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Beste, 

 

Na een zomer om nooit te vergeten hebben we opnieuw een goed gevuld programma klaar voor 

september en oktober. Toffe activiteiten, ontspanning, informatie en vorming komen uitvoerig 

aanbod.  

Hou vooral de inschrijvingsdatum in het oog! Gebruik de knipstrook als geheugensteuntje en hang 

hem op je frigo, op je prikbord of een andere goed zichtbare plaats. 

Ik hoop je te ontmoeten tijdens één van de activiteiten! je leert vast nieuwe mensen kennen, het is 

hier echt gezellig! Wij staan altijd klaar om te luisteren en samen met jou en de vrijwilligers een 

oplossing te zoeken voor je probleem. In het dienstencentrum nemen we het voor elkaar op en 

blijven zo langer zelfstandig. 

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 

 



 

Activiteiten september 2018 
  zondag 02-09 14.00 

 
Cafetaria 

 maandag 03-09 13.30 

 

Cafetaria – Brusselse wafels  

 maandag 03-09 20.00 

 

Yoga (i.s.m. Gezinsbond) 

 dinsdag 04-09 13.30 
 

Fietsen (ouderenweek i.s.m. SOAR)  Sporthal Hertblok 
 woensdag  05-09 13.30 

 

Cafetaria – Brusselse wafels  

 woensdag  05-09 13.30 

 
Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen -petanque 

 donderdag 06-09 09.00 
 

Vragen aan Patou * - VREG test met Louis * 
 donderdag 06-09 13.00 

 

Boodschappen doen met busje*   
 zondag 09-09 14.00 

 
Cafetaria 

 maandag 10-09 13.30 

 

Cafetaria – Brusselse wafels  

 maandag 10-09 13.00 
 

Petanque (ouderenweek i.s.m. SOAR)  Pastorietuin Melsbroek 

maandag 10-09 13.30 

 

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

 maandag 10-09 20.00 

 

Yoga (i.s.m. Gezinsbond) 

 dinsdag 11-09 10.00 
 

Yoga 
 dinsdag 11-09 14.00 

 

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

 woensdag  12-09 13.30 
 

Cafetaria – Brusselse wafels  

 woensdag  12-09 13.30 

 
Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen -petanque 

 donderdag 13-09 09.00 
 

Vragen aan Patou * - VREG test met Louis * 
 

donderdag 13-09 14.00 
 

Smiske charmezanger treedt op "à la carte" 
in het Brussels, Nederlands en/of Frans  Aronskelk 

donderdag 13-09 14.00 
 

Scrabble (i.s.m. Kennisbeurs)  Omikron 
 vrijdag 14-09 13.30 

 
Cafetaria – Brusselse wafels 

 vrijdag 14-09 13.30 
 

Film: “O Brother, Where Art Thou?” (ism WZC Floordam) 
 zondag 16-09 14.00 

 
Cafetaria 

 maandag 17-09 13.30 

 

Cafetaria – Brusselse wafels  

 maandag 17-09 20.00 

 

Yoga (i.s.m. Gezinsbond) 

 dinsdag 18-09 10.00 
 

Yoga 
 woensdag  19-09 13.30 

 

Cafetaria – Brusselse wafels  

 woensdag  19-09 13.30 

 
Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen -petanque 

 donderdag 20-09 09.00 
 

Vragen aan Patou * - VREG test met Louis * 
 donderdag 20-09 13.00 

 

Boodschappen doen met busje*   
 vrijdag 21-09 13.30 

 
Cafetaria – Brusselse wafels 

 zaterdag 22-09 13.00 
 

3de Kubb tornooi* (i.s.m. KWB Melsbroek)  Pastorietuin Melsbroek 

zondag 23-09 14.00 
 

Cafetaria 
 maandag 24-09 13.30 

 

Cafetaria – Brusselse wafels  

 maandag 24-09 13.30 

 

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

 
maandag 24-09 14.00 

 
Ontmoetingsnamiddag (i.s.m. politie en SOAR)  Omikron 
Opfriscursus verkeer* - thema:verkeersborden 

maandag 24-09 20.00 

 

Yoga (i.s.m. Gezinsbond) 

 dinsdag 25-09 10.00 
 

Yoga 
 woensdag  26-09 13.30 

 

