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Beste, 

Al geruime tijd doen we inspanningen om de bereikbaarheid van het dienstencentrum 

voor mensen die zich niet zo gemakkelijk kunnen verplaatsen te vergroten. We vragen 

in de toekomst het vervoer zoveel mogelijk te betalen met de vervoerskaart €10 voor 

10 ritten. Verplaatsingen tussen het dienstencentrum  Aronskelk gebeuren met de Shuttlekaart €5 

voor 10 ritten. Je kan beide kaarten kopen op het onthaal van het dienstencentrum. De kaartenzijn 

onbeperkt geldig. De chauffeurs zullen bij elke rit de kaart aftekenen. 

Je hebt het misschien al gemerkt, de bouw van de nieuwe cafetaria is gestart op 18 

april! We hebben nog geen zicht op de hinder die de werken met zich meebrengen. 

We verwachten dat we komende maanden zullen moeten schuiven met activiteiten 

en beschikbare ruimten. Je kan ons steeds telefonisch of per mail bereiken om  

meer informatie. We excuseren ons nu reeds voor de hinder, maar kijken ook al uit 

naar het resultaat. Via het boekje houden we jullie op de hoogte. 

Iedereen is welkom! Omikron en zijn vrijwilligers staan steeds open voor nieuwe ideeën, samen 

zorgen we voor elkaar met als doel zolang mogelijk zelfstandig te blijven wonen, omringt door 

vriendschap en mensen die om elkaar geven.  

Er zijn al heel wat vrijwilligers actief in het dienstencentrum. Mensen die zeer diverse taken op zich 

nemen. Denken we maar aan onthaal, lesgevers, cafetaria, chauffeurs, middagondersteuning, 

administratie, informatieverstrekking, ondersteuning van activiteiten, website en facebook, …. Maar 

we kunnen nog verschillende vrijwilligers gebruiken om de huidige ploeg te versterken en nieuwe 

activiteiten en dienstverlening uit te bouwen. Er wordt aan de hand van een gesprek gezocht naar 

een geschikte taak waarbij de vrijwilliger zich goed voelt en waarmee het dienstencentrum geholpen 

is. De tijdsinvestering verschilt van vrijwilliger tot vrijwilliger. Sommige mensen komen 2 of 3 uur per 

week, andere komen een halve dag of enkele halve dagen. Je inzet wordt echt geapprecieerd! Eén 

keer per jaar gaan we met de vrijwilligers op uitstap om samen plezier te maken te ontspannen. Dan 

sluiten we het dienstencentrum volledig. Ken je 

mensen die onze vrijwilligersgroep graag komen 

versterken, wijs hen de weg naar Omikron. 

Ze zijn van harte welkom! 

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? 
Wens je het berichtenblad niet meer te 
ontvangen? 
 
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 



 

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  
 

 

 

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 deelnemen 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! 
Maak gebruik van de 10 beurtenkaart 
€10 voor vervoer van thuis naar het 
dienstencentrum!  
Voor vervoer tussen dienstencentrum 
en Aronskelk is er de shuttlekaart 10 
beurtenkaart €5 

 

Infobalie en 
VREG-test 

 

Elke donderdagvoormiddag van 
9 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 tot 12.00 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. 
02/257 44 21 

 

- hulpmiddelenadvies 
- woningaanpassing   

 

Psy uurtje 
 

Mensen die een gesprek wensen met de psychologe van het Centrum 
Geestelijke Gezondheid kunnen telefonisch of via mail contact opnemen met 
ons. Wij zorgen voor een gesprek. De psychologe zal naar je luisteren en 
samen zoeken jullie naar een oplossing voor je probleem. 
 

 

Warme maaltijd 
 

Elke middag om 12.15 uur.  
 

Soep, hoofdschotel, nagerecht: € 7. 
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 € 0.50/stuk en postzegels  

 

Kapper 
 

Maandag, dinsdag woensdag, 
donderdag, vrijdag 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 of 
kapper@floordam.be  

mailto:kapper@floordam.be


 
 

Bad/douche 
 

Na afspraak.  02/257 44 21 
 

Zelf of onder begeleiding baden. Eigen 
begeleiding (€ 3) of via Omikron  
(€ 10). 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. 
- Uitzonderlijke en 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 groene vuilniszak van 60 liter €20/rol (10stuks)of €2/stuk te groot of te 
zwaar vinden, zijn er kleine vuilniszakken van 30 liter €10/rol (10 stuks)of €1/stuk te koop. 
 
