
Centrumleider Melissa Liedts – 09 432 10 79 – ldc.debron@sezz.be 
Aanwezig van ma-vrij van 8u30 tot 16u30 

Lokaal dienstencentrum De Bron 
Marie Popelinstraat 8, 9620 Zottegem 

 

Activiteiten januari en februari 2023 

 

Vast aanbod 
 
Kaartgroep 

Je bent elke maandagnamiddag welkom voor een kaartspel vanaf 14u30. Wil je graag meedoen? Geef dan even een seintje via 
09 432 10 79.  

 

Bewegen op verwijzing - PAUZE 

De oefeningen zijn gericht op senioren en zijn laagdrempelig. Deze activiteit wordt binnenkort opnieuw opgestart. 

Op vrijdag van 14u15 tot 15u. Inschrijven via 09 432 10 79 of ldc.debron@sezz.be  

 

Bibliotheek en gezelschapsspellen 

Dagelijks vrij toegankelijk van 8u tot 18u. 

Er zijn ook grootletterboeken.  

In de brasserie van de assistentiewoningen, ingang Marie Popelinstraat 4 of meld je aan in het LDC. 

 

Digipunt 

In de Digipunten Zottegem kunnen inwoners terecht met alle digitale vragen. 

In het LDC De Bron kan je er terecht op woensdagnamiddag tussen 14u en 17u.  

Opgelet: je dient eerst een afspraak te maken via de centrumleider Melissa, 09 432 10 79 of ldc.debron@sezz.be 

 

(Muziek)bingo 

De laatste vrijdag van de maand is het bingo met onze vrijwilliger Frank. De bingo start om14u30. Er zijn prijzen te winnen! 

Vrije toegang – deelname 1 euro – 27/01/2023 muziekbingo en 24/02/2023 gewone bingo.  

 

Eucharistieviering 

Eén keer per maand gaat de misviering door. Iedereen is welkom! 

Data nog te bepalen. 

 

Fietstocht 

In het LDC zijn er dagelijks van 8u tot 18u twee fietsroutes verkrijgbaar. 

Het gaat om een route van 30 km en van 34 km in de streek. Breng zeker de bijhorende wedstrijdvraag binnen in de brasserie! Er zijn 
prijzen te winnen! 

 

Dansnamiddag  

Dansnamiddag onder leiding van DJ (G)Oldie!  

02/01/2023 en 06/02/2023 van 14u tot 16u – vrije toegang 

 

Andere activiteiten 

  
Driekoningen  

Kom vanaf 13u30 zeker langs voor een stuk driekoningentaart met koffie aan een voordelig tarief! Om 15u30 kan u genieten van het 
optreden van de Macekliers!  
Vrije toegang 
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Workshop wenskaarten maken 

Verras uw dierbaren met een persoonlijke wenskaart! 

Vrijwilliger Beatrice zorgt voor het materiaal. 

Op woensdag 11/01/2023 om 14u30 

Op voorhand inschrijven – 2 euro deelname 

 

Optreden ‘Meezingen met Jos’ 

Zanger Jos brengt meezingers in het Nederlands, Engels en Frans. Hij begeleidt zichzelf met gitaar.  

Kies mee de liedjes die gespeeld worden uit het songboek!  

Donderdag 26/01/2023 om 14u30 

3 euro deelname – incl. drankbonnetje t.b.v. 2 euro 

 

Gedichtenwedstrijd 

Naar aanleiding van de poëzieweek (26/01/2023 – 02/02/2023) organiseren wij een gedichtenwedstrijd. Het thema is vriendschap. 

U kan uw gedicht inzenden tot en met maandag 30/01/2023. Het winnende gedicht wordt bekendgemaakt op vrijdag 03/02/2023. Er 
wordt een mooie prijs voorzien voor de winnaar en het winnende gedicht krijgt een ereplaats in het LDC. 

Inschrijven en inzendingen in het LDC of via ldc.debron@sezz.be 

 

Voorwaarden: 

- Maximum 1 gedicht per persoon 
- Het gedicht moet op een A4 blad passen 
- Het moet gaan om een zelfgeschreven gedicht 

 

Infosessie: Gezonde voeding en preventie diabetes type 2 

Diëtiste Emma De Winter legt tijdens deze infosessie uit wat het belang is van gezonde voeding en wat je zelf kan doen om diabetes 
type 2 te voorkomen. Onder meer het belang van eiwitrijke voeding komt aan bod.  

Voor wie? Iedereen die een gezonde levensstijl wil nastreven. 

Wanneer? Vrijdag 27/01/2023 om 14 u in LDC Egmont, Arthur Gevaertlaan in Zottegem 

Gratis deelname – drankje voor elke deelnemer 

Vooraf inschrijven via 09 364 56 95 of ldcegmont@ocmw.zottegem.be  

 

Optreden lijndansen 

Okra afdeling Sint-Goriks Oudenhove geeft het beste van zichzelf tijdens een optreden lijndansen! 

Woensdag 08/02/2023 om 14u30 - vrije toegang 

 

Volksspelen 

I.s.m. met het dagcentrum van PZ Frapello organiseren wij een volksspelennamiddag.  

Kom gerust langs op 16/02/2023 tussen 14u00 en 16u00. 

Vrije toegang 

 

Koffieklets voor mantelzorgers van personen met dementie 

Als dementie op je pad komt, dan staat je wereld op z’n kop! Je verhaal kunnen delen met mensen die hetzelfde meemaken kan dan 
een ongelofelijke steun zijn. 

Dinsdag 28/02/2023 van 14u00 tot 16u00 in LDC De Bron 

Gratis inkom met koffie en gebak 
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