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Beste, 

Volgende activiteiten kleuren de vakantie: ijssalon, bingo, picknick en het beiaardconcert te 

Mechelen. Ik hoop dat iedereen van de zomer kan genieten: thuis, in het dienstencentrum of op 

vakantie. Iedereen blijft welkom met of zonder straf verhaal, wij maken graag tijd voor jou.  

Tijdens de komende vakantie staat ontspannen centraal. Wij hebben alvast de zon gereserveerd.  

Omikron sluit zijn deuren van donderdag 21 juli tot en met 4 augustus. De warme maaltijden, 

cafetaria en petanque blijven doorlopen. Je kan op woensdag beroep doen op het vervoer. 

Het onthaal, de boodschappendienst, vragen aan Patou en Louis en andere dienstverleningen 

worden 14 dagen onderbroken. Wens je een warme maaltijd, schrijf dan tijdig in. Dit kan tijdens 

onze sluiting alleen telefonisch op het nummer 02 752 91 10. Betalen doe je aan het onthaal bij 

Sylvia.  

Ik hoop je te ontmoeten tijdens één van de komende activiteiten. 

Hilde Meulemans 

centrumleider 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaal dienstencentrum Omikron 
 
Vanheylenstraat 71 
1820 Steenokkerzeel 
Tel. 02/257.44.21 
 
Openingsuren: 
iedere werkdag van 9 uur tot 16 uur 
Cafetaria: 
- op maandag, woensdag, vrijdag van 13.30u. tot 
16u. 
- op zondag van 14u. tot 17u. 

 Heb je een suggestie, vraag of klacht 
over de werking van Omikron? 
 
Je kan ermee terecht bij: 
Hilde Meulemans, 
centrumleider 
tel. 02/257.44.21 
e-mail: LDC@floordam.be 
of steek een briefje in onze 
ideeën-, klachtenbus. 

 

Verantwoordelijke uitgever: Hilde Meulemans, Vanheylenstraat 71, 1820 Melsbroek 

 



 

Activiteiten juli 
 

  zondag 02/07 14.00 
 

Cafetaria 

maandag 03/07 13.30 

 

Cafetaria – Brusselse wafels  

  

14.00 

 

Bingonamiddag 

  

20.00 

 

Yoga (i.s.m. Gezinsbond) 

woensdag  05/07 09.30 

 

Centrumraad 

  

13.30 
 

Cafetaria – Brusselse wafels  

  

13.30 

 

Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen-petanque 

donderdag 06/07 09.00 
 

Vragen aan Patou * - VREG test met Louis * 

  

13.00 
 

Boodschappen doen met busje*   

  

14.00 

 

Scrabble (i.s.m. Kennisbeurs)  

  

20.00 

 

Yoga (i.s.m. Gezinsbond) 

vrijdag 07/07 13.30 
 

Cafetaria – Brusselse wafels 

zondag 09/07 14.00 

 

Cafetaria 

maandag 10/07 13.30 
 

Cafetaria – Brusselse wafels  

  

20.00 

 

Yoga (i.s.m. Gezinsbond) 

dinsdag 11/07 12.00 
 

Jaarlijkse picknick * 

woensdag  12/07 13.30 
 

Cafetaria – Brusselse wafels  

  

13.30 
 

Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen-petanque 

donderdag 13/07 09.00 
 

Vragen aan Patou * - VREG test met Louis * 

  

20.00 

 

Yoga (i.s.m. Gezinsbond) 

vrijdag 14/07 13.30 

 

Cafetaria – Brusselse wafels 

  

14.00 

 

Scrabble (i.s.m. Kennisbeurs)  

zondag 16/07 14.00 

 

Cafetaria 

maandag 17/07 13.30 

 

Cafetaria – Brusselse wafels  

  

20.00 

 

Yoga (i.s.m. Gezinsbond) 

woensdag  19/07 13.30 
 

Cafetaria – Brusselse wafels  

  

13.30 
 

Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen-petanque 



  

