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Beste,
Ook al wat kunnen genieten van die eerste zonnestralen? Ho, ik heb er zo’n deugd van, net als een
poes die ligt te spinnen in de zon.
Samenwerken is voor het dienstencentrum erg belangrijk. Vanuit de contacten met andere
organisaties en verenigingen versterken we elkaar en wordt het plezieriger en aangenamer
vertoeven bij Omikron.
Graag trek ik even de aandacht voor volgende activiteiten Ten voordelen van Broederlijk Delen
bakken we pannenkoeken op 17 maart. Op 9 april staat het jaarlijks aperitiefconcert op het
programma. Het wordt weer super plezant , nodig je vrienden en familie gerust mee uit, hoe meer
zielen, hoe meer vreugde. Op 27 april tijdens de week van de valpreventie staan we stil bij dit thema.
We houden een nieuw initiatief boven de doopvont, namelijk het confituuratelier ten voordele van
“Kop tegen kanker”. Je leest er alles over verder in het boekje.
Op Paasmaandag is het dienstencentrum gesloten, er worden ook geen warme maaltijden
geserveerd.
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

Aperitiefconcert
9 april 2017 11u
“De Corren” Steenokkerzeel
Kwartet Entr’Acte

Voorverkoop: 8€ kassa: 10€
inclusief 1 aperitief en hapjes.
Jef en Rik waren reeds van in de late jaren ’60 bevriend. Ze studeerden samen aan het
Conservatorium van Antwerpen en werden leraar aan de muziekacademie van Ekeren. Rik voor orgel
en Jef voor dwarsfluit. Later, midden jaren ’80 werd Jef ook dirigent van het orkest van de school en
werd Rik directeur van de muziekacademie van Turnhout.
Wat is er leuker dan een succesvolle muziekcarrière? Een muzikaal huwelijk! De twee mannen
hadden dat al heel vroeg begrepen en trouwden met snaarspelende dames! Hilde musiceerde als
celliste met Jef in veel ensembles en Monique zong in verschillende koren en trad ook op samen met
Rik. Tot ze in 1996 plots op het idee kwamen om de energie samen te bundelen in een kwartet!
Enr’acte was geboren en het bleek een ideale combinatie, gegroeid uit de liefde voor mekaar en voor
de muziek. Veel soorten muziek komen aan bod, maar altijd is het aangenaam, herkenbaar, licht,
jazzy, liefdevol, …. Rik zorgt voor de meeste arrangementen, speelt piano en som ook accordeon.
Hilde draagt de baslijn, maar gaat ook dikwijls lyrisch de hoogte in op haar cello. Jef speelt in de
hoogste regionen op de dwarsfluit en geeft soms ook een solostukje weg. Monique maakt al eens
een wandeling door publiek maar blijft de eerste viool bij het ensemble.

Prikbord en zoekertjes
Dit is een nieuwe rubriek in 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.


Appelsienenmarmelade voor “Kom op tegen kanker”
Tot half maart maakt Mariette nog buitengewoon lekkere
appelsienenmarmelade.
We verkopen de marmelade aan €3 per pot



Lege glazen potten met schroefdeksel
We zoeken voor het confituuratelier lege
confituurpotten (klein of groot) met een
schroefdeksel. Je kan de potten binnen brengen in
het bureau van het dienstencentrum.

Welkom lente
Wolken borduren
Jong blauw op lakens
Een blonde zon assisteert
Tot een nieuw seizoen waakt.
Vaarwel koning winter
Met jouw koude rillingen
Mist lost snel op, zodat we
Wedergeboorte zullen voelen.
Het is de natuur die rijmt
En dicht met heldere strofen:
Frisgroen en nestelende vogels
En ik? Schrijf een ode aan
Deze ongekende liefde, die in
Ieder hart zal groeien en bloeien!

Activiteiten maart
woensdag

01/03 13.30
13.30

donderdag

02/03 08.30

Cafetaria – Brusselse wafels
Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen-petanque
Aquarel *

09.00

Vragen aan Patou * - VREG test met Louis *

13.00

Boodschappen doen met busje*

20.00

Yoga (i.s.m. Gezinsbond)

vrijdag

03/03 13.30

Cafetaria – Brusselse wafels

zondag

05/03 14.00

Cafetaria

maandag

06/03 13.30

Cafetaria – Brusselse wafels

13.30

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

20.00

Yoga (i.s.m. Gezinsbond)

dinsdag

07/03 10.00

Yoga

woensdag

08/03 13.30

Cafetaria – Brusselse wafels

13.30
donderdag

09/03 08.30

Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen-petanque
Aquarel *

09.00

Vragen aan Patou * - VREG test met Louis *

14.00

Scrabble (i.s.m. Kennisbeurs)

