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Beste,
’t is weer voorbij die mooie zomer, de zomer die begon zowat in mei …..dit liedje duurde wel echt
lang!
Sommige mensen zien op tegen de herfst en lange winteravonden. Wij zorgen met Omikron voor een
goed gevulde agenda. Meer en meer mensen vinden de weg naar Omikron, iedereen is welkom! Je
vind er een glimlach, een luisterend oor, helpende handen, ontspanning, interessante
voordrachten,… In het dienstencentrum nemen we het voor elkaar op en blijven zo langer
zelfstandig.
De nieuwe cafetaria is bijna klaar! In januari zullen we haar feestelijk inwijden. We zoeken een
geschikte naam voor de cafetaria. Heb je een idee, laat het ons weten. De cafetaria zal uitgroeien tot
een interactieve ruimte, die dagelijks open is behalve op zaterdag.. Een plaats waar het gonst van
activiteit en dienstverleningen waar je mensen kan ontmoeten, de krant lezen,...
Heb je het al gemerkt, Omikron krijgt een nieuw logo. Omikron start in 2019 met een
dienstenchequebedrijf en bijkomende dienstverlening. Een nieuw logo draagt bij tot de vernieuwing
en verbreding van Omikron. Vanaf januari 2019 gebruiken we alleen het nieuwe logo.
Om al deze nieuw zaken op te starten en mensen zolang mogelijk thuis te helpen wonen zoeken we
vrijwilligers, mensen die enkele uren met ons willen meewerken. Het meest dringend zijn vrijwilligers
voor de cafetaria en het vervoer. Maar ook voor administratie en logistieke ondersteuning kunnen
mensen aan de slag in het lokaal dienstencentrum. Ken je mensen stel hen het dienstencentrum voor
en geef onze gegevens door. Dan kunnen wij samen zoeken naar een geschikte taak.
Ik hoop je te ontmoeten tijdens één van de activiteiten! Het is hier
echt gezellig, we zijn er ook voor jou.
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
Ontmoetingsruimte
Cafetaria

Vervoer

Infobalie en
VREG-test

Problemen met
knoppen?

Ergotherapie aan
huis
Psy uurtje

Warme maaltijd
Vuilzakken –
Stickers
Postzegels Kaartjes
Kapper

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.
Geïnteresseerden kunnen elke
Voor inwoners van Melsbroek, Perk en
middag tussen 11.30 uur en 12.00
Steenokkerzeel. Tijdig vervoer
uur afgehaald worden om een
aanvragen!
warme maaltijd te komen eten. In de Maak gebruik van de 10 beurtenkaart
namiddag kan je deelnemen aan een €10 voor vervoer van thuis naar het
activiteit of kaarten, rummikub,
dienstencentrum!
petanque of gewoon genieten van
Voor vervoer tussen dienstencentrum
een Brusselse wafel en een drankje
en Aronskelk is er de shuttlekaart 10
in de cafetaria.
beurtenkaart €5
Elke donderdagvoormiddag van
- Je kan bij ons terecht met allerlei
9 tot 12.00 uur.
vragen. Louis beantwoordt ze zelf of
verwijst je door naar de juiste
instantie.
- VREG-test
Elke donderdagvoormiddag
Patou helpt je met het gebruik van je
van 9 tot 12.00 uur.
gsm/smart Phone, tablet, computer
Liefst een afspraak maken
(laptop) of digitaal fototoestel.
Na afspraak met de centrumleider.
- hulpmiddelenadvies
02/257 44 21
- woningaanpassing
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.
Elke middag om 12.15 uur.

Soep, hoofdschotel, nagerecht: € 7.
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.
Zelfgemaakte wenskaartjes voor alle gelegenheden € 0.50/stuk en postzegels
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

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 en 3de (13u)donderdag van de
maand: samen boodschappen doen
met busje. Inschrijven nodig.
- Uitzonderlijke en dringende
voorgeschreven medicatie van
maandag tot en met vrijdag.
- maandag- en woensdagnamiddag
tijdens de cafetaria van 14 tot 16u.
- kleine eenvoudige herstellingen
aan kledij Terwijl wij naaien kan je
genieten van een babbelke, een
drankje of een hapje in de cafetaria.

