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Aperitiefconcert: Jan en Alleman
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Iedereen welkom!

Beste,
Sinds de opening van de nieuwe campus Aronskelk met zijn 28 assistentiewoningen in de
Vereckenstraat beschikken we over een extra lokaal om activiteiten te organiseren. De voordrachten
van Omikron zullen steeds doorgaan in Aronskelk. Ook zullen er een aantal ontspannende
activiteiten georganiseerd worden. We hopen dat de bewoners van Aronskelk zich vlug thuisvoelen
en de stap zetten naar de activiteiten en dienstverlening van het dienstencentrum Omikron.
Kijk goed in OmikrONS berichtenblad waar welke activiteit doorgaat! Heb je problemen om hier te
geraken, laat het ons weten, wij kunnen zorgen dat je thuis afgehaald- en terug gebracht wordt. Een
vrijwilliger zorgt voor vervoer. Je betaalt €1 per rit. Durf de vraag stellen!
Iedereen is welkom! Omikron en zijn vrijwilligers staan steeds open voor nieuwe ideeën, samen
zorgen we voor elkaar met als doel zolang mogelijk zelfstandig te blijven wonen, omringt door
vriendschap en mensen die om elkaar geven.
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

Infobalie en
VREG-test

Problemen met
knoppen?

Ergotherapie aan
huis
Psy uurtje

Warme maaltijd
Vuilzakken –
Stickers
Postzegels Kaartjes
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.
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 9/05 en 13/06 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
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

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 €20/rol (10stuks)of €2/stuk te groot of te
zwaar vinden, zijn er kleine witte vuilniszakken van 30 liter €10/rol (10
stuks)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*
Maandag 12 maart 2018 en 16 april om 13.30 uur melden voor 5 maart of 9 april. Inschrijven is
nodig, dit is louter om organisatorische redenen, indien er geen aanvragen zijn zal de psychologe niet
aanwezig zijn.

Aanpassingspremie voor de woning van ouderen
Voor wie is de Vlaamse aanpassingspremie?
Voor wie?
De aanpassingspremie is aan te vragen door de bewoner of de verhuurder van een woning.
De bewoner is de particulier die de door hem verbeterde woning op de aanvraagdatum bewoont op
grond van een zakelijk recht, of op grond van een huurovereenkomst met betrekking tot een
hoofdverblijfplaats waarvan de duur meer dan drie jaar bedraagt. De verhuurder is de natuurlijke
persoon die eigenaar-verhuurder is van de woning waarvoor de aanvraag wordt ingediend, en voor
minstens negen jaar een huurovereenkomst heeft afgesloten met een sociaal verhuurkantoor De
aanvrager moet niet noodzakelijk 65 of ouder zijn: u kunt ook de aanvraag indienen voor een
bejaarde persoon die bij u inwoont.
Voorwaarden van de Vlaamse aanpassingspremie
Leeftijd : De aanvrager of een ander gezinslid moet minstens 65 jaar oud zijn. De aanpassingspremie
geldt enkel voor ouderen vanaf 65 jaar, met of zonder handicap. Personen onder de 65 komen niet in
aanmerking. Gehandicapten onder de 65 jaar kunnen voor ondersteuning wel terecht bij het Vlaams
Agentschap voor Personen met een Handicap.
Inkomen : Voor aanvragen in 2018 mag het gezamenlijk belastbaar inkomen van de bejaarde en zijn
of haar eventuele partner mag niet hoger zijn dan 30.640 euro. Dit maximum mag worden verhoogd
met 1.600 euro per persoon ten laste.
De aanvraag houdt rekening met het inkomen van drie jaar eerder. Voor aanvragen in 2018 telt dus
het belastbaar inkomen van 2015.
De woning : De woning ligt in het Vlaamse Gewest en is hoofdverblijfplaats van de bejaarde voor wie
men de premie aanvraagt.
De facturen
De verbeteringspremie wordt berekend op basis van de facturen van de uitgevoerde werken. Deze
facturen mogen op de aanvraagdatum niet ouder zijn dan 1 jaar.
U moet voor minstens 1.200 euro aan facturen (inclusief btw) kunnen voorleggen.
Hoeveel bedraagt de Vlaamse aanpassingspremie?
Er zijn twee onderdelen waarvoor u een aanpassingspremie kunt aanvragen:
- 'Technische installaties en onderdelen'
- 'Verbouwingswerken die de woning veiliger en beter toegankelijk maken'.
De aanpassingspremie bedraagt per onderdeel steeds 50% van de som van de goedgekeurde
facturen, btw inbegrepen, afgerond tot op het lagere tiental. De premie per onderdeel kan nooit
hoger zijn dan 1.250 euro, ook al is het factuurbedrag hoger dan 2.500 euro.
Welke werken komen in aanmerking voor de aanpassingspremie?
Binnen de aanpassingspremie zijn er 2 onderdelen: een aanpassingspremie voor technische
installaties en hulpmiddelen, en een aanpassingspremie voor verbouwingen die de woning beter
toegankelijk maken:
Technische installaties en hulpmiddelen
het installeren van een badkamer (met minstens een douche en een wastafel) die aangepast is aan
een bejaarde. Een tweede badkamer kan alleen een premie krijgen als ze op een andere
woonverdieping ligt dan de eerste; het plaatsen van een aangepast toilet en/of een tweede toilet op
een andere woonverdieping; het installeren van een traplift of rolstoelplateaulift; het installeren van
vaste, in de woning verankerde elektro-mechanische hulpmiddelen om zich te verplaatsen; het

