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Beste,
Tijdens mijn vakantie hoopte ik heel wat klusjes te kunnen opknappen maar met het wisselvallig
weer is het me niet gelukt alles af werken. Misschien moeten we leren gewoon eens niets te doen en
nog meer te genieten van het leven en onze omgeving. . Probeer de stap te zetten om deel te
nemen, zo leg je nieuwe contacten en maak je nieuwe vrienden. Samen genieten doet deugd!
De vrijwilligers en ikzelf hebben terug een gans programma klaar, voor elk wat wils.
In de toekomst zullen we met het dienstencentrum nog meer de nadruk leggen op de buurt en
daarop de activiteiten en dienstverlening beter ontwikkelen om zo bij te dragen tot een levendige en
zorgzame buurt waar mensen voor elkaar in de bres springen ongeacht hun leeftijd.
We houden jullie via het tijdschrift op de hoogte over de groei van het dienstencentrum. Jullie ideeën
en bemerkingen zijn altijd welkom.
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?
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 op woensdag

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
namiddag kan je deel te nemen aan
een activiteit of kaarten, rummikub,
petanque of gewoon genieten van
een Brusselse wafel en een drankje
in de cafetaria.
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
Patou helpt je met het gebruik van je
van 9 uur tot 12 uur.
gsm/smart Phone, tablet, computer
Liefst een afspraak maken
(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. Maandag 04/09 en 02/10 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.
zelfgemaakte wenskaartjes voor alle gelegenheden en postzegels
Maandag, dinsdag en woensdag, na Kapsalon Nikki
afspraak.
Vanheylenstraat 71, Melsbroek
Bij afspraak vermelden dat het om
Tel. 02/752 91 11
een afspraak binnen het lokaal
dienstencentrum gaat!

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 (13u)en 3de (9.30u)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, 270, 271, 820, 821

Psy uurtje*
Maandelijks organiseert LDC Omikron, in samenwerking met het CGG Vlaams-Brabant Oost, een psyuurtje.
De 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 4 september 2017 om 13.30 uur. melden voor 28 augustus
Maandag 2oktober 2017 om 13.30 uur melden voor 25 september
Dit is louter om organisatorische redenen. Indien niemand is ingeschreven is de psychologe niet
aanwezig.

Activiteiten september
vrijdag

01/09

13.30

Cafetaria – Brusselse wafels

zondag

03/09

13.30

Wandeling - Melsbroek tijdens WO1 (i.s.m. Heemkundige kring)*

14.00

Cafetaria

13.30

Cafetaria – Brusselse wafels

13.30

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

17.00

Beiaardconcert Mechelen*

20.00

Yoga (i.s.m. Gezinsbond)

13.30

Cafetaria – Brusselse wafels

13.30

Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen-petanque

09.00

Vragen aan Patou * - VREG test met Louis *

20.30

Yoga (i.s.m. Gezinsbond)

13.30

Cafetaria – Brusselse wafels

14.00

Confituur atelier

maandag

woensdag

04/09

06/09

donderdag 07/09

vrijdag

08/09

zondag

10/09

14.00

Cafetaria

maandag

11/09

13.30

Cafetaria – Brusselse wafels

14.00

Petanque (i.s.m. Ouderenadviesraad) - ouderenweek

13.30

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

20.00

Yoga (i.s.m. Gezinsbond)

dinsdag

12/09

14.00

Klassiek muziek * (i.s.m. Kennisbeurs)

woensdag

13/09

13.30

Cafetaria – Brusselse wafels

13.30

Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen-petanque

09.00

Vragen aan Patou * - VREG test met Louis *

09.30

Boodschappen doen met busje*

14.00

Scrabble (i.s.m. Kennisbeurs)

20.00

Yoga (i.s.m. Gezinsbond)

13.30

Cafetaria – Brusselse wafels

13.30

Film: Chalet Girl (ism WZC Floordam)

donderdag 14/09

vrijdag

15/09

zondag

maandag

woensdag

17/09

18/09

20/09

donderdag 21/09

14.00

Cafetaria

14.00

Buur voor buren

13.30

Cafetaria – Brusselse wafels

20.00

Yoga (i.s.m. Gezinsbond)

13.30

Cafetaria – Brusselse wafels

13.30

Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen-petanque

09.00

Vragen aan Patou * - VREG test met Louis *

14.00

Mémocafé Parochiezaal Perk * (i.s.m. Ouderenadviesraad)