20.00

Yoga (i.s.m. Gezinsbond)

vrijdag

10/03 13.30

Cafetaria – Brusselse wafels

zondag

12/03 14.00

Cafetaria

maandag

13/03 13.30

Cafetaria – Brusselse wafels

13.30

Digitale fotografie * (i.s.m. Kennisbeurs)

20.00

Yoga (i.s.m. Gezinsbond)

dinsdag

14/03 10.00

Yoga

woensdag

15/03 13.30

Cafetaria – Brusselse wafels

13.30
donderdag

16/03 08.30
09.00

Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen-petanque
Aquarel *
Vragen aan Patou * - VREG test met Louis *

09.30

Boodschappen doen met busje*

13.30

Film: “Julie &Julia” (ism WZC Floordam)

20.00

Yoga (i.s.m. Gezinsbond)

vrijdag

17/03 13.30

Cafetaria – Pannenkoeken (i.s.m. Broederlijk Delen)

zondag

19/03 14.00

Cafetaria

maandag

20/03 13.30

Cafetaria – Brusselse wafels

20.00

Yoga (i.s.m. Gezinsbond)

dinsdag

21/03 10.00

Yoga

dinsdag

21/03 14.00

Klassiek muziek

woensdag

22/03 13.30

Cafetaria – Brusselse wafels

13.00
donderdag

23/03 08.30

Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen-petanque
Aquarel *

09.00

Vragen aan Patou * - VREG test met Louis *

14.00

Scrabble (i.s.m. Kennisbeurs)

20.00

Yoga (i.s.m. Gezinsbond)

vrijdag

24/03 13.30

Cafetaria – Brusselse wafels

zondag

26/03 14.00

Cafetaria

maandag

27/03 13.30

Cafetaria – Brusselse wafels

dinsdag

13.30

Digitale fotografie * (i.s.m. Kennisbeurs)

13.30

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

20.00

Yoga (i.s.m. Gezinsbond)

28/03 10.00
14.00

woensdag

29/03 13.30
13.30

donderdag

30/03 08.30

Yoga
Mémocafé Melsbroek (parochiezaal)
Cafetaria – Brusselse wafels
Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen-petanque
Aquarel *

09.00

Vragen aan Patou * - VREG test met Louis *

17.00

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

20.00
vrijdag

31/03 13.30

Yoga (i.s.m. Gezinsbond)
Cafetaria – Brusselse wafels

Activiteiten april
zondag

02/04 14.00

Cafetaria

maandag

03/04 13.30

Cafetaria – Brusselse wafels

20.00
woensdag

05/04 13.30
13.30

donderdag

06/04 09.00

Yoga (i.s.m. Gezinsbond)
Cafetaria – Brusselse wafels
Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen-petanque
Vragen aan Patou * - VREG test met Louis *

13.00

Boodschappen doen met busje*

20.00

Yoga (i.s.m. Gezinsbond)

vrijdag

07/04 13.30

Cafetaria – Brusselse wafels

zondag

09/04 14.00

Cafetaria

11.00
maandag

10/04 13.30

Aperitiefconcert
Cafetaria – Brusselse wafels

13.30

Digitale fotografie * (i.s.m. Kennisbeurs)

20.00

Yoga (i.s.m. Gezinsbond)

dinsdag

11/04 14.00

Klassiek muziek

woensdag

12/04 09.30

Centrumraad

donderdag

13.30

Cafetaria – Brusselse wafels

13.30

Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen-petanque

13/04 09.00

Vragen aan Patou * - VREG test met Louis *

14.00

Scrabble (i.s.m. Kennisbeurs)

20.00

Yoga (i.s.m. Gezinsbond)

vrijdag

14/04 13.30

Cafetaria – Brusselse wafels

zondag

16/04 14.00

Cafetaria – Pasen

maandag

17/04

Gesloten Paasmaandag

dinsdag

18/04 10.00

Yoga

14.00
woensdag

19/04 13.30
13.30

donderdag

20/04 09.00

Bingo
Cafetaria – Brusselse wafels
Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen-petanque
Vragen aan Patou * - VREG test met Louis *

09.30

Boodschappen doen met busje*

13.30

Film: “Marley & Me” (ism WZC Floordam)

