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Beste lezer,
Tussen al het gewoel van de eindejaarsperiode is ons tijdschriftje net op tijd klaar om iedereen onze
oprechte en lieve wensen te schenken. Vrijwilligers en ikzelf houden van mensen en voor ons is
vriendschap en onze gezondheid het belangrijkste. Ik hoop dan ook van harte dat iedereen in
Omikron een beetje warmte en vriendschap mag ervaren in 2017. Iedereen is van harte welkom,
ongeacht leeftijd, ras of stand.
Nog even terugkomen op de WinterWelkom op 11 december. Een fantastische sfeer, super gezellig
en veel mensen die kwamen proeven van de huisgemaakte Wener Sachertorte, Oostenrijkse
apfelstrudel, advocaat, warme wijn. Verder kon je zelfgemaakte bloemstukjes, schorten, mutsen,
kaartjes, …vinden op de minikerstmarkt. De afwezigen hadden ongelijk, maar niet getreurd volgend
jaar krijg je een nieuwe kans.
De cafetaria zal gesloten zijn op 23, 26, 30 december, maar ook op 2 januari. Wij hopen iedereen
terug te zien op 4januari of op 6januari voor het samen zingen van driekoningenliedjes met “Hoe
ouder, het zotter”. Alle nieuwtjes staan verder in het tijdschrift.
Zalig Kerstfeest en gelukkig Nieuwjaar.
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

Soms denken mensen dat het dienstencentrum Omikron een deel van het woonzorgcentrum
Floordam zijn… Maar dat is niet zo.
Omikron is door de Vlaamse overheid erkend als lokaal dienstencentrum.
Het lokaal dienstencentrum Omikron, het dagcentrum de Melde en het woonzorgcentrum Floordam
zijn drie erkende deelwerkingen van de overkoepelende vzw Goddelijke Voorzienigheid. Elke
deelwerking heeft zijn eigen opdracht en subsidiëring vanuit de overheid. Als lokaal dienstencentrum
werken we dus niet voor de bewoners van het WZC Floordam of de bezoekers van het dagcentrum
maar voor iedereen van Melsbroek, Perk en Steenokkerzeel die wenst deel te nemen aan de
activiteiten of gebruik wenst te maken van de dienstverlening.
Graag stellen we u de missie en visie van Omikron voor. Hebt u vragen of bedenkingen bij de werking
van Omikron, neem gerust contact met Hilde Meulemans, de centrumleider.
Missie
Omikron richt zich tot de gans bevolking van Steenokkerzeel, Perk en Melsbroek met bijzondere
aandacht voor thuiswonende senioren. Onze doelstelling is deze laatsten in staat te stellen zo lang
mogelijk thuis te blijven wonen . Omikron wil dienstverlening en activiteiten aanbieden die bijdragen
tot langere zelfstandigheid van de inwoners. . Omikron streeft om de levenskwaliteit van de
inwoners te verhogen, de integratie binnen de gemeente te bevorderen en een partner zijn in de
strijd tegen vereenzaming.
Visie
Omikron neemt hiertoe de volgende opdrachten op zich:
Het aanbieden van informatieve, recreatieve en vormende activiteiten die de zelfredzaamheid en het
sociale netwerk van de gebruikers versterken. Dit in overleg met lokale sociaal-culturele verenigingen
en organisaties die gelijksoortige activiteiten aanbieden.
Omikron organiseert dagactiviteiten vanuit een laagdrempelig en pluralistisch uitgangspunt.
Er worden contacten gelegd met plaatselijke initiatieven met het oog op het gezamenlijk opzetten
van activiteiten, het doorverwijzen van gebruikers naar deze plaatselijke initiatieven of het opzetten
van aanvullende activiteiten. Wij streven ernaar de ontplooiingskansen voor iedere inwoner van
groot-Steenokkerzeel te optimaliseren.
Omikron voorziet in een infobalie waar men terecht kan met allerhande vragen. We geven zelf
antwoord of verwijzen door naar de geëigende instanties.
Iedereen is van harte welkom in het dienstencentrum waar men vrijblijvend iets kan drinken,
mensen ontmoeten en contacten kan leggen met andere bezoekers.
Hulp bieden bij activiteiten uit het dagelijkse leven.
Omikron ondersteunt bestaande organisaties en legt contacten met het oog op doorverwijzing. Zo
kan men terecht voor volgende dienstverlening: een warm middagmaal, het nemen van bad of
douche, ergotherapie aan huis, buurthulp en hulp bij boodschappen. Het dienstencentrum geeft een
antwoord op het groeiende mobiliteitsprobleem door een netwerk te ontwikkelen. Verder worden
aanvullende initiatieven genomen.
Omikron wil hierbij partner in de thuiszorg zijn.

