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Vanheylenstraat 71, 1820 Melsbroek
Tel. 02/257.44.21
LDC@floordam.be
www.floordam.be
Bank: BE66 7340 3413 7743

Beste,
Na de lentedagen in maart en de killle grillen van april, hopen we op terrasjesweer in mei.
Om activiteiten zeker niet te mislopen hebben we een hulpje toegevoegd aan OmikrONS
Berichtenblad: je kan de achterflap van ons tijdschrift afknippen en als geheugensteuntje op je
prikbord hangen.
Langs deze weg wil ik de vrijwilligers en al de mensen die hun handen uit de mouwen steken om het
dienstencentrum te maken tot een warme plek van harte danken. Op 20juni is het dienstencentrum
volledig gesloten vanwege de jaarlijkse vrijwilligersuitstap. Er zal geen telefoon opgenomen worden,
geen warme maaltijd opgediend worden, geen vuilzakken verkocht worden,….

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
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Gesloten - Dag van de Arbeid
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
Klassiek muziek
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
Plantenhanger - Creatief (i.s.m. Archeduc)
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*
Film: Music and lyrics (ism WZC Floordam)
Voordracht slaap
Yoga (i.s.m. Gezinsbond)
Cafetaria – Brusselse wafels
Bingo
Voordracht slapen (ism soc mutualiteit)
Cafetaria
Cafetaria – Brusselse wafels
Mémocafé Steenokkerzeel (De Corren)
Yoga (i.s.m. Gezinsbond)
Yoga
Cafetaria – Brusselse wafels
Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen-petanque
Gesloten - O.H. Hemelvaart
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Cafetaria – Brusselse wafels
Cafetaria
Cafetaria – Brusselse wafels
Digitale fotografie * (i.s.m. Kennisbeurs)
Psy uurtje (i.s.m. C.G.G. Vlaams-Brabant Oost)
Yoga (i.s.m. Gezinsbond)
Yoga
Cafetaria – Brusselse wafels
Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen-petanque

Vragen aan Patou * - VREG test met Louis *
Boodschappen doen met busje*
Familiegroep Dementie (i.s.m. WZC Floordam
en Alzheimer Liga Vl. VZW)
Yoga (i.s.m. Gezinsbond)
Cafetaria – Brusselse wafels
Cafetaria
Gesloten - Pinkstermaandag
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
Cafetaria
Cafetaria – Brusselse wafels
Digitale fotografie * (i.s.m. Kennisbeurs)
Yoga (i.s.m. Gezinsbond)
Yoga
Cafetaria – Brusselse wafels
Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen-petanque
Vragen aan Patou * - VREG test met Louis *
Boodschappen doen met busje*
Film: Groenten uit BALEN (ism WZC Floordam)
Yoga (i.s.m. Gezinsbond)
Cafetaria – Brusselse wafels
Cafetaria
Cafetaria – Brusselse wafels
Digitale fotografie * (i.s.m. Kennisbeurs)
Yoga (i.s.m. Gezinsbond)
geen warme maltijd (vrijwilligersdag)
Yoga
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30/06 13.30

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
Cafetaria
Cafetaria – Brusselse wafels
Psy uurtje (i.s.m. C.G.G. Vlaams-Brabant Oost)
Yoga (i.s.m. Gezinsbond)
Yoga
Cafetaria – Brusselse wafels
Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen -petanque
Aquarel
Vragen aan Patou * - VREG test met Louis *
Yoga (i.s.m. Gezinsbond)
Cafetaria – Brusselse wafels

Activiteiten juli
zondag
02/07 14.00
Cafetaria
maandag
03/07 13.30
Cafetaria – Brusselse wafels
20.00
Yoga (i.s.m. Gezinsbond)
woensdag 05/07 09.30
Centrumraad
woensdag 05/07 13.30
Cafetaria – Brusselse wafels
13.30
Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen-petanque
donderdag 06/07 08.30
Aquarel
09.00
Vragen aan Patou * - VREG test met Louis *
13.00
Boodschappen doen met busje*
14.00
Scrabble (i.s.m. Kennisbeurs)
20.00
Yoga (i.s.m. Gezinsbond)
vrijdag
07/07 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.

Dienstverlening
Onthaal
Ontmoetingsruimte
Cafetaria

Vervoer

Infobalie en
VREG-test

Problemen met
knoppen?

Ergotherapie aan
huis
Psy uurtje

Warme maaltijd
Vuilzakken en
stickers
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.
- 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
+
instantie.
- VREG-test

Elke donderdagvoormiddag
van 9 uur tot 12 uur.

Patou helpt je met het gebruik van je
gsm/smart Phone, tablet, computer
(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
dienstencentrum gaat!

kapper@floordam.be

Bad/douche

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 29 mei 2017om 13.30 uur melden voor 22 mei
Maandag 26 juni om 13.30uur melden voor 19 juni
Dit is louter om organisatorische redenen, indien er geen aanvragen zijn zal de psychologe niet
aanwezig zijn.