aanbrengen van handgrepen en steunmiddelen in de sanitaire ruimten; het automatiseren van de
bestaande toegangsdeur, garagepoort of rolluiken.
Verbouwingswerken die de woning veiliger en beter toegankelijk maken.; het toegankelijk maken
van de woning door hellende vlakken, een verbrede toegangsdeur (al dan niet automatisch), en door
het wegwerken van hinderlijke drempels; het creëren van voldoende ruimte in de woning door het
verbreden van de gang en de deuropeningen of het vergroten of herschikken van woonvertrekken of
sanitaire ruimten; het verhogen of verlagen van vloeren om niveauverschillen op de woonverdieping
weg te werken; het plaatsen van een veilige trap om de verdiepingen beter toegankelijk te maken;
verbouwings- en inrichtingswerken om een wooneenheid te maken waarin de bejaarde zelfstandig
en afzonderlijk kan wonen.
Hoe de Vlaamse aanpassingspremie aanvragen?
Gebruik het aanvraagformulier onder "Documenten" van de provincie waar de woning ligt.
Wanneer moet u de aanvraag indienen?
U dient de aanvraag in nadat de aanpassingswerken zijn uitgevoerd. De ingediende facturen mogen
op de aanvraagdatum maximaal een jaar oud zijn..
Wat gebeurt er na uw aanvraag?
U ontvangt zo spoedig mogelijk een ontvangstmelding van het agentschap Wonen-Vlaanderen.
Wanneer uw dossier volledig is, heeft Wonen-Vlaanderen maximaal drie maanden de tijd om een
beslissing te nemen over uw aanvraag voor een aanpassingspremie.
Als Wonen-Vlaanderen binnen die termijn geen beslissing heeft genomen of als u niet akkoord gaat
met de beslissing, kunt u beroep aantekenen.
Na de beslissingstermijn voor Wonen-Vlaanderen, of na weigering van uw aanvraag, hebt u een
maand de tijd om beroep aan te tekenen. Verstuur uw beroep altijd aangetekend.
Lgm15/2/2018