20.00

Yoga (i.s.m. Gezinsbond)

vrijdag

22/09

13.30

Cafetaria – Brusselse wafels

zaterdag

23/09

13.00

Kubbtornooi*

zondag

24/09

14.00

Cafetaria

maandag

25/09

13.30

Cafetaria – Brusselse wafels

13.30

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

20.00

Yoga (i.s.m. Gezinsbond)

dinsdag

26/09

10.00

Yoga

woensdag

27/09

13.30

Cafetaria – Brusselse wafels

13.30

Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen-petanque

09.00

Vragen aan Patou * - VREG test met Louis *

14.00

Scrabble (i.s.m. Kennisbeurs)

17.00

Familiegroep Dementie – Mens in mijn dementie – Alzheimer
code
(i.s.m. WZC Floordam en Alzheimer Liga Vl. VZW)

20.00

Yoga (i.s.m. Gezinsbond)

13.30

Cafetaria – Brusselse wafels

donderdag 28/09

vrijdag

29/09

Activiteiten oktober
zondag

01/10

14.00

Cafetaria

maandag

02/10

13.30

Cafetaria – Brusselse wafels

13.30

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

13.30

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

dinsdag

03/10

20.00

Yoga (i.s.m. Gezinsbond)

10.00

Yoga
Met pensioen ook tijd om ouder te worden*

14.00
Voordracht (i.s.m. Lib. Mutualiteit)
woensdag

04/10

donderdag 05/10

vrijdag

06/10

13.30

Cafetaria – Brusselse wafels

13.30

Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen-petanque

09.00

Vragen aan Patou * - VREG test met Louis *

13.00

Boodschappen doen met busje*

20.00

Yoga (i.s.m. Gezinsbond)

13.30

Cafetaria – Brusselse wafels

14.00

Veilig verkeer – Wegcode *

zondag

08/10

14.00

Cafetaria

maandag

09/10

13.30

Cafetaria – Brusselse wafels

13.30

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

20.00

Yoga (i.s.m. Gezinsbond)

10.00

Yoga

14.00

Klassiek muziek * (i.s.m. Kennisbeurs)

13.30

Cafetaria – Pannenkoekennamiddag

13.30

Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen-petanque

08.30

Aquarel *

09.00

Vragen aan Patou * - VREG test met Louis *

14.00

Scrabble (i.s.m. Kennisbeurs)

20.00

Yoga (i.s.m. Gezinsbond)

13.30

Cafetaria – Brusselse wafels

14.00

Veilig verkeer – rij vaardig *

dinsdag

woensdag

10/10

11/10

donderdag 12/10

vrijdag

13/10

zaterdag

14/10

18.00

Nacht van de duisternis*

zondag

15/10

14.00

Cafetaria

14.30

De mantel der liefde – GC De Corren – Alzheimer code
Theatervoorstelling met Kees Loenen (i.s.m. het Gemeentehuis)

maandag

16/10

13.30

Cafetaria – Brusselse wafels

20.00

Yoga (i.s.m. Gezinsbond)

dinsdag

17/10

10.00

Yoga

woensdag

18/10

09.30

Centrumraad

13.30

Cafetaria – Brusselse wafels

13.30

Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen-petanque

09.00

Vragen aan Patou * - VREG test met Louis *

09.30

Boodschappen doen met busje*

13.30

Film : Alex en Emma (ism WZC Floordam)

20.00

Yoga (i.s.m. Gezinsbond)

13.30

Cafetaria – Brusselse wafels

14.00

Veilig verkeer – 4 keer verkeer *

donderdag 19/10

vrijdag

20/10

zondag

22/10

14.00

Cafetaria

maandag

23/10

13.30

Cafetaria – Brusselse wafels

13.30

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

20.00

Yoga (i.s.m. Gezinsbond)

dinsdag

24/10

10.00

Yoga

woensdag

25/10

13.30

Cafetaria – Brusselse wafels

13.30

Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen –petanque

08.30

Aquarel *

09.00

Vragen aan Patou * - VREG test met Louis *

14.00

Scrabble (i.s.m. Kennisbeurs)

20.00

Yoga (i.s.m. Gezinsbond)

donderdag 26/10

vrijdag

27/10

13.30

Cafetaria – Brusselse wafels

zondag

29/10

14.00

Cafetaria

maandag

30/10

13.30

Cafetaria – Brusselse wafels

14.00

Bingo*

20.00

Yoga (i.s.m. Gezinsbond)

14.00

Informatienamiddag vzw Goddelijke Voorzienigheid

dinsdag

31/10

Activiteiten november
woensdag

01/11

donderdag 02/11

vrijdag

03/11

Gesloten - Allerheiligen - geen maaltijd
09.00

Vragen aan Patou * - VREG test met Louis *

13.00

Boodschappen doen met busje*

20.00

Yoga (i.s.m. Gezinsbond)

13.30

Cafetaria – Brusselse wafels

Confituuratelier ten voordele van ‘Kom op tegen kanker’
Dank aan de gulle schenkers.
Wie komt er op vrijdag 8 september om 14u mee confituur maken.
We maken rabarberconfituur en abrikozen met rabarber. Potten
hebben we voorlopig genoeg.

