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Beste, 

Het zomert volop! Tijd om te genieten van de tuin, een wandeling, je vrienden, de mensen om je 

heen of gewoon een drankje. Met Omikron bieden we in juli en augustus enkele leuke ontspannende 

activiteiten. Hou zeker de inschrijvingsdatum in het oog!  

Het dienstencentrum zal van maandag 27 augustus tot en met 7 september alleen in de voormiddag 

open zijn, in de namiddag (13 tot 16u) zijn we gesloten. We zijn telefonisch niet bereikbaar, je kan 

geen vuilzakken aankopen, enz. De cafetaria blijft gewoon open en de maaltijden worden zoals 

gewoonlijk opgediend om 12.15u 

De nieuwe cafetaria krijgt vorm! Wij hopen dat de werken goed vorderen en dat ze klaar is voor 

gebruik tegen het einde van het jaar. Wil je de vorderingen met eigen ogen eens zien? Kom dan op 

maandag, woensdag, vrijdag of zondag eens een kijkje nemen en een babbelke doen in de cafetaria. 

 

 

 

 

 

 

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 
16.30u. 
- 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 16.30 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.  
 

 
 
 
 



Nieuw: naaihoekje voor kleine herstellingen 

Soms komen mensen vragen kunnen jullie mij helpen, ik kan geen draad meer in mijn naald krijgen, 

het lukt niet om die knoop aan te naaien,..  

Wij starten vanaf juli op maandagnamiddag met een naaihoekje tijdens 

de cafetaria van 14 tot 16u. Mensen kunnen terecht bij vrijwilligers om 

kleine herstellingen aan kledij te laten uitvoeren. Terwijl wij naaien kan 

je genieten van een babbelke, een drankje of een hapje in de cafetaria. 

Misschien ontmoet je wel een oude bekende!  

Wij investeerden in een naaimachine, strijkijzer en strijkplank.  

Voor deze nieuwe dienstverlening betaal je een solidariteitsbijdrage in ons spaarvarken.  

Let wel: het gaat om eenvoudige en kleine herstellingen , geen gecompliceerde of moeilijke 

reparaties daarvoor verwijzen wij naar winkels. 

 
 
 

 
Boodschappendienst blijft actief tijdens juli en augustus 
 
Je kan op drie manieren gebruik maken van de boodschappendienst. 
 

1. boodschappen leveren aan huis. je bezorgt ons jou boodschappenlijst, wij doen 
boodschappen in een winkel in Melsbroek, Perk of Steenokkerzeel en vrijwilligers leveren jou 
boodschappen aan huis op dinsdag of vrijdag. Je betaalt €1,50 voor een éénmalige 
boodschap of je maakt gebruik van de10-beurtenkaart. Deze kost €10. 

2. samen boodschappen doen met busje. elke 1ste en 3de (13u)donderdag van de maand 
komen wij je ophalen, gaan samen boodschappen doen, drinken iets en brengen je tot slot 
naar huis. Inschrijven is nodig en je betaalt €2 voor deze dienstverlening. 

3. Uitzonderlijke en dringende voorgeschreven medicatie van maandag tot en met vrijdag. 

Indien je niemand heb om je dringende en voorgeschreven medicatie te halen bij de 

apotheek, kunnen vrijwilligers dit voor jou doen. Je betaalt hiervoor €2 

 
 
 
Yoga: dinsdag 3 en 10 juli van 10 uur tot 11 uur  
Onder begeleiding van Marc Van der Maat, 
erkend yogadocent door de Belgische Yoga 
Federatie. 
Kom in gemakkelijke losse kledij of kom 10 
minuutjes vroeger om je klaar te maken. 
Meebrengen: matje of deken, warme sokken 
en extra trui of dekentje.  
Inschrijven is niet nodig. 10-beurtenkaart: € 
55,00 maar je kan ook per les betalen: € 7,00 (koffie, thee en water inbegrepen).  
 