Activiteiten maart 2018
donderdag 01-03 09.00
13.00
vrijdag
02-03 13.30
zondag
04-03 14.00
maandag
05-03 13.30
13.30
20.00
dinsdag
06-03 10.00
14.00
woensdag 07-03 13.30
13.30
donderdag 08-03 09.00
14.00
vrijdag
09-03 13.30
zondag
11-03 14.00
maandag
12-03 13.30
13.30
14.00
20.00
dinsdag
13-03 10.00
14.00
woensdag
donderdag
vrijdag
zondag
maandag

dinsdag
woensdag
donderdag

14-03 13.30
13.30
15-03 09.00
09.30
16-03 13.30
13.30
18-03 14.00
19-03 13.30
13.30
20.00
20-03 10.00
14.00
21-03 13.30
13.30
22-03 09.00
14.00
14.00
17.00

Vragen aan Patou? * - VREG test met Louis *
Boodschappen doen met busje*
Cafetaria – Brusselse wafels
Cafetaria
Cafetaria – Brusselse wafels
Digitale fotografie * (i.s.m. Kennisbeurs) Omikron
Yoga (i.s.m. Gezinsbond)
Yoga
Start to English *
Cafetaria – Brusselse wafels
Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen en petanque
Vragen aan Patou? * - VREG test met Louis *
Scrabble (i.s.m. Kennisbeurs) Omikron
Cafetaria – Brusselse wafels
Cafetaria
Cafetaria – Brusselse wafels
Psy uurtje * (i.s.m. C.G.G. Vlaams-Brabant Oost) Omikron
Bingo Omikron
Yoga (i.s.m. Gezinsbond)
Yoga
Klassieke muziek (i.s.m. kennisbeurs)
Polyvalente zaal GC De Corren
Cafetaria – Brusselse wafels
Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen en petanque
Vragen aan Patou? * - VREG test met Louis *
Boodschappen doen met busje*
Cafetaria – Brusselse wafels
Film: (i.s.m. WZC Floordam) Sprakeloos
Cafetaria
Cafetaria – Brusselse wafels
Digitale fotografie * (i.s.m. Kennisbeurs) Omikron
Yoga (i.s.m. Gezinsbond)
Yoga
Start to English *
Cafetaria – Brusselse wafels
Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen en petanque
Vragen aan Patou? * - VREG test met Louis *
Scrabble (i.s.m. Kennisbeurs) Omikron
Voordracht: Ontwikkelingshelpster, Paula Calders laat ons in haar
leefwereld kijken Aronskelk
Familiegroep Dementie
(i.s.m. WZC Floordam en Alzheimer Liga Vl. VZW) Omikron

vrijdag
zondag
maandag

dinsdag
woensdag
Donderdag

23-03 13.30
25-03 14.00
26-03 13.30
13.30
20.00
27-03 10.00
14.00
28-03 13.30
13.30
29-03 09.00
14.00

vrijdag

30-03

Activiteiten april 2018
zondag
01-04 14.00
maandag
02-04 13.30
woensdag 04-04 13.30
13.30
14.00
donderdag 05-04 09.00
13.00
vrijdag
06-04 13.30
zondag
08-04 11.00
14.00
maandag
09-04 13.30
14.00
dinsdag
10-04 14.00
14.00
woensdag 11-04 13.30
13.30
donderdag 12-04 09.00
14.00
vrijdag
13-04 13.30
zondag
15-04 14.00
maandag
16-04 13.30
13.30
13.30
14.00
20.00
dinsdag
17-04 10.00
14.00
woensdag 18-04 13.30
13.30
donderdag 19-04 09.00

Cafetaria – Brusselse wafels
Cafetaria : 200 jaar Ursulinen
Cafetaria – Brusselse wafels
Digitale fotografie * (i.s.m. Kennisbeurs) Aronskelk
Yoga (i.s.m. Gezinsbond)
Yoga
Start to English *
Cafetaria – Brusselse wafels
Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen en petanque
Vragen aan Patou? * - VREG test met Louis *
Ontmoetingsnamiddag - thema: Voorafgaande zorgplanning
(i.s.m. Ouderenadviesraad) De Zilveren Esdoorn
Cafetaria gesloten - Goede Vrijdag