Confituuratelier ten voordele van ‘Kom om tegen kanker’
Wie komt er op vrijdag 5 mei om 14u mee confituur maken?
Het seizoen van de rabarber is aangebroken, dus maken we rabarberconfituur en rabarber met
abrikozen. Potten hebben we voorlopig genoeg.
Je kan de overheerlijke confituur kopen bij het onthaal aan €3 per potje.

Indien je thuis in de komende maanden fruit te over hebt, dan mag ons steeds contacteren om
verdere afspraken te maken. Dank aan de gulle schenkers!

Upcycling: Plantenhangers van oude t-shirts (i.s.m. Archeduc)
Je hebt geen duur macramé-touw nodig om leuke plantenhangers te maken. Nele Melkebeke leert je
hoe je oude t-shirts kan verwerken tot een stevige draad. Met die draad maak je de tofste
plantenhangers. Zo fleur je je huis helemaal op!

Vrijdag 12 mei om 14u in Omikron.
Inschrijven tot 5 mei op het onthaal van Omikron, of via Archeduc: telefoon 02 454 54 01, of schrijf je
in via de site www.archeduc.be/upcycling-plantenhangers-van-oude-t-shirts-3 (code: CE2407), of
mail naar info@archeduc.be
Deelnameprijs: €15
Breng een stofschaar mee en minstens 3 t-shirts die verknipt mogen worden

Film: “Music & Lyrics”
Alex Fletcher (Hugh Grant) is een aan lager wal geraakte popster uit de jaren '80. Hij teert op
zijn vergane glorie en vertoont zijn kunstje op kermissen en in pretparken. Toch is hij zijn
charisma en talent nog niet verloren. De succesvolle diva Cora Corman vraagt hem een duet
voor haar te schrijven en met haar te zingen! Er is echter één probleem... Alex heeft al jaren
geen muziek meer geschreven en hij heeft al helemaal nooit zelf een songtekst bedacht.
Gelukkig is de redding nabij in de persoon van Sophie Fisher (Drew Barrymore)...

Donderdag 18 mei om 13.30 uur.
In samenwerking met WZC Floordam.
Inschrijven niet nodig, geen deelnameprijs.
Na de film kan je genieten van een
drankje.

Film: “Groenten uit Balen”
Germaine is 18 jaar in 1971. Ze woont in een arbeiderswijk in de Kempen en droomt van een
beter leven. Dan breekt een wilde staking uit op de fabriek van haar vader die 9 weken zal
duren en het leven van alle betrokkenen drastisch zal veranderen. Met o.a. Axel Daeseleire,
Clara Cleymans en Evelien Bosmans.

Donderdag 15 juni om 13.30 uur.
In samenwerking met WZC Floordam.
Inschrijven niet nodig, geen deelnameprijs.
Na de film kan je genieten van een
drankje.

Voordracht rond Slapen. Ism Socialistische mutualiteit
Slaap je niet goed, dan ben je op deze voordracht op het juiste adres! Je leert alles over slapen,
slaapproblemen, slaaphygiëne, slaapmiddelen, …
Donderdag 18 mei 14u
deelname : 3€ koffie, thee en water inbegrepen

Bingo
Op vrijdag 19 meil 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.

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.
Maandag 22 mei 2017 : De Corren te Steenokkerzeel
Donderdag 21 september : Parochiezaal te Perk
Aanvang telkens om 14.00u

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 29 juni, 6 en 13 juli, 17 en 24 augustus
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.

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. De
agenda wordt samengesteld en ontwerpteksten worden gelezen en bijgewerkt. 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
28 juni, de centrumraad gaat door op woensdag 5 juli telkens om 9.30u in het dienstencentrum.
We zullen het jaarverslag van 2016 goedkeuren en stilstaan bij de toekomst van Omikron.
Iedereen is welkom, als je ons een seintje geeft, bezorgen wij jou de agenda van de vergadering.

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.

We zoeken mensen die de centrumraad willen vervoegen op woensdag 5 juli om 9.30u. iedereen zijn
stem is belangrijk. Het is een gezellige vergadering bij een tas koffie of thee met een koekje of
snoepje. Je kan altijd contact nemen met Hilde indien je meer uitleg wenst.