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* 
 

Tot nu toe kwam de psychologe, Annemarie Van Engeland maandelijks op maandagnamiddag. In de 
toekomst is dit niet meer mogelijk op een vaste dag. Toch blijft het psy-uurtje bestaan. Indien je nood 
hebt aan een gesprek, een luisterend oor of ondersteuning als je het moeilijk hebt of je je niet goed in 
je vel voelt, organiseren wij in samenspraak met Annemarie Van Engeland een gesprek.  
De psychologe zal dus alleen op aanvraag naar het dienstencentrum komen. Aarzel niet en neem 
gerust contact.  
 

 
 
 



 

Activiteiten mei 2018   

dinsdag 01-05   Gesloten - Geen maaltijd (Dag van de Arbeid ) 

woensdag  02-05 13.30  Cafetaria – Brusselse wafels  

woensdag  02-05 13.30  Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen -petanque 

donderdag 03-05 09.00  Vragen aan Patou * - VREG test met Louis * 

donderdag 03-05 13.00  Boodschappen doen met busje*   

donderdag 03-05 14.00  Informatienamiddag rond het geheugen Aronskelk 

vrijdag 04-05 13.30  Cafetaria – Brusselse wafels + feest vliegerkes 

zondag 06-05 14.00  Cafetaria 

maandag 07-05 13.30  Cafetaria gesloten 

maandag 07-05 14.00  Opfriscursus verkeer *Polyvalente zaal GC De Corren 

maandag 07-05 14.00  Bedevaart WZC aan de Boskapel(bij slecht weer in de cafetaria) 

maandag 07-05 20.00  Yoga (i.s.m. Gezinsbond) 

dinsdag 08-05 10.00  Yoga 

dinsdag 08-05 10 :00  Geheugenoefeningen Aronskelk 

dinsdag 08-05 14.00  Klassiek muziek (i.s.m. Kennisbeurs) Polyvalente zaal GC De Corren 

woensdag  09-05 13.30  Cafetaria – Brusselse wafels  

woensdag  09-05 13.30  Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen -petanque 

donderdag 10-05   Gesloten - Geen maaltijd (O.H. Hemelvaart) 

vrijdag 11-05 13.30  Cafetaria – Brusselse wafels 

zondag 13-05 14.00  Cafetaria 

maandag 14-05 13.30  Cafetaria – Brusselse wafels  

maandag 14-05 13.30  Digitale fotografie * (i.s.m. Kennisbeurs) Aronskelk 

maandag 14-05 20.00  Yoga (i.s.m. Gezinsbond) 

dinsdag 15-05 10.00  Yoga 

woensdag  16-08 13.30  Cafetaria – Brusselse wafels  

woensdag  16-05 13.30  Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen -petanque 

donderdag 17-05 09.00  Vragen aan Patou * - VREG test met Louis * 

donderdag 17-05 09.30  Boodschappen doen met busje*   

vrijdag 18-05 13.30  Cafetaria – Brusselse wafels 

vrijdag 18-05 13.45  Wandeling met mini picknick* 

zondag 20-05 14.00  Cafetaria (Pinkster) 

maandag 21-05 13.30  Cafetaria (Pinkstermaandag) 

dinsdag 22-05 10.00  Yoga 

dinsdag 22-05 10.00  Geheugenoefeningen Aronskelk 

woensdag  23-05 13.30  Cafetaria – Brusselse wafels  

woensdag  23-05 13.30  Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen -petanque 

donderdag 24-05 09.00  Vragen aan Patou * - VREG test met Louis * 

donderdag 24-05 14.00  Scrabble (i.s.m. Kennisbeurs) Omikron 

vrijdag 25-05 13.30  Cafetaria – Brusselse wafels 

vrijdag 25-05 13.30  Film: Dolphin Tale (ism WZC Floordam) 

zondag 27-05 14.00  Cafetaria 

maandag 28-05 13.30  Cafetaria – Brusselse wafels  

maandag 28-05 13.30  Digitale fotografie * (i.s.m. Kennisbeurs) Aronskelk 

maandag 28-05 20.00  Yoga (i.s.m. Gezinsbond) 



dinsdag 29-05 10.00  Yoga 

woensdag  30-05 13.30  Cafetaria – Brusselse wafels  

woensdag  30-05 13.30  Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen -petanque 

donderdag 31-05 09.00  Vragen aan Patou * - VREG test met Louis * 

donderdag 31-05 17.00  Familiegroep Dementie  (i.s.m. WZC Floordam en Alzheimer Liga Vl. - 
VZW) 

