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Het team:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik ben Joke Van Driessche,
centrumleider van Den Aftrap sinds
mei 2022.
 
Ik sta te springen om van Den Aftrap
weer een bloeiend dienstencentrum
te maken met activiteiten voor
iedereen! Onze activiteiten vind je
tweemaandelijks terug in onze
kalender en in deze brochure lees je
meer over de dienstverlening.
 
Thuis ontspan ik me graag met mijn
katten rondom mij en vervelen doe ik
me sowieso nooit want met een
groot gezin met 5 kinderen, is er
altijd wel iets te doen.
 
Je vindt me op weekdagen zeker in
Den Aftrap. Spreek me gerust aan als
er iets is of als ik je kan helpen!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik ben Jessy Smet, de nieuwe
onthaalmedewerker van Den Aftrap
en de rechterhand van Joke.
 
Ook ik kijk er enorm naar uit om er
samen met Joke weer een bruisend
dienstencentrum van te maken.
 
Ik ben getrouwd en mama van 2
kinderen. Mijn vrije tijd breng ik dan
ook heel graag met mijn gezin door.
Daarnaast ga ik graag op stap met
vrienden en tegen een etentje zeg ik
geen 'nee'.
 
Je kan me elke werkdag in Den
Aftrap vinden voor al jullie
inschrijvingen, vragen, ...Mijn onthaal
is steeds open van 10u - 12u30 en
van 13u - 14u.
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Algemeen:

Openingsuren:
Algemeen
Maandag t.e.m. vrijdag:
10u - 17u30 
ldc.denaftrap@zpw.be
 
Dienstencentrum
Inschrijven kan bij onthaler-planner Jessy Smet:
0473 19 04 08
Maandag t.e.m. vrijdag:
10u - 12u30 en 13u - 14u
Betaalwijze:
factuur/ bancontact/ geldbeugel
Telefonisch reserveren: factuur/ geldbeugel
 
Inschrijven voor de dienstverlening van Den Aftrap
kan ook in 't Lammeken,
Den Dissel en De Schutterij.
 
 
 
De activiteiten die doorgaan in dienstencentrum 
Den Aftrap vind je vanaf nu in de aparte
activiteitenkalender die tweemaandelijks gedrukt en
verdeeld wordt via verenigingen en het
dienstencentrum zelf.
 
 
 
Info thuiszorg
Thuiszorgcentrum 't Punt
Lamstraat 23, 9100 Sint-Niklaas
Elke werkdag: 9u - 12u30
Afspraak maken kan
via 03 778 55 55.
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De ontmoetings-
ruimte

Heb je zin in een babbel met iemand uit je buurt?
Ben je op wandel en heb je zin in iets lekker om te
drinken of te snacken?
 
Kom dan naar de ontmoetingsruimte voor een lekkere koffie,
biertje of frisdrank samen met een portie kaas, salami,... en op
woensdag serveren onze vrijwilligers vanaf nu ook
pannenkoeken!
 
Je kan hier ook creatief bezig zijn, kaarten of gezelschaps-
spelletjes spelen, de krant lezen en er is gratis internet. Het is
een warme plek in de winter en een koele plek in de zomer. Bij
mooi weer kan je genieten van het zuidgerichte terras.
 
 
Openingsuren:
Maandag t.e.m. zondag
van 13u30 - 17u30 
Donderdag gesloten!
 
 
 
 
 
Ontmoetingsrui
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De maaltijd

Elke werkdag kan je komen genieten van een
driegangenmaaltijd in de ontmoetingsruimte van
Den Aftrap.
 
Deze maaltijd bestaat uit:

soep
hoofdgerecht
dessert

 Inbegrepen in de prijs is water (plat of bruis) en een koffie/thee.
 
Maandag t.e.m. vrijdag: van 12u - 13u, vanaf 2023 gesloten
op feestdagen in de week.
 
Inschrijven kan aan het onthaal of telefonisch op het nummer
0473 19 04 08 (enkel na registratie).