Menu Mei
Soep van de dag + hoofdschotel + dessert
Maandag 01/05

Dinsdag 02/05

Woensdag 03/05

Donderdag 04/05 vrijdag 05/05

Vol au vent
Puree

Gehaktbrood
Spinazie in room
Natuur
Aardappelen

Stoofvlees
Gemengde sla
Frietjes

Visfilet
Ratattouille
Puree

Chocomousse

fruit

roomijs

Yoghurt

Maandag 08/05

Dinsdag 09/05

Woensdag 10/05

Donderdag 11/05 Vrijdag 12/05

Gegratineerd
Hespenrolletje
Met witloof en
kaas

Kipfilet
Appelmoes
Natuur
Aardappelen

Hamburger
Asperges in witte
saus
Natuur
Aardappelen

Ballekes in
tomatensaus
Frietjes

Visfilet
Vissaus
Fijne groentjes
Puree

Fruit

Koekje

Chocomousse

Yoghurt

Rijstpap

Maandag 15/05

Dinsdag 16/05

Woensdag 17/05

Donderdag 18/05 Vrijdag 19/05

Braadworst
vleesjussaus
Gebakken witloof
Aardappelen

Varkensreepjes
Wokgroenten in
currysaus
Rijst

Vleesbrood
Warme
kriekensaus
Natuur
Aardappelen

Kalkoengebraad
met champignons
Frietjes

Visfilet
Spinaziestoemp

Chocoladewafel

Fruit

Yoghurt

ijsje

Koekje

Maandag 22/05

Dinsdag 23/05

Woensdag 24/05

Donderdag 25/05 Vrijdag 26/05

Schnitzel
Mosterdsaus
Boterboontjes
Natuur
Aardappelen

Macaroni met
Hesp en kaas

Kalkoenrollade
Asperges
Natuur
Aardappelen

Fruit

Fruit

Koekje

Maandag 29/05

Dinsdag 30/05

Woensdag 31/05

Donderdag 01/06 Vrijdag 02/06

Stoofpotje
van kalkoen
met groentjes
Rijst

Gegratineerde
hespenrolletje
met prei en
kaassaus
Puree

Pasta met
Bolognesesaus

Stoofvlees
Gemengde Sla
Frietjes

Fisch-sticks
Tartaarsaus
Tomatensla
Natuur
Aardappelen

Yoghurt

Rijstpap

Fruit

Chocomousse

ijsje

Gesloten
Dag van de
Arbeid

Gesloten

Gebakken visfilet
Vissaus
Preistoemp

O.H. Hemelvaart
Chocomousse

Menu Juni
Soep van de dag + hoofdschotel + dessert
Maandag 05/06

Dinsdag 06/06
Braadworst
Gestoofde erwten
Natuur
Aardappelen

Woensdag 07/06
Hamburger
Looksaus
Savooistoemp

Donderdag 08/06 Vrijdag 09/06
Vol au vent
Visfilet
Frietjes
Fijne
Groentejessaus
Natuur
Aardappelen

Yoghurt

Fruit

Koekje

Rijstpap

Maandag 12/06
Kalkoengebraad
Bloemkool
Witte saus
Natuur
Aardappelen

Dinsdag 13/06
Schnitzel
Gestoofde
boontjes
Natuur
Aardappelen

Woensdag 14/06
Witte en Zwarte
Pensen
Appelmoes
Puree

Donderdag 15/06
Americain
Met gemengde
Salade
Frietjes

Vrijdag 16/06
Vispannetje
Preiroomsaus
Natuur
Aardappelen

Fruit

Koekje

Yoghurt

Fruit

Chocomousse

Maandag 19/06
Lasagne

Dinsdag 20/06

Woensdag 21/06
Braadworst
Vleesjussaus
Courgettenstoemp

Donderdag 22/06 Vrijdag 23/06
Steak
Rolmops
Witloofsla
Koude schotel
Frietjes
Koude
Aardappelen

Koekje

ijsje

Rijstpap

LDC gesloten
Pinkstermaandag

LDC gesloten
vrijwilligersuitstap

Yoghurt
Maandag 26/06
Vleesbrood
Boontjes
Natuur
Aardappelen

Dinsdag 27/06
Gevulde tomaten
met een
tomatensausje
Puree

Woensdag 28/06
Kipfilet
Vleesjussaus
Venkel met prei
in roomsaus
Aardappelen

Donderdag 29/06
Brochetten
Pepersaus
Gemengde Sla
Frietjes

Vrijdag 30/06
Vispannetje
Met fijne
groentjes
Peterselie puree

Chocomousse

Koekje

Yoghurt

Fruit

Rijstpap

Maandag 03/07
Moussaka

Dinsdag 04/07
Kipfilet
Bloemkool
in roomsaus
Aardappelen

Woensdag 05/07
Braadworst
Appelmoes
Aardappelen

Donderdag06/07
Stoofvlees
Frietjes

Vrijdag 07/07
Noorse visschotel
Koude
aardappelen

Fruit

Fruit

Koekje

Fruit

Fruityoghurt

Menu juli

Knipstrook om op je prikbord te hangen
vrijdag

5 mei

14u

confituuratelier

vrijdag

12 mei

14u

plantenhangers

donderdag

18 mei

14u

voordracht: slapen

donderdag

18 mei

13u30 film: Music and Lyrics

vrijdag

19 mei

14u

bingo

maandag

22 mei

14u

memocafé in De Corren

donderdag

1 juni

17u

familiegroep dementie

donderdag

15 juni

woensdag

5 juli

13u30 film: Groeten uit Balen
9u30

centrumraad

