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VOORWOORD 

 
Lieve lezer 
 
We zouden het bijna vergeten. 
Maar naast het LDC De Spie, 
hebben we nog een bruisende 
cafetariawerking in serviceflats 
Ter Drapiers te Wervik! 
 
Onze cafetaria is gelegen in de 
Gasstraat 4, het hartje van de 
stad en vlakbij Steenakker.  
 
Door COVID- 19 stond de  
cafetariawerking op een laag 
pitje, maar daar willen we weer 
verandering in brengen.  
 
Samen met onze enthousiaste 
vrijwilligers organiseren we  
wekelijks leuke activiteiten waar 
jong en oud welkom is! 
 
In deze brochure, vind je ons 
programma voor de komende 
maanden.  
 
Interesse in een activiteit van 
Ter Drapiers? Schrijf je dan in via 
het Callcenter 056 300 200. 
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ONZE WERKING 

 

NIEUWE  
VERANTWOORDELIJKE 

 

 
Jolien Walbrou, 24 jaar en 
afkomstig uit Vlamertinge, is 
sinds december 2021 tewerk-
gesteld bij het Woon– en Zorg-
bedrijf Wervik.  
 
Jolien is een enthousiaste en 
leergierige werknemer. Ze is 
verantwoordelijk voor de  
cafetariawerking van Ter  
Drapiers en is tevens de 
woonassistent van de  
bewoners van de serviceflats.  

 

CAFETARIA  
 

 
 

Onze enthousiaste vrijwilligers 
staan steeds paraat om jullie te 
ontvangen tijdens de openings-
uren van de cafetaria. 
 

We zijn open op: 
 
Maandag: 14.00 tot 16.30 uur 

Donderdag: 14.00 tot 16.30 uur 
Vrijdag: 10.00 tot 12.30 uur 

 
 

 
Breng gerust je hobbymateriaal 
mee naar de cafetaria:  
je breiwerk, naaiwerk, ...  
Of kom eens kaarten.   
 
We hebben ook een ingerichte 
leeshoek voor wie het liever iets 
rustiger houdt.  
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SOCIAAL TARIEF?  
 

 

Voor bepaalde activiteiten in  
Ter Drapiers, wordt er een sociaal 
tarief aangerekend.  
 
Je hebt recht op dit sociaal tarief 
wanneer je beschikt over een UiT-
PAS kansentarief.  
 
De UiTPAS is een voordeelkaart en 
kan aangekocht worden in het  
Callcenter voor  3,00 euro (gewoon 
tarief) of voor 1,00 euro 
(kansentarief).  
 
Aan de hand van een klever van de 
mutualiteit kun je weten of je 
recht hebt op het kansentarief.  
 
Indien het voorlaatste cijfer op de 
klever een 1 is, betekent dit dat je 
recht hebt op het kansentarief.   
 
Meer weten over de UiTPAS en de 
voordelen? Neem zeker een kijkje 
op www.uitpas.be. 

NIEUW AANBOD 
 

 

Voortaan bieden we ook vol-
gende versnaperingen aan in 
onze cafetaria: 
 
 

Bordje kaas/salami 
 

€ 5,50 

 
 

ijsjes: 
Potje/ Hoorntje 
(ook suikervrij) 

 
€ 1,90 
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SPORT EN SPEL 

BINGO 
 

 

Kom bingo spelen in de cafetaria 
van Ter Drapiers! Geniet van een 
gezellige namiddag met een 3-tal 
bingo spelletjes.  
 
Waar:  
Cafetaria Ter Drapiers 
 
Wanneer:  
Om 14.00 uur op  
Dinsdag 12 juli  
Dinsdag 26 juli (ijstaart + koffie) 
Dinsdag 30 augustus  
 
Kostprijs: 
€ 4,50 (incl. gebakje en koffie) 
 
Inschrijving: 
Ten laatste de donderdag de 
week ervoor 
 

SJOELBAK EN BOCCIA 
 

 

Laat je leiden door de sjoelbak en 
boccia en maak er een plezante 
namiddag van. Met als afsluit een 
gebakje en een koffie. 
 
 
Waar: 
Cafetaria Ter Drapiers 
 
Wanneer: 
Vrijdag 12 augustus om  14.00 uur 
 
Kostprijs: 
€ 4,50 
€ 1,80 (sociaal tarief) 
 
Inschrijven: 
Tegen vrijdag 5 augustus 
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IJSJESNAMIDDAG 
 

 

Kom langs en stel zelf je ijsje  
samen! Je kan kiezen tussen  
verschillende smaken en  
verschillende toppings.  
 
Waar? 
Cafetaria Ter Drapiers 
 
Wanneer? 
Donderdag 07 juli om 14.00 uur 
 
Kostprijs? 
€ 4,50  
€ 1,80 (sociaal tarief) 
 
Inschrijven? 
Tegen donderdag 30 juni via het 
Callcenter. 
 

CROQUE - MONSIEUR 
 

 

Tosti’s op zijn West-Vlaams…!! 
 
We bakken zelfgemaakte croque – 
monsieurs en serveren met een  
aperitiefje en een fris slaatje. 
 