Nodigt u uit op dinsdag 26 september ‘17
Feest in het dorp, wandeling met picknick
voor bewoners, familie, medewerkers van Floordam EN
dorpsgenoten
11u start wandeling in Floordam
12u gratis picknick, dessert en animatie voor iedereen op het
chiropleintje (bij regenweer picknick in Parochiezaal)
Inschrijven via dagverzorging@floordam.be of 02 752 91 36

Zondag 17 september van 14 tot 17u
Het is veel leuker wonen in een buurt waar buren iets doen voor
elkaar. Een brood meebrengen, een lamp vervangen of gewoon
samen koffie drinken … een kleine moeite maakt al een groot
verschil.
Laat ons elkaar beter leren kennen!
Lokaal dienstencentrum Omikron trakteert iedereen op een
gratis pannenkoek of ijsje, dranken aan democratische prijzen. Wij
zorgen voor muziek en een springkasteel voor de kindjes. Komen
jullie ook kennis maken met de buren?

Gezellig tafelen

Samen
oplossingen
zoeken

Vrienden
maken en
genieten

Altijd iets bij te leren
Zorgdragen voor elkaar

Alzheimer Code 14 - 30 november 2017
De Alzheimer Code is een sociaalcultureel project dat pleit voor een
genuanceerde, respectvolle
beeldvorming van dementie. Het steekt
een hart onder de riem van mensen
met dementie én van diegenen die hen
omringen, begeleiden en verzorgen.
Mensen met dementie tellen mee! Dàt is
de boodschap.
Bijna 200 programma’s worden
gepresenteerd in meer dan 70 steden en gemeenten in Vlaanderen: tentoonstellingen, theater- en
filmvoorstellingen, muziekactiviteiten, lezingen, studiedagen, en infomomenten. De initiatiefnemers
– Alzheimer Liga Vlaanderen, Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en Hellebosch vzw – gaan een
samenwerking aan met ruim 100 organisaties en instellingen uit de wereld van kunst en cultuur,
onderwijs, zorg en welzijn.
Mens in mijn dementie: lezing
Arno Vansichen (53jaar) vertelt vanuit zijn levenservaring met mensen die zich ouder en kwetsbaar
voelen.
Donderdag 28 september, 17u
WZC Floordam / LDC Omikron, Vanheylenstraat 71, Melsbroek
deelname gratis
De mantel der liefde: theater
‘Ik wil gezien worden. Ik wil gehoord worden. Ik ben een mantelzorger van een dierbare.’ Kees Van
Loenen schreef dit stuk om mantelzorgers de aandacht te geven die ze verdienen. Hij maakt duidelijk
wat een mantelzorger van iemand met dementie zoal doormaakt. Dat ontroert, ontlokt soms een
lach en biedt vooral herkenning.
Zondag 15 oktober, 14.30u
GC De Corren – Van Frachenlaan 24, Steenokkerzeel
deelname: €5, groepen vanaf 5 pers 4€
Digitale rondleiding door Steenokkerzeel: projectie
Een rondleiding door Steenokkerzeel, zonder je te verplaatsen. Een deskundige gids neemt je mee op
stap aan de hand van een projectie. Met extra aandacht voor oude foto’s en herkenningsmunten.
woensdag 15 november, 14u
WZC Floordam / LDC Omikron, Vanheylenstraat 71, Melsbroek
deelname gratis
De beklimming van de berg Alzheimer: film
Drie mensen met jongdementie en hun partners maakten samen een bergtocht in de Nepalese
Himalaya, omdat ze het verhaal willen vertellen dat achter jongdementie schuilgaat, omdat ze véél
meer zijn dan die aandoening alleen.
donderdag 30 november, 17u
WZC Floordam / LDC Omkron, Vanheylenstraat 71, Melsbroek
deelname gratis