Cafetaria – Brusselse wafels  

 woensdag  26-09 13.30 

 
Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen -petanque 

 donderdag 27-09 09.00 
 

Vragen aan Patou * - VREG test met Louis * 
 



donderdag 27-09 14.00 
 

Scrabble (i.s.m. Kennisbeurs)  Omikron 
 

donderdag 27-09 17.00 
 

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

vrijdag 28-09 13.30 
 

Cafetaria – Brusselse wafels 
 zondag 30-09 14.00 

 
Cafetaria 

 zondag 30-09 14.00 
 

Thuis bij de buren 
 Activiteiten oktober 2018 

   maandag 01-10 13.30 

 

Cafetaria – Brusselse wafels  

 maandag 01-10 20.00 

 

Yoga (i.s.m. Gezinsbond) 

 dinsdag 02-10 10.00 
 

Yoga 
 woensdag  03-10 13.30 

 

Cafetaria – Brusselse wafels  

 woensdag  03-10 13.30 

 
Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen -petanque 

 donderdag 04-10 09.00 
 

Vragen aan Patou * - VREG test met Louis * 
 donderdag 04-10 13.00 

 

Boodschappen doen met busje*   
 

vrijdag 05.10 14.00 
 

Voordracht* (i.s.m. Yakult en dietiste Nathalie Antonis)  Aronskelk  
“De wereld van het onzichtbare”  

zondag 07-10 14.00 
 

Cafetaria 
 maandag 08-10 13.30 

 

Cafetaria – Brusselse wafels  

 maandag 08-10 13.30 

 

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

 maandag 08-10 14.00 

 

Start to English * 

 maandag 08-10 20.00 

 

Yoga (i.s.m. Gezinsbond) 

 dinsdag 09-10 10.00 
 

Yoga 
 dinsdag 09-10 14.00 

 

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

 woensdag  10-10 13.30 
 

Cafetaria – Brusselse wafels  

 woensdag  10-10 13.30 

 
Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen -petanque 

 donderdag 11-10 09.00 
 

Vragen aan Patou * - VREG test met Louis * 
 donderdag 11-10 14.00 

 
Scrabble (i.s.m. Kennisbeurs)  Omikron 

 vrijdag 12-10 13.30 
 

Cafetaria – Brusselse wafels 
 zondag 14-10 14.00 

 
Cafetaria 

 maandag 15-10 13.30 

 

Cafetaria – Brusselse wafels  

 maandag 15-10 13.30 

 

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

 maandag 15-10 14.00 

 

Start to English * 

 maandag 15-10 20.00 

 

Yoga (i.s.m. Gezinsbond) 

 dinsdag 16-10 10.00 
 

Yoga 
 woensdag  17-10 13.30 

 

Cafetaria – Brusselse wafels  
 

woensdag  17-10 13.30 

 
Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen -petanque 

 donderdag 18-10 09.00 
 

Vragen aan Patou * - VREG test met Louis * 
 donderdag 18-10 13.00 

 

Boodschappen doen met busje*   
 

donderdag 18-10 14.00 
 

Ontmoetingsdag - thema: Voorafgaande zorgplanning  
(i.s.m. Ouderenadviesraad en OKRA Perk)  Parochiezaal te Perk 

 vrijdag 19-10 13.30 
 

Cafetaria – Brusselse wafels 
 vrijdag 19-10 13.30 

 
Film: Out of Africa (ism WZC Floordam) 

 zondag 21-10 14.00 
 

Cafetaria 
 maandag 22-10 13.30 

 

Cafetaria – Brusselse wafels  

 maandag 22-10 20.00 

 

Yoga (i.s.m. Gezinsbond) 

 



dinsdag 23-10 10.00 
 

Yoga 
 woensdag  24-10 13.30 

 

Cafetaria – Brusselse wafels  

 woensdag  24-10 13.30 

 
Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen -petanque 

 donderdag 25-10 09.00 
 

Vragen aan Patou * - VREG test met Louis * 
 donderdag 25-10 14.00 

 
Scrabble (i.s.m. Kennisbeurs)  Omikron 

 vrijdag 26-10 13.30 
 

Cafetaria – Brusselse wafels 
 zondag 28-10 14.00 

 
Cafetaria 

 maandag 29-10 13.30 

 

Cafetaria – Brusselse wafels  

 maandag 29-10 14.00 
 

Bingo  Omikron 

 maandag 29-10 14.00 

 