Soms vragen mensen naar de betekenis van de naam Omikron.
 De “Omikron” is de 15de letter van het Griekse
alfabet dat in totaal 24 letters telt.
Omikron bevindt zich dus over de helft van het
alfabet maar niet op het einde(Omega)
In het lokaal dienstencentrum komen
voornamelijk mensen die zich ongeveer rond de
helft van hun leven bevinden maar die nog heel
wat te bieden hebben en plannen maken voor
de toekomst.
 De “O” van Omikron staat voor levenscirkel.
 De “O” staat ook voor de kring waarbinnen elke
gebruiker zich welkom kan voelen.
 In de naam is er geen verwijzing naar één van de
deelgemeenten: Omikron richt zich tot
Melsbroek, Perk en Steenokkerzeel.

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.
1. Gratis baterijen hoorapparaten nr 13
7 baterijen voor hoorapparaten nr 13 af te halen op het onthaal van Omikron.

2. Appelsienenmarmelade voor “Kom op tegen kanker”
Er zijn nog 6 potten super lekkere
appelsienenmarmelade te koop aan €2 per pot. De
marmelade is gemaakt door Mariette en is
buitengewoon lekker.

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 van het CGG 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.

Stuur eens een kaartje! De kerst en nieuwjaarskaarten zijn nog steeds verkrijgbaar.

De tijd van wensen en kaartjes sturen duurt bij Omikron een jaar lang!
Je kan van maandag tot vrijdag voor allerlei gelegenheden wenskaarten kopen aan 0,50€ per stuk in
het dienstencentrum. Het zijn pareltjes. Denise is vrijwilligster en maakt alle kaarten zelf. Kom zeker
eens binnen en maak een keuze.
Je kan ook kaarten op bestelling laten maken. We hebben meer dan 400 kaartjes in voorraad.

Een gooi naar het ware geluk
Kies een paar van de onderstaande oefeningen uit die u aanspreken en breng ze in de praktijk. Uw
dagelijks gevoel van welbehagen zal erdoor toenemen….
Wees tevreden met wat u hebt.
Uit uw dankbaarheid voor wat u hebt en
toon waardering voor mensen die u nooit behoorlijk hebt bedankt.
Geniet bewust.
Geniet intens van vluchtige geneugten en denk er met plezier aan terug.
Vergelijk uzelf niet met anderen.
Probeer afleiding te vinden en
minder tijd te besteden aan gepieker over uw problemen
of aan het vergelijken van uzelf met anderen.
Oefen uzelf in goede daden!
Help vrienden en vreemden, spontaan of gepland.
Leer omgaan met tegenslagen.
Oefen op manieren om stress, teleurstellingen en
trauma’s het hoofd te bieden.
Kies drie doelstellingen uit die echt van belang zijn en
steek daar de nodige tijd en energie in.
Voorkom verveling.
Zoek zowel thuis als op het werk naar plezierige en
uitdagende activiteiten
Stort u op uw doelstellingen.
Kies drie doelstellingen uit die echt van belang zijn en
steek daar de nodige tijd en energie in.
Koester uw relaties.
Investeer tijd en energie in het verbeteren, cultiveren, bevestigen en
genieten van relaties die belangrijk voor u zijn.
Leer te vergeven!
Houd een dagboek bij of schrijf een brief om te werken aan het loslaten van uw woede en
afkeer jegens mensen die u pijn gedaan of benadeeld hebben.
Cultiveer optimisme.
Houd een dagboek bij waarin u steeds de best mogelijk toekomst voor uzelf vastlegt.
Probeer elke situatie steeds van de zonnigste kant te bekijken.
Ontwikkel uw spiritualiteit.
Vergroot de betrokkenheid bij uw geloofsgemeenschap,
lees en bestudeer boeken over spiritualiteit.
Zorg voor uw lichaam.
Beweeg mediteer en lach zoveel mogelijk!

