
Lokaal Dienstencentrum “De Kastanje” 

Kastanjeplein 1, 9060 Zelzate Tel: 09/250 03 13 

 

Deze kalender is vatbaar voor wijzigingen. 

 

Activiteiten oktober 2021 
Voor inlichtingen of inschrijving activiteiten: centrumleidster 09/250 03 14 

Wees waakzaam voor symptomen van COVID-19. 

Hou nog zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand. 
Was regelmatig je handen.  

 

Leef de hoest- en niesetiquette na. 

Ontsmetten van materiaal is aangeraden. 
Wij zorgen voor goede ventilatie.  

 

 

Vrijdag 01/10/2021 Sociaal restaurant + bar open in “De Linde” 
   
 

Maandag 04/10/2021 Sociaal restaurant + bar open in “De Linde” 
CREA-namiddag in Hobbyhoekje “De Lork”, 1,5m afstand 
LINE DANCE: les met Danté €2.00 / les 

Dinsdag 05/10/2021 Sociaal restaurant + bar open in “De Linde” 
Vogelpiek , met respect  voor de Corona-maatregelen. 
De Overwinnaars van 13u30 tot 16u30 in “Dandelion” 

Woensdag 06/10/2021 Sociaal restaurant + bar open in “De Linde” 
BINGO (Op voorhand inschrijven, maximaal 40p.) 
Hotdogs aan 2 euro tijdens de pauze, op voorhand bestellen. 

 
Donderdag 

 
07/10/2021 

 
Sociaal restaurant + bar open in “De Linde” 
“Vive la France!” Franse les voor beginners LES 1. 
Van 9u30 tot 11u30 in zaal “Dandelion” 
2 euro per les (drankje inbegrepen),maximaal 8p. 

Vrijdag 08/10/2021 Sociaal restaurant + bar open in “De Linde” 
 

HOTDOGS voor  tijdens de pauze van de Bingo:                                                                             
Ten laatste te bestellen de vrijdag voorafgaand de Bingo (dus vrijdag 01/10 en vrijdag 08/10) 

Maandag 11/10/2021 Sociaal restaurant + bar open in “De Linde” 
CREA-namiddag in Hobbyhoekje “De Lork”, 1,5 m afstand 
LINE DANCE: les met Danté €2.00 / les 

Dinsdag 12/10/2021 Sociaal restaurant + bar open in “De Linde” 
Vogelpiek , met respect voor de Corona-maatregelen 

Woensdag 13/10/2021 Sociaal restaurant + bar open in “De Linde” 
BINGO (Op voorhand inschrijven, maximaal 40p.) 
Hotdogs aan 2 euro tijdens de pauze, op voorhand bestellen 

Donderdag 14/10/2021 Sociaal restaurant + bar open in “De Linde”  
Vive la France!” Franse les voor beginners LES 2.  
Van 9u30 tot 11u30u in zaal “Dandelion” 

Vrijdag 15/10/2021 Sociaal restaurant + bar open in “De Linde” 

 

 

 

 



Deze kalender is vatbaar voor wijzigingen. 

   
Maandag 18/10/2021 Sociaal restaurant + bar open in “De Linde” 

CREA-namiddag “De Lork”,  1,5 m afstand 
LINE DANCE: les met Danté €2.00 / les  

Dinsdag 19/10/2021 Sociaal restaurant + bar open in “De Linde” 
Vogelpiek , met respect voor de Corona-maatregelen 

Woensdag 20/10/2021 Sociaal restaurant + bar open in “De Linde” 
BINGO (Op voorhand inschrijven, maximaal 40p.) 
Brésiliennetaart + koffie aan 4 euro, op voorhand bestellen 
 

Donderdag 
 
 
 
Vrijdag 

21/10/2021 
 
 
 
22/10/2021 

Sociaal restaurant + bar open in “De Linde” 
Vive la France!” Franse les voor beginners LES 3. 
Van 9u30 tot 11u30 in zaal “Dandelion” 
2 euro per les (drankje inbegrepen),maximaal 8p. 
Sociaal restaurant + bar open in “De Linde” 

   
TAART voor  tijdens de pauze van de Bingo:                                                                                    

Ten laatste te bestellen de vrijdag voorafgaand de Bingo (dus vrijdag 15/10 en vrijdag 22/10) 

Maandag 24/10/2021 Sociaal restaurant + bar open in “De Linde” 
CREA-namiddag “De Lork”, 1,5 m afstand 
LINE DANCE: les met Danté €2.00 / les 

Dinsdag 25/10/2021 Sociaal restaurant + bar open in “De Linde” 
Vogelpiek , met respect voor de Corona-maatregelen 

Woensdag 26/10/2021 Sociaal restaurant + bar open in “De Linde” 
BINGO (Op voorhand inschrijven, maximaal 40p.) 
Rijsttaart + koffie aan 4 euro, op voorhand bestellen 
 

Donderdag 
 
 
 
Vrijdag 

27/10/2021 
 
 
 
28/10/2021 

Sociaal restaurant + bar open in “De Linde” 
Vive la France!” Franse les voor beginners LES 4. 
Van 9u30 tot 11u30 in zaal “Dandelion” 
2 euro per les (drankje inbegrepen),maximaal 8p. 
Sociaal restaurant + bar open in “De Linde” 

   
 

 
                                       2euro                                           4 euro (koffie inbegrepen) 

 

              
 

Verkrijgbaar tijdens de pauze van de BINGO, wel op voorhand bestellen. 
 

 

 

 

 