Start to English * 

 woensdag  31-10 13.30 
 

Cafetaria – Brusselse wafels  

 woensdag  31-10 13.30 

 
Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen -petanque 

 woensdag  31-10 14.00 
 

Pannenkoekennamiddag  Omikron  
 Activiteiten november 2018 

  donderdag 01-11 
  

Gesloten - Geen maaltijd (Allerheiligen) 
 vrijdag 02-11 12.15 

 
Warme maaltijd  

 vrijdag 02-11 13.30 
 

Cafetaria gesloten - Allerheiligen  
 zondag 04-11 14.00 

 
Cafetaria 

 maandag 05-11 13.30 

 

Cafetaria – Brusselse wafels  

 maandag 05-11 13.30 

 

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

 maandag 05-11 14.00 

 

Start to English * 

 maandag 05-11 20.00 

 

Yoga (i.s.m. Gezinsbond) 

 dinsdag 06-11 10.00 
 

Yoga 
 woensdag  07-11 13.30 

 

Cafetaria – Brusselse wafels  

 woensdag  07-11 13.30 

 
Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen -petanque 

  



 

Dienstverlening 
 
 

Onthaal 
 

Alle werkdagen van 09.00 uur tot 16.00 uur. 
 

Ontmoetingsruimte 
Cafetaria 

 

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. 

 

Vervoer  
 

 

 

Geïnteresseerden kunnen elke 
middag tussen 11.30 uur en 12.00 
uur afgehaald worden  om een 
warme maaltijd te komen eten. In de 
namiddag kan je deelnemen aan een 
activiteit of kaarten, rummikub, 
petanque of gewoon genieten van 
een Brusselse wafel en een drankje 
in de cafetaria. 

 

Voor inwoners van Melsbroek, Perk en 
Steenokkerzeel. Tijdig vervoer 
aanvragen! 
Maak gebruik van de 10 beurtenkaart 
€10 voor vervoer van thuis naar het 
dienstencentrum!  
Voor vervoer tussen dienstencentrum 
en Aronskelk is er de shuttlekaart 10 
beurtenkaart €5 

 

Infobalie en 
VREG-test 

 

Elke donderdagvoormiddag van 
9 tot 12.00 uur. 

 

- Je kan bij ons terecht met allerlei 
vragen. Louis beantwoordt ze zelf of 
verwijst je door naar de juiste 
instantie. 
- VREG-test 

 

Problemen met 
knoppen? 

 

Elke donderdagvoormiddag 
van 9 tot 12.00 uur. 
Liefst een afspraak maken 

 

Patou helpt je met het gebruik van je 
gsm/smart Phone, tablet, computer 
(laptop) of digitaal fototoestel. 

 

Ergotherapie aan 
huis 

 

Na afspraak met de centrumleider. 
02/257 44 21 

 

- hulpmiddelenadvies 
- woningaanpassing   

 

Psy uurtje 
 

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. 
 

 

Warme maaltijd 
 

Elke middag om 12.15 uur.  
 

Soep, hoofdschotel, nagerecht: € 7. 
7 dagen voordien inschrijven. 

 

Vuilzakken – 
Stickers  
Postzegels - 
Kaartjes 

 

Tijdens de openingsuren kan je bij Omikron terecht voor de aankoop van de 
gemeentelijke vuilniszakken restafval en PMD + de stickers voor de grijze GFT-
container. 
Zelfgemaakte wenskaartjes voor alle gelegenheden € 0.50/stuk en postzegels  

 

Kapper 
 

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  

mailto: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. 

 

- 10-beurtenkaart € 10 of € 1,5/beurt 
 
- € 2 
 
 
- € 2 

Naaihoekje - 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. 

- 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.  
 



Yoga 

Elke dinsdagmorgen van 10 tot 11u kan je deelnemen. Tijdens de schoolvakantie is er geen yoga. 

Vanaf dinsdag 11 september start de yoga terug op. Per les betaal je €7 of een 10 beurtenkaart kost 

55€. 

Yoga ism gezinsbond 

Maandag van 20u 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. 

Iemand bezorgde ons een mooie gedachte voor bij de yoga:  
Met gedachte van liefde,  

voor iedereen hier aanwezig,  

voor al de mensen over heel de wereld  

en voor de dieren- de planten- en de minerale wereld  

Start to'English' voor dummies. 
 
Basis Engels voor 'grote'beginners in een leuke(hopen we) 
en actieve sfeer. We zoeken mensen die geen voorkennis 
hebben van Engels, maar toch de taal stap voor stap willen 
leren.  
We starten met een 1ste lessenreeks van 5 of 6 lessen op 
maandag 08, 15, 29 oktober en5, 12, 26 november. Telkens 
van 14u tot.15u30. 
Maximum 8 personen ,inschrijven verplicht, mensen die 
vorig jaar reeds les volgden krijgen voorrang . 
deelname: € 10 voor de reeks inclusief lesmateriaal, thee, 
koffie of water staan klaar. 
 