Cafetaria - Pasen
Cafetaria – Brusselse wafels (Paasmaandag) (te zien met Lisette)
Cafetaria – Brusselse wafels
Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen en petanque
Pannenkoekennamiddag
Vragen aan Patou? * - VREG test met Louis *
Boodschappen doen met busje*
Cafetaria – Brusselse wafels
Aperitief concert GC De Corren
Cafetaria
Cafetaria – Brusselse wafels
Bingo Aronskelk
Klassieke muziek (i.s.m. kennisbeurs) Omikron
Start to English *
Cafetaria – Brusselse wafels
Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen en petanque
Vragen aan Patou? * - VREG test met Louis *
Scrabble (i.s.m. Kennisbeurs) Omikron
Cafetaria – Brusselse wafels
Cafetaria
Cafetaria – Brusselse wafels
Psy uurtje * (i.s.m. C.G.G. Vlaams-Brabant Oost) Omikron
Digitale fotografie * (i.s.m. Kennisbeurs) Omikron
Opfriscursus verkeer * (i.s.m. gemeente) Aronskelk
Yoga (i.s.m. Gezinsbond)
Yoga
Start to English *
Cafetaria – Brusselse wafels
Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen en petanque
Vragen aan Patou? * - VREG test met Louis *

09.30
13.30
13.30
13.30
14.00
13.30
20.00
10.00
13.30
13.30
09.00
14.00
13.30
14.00
13.30
13.30
20.00

Boodschappen doen met busje*
Brusselse Floraliën *
Cafetaria – Brusselse wafels
Film: (i.s.m. WZC Floordam) Demain tout commence
Cafetaria
Cafetaria – Brusselse wafels
Yoga (i.s.m. Gezinsbond)
Yoga
Cafetaria – Brusselse wafels
Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen en petanque
Vragen aan Patou? * - VREG test met Louis *
Scrabble (i.s.m. Kennisbeurs) Omikron
Cafetaria – Brusselse wafels
Cafetaria
Cafetaria – Brusselse wafels
Digitale fotografie * (i.s.m. Kennisbeurs) Omikron
Yoga (i.s.m. Gezinsbond)

Activiteiten mei 2018
dinsdag
01-05
woensdag 02-05 13.30
13.30
donderdag 03-05 09.00
13.00
vrijdag
04-05 13.30
zondag
06-05 14.00
maandag
07-05 13.30
14.00

Geen maaltijd (Dag van de Arbeid ) gesloten
Cafetaria – Brusselse wafels
Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen en petanque
Vragen aan Patou? * - VREG test met Louis *
Boodschappen doen met busje*
Cafetaria – Brusselse wafels
Cafetaria
Cafetaria – Brusselse wafels
Opfriscursus verkeer * GC De Corren

vrijdag

20-04

zondag
maandag

22-04
23-04

dinsdag
woensdag

24-04
25-04

donderdag

26-04

vrijdag
zondag
maandag

27-04
29-04
30-04

Vervoer mogelijk : stel tijdig de vraag en wij zorgen voor vervoer van
en naar Omikron. Je betaalt €1 per rit.

*

Inschrijven is nodig voor activiteiten die aangeduid zijn met het sterretje.

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 gaat door op woensdag 25april om 9.30u in het dienstencentrum.

Yoga: dinsdag van 10.00 uur tot 11.00 uur, niet tijdens schoolvakanties
Onder begeleiding van Marc Van der Maat, erkend yogadocent door de Belgische Yoga Federatie.
Kom in gemakkelijke losse kledij of kom 10 minuutjes vroeger om je klaar te maken.
Meebrengen: matje of deken, warme sokken en extra trui of dekentje.
Inschrijven is nodig. Geen yoga tijdens de schoolvakanties.
10-beurtenkaart: € 55,00 maar je kan ook per les betalen: € 7,00 (koffie, thee en water inbegrepen).

