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Dienstencentra opnieuw open voor de lunch, ontmoeting, buurtzorg 
en verkoeling  

De Schutterij in Sinaai huldigt gloednieuw terras in.  

 

Voor de dienstencentra van het Zorgpunt Waasland is maandag 14 juni een feestelijke 
dag. “Door corona gingen meer dan 1 jaar geleden de deuren dicht voor de vele mensen 
uit de buurt die er ’s middags komen lunchen. De keukens van Zorgpunt Waasland 
zorgden overal voor afhaalmaaltijden. Die brachten soelaas, maar naar het 
dienstencentrum gaan eten, doe je voor meer dan de lunch alleen…,” zeggen voorzitter 
Maxime Callaert en algemeen directeur Tjeu van Diessen van Zorgpunt Waasland. De 
vaste klanten keken dan ook uit naar de heropstart. In Sinaai heeft dienstencentrum De 
Schutterij een extra blikvanger met het nieuwe terras dat vandaag ook ‘feestelijk’ 
geopend is. Goed om weten, wie thuis niet de nodige verkoeling vindt, is ook van harte 
welkom in de dienstencentra in het kader van het hitteplan.  

 

Veel reservaties voor de lunch 

In Dienstencentrum Houtmere in Zwijndrecht liepen de reservaties supersnel binnen. 
Normaal hebben ze daar gemiddeld een 30-tal eters, nu zitten ze al aan 50. “Mensen kijken 
er naar uit om elkaar terug te zien en een babbeltje te slaan”, zeggen Bérénice de Gendt, 
centrumleider en Jessica Borgt van dienstencentrum Houtmere. Of te genieten van een 
drankje of een frisse ijscoupe op ons terras met deze warme temperaturen.  

“Je kan met een gerust hart binnen komen lunchen. We volgen de coronamaatregelen van 
de horeca en hebben ook CO2-meters aangekocht om de luchtkwaliteit op te volgen”, vult 
Leen Van de Wiele, hoofdmaatschappelijk assistent buurt- en mantelzorg in Sint-Niklaas, 
aan. “Zit je toch liever buiten, dan ben je welkom op onze terrassen voor een drankje.” 

 

 

mailto:lieve.vandepontseele@zpw.be


   

 

ZORGPUNT Oude Zandstraat 92, 9120 Beveren 

 

info@zpw.be 

WAASLAND 03 750 92 22 www.zorgpuntwaasland.be 

 

Welkom op het nieuwe terras in De Schutterij 

Ook in dienstencentrum De Schutterij in Sinaai, dat in 2019 de deuren opende, was het 
vorige week rijtje schuiven toen men terug kon inschrijven voor de lunch. Hier is er een extra 
feestelijk tintje want De Schutterij opent vandaag zijn pas aangelegd terras. Voor de 
gelegenheid schreef vaste bezoeker Norma ‘het Schutterijlied’, muzikaal ondersteund door 
medewerker Koen.  

Je kan op het nieuwe terras gezellig vertoeven in het groen en in het zonnetje. De 
zonneluifel voor de hete dagen, is nog op komst.   

 

Deze zomer: vooral buitenactiviteiten 

“Mensen snakken met zijn allen naar ‘den buiten’, naar ontspanning met een leuke babbel 
‘buiten’”, zegt Wendy Blommaert, centrumleider van De Schutterij.  Ons terras past perfect 
in het coronaproof buitenplan van dienstencentrum De Schutterij voor deze zomer met een 
leuke beleef- en buitennamiddag op 4 en 5 augustus, deur tot deur-bezoekjes met onze 
intussen gekende hartjes en bewegingsactiviteiten.  

“Ook onze andere dienstencentra zetten deze zomer vooral in op buitenactiviteiten”, zegt 
Leen Van de Wiele.  “Vanaf september programmeren we ons najaarsaanbod, allemaal 
rekeninghoudend met de diverse coronaprotocollen.”  

 

Hitteplan: verkoeling in de dienstecentra 

Wie op warme dagen liever binnen vertoeft maar thuis niet de nodige koelte vindt, kan ook 
in de dienstencentra terecht in het kader van ons hitteplan. Onze dienstencentra bieden 
koele ruimtes. Zo kan je in de tv-hoek in een comfortabele zetel supporteren voor je 
favoriete voetbalploeg of een rit van de Tour de France meepikken.  

 

Andere dienstverlening ook terug mogelijk 

Goed om weten: in de Sint-Niklase dienstencentra kan je vanaf nu ook terug terecht voor 
een bad/douche, het kapsalon, pedicure en het wassalon. 

 

Meer info over de dienstencentra van Zorgpunt Waasland, de adressen, de 
openingsuren, de menu’s en de dienstverlening: ww.zorgpuntwaasland.be/dienstencentra 


