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VOORWOORD

Beste bezoeker

De lichte bloesjes, shorts en zwierige rokken komen weer uit de kast. De zomer is nabij. 
Dat merk je ook in het dienstencentrum. De cafetaria blijft wat langer open (tot 18u00),  
het terras staat uit, de bloemen zijn geplant … Kortom, alles is aanwezig om volop van dat  
zomergevoel te kunnen genieten. 

Maar ook binnen blijft het gezellig druk met de clubwerkingen en cursussen.  
De spelletjes in de cafetaria worden gesmaakt, net als onze ijsjes met verse aardbeien. 

Op donderdag 23 juni, ‘Dag van de Mantelzorger’, verwennen we onze mantelzorgers met  
een ontbijt. Meer info vind je op pagina 6.

Ook de Tieltse Europafeesten zijn na 2 jaar afwezigheid terug.  
Eindelijk kunnen we weer genieten van een gezellige drukte in onze straat.  
Wat er dan te beleven valt in het dienstencentrum, lees je op pagina 10.

We kijken graag een beetje vooruit en proberen je nu al warm te maken voor onze cursussen  
die starten in september. Zie pagina 14.

Op pagina 13 tovert huiskok Johan alweer een leuk lentereceptje uit zijn koksmuts.
 

Veel leesplezier en tot in het dienstencentrum!

Tielt, 1 juni 2022

Griet Deroo 

Coördinator Dienstencentrum ‘t Vijverhof Tielt
T 051 40 26 46  - dienstencentrum@ztielt.be
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IN DE KIJKER

25 JAAR MINDER MOBIELEN CENTRALE
Dit jaar bestaat onze Minder Mobielen Centrale 25 jaar.  
Al 25 jaar kunnen de Tieltenaren beroep doen op een poule vrijwilligers die onze minder  
mobiele leden veilig op hun bestemming brengen. 

Om hen voor deze vrijwillige en kostbare inzet te bedanken, werden ze uitgenodigd voor  
een hapje en een drankje in dienstencentrum ’t Vijverhof. 
Dat hebben ze dubbel en dik verdiend!

Heb je ook zin om deze toffe bende te vervoegen, neem dan snel contact op met onze  
thuiszorgcoördinator Louise. T 051 40 26 46. 
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OPROEP

GEZOCHT!
CHAUFFEURS - M/V/X
MMC (Minder Mobielen Centrale Tielt) zoekt, wegens het groeiend aantal leden, 

extra chauffeurs.

Ben jij sociaal, rijd je graag met de wagen en heb je nog een beetje vrije tijd?
Dan ben jij de vrijwilliger die we zoeken! 

Wil je, tegen onkostenvergoeding, iemand met verplaatsingsproblemen wegbrengen naar  
allerhande activiteiten (familie, dokter, hobby’s …)?

Je bepaalt zelf hoeveel tijd je hieraan spendeert. 
Voor meer inlichtingen contacteer onze thuiszorgcoördinator Louise Snauwaert , 
op het nummer T 051 40 26 46 of thuiszorgdienst@ztielt.be.
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ACTIVITEIT

Wanneer?

Donderdag 23 juni 2022

9.00 uur tot 11.00 uur

Waar?

In Dienstencentrum 't Vijverhof

Kortrijkstraat 68

8700 Tielt

Programma:

Voorstelling project mantelzorgcafés Tielt + bedankontbijt.

Inschrijven kan tot maandag 20 juni '22 

op het nummer 051/40 26 46

Bedankontbijt 
voor onze mantelzorgers

Een titel toevoegen

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.

23 JUNI ’22 = DAG VAN DE MANTELZORGER 
Samana West-Vlaanderen en Zorg Tielt sloegen de handen in elkaar om mantelzorgcafés te  
organiseren. Tijdens deze momenten kunnen mantelzorgers die dag in dag uit instaan voor  
de zorgen van een familielid, partner, vriend … even tot rust komen en genieten. 