- 10-beurtenkaart € 10 of € 1,5/beurt

Naaihoekje

-€2

-€2

- klein solidariteitsbijdrage afhankelijk
van de herstelling

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 november 2018
donderdag 01-11
vrijdag
02-11 12.15
vrijdag
02-11 13.30
zondag
04-11 14.00
maandag
05-11 13.30
maandag
05-11 13.30
maandag
05-11 14.00
maandag
05-11 20.00
dinsdag
06-11 10.00
woensdag
07-11 13.30
woensdag
07-11 13.30
donderdag 08-11 09.00
donderdag 08-11 14.00
vrijdag
09-11 12.15
vrijdag
09-11 13.30
vrijdag
09-11 14.00
zondag
11-11 14.00
maandag
12-11 13.30
maandag
12-11 14.00
maandag
12-11 20.00
dinsdag
13-11 10.00
dinsdag
13-11 14.00
woensdag
14-11 13.30
woensdag
14-11 13.30
donderdag 15-11 09.00
donderdag 15-11 13.00
vrijdag
16-11 13.30
vrijdag
16-11 13.30
zondag
18-11 14.00
maandag
19-11 13.30
maandag
19-11 13.30
maandag
19-11 14.00
maandag
19-11 20.00
dinsdag
20-11 10.00
dinsdag
20-11 12.15
dinsdag
20-11 13.30
woensdag
21-11 13.30
woensdag
21-11 13.30
woensdag
21-11 13.30
donderdag 22-11 09.00
donderdag 22-11 14.00
donderdag 22-11 14.00
vrijdag
23-11 13.30

Gesloten - Geen maaltijd (Allerheiligen)
Warme maaltijd
Cafetaria
Cafetaria
Cafetaria – Brusselse wafels
Digitale fotografie * (i.s.m. Kennisbeurs) Omikron
Start to English
Yoga (i.s.m. Gezinsbond)
Yoga
Cafetaria – Brusselse wafels
Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen -petanque
Vragen aan Patou * - VREG test met Louis *
Scrabble (i.s.m. Kennisbeurs) Omikron
Bakharing * Omikron
Cafetaria – Brusselse wafels
Samen inzingen met de kleuters en met "Oe Aver Oe Beiter"
Cafetaria
Cafetaria – Brusselse wafels
Start to English
Yoga (i.s.m. Gezinsbond)
Yoga
Klassiek muziek (i.s.m. Kennisbeurs) Omikron
Cafetaria – Brusselse wafels
Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen -petanque
Vragen aan Patou * - VREG test met Louis *
Boodschappen doen met busje*
Film: “Le fabuleux destin d'Amelie Poulain” (ism WZC Floordam)
Cafetaria – Brusselse wafels
Cafetaria
Cafetaria – Brusselse wafels
Digitale fotografie * (i.s.m. Kennisbeurs) Omikron
Quiz GC De Corren *
Yoga (i.s.m. Gezinsbond)
Yoga
Turkse Dag *
Dansnamiddag GC De Corren
Cafetaria – Brusselse wafels
Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen -petanque
Wandeling kerk Humelgem
Vragen aan Patou * - VREG test met Louis *
Scrabble (i.s.m. Kennisbeurs) Omikron
Gezelschapspellen* GC De Corren
Cafetaria – Brusselse wafels

vrijdag

23-11

12.00

Slotfeest ouderenweek*: maaltijd+animatie GC De Corren

zondag

25-11

14.00

Cafetaria

maandag
maandag
maandag
dinsdag
woensdag
woensdag
donderdag

26-11
26-11
26-11
27-11
28-11
28-11
29-11

13.30
14.00
20.00
10.00
13.30
13.30
09.00

donderdag

29-11

17.00

Cafetaria – Brusselse wafels
Start to English
Yoga (i.s.m. Gezinsbond)
Yoga
Cafetaria – Brusselse wafels
Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen -petanque
Vragen aan Patou * - VREG test met Louis *
Familiegroep Dementie (i.s.m. WZC Floordam
en Alzheimer Liga Vl. - VZW)
Cafetaria – Brusselse wafels