Melsbroek tijdens WO1 ism heemkundige kring en gemeente
Zondag 03/09/2017 : 14u
Naar aanleiding van de herdenking van ‘de groote oorlog’ organiseren de Heemkring ter Ham en het
gemeentebestuur een wandeling door Melsbroek. Aan de hand van de straatnamen die verwijzen
naar de burgerlijke en militaire slachtoffers, schetsen we een beeld van Melsbroek 100 jaar geleden
en gaan dieper in op de verhalen van de slachtoffers. Gids van dienst is Daan Vanderhulst wiens
grootvader Ludovicus zelf een weggevoerde was en nooit van zijn deportatie wederkeerde.
Start en aankomst in LDC Omikron.
deelname is gratis, voor elke deelnemer wordt een gratis consumptie voorzien
inschrijven via Omikron 02 257 44 21 , LDC@floordam.be of cultuur@steenokkerzeel.be of
paul.degraeve@heemkringsteenokkerzeel.be

Petanquetornooi maandag 11 september
Naar jaarlijkse traditie nemen we deel aan het
petanquetornooi georganiseerd door de ouderenadviesraad
in het kader van de seniorenweek.
Wie graag meedoet kan zich inschrijven tot 4 september.
Wekelijks spelen wij in het dienstencentrum petanque op
woensdagnamiddag van 14 tot 16u. We hebben 2 banen. Iedereen is welkom, we spelen gewoon
voor het plezier! Zet de stap en kom eens proberen!
Gezelligheid is troef.

ONTMOETINGSDAGEN bieden unieke Memo Cafés 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!
Donderdag 21 september : Parochiezaal te Perk
Aanvang : 14.00u vervoer mogelijk, tijdig aanvragen

Film: “Chalet Girl”
De negentienjarige Kim (Felicity Jones) lijkt een heel gewoon meisje,
maar is wel degelijk skateboardkampioene. Vanwege
familieomstandigheden moet ze haar sportcarrière inwisselen voor
een saai baantje en de zorg voor haar vader. Ze droomt ervan iets
nieuws en spannends te gaan doen. Het avontuur lacht haar toe.
Chalet Girl is een Britse romantische komedie van 2011 geregisseerd
door Phil Trail en met Felicity Jones en Ed Westwick in de hoofdrol

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

Film: “Alex en Emma”
Alex is een schrijver met een writer’s block en
bovendien torenhoge gokschulden. Om zijn schuld af
te kunnen betalen zal hij zijn boek in 30 dagen af
moeten krijgen, anders is hij de prooi van de
schuldeisers. Hij huurt stenografe Emma in om hem te
helpen, ….
Alex en Emma is een Amerikaanse romantisch komedie
van 2003, geregisserd door Rob Reiner en in de
hoofdrollen Kate Hudson, Luke Wilson en Sopie
Maresceau.
Donderdag 19 oktober om 13.30 uur.
In samenwerking met WZC Floordam. Inschrijven niet nodig, geen deelnameprijs. Na de film
kan je genieten van een drankje.

Kubtornooi *
Ontspanning en ambiance verzekerd met Kubben. Het spel is voor jong en oud, mannen en vrouwen,
jongens en meisjes. Je moet vooral wat geluk hebben. Met Omikron nemen we deel aan het Kubbtornooi georganiseerd door KWB Melsbroek. Wie gaat mee? Per ploeg mogen er max 5 pers zijn. Om
13.30u is er een initiatie en om 14u begint het tornooi.
zaterdag 23 september, 13u
inschrijven nodig op het onthaal, via tel 02 257 44 21, LDC@floordam.be
deelname: €5 per ploeg of €1€ per persoon

Yoga
Elke dinsdagmorgen van 10 tot 11u kan je deelnemen. Tijdens de schoolvakantie is er geen yoga.
Vanaf dinsdag 26 september start de yoga terug op. Per les betaal je €7 of een 10 beurtenkaart kost
50€.
Yoga ism gezinsbond
Maandag van 20u tot 21u30 en op donderdag van 20u30 tot 21u30. Er is geen yoga op feestdagen.
Een proefles kost 5 euro. Prijs per les : €7 voor gezinsbondleden/ €9 voor niet-leden.
Een 5 beurtenkaart kost €25 voor leden en €35 voor niet-leden. De yoga start terug op vanaf
september.

