
  



Welkom in het Dienstencentrum De Pit 

             Kalender december 

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.   

  

   7 en 21 dec.  Misviering om 10.30 u.   

 1 en 15 dec. Bij goed weer wandeling in de buurt, bij slecht weer wordt er 

 een alternatief voorzien. Samenkomst om 15u aan The Village. 

 10 dec. Kerstkaartjes maken  om 14u in The Village  

 13 dec. Bib-Bus van 14u tot 16u op het marktplein.  

 17 dec. Kerstdecoratie met kurk om 14u in The Village  

  21 dec. Familiegroep dementie: jaarafsluiting met een glaasje om 14u. 

 

 We houden ons aan de vooropgestelde richtlijnen van de overheid. Dit 

 houdt in dat er wijzigingen aan het programma kunnen gebeuren.  

 

  Aan onze ingang staat er een broodautomaat.  Je vindt hier niet alleen  

 verschillende broden maar ook cake, speculoos, theekoekjes en sand

 wiches. Kom gerust eens kijken naar het aanbod.  

  

 Boekenruilkast: lees je graag geen zin om naar de bib te gaan of zelf een 

 boek te kopen. Kom gerust een kijkje nemen in onze ruilboekenkast 

 aan de ingang van het WZH. Neem een oud boek mee waar je iemand 

 anders plezier mee kan doen en neem een ander boek mee naar huis. Veel 

 leesplezier alvast.  

 

   *Meer info en inschrijvingen: Ilse Van Dessel—015/22 88 99  of  

 ldcdepit@emmaus.be 
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