vrijdag
30-11 13.30
Activiteiten december 2018
zondag
02-12 14.00
maandag
03-12 13.30
maandag
03-12 13.30
maandag
03-12 14.00
maandag
03-12 20.00
dinsdag
04-12 10.00
woensdag
05-12 13.30
woensdag
05-12 13.30
donderdag 06-12 09.00
donderdag 06-12 13.00
vrijdag
07-12 13.30
zondag
09-12 14.00
zondag
09-12 13.30
maandag
10-12 13.30
maandag
10-12 20.00
dinsdag
11-12 10.00
dinsdag
11-12 14.00
woensdag
12-12 13.30
woensdag
12-12 13.30
donderdag 13-12 09.00
vrijdag
14-12 13.30
zondag
16-12 14.00
maandag
17-12 13.30
maandag
17-12 13.30
maandag
17-12 20.00
dinsdag
18-12 10.00
woensdag
19-12 13.30
woensdag
19-12 13.30
donderdag 20-12 09.00
donderdag 20-12 13.00
donderdag 20-12 14.00
vrijdag
21-12 13.30

Cafetaria
Cafetaria – Brusselse wafels
Digitale fotografie * (i.s.m. Kennisbeurs) Omikron
Bingo Zilveren Esdoorn
Yoga (i.s.m. Gezinsbond)
Yoga
Cafetaria – Brusselse wafels
Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen -petanque
Vragen aan Patou * - VREG test met Louis *
Boodschappen doen met busje*
Cafetaria – Brusselse wafels
Cafetaria
WinterWelkom
Cafetaria – Brusselse wafels
Yoga (i.s.m. Gezinsbond)
Yoga
Klassiek muziek (i.s.m. Kennisbeurs) Omikron
Cafetaria – Brusselse wafels
Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen -petanque
Vragen aan Patou * - VREG test met Louis *
Cafetaria – Brusselse wafels
Cafetaria
Cafetaria – Brusselse wafels
Digitale fotografie * (i.s.m. Kennisbeurs) Omikron
Yoga (i.s.m. Gezinsbond)
Yoga
Cafetaria – Brusselse wafels
Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen -petanque
Vragen aan Patou * - VREG test met Louis *
Boodschappen doen met busje*
Scrabble (i.s.m. Kennisbeurs) Omikron
Cafetaria – Brusselse wafels

vrijdag
21-12 13.30
zaterdag
22-12 11.30
zondag
23-12 14.00
maandag
24-12 12.15
maandag
24-12
dinsdag
25-12
woensdag
26-12 13.30
woensdag
26-12 13.30
donderdag 27-12 09.00
donderdag 27-12 14.00
vrijdag
28-12 13.30
zondag
30-12 14.00
maandag
31-12 13.30
Activiteitenjanuari 2019
dinsdag
01-01
woensdag
02-01 13.30
woensdag
02-01 13.30
donderdag 03-01 09.00
vrijdag
04-01 13.30
zondag
06-01 14.00
maandag
07-01 13.30
maandag
07-01 20.00
dinsdag
08-01 10.00

Film: “The Bear” (ism WZC Floordam)
Kerstfeest
Cafetaria
Warme maaltijd
Cafetaria gesloten
Gesloten - Geen maaltijd (Kerstmis)
Cafetaria – Brusselse wafels
Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen -petanque
Vragen aan Patou * - VREG test met Louis *
Scrabble (i.s.m. Kennisbeurs) Omikron
Cafetaria – Brusselse wafels
Cafetaria
Cafetaria – Brusselse wafels
Gesloten - Geen maaltijd (Nieuwjaar)
Cafetaria – Brusselse wafels
Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen-schaken- en petanque
Vragen aan Patou? * - VREG test met Louis
Cafetaria – Brusselse wafels
Cafetaria
Cafetaria – Brusselse wafels
Yoga (i.s.m. Gezinsbond)
Yoga

Op vrijdag 9 november bakken we bakharing op de BBQ
Geserveerd met een slaatje en brood of aardappelen in de schil,
voorafgegaan door huisgemaakte soep en natuurlijk gevolgd
door een dessertje.
Vanaf 12u15 kan je voor 7€ aanschuiven. Inschrijven kan tot
maandag 5 november.

