinsdag- en woensdagnamiddag van 13u30 tot 16u30

Contactgegevens
Dienstencentrum onder de Torens
Oud Gemeentehuis Aarsele, Aarselestraat 4
M 0470 65 36 13  - onderdetorens@ztielt.be  - www.ztielt.be

onder de Torens
dienstencentrum

mailto:onderdetorens%40ztielt.be?subject=
http://www.ztielt.be
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