Nieuw: OmikrONS naaihoekje voor kleine herstellingen 

Soms komen mensen vragen kunnen jullie mij helpen, ik kan geen draad meer in mijn naald krijgen, 

het lukt niet om die knoop aan te naaien,..  

Op maandag- en woensdagnamiddag met een 

naaihoekje tijdens de cafetaria van 14 tot 16u. 

Mensen kunnen terecht bij vrijwilligers om kleine 

herstellingen aan kledij te laten uitvoeren. Terwijl 

wij naaien kan je genieten van een babbelke, een drankje of een hapje in 

de cafetaria. Misschien ontmoet je wel een oude bekende!  

Wij investeerden in een naaimachine, strijkijzer en strijkplank.  

Voor deze nieuwe dienstverlening betaal je een solidariteitsbijdrage in 

ons spaarvarken.  

Let wel: het gaat om eenvoudige en kleine herstellingen , geen gecompliceerde of moeilijke 

reparaties daarvoor verwijzen wij naar winkels. 

Hartelijk dank aan alle mensen die ons allerlei naaigerief bezorgden. 



Petanquetornooi  maandag 10 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.  

Op dinsdagvoormiddag van 10 tot 11u rollen de ballen op de 

petanquebaan van Aronskelk.  

Iedereen is welkom, we spelen gewoon voor het plezier! Zet de stap 

en kom eens proberen! Gezelligheid is troef. 

 

Kubbtornooi  

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 Kubb-

tornooi 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 22 september, 13u  

inschrijven nodig op het onthaal, via tel 02 257 44 21, 

LDC@floordam.be  

deelname: €5 per ploeg of €1€ per persoon 

 

 

 

Opfriscursus verkeersborden  i.s.m. gemeente en politie 

Overkomt het je weleens dat je de betekenis van een nieuw verkeersbord niet kent, of je de 

betekenis vergeten bent van een verkeersbord?  

Laat ons een inspanning doen om de verkeersborden beter te begrijpen en ons op een veilige manier 

in het verkeer begeven.  

maandag 24 september 14u – 17u in Omikron 

deelname: gratis 

inschrijven tot woensdag 19 september 

 

 

mailto:LDC@floordam.be


 

Donderdag 13 september 

14u tot 16u 

Aronskelk 

optreden gratis, drank aan democratische prijzen 

iedereen welkom! 

 

 

 

Moppentrommel 

Op het ministerie van Buitenlandse Zaken vraagt een journalist aan de 

minister Reynders : “hoeveel ambtenaren werken hier nu eigenlijk?” minister 

Reynders antwoordt : “Iets meer dan de helft”. 

 

Wanneer schiep God het wasgoed ???? 

In den beginne, want in de bijbel staat : “God schiep de zee, de lucht en het was-

goed” 



 

Film: “O Brother, Where Art Thou?” 

Ten tijde van de depressie doet gevangene Everett 

Ulysees McGill (George Clooney) een gewaagde 

ontsnappingspoging. Vastgeketend aan twee 

medegevangenen belooft de gladde praatjesmaker McGill 

zijn medegevangenen een deel van de begraven buit van 

een roofoverval als ze meewerken…..George Clooney, 

Jhon Turturro, Holly Hunter en John Goodman zetten een 

hilarische acteerprestatie van topniveau neer in deze 

komedie van de makers van The Big Lebowski en Fargo: 

de originele en veel geprezen Coen Brothers. 

vrijdag 14 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: “Out of Africa” 

Een film van Sydney Pollack, gebaseerd op een waar gebeurd 

verhaal. Bekroond met 3 Golden globes en 7 Oscars. Het is 

begin 1900. De jonge schrijfster Karen Blixen (Meryl Streep) 

heeft net haar vaderland verlaten om zich op een afgelegen 

koffieplantage in Kenia te vestigen. In deze fascinerende 

wildernis ontmoet zij de avonturier Denys Finch-Hatton 

(Robert Redford)….. 

Vrijdag 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. 

 

 

Moppentrommel 

Jantje komt thuis en zegt tegen zijn vader : “papa, ik wil later rijk worden.  

Dan wil ik een groot huis ZONDER badkamer en elf bedienden en veel 

eten natuurlijk. 