40ste Sint Maarten kinderlichtstoet Melsbroek
Samen met kleuters en met “Oe Aver Oe Beiter” liederen inzingen vrijdag 9 november
14u in de cafetaria.

Film: “Amelie”
Maak kennis met Amelie (Audrey
Tautou)/ ze is jong, onschuldig, naïef
en op zoek naar de ware liefde. Als
jonge Parijse twintiger ontdekt ze
beetje bij beetje dat om het echte
geluk te vinden ze haar lot in eigen
handen moet nemen en daarbij
volledig moet openstaan voor haar
omgeving. Een ontroerend
hedendaags sprookje van regisseur
Jean-Pierre Jeunet
vrijdag 16 november om 13.30 uur.
In samenwerking met WZC Floordam. Inschrijven niet nodig, geen deelnameprijs. Na de film
kan je genieten van een drankje.

Film: “The Bear”
Een klein moederloos beertje, Youk.
Een oudere, eenzame beer, Kaar.
Twee jagers in het bos, Tom en Bill.
Het leven … gezien door de ogen van
een beer. Deze eenvoudige woorden
van Jean-Jacques Annaud waren
voldoende om Claude Berri ervan te
overtuigen zich op dit project te
storten. Eén van de meest
opmerkelijkste films uit de Franse
cinema.
Vrijdag 21 december om 13.30 uur.
In samenwerking met WZC Floordam. Inschrijven niet nodig, geen deelnameprijs. Na de film
kan je genieten van een drankje.

Het dienstencentrum organiseert dienstverlening en
activiteiten om de wens van mensen zolang mogelijk zo
zelfstandig mogelijk thuis t leven te realiseren. Hiervoor
werken wij samen met vrijwilligers. Mensen die vanuit
verschillende redenen kiezen voor het vrijwilligerswerk.
Gedurende enkele uren helpen ze mee aan de uitbouw en
ondersteuning van het dienstencentrum. Zonder deze
enthousiaste, creatieve groep zou het dienstencentrum niet
kunnen bestaan. Vrijwilligers zetten zich in op verschillende
vlakken vb administratie, onthaal, cafetaria, klusjes, vervoer,
logistiek,….
Het meest dringend zijn vrijwilligers voor de cafetaria en het vervoer. Maar ook voor administratie en
logistieke ondersteuning kunnen mensen aan de slag in het lokaal dienstencentrum. Ken je mensen
stel hen het dienstencentrum voor en geef onze gegevens door. Dan kunnen wij samen zoeken naar
een geschikte taak.
Vrijwilligers vormen in het dienstencentrum een ploeg, ze werken samen, maken plezier en
vergaderen af en toe. Zoek je nieuwe contacten, een nieuwe uitdaging, wil je wat kostbare tijd
zinvol investeren dan zijn wij naar jou opzoek! Neem contact met Hilde Meulemans, centrumleider
van Omikron 02 257 44 21

Turkse dag: dinsdag 20-11-2018

Yildirim Gamze en Karaca Yagmur kennen we als zussen die
mee werken in de catering.
Zij laten ons op dinsdag 20 november kennis maken met de
Turkse keuken en zijn cultuur. De Turkse kruidige mediterrane
keuken zal ons verwarmen in deze koude herfst.
De Turkse maaltijd kost €10 en start om 12.15u, iedereen van harte welkom.
Inschrijven kan tot 12 november. Tijdig inschrijven is echt nodig!!