Ben je zelf actief mantelzorger en kan je zo’n moment ook wel eens gebruiken, schrijf je dan in 
voor de eerste editie van in totaal 4 mantelzorgcafés per jaar. We lichten ons project toe en  
willen je bedanken voor het vele werk. Dat doen we met een ontbijt op 23 juni,  
’De Dag van de Mantelzorger.’
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INFOARTIKEL

MANTELZORGER ZIJN, HOE DOE JE DAT? (bron:www.samana.be )
Tips van mantelzorgers voor mantelzorgers

Maak kennis met Loes, Rukiye en Eric. Als mantelzorger hebben ze de voorbije jaren heel wat 
drempels en hindernissen overwonnen. De ervaring die ze hierbij gaandeweg opgebouwd  
hebben, delen ze graag.

Tip 1: Wees mild voor jezelf
Mensen hebben wel eens de neiging om steeds op zoek te gaan naar wat beter kan. Maar als 
mantelzorger heb je vaak niet alle touwtjes in handen. Geef jezelf dan geen kleinerende  
opmerkingen. Je bent geen superman of -vrouw. En dat is helemaal ok.
Rukiye: ‘Ik heb moeten leren om mild te zijn voor mezelf. Ik kan het niet allemaal alleen, en dat 
is normaal. Zorgen voor iemand is niet makkelijk. Het is best oké als je het eens niet weet,  
je kwaad bent of gewoon eens even helemaal niets doet. Geef jezelf wat ademruimte, je  
bedoelt het goed.’

Tip 2: Weet waaraan je begint en informeer je
Mantelzorg kan op verschillende levensdomeinen een impact hebben. Van bijkomende  
administratieve rompslomp en veranderende relaties tot fysieke gevolgen bij intense  
lichamelijke hulp. Verschillende diensten en hulpbronnen staan klaar om je te ondersteunen  
en te helpen. Verken alle mogelijkheden om de zorg en alles wat er bij komt kijken, zo goed  
mogelijk te dragen of te verdelen.
Rukiye: ‘Ga een gesprek aan met je huisarts of de thuisverpleging. Ik ben ook heel goed  
geholpen door de Zorglijn van CM. Dat was mijn toegangspoort voor heel wat antwoorden op 
mijn zorgvragen. De zorglijnmedewerker gaf info en advies over de sociale tegemoetkomingen, 
vrijstellingen en verminderingen, financiële voordelen, het ontlenen of aankopen van hulp-
middelen, het organiseren van tijdelijke oppas … Afhankelijk van de zorgsituatie verwijst hij je 
ook door voor een persoonlijk contact met de maatschappelijk werker van jouw woonplaats.’

Tip 3: Maak goede afspraken
Wat kan je wel en wat niet? Goede afspraken met de persoon voor wie je zorgt, andere  
betrokken mantelzorgers en de thuiszorgdiensten vermijden misverstanden later.
Loes: ‘Openheid naar de persoon voor wie je zorgt, is super belangrijk. Dan weet hij of zij wat 
ze kunnen verwachten en wat niet. Dat kan om heel specifieke zaken gaan zoals bij fysieke hulp 
vertellen welke handelingen je gaat doen. Maar dat gaat ook over duidelijk communiceren over 
je limieten richting andere mantelzorgers, in mijn geval is dat mijn mama.’

Tip 4: Durf hulp vragen
Wordt de zorg je wat te veel of raak je overbelast? Vraag dan tijdig om hulp. Familie, vrienden 
en buren zijn vaak bereid je (tijdelijk) een paar praktische zaken uit handen te nemen. Bespreek 
problemen op tijd met je huisarts of thuishulp. En vergeet je werkgever niet. Ook daar is jouw 
situatie vaak bespreekbaar.
Loes: ‘Een vriendin en haar ouders helpen ons vaak. Wanneer mijn papa niet kan rijden,  
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INFOARTIKEL

brengen ze mij bijvoorbeeld naar het station, of komen me thuis oppikken.
Eric: ‘In het begin werkte ik nog voltijds, dus had ik heel veel hulp van mijn kinderen. Ze namen 
een stukje van het huishouden over wanneer mijn vrouw iets niet meer of minder goed kon.  
Na een tijd ben ik met tijdskrediet deeltijds kunnen gaan werken, dus nam ik weer meer over. 
We hebben ook veel gehad aan thuisverpleging. Je moet echt leren praten en vragen stellen. 
Alleen dan vind je alle hulp die je nodig hebt.’
Rukiye: ‘Hulp vragen is niet makkelijk, maar als mantelzorger moet je dat doen. Zeker wanneer 
je mantelzorg combineert met een baan. Door met je werkgever transparant te zijn over je  
situatie, kunnen ze hier ook rekening mee houden.’