     

Activiteiten juni 2018   

vrijdag 01-06 13.30  Cafetaria – Brusselse wafels 

zondag 03-06 14.00  Cafetaria 

maandag 04-06 13.30  Cafetaria – Brusselse wafels  

maandag 04-06 20.00  Yoga (i.s.m. Gezinsbond) 

dinsdag 05-06 10.00  Yoga 

woensdag  06-06 13.30  Cafetaria – Brusselse wafels  

woensdag  06-06 13.30  Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen -petanque 

donderdag 07-06 09.00  Vragen aan Patou * - VREG test met Louis * 

donderdag 07-06 13.00  Boodschappen doen met busje*   

vrijdag 08-06 13.30  Cafetaria 

vrijdag 08-06 14.00  Pannenkoekennamiddag Omikron  

zondag 10-06 14.00  Cafetaria 

maandag 11-06 13.30  Cafetaria – Brusselse wafels  

maandag 11-06 13.30  Digitale fotografie * (i.s.m. Kennisbeurs) Aronskelk 

maandag 11-06 20.00  Yoga (i.s.m. Gezinsbond) 

dinsdag 12-06 10.00  Yoga 

dinsdag 12-06 10.00  Geheugenoefeningen Aronskelk 

woensdag  13-06 13.30  Cafetaria – Brusselse wafels  

woensdag  13-06 13.30  Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen -petanque 

donderdag 14-06 09.00  Vragen aan Patou * - VREG test met Louis * 

donderdag 14-06 14.00  Scrabble (i.s.m. Kennisbeurs) Omikron 

vrijdag 15-06 13.30  Cafetaria – Brusselse wafels 

vrijdag 15-06 13.30  Film: Wyatt Earp (ism WZC Floordam) 

zondag 17-06 14.00  Cafetaria 

maandag 18-06 13.30  Cafetaria – Brusselse wafels  

maandag 18-06 14.00  Bingo Omikron 

maandag 18-06 20.00  Yoga (i.s.m. Gezinsbond) 

dinsdag 19-06 10.00  Yoga 

woensdag  20-06 13.30  Cafetaria – Brusselse wafels  

woensdag  20-06 13.30  Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen -petanque 

donderdag 21-06 09.00  Vragen aan Patou * - VREG test met Louis * 

donderdag 21-06 09.30  Boodschappen doen met busje*   

vrijdag 22-06 13.30  Cafetaria – Brusselse wafels 

zaterdag 23-06 11.00  Mantelzorgdag (i.s.m. Gemeente-SOAR-Welzijn) Aronskelk 

zondag 24-06 14.00  Cafetaria 

maandag 25-06 13.30  Cafetaria – Brusselse wafels  

maandag 25-06 13.30  Digitale fotografie * (i.s.m. Kennisbeurs) Aronskelk  

maandag 25-06 20.00  Yoga (i.s.m. Gezinsbond) 



dinsdag 26-06 10.00  Yoga 

dinsdag 26-06 10.00  Geheugenoefeningen Aronskelk 

woensdag  27-06 09.30  Centrumraad Omikron 

woensdag  27-06 13.30  Cafetaria – Brusselse wafels  

woensdag  27-06 13.30  Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen -petanque 

donderdag 28-06 09.00  Vragen aan Patou * - VREG test met Louis * 

donderdag 28-06 14.00  Scrabble (i.s.m. Kennisbeurs) Omikron 

vrijdag 29-06 13.30  Cafetaria – Brusselse wafels 

   

Activiteiten juli 2018   

zondag 01-07 14.00  Cafetaria 

maandag 02-07 13.30  Cafetaria – Brusselse wafels  

woensdag  04-07 13.30  Cafetaria – Brusselse wafels  

woensdag  04-07 13.30  Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen -petanque 

woensdag  04-07 14.00  Ijssalon Omikron 

donderdag 05-07 09.00  Vragen aan Patou * - VREG test met Louis * 

donderdag 05-07 13.00  Boodschappen doen met busje*   

vrijdag 06-07 13.30  Cafetaria – Brusselse wafels 

zondag 08-07 14.00  Cafetaria 

 

Vervoer mogelijk : stel tijdig de vraag en wij zorgen voor vervoer van en naar 

Omikron. Je betaalt €1 per rit, maak zoveel mogelijk gebruik van de 10 beurtenkaart. 