 

Activiteiten juli 2018   

zondag 01-07 14.00  Cafetaria 

maandag 02-07 13.30  Cafetaria – Brusselse wafels  

maandag 02-07 14.00  't Naaihoekje 

dinsdag 03-07 10.00  Yoga 

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 

vrijdag 06-07 14.00  Confituur atelier 

zondag 08-07 14.00  Cafetaria 

maandag 09-07 13.30  Cafetaria – Brusselse wafels  

maandag 09-07 14.00  't Naaihoekje 

dinsdag 10-07 10.00  Yoga 

woensdag  11-07 11.30  Jaarlijkse picknick met de Floordam-Brothers  

woensdag  11-07 13.30  Cafetaria – Brusselse wafels  

woensdag  11-07 13.30  Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen -petanque 

donderdag 12-07 09.00  Vragen aan Patou * - VREG test met Louis * 

vrijdag 13-07 13.30  Cafetaria – Brusselse wafels 

zondag 15-07 14.00  Cafetaria 

maandag 16-07 13.30  Cafetaria – Brusselse wafels  

maandag 16-07 14.00  't Naaihoekje 

woensdag  18-07 13.30  Cafetaria – Brusselse wafels  

woensdag  18-07 13.30  Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen -petanque 

donderdag 19-07 09.00  Vragen aan Patou * - VREG test met Louis * 

donderdag 19-07 13.00  Boodschappen doen met busje*   

vrijdag 20-07 13.30  Cafetaria – Brusselse wafels 

zondag 22-07 14.00  Cafetaria 

maandag 23-07 13.30  Cafetaria – Brusselse wafels  

maandag 23-07 14.00  't Naaihoekje 

woensdag  25-07 13.30  Cafetaria – Brusselse wafels  

woensdag  25-07 13.30  Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen -petanque 

donderdag 26-07 09.00  Vragen aan Patou * - VREG test met Louis * 

vrijdag 27-07 13.30  Cafetaria – Brusselse wafels 

zondag 29-07 14.00  Cafetaria 

maandag 30-07 13.30  Cafetaria – Brusselse wafels  

maandag 30-07 14.00  't Naaihoekje 

maandag 30-07 17.00  Beiaardconcert – Marc Van Bets beiaardier 

  

Activiteiten augustus 2018  

woensdag  01-08 13.30  Cafetaria – Brusselse wafels  

woensdag  01-08 13.30  Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen -petanque 

donderdag 02-08 09.00  Vragen aan Patou * - VREG test met Louis * 



donderdag 02-08 13.00  Boodschappen doen met busje*   

vrijdag 03-08 13.30  Cafetaria – Brusselse wafels 

zondag 05-08 14.00  Cafetaria 

maandag 06-08 13.30  Cafetaria – Brusselse wafels  

maandag 06-08 14.00  't Naaihoekje 

woensdag  08-08 13.30  Cafetaria – Brusselse wafels  

woensdag  08-08 13.30  Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen -petanque 

donderdag 09-08 09.00  Vragen aan Patou * - VREG test met Louis * 

vrijdag 10-08 13.30  Cafetaria – Brusselse wafels 

zondag 12-08 14.00  Cafetaria 

maandag 13-08 13.30  Cafetaria – Brusselse wafels  

maandag 13-08 14.00  Bingo Omikron 

maandag 13-08 14.00  't Naaihoekje 

woensdag  15-08 13.30  Geen maaltijd - O.L.V. Hemelvaart 

woensdag  15-08 13.30  Cafetaria 

woensdag  15-08 13.30  Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen -petanque 

donderdag 16-08 09.00  Vragen aan Patou * - VREG test met Louis * 

donderdag 16-08 13.00  Boodschappen doen met busje*   

vrijdag 17-08 13.30  Cafetaria – Brusselse wafels 

vrijdag 17-08 14.00  Ijssalon Omikron 

zondag 19-08 14.00  Cafetaria 

maandag 20-08 13.30  Cafetaria – Brusselse wafels  

maandag 20-08 14.00  't Naaihoekje 

woensdag  22-08 13.30  Cafetaria – Brusselse wafels  

woensdag  22-08 13.30  Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen -petanque 

donderdag 23-08 09.00  Vragen aan Patou * - VREG test met Louis * 

vrijdag 24-08 13.30  Cafetaria – Brusselse wafels 

vrijdag 24-08 13.45  Wandeling met mini picknick en de "Floordam-Brothers" 

