
  



Welkom in het Dienstencentrum De Pit 

Het LDC bevindt zich in het hartje van ons WZH.  

  Er valt altijd wel iets te beleven. Zo kan je dagelijks langs komen in de  

cafetaria of gebruik maken van het restaurant.  

 

6 en 20 sept.: Koffieklets om 14.00 u.  in The Village 

 

7  en  21 sept. : Misviering om 10.30 u.   

                  

8 en 22 sept.: * Wandeling in de buurt: 15.00 u. aan The Village 

 

17 sept.: * Bezoek aan druk– en uitleendienst 10.30 u. en 13.30 u.  

  (vervoer kan geregeld worden via Ten Kerselaere) 

         

20 sept.: * Bib-Bus van 14.00 u. tot 16.00 u.  

     

21 sept.: * Bezoek Goed-bus 

        * Familiegroep dementie: Vergeet dementie— onthou mens 

              

22 sept.: * Filmvertoning met koffie en gebak (kostprijs € 3 ) 

 

24 sept. tot eind okt.: Expo: dorpen in beeld 

                Verkoop wafels ten voordele van de Alzheimerliga 

 

27 sept.: * Praatcafé dementie in Cultuurcentrum  

                  Thema: zinvolle dagbesteding bij personen  met dementie. 

 

*Meer info en inschrijvingen: Greet Volkaerts 

015/22 88 99  of greet.volkaerts@emmaus.be 
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