14.00 
 

Ijssalon 

donderdag 20/07 09.00 
 

Vragen aan Patou * - VREG test met Louis * 

  

09.30 
 

Boodschappen doen met busje*   

  

14.00 

 

Scrabble (i.s.m. Kennisbeurs)  

  

20.00 

 

Yoga (i.s.m. Gezinsbond) 

vrijdag 21/07 13.30 

 

Cafetaria gesloten - Nationale feestdag 

zondag 23/07 14.00 

 

Cafetaria 

maandag 24/07 13.30 

 

Cafetaria – Brusselse wafels  

woensdag  26/07 13.30 
 

Cafetaria – Brusselse wafels  

vrijdag 28/07 13.30 
 

Cafetaria – Brusselse wafels 

zondag 30/07 14.00 
 

Cafetaria 

maandag 31/07 13.30 

 

Cafetaria – Brusselse wafels  

  
 

 
 

Activiteiten augustus 

 
 

woensdag  02/08 13.30 
 

Cafetaria – Brusselse wafels  

vrijdag 04/08 13.30 
 

Cafetaria – Brusselse wafels 

zondag 06/08 14.00 

 

Cafetaria 

maandag 07/08 13.30 

 

Cafetaria – Brusselse wafels  

  

20.00 
 

Yoga (i.s.m. Gezinsbond) 

woensdag  09/08 13.30 
 

Cafetaria – Brusselse wafels  

  

13.30 

 

Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen-petanque 

donderdag 10/08 09.00 

 

Vragen aan Patou * - VREG test met Louis * 

  

20.00 
 

Yoga (i.s.m. Gezinsbond) 

vrijdag 11/08 13.30 
 

Cafetaria – Brusselse wafels 

zondag 13/08 14.00 

 

Cafetaria 

maandag 14/08 13.30 

 

Cafetaria – Brusselse wafels  

  

14.00 

 

Bingonamiddag 

  

20.00 

 

Yoga (i.s.m. Gezinsbond) 

dinsdag 15/08 
 

 

gesloten - O.L.V. hemelvaart 



woensdag  16/08 13.30 
 

Cafetaria – Brusselse wafels  

  

13.30 

 

Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen-petanque 

donderdag 17/08 09.00 
 

Vragen aan Patou * - VREG test met Louis * 

  

09.30 
 

Boodschappen doen met busje*   

  

14.00 
 

Scrabble (i.s.m. Kennisbeurs)  

  

20.00 

 

Yoga (i.s.m. Gezinsbond) 

vrijdag 18/08 13.30 
 

Cafetaria – Brusselse wafels 

  

14.00 

 

Ijssalon 

zondag 20/08 14.00 

 

Cafetaria 

maandag 21/08 13.30 

 

Cafetaria – Brusselse wafels  

  

20.00 

 

Yoga (i.s.m. Gezinsbond) 

woensdag  23/08 13.30 
 

Cafetaria – Brusselse wafels  

  

13.30 
 

Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen-petanque 

donderdag 24/08 09.00 
 

Vragen aan Patou * - VREG test met Louis * 

  

14.00 

 

Scrabble (i.s.m. Kennisbeurs)  

  

20.00 
 

Yoga (i.s.m. Gezinsbond) 

vrijdag 25/08 13.30 

 

Cafetaria – Brusselse wafels 

zondag 27/08 14.00 
 

Cafetaria 

maandag 28/08 09.30 

 

Vrijwilligersvergadering 

  

13.30 

 

Cafetaria – Brusselse wafels  

  

20.00 

 

Yoga (i.s.m. Gezinsbond) 

woensdag  30/08 13.30 
 

Cafetaria – Brusselse wafels  

  

13.30 
 

Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen-petanque 

donderdag 31/08 09.00 

 

Vragen aan Patou * - VREG test met Louis * 

  

13.00 
 

Boodschappen doen met busje*   

  

20.00 

 

Yoga (i.s.m. Gezinsbond) 

     Activiteiten september 

  vrijdag 01/09 13.30 

 