“GEEN BADKAMER”, vraagt vader!!! “Neen”, antwoordt Jantje, “want ik 

wil STINKEND rijk worde”. 



Zondag 30 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? 

 

 

 

Moppentrommel 

Weet U hoe de kinderen van laplanders (lappen) heten?????? 

VODDEKES!!!!  



Ontdek de wereld van het onzichtbare voordracht i.s.m. Yacult en diëtiste Nathalie Antonis   

Voeding heeft een grote inpakt op onze gezondheid, op het 

functioneren van onze organen en lichaam in het algemeen Nathalie.  

De kwaliteit van het leven wordt mede bepaald door onze 

voedingsgewoonten. Mevrouw Antonis wil iedereen helpen zijn 

voedingsgewoonten te verbeteren. 

Vrijdag 5 oktober, 14u in Aronskelk Vereckenstraat 43, Melsbroek 

deelnameprijs: €3 koffie, thee, water inbegrepen. 

 

Bingo 
maandag 29 oktober in de cafetaria van Omikron 
Iedereen is welkom! Samen maken we plezier. 
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!  
 
 

versgebakken 

Pannenkoeken 

 

 

 
 

Woensdag 31 oktober 
van 14 uur tot 16.30 uur 

2 pannenkoeken € 2,50 met suiker of siroop 
 

om mee te nemen €0,60 per stuk 
(bestellen mogelijk via telefoon, via mail of op het onthaal) 

 



 

 

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. 

Floordam Feestival 25 september 

Herinnert u zich nog het succesvolle Feest in het dorp van september vorig jaar? Vond u het even 

gezellig als wij? Dan is er goed nieuws, want het komt terug! Weliswaar onder een andere naam: 

‘Floordam Feestival’ ! 
Om het einde van de maand van de gezondheid te vieren, halen we nog eens al het sportieve in ons 
uit de kast om een wandeling te maken. Iedereen is welkom: bewoners en bezoekers, familie en 
vrienden, medewerkers, dorpsgenoten, … Daarna genieten we van een welverdiende picknick op het 
chiropleintje (of bij slecht weer in de Melsbroekse parochiezaal) waar een DJ en accordeonist met 
een goede portie humor instaan voor de sfeer.  

Heb je zin om erbij te zijn? Schrijf je dan snel in via het strookje onderaan.  
Heb je energie teveel en wil je graag ook een handje helpen (rolstoel duwen, bewoner begeleiden, 
klaarzetten, drank inschenken, broodjes smeren, opruimen … )? Vul dat dan ook in op het strookje. 

Programma: 
11u middenweg Floordam start wandeling 
12u Picknick op het Melsbroekse chiroplein 
13u30 Optreden accordeonist 
deelname is gratis. 
 
Tot dan! 
 
Het Floordams feestcomité 
 
__________________________________________________________________________________ 

Inschrijfstrookje Floordam Feestival: Af te geven in het dagverzorgingscentrum of versturen naar 
dagverzorging@floordam.be of bellen naar 02/752.91.36 graag vóór 31/08/18. 

Ik, …………………………………………..…………………., wil graag deelnemen aan het Floordam Feestival dinsdag 25 

september. 

Ik kom met …… personen. 

Ik steek graag de handen uit de mouwen en wil wel…………………………………………………………………………… 



Woordzoeker: vind je alle woorden, maak je kans op een maaltijd twv €7 in het dienstencentrum.  

Breng je antwoord binnen voor 15 september. vergeet je naam, adres en telefoon niet te vermelden! 

 



 
Menu september 2018 

soep van de dag + hoofdschotel + dessert  
 

maandag 27/08 dinsdag 28/08 woensdag 29/08 donderdag 30/09 vrijdag 31/09 
 

gegratineerd kipfilet hamburger gyros visfilet 

hespenrolletje pepersaus vleesjussaus 
 

vissaus 

met witloof gemengde sla snijbonen gemengde sla prei 

en kaassaus gebakken 
   puree aardappelen aardappelen frietjes puree 

               

maandag 03/09 dinsdag 04/09 woensdag 05/09 donderdag 06/09 vrijdag 07/09 
 

balletjes in kipburger schnitzel stoofvlees vis 

tomatensaus     
 

vissaus 

 appelmoes erwten en wortelen sla spinaziestoemp 

 gebakken       

puree aardappelen aardappelen frietjes   

               

maandag 10/09 dinsdag 11/09 woensdag 12/09 donderdag 13/09 vrijdag 14/09 

kalkoen pavé vleesbrood lasagne Vol au vent tonijn 

bloemkool bonen in 
  

pastasalade 

 
tomatensaus 

 
  met fijne groenten 

aardappelen puree 
 

frietjes   

          