20.00

Yoga (i.s.m. Gezinsbond)

vrijdag

21/04 13.30

Cafetaria – Brusselse wafels

zondag

23/04 14.00

Cafetaria

maandag

24/04 13.30

Cafetaria – Brusselse wafels

13.30

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

13.30

Digitale fotografie * (i.s.m. Kennisbeurs)

20.00

Yoga (i.s.m. Gezinsbond)

dinsdag

25/04 10.00

Yoga

woensdag

26/04 13.30

Cafetaria – Brusselse wafels

13.30
donderdag

27/04 09.00
14.00

donderdag

27/04 14.00
20.00

Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen-petanque
Vragen aan Patou * - VREG test met Louis *
Valpreventie bij senioren (i.s.m. socialistische mutualiteit)
Scrabble (i.s.m. Kennisbeurs)
Yoga (i.s.m. Gezinsbond)

vrijdag

28/04 13.30

Cafetaria – Brusselse wafels

zondag

30/04 14.00

Cafetaria

Activiteiten mei
maandag

01/05

0

dinsdag

02/05 10.00

Yoga

woensdag

03/05 13.30

Cafetaria – Brusselse wafels

13.30
donderdag

04/05 09.00

Gesloten 1 mei

Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen-petanque
Vragen aan Patou * - VREG test met Louis *

vrijdag

*

13.00

Boodschappen doen met busje*

20.00

Yoga (i.s.m. Gezinsbond)

05/05 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.

Een familielid, partner of vriend verloren aan zelfdoding? En nu?
Wanneer je iemand in je naaste omgeving verliest aan zelfdoding, staat je wereld even stil. Vragen
blijven in je hoofd spoken, je weet niet hoe je het verlies kan plaatsen... Praten over zelfdoding,
suïcide of zelfmoord lijkt wel taboe. Na enige tijd wordt zelfs de naam van je geliefde niet meer
uitgesproken en draait de wereld verder...
In 2017 kan je in Steenokkerzeel terecht. Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG),
Werkgroep Verder en lokaal dienstencentrum (LDC) Omikron werken samen om nabestaanden te
ondersteunen. In 2017 starten we met een lotgenotengroep, die maandelijks op maandagnamiddag
(15-17u) samen zal komen in het LDC Omikron. De bijeenkomsten zijn gericht op 55-plussers. De
lotgenotengroep wordt ondersteund door psychologe Annemarie Van Engeland en ergotherapeute
Hilde Meulemans, tevens centrumleider van het lokaal dienstencentrum.
Wens je deel te nemen? Dan vindt eerst een kennismakingsgesprek met één van de begeleiders
plaats. Je kan dit vastleggen bij Hilde, op 02 257 44 21.
Waar? Lokaal dienstencentrum Omikron, Vanheylenstraat 71, 1820 Melsbroek
Wanneer? Vanaf januari 2017.

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 14
dagen voor de eigenlijke centrumraad. Deze vergadering leest een stuk uit het kwaliteitshandboek of
zelfevaluatie, bediscussieerd en past aan waar nodig. De voorbereidende centrumraad maakt het
gemakkelijker om de ontwerpteksten kort toe te lichten en goed te keuren op de centrumraad. De
eerstvolgende voorbereidende centrumraad zal plaatsvinden op woensdag 29 maart, de
centrumraad gaat door op woensdag 12 aptil telkens om 9.30u in het dienstencentrum.
Iedereen is welkom, als je ons een seintje geeft, bezorgen wij jou de agenda van de vergadering.

Dienstverlening
Onthaal
Ontmoetingsruimte
Cafetaria

Vervoer

Infobalie en
VREG-test

Problemen met
knoppen?