*Inschrijven is nodig voor activiteiten die aangeduid zijn met het sterretje. Hou de 

inschrijvingsdatum in het oog ! 
 
Infonamiddag Geheugen 

Wijsheid komt met de jaren, maar toch gaat ons geheugen er stilletjes aan op 

achteruit. Dat is compleet normaal en daar bestaat ook een verklaring voor. Klinken 

zinnetjes als “Waar heb ik de sleutels weer gelegd?” of “Hoe laat moest ik weer bij 

de kapper zijn?” je bekend in de oren? Kom dan zeker eens luisteren. Dan kom je te 

weten hoe het geheugen in zijn werk gaat, waarom het ons soms in de steek laat en 

hoe we het kunnen onderhouden. Iedereen van harte welkom hiervoor op donderdag 3 mei om 14u 

in de ontmoetingszaal in Aronskelk.  

Deelnemen is gratis.  

Na deze infonamiddag zal er ook op regelmatige basis een geheugengroep samenkomen. Dit zijn 

mensen die interesse hebben in tips en leuke manieren om het geheugen te onderhouden.  Elke 2e 

en 4e dinsdag van de maand komen wij samen om ons geheugen even aan het werk te zetten. Na 

inspanning volgt uiteraard ook ontspanning en zo sluiten we samen af met een tasje koffie.  

Deelname: €2 (lesmateriaal, koffie, thee, water inbegrepen). Inschrijven kan tot vrijdag 4/5. 

Dinsdag 8/5 van 10u tot 11u30 in Aronskelk     
Dinsdag 22/5 van 10u tot 11u30 in Aronskelk   
Dinsdag 12/6 van 10u tot 11u30 in Aronskelk   
Dinsdag 26/6 van 10u tot 11u30 in Aronskelk   



 
Opfriscursus verkeer i.s.m. gemeente en politie * 

Overkomt het je weleens dat je de betekenis van een nieuw verkeersbord niet kent, of je niet weet of 

je mag parkeren of je voorrang hebt,…Laat ons een inspanning doen om de wegcode beter te 

begrijpen en op te frissen 

Niet iedereen kon deelnemen wegens 

overgroot succes. Je kan nog aansluiten bij de 

2de groep op 7 mei. Schrijf zo snel mogelijk in! 

Maandag 7 mei 14u – 17u in GCC De Corren 

dringend inschrijven  

 

 

Wandeling met mini picknick  * 

Samen 6km wandelen en genieten van de 

omgeving. Halfweg versterken we de inwendige 

mens. Een gezonde mini picknick wordt gebracht 

naar een afgesproken rustig plekje. Bovendien 

zorgen de Floordam-Brothers voor een gepaste 

muzikale omlijsting!  

Je kan kiezen voor het ganse traject of een halve 

wandeling. Laat ons het samen gezellig maken en 

volop genieten! 

vrijdag 18 mei 13.45u in het dienstencentrum. 

deelnameprijs: €5 

inschrijven is nodig en kan tot maandag 14 mei! 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Film: “Dolphin Tale” 

 

In een inspirerend verhaal over de band tussen mens en 

dier, ontdekt de jonge Sawer een gewonde dolfijn die naar 

een marine ziekenhuis wordt gebracht en de naam Winter 

krijgt. Jammer genoeg verliest Winter door de 

verwondingen haar staart en zonder staart overleeft ze 

misschien niet. Maar met de toewijding van Sawyer, de 

expertise van een marine bioloog (Harry Connick, jr) en de 

genialiteit van een prthesist (Morgan Freeman) die een 

nieuwe staart moet maken, krijgt  Winter misschien een 

tweede kans in het leven. 

vrijdag 25 mei om 13.30 uur. 

In samenwerking met WZC Floordam. Inschrijven niet 

nodig, geen deelnameprijs. Na de film kan je genieten van een drankje. 