Met pensioen: ook geen tijd om ouder te worden? *
We willen NU met pensioen gaan en ondertussen NU de wereldreis van ons
leven boeken waar we nooit tijd voor hadden. Dit willen we Nu combineren
met voor de kleinkinderen zorgen omdat we deze opdracht al te lang
uitgesteld hebben. Maar het is ook de tijd om NU het huis op te knappen en
helemaal te schilderen omdat we daar NU pas tijd voor hebben. En niet
vergeten: we komen Nu pas eindelijk toe aan beweging en gezond leven.
We hebben met andere woorden geen tijd om oud of ouder te worden
want het is druk, drukker, drukst… Wetenschappers hebben het terecht over zorgstress,
netwerkstress en relatiestress, maar er komt duidelijk in het leven van gepensioneerden nog een
stressfactor opduiken, namelijk: die van de keuzestress! Of is het vooral tijd om te vertragen, te
rusten en alles wijs te overschouwen? In deze workshop gaan we in op al deze fenomenen en hoe we
kritisch reflectief kunnen zijn naar onszelf toe.
Dinsdag 3 oktober, 14u, 3€ koffie, thee en water inbegrepen.
Inschrijven tot vrijdag 29 september

Veilig verkeer *
Iedereen heeft de mond vol over verkeersveiligheid, het dienstencentrum biedt de mogelijkheid om
gedurende 3 workshops je kennis bij te spijkeren.
workshop 1: vrijdag 6 oktober 14 - 16u: Wegcode
Je verkeerskennis wordt op een ontspannen manier opgefrist.
workshop 2: vrijdag 13 oktober 14 - 16u: Rijvaardigheid
Rij vaardig geeft iedereen die op zoek is naar wat meer zekerheid achter het stuur, handige tips om
de rijstijl te verbeteren en risico’s beter in te schatten.
workshop 3: vrijdag 20 oktober 14 - 16u: vier keer verkeer
Je leert de vier belangrijkste vervoerswijzen (stappen, fietsen, openbaar vervoer en de auto) efficiënt
te gebruiken en te combineren.
Inschrijven is nodig en kan tot 22 september
deelnameprijs: 5€ per workshop, koffie, thee en water inbegrepen.

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 12 en 26 oktober, 9 en 23 november, 7 december
Telkens van 08.30 uur tot 12.00 uur.
Deelnameprijs: € 25,00 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.

Nacht van de duisternis*
Lichtvervuiling is een probleem in onze maatschappij. Tijdens een wandeling in Melsbroek bezoeken
we een aantal plaatsen waar de lichtvervuiling duidelijk zichtbaar is. Deze wordt georganiseerd door
de gemeente. Het wordt een boeiende, gezellige avond!
zaterdag 14 oktober, 18.15u samenkomst in Omikron
wandeling: 18.30u – 19.45u
napraten bij een drankje
doven van de lichten: 21u
Inschrijven is niet noodzakelijk, gratis drankje voor elke
deelnemer.

Bingo
Op maandag 30 oktober 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.

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 dienstencentrumDe centrumraad gaat door op woensdag 18 oktober om 9.30u in het
dienstencentrum.
Iedereen is welkom!

vzw Goddelijke Voorzienigheid

Waar? In het cafetaria van WZC Floordam / LDC Omikron
Vanheylenstraat 71, Melsbroek
Wanneer? Dinsdag 31/10/2017 van 13.30-15.30u
Wat? Info over LDC Omikron, WZC Floordam, DVC De Melde,
de Assistentiewoningen Aronskelk (Vereeckenstraat 43 met
rondleiding van 15 - 15.30u)