Ergotherapie aan
huis
Psy uurtje

Warme maaltijd
Vuilzakken en
stickers
Kapper

Bad/douche

Alle werkdagen van 09.00 uur tot 16.00 uur.
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.
- elke woensdagmiddag tussen 11.30 Voor inwoners van Melsbroek, Perk en
uur en 12.00 uur afgehaald worden
Steenokkerzeel. Tijdig inschrijven
om een warme maaltijd, in de
namiddag deel te nemen aan
kaarten, rummikub, petanque of
gewoon genieten van wafel of
drankje in cafetaria. Andere dagen is
vervoer nog niet verzekerd
- alle activiteiten die voorzien zijn
van een autootje
Elke donderdagvoormiddag van
- Je kan bij ons terecht met allerlei
09.00 uur tot 12.00 uur.
vragen. Louis beantwoordt ze zelf of
verwijst je door naar de juiste
Niet op 29 december
instantie.
- VREG-test
Elke donderdagvoormiddag
Patou helpt je met het gebruik van je
van 9 uur tot 12 uur.
gsm/smart Phone, tablet, computer
Niet op 29 december
(laptop) of digitaal fototoestel.
Na afspraak met de centrumleider.
- hulpmiddelenadvies
- woningaanpassing
Tel. 02/257 44 21
Mensen die een gesprek wensen met de psychologe kunnen telefonisch of via
mail contact opnemen met ons. Maandelijks op maandag om 13.30 uur.
Inschrijven nodig.
Elke middag om 12.15 uur.
Soep, hoofdschotel, nagerecht: € 7,00.
7 dagen voordien inschrijven.
Tijdens de openingsuren kan je bij Omikron terecht voor de aankoop van de
gemeentelijke vuilniszakken restafval en PMD + de stickers voor de grijze GFTcontainer.
Maandag, dinsdag en woensdag, na Kapsalon Nikki
afspraak.
Vanheylenstraat 71, Melsbroek
Bij afspraak vermelden dat het om
Tel: 02 752 91 11 of
een afspraak binnen het lokaal
kapper@floordam.be
dienstencentrum gaat!
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 en 3de 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

Psy uurtje*
Maandag 6 - 27 maart 2017om 13.30 uur melden voor 27 februari of 20 maart
Maandag 24 april om 13.30uur melden voor 17 april
Dit is louter om organisatorische redenen, indien er geen aanvragen zijn zal de psychologe niet
aanwezig zijn.

Psy-uurtje
Heeft u het moeilijk met het verwerken van het overlijden van uw
partner of familielid? Voelt u zich soms angstig, depressief of alleen?
Bent u soms verward of ervaart u dit bij uw partner? Wil u liever stoppen
met ongezonde gewoonten of heeft u een steuntje in de rug nodig bij de
zorg voor een familielid?
Daarvoor, en voor vele andere psychologische en emotionele vragen kan u
op ons beroep doen.
U mag vrijblijvend advies en een luisterend oor verwachten. Indien nodig
verwijzen we u door voor specialistische hulp.

Prijs?
Dit éénmalig gesprek is gratis.

Waar?
Lokaal dienstencentrum Omikron te Melsbroek (Vanheylenstraat 71) .

Wanneer?
Het psy-uurtje gaat maandelijks door op maandag van 13.30 tot 14.30u
6 en 27 maart, 24 april, 29 mei

Hoe aanmelden?
Indien u een gratis gesprek wenst, kan u contact opnemen en een
afspraak maken met LDC Omikron (02 257 44 21).

Film: “Julie &Julia”
Julie Powells (Amy Adams) is haar saaie leventje spuugzat en is op zoek naar een uitdaging. Als ze het
kookboek van de Amerikaanse tv-chef Julia Child (Merly Streep) “Mastering the Art of French
Cooking” in handen krijgt, besluit ze àlle recepten uit het boek te koken. De film werd geregistreerd
door Nora Ephron en Merly Streep, Amy Adams en Stanley Tucci spelen de hoofdrollen

donderdag 16 maart om 13.30 uur
In samenwerking met WZC Floordam.
Inschrijven niet nodig, geen deelnameprijs.
Na de film kan je genieten van een drankje.

Film: “Marley & Me”

Marley is een gele labrador die door John Grogan, een columnist voor een krant, en zijn vrouw
Jennifer wordt geadopteerd. Het idee was om zo een idee te krijgen wat ouderschap inhoudt, maar
de hond blijkt nogal hyperactief te zijn. Hij vernielt de boel, wordt van de gehoorzaamheidsschool
geschop en wordt alleen maar erger wanneer John en Jennifer kinderen krijgen.

Donderdag 20 aprili om 13.30 uur

In samenwerking met WZC Floordam.
Inschrijven niet nodig, geen deelnameprijs.
Na de film kan je genieten van een drankje.

bakt pannenkoeken
ten voordele van
Stort regen voor Burkina Faso
Met een regenseizoen van slechts vier maanden is
het in Burkina Faso een uitdaging om voldoende
graan te produceren. Een tekort aan voedsel is een
jaarlijks terugkomend probleem. Tijdens onze
campagne staat 'regen' symbool voor een vruchtbaar
leven. Help ons investeren in een platteland met
toekomst.
Met jouw steun:




krijgen boeren laagdrempelige leningen
worden erosiedijken aangelegd
wordt onvruchtbare grond herbeplant
Geef 115.000 Burkinese boerenfamilies een eerlijke
kans om te kiezen voor gezond voedsel, onderwijs en
toekomstkansen.
Ondanks het gebrek aan regen.