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 dinsdag:
06/03. 20/03. 28/03. 10/04. 17/04. Telkens van 14u tot.15u30.
Maximum 8 personen ,inschrijven tot 02/03.
deelname: € 10 voor de reeks inclusief lesmateriaal, thee, koffie of
water staan klaar.

Bingo
maandag 12 maart in de cafetaria van Omikron
maandag 9 april in de ontmoetingsruimte van Aronskelk
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!

Voordracht: Ontwikkelingshelpster Paula Calders laat ons in haar leefwereld kijken.

Paula werkte 15 jaar als ontwikkelingshelpster in Brasilië. Ze kan
ontzettend boeiend vertellen over haar ervaringen. We verwachten
jullie!
donderdag 22 maart 14u in Aronskelk, Vanderkelenstraat 43,
Melsbroek.
deelname: €3 koffie, thee, water inbegrepen

In 2018 zal het tweehonderd jaren geleden zijn dat de Tildonkse pastoor Johannes Lambertz
twee stallen van zijn pastorie omvormde tot klaslokaal en zo het startsein gaf aan wat we nu
kennen als de congregatie van de Zusters Ursulinen van Tildonk. Wisten jullie dat de zusters
in verschillende landen en continenten nog steeds werkzaam zijn?
In woning 79 van het WZC Floordam wonen een 12 tal zusters van deze congregatie. Zij laten
dit feestelijk gebeuren niet zomaar voorbij gaan.
Ze organiseren op 25 maart in de cafetaria een groots evenement van 14u tot 17u
Je kan pannenkoeken komen eten en een verwenkoffie drinken.
Je kan meedoen aan een tombola ‘altijd prijs’
Je kan kijken naar een tentoonstelling over het ontstaan en leven van onze Ursulinenzusters.
Deze tentoonstelling is door onze zusters zelf opgebouwd en is echt de moeite waard!
De missiewerking in Goma, kan nog heel veel steun gebruiken. De opbrengst van 25 maart
schenken we integraal aan de zusters in Goma.

De zusters Ursulinen, Sofie en het team van woning 79 hopen jullie talrijk te ontmoeten

Ontmoetingsnamiddag i.s.m. ouderenadviesraad): Voorafgaande zorgplanning
het is goed om je te informeren over de mogelijkheden die de wet je biedt i.v.m. voorafgaande
zorgplanning. Mensen van LEIF brengen een zeer verhelderende uitleg en zetten alles op een rij.
donderdag 29 maart 14u De Zilveren Esdoorn
deelnemen is gratis

versgebakken

Pannenkoeken

Woensdag 4 april
van 14 uur tot 16.30 uur
2 pannenkoeken €2, met suiker of siroop

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

Opfriscursus verkeer i.s.m. gemeente en politie
Overkomt het je weleens dat je de betekenis van een nieuw verkeersbord niet kent, of je niet weet of
je mag parkeren of je voorrang hebt,…Laat ons een inspanning doen om de wegcode beter te
begrijpen en op te frissen.
Maandag 16 april 14u – 17u in Aronskelk
inschrijven tot 11/04

Uitstap Brusselse Floraliën
Een bezoek aan de Brusselse Floraliën is één van de meest populaire bloementrips in België.
Elk jaar trekt deze lente bloemententoonstelling zowat 40 000 bezoekers aan die willen genieten van
de bloemenpracht in het 14 ha grote park van het kasteel van Groot-Bijgaarden.
Wat is er te zien?

Een team van tuinmannen planten elk jaar meer dan één miljoen bollen.
Tussen de honderdjarige bomen werd plaats gemaakt voor prachtige tulpen, narcissen en hyacinten.
Het park bestaat uit 13 verschillende inspiratietuinen en een prachtige indoor show van 1000 m2.
Deze binnentuin beschikt over een honderdtal boeketten, bloemperken, exotische sierplanten en
artistieke ontwerpen.

