
 

 

LOKAAL DIENSTENCENTRUM  DE KASTANJE 

Kastanjeplein 1 9060 ZELZATE TEL: 09 250 03 13 

 

Deze kalender kan nog gewijzigd worden. 

 ACTIVITEITEN MEI 2022 

Voor inlichtingen of inschrijving activiteiten:  

centrumleidster 09/ 250 03 14 of 09/ 250 03 13 Evelien De Kezel 

 

De vermelde activiteiten zijn afhankelijk van de kleur van de Corona-barometer: 

Momenteel is dit code GEEL. 

ROOD Enkel sociaal restaurant, bar en Crea-namiddagen gaan door. 

Alle andere vermelde activiteiten gaan niet door. 

ORANJE Alles gaat door behalve Franse les, dansen met Danté, pietjes- en sjoelbak. 

GEEL Alle vermelde activiteiten kunnen doorgaan. 

Regelmatige verluchting (CO2 meter) blijft verplicht. 
 

 

 

Maandag 02/05/2022 Sociaal restaurant + bar open in zaal “De Linde” 

GEEN dansen met Danté 

CREA vanaf 14u in Hobbyhoekje “De Lork” 

Dinsdag 03/05/2022 Sociaal restaurant + bar open in zaal “De Linde” 

Samenkomst “De Overwinnaars” vanaf 14u 

Darts om 14u in zaal “De Linde” 

Woensdag 04/05/2022 Sociaal restaurant + bar open in zaal “De Linde” 

STOELYOGA les 9u30 tot 10u30,  2 euro per les 

(Op voorhand inschrijven, aantal plaatsen beperkt.) 

BINGO start stipt 14u in zaal “De Linde” 

 



Deze kalender kan nog gewijzigd worden. 

 

Donderdag 

 

05/05/2022 

 

Sociaal restaurant + bar open in zaal “De Linde” 

Franse les van 09u tot 11u in zaal “Dandelion 

 

Moederdag-Dansnamiddag met Peter van Praag 

Vanaf 14u: 2 euro pp en 3 euro voor taart en koffie 

Speciale attentie voor de moeders. 

Op voorhand inschrijven verplicht, dit kan in de voormiddag 

van 25/04 tot en met 03/05. 

Vrijdag 06/05/2022 Sociaal restaurant + bar open in zaal “De Linde” 

Sjoelbak om 14u in zaal “De Linde” 

 

 

 

 

Maandag 09/05/2022 Sociaal restaurant + bar open in zaal “De Linde” 

Dansen met Danté om 14u in zaal “De Linde” 

CREA vanaf 14u in Hobbyhoekje “De Lork” 

Dinsdag 10/05/2022 Sociaal restaurant + bar open in zaal “De Linde” 

Darts om 14u in zaal “De Linde” 

Woensdag 11/05/2022 Sociaal restaurant + bar open in zaal  “De Linde” 

STOELYOGA les 9u30 tot 10u30,  2 euro per les 

(Op voorhand inschrijven, aantal plaatsen beperkt.) 

BINGO start stipt 14u in zaal “De Linde” 

Donderdag 12/05/2022 Sociaal restaurant + bar open in zaal  “De Linde” 

Franse les van 09u tot 11u in zaal “Dandelion 

FEMMA CREA vanaf 14u in zaal “De Linde” 

Pietjesbak om 14u in zaal “De Linde” of    

Gaaibolling (enkel bij goed weer) 



Deze kalender kan nog gewijzigd worden. 

 

Vrijdag 

 

13/05/2022 

 

Sociaal restaurant + bar open in zaal “De Linde” 

Sjoelbak om 14u in zaal “De Linde” 

 

 

 

Maandag 16/05/2022 Sociaal restaurant + bar open in zaal “De Linde” 

Dansen met Danté om 14u in zaal “De Linde” 

CREA vanaf 14u in Hobbyhoekje “De Lork” 

Dinsdag 17/05/2022 Sociaal restaurant + bar open in zaal “De Linde” 

Darts om 14u in zaal “De Linde” 

Woensdag 18/05/2022 

 

Sociaal restaurant + bar open in zaal “De Linde” 

STOELYOGA les 9u30 tot 10u30,  2 euro per les 

(Op voorhand inschrijven, aantal plaatsen beperkt.) 

BINGO start stipt 14u in zaal “De Linde” 

Donderdag 19/05/2022 Sociaal restaurant + bar open in zaal “De Linde” 

Franse les van 09u tot 11u in zaal “Dandelion 

FEMMA CREA vanaf 14u in zaal “De Lork” 

Pietjesbak om 14u in zaal “De Linde” of   

Gaaibolling (enkel bij goed weer) 

Vrijdag 20/05/2022 Sociaal restaurant + bar open in zaal “De Linde” 

Sjoelbak om 14u in zaal “De Linde” 

 

 

 

Maandag 23/05/2022 Sociaal restaurant + bar open in zaal “De Linde” 

Dansen met Danté om 14u in zaal “De Linde” 

CREA vanaf 14u in Hobbyhoekje “De Lork” 

 



Deze kalender kan nog gewijzigd worden. 

 

Dinsdag 

 

24/05/2022 

 

Sociaal restaurant + bar open in zaal “De Linde” 

Darts om 14u in zaal “De Linde” 

Woensdag 25/05/2022 

 

Sociaal restaurant + bar open in zaal “De Linde” 

STOELYOGA les 9u30 tot 10u30,  2 euro per les 

(Op voorhand inschrijven, aantal plaatsen beperkt.) 

BINGO start stipt 14u in zaal “De Linde” 

Donderdag 26/05/2022 GESLOTEN (Wettelijke feestdag) 

Vrijdag 27/05/2022 Sociaal restaurant + bar open in zaal “De Linde” 

Sjoelbak om 14u in zaal “De Linde” 

 

 

 

Maandag 30/05/2022 Sociaal restaurant + bar open in zaal “De Linde” 

Dansen met Danté om 14u in zaal “De Linde” 

CREA vanaf 14u in Hobbyhoekje “De Lork” 

Dinsdag 31/05/2022 Sociaal restaurant + bar open in zaal “De Linde” 

Darts om 14u in zaal “De Linde” 

 

 

 

Enkele Corona-maatregelen (kan gewijzigd worden) volgens kleur barometer. 

ROOD Covid-Safe-Ticket en mondmasker verplicht (als u niet zit). 

CO2 –METER VERPLICHT 

ORANJE Covid-Safe-Ticket verplicht, mondmasker enkel verplicht personeel.  

CO2 –METER VERPLICHT 

GEEL Geen Covid-Safe-Ticket of mondmasker meer verplicht. 

CO2 –METER VERPLICHT 

ONZE MEDEWERKERS KUNNEN U AANSPREKEN INDIEN U DEZE MAATREGELEN NIET OPVOLGT. 

 