zondag 26-08 14.00  Cafetaria 

maandag 27-08 13.30  Cafetaria – Brusselse wafels  

maandag 27-08 14.00  't Naaihoekje 

woensdag  29-08 13.30  Cafetaria – Brusselse wafels  

woensdag  29-08 13.30  Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen -petanque 

donderdag 30-08 09.00  Vragen aan Patou * - VREG test met Louis * 

vrijdag 31-08 13.30  Cafetaria – Brusselse wafels 

Activiteiten september 2018  

zondag 02-09 14.00  Cafetaria 

maandag 03-09 13.30  Cafetaria – Brusselse wafels  

maandag 03-09 14.00  t Naaihoekje 

maandag 03-09 20.00  Yoga (i.s.m. Gezinsbond) 

dinsdag 04-09 10.00  Yoga 

woensdag  05-09 13.30  Cafetaria – Brusselse wafels  

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

donderdag 06-09 09.00  Vragen aan Patou * - VREG test met Louis * 

donderdag 06-09 13.00  Boodschappen doen met busje*   

 



 

IJSSALON 

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

 

 

 

 

 

 

 

Verschillende ijscoupes te verkrijgen! 

€5,00 - kinderijsje €2 
 
 
 
Confituuratelier  

We hebben al wat fruit gekregen en zullen terug 

confituur maken voor “Kom op tegen kanker!”  

Wie graag mee komt helpen is welkom op vrijdag 6 

juli om 14u.  

Heb je nog iets van fruit teveel, breng het gerust 

binnen of geef ons een seintje, dan spreken we verder af. 

 
Moppentrommel 

Een moeder trof haar zoon in bed aan, terwijl hij al lang op school had 

moeten zijn. Ze zei hem ogenblikkelijk naar school te gaan, of anders 

twee goede redenen te geven om dat niet te doen.  

“Ten eerste vinden kinderen me niet leuk. En ten tweede vinden de 

leraren me helemaal niet leuk. Geef mij maar eens twee goede redenen 

waarom ik wél naar school zou gaan.”  

“Wel, ten eerste ben je veertig. En ten tweede ben je de directeur”  



“Jaarlijkse Picknick “ 
 

woensdag 11 juli 2018 

Samen genieten! 

Optreden van de “Floordam - Brothers” 
 
Wie er vorig jaar bij was weet dat het één van de topactiviteiten van 2017 was. Wat we serveren 

blijft een verrassing en hangt van het weer af.  

Vanaf 9u bereiden we de picknick voor. Vanaf 11.30u schuiven we aan, hopelijk kan de picknick 

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

€10. Aansluitend genieten we van een lekker pintje op het rondpunt en het optreden. 

Inschrijven is nodig en kan tot woensdag 4 juli. 
 
           

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Uitstap: beiaardconcert Mechelen 

Wij gaan op maandag 30/07/2018 naar een concert van Marc Van Bets luisteren in Mechelen. We 

vertrekken in Omikron om 17.00u naar Mechelen. We gaan iets eten en luisteren vervolgens naar het 

concert van op het cultuurplein. We sluiten af met een drankje en keren terug rond 22.30u. 

Inschrijven kan tot 25/07/2018 voor het carpoolen betaal je 3€ aan de bestuurder. Het eten en drank 

betaalt ieder voor zich. 

Marc Van Bets groeide op in een muzikaal gezin en kreeg zijn eerste muzieklessen klassiek gitaar en 

zang aan het Conservatorium van Mechelen. Later studeerde hij verder aan het Conservatorium van 

Brussel en zong hij jarenlang mee in vele koren, waaronder de Mechelse Liedertafel, het radiokoor 

o.l.v. Vic Nees en de Muntschouwburg. Hij behaalde zijn laureaatsdiploma aan de Beiaardschool Jef 

Denyn en werd beiaardier van de Sint-Rombouts kathedraal van Mechelen. Elke kerkelijke feestdag 

luistert hij op met een gepast concert, aansluitend op de hoogmis. Hij wordt veel gevraagd als 

gastbeiaardier in binnen- en buitenland. De liefde voor gitaar en zang, en de passie voor muziek in 

het bijzonder, zijn herkenbaar in zijn beiaardspel. 