Cafetaria – Brusselse wafels 



zondag 03/09 14.00 
 

Cafetaria  

    
Wandeling : Melsbroek tijdens WO 1  
i.s.m. Heemkundige kring 

     

maandag 04/09 13.30 

 

Cafetaria – Brusselse wafels  

  

13.30 

 

Psy uurtje (i.s.m. C.G.G. Vlaams-Brabant Oost) 

  

17.00 

 

Beiaardconcert 

  

20.00 

 

Yoga (i.s.m. Gezinsbond) 

dinsdag 05/09 13.30 

 

Fietsen (Ouderenweek) sporthal 

woensdag  06/09 13.30 
 

Cafetaria – Brusselse wafels  

  

13.30 
 

Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen-petanque 

donderdag 07/09 09.00 
 

Vragen aan Patou * - VREG test met Louis * 

  

14.00 

 

Scrabble (i.s.m. Kennisbeurs)  

  

20.00 

 

Yoga (i.s.m. Gezinsbond) 

vrijdag 08/09 13.30 

 

Cafetaria – Brusselse wafels 

    * 
Voor deze activiteit dien je in te schrijven. De uiterste inschrijvingsdatum vindt je verder 
in het boekje.  

 

 
Voor deze activiteit kunnen wij zorgen voor vervoer.  
Meldt dit duidelijk bij je inschrijving of maak telefonisch een afspraak. 
 
 
 

 



 

Dienstverlening 
 
 

Onthaal 
 

Alle werkdagen van 09.00 uur tot 16.00 uur. 
 

Ontmoetingsruimte 
Cafetaria 

 

Alle werkdagen van 09.00 uur tot 16.00 uur kan men in Omikron terecht voor 
een drankje, het lezen van de krant/tijdschrift of om er gewoon mensen te 
ontmoeten en contacten te leggen, onder voorbehoud van andere 
activiteiten. 
Op maandag, woensdag en vrijdag van 13.30 uur tot 16.00 uur en op zondag 
van 14.00 uur tot 17.00 uur zijn er vrijwilligers aanwezig die de cafetaria 
verzorgen. 
Op andere dagen kan je frisdrank uit de automaat nemen. Deze bevindt zich 
in de gang naast de toiletten. 

 

Vervoer op woensdag 
 

 

 

Geïnteresseerden kunnen elke 
middag tussen 11.30 uur en 12.00 
uur afgehaald worden  om een 
warme maaltijd te komen eten. In de 
namiddag kan je deel te nemen aan 
een activiteit of kaarten, rummikub, 
petanque of gewoon genieten van 
een Brusselse wafel en een drankje 
in de cafetaria. 

 

Voor inwoners van Melsbroek, Perk en 
Steenokkerzeel. Tijdig vervoer 
aanvragen! 

 

Infobalie en 
VREG-test 

 

Elke donderdagvoormiddag van 
09.00 uur tot 12.00 uur. 

 

- Je kan bij ons terecht met allerlei 
vragen. Louis beantwoordt ze zelf of 
verwijst je door naar de juiste 
instantie. 
- VREG-test 

 

Problemen met 
knoppen? 

 

Elke donderdagvoormiddag 
van 9 uur tot 12 uur. 
Liefst een afspraak maken 

 

Patou helpt je met het gebruik van je 
gsm/smart Phone, tablet, computer 
(laptop) of digitaal fototoestel. 

 
 

Ergotherapie aan 
huis 

 

Na afspraak met de centrumleider. 
 

- hulpmiddelenadvies 
- woningaanpassing 
Tel. 02/257 44 21 

 

Psy uurtje 
 

Mensen die een gesprek wensen met de psychologe kunnen telefonisch of via 
mail contact opnemen met ons. Maandag 9/05 en 13/06 om 13.30 uur. 
Inschrijven nodig. 

 

Warme maaltijd 
 

Elke middag om 12.15 uur.  
 

Soep, hoofdschotel, nagerecht: € 6,00. 
7 dagen voordien inschrijven. 