Vrijdag 17 maart van 14u tot 17u
2 pannenkoeken €2, met suiker of siroop
om mee te nemen €0,50 per stuk
(bestellen mogelijk via telefoon, via mail of op het onthaal)

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 23 februari, 2, 9, 16, 13, 30 maart
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.

ONTMOETINGSDAGEN bieden unieke Memo Café’s aan
Tijdens de ONTMOETINGSDAGEN voor ouderen ( medioren, senioren en jongeren van 85+) krijgen de
mensen dit jaar een uniek Memo Café aangeboden door de gemeentelijke ouderenadviesraad.
Per deelgemeente wordt de filmpjeslijst aangepast. Een mix van the ‘BEST OF’ uit de dvdcollectie én
NIEUWE FILMPJES.
Wat is Memo Café?
Gezellig bij elkaar en met zijn allen samen op een groot scherm naar een gemeenschappelijk
verleden kijken, dat is Memo Café!
Nostalgie gegarandeerd! Met koffie en gebak en een ‘Elixir de Vilvorde’ om de emoties door te
spoelen!
Neem alvast je balpen en je agenda en noteer.
Dinsdag 28 maart 2017 : Parochiezaal te Melsbroek
Maandag 22 mei 2017 : De Corren te Steenokkerzeel
Donderdag 21 september : Parochiezaal te Perk
Aanvang telkens om 14.00u

Bingo
Op dinsdag 18april 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.

De zesde editie van de Week van de Valpreventie staat voor de deur. Met de slogan "Blijf
in beweging, doe het veilig!" roepen we iedere 65-plusser op om deel te nemen.
Tijdens deze zesde editie ligt de focus op actief bezig zijn en dit op een veilige manier. Dat
wil zeggen, met aandacht voor de verschillende valrisicofactoren zoals voeten en schoeisel,
zicht, medicatie, duizeligheid, voeding of gedrag en veiligheid in huis.

Halt! U valt! Valpreventie bij senioren.
voordracht: donderdag 27 april 14u
Ongevallen in de privé-sfeer zijn nog steeds één van de minst erkende oorzaken van
gezondheidsproblemen binnen de gezondheidssector. Er staat weinig of niets in de kranten
en de oorzaken en de gevolgen van ongevallen in de privé-sfeer <orden zelden of nooit
belicht. Deze thuisongevallen worden nog steeds bekeken als “niet te voorkomen” en “het
gebeurt nu eenmaal”.
In deze uiteenzetting wordt nagegaan wat de oorzaken en de gevolgen van vallen kunnen
zijn.
Graag inschrijven tot vrijdag 21 april 2017
Deelname 3€: koffie, thee en water inbegrepen. Iedereen is welkom!

Confituuratelier ten voordele van “Kom op tegen kanker”

Tijdens onze 1ste Winter Welkom kon je ten voordele van “Kom op tegen kanker” bijzonder lekkere
zelfgemaakte appelsienenmarmelade kopen. Mariette maakte ook daarna nog marmelade want het
seizoen van de bergappelsienen loopt tot maart. De centrumraad van 25 januari besliste om van start
te gaan met een confituuratelier ten voordelen van “Kom op tegen kanker”.
Zelfgemaakte confituur zal verkocht worden aan 3€ per pot

Wat hebben we allemaal nodig om van start te gaan?
 lege potten confituur met een schroefdeksel
 allerlei fruit, misschien heb je teveel rode bessen, aardbeien, kweeperen, appelen,
peren, rabarber, …..geef ons een seintje of breng het fruit naar Omikron.
 mensen die Mariette komen helpen het fruit te verwerken tot overheerlijke
confituur
Heb je nog vragen of wens je mee de handen uit de mouwen te steken neem contact met Hilde, 02
257 44 21, LDC@floordam.be.

Scrabble ism Kennisbeurs
Elke 2de en 4de donderdag komen de scrabbelaars
samen om de goeie lettercombinaties op het
speelbord te leggen. We beginnen om 14u en spelen
tot +/- 16u. Wil je graag proberen, aarzel niet en kom
gewoon meedoen.