 

 
 
Bingo  

Maandag 13 augustus 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!  
 

 
 
 



Wandeling met mini picknick * 

Samen 5km wandelen en genieten van de omgeving 

Perk en Berg. 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! Nodig ook je vrienden uit! 

vrijdag 24 augustus 13.30u in het dienstencentrum. 

deelnameprijs: €5 

inschrijven is nodig en kan tot maandag 20 augustus! 

 

 

 

 

 
 
 
 



EHBO-weetje van het Rode Kruis : Wat doe je bij een tekenbeet? 

 

1. Was je handen en trek wegwerphandschoenen 

aan. 

2. Verwijder de teek zo snel mogelijk met een 

speciale tekentang. 

3. Neem de teek vast bij de monddelen, zo kort 

mogelijk bij de huid van het slachtoffer. Knijp niet 

op het lichaam van de teek. Verdoof de teek NIET 

met alcohol, ether of brandende sigaret. 

4. Trek de teek geleidelijk maar stevig uit de huid. Verwijder de teek in zijn geheel. Gebruik een 

tekentang zoals omschreven in de gebruiksaanwijzing. 

5. Reinig de wonde uitgebreid met water en ontsmet nadien. 

6. Noteer datum en plaats van de tekenbeet. Raadpleeg een arts als er in de eerste weken na 

de tekenbeet een abnormale huidverandering optreedt. 

7. Trek je wegwerphandschoenen uit en was je handen na het verlenen van de eerste hulp 

 

EHBO –weetje van het Rode Kruis: Wat doe je bij een blaar door wrijving? 

 

1. Was je handen en trek wegwerphandschoenen 

aan 

2. Is de blaar niet hinderlijk? Laat ze dan intact, prik 

ze NIET door 

3. Is de blaar hinderlijk of zou ze spontaan kunnen 

scheuren? 

is de blaar open, spoel ze met water 

is de blaar gesloten? Prik ze open. Doe dit niet bij 

een blaar door een brandwonde! Gebruik een steriele naald. Hou de naald evenwijdig met de 

huid en prik enkele malen aan de basis van de blaar. Druk het vocht uit de blaar met een 

steriel compres. 

4. Is de blaar reeds opengescheurd? Neem met een pincet de wondfranjes vast en knip deze zo 

kort mogelijk bij de intacte huid af. 

5. Dek de blaar af met een wondpleister of een tweede huidverband. 

6. Trek je wegwerphandschoenen uit en was je handen na het verlenen van de eerste hulp 



 

 

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. 

naaibenodigdheden gezocht 

 

Wij zijn opzoek voor ons naaihoekje naar allerlei 

naaigrief zoals diverse kleuren stikzijde, knopen, 

haakjes, ogen, naalden, lintjes,…. 

Heb je misschien thuis nog naaigrief liggen en maak je 

er geen gebruik meer van, is het welkom bij ons! 

 Geef ons een seintje dan spreken we verder af of je 

mag het ook binnen brengen. Hartelijk dank. 

 

fruit gezocht   

We hebben al wat fruit gekregen en zullen terug 

confituur maken voor “Kom op tegen kanker!”  

Heb je nog iets van fruit teveel, breng het gerust 

binnen of geef ons een seintje, dan spreken we verder 

af. 

 



 

maandag 2/7 dinsdag 3/7 woensdag 4/7 donderdag 5/7 vrijdag 6/7 

          
moussaka kipfilet braadworst stoofvlees noorse visschotel 

          

  bloemkool  appelmoes     

  in roomsaus       

  natuur aardappelen natuur aardappelen frietjes koude aardappelen 

          

     

maandag 9/7 dinsdag 10/7 woensdag 11/7 donderdag 12/7 vrijdag 13/7 

          
varkenskotelet witte of zwarte   americain en rolmopsfilet 

rozemarijnsaus pensen jaarlijkse kappertjes   

gestoofde  appelmoes picknick  gemengde sla gemengde sla 

wortelen   € 10     

natuur aardappelen natuur aardappelen   frietjes koude aardappelen 

          