 

Vuilzakken – 
Stickers  
Postzegels - 
Kaartjes 

 

Tijdens de openingsuren kan je bij Omikron terecht voor de aankoop van de 
gemeentelijke vuilniszakken restafval en PMD + de stickers voor de grijze GFT-
container. 
zelfgemaakte wenskaartjes voor alle gelegenheden en postzegels  

 

Kapper 
 

Maandag, dinsdag en woensdag, na 
afspraak. 
Bij afspraak vermelden dat het om 
een afspraak binnen het lokaal 
dienstencentrum gaat! 

 

Kapsalon Nikki  
Vanheylenstraat 71, Melsbroek 
Tel. 02/752 91 11 

   



Bad/douche Na afspraak. Zelf of onder begeleiding baden. Eigen 
begeleiding (€ 3,00) of via Omikron  
(€ 10,00). Badbenodigdheden 
(handdoek, zeep, shampoo,… ) zelf 
meebrengen. 

 

Boodschappendienst 
 

- Aan huis geleverd op dinsdag en 
vrijdag. Boodschappenlijst bezorgen. 
- 1ste (13u)en 3de (9.30u)donderdag 
van de maand: samen 
boodschappen doen met busje. 
Inschrijven nodig. 
- Dringende voorgeschreven 
medicatie van maandag tot en met 
vrijdag. 

 

- 10-beurtenkaart € 10 of € 1,5/beurt 
 
- € 2 
 
 
- € 2 

 
Extra informatie bij onze dienstverlening: 
Voor de mensen die de grote witte vuilniszak van 60 liter (€40/rol of €2/stuk) te groot of te zwaar 
vinden, zijn er kleine witte vuilniszakken van 30 liter (€20/rol of €1/stuk). 
 
Pikken vogels jouw vuilzakken wel eens stuk of krabben katten jouw 
vuilzak open? Voortaan kan je in het dienstencentrum speciale stickers 
van Interza gratis verkrijgen, die je op een vuilbak kleeft waarin je de 
vuilzak opbergt. Mensen van de vuilophaling zullen de zak uit de vuilbak 
met sticker nemen. Zo blijft de omgeving netjes.  

 

 

Busregeling de Lijn 
 

 
In de cafetaria kan je steeds de uurregelingen van de volgende bussen van De Lijn 
vinden. Je kan ze gratis meenemen.  
681, 682, 284,285, 686, 682, 225, 651, 221, 222, 223, 224, 624, 270, 271, 820, 821 
 

 

 
Psy uurtje* 
 

Maandag 04 september 2017om 13.30 uur melden voor 24 augustus 
Dit is louter om organisatorische redenen, indien er geen aanvragen zijn zal de psychologe niet 
aanwezig zijn. 
 
 
 
 
 



Aquarel* 
 

De lessenreeks voor beginners en gevorderden onder leiding van Annie Colson zetten we verder.  
Iedereen kan mee starten. Je hoeft geen tekenwonder te zijn. 
Data: donderdagen 29 juni, 6 en 13 juli, 17 en 24 augustus 
Telkens van 08.30 uur tot 12.00 uur.  
Deelnameprijs: € 30,00 of € 6,50 per les (water, koffie en thee inbegrepen). 
 

Meebrengen:  

 aquarelpapier 300 gram 

 potje voor water, vod, kneedgom 

 potlood nr. 2  
bord om verf op te mengen 

 dik penseel nr. 18  

 dun plat penseel nr. 4  

 aquarelverf:* karmijnrood, * ultramarijnblauw,  
gebrande sienna neutrale tint,* geel,* vermilioenrood 

 

Inschrijven is nodig en dit tot max. 10 deelnemers of ten laatste de dag voordien. 
Rekeningnummer Omikron: BE66 7340 3413 7743 met vermelding “aquarel”. 
Er kan ook cash betaald worden bij het onthaal. 
 
 

 
Bingo   
 
Op maandag 3 juli en maandag 14 augustus maken we plezier.  
Iedereen is welkom! 
Het 1ste spel start om 14u, we sluiten af rond 16u.  
Per kaart betaal je €0,50.  
Wij zorgen voor de prijzen, jullie voor de ambiance!  
 