Tip 5: Zorg voor jezelf
Je kan maar goed voor iemand anders zorgen als je ook goed voor jezelf zorgt. Anders loert 
overbelasting al snel om de hoek. Leer daarom je grenzen herkennen en voorzie voldoende tijd 
om te ontspannen.
Rukiye: ‘Mantelzorger zijn vergt veel energie. Het is daarom geen overbodige luxe om af en toe 
wat tijd voor jezelf in te plannen. Sinds mijn zoon in een woonzorgcentrum verblijft, heb ik weer 
de kracht en energie om voor hem en voor mijn andere kinderen te zorgen. Het was een heel 
moeilijke keuze, maar als mantelzorger moet je goed voor jezelf zorgen.’
Loes: ‘Ik voel me al sinds jonge leeftijd erg verantwoordelijk voor mijn papa en dat kan soms 
zwaar doorwegen. Ik heb geleerd om naar mezelf te luisteren en alleen daar put ik al kracht uit. 
Het geeft je meer zelfvertrouwen.’
Eric: ‘In het begin nam ik weinig tijd voor mezelf. Maar nu snap ik dat ik een fysieke uitlaat nodig 
heb om er mentaal tegen te kunnen. Daarom ga ik graag fietsen of fitnessen. Sinds ik een cursus 
‘koken voor mannen’ volgde, heb ik ook mijn passie voor koken ontdekt. En daarnaast kweek ik 
druiven om wijn van te maken. Daar ben ik vele uurtjes mee bezig.’
‘We nemen ook jaarlijks deel aan een groepsvakantie van Samana. De ‘Midweek mantelzorg in 
Ter Duinen’, aan de kust. Dankzij de hulp van de aanwezige verpleegsters die de zorg van mijn 
vrouw op zich nemen, kan ik tijdens die week ook tot rust komen en even op een volledig ander 
ritme leven.’

Tip 6: Onderhoud sociale contacten
Als mantelzorger ben je vaak een luisterend oor voor de persoon voor wie je met veel liefde en 
inzet zorgt. Maar zelf moet je je verhaal uiteraard ook wel eens kwijt kunnen. Onderhoud en 
koester daarom je sociale contacten en je netwerk. Of zoek contact op met andere mantelzor-
gers. Mensen die hetzelfde meemaken begrijpen elkaar al met een half woord. Die verstand-
houding, dat begrip en de emotionele steun die je bij elkaar vindt, heb je echt nodig.
Eric: ‘Ik heb veel hulp gehad aan de ontmoetingsmomenten zoals een mantelzorgcafé  van  
Samana. Je kan er je mening verkondigen, vragen stellen aan lotgenoten, je hart luchten …  
Als we die niet hadden, zou onze moeilijkste periode nog veel moeilijker geweest zijn.’
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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 euro 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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TIELTSE FEESTEN

Na 2 jaar kan er het eerste weekend van juli eindelijk weer gefeest worden op de Tieltse  
Europafeesten. Stad Tielt zorgt ook dit jaar weer voor een divers en muzikaal programma.  
Kom in onze straat genieten van de gezellige drukte van de braderie of neem plaats op ons  
gezellig terras.

TERRAS
Dit jaar wordt het zomerterras verzorgd door Wereldwinkel Tielt. Deze vereniging diende het 
origineelste project in om het terras uit te baten en werd zo de winnaar van de wedstrijd ‘win 
onze cafetaria’. Zorg Tielt geeft op die manier de vereniging de kans om hun clubkas te spijzen. 
Benieuwd naar het resultaat? Kom dan zeker iets drinken en steun deze vereniging.

FOTOTENTOONSTELLING
Ook terug van weggeweest: de fototentoonstelling van Fotoclub Gamma! 
De leden van de fotoclub exposeren hun mooiste foto’s voor jou in de grote zaal van het 
dienstencentrum. Kom zeker eens langs, er hangen echte pareltjes bij. 
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CAFETARIA

ZOMER IN HET DIENSTENCENTRUM!
Ons zonneterras vooraan is weer open. Wees welkom! 
Neem plaats en geniet met je snoet in de zon van een koffie, frisdrank of een biertje of laat je 
verleiden door een ijsje met aardbeien.