Activiteiten januari
zondag
01/01 14.00
maandag
02/01
woensdag 04/01 13.30
donderdag

vrijdag

05/01 09.00
13.00
20.00
06/01 13.30

zondag
maandag

08/01 14.00
09/01 13.30

dinsdag
woensdag

20.00
10/01 10.00
11/01 13.30

donderdag

vrijdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag

12/01 09.00
14.00
20.00
13/01 13.30
15/01 14.00
16/01 13.30
20.00
17/01 10.00
18/01 13.30

vrijdag
zondag
maandag

19/01 09.00
09.30
20.00
20/01 13.30
22/01 14.00
23/01 13.30

dinsdag
woensdag
woensdag

20.00
24/01 10.00
25/01 09.30
25/01 13.30

donderdag

26/01 09.00
14.00
17.00
20.00

Cafetaria
Cafetaria gesloten
Cafetaria – Brusselse wafels
Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen -petanque
Vragen aan Patou? - VREG test met Louis
Boodschappen doen met busje*
Yoga (i.s.m. Gezinsbond)
Cafetaria – Brusselse wafels
Driekoningenfeest
Cafetaria
Cafetaria – Brusselse wafels
Digitale fotografie * (i.s.m. Kennisbeurs)
Psy uurtje * (i.s.m. het CGG Vlaams-Brabant Oost)
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)
Yoga (i.s.m. Gezinsbond)
Cafetaria – Brusselse wafels
Film: Les choristes (i.s.m. WZC Floordam)
Cafetaria
Cafetaria – Brusselse wafels
Yoga (i.s.m. Gezinsbond)
Yoga
Cafetaria – Brusselse wafels
Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen -petanque
Vragen aan Patou? - VREG test met Louis
Boodschappen doen met busje*
Yoga (i.s.m. Gezinsbond)
Cafetaria – Brusselse wafels
Cafetaria
Cafetaria – Brusselse wafels
Digitale fotografie * (i.s.m. Kennisbeurs)
Yoga (i.s.m. Gezinsbond)
Yoga
Centrumraad
Cafetaria – Brusselse wafels
Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen -petanque
Vragen aan Patou? * - VREG test met Louis
Scrabble (i.s.m. Kennisbeurs)
Familiegroep Dementie (i.s.m. WZC Floordam en Alzheimer Liga Vl. - VZW)
Yoga (i.s.m. Gezinsbond)

vrijdag
zondag
maandag
dinsdag

27/01 13.30
29/01 14.00
30/01 13.30
20.00
31/01 10.00

Activiteiten februari
woensdag 01/02 13.30
14:00
09.00
13.00
20.00
13.30
14.00
13.30

donderdag

02/02

vrijdag
zondag
maandag

03/02
05/02
06/02

dinsdag
woensdag

20.00
07/02 10.00
08/02 13.30

donderdag

vrijdag
zondag
maandag

dinsdag
woensdag
donderdag

09/02 09.00
14.00
20.00
10/02 09.30
13.30
12/02 14.00
13/02 13.30
14.00
20.00
14/02 10.00
15/02 13.30

dinsdag
woensdag

16/02 09.00
09.30
20.00
17/02 09.30
13.30
19/02 14.00
20/02 13.30
20.00
21/02 10.00
22/02 13.30

donderdag

23/02 08.30

vrijdag
zondag
maandag

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

Cafetaria – Brusselse wafels
Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen -petanque
Lichtmis pannenkoekennamiddag
Vragen aan Patou? - VREG test met Louis
Boodschappen doen met busje*
Yoga (i.s.m. Gezinsbond)
Cafetaria – Brusselse wafels
Cafetaria
Cafetaria – Brusselse wafels
Psy uurtje * (i.s.m. het CGG Vlaams-Brabant Oost)
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)
Yoga (i.s.m. Gezinsbond)
Vrienden maken, vrienden houden (i.s.m. Archeduc)
Cafetaria – Brusselse wafels
Cafetaria
Cafetaria – Brusselse wafels
Valentijnsbingo
Yoga (i.s.m. Gezinsbond)
Yoga
Cafetaria – Brusselse wafels
Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen -petanque
Vragen aan Patou? - VREG test met Louis
Boodschappen doen met busje*
Yoga (i.s.m. Gezinsbond)
Vrienden maken, vrienden houden (i.s.m. Archeduc)
Cafetaria – Brusselse wafels
Cafetaria
Cafetaria – Brusselse wafels
Yoga (i.s.m. Gezinsbond)
Yoga
Cafetaria – Brusselse wafels
Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen -petanque
Aquarel lente

vrijdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag

vrijdag

09.00
14.00
20.00
24/02 13.30
26/02 14.00
27/02 13.30
20.00
28/02 14.00
01/03 13.30
02/03 08.30
09.00
13.00
20.00
03/03 13.30