Wens je mee te spelen maar geraak je niet in het dienstencentrum, laat het ons weten. 
Wij zorgen voor vervoer. 
 

Open centrumraad van het lokaal dienstencentrum Omikron 
De centrumraad vergadert een vijftal keer per jaar en is voor het centrum erg belangrijk. Wij stellen 
de centrumraad open voor iedereen die mee wenst na te denken over de ontwikkeling en groei van 
het dienstencentrum. In de toekomst zullen we een voorbereidende centrumraad organiseren. De 
agenda wordt samengesteld en ontwerpteksten worden gelezen en bijgewerkt. De voorbereidende 
centrumraad maakt het gemakkelijker om de ontwerpteksten kort toe te lichten en goed te keuren 
op de centrumraad. De centrumraad gaat door op woensdag 5 juli om 9.30u in het 
dienstencentrum.  
We zullen het jaarverslag van 2016 goedkeuren en stilstaan bij de toekomst van Omikron. 
Iedereen is welkom, als je ons een seintje geeft, bezorgen wij jou de agenda van de vergadering.  

 



 
 

“Jaarlijkse Picknick “ 
 

dinsdag 11 juli 2017 

Samen genieten! 
 
Wie er vorig jaar bij was weet dat het één van de topactiviteiten van 2015 was. Wat we serveren 

blijft een verrassing en hangt van het weer af.  

Vanaf 9u bereiden we de picknick voor. Vanaf 12u schuiven we aan, hopelijk kan de picknick buiten 

doorgaan. Mensen die de picknick mee komen voorbereiden betalen €5, anderen betalen €10. 

Aansluiten d genieten we van een lekker pintje op het terras of in de cafetaria 

Inschrijven is nodig en kan tot woensdag 6 juli. 
 
 
 

 
 
Petanque 
 

Iedereen die graag een balletje rolt is welkom. Deelnemen is gratis!  
 
Elke woensdag spelen we 
petanque van 13.30 uur tot 16.00 
uur. 
 
We sluiten af met een drankje in de cafetaria. Wens je liever met 
vrienden op een ander moment te spelen, geen probleem. Hoe 

meer de banen gebruikt worden hoe liever wij het hebben.  
 
In het kader van de activiteiten van de seniorenweek nemen we deel aan het petanquetoernooi in 
de Pastorietuin in Melsbroek op maandag 4 september . We komen samen om 13.30u in de 
parochiezaal van Melsbroek 
 
Beiaardconcert maandag 4 september 2017  
Naar jaarlijkse traditie gaan we naar een beiaardconcert te 
Mechelen op maandag 4 september. we wpreken om 17u af in 
Omikron, gaan in Mechelen iets eten en luisteren dan naar Bach 
gespeeld op de nieuwe kamerbeiaard en luisteren naar 
fragmenten uit het dagboek van Ana Magdalene Bach. Koen 
Cosaert, directeur van de Koninklijke beiaardschool Jef Denyn 
bespeeld de beiaard, zijn echtgenote Aleys Demeyere leest voor. 
Rond 22u keren we terug 



 

IJSSALON 

woensdag 19 juli en vrijdag 18 augustus 
van 14 uur tot 17 uur 

 

 

 

 

 

 

 

Verschillende ijscoupes te verkrijgen! 

€4,00 - kinderijsje €1,50 
 
 
 
 

Wandeling kring: Melsbroek tijdens WO1 i.s.m Heemkundige kring 

Zondag 03 september 2017 vertrekt de wandeling aan het klooster in de 

Vanheylenstraat te Melsbroek. De wandeling wordt afgesloten in het cafetaria.  

De deelname is gratis, het juiste uur vind je in het volgend nummer van ons 

tijdschrift. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Heb je iets in aanbieding, zoek je iets, kan je een klein artikeltje in het tijdschrift zetten. Je kan het 

artikel binnen brengen op het onthaal van Omikron bij een vrijwilliger of Hilde. Je mag natuurlijk ook 

een mailtje sturen. Wij zorgen dat het in het tijdschrift opgenomen wordt. 