ZOMEROPENINGSUREN
Van 9u30 tot 12u00 en van 13u30 tot 18u00.
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CAFETARIA

 TEAROOM
Woensdag- en vrijdagnamiddag = tearoom namiddag!

VERS GEBAK OP VRIJDAG  € 2,50

vrijdag 3 juni: BOULES

vrijdag 10 juni: BRESILIENNETAART

vrijdag 20 juni: APPELTAART

vrijdag 24 juni: AARDBEIENTAART

BIER VAN DE MAAND - VEDETT  € 2,50
Vedett is een blond premiumbier met een alcoholpercentage van 5.2% dat zich kenmerkt door 
de aangename droge smaak, gedomineerd door een lichte bitterheid van hop en een vleugje 
citroen.

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 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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RECEPT

Onze huiskok Johan verrast ons deze maand met een lentereceptje. 
Genieten maar!

KALKOENKARBONADEN MET ASPERGES

Benodigdheden

800 g kalkoenkarbonaden
1 bundel asperges
2 wortelen
1 ui
2,5 dl kippenbouillon
1 dl witte droge wijn
1 dl room
1 el bloem
2 el bieslook
1 kruidnagel
peper van de molen
boter en olijfolie

Bereidingswijze

Bak de kalkoenkarbonaden goudbruin in boter en olijfolie.
Bestrooi met de bloem en laat 1 min. bakken.
Overgiet met de wijn en laat de saus indikken.
Voeg de in plakjes gesneden wortelen bij.
Voeg de hele ui met daarin de kruidnagel bij.
Voeg de kippenbouillon toe.
Laat 30 min. sudderen.
Kook ondertussen de asperges 5 min. (ze moeten beetgaar blijven).
Snij de asperges in stukken.
Als het vlees gaar is, voeg je de room toe en laat even inkoken.
Voeg de asperges en de bieslook erbij.
Neem de ui eruit.

Kruid met peper van de molen.
Laat nog 2 min. zachtjes sudderen.
Dien op met gekookte aardappeltjes.
Strooi er de fijngesneden bieslook en peterselie over.
Dien onmiddellijk op.  
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CURSUSSEN

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
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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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KALENDER

Kalender activiteiten/diensten ‘T VIJVERHOF
voor de periode: 01/06/2022  - 30/06/2022

Datum Startuur Einduur Omschrijving Lokaal

wo 01/06/22 09:00 10:00 Pilates voorjaar 2022 Grote zaal kant scherm

wo 01/06/22 09:30 18:00 Cafetaria -tearoom Cafetaria

wo 01/06/22 13:30 16:30 Handwerkclub Grote zaal kant scherm

wo 01/06/22 13:45 18:00 Fietsclub Inkomhal Vijverhof

wo 01/06/22 15:00 17:00 Engelse conversatie  
voorjaar 2022 Dubbele klas 1.4

do 02/06/22 09:30 18:00 Cafetaria -tearoom Cafetaria

do 02/06/22 13:30 17:30 Biljartclub Grote zaal kant bar

do 02/06/22 13:30 15:00 Engels gevorderden  
voorjaar 2022 Crealokaal 0.3

do 02/06/22 14:00 16:00 Dansclub Grote zaal kant scherm

do 02/06/22 15:15 16:45 Engels starters  
voorjaar 2022 Crealokaal 0.3

vr 03/06/22 08:30 16:45 Pedicure Pedicure- en massagelokaal

vr 03/06/22 09:00 12:00 Fantasiejuwelenclub Appartement 1.3

vr 03/06/22 09:30 18:00 Cafetaria - tearoom Cafetaria

ma 06/06/22
Dienstencentrum gesloten 

pinkstermaandag

di 07/06/22 09:00 10:30 Zangkoor Grote zaal kant scherm

di 07/06/22 09:00 10:15 Tai chi voorjaar 2022 Bewegingslokaal 0.1

di 07/06/22 09:00 12:00 Tekenen en schilderen  
voorjaar 2022 Appartement 1.3

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

di 07/06/22 13:30 17:30 Biljartclub Grote zaal kant bar
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wo 08/06/22 09:00 10:00 Pilates voorjaar 2022 Grote zaal kant scherm