Menu september
soep van de dag + hoofdschotel + dessert
maandag 28/08

dinsdag 29/08

woensdag 30/08

donderdag 31/09

vrijdag 01/09

gegratineerd
hespenrolletje
met witloof
en kaassaus
puree
koekje

kipfilet
pepersaus
gemengde sla
gebakken
aardappelen
chocomousse

hamburger
vleesjussaus
snijbonen
aardappelen

stoofvlees
sla
frietjes

visfilet
vissaus
prei
puree

fruit

fruit

fruityoghurt

maandag 04/09

dinsdag 05/09

woensdag 06/09

donderdag 07/09

vrijdag 08/09

chipolata
vleesjussaus
andijvie
in roomsaus
aardappelen
ijsje

kipburger

schnitzel

gyros

appelmoes
gebakken
aardappelen
fruit

erwten en wortelen

gemengde sla

zalm
vissaus
spinaziestoemp

aardappelen
koekje

frietjes
fruit

pudding

maandag 11/09
varkens gebraad
bloemkool
roomsaus
aardappelen

dinsdag 12/09
vleesbrood
bonen in
tomatensaus
puree

woensdag 13/09
kippenborst
erwten en
wortelen
aardappelen

donderdag 14/09
stoofvlees
sla

fruit

koekje

fruit

chocomousse

fruityoghurt

maandag 18/09
hamburger
vleesjussaus
gestoofde wortelen
aardappelen

dinsdag 19/09
wienerschnitzel
rijst met
fijne groenten

woensdag 20/09
koude schotel
met asperges,
hesp en koude
aardappelen

donderdag 21/09
steak
slaatje
frietjes

vrijdag 22/09
visfilet
prei in roomsaus
puree

yoghurt

fruit

fruit

rijstpap

koekje

maandag 25/09

dinsdag 26/09

woensdag 27/09

donderdag 28/09

vrijdag 29/09

kaasburger
gegratineerde
bloemkool
puree

varkensescalope

worst

mosselen
€ 12,00

tongrolletje

spinazie in room
aardappelen

schorseneren
aardappelen

frietjes

prei
Tagliatelli

chocoladewafel

fruit

yoghurt

fruit

fruit

vrijdag 15/09
visfilet
pastasalade
met fijne groenten

frietjes

Menu oktober
soep van de dag + hoofdschotel + dessert
maandag 02/10
braadworst
vleesjussaus
bloemkool
aardappelen

dinsdag 03/10
konijn met
pruimen
gebakken
aardappelen

woensdag 04/10
cordon bleu
van kip
rode kool
aardappelen

donderda05/10
steak
pepersaus
sla
frietjes

fruit

yoghurt

fruit

chocomousse

koekje

maandag 09/10
ballekes
met krieken
gebakken
aardappelen

dinsdag 10/10
kottelet
wortelpuree

woensdag 11/10
worst
bloemkool
in witte saus
aardappelen

donderda12/10
kipbrochetten
champignonsaus
gemengde sla
frietjes

vrijdag 13/10

fruit

koekje

fruityoghurt

chocomousse

fruit

maandag 16/10
varkensescalope

dinsdag 17/10
hamburger

woensdag 18/10

donderda19/10
stoofvlees

vrijdag 22/10
vis

witte en zwarte
pensen

vrijdag 06/10
vispannetje
venkel
puree

visfilet

aardappelen
sla

sla

boontjes
aardappelen

rode kool
aardappelen

appelmoes
puree

frietjes

spinazie
aardappelen

fruit

koekje

rijstpap

chocomousse

fruityoghurt

maandag 23/10

dinsdag 24/10
kipfilet
pepersaus
gemengde sla
gebakken
aardappelen
chocomousse

woensdag 25/10
hamburger
vleesjussaus
snijbonen
aardappelen

donderda26/10
ballekes in
tomatensaus
frietjes

vrijdag 27/10
visfilet
vissaus
prei
aardappelen

fruit

fruit

fruityoghurt

dinsdag 31/10
kipfilet met
currysaus
tagliatelli en
wokgroentjes

woensdag 01/11
pensen
appelmoes
aardappelen

donderda02/11
stoofvlees op
vlaamse wijze
frietjes

vrijdag 03/11
visfilet
vissausje
spinaziestoemp

fruit

fruityoghurt

flan caramel

koekje

gegratineerd
hespenrolletje
met witloof
en kaassaus
puree

koekje
maandag 30/10
kaasburgers
vleesjussaus
bloemkool
in roomsaus
aardappelen
fruit

Knipstrook om op je prikbord te hangen
zondag

3 sep

13.30u WO1 wandeling

maandag

4 sep

17u

beiaardconcert

vrijdag

8 sep

14u

confituur atelier

maandag

11 sep

13

petanquetornooi

vrijdag

15 sep

13.30u film: Chalet Girl

zondag

17 sep

14u

buren voor buren

donderdag

21 sep

17u

memocafé

zaterdag

23 sep

13u00 kubbtornooi

donderdag

28 sep

17u

familiegroep dementie

dinsdag

3

okt

14u

voordracht: met pensioen….

vrijdag

6

okt

14u

veilig verkeer: wegcode

vrijdag

13

okt

14u

veilig verkeer: rij vaardig

zaterdag

14

okt

18u

nacht van de duistrnis

zondag

15

okt

14u30 theater: de mantel der liefde

woensdag 18

okt

9u30

donderdag 19

okt

13u30 film: Alex en Emma

vrijdag

20

okt

14u

veilig verkeer : 4 keer verkeer

maandag

26

okt

14

bingo

dinsdag

31

okt

14

informatienamiddag vzw Goddelijke Voorzienigheid

centrumraad