Confituuratelier is opzoek naar fruit om confituur te maken tenvoordele van komop tegen 

kanker. Wie heeft er fruit teveel in de tuin? Geef ons aub een seintje 

 

 

 

 

 

Dagelijks hebben honderden mensen een bloedtransfusie nodig. Na een ongeval, 

een bevalling of een operatie bijvoorbeeld. 

Als je bloed nodig hebt, dan is het er. In de operatiezaal, in de ambulance… 

Vanzelfsprekend. Of dat hoop je toch.  

Want wist je dat je 70% kans hebt dat je ooit in je leven een transfusie met een 

bloedproduct zal nodig hebben? En dat maar 3% van de bevolking bloed geeft?  

Alleen dankzij personen die een levensreddende gift willen doen, kan een behandeling met bloed 

vanzelfsprekend blijven. Bloed geven zelf duurt maar tien minuten, en je helpt er in 1 keer 3 

patiënten mee!  

Daarom doet NMSC de warme oproep: “Kom bloed geven!” We zoeken nieuwe donoren! 

Registreer je vóór 1/08/2017 als kandidaat – donor via http://bloedinzameling.rodekruis.be/nmsc  

Indien er meer als 100 mensen zich hierop geregistreerd hebben, kan er 

een bloedinzameling komen in het NMSC zelf.  

Rode Kruis – Vlaanderen zal je daarna uitnodigen naar de bloedinzameling bij jou in de buurt.  

Alvast bedankt, jouw inzet kan levens redden!  

Meer info bij Nicky (ergodienst van het MS-kliniek) 

 

 

http://bloedinzameling.rodekruis.be/nmsc


 

Warme maaltijden in Omikron 

Samen eten aan een grote tafel, gezellig natafelen. De soep wordt opgediend om 12.15u. 

 Inschrijven voor de maaltijden gebeurt 7 dagen voordien, anders kunnen wij het 

menu niet garanderen. Indien je niet aanwezig bent zonder te verwittigen, zal je de 

maaltijd toch moeten vergoeden. 

 De maaltijd bestaat uit soep, hoofdgerecht en het dessert en kost €7. Betalen 

gebeurt voor het eten. 

 Water staat in kannen op tafel, andere dranken zijn verkrijgbaar aan cafetariaprijzen. 

 Bezoekers komen uitzonderlijk in de keuken.  

 De tafel wordt afgeruimd, de afwas op de kar gezet. Iedereen mag een handje 

toesteken. 

 Klachten over het eten kunnen geformuleerd en bezorgd worden aan de 

centrumleider of in de klachten- en ideeënbus van Omikron in de gang. 

 

 



 

Menu juli  
    

     Soep van de dag + hoofdschotel + dessert  
  

     maandag 03/07 dinsdag 04/07 woensdag 05/07 donderdag06/07  vrijdag 07/07 

moussaka kipfilet braadworst stoofvlees noorse visschotel 

  bloemkool  appelmoes frietjes koude 

  in roomsaus aardappelen   aardappelen 
  aardappelen 

 
    

    
 

    

          

fruit fruit koekje fruit fruityoghurt 

     maandag 10/07 dinsdag 11/07 woensdag 12/07 donderdag 13/07 vrijdag 14/07 

hamburger jaarlijkse picknick balletjes gemengde sla rolmopsfilet 

rozemarijnsaus 
 

in tomatensaus met americain gemengde sla 

gestoofde  € 10 puree en kappertjes koude 
wortelen 

 
  frietjes aardappelen 

aardappelen ! tijdig inschrijven       

  
 