Ouderenweek Steenokkerzeel 2018
Activiteiten worden georganiseerd door de Steenokkerzeelse ouderenadviesraad. Je kan inschrijven
via het gemeentehuis bij dienst welzijn, Rina Van Eycken 02 254 19 73 of via het LDC Omikron.
We zoeken zoals andere jaren enkele mensen om met 1 of 2 ploegen de kleuren van Omikron te
verdedigen. Kennis is absoluut geen prioriteit, wel het plezier en samen iets te doen.
Maandag: 19-11:
Dinsdag: 20-11:
Woensdag: 21-11:
Donderdag 22-11:
vrijdag 23-11:

Quiz 14-17u GC De Corren
yoga 10u LDC Omikron
dansnamiddag 13.30 GC De Corren
wandeling in Humelgem +/- 5 km, 13.30u kerk van Humelgem
gezelschapspellen 14-17u GC De Corren
slotfeest: middagmaal en animatie 12.30u GC De Corren €10

Bingo
Op maandag 3 decemberr in de Zilveren Esdoorn, mulslaan 6,
Steenokkerzeel 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 de Zilveren Esdoorn, laat
het ons weten.
Wij zorgen voor vervoer, je betaalt €1 per rit..

zondag 9 december WinterWelkom
Vanaf 13u30 kan je de gezellige wintersfeer
komen opsnuiven. Gezelligheid troef!
Onze vrijwilligers verkopen zelfgemaakte
creaties zoals, schorten, mutsen en sjaals,
wenskaartjes, confituur, koekjes,…
In de cafetaria kunnen we samen tot 17u
genieten van heerlijke huisgemaakte warme
wijn en gebak om duimen en vingers van af te
likken.

Op zaterdag 22 december 2018 nemen we ruim de tijd om elkaar
onze Kerst- en Nieuwjaarswensen te geven.

Het aperitief wordt geschonken vanaf 12u. Onze deuren openen we om 11.30u.
Samen feestelijk tafelen, babbelen en natafelen, meer moet dat niet zijn!
Vele handen maken licht werk.
Wie helpt mee koken, tafels dekken, afwassen, …? We starten met de
voorbereidingen om 9u.
Meldt duidelijk bij het inschrijven dat je mee de handen uit de mouwen wil
steken.
Tijdig inschrijven is nodig en kan tot max 75 personen of tot vrijdag 14
december.
Deelname: 16 euro (aperitief, soep, hoofdschotel, dessert).
dranken aan democratische cafetariaprijzen.
Wij zorgen voor de feestelijke omkadering en lekkere huisbereide gerechten.
Jullie voor de gezelligheid en het plezier? Van harte welkom.

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.
Marie José is opzoek naar iemand die samen met haar naar de meditatiereeks: ‘de kunst van het
goede leven’ wil gaan op zaterdagen 19 - 26 januari en 2 februari van 10 tot 12.30 uur in GC‘De
Corren’ in Steenokkerzeel. Marie José woont in Melsbroek. Geef ons een seintje en wij brengen je
in contact met haar.
Misschien heb je nog een doos kleurpotloden, ga aan de slag want kleuren voor volwassenen is in!

Woordzoeker: vind alle woorden, met de overgebleven letters maak je een woord. Breng je
antwoord binnen voor 30 november. Vergeet je naam, adres en telefoon niet te vermelden!
Zo maak je kans op een maaltijd twv €7 in het dienstencentrum.
Proficiat! José Van de Ven wint de warme maaltijd voor de woordzoeker september: dierentuin