wo 08/06/22 09:30 18:00 Cafetaria - tearoom Cafetaria

wo 08/06/22 13:30 16:30 Creaclub wenskaarten Grote zaal kant scherm

wo 08/06/22 13:45 18:00 Fietsclub Inkomhal Vijverhof

do 09/06/22 09:30 18:00 Cafetaria - tearoom Cafetaria

do 09/06/22 13:30 17:30 Biljartclub Grote zaal kant bar

do 09/06/22 13:30 15:00 Engels gevorderden  
voorjaar 2022 Crealokaal 0.3

do 09/06/22 14:00 16:00 Dansclub Grote zaal kant scherm

do 09/06/22 15:15 16:45 Engels starters  
voorjaar 2022 Crealokaal 0.3

vr 10/06/22 08:30 11:45 Pedicure Pedicure- en massagelokaal

vr 10/06/22 09:30 18:00 Cafetaria - tearoom Cafetaria

ma 13/06/22 09:00 12:00 Kalligrafie voorjaar 2022 Appartement 1.3

ma 13/06/22 09:00 10:00 Ochtendgymnastiek om 9u 
voorjaar 2022 Bewegingslokaal 0.1

ma 13/06/22 09:30 18:00 Cafetaria - tearoom Cafetaria

ma 13/06/22 10:00 11:00 Ochtendgymnastiek om 10u 
voorjaar 2022 Bewegingslokaal 0.1

ma 13/06/22 14:00 16:30 Scrabblekring Crealokaal 0.3

ma 13/06/22 15:45 16:45 Badmintonclub Sporthal voor werking LDC

di 14/06/22 09:00 10:30 Zangkoor Grote zaal kant scherm

di 14/06/22 09:00 10:15 Tai chi voorjaar 2022 Bewegingslokaal 0.1

di 14/06/22 09:00 12:00 Tekenen en schilderen  
voorjaar 2022 Appartement 1.3

di 14/06/22 09:30 18:00 Cafetaria -tearoom Cafetaria

di 14/06/22 13:30 17:30 Biljartclub Grote zaal kant bar



18

KALENDER

wo 15/06/22 09:00 10:00 Pilates voorjaar 2022 Grote zaal kant scherm

wo 15/06/22 09:30 18:00 Cafetaria -tearoom Cafetaria

wo 15/06/22 13:30 16:30 Handwerkclub Grote zaal kant scherm

wo 15/06/22 13:30 16:00 Bloemschikken  

voorjaar 2022 Bewegingslokaal 0.1

wo 15/06/22 13:45 18:00 Fietsclub Inkomhal Vijverhof

do 16/06/22 09:30 18:00 Cafetaria -tearoom Cafetaria

do 16/06/22 13:30 17:30 Biljartclub Grote zaal kant bar

do 16/06/22 14:00 16:00 Dansclub Grote zaal kant scherm

vr 17/06/22 08:30 11:45 Pedicure Pedicure- en massagelokaal

vr 17/06/22 09:30 18:00 Cafetaria -tearoom Cafetaria

ma 20/06/22 09:30 18:00 Cafetaria -tearoom Cafetaria

ma 20/06/22 14:00 16:30 Scrabblekring Crealokaal 0.3

ma 20/06/22 14:00 17:00 KOTK praatcafé: evolutie  
van longkanker Bewegingslokaal 0.1

ma 20/06/22 15:45 16:45 Badmintonclub Sporthal voor werking LDC

di 21/06/22 09:00 12:00 LEIF Vergaderlokaal

di 21/06/22 09:00 10:30 Zangkoor Grote zaal kant scherm

di 21/06/22 09:30 18:00 Cafetaria -tearoom Cafetaria

di 21/06/22 13:30 17:30 Biljartclub Grote zaal kant bar

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

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

do 23/06/22 09:00 11:00 MANTELZORGERS  
bedankingsontbijt Grote zaal kant scherm

do 23/06/22 09:30 18:00 Cafetaria -tearoom Cafetaria
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KALENDER