      

fruit 
 

rijstpap roomijs fruit 

          

maandag 17/07 dinsdag 18/07 woensdag 19/07 donderdag 20/07 vrijdag 21/07 

gemarineerde vleesbrood macaroni steak 
 kalkoenfilet met vleesjussaus met hesp en kaas slaatje 
 wokgroentjes gestoofde    frietjes Gesloten 

in currysaus boontjes   
 

Nationale  

rijst aardappelen   
 

feestdag 

      
   fruit koekje yoghurt fruit 

 

     maandag 24/07 dinsdag 25/07 woensdag 26/07 donderdag 27/07 vrijdag 28/07 

kaasburger koude witte pensen vol au vent fish sticks 

erwten en  pastasalade witloof slaatje tartaarsaus 

wortelen met tonijn puree frietjes puree 
aardappelen         

          

          

fruit wafel fruit fruit fruityoghurt 

     maandag 31/07 dinsdag 01/08 woensdag 02/08 donderdag 03/08 vrijdag 04/08 

ardeense vinken cordon bleu koude schotel americain visfilet 

koude  wortel puree met asperge, gemengde sla prei in roomsaus 

boterboontjes 
 

eitje en hesp frietjes aardappelen 
koude   koude     

aardappelen   aardappelen     

          

yoghurt flan caramel fruit pudding koekje 



 

Menu augustus  
    

     Soep van de dag + hoofdschotel + dessert  
            

maandag 07/08  dinsdag 08/08 woensdag 09/08 donderdag 10/08 vrijdag 11/08 

shnitsel kaasburger spaghetti tomaat tongrolletje 
gegratineerde spinazie in bolognaise garnaal  provencaalse 

bloemkool room    frietjes saus  

puree aardappelen 
 

  natuur  

    
 

  aardappelen 

          

koekje fruit yoghurt yoghurt fruit 

          

maandag 14/08 dinsdag 15/08 woensdag 16/08 donderdag 17/08 vrijdag 18/08 

braadworst 
 

stoofpot van kippenfilet vispannetje 
vleesjussaus 

 
varkensvlees komkommer- en venkelsaus 

appelmoes Gesloten rijst tomatenslaatje aardappelen 

aardappelen O.L.V.   frietjes   

 
Hemelvaart       

  
      

fruit 
 

fruit roomijs koekje 

     maandag 21/08 dinsdag 22/08 woensdag 23/08 donderdag 24/08 vrijdag 25/08 

varkensgebraad koude schotel witte pensen koude schotel zalm 

wortelstoemp met makreel appelmoes  met americain spinazie in 

  aardappelsla puree   room 

        puree 

          

          

fruit koekje fruityoghurt ijsje pudding 

     maandag 28/08 dinsdag 29/08 woensdag 30/08 donderdag 31/08 vrijdag 01/09 

gegratineerd kipfilet hamburger stoofvlees visfilet 

hespenrolletje pepersaus vleesjussaus sla vissaus 

met witloof gemengde sla snijbonen frietjes prei 

en kaassaus gebakken aardappelen   puree 

puree aardappelen       

          

koekje chocomousse fruit fruit fruityoghurt 

          

maandag 04/09 dinsdag 05/09 woensdag 06/09 donderdag 07/09 vrijdag 08/09 

chipolata kipburger schnitzel gyros zalm 

vleesjussaus appelmoes erwten - wortelen gemengde sla vissaus 

andijvie gebakken aardappelen frietjes spinaziestoemp 

in roomsaus aardappelen       

aardappelen 
   

  

     ijsje fruit koekje fruit pudding 



  
      

  

 

  
 

    
 

    
 

    
      

  

Knipstrook om op je prikbord te hangen 
  

      

  

maandag 03 juli 14u bingo 

  
      

  

dinsdag 11 juli 12u picknick 

  
      

  

woensdag 19 juli 14u ijssalon 

  
      

  

maandag 14 augustus 14 bingo 

  
      

  

vrijdag 18 augustus 14u ijssalon 

  
      

  

zondag  03 september 
 

wandeling Melsbroek WO1 

  
      

  

maandag  4 september 17u beiaardconcert 

  
      

  

dinsdag 5 september 13u30 fietsen 

  
      

  

     

  
      

         
      

         
      

         
      

         
      

         
      

         
      

         
      

         
       

 