Prijs: € 7, € 5 met kansenpas
 
Een afhaalmaaltijd kan worden besteld aan het onthaal maar
moet afgehaald worden in onze centrale keuken.
Dit kan elke werkdag (behalve woensdag) van 10u - 11u.
Adres: Azalealaan 6, 9100 Sint-Niklaas

5



Salon Elise

Nog op zoek naar een kapster dicht bij huis?
 
Kom dan langs bij kapster Elise in LDC Den Aftrap.
 
Elise heeft reeds 11 jaar haar eigen salon in de Knaptandstraat,
ervaring als kapster aan huis en in verschillende
woonzorgcentra. Ze is 34 jaar en houdt zeer veel van dieren,
met hen brengt zij ook haar vrije tijd door.
 
Elise is te bereiken op het nummer 0488 22 86 86.
 
Zij zal op woensdagvoormiddag haar afspraken plannen in
het dienstencentrum.
 
Let op: Maak steeds vooraf een afspraak. Betalen doe je ter
plaatse cash bij Elise.
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Prijslijst kapsalon
dienstencentra
Zorgpunt Waasland 
 

Dames
 
 
 
 
 

Heren
Wassen en knippen   € 13.20
Handdrogen               €  4.40
Baard knippen            €  3.30
 

Extra's
Verzorging                   €  2.20
 
Voor de goede werking van het salon is het belangrijk je
afspraak na te komen. Ben je verhinderd, annuleer dan
tijdig. Zo vermijd je € 20 administratiekosten.
 

 
 
 
 
Wassen    €  3.30
Knippen    € 15.40
Brushen    € 22.00
 
 
 

 
 
 
 
Watergolf     € 22.00
Permanent   € 77.00
Balayage/     € 66.00
Kleuren
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De badkamers

Is jouw badkamer even buiten gebruik? Ben je aan het
verbouwen? Of wil je gewoon even puur genieten?
 
In het dienstencentrum kun je tussen 10u en 17u30 elke
werkdag gebruik maken van 2 badkamers.
 
Badkamer 1 bestaat uit een ligbad met toilet en lavabo,
sfeerverlichting en muziek.
 
Badkamer 2 heeft een ruime douche met zitbank.
 
 
Prijs: € 1 per half uur of met kansenpas € 0.50 per half uur
Zelf meebrengen: douchegerief en handdoeken
 
Inschrijven kan aan het onthaal of via 0473 19 04 08.
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Het wassalon

Geen wasmachine of droogkast?
 
Geen probleem! In ons wassalon kan je gebruik maken van een
wasmachine en droogkast.
 
Prijs wassen: € 2.80
prijs drogen: € 2
 
De 2 toestellen werken op jetons.
Je kan een jeton kopen aan het onthaal
van maandag t.e.m. vrijdag: 10u - 12u30 en 13u - 14u.
 
Het wassalon is elke werkdag open voor gebruik 
van 10u - 17u30.
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Word vrijwilliger!

In LDC Den Aftrap zijn we op zoek naar
mensen die barvrijwilliger willen zijn, maar ook naar
mensen die huisbezoeken kunnen afleggen eventueel
met vervoer.
 
Werk je graag samen met anderen?
Ben je sociaal en maak je graag een praatje?
Wil je graag deel uitmaken van een enthousiast team dat
vrijwilligers op handen draagt?
 
Bij zorgpunt Waasland gaan we als één team aan
de slag en krijg je als vrijwilliger:
 

een gratis griep/ covidvaccin aangeboden
gratis water/koffie of thee tijdens je shift
een jaarlijks vrijwilligersfeest, een jaarlijkse attentie
gratis vormingen aangepast aan de vraag/nood
en nog zoveel meer.....

 
Mail naar ldc.denaftrap@zpw.be of kom gewoon
eens langs.
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Burenhulp Baensland
Heb jij het burenhulpfilmpje
al gezien?

Surf naar www.burenhulpbaensland.be en kom alles
te weten over dit project in de Baenslandwijk.

Er zijn verschillende hulpteams waaronder
boodschappen doen, wandelen, klusjes uitvoeren tot
meehelpen met een buurtproject. Je kan zowel hulp
vragen als aanbieden.

Ben je niet zo vaardig met de computer?
Kom dan langs in het dienstencentrum of bel even op
0473 19 04 08 en Joke en Jessy helpen je met al hun
burenliefde.
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