Waar?  
Cafetaria Ter Drapiers 
 

Wanneer?  
Vrijdag 12 augustus vanaf 11.30 uur 
  

Kostprijs? 
€ 10,00 
€ 2,00 (sociaal tarief) 
 
Inschrijven?  
Ten laatste tegen maandagmiddag 8 
augustus. 

 

 
 

SMULLEN MAAR... 
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Goed, lekker en gezond eten  
verhoogt het welzijn. Daarom koken 
we in het Woon– en Zorgbedrijf  
iedere dag verse, gezonde en vooral 
lekkere maaltijden!  
 
Vanaf juni 2022 bieden we de  
mogelijkheid aan de bewoners van 
Ter Drapiers en de buurtbewoners 
om hiervan op dinsdagmiddag te 
komen genieten. Dit 2x per maand.   
 
Dit onder het motto:  
SAMEN IS LEUKER DAN ALLEEN!  
 
Waar? 
Cafetaria Ter Drapiers 
 
Wanneer? 
Op dinsdag 05/07, 19/07, 02/08, 
16/08 en 30/08 om 11.30 u. 
 
Kostprijs? 
Cava of fruitsap, soep, hoofdschotel 
en koffie met dessert:  
€ 11,00 
€ 2,20 (sociaal tarief) 
 
Inschrijven? 
Ten laatste tot de dinsdagmiddag de 
week ervoor  

GEMEENSCHAPPELIJKE MAALTIJD 

 

HET MENU 
 

05/07: Spaghetti bolognese  
 
 

02/08: Kalkoenragout op  
Provençaalse wijze met rijst 

 

16/08: Kalkoenrollade met zoet-
zure saus, ananasblokjes en rijst 
 

30/08: Gebakken kipfilet,  
portsaus, gemengde sla en  
aardappel in de pel. 
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APERITIEFCONCERT 

Muziek van 
 Louka en Aaron 

 
Kom genieten van een aperitief-
concert in Ter Drapiers. Louka en 
haar broer Aaron luisteren het 
geheel muzikaal op.  
 
Op de Dag van de Zorg bewezen 
ze reeds dat ze een groot en aan-
stormend muzikaal talent zijn! 
 
Kom zeker luisteren en geniet 
ondertussen van een aperitiefje 
met enkele hapjes! 
 
 

 
 
Waar? 
Cafetaria Ter Drapiers 
 
Wanneer? 
Op vrijdag 26 augustus om 
10.30u. 
 
Kostprijs? 
€ 8,00 
 
Inschrijven? 
Via het Callcenter tot zaterdag 20 
augustus 
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UITSTAP WEST–VLETEREN 

 
Op 10 augustus trekken we samen 
richting West-Vleteren voor een lekke-
re warme maaltijd en voor wie het wil, 
een wandeling naar de Lourdesgrot. 
 
Wanneer? 
Woensdag 17 augustus om 10.15u.  
Vertrek aan cafetaria Ter Drapiers. 
 
Kostprijs? 
€ 21,00 of € 23,00  
(afhankelijk van keuze maaltijd) 
Vervoer inbegrepen, dranken zelf te 
bekostigen 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BELANGRIJK: Geef je maaltijd-
keuze door aan het Callcenter: 
 
Trio van kaaskroket met paters-

kaas, fris slaatje en frietjes  
Of  

Gestoofde varkenswangetjes in 
West-Vleteren 8 met slaatje en  

frietjes  
 
Inschrijven? 
Bij het Callcenter ten laatste 
dinsdag 2 augustus. 
Je bent enkel ingeschreven als 
je betaald hebt. 
 
Laat zeker weten of je zelf met 
de auto wil rijden, dan kunnen 
we carpoolen. De plaatsen zijn 
beperkt!  
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ACTIVITEITEN in Ter Drapiers 

juli 2022 

ma di wo do vr 

    1 
  

4 
Cafetaria open 

5 
Gezamenlijke 

maaltijd 

6 7 
ijsjes 

namiddag  

8 
Cafetaria 

open 

11 
Feestdag:  

Cafetaria geslo-
ten 

12 
Bingo 

13 14 
Sjoelbak  

en  
boccia  

15 
Cafetaria 

open 

18 
Cafetaria open 

19 
 

20 21 
Feestdag:  
Cafetaria 
 gesloten 

22 
Cafetaria 

open 

25 
Cafetaria open 

 

26 
Zomerse  

Bingo 

27 28 
Cafetaria open 

29 
Cafetaria 

open 
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augustus 2022 

ma di wo do vr 

1  
Cafetaria 

open 

2 
Gezamenlijke 

maaltijd  

3  4 
Cafetaria 

open  

5 
Cafetaria 

open 

8 
Cafetaria 

open 

9 10 
Uitstap West-

Vleteren 

11 
Cafetaria 

open 

12 
Croque- 

Monsieur  

15 
O.L.V.H:  

Cafetaria ge-
sloten 

16 
Gezamenlijke 

maaltijd 

17 
 

18 
Cafetaria 

open 
 

19 
Cafetaria 

open 
 

22 
Kermis:  

Cafetaria ge-
sloten 

23 24 25 
Cafetaria 

open 

26 
Aperitief-
concert  

29 
Cafetaria 

open 

30 
Gezamenlijke 

maaltijd 

31   

 Bingo    