*

donderdag 19 april 2018
vertrek: 13u.30 met carpoolen, wens je mee te gaan maar lukt het niet tot in het LDC te geraken, laat
het ons weten, dan komen wij je halen
inschrijven: is nodig en kan tot woensdag 11/04
Groepsprijs (min. 20 pers): 12 euro per persoon. + vervoer deelname in de koste

Film: “Sprakeloos”
Het leven van de succesvolle schrijver Jan Meerman
wordt ondersteboven gekeerd wanneer zijn moeder
onverwachts een beroerte krijgt. Zijn flamboyante en
levendige moeder verliest haar spraakvermogen. Haar
spraak wordt herleid tot jammerlijke kreten en
brabbeltaal. Jan worstelt in deze moeilijke periode
met de daedline van zijn nieuwe roman. De
confrontatie die Jan moet aangaan met zijn moeder
dwingen hem om alles in vraag te stellen, ook zijn
literaire prioriteiten.
Film met Stany Crets, Viviane De Muynck, in regie van
Hilde Van Mieghem
vrijdag 16 maart om 13.30 uur.
In samenwerking met WZC Floordam. Inschrijven niet
nodig, geen deelnameprijs. Na de film kan je genieten
van een drankje.

Film: “Demain tout commence”
Samuel leidt een rustig en zorgeloos leven aan de kust.
Hij woont in het zonnige zuiden van Frankrijk vlakbij
mensen
van
wie
hij
houdt,
zonder
verantwoordelijkheden en zonder hard te werken. Tot
één van zijn vroegere veroveringen opduikt, ……
Film met Omar Sy, Clémence Poësy en Antoine Bertrand,
in regie van Hugo Gélain
Vrijdag 20 april om 13.30 uur.
In samenwerking met WZC Floordam. Inschrijven niet
nodig, geen deelnameprijs. Na de film kan je genieten
van een drankje.

Aperitiefconcert
zondag 8 april 2018 11u
“De Corren” Steenokkerzeel

Jan en Alleman

kaarten voorverkoop €8, kassa 10€

Jan Geuns is de drijvende kracht van het orkest. Hun muziek vatten we met
enkele woorden samen : “Voor elk wat wils”. Gezelligheid en ambiance zijn
troef. Breng je vrienden en familie mee. Iedereen is welkom!
Na het concert drinken we een aperitiefje en eten een hapje

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.

Wij zijn opzoek naar interessante voordrachten of mensen die hun verhaal willen delen met anderen!
Paula Calders mag je gerust als voorbeeld nemen. Heb je een idee of ken je iemand die iets boeiend,
leerrijk of… kan vertellen, laat het ons weten, wij kunnen een boeiende namiddag organiseren. Neem
contact met Hilde, centrumleider

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 gaat door op woensdag 25 april om 9.30u in het dienstencentrum.
Iedereen is welkom!