do 23/06/22 13:30 17:30 Biljartclub Grote zaal kant bar

do 23/06/22 14:00 16:00 Dansclub Grote zaal kant scherm

vr 24/06/22 08:30 16:45 Pedicure Pedicure- en massagelokaal

vr 24/06/22 09:30 18:00 Cafetaria -tearoom Cafetaria

ma 27/06/22 09:30 18:00 Cafetaria -tearoom Cafetaria

ma 27/06/22 14:00 16:30 Scrabblekring Crealokaal 0.3

ma 27/06/22 15:45 16:45 Badmintonclub Sporthal voor werking LDC

di 28/06/22 09:30 18:00 Cafetaria -tearoom Cafetaria

wo 29/06/22 09:30 18:00 Cafetaria -tearoom Cafetaria

wo 29/06/22 13:45 18:00 Fietsclub Inkomhal Vijverhof

do 30/06/22 Cafetaria gesloten



HET DIENSTENCENTRUM ZAL GESLOTEN ZIJN OP:
MAANDAG 6 JUNI (Pinkstermaandag)

MAANDAG 4 JULI (dag na de Tieltse Europafeesten)

MAANDAG 11 JULI (Feest van de Vlaamse Gemeenschap)

DONDERDAG 21 JULI (Nationale Feestdag)

Vanwege de fototentoonstelling in de grote zaal en de Tieltse Europafeesten zijn de  

openingstijden gewijzigd op onderstaande momenten:

DINSDAG 28 JUNI

dienstencentrum en cafetaria open, grote zaal niet beschikbaar  geen biljart

WOENSDAG 29 JUNI

dienstencentrum en cafetaria open, grote zaal niet beschikbaar  geen biljart

DONDERDAG 30 JUNI

cafetaria gesloten en grote zaal niet beschikbaar  geen biljart

VRIJDAG 1 JULI

cafetaria gesloten en grote zaal niet beschikbaar  geen biljart

DINSDAG 5 JULI

cafetaria gesloten, grote zaal terug beschikbaar.
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BELANGRIJK

INFO

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@tielt.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. 

mailto:dienstencentrum%40tielt.be?subject=


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

PB- PP  B-
BELGIE(N) - BELGI

04304PB- PP  B-
BELGIE(N) - BELGIQUE

04304PP  B-04304PB-PP|P-004304
BELGIEN(N)-BELGIQUE

Infoblad JUNI

onder de Torens
dienstencentrum

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




VOORWOORD

3

Michèlle Nachtergaele

Coördinator dienstencentrum ‘onder de Torens’
M 0470 65 36 13 - onderdetorens@ztielt.beonder de Torens

dienstencentrum

PSST…

Het is 

al juni Maar dat 

blijft even 

tussen

mei en juli

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

26 APRIL - OPENING ‘ONDER DE TORENS’
De zon scheen, de vogels in de tuin van het Oud Gemeentehuis floten en de buurtbewoners  
waren nieuwsgierig. Het lekkere eten in het buurtrestaurant werd gesmaakt en de poffertjes 
in het buurtcafé stilden het kleine hongertje in de namiddag. De warme woorden en de kleine 
babbeltjes met buurtbewoners maakten van de opstart van ‘onder de Torens’ een TOP-start. 
Bedankt aan iedereen die op zijn manier een steentje bijdroeg. 
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IN DE KIJKER

STRAFFE MADAMMEN
Het vrijwilligersteam van ‘onder de Torens’ bestaat uit deze vier straffe madammen.  
Wekelijks staan zij met hun mooiste glimlach en vlotte babbels voor jullie klaar.  
De één stroopt de mouwen op in het buurtrestaurant, de ander bedient je met plezier  
in het buurtcafé. Ken jij hen al?

MARTINA LAMBRECHT

MARIJKE VANROBAEYS

RITA SABBE

HILDE PATTYN

5
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BUURTCAFÉ

BUURTCAFÉ
Elke dinsdag- en woensdagnamiddag is ons buurtcafé open van 13u30 tot 16u30. 
Je kan er gezellig bijkletsen, rustig een boek lezen of een kaartje leggen bij een heerlijke koffie.