     

     maandag 17/09 dinsdag 18/09 woensdag 19/09 donderdag 20/09 vrijdag 21/09 
 

hamburger wienerschnitzel koude schotel steak visfilet 

vleesjussaus rijst met met asperges, slaatje prei in roomsaus 

gestoofde wortelen fijne groenten hesp en koude frietjes puree 

aardappelen   aardappelen      

          

     

     maandag 24/09 dinsdag 25/09 woensdag 26/09 donderdag 27/09 vrijdag 28/09 
 

kaasburger varkensescalope worst mosselen tongrolletje 

gegratineerde     € 12,00   

bloemkool spinazie in room schorseneren   prei 

puree aardappelen aardappelen frietjes Tagliatelli 

          

      



 

Menu oktober 2018 

soep van de dag + hoofdschotel + dessert  
 

maandag 01/10 dinsdag 02/10 woensdag 03/10 Donderdag 04/10 vrijdag 05/10 
 

braadworst konijn met cordon bleu steak  vispannetje 

vleesjussaus pruimen van kip pepersaus   

bloemkool gebakken rode kool sla venkel 

aardappelen aardappelen aardappelen frietjes puree 

          

               

maandag 08/10 dinsdag 09/10 woensdag 10/10 Donderdag 11/10 vrijdag 12/10 
 

Ballekes kottelet worst kipbrochetten visfilet 

met krieken wortelpuree bloemkool champignonsaus aardappelen 

Gebakken   in witte saus 
 

sla 

aardappelen   aardappelen frietjes   

          

               

maandag 15/10 dinsdag 16/10 woensdag 17/10 Donderdag 18/10 vrijdag 19/10 
 

varkensescalope hamburger witte en zwarte stoofvlees vis 

    pensen 
 

  

boontjes rode kool appelmoes   spinazie 

aardappelen aardappelen puree frietjes aardappelen 

          

               

maandag 22/10 dinsdag 23/10 woensdag 24/10 Donderdag 25/10 vrijdag 26/10 
 

gegratineerd kipfilet hamburger ballekes in visfilet 

hespenrolletje pepersaus vleesjussaus tomatensaus vissaus   

met witloof gemengde sla snijbonen frietjes prei 

en kaassaus gebakken aardappelen   aardappelen 

puree aardappelen       

     

     maandag 29/10 dinsdag 30/10 woensdag 31/11 Donderdag 01/11 vrijdag 02/11 
 

kaasburgers kipfilet met pensen 
 

visfilet 

vleesjussaus currysaus appelmoes Gesloten vissausje 

bloemkool  tagliatelli en aardappelen 
 

spinaziestoemp 

in roomsaus wokgroentjes   Allerheiligen   

aardappelen     
 

  

      



 

  
 

 

    

  

 

  
 

    
 

  

  

  

Knipstrook om op je prikbord te hangen 
  

 
dinsdag 4 september 13u30 fietsen Sporthal Hertblok 

  
     

  
 

maandag 10 september 13u petanquetornooi Pastorietuin 

  
     

  
 

donderdag  13 september 14u optreden Smiske Aronskelk 

  
     

  
 

vrijdag 14 september 13u30 film O Brother, Where Art Thou? 

  
     

  
 

zaterdag  22 september 13u Kubb-tornooi Pastorietuin 

  
     

  
 

maandag  24 september 14u opfriscursus verkeer verkeersborden 

  
     

  
 

donderdag 27 september 17u familiegroep dementie 

  
     

  
 

zondag 30 september 14u thuis bij de buren 

  
     

  
 

vrijdag 5 oktober 14u voordracht: de wereld van het onzichtbare Aronskelk 

  
     

  
 

donderdag 18 oktober 14u voordracht: ‘voorafgaande zorgplanning’ Parochiezaal Perk 

  
     

  
 

vrijdag 19 oktober 13u30 film: Out of Africa 

  
     

  
 

maandag 29 oktober 14u bingo 

  
     

  
 

woensdag 31 oktober 14 pannenkoekennamiddag 

  
     

  
 

     

  
     

  
 

     

  
     

  
 

     

  
     

  
 

     

  
     

  
 

     

       

       
 


