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Heist-op-den-Berg 22/06/2020 

Nieuwsbrief Lokaal Dienstencentrum 

 

Beste collega’s, bezoekers van het DVC en bewoners van The Village.  

 

Het Lokaal Dienstencentrum De Pit heeft voorzichtig de deuren terug geopend voor enkele initiatieven. Via 

deze brief willen we iedereen op de hoogte brengen van wat er momenteel leeft in het LDC. 

Bij elke activiteit die in en rond het WZH plaatsvindt, hebben we aandacht voor de social distance (1.5 meter 

afstand houden). 

 Het restaurant is terug geopend. Men kan iedere weekdag een maaltijd nuttigen tussen  

             11.45 u. en 13 u. Belangrijk is dat je een plaatsje reserveert op het nummer 015/22 88 88, dit   

             een week op voorhand. Bewoners van GAW The Village hoeven dit niet te doen.  

 Iedere dinsdag en vrijdag tussen 13 u. en 16 u. speelt de Hestse Petanqueclub op onze  

              Petanquebaan. Spelers brengen eigen materiaal mee.  

 De Hest Buurderij komt terug naar Ten Kerselaere vanaf 30 juni. Iedere dinsdagavond tussen  

              16.30 u. en 18 u. kunnen buurtbewoners, collega’s en andere langs komen om hun bestelde    

              producten af te halen. Meer weten: neem eens een kijken op volgende website  

           https://wij.boerenenburen.be 

 Dementiewandeling: activiteit in buitenlucht – rugzak af te halen bij het onthaal van WZH  

              Ten Kerselaere 

 De cafetaria zal terug geopend zijn op maandag en dinsdag van 13 u. tot 16 u. Ook hier  

              moeten we rekening houden met de maatregelen die voorgeschreven zijn. De cafetaria zal in  

              de eerste fase toegankelijk zijn voor cliënten van DVC en bewoners van The Village volgens  

              schema.  

 

Grote activiteiten kunnen we momenteel omwille van veiligheidsredenen nog niet terug opgestart worden.  

 

 Contact centrumleider Greet Volkaerts : 015 22 88 99 
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