Menu november
soep van de dag + hoofdschotel + dessert

maandag 29/10

dinsdag 30/10

woensdag 31/10

donderda01/11

vrijdag 02/11

kaasburgers
vleesjussaus
bloemkool
in roomsaus
aardappelen

kipfilet met
currysaus
tagliatelli en
wokgroentjes

pensen

Allerheiligen

appelmoes

Gesloten

visfilet
vissausje
spinaziestoemp

puree

Geen maaltijd

maandag 05/11
kippeborst

dinsdag 06/11
ballekes
met krieken

woensdag 07/11
worst
savooikool

donderdag 08/11
kipbrochetten
champignonsaus
gemengde sla

aardappelen

frietjes

dinsdag 13/11
schnitzel
mosterdsaus
gestoofde
spruitjes
aardappelen

woensdag 14/11
vleesbrood

donderdag 15/11
vol au vent

dinsdag 20/11

woensdag 21/11
macaroni
met
hesp en kaas

wortelpuree

maandag 12/11
kalkoen rolade
appelmoes
puree

maandag 19/11
ballekes in
tomatensaus

gebakken
aardappelen

Turkse Dag*
€10

schorseneren
gebakken
aardappelen

puree

vrijdag 09/11

Bakharing*

vrijdag 16/11
vispannetje met
fijne groenten

frietjes

puree

donderdag 22/11
goulash op
Hongaarse wijze

vrijdag 23/11
fish sticks
tartaarsaus
sla

frietjes

puree

vrijdag 30/11
vispannetje
fijne
groentensausje
peterselie
aardappelen

maandag 26/11
kipfilet
wokgroentjes
currysaus

dinsdag 27/11
ballekes

woensdag 2811
kalkoengebraad

jagerssaus

erwten en wortelen

donderdag 29/11
hamburger
peperroomsaus
gemengde sla

rijst

aardappelen

aardappelen

frietjes

Menu december
soep van de dag + hoofdschotel + dessert
maandag 03/12
cordon bleu

Dinsdag 04/12
braadworst

donderdag 06/12
stoofvlees

vrijdag 07/12
zalmfilet
vissaus

fijne boontjes

spruitjes

aardappelen

puree

frietjes

spinaziepuree

maandag 10/12
kipfilet

woensdag 12/12
vleesbrood

slaatje
gebakken
aardappelen

dinsdag 11/12
hamburger
vleesjussaus
erwtjes
met spekjes
aardappelen

donderdag 13/12
steak
provencaalse saus

vrijdag 14/12
visfilet
vissaus met
fijne groentjes

aardappelen

frietjes

puree

maandag 17/12
lasagne

dinsdag 18/12
schnitzel

woensdag 19/12
kipfilet

vrijdag 21/12
vis met

witte kool
In roomsaus
aardappelen

appelmoes

donderdag 20/12
witloofrolletjes
met hesp
en kaas

aardappelen

kroketten

tagliateli

maandag 24/12
wildragout

dinsdag 25/12
Kerstmis

woensdag 26/12
vleesbrood

donderdag 27/12
chipolatta

vrijdag 28/12
zalm

peer met
veenbessen

Gesloten
Geen maaltijd

spinaziestoemp

erwten en
wortelen
aardappelen

preistoemp

dinsdag 01/01
Nieuwjaar

woensdag 02/01
witte pensen

Gesloten
Geen maaltijd

maandag 31/12
feestelijk
vispannetje

garnalenpuree

woensdag 05/12
lasagne

gestoofd witloof

wokgroenten

vrijdag 04/01
fisch-sticks
tartaarsaus

appelmoes

donderdag 03/01
kip
champignonsaus
slaatje

aardappelen

frietjes

preistoemp

Knipstrook om op je prikbord te hangen
vrijdag

9

november

12.15

bakharing

vrijdag

9

november

14.00

samen inzingen met “Oe Aver Oe Beiter”

vrijdag

16

november

13.30

film: Le fabuleux destin d’Amelie Poulin

maandag

19

november

14.00

Quiz GC De Corren

dinsdag

20

november

12.15

Turkse dag

dinsdag

20

november

13.30

Dansnamiddag GC De Corren

woensdag 21

november

13.30

Wandeling Kerk Humelgem

vrijdag

23

november

12.00

slotfeest ouderenweek GC De Corren

maandag

3

december 14.00

bingo Zilveren Esdoorn

zondag

9

december 13.30

WinterWelkom

vrijdag

21

december 13.30

film: The Bear

zaterdag

22

december 11.30

Kerstfeest