Vragen aan Patou? * - VREG test met Louis
Scrabble (ism Kennisbeurs)
Yoga (ism Gezinsbond)
Cafetaria – Brusselse wafels
Film: The Vow (i.s.m. WZC Floordam)
Cafetaria
Cafetaria – Brusselse wafels
Yoga (i.s.m. Gezinsbond)
Klassiek muziek
Cafetaria – Brusselse wafels
Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen-schaken- en petanque
Aquarel lente
Vragen aan Patou? * - VREG test met Louis
Boodschappen doen met busje*
Yoga (i.s.m. Gezinsbond)
Cafetaria – Brusselse wafels

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. De centrumraad bestaat uit bezoekers van het dienstencentrum, vrijwilligers
en belangstellenden. De eerstvolgende centrumraad zal plaatsvinden op
woensdag 25 januari 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
een afspraak binnen het lokaal
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*
Maandelijks organiseert LDC Omikron, in samenwerking met het CGG Vlaams-Brabant Oost, een psyDe psychologe van het CGG Vlaams-Brabant Oost, Annemarie Van Engeland, zal dit uur aanwezig zijn.
Tijdens een persoonlijk gesprek kan je vragen stellen rond geestelijke kwesties. Je kan er ook terecht
voor een babbel wanneer je je niet goed in je vel voelt en/of je graag meer begeleiding wenst.
Maandag 9 januari en 6 februari 2017om 13.30 uur melden voor 6 januari of 30 januari
Dit is louter om organisatorische redenen, indien er geen aanvragen zijn zal de psychologe niet
aanwezig zijn.

Film: “Les Choristes”
Les Choristes is een Franse komedie drama uitgevoerd door Christophe Barratier, uitgebracht in
2004. Deze film is een verfilming van Jean Dréville, een kooi van Nachtegalen (1945), zelf aangepast
door René Weeler en Noël-Noël van een geschiedenis van Weeler en Georges Chaperot.
De film werd acht keer genomineerd voor een César en twee keer voor een Oscar. De film kreeg de
César voor beste muziek film en die van het beste geluid.

vrijdag 13 januari 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 Vow”

The Vow is een Amerikaanse romantische film uit 2012 met in de hoofdrollen Channing Tatum en
Rachel McAdams. Deze film is geregisseerd door Michael Sucsy. Deze film is gebaseerd op het
waargebeurde verhaal van Kim en Krickitt Carpenter.

Vrijdag 24 februari om 13.30 uur

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

Lichtmis
versgebakken

Pannenkoeken

woensdag 1 februari
van 14 uur tot 16 uur
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)

Vrienden maken, vrienden houden i.s.sm. Archeduc o.l.v. Marjolein Ools
Vrienden bij wie je je thuis voelt of waarmee je simpelweg leuke dingen doet. Waar vind jedie? Hoe
pak je dat aan? En wat maakt dat het klikt? Dat onderzoeken we in de eerst sessie. Eenmaal
gevonden, moetje ze ook nog onderhouden, die vriendschappen. Wat is hiervoor nodig en wat is
jouw aandeel? Hoe verdiep je bestaande relaties? Welke elementen hebben we zelf in de hand? In
de laatste bijeenkomst wisselen we uit welke stappen we inmiddels hebben gezet en is er ruimte
voor inhoudelijke verdieping.
Vrijdag 10/02, 17/02, 17/03 telkens van 9.3016.00u
Deelnameprijs:
94€
Inschrijven tot vrijdag 3 februari, max
16personen op het onthaal van Omikron of
via archeduc 02 454 54 01, www.archeduc.be ,
info@archeduc.be code: PV2433

Valentijsbingo
Op maandag 13 februari 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.