Op woensdagnamiddag zetten we extra in op familie en richten we een echt ‘Familiesalon’ in!  
Het samenbrengen van jong en oud staat die dag centraal.  
Er zijn tal van spelletjes voor de kleinsten. Kom gerust eens langs met je (klein)kinderen.
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OPROEP

CHRISTA EN OMER ZIJN OP ZOEK
Christa en Omer zijn op zoek naar compagnons die op dinsdag- of woensdagnamiddag samen 
met hen een gezelschapspel willen spelen.
Christa zou graag een kaartje leggen, Omer zoekt partners om Rummikub te spelen.
Wie komt hen vergezellen in het buurtcafé?

Heb je met een paar buren/vrienden een 

 (creatieve) passie?

Wil je die passie graag delen met anderen? 

En ondertussen eentje drinken?

In het buurtcafé hebben we hiervoor  

de nodige ruimte.
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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. 

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

Prijs

€ 7: 65+ of personen met verhoogde tegemoetkoming / personen gekend bij Welzijn Tielt.
€ 5: personen waarvan het inkomen lager is dan het leefloon.
€ 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.

BUURTRESTAURANT
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WAT SCHAFT DE POT?

Di 31/05 preisoep  kipfilet, bruine saus  wortelen  gekookte aardappelen  pudding

Wo 1/06 tomatensoep met balletjes  zalmburger, hollandaise saus  rauwkost  gebruinde  
 aardappelen  koek

Di 7/06 groentensoep  varkensmignonette, vleesjus  gestoofde bloemkool   
 peterselieaardappelen  fruit

Wo 8/06 champignonsoep  goulash  wortel- en knolseldersla  gebakken aardappelen  
 yoghurt

Di 14/06 kippensoep  kippenbil, bruine saus  ananas  pasta basilicum  pudding

Wo 15/06 wortelsoep  vis gratino  tomaatsla  puree  koek

Di 21/06 slasoep  schnitzel, tijmsaus  broccoli  couscous  fruit

Wo 22/06 wortel-kokossoep  boomstammetje  wokgroenten  gebakken aardappelen   
 yoghurt

Di 28/06 vissoep  kalfsworst, demi-glace saus erwten en wortelen   
 peterselieaardappelen  pudding

Wo 29/06 buurtrestaurant gesloten omwille van kinderactiviteit zorgzame buurten!

BUURTRESTAURANT
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INFOPUNT

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 2de 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: 01/06/2022  - 30/06/2022

Datum Startuur Einduur Omschrijving Lokaal

wo 01/06/22 11:00 13:30 Buurtrestaurant Grote zaal

wo 01/06/22 13:30 17:00 Buurtcafé / Familiesalons Grote zaal

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

di 07/06/22 13:30 17:00 Buurtcafé Grote zaal

wo 08/06/22 11:00 13:30 Buurtrestaurant Grote zaal

wo 08/06/22 13:30 17:00 Buurtcafé / Familiesalons Grote zaal

di 14/06/22 11:00 13:30 Buurtrestaurant Grote zaal

di 14/06/22 13:30 17:00 Buurtcafé Grote zaal

di 14/06/22 14:00 17:00 Zitdag Welzijn Tielt Gespreksruimte

wo 15/06/22 11:00 13:30 Buurtrestaurant Grote zaal

wo 15/06/22 13:30 17:00 Buurtcafé / Familiesalons Grote zaal

di 21/06/22 11:00 13:30 Buurtrestaurant Grote zaal

di 21/06/22 13:30 17:00 Buurtcafé Grote zaal

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

wo 22/06/22 13:30 17:00 Buurtcafé / Familiesalons Grote zaal

di 28/06/22 11:00 13:30 Buurtrestaurant Grote zaal

di 28/06/22 13:30 17:00 Buurtcafé Grote zaal

di 28/06/22 14:00 17:00 Zitdag thuiszorgcoördinator Gespreksruimte

wo 29/06/22 11:00 13:30 Buurtrestaurant Grote zaal

wo 29/06/22 13:30 17:00 Buurtcafé / Familiesalons 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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LEUTE

ZOEK DE 12 VOORWERPEN IN DE TEKENING
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