Menu maart
Soep van de dag + hoofdschotel + dessert
maandag 27/02

dinsdag 28/02

woensdag 01/03

donderdag 02/03

vrijdag 03/03

boomstammetjes
gestoofde
boontjes
natuur
aardappelen

stoofpotje van
kalkoen en
groenten
natuur
aardappelen

varkenslapje
gegratineerde
bloemkool
natuur
aardappelen

americain
gemengde sla
frietjes

vispannetje
in fijne
groentesaus
natuur
aardappelen

fruit

ijsje

fruityoghurt

fruit

fruityoghurt

maandag 06/03

dinsdag 07/03

woensdag 08/03

donderdag 09/03

vrijdag 10/03

kaasburger
wortelpuree

schnitzel
boterbonen
natuur
aardappelen

konijn
met pruimen
frietjes

fisch stick
knolselderpuree

koekje

gehaktbrood
andijvie in
roomsaus
natuur
aardappelen
fruit

fruit

frisko

fruityoghurt

maandag 13/03

dinsdag 14/03

woensdag 15/03

donderdag 16/03

vrijdag 17/03

elleboogjes
in bolognaise
-saus

hutsepot

pensen
appelmoes
natuur
aardappelen

stoofvlees
slaatje
frietjes

vis
gestoofde prei
natuur
aardappelen

Fruit

flan karamel

koekje

fruityoghurt

fruit

maandag 20/03

dinsdag 21/03

woensdag 22/03

donderdag 23/03

vrijdag 24/03

gegratineerde
macaroni
met hesp
en kaas

kalkoenlapje
spruiten
natuur
aardappelen

worst
bloemkool
in witte saus
natuur
aardappelen

vol-au-vent
slaatje
frietjes

zalm met
garnalen/champig
non saus
Natuur
aardappelen

yoghurt

fruit

rijstpap

koekje

fruit

maandag 27/03

dinsdag 28/03

woensdag 29/03

donderdag 30/03

vrijdag 31/03

kaasburger
gestoofde witloof
natuur
aardappelen

balletjes
Provençaalse saus
natuur
aardappelen

kipfilet
currysaus met
ananas
slaatje
kroketten

varkensgebraad
mosterdsausje
erwten en
wortelen
frietjes

gepaneerd
vislapje
venkel
puree

fruit

fruit

chocomousse

fruityoghurt

koekje

Menu april
Soep van de dag + hoofdschotel + dessert
maandag 03/04

dinsdag 04/04

woensdag 05/04

donderdag 06/04

vrijdag 07/04

cordon bleu
schorseneren
in roomsaus
natuur
aardappelen

blinde vink
groenteratatouille
natuur
aardappelen

witloofrolletje
puree

hamburger
champignonsaus
sla met bloemkool
kroketten

visfilet
gemengde sla
natuur
aardappelen

fruit

koekje

fruit

fruit

chocomousse

maandag 10/04

dinsdag 11/04

Woensdag 12/04

donderdag 13/04

vrijdag 14/04

wortelstoemp
met spek

vleesbrood
gestoofde boontjes

kalkoenrollade
appelmoes
rosty’s

goulash
frietjes

gebakken visfilet
gebakken witloof
puree

aardappelen
fruityoghurt

vanillepudding

koekje

fruit

flan karamel

maandag 17/04

dinsdag 18/04

woensdag 19/04

donderdag 20/04

vrijdag 21/04

braadworst
witte kool
in roomsaus
natuur
aardappelen

kipfilet
currysaus
ananas
natuur
aardappelen

rosbief
slaatje
frietjes

fish sticks
tartaarsaus
wortelstoemp

fruit

koekje

yoghurt

ijsje

maandag 24/04

dinsdag 25/04

woensdag 26/04

donderdag 27/04

vrijdag 28/04

chipolata
vleesjussaus
bloemkool
natuur
aardappelen

gegratineerde
macaroni met
hesp en kaas

pensen
appelmoes
natuur
aardappelen

hamburger
champignonroomsaus
sla
frietjes

visfilet
tartaarsaus
preistoemp

fruit

fruit

rijstpap

ijsje

fruit

maandag 01/05

dinsdag 02/05

woensdag 03/05

donderdag 04/05

vrijdag 05/05

Gesloten 1mei

vol-au-vent
puree

gehaktbrood
vleesjussaus
spinazie
in roomsaus
natuur
aardappelen

stoofvlees
gemengde sla
frietjes

visfilet
ratatouille
natuur
aardappelen

rijstpap

yoghurt

roomijs

fruityoghurt

Gesloten
Paasmaandag

HARTELIJK DANK AAN ONZE BINGO SPONSORS