 

 

 

Film: “Wyatt Earp” 

 

Kevin Costner vertolkt de rol van de bekendste sheriff van het 

Wilde Westen, Wyatt Earp. Met zijn doorleefde complexe 

acteerprestatie schildert Oscar-winnaar Costner een rauw, 

realistisch portret van een mythische man, een wetsdienaar die 

al in zijn tijd tot een legende uitgroeide. Deze epische saga over 

het woeste, prille Amerika werd met veel zwier geregisseerd 

door Lawrence Kasdan, die meeschreef aan het senario. Gene 

Hackman speelt Wyatts vader, een man met een ijzeren wil en 

Dennis Quaid draaft op als de even legendarische Doc Holliday, 

zijn beste vriend. Van Wichita via Dodge City tot de historische 

schietpartij in de O.K. Corral in Tombstone, Arizona, neemt Wyatt Earp je mee op een 

overweldigende reis door een ontembare jonge natie, een land vol romantiek, avontuur en 

mytische heldenmoed. 

Vrijdag 15 juni om 13.30 uur. 

In samenwerking met WZC Floordam. Inschrijven niet nodig, geen deelnameprijs. Na de film 

kan je genieten van een drankje. 

 



versgebakken 

Pannenkoeken 

 

 

 
 

Vrijdag 8 juni 
van 14 uur tot 16.30 uur 

2 pannenkoeken € 2,50 met suiker of siroop 
 

 
 

om mee te nemen €0,60 per stuk 
(bestellen mogelijk via telefoon, via mail of op het onthaal) 

 
 
 
 
 
Bingo 
maandag 18 juni in de cafetaria van Omikron 
Iedereen is welkom! Samen maken we plezier. 
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!  
 
 



Mantelzorgdag  

Jaarlijks slaan de welzijnsraad, de ouderenadviesraad en Omikron de 

handen in elkaar om de mantelzorgers van de gemeente een riem onder 

het hart te steken. Erkende mantelzorgers krijgen een schriftelijke 

uitnodiging om deel te nemen. Erkende mantelzorgers zijn mensen die 

de gemeentelijke mantelzorgpremie ontvangen. Ken je de 

mantelzorgpremie van de gemeente Steenokkerzeel niet, wens je meer 

uitleg of heb je er vragen over, kan je terecht bij Rina Van Eycken op het 

gemeentehuis of in het dienstencentrum. Wij helpen je verder om de 

premie toe te lichten of aan te vragen. 

zaterdag 23 juni 11u Aronskelk. 

 

 
 

IJSSALON 

woensdag 4juli en vrijdag 17 augustus 
van 14 uur tot 17 uur 

 

 

 

 

 

 

 

Verschillende ijscoupes te verkrijgen! 

€5,00 - kinderijsje €2 
 
 
 



 

Reglement gemeentelijke mantelzorgtoelage Steenokkerzeeel 
Artikel 1: Verlening van mantelzorgpremie. 

De gemeente heeft veel waardering voor het werk van mantelzorgers. Dankzij de intensieve 
thuisverzorging door de mantelzorger kan een zorgbehoevende langer thuis blijven in zijn 
vertrouwde omgeving. Het gemeentebestuur keert daartoe een mantelzorgpremie uit. Deze 
toelage is een erkenning voor hun inzet en moet niet begrepen worden als een loon. 
De mantelzorgpremie wordt onder de hiernavolgende voorwaarden verleend aan mantelzorgers 
die de thuiszorg waarnemen voor een zwaar zorgbehoevende inwoner van de gemeente. 

Artikel 2: Enkele begrippen 

Thuiszorg:  De hulp- en dienstverlening die er specifiek op gericht is de 
zorgbehoevende persoon ("gebruiker") te handhaven in zijn natuurlijk 
thuismilieu. 

Gebruiker:  Een natuurlijk persoon die vanuit een bepaalde nood geheel of 
gedeeltelijk niet meer in staat is om zichzelf te verzorgen en om 
elementaire taken te verrichten waardoor blijvende hulp van een derde 
persoon noodzakelijk is.  

Thuisomgeving:  De plaats waar de gebruiker effectief woont of inwoont. Een verblijf in 
een aangepaste instelling (kortverblijf, dagcentrum, weekverblijf in een 
residentiële instelling voor kinderen,... ) doet hieraan geen afbreuk. 

Mantelzorger:  De persoon die op regelmatige basis aanvullende en intensieve zorg 
verleent aan een zorgbehoevende persoon vanuit een affectieve/sociale 
relatie die hij/zij met deze persoon heeft. Deze hulpverlening wordt 
gegeven in de thuisomgeving en gebeurt niet in het kader van een 
beroep of van het georganiseerde vrijwilligerswerk. 