     

maandag 16/7 dinsdag 17/7 woensdag 18/7 donderdag 19/7 vrijdag 20/7 

          
gemarineerde vleesbrood macaroni steak fish sticks 

kalkoenfilet vleesjus saus met hesp en kaas   met tartaarsaus 

wokgroentjes gestoofde    slaatje gemengde sla 

in currysaus boontjes       

rijst natuur aardappelen   frietjes natuur aardappelen 

          

     

maandag 23/7 dinsdag 24/7 woensdag 25/7 donderdag 26/7 vrijdag 27/7 

          
kaasburger tonijn witte pensen vol au vent vis filet 

  met koude       

erwten en  pastasalade       

wortelen 

 

      

natuur aardappelen   witloofpuree frietjes preistoemp 

          

     

maandag 30/7 dinsdag 31/7 woensdag 1/8 donderdag 2/8 vrijdag 3/8 

          
ardeense vinken cordon bleu koude schotel americain visfilet 

    met asperge,   prei in roomsaus 

koude    eitje en hesp gemengde sla   

boterboontjes         

koude aardappelen wortelpuree koude aardappelen frietjes natuur aardappelen 

          

          



 

maandag 6/8 dinsdag 7/8 woensdag 8/8 donderdag 9/8 vrijdag 10/8 

          
schnitzel kipfilet spaghetti tomaat garnaal tongrolletje 

    bolognaise   provençaalsesaus 

gegratineerde spinazie in       

bloemkool room        

puree natuur aardappelen   frietjes natuur aardappelen 

          

     

maandag 13/8 dinsdag 14/8 woensdag 15/8 donderdag 16/8 vrijdag 17/8 

          
cordon bleu braadworst stoofpot van kippenfilet vispannetje 

van kip vleesjus saus varkensvlees komkommer- en venkelsaus 

  appelmoes   tomatenslaatje   

          

knolselderstoemp natuur aardappelen rijst frietjes natuur aardappelen 

          

     

maandag 20/8 dinsdag 21/8 woensdag 22/8 donderdag 23/8 vrijdag 24/8 

          
varkensgebraad koude schotel witte pensen americain zalm 

  met makreel   met koude schotel   

    appelmoes  

 

spinazie in room 

          

wortelstoemp aardappelsalade puree frietjes puree 

          

     

maandag 27/8 dinsdag 28/8 woensdag 29/8 donderdag 30/8 vrijdag 31/8 

          
gegratineerd kipfilet hamburger stoofvlees visfilet 

hespenrolletje pepersaus vleesjus saus   vissaus 

met witloof gemengde sla snijbonen   prei 

en kaassaus gebakken       

puree aardappelen natuur aardappelen frietjes puree 

          

     

maandag 3/9 dinsdag 4/9 woensdag 5/9 donderdag 6/9 vrijdag 7/9 

          
chipolatta kipburger schnitzel gyros zalm 

vleesjus saus       vissaus 

andijvie appelmoes erwten en      

in roomsaus gebakken wortelen     

natuur aardappelen aardappelen natuur aardappelen frietjes spinaziestoemp 

          

 



 

  
 

 

    

  

 

  
 

    
 

  

  

  

Knipstrook om op je prikbord te hangen 
  

 
woensdag 4 juli 14u ijssalon 

  
     

  
 

vrijdag 6 juli 14u confituuratelier 

  
     

  
 

woensdag  11 juli 11.30u picknick * en Floordam-Brothers 

  
     

  
 

maandag 30 juli 17u beiaardconcert Mechelen* 

  
     

  
 

maandag  13 augustus 14u bingo 

  
     

  
 

vrijdag  17 augustus 14u ijssalon 

  
     

  
 

vrijdag 24 augustus 13.30 wandeling + mini picknick + Floordam-Brothers* 

  
     

  
 

     

  
     

  
 

     

  
     

  
 

     

  
     

  
 

     

  
     

  
 

     

  
     

  
 

     

  
     

  
 

     

  
     

  
 

     

  
     

  
 

     

  
     

  
 

     

  
     

 