Warme maaltijden in Omikron
Sinds augustus 2013 betaal je voor een warme maaltijd €6,00. Aangezien
de kosten voor de ingrediënten en de infrastructuur sterk toegenomen
zijn, zal je vanaf januari 2017 €7,00 betalen voor een maaltijd. Dank voor
je begrip.
Samen gezellig eten aan een grote tafel.
Gezellig natafelen.
Inschrijven voor de maaltijden gebeurt 7 dagen voordien, anders kunnen
wij het menu niet garanderen. Indien je niet aanwezig bent zonder te verwittigen, zal je de maaltijd
toch moeten vergoeden. Probeer zoveel mogelijk schriftelijk in te schrijven of te annuleren, zo
proberen we de vergissingen te beperken.
 De maaltijd bestaat uit soep, hoofdgerecht en het dessert van de dag. Betalen gebeurt voor
het eten.
 Water staat in kannen op tafel, andere dranken zijn verkrijgbaar aan cafetariaprijzen.
 Bezoekers komen niet in de keuken.
 De tafel wordt afgeruimd, de afwas op de kar gezet.
 Klachten over het eten kunnen geformuleerd en bezorgd worden aan de centrumleider of in
de klachten en ideeënbus van Omikron in de gang.
 Mogelijkheid tot vervoer, verzekerd op woensdag, andere dagen na overleg.
Van harte welkom! Smakelijk.

Menu januari
soep van de dag + hoofdschotel + dessert
maandag 02/01

dinsdag 03/01

woensdag 04/01

donderdag 05/01

vrijdag 06/01

gegratineerde
macaroni met
kaas en hesp

spek
rode kool
natuur
aardappelen

kipfilet
champignonsaus
slaatje
frietjes

fish-sticks
tartaarsaus
preistoemp

koekje

koekje

fruit

fruityoghurt

maandag 09/01

dinsdag 10/01

woensdag 11/01

donderdag 12/01

vrijdag 13/01

cordon bleu
gestoofde
wortelen
natuur
aardappelen

wienerschnitzel
boontjes
natuur
aardappelen

moussaka

varkensgebraad
mosterdsaus
slaatje
frietjes

visfilet
venkel in
roomsaus
natuur
aardappelen

fruityoghurt

fruit

fruit

rijstpap

fruit

maandag 16/01

dinsdag 17/01

woensdag 18/01

donderdag 19/01

vrijdag 20/01

kaasburger
gegratineerde
bloemkool
natuur
aardappelen

varkensescalope
spinazie
in roomsaus
natuur
aardappelen

spaghetti
bolognaise

kipfilet
provençaalse saus
slaatje
frietjes

vis
fijne groenten
natuur
aardappelen

koekje

fruit

fruityoghurt

fruit

ijsje

maandag 23/01

dinsdag 24/01

woensdag 25/01

donderdag 26/01

vrijdag 27/01

gegratineerd
hespenrolletje
witloof
puree

kipbrochette
appelmoes
natuur
aardappelen

hamburger
witte kool in
roomsaus
natuur
aardappelen

stoofvlees
witloofsalade
frietjes

visfilet
spinaziestoemp

fruit

fruityoghurt

flan karamel

fruityoghurt

fruit

maandag 30/01

dinsdag 31/01

woensdag 01/02

donderdag 02/02

vrijdag 03/02

hamburger
gestoofde
boontjes
natuur
aardappelen

kipfilet
erwten en
wortelen
natuur
aardappelen

gehaktbrood
met uiensaus
spruiten
natuur
aardappelen

vol-au-vent
frietjes

fish-sticks
knolselderstoemp

koekje

pudding

fruit

ijsje

fruit

gesloten

Menu februari
soep van de dag + hoofdschotel + dessert
maandag 06/02

dinsdag 07/02

woensdag 08/02

donderdag 09/02

vrijdag 10/02

blinde vink
vleesjussaus
schorseneren
natuur
aardappelen

kalkoengebraad
appelmoes
natuur
aardappelen

hutsepot

balletjes in
tomatensaus
frietjes

visfilet
in vissaus
veldsla en witloof
natuur
aardappelen

fruit

chocomousse

Fruit

fruityoghurt

koekje

Maandag 13/02

dinsdag 14/02

woensdag 15/02

donderdag 16/02

vrijdag 17/02

macaroni met
kaas en hesp

kalkoenfilet
gestoofde erwten
natuur
aardappelen

cordon bleu
vleesjussaus
wortelen
natuur
aardappelen

kipburger
witloofsla
frietjes

vis
preisaus
natuur
aardappelen

koekje

fruit

chocomousse

fruit

rijstpap

maandag 20/02

dinsdag 21/02

woensdag 22/02

donderdag 23/02

vrijdag 24/02

kippenborst
rijst
curry-ananassaus

macaroni
bolognaise

braadworst
gestoofd witloof
natuur
aardappelen

hamburger
visfilet
provençaalse saus preistoemp
slaatje
frietjes

koekje

fruityoghurt

fruit

vanille pudding

fruit

maandag 27/2

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