Inwoner van de 
gemeente :  

Elke persoon die minstens drie jaar, voorafgaand aan de datum van de 
aanvraag, ingeschreven is in het bevolkingsregister of het 
vreemdelingenregister van de gemeente en er effectief woont. 

 

Artikel 3: Voorwaarden met betrekking tot de mantelzorger 

1. De mantelzorger moet een inwoner van Steenokkerzeel zijn (zie Art. 2., Enkele begrippen - 
Inwoner van de gemeente) en op 1 januari van het zorgjaar minstens 18 jaar oud zijn.  

2. Er wordt slechts één mantelzorgpremie per huisgezin toegekend.  
 

Artikel 4: Voorwaarden met betrekking tot de zorgbehoevende persoon 

1. De zorgbehoevende persoon is ingeschreven op hetzelfde adres als de mantelzorger en moet 
er effectief ook wonen.  



2. De persoon heeft een bepaalde graad van zorgbehoevendheid waardoor blijvende hulp van 
een derde persoon noodzakelijk is. Met ingang van 1/1/2014 dient voor ELKE rechtgevende 
op de gemeentelijke mantelzorgpremie de zorgbehoevendheid bewezen te worden aan de 
hand van volgende attesten:  

o Positieve beslissing van de Vlaamse zorgverzekering (zorgkas) EN GELIJKTIJDIG een 
attest van de FOD Sociale Zekerheid, Directie-generaal Personen met een handicap 
met minstens 12 punten op de evaluatieschaal voor de "integratietegemoetkoming" 
of voor de "tegemoetkoming hulp aan bejaarden". 
OF  

o Een attest van bijkomende kinderbijslag (kinderbijslagfonds).  

Artikel 5: Procedure 

1. De aanvraag voor de mantelzorgpremie kan gedurende het ganse jaar door de mantelzorger 
ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen t.a.v. de dienst Welzijn op 
het daartoe voorziene aanvraagformulier .  

2. De aanvrager dient het bewijs te leveren dat aan de gestelde voorwaarden is voldaan (zie art. 
3 § 1).  

3. De aanvrager kan in beroep gaan tegen de beslissing van het college van burgemeester en 
schepenen op de gebruikelijke manieren (bestuurlijk toezicht gouverneur, Raad van State).  

De aanvrager verbindt er zich toe elke wijziging die zich voordoet in verband met de gestelde 

voorwaarden binnen een termijn van één maand schriftelijk aan het college 

4. van burgemeester en schepenen te melden, zoals bv. verhuis, genezing, definitieve opname 
in een instelling, overlijden van de zorgbehoevende. Het niet naleven van deze 
meldingsplicht kan worden gesanctioneerd door middel van terugvordering van de ten 
onrechte uitbetaalde mantelzorgpremie.  

Artikel 6: Mantelzorgpremie 

1. 1) De mantelzorgpremie bedraagt vanaf 1 januari 2014, € 35 per maand.  

2. De mantelzorgpremie wordt toegekend vanaf de maand volgend op datum van aanvraag. Er 
gebeurt dus geen verrekening voor de lopende maand. Eénmaal de mantelzorgaanvraag 
werd goedgekeurd volstaat het dat de mantelzorger jaarlijks een nieuw aanvraagformulier 
indient voor 31 december van het lopende dienstjaar. 
Indienen van nieuwe attesten is enkel nodig indien de vorige attesten verlopen zijn. 
Wanneer de mantelzorger geen aanvraag indient voor een dienstjaar maar wel voor het 
daarop volgende dienstjaar, wordt de mantelzorgpremie berekend vanaf de maand volgend 
op datum van aanvraag.  

3. 3) De uitbetaling van de premie wordt stopgezet vanaf de maand van definitieve opname in 
een rusthuis, RVT, WZC of een andere residentiële omgeving, definitief verblijf in een andere 
gemeente of bij overlijden van de zorgbehoevende.  

4. 4) Bij overlijden van de mantelzorger wordt de mantelzorgpremie van het betreffende 
dienstjaar volledig geschrapt.  

5. 5) De mantelzorgpremie wordt jaarlijks betaald op de bankrekening van de mantelzorger in 
de loop van de maand maart volgend op het jaar van de mantelzorgverlening.  