Menu maart
Soep van de dag + hoofdschotel + dessert
maandag 26/02

dinsdag 27/02

woensdag 28/03

donderdag 01/03

vrijdag 02/03

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

maandag 05/03

dinsdag 06/03

woensdag 07/03

donderdag 08/03

vrijdag 09/03

kaasburger
wortelpuree

schnitzel
boterbonen
natuur
aardappelen

konijn
met pruimen
frietjes

fisch stick
knolselderpuree

koekje

gehaktbrood
andijvie in
roomsaus
natuur
aardappelen
fruit

fruit

frisko

fruityoghurt

maandag 12/03

dinsdag 13/03

woensdag 14/03

donderdag 15/03

vrijdag 16/03

elleboogjes
in bolognaise
-saus

hutsepot

pensen
appelmoes
natuur
aardappelen

stoofvlees

vis
gestoofde prei
natuur
aardappelen

Fruit

flan karamel

koekje

fruityoghurt

fruit

maandag 19/03

dinsdag 20/03

woensdag 21/03

donderdag 22/03

vrijdag 23/03

gegratineerde
macaroni
met hesp
en kaas

kalkoenlapje
spruiten
natuur
aardappelen

worst
bloemkool
in witte saus
natuur
aardappelen

vol-au-vent
frietjes

zalm met
garnalen/champig
non saus
natuur
aardappelen

yoghurt

fruit

rijstpap

koekje

fruit

maandag 26/03

dinsdag 27/03

woensdag 28/03

donderdag 29/03

vrijdag 30/03

kaasburger
gestoofde witloof
natuur
aardappelen

balletjes
Provençaalse saus
natuur
aardappelen

kipfilet
currysaus met
ananas

gepaneerd
vislapje
venkel
puree

rijst

varkensgebraad
mosterdsausje
erwten en
wortelen
kroketten

chocomousse

fruityoghurt

koekje

fruit

fruit

frietjes

Menu april
Soep van de dag + hoofdschotel + dessert
maandag 02/04

dinsdag 03/04

woensdag 04/04

donderdag 05/04

vrijdag 06/04

blinde vink
groenteratatouille
natuur
aardappelen

witloofrolletje
puree

hamburger
champignonsaus
slatje
frietjes

visfilet
gemengde sla
natuur
aardappelen

koekje

fruit

fruit

chocomousse

maandag 09/04

dinsdag 10/04

Woensdag 11/04

donderdag 12/04

vrijdag 13/04

wortelstoemp
met spek

vleesbrood
gestoofde boontjes

kalkoenrollade
appelmoes
rosty’s

goulash
frietjes

visfilet
witloof
puree

Gesloten
Paasmaandag

aardappelen
fruityoghurt

vanillepudding

koekje

fruit

flan karamel

maandag 16/04

dinsdag 17/04

woensdag 18/04

donderdag 19/04

vrijdag 20/04

blinde vink
vleesjussaus
spruiten
natuur
aardappelen

braadworst
witte kool
in roomsaus
natuur
aardappelen

kipfilet
wokgroenten
zoetzure saus

rosbief
slaatje
frietjes

fish sticks
tartaar
wortelstoemp

fruit

fruit

koekje

yoghurt

ijsje

maandag 23/04

dinsdag 24/04

woensdag 25/04

donderdag 26/04

vrijdag 27/04

chipolata
vleesjussaus
bloemkool
natuur
aardappelen

gegratineerde
macaroni met
hesp en kaas

pensen
appelmoes
natuur
aardappelen

varkensgebraad
champignonroomsaus
sla
frietjes

visfilet

fruit

fruit

rijstpap

ijsje

fruit

maandag 30/05

dinsdag 01/05

woensdag 02/05

donderdag 03/05

vrijdag 04/05

gehaktbrood
vleesjussaus
spinazie
in roomsaus
natuur
aardappelen

stoofvlees
gemengde sla
frietjes

visfilet
ratatouille
natuur
aardappelen

yoghurt

roomijs

fruityoghurt

hamburger
vleesjus
gestoofde
wortelen
natuur
aardappelen
koekje

Gesloten
Dag van de
Arbeid

tagliatelli

preistoemp

Knipstrook om op je prikbord te hangen
dinsdag

6 Ma

14u

Start to English

Maandag

12 Ma

14u

Bingo Omikron

Vrijdag

16 Ma

13u30

Film: Sprakeloos

donderdag

22 Ma

14u

Voordracht: Paula Calders Arnoskelk

donderdag

22 Ma

17u

Familiegroep dementie

Donderdag

29 Ma

14u

Ontmoetingsnamiddag: zorgplanning Zilveren Esdoorn

woensdag

4 Ap

14u

pannenkoekennamiddag

zondagdag

8 Ap

11u

Aperitiefconcert GC De Corren

Maandag

9 Ap

14u

Bingo Aronskelk

maandag

16

Ap

14u

Opfriscursus verkeer Aronskelk

Vrijdag

20

Ap

13u30

Film Demain tout commence

Woensdag 25

Ap

9.u30

centrumraad