Artikel 7: Startdatum : Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2014. 

Lgm4/6/2016 



Menu Mei 2018 
 

Soep van de dag + hoofdschotel + dessert van de dag 

Maandag  30/04 Dinsdag  01/05 Woensdag  02/05 Donderdag  03/05 vrijdag  04/05 
 

Gebraad 
Gestoofde 
wortelen  
Natuur 
aardappelen 

 
Gesloten 

 
Dag van de 

Arbeid 

 

Gehaktbrood 
Spinazie in room 
Natuur  
aardappelen 
 

 

Stoofvlees 
 
Frietjes 
 
 

 

Visfilet 
Ratattouille 
Pasta 
 
 

 

Maandag  07/05 Dinsdag  08/05 Woensdag  09/05 Donderdag  10/05 Vrijdag  11/05 
 

Gegratineerd 
hespenrolletje 
met witloof en 
kaas 
Puree 

 

Kipfilet 
Appelmoes 
Natuur 
aardappelen 
 

 

Hamburger 
Asperges  in witte 
saus 
Natuur  
aardappelen 

 

 
Gesloten 

 
O.H. Hemelvaart 

 

Visfilet 
Vissaus 
Fijne groentjes 
Puree 
 

 

Maandag  14/05 Dinsdag  15/05 Woensdag  16/05 Donderdag  17/05 Vrijdag  18/05 
 

Braadworst 
vleesjussaus 
Gebakken witloof 
Natuur 
aardappele 

 

Varkensreepjes 
Wokgroenten in 
currysaus 
Rijst 

 

Vleesbrood 
Krieken 
 
Natuur 
aardappelen 

 

Kalkoengebraad 
met champignons 
Frietjes 
 
 

 

Visfilet 
Spinaziestoemp 
 
 
 

 

Maandag  21/05 Dinsdag  22/05 Woensdag  23/05 Donderdag  24/05 Vrijdag  25/05 
 

 
Gesloten 

 
Pinkstermaandag 

 

Macaroni met 
Hesp en kaas 
 
 
 

 

Kalkoenrollade 
Asperges 
Natuur 
aardappelen 
 

 

Hamburger 
Provençaalse saus 
Frietjes 
 
 

 

Gebakken visfilet  
Vissaus 
Preistoemp 
 
 

 

Maandag  28/05 Dinsdag  29/05 Woensdag  30/05 Donderdag  31/06 Vrijdag  01/06 
 

Stoofpotje 
van kalkoen 
met groentjes 
Rijst 
 

 

Gegratineerde 
hespenrolletje 
met prei en 
kaassaus 
Puree 

 

Pasta met 
Bolognesesaus 
 
 
 

 

Stoofvlees  
 
Frietjes 
 
 

 

Fisch-sticks 
Tartaarsaus 
Tomatensla 
Koude 
aardappelen 

 



 

Menu Juni 2018 
 

Soep van de dag + hoofdschotel + dessert van de dag 

Maandag  04/06 Dinsdag  05/06 Woensdag  06/06 Donderdag  07/06 Vrijdag  08/06 
 

Cordon bleu 
Appelmoes 
Natuur 
aardappelen 
 

 

Braadworst 
Gestoofde erwten 
Natuur 
aardappelen 
 

 

Hamburger 
 
Savooistoemp 
 
 

 

Vol au vent 
Frietjes 
 
 
 

 

Visfilet 
Fijne 
groentjessaus 
Natuur 
aardappelen 

 

Maandag  11/06 Dinsdag  12/06 Woensdag  13/06 Donderdag  14/06 Vrijdag  15/06 
 

Kalkoengebraad 
Bloemkool 
Witte saus 
Natuur  
aardappelen 

 

Schnitzel 
Gestoofde 
boontjes 
Natuur 
aardappelen 

 

Witte en Zwarte 
pensen 
Appelmoes 
Puree 
 

 

Americain 
Gemengde  
salade 
Frietjes 
 

 

Vispannetje 
Preiroomsaus 
Natuur 
aardappelen 
 

 

Maandag  18/06 Dinsdag  19/06 Woensdag  20/06 Donderdag  21/06 Vrijdag  22/06 

Lasagne 
 
 
 
 

Kippenbrochette 
Currysaus 
wokgroentjes 
Rijst 
 

Braadworst 
Vleesjussaus 
Courgettenstoemp 
 
 

Steak 
Witloofsla 
Frietjes 
 
 

Rolmops 
Koude schotel 
Koude 
aardappelen 
 

 

Maandag  25/06 Dinsdag  26/06 Woensdag  27/06 Donderdag  28/06 Vrijdag  29/06 

Vleesbrood 
Boontjes 
Natuur 
aardappelen 
 

Gevulde tomaten 
Tomatensausje 
Puree 
 
 

Kipfilet 
Vleesjussaus 
Venkel / prei in 
roomsaus 
Aardappelen 

Brochetten  
Pepersaus 
Gemengde Sla 
Frietjes 
 

Vispannetje 
met fijne 
groentjes 
Peterselie puree 
 

 

Menu juli 

 

Soep van de dag + hoofdschotel + dessert van de dag 

Maandag 02/07 Dinsdag 03/07 Woensdag 04/07 Donderdag 05/07  Vrijdag 06/07 

Moussaka Kipfilet Braadworst Stoofvlees Noorse visschotel 

  Bloemkool  Appelmoes Frietjes Koude 

  in roomsaus Natuur   Natuur 

  Natuur aardappelen    aardappelen 

   aardappelen 
 

    

 



 

 

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. 

 

Rie woont in een assistentiewoning in Aronskelk en zoekt iemand die met haar wat kan gaan 

wandelen. Wie kan er wat tijd vrijmaken om samen in de buurt te gaan wandelen? Je kan je 

contactgegevens aan ons doorgeven en wij brengen je in contact met Rie. 

 

De centrumraad brengt gebruikers, vrijwilligers en belangstellende een vier keer per jaar samen om 

te praten en beslissingen te nemen om het dienstencentrum verder uit te bouwen en te laten 

uitgroeien tot een bijenkorf waar we voor elkaar in de bres springen en ieder zich kan goed voelen. 

Kom je eens mee praten of luisteren? Je bent welkom op woensdag 27 juni om 9u30 in het 

dienstencentrum. 

 

Wij zoeken dringend mensen die onze vrijwilligersgroep 

willen komen versterken. Heb je enkele uurtjes per week 

vrij en wil misschien chauffeur zijn, of meehelpen in de 

cafetaria, of ’s middags helpen bij de warme maaltijden, de 

nieuwe website en facebook mee vormgeven, meewerken 

binnen de administratie van het dienstencentrum, ….. 

neem contact met één van onze vrijwilligers of met Hilde Meulemans 02 257 44 21 of 

LDC@floordam.be 



 

Hebben het genoegen de Floordam 

bewoners en Omikron bezoekers  

te trakteren op taart en muzikale 

omlijsting  

om samen de kampioenstitel van 

F.C. Melsbroek te vieren  

op VRIJDAG 4 MEI 2018 vanaf 

14u in onze cafetaria 



 

  
 

 

    

  

 

  
 

    
 

  

  

  
Knipstrook om op je prikbord te hangen 

  
 

donderdag  3 mei 14u informatienamiddag: geheugen Aronskelk 

  
vrijdag 4 mei 14 vliegerkes 

  
 

maandag 7 mei 14 opfriscursus verkeer De Corren* 

  
     

  
 

dinsdag 8 mei 10u geheugenoefeningen Aronskelk* 

  
     

  
 

vrijdag  18 mei 13u45 wandeling + mini picknick 

  
     

  
 

dinsdag  22 mei 10u geheugenoefeningen Aronskelk* 

  
     

  
 

vrijdag 25 mei 13u30 film: Dolphine Tale  

  
     

  
 

donderdag  31 mei 17u familiegroep dementie 

  
     

  
 

vrijdag 8 juni 14u pannenkoekennamiddag 

  
     

  
 

dinsdag  12 juni 10u geheugenoefeningen Aronskelk* 

  
     

  
 

vrijdag 15 juni 13u30 film: Wyatt Earp 

  
     

  
 

maandag 18 juni 14 bingo 

  
     

  
 

zaterdag 23 juni 11u mantelzorgdag* Aronskelk 

  
     

  
 

dinsdag 26 juni 10u geheugenoefeningen Aronskelk* 

  
     

  
 

woensdag 27 juni 9u30 centrumraad 

  
     

  
 

woensdag  4 juli 14u ijssalon 

  
     

  
 

     

  
     

  
 

     

  
     

  
 

     

       

       
 
 


