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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,
Het laatste nummer van OmikrONS berichtenblad 2017 rolt van de pers. De tijd van ingetogen zijn en
de eindejaardrukte breken aan. Voor ons is het belangrijk het dienstencentrum uit te bouwen tot een
centrum waar iedereen zich welkom en thuis voelt. Vrijwilligers geven dagelijks het beste van zichzelf
om het centrum een warm hart te geven. Ze verdienen het meeste respect en een van harte
dankjewel! Momenteel zijn we bezig met de jaarplanning 2018 op te maken. Heb je een idee voor
volgend jaar, laat het ons snel weten!
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

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 woensdag Voor inwoners van Melsbroek, Perk en
en vrijdagmiddag tussen 11.30 uur
Steenokkerzeel. Tijdig vervoer
en 12.00 uur afgehaald worden om
aanvragen!
een 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 andere
dagen na afspraak.
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 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 (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 06 november en 4december 2017 om 13.30 uur melden voor 30 oktober of 27 november
Dit is louter om organisatorische redenen, indien er geen aanvragen zijn zal de psychologe niet
aanwezig zijn.

Vzw de Goddelijke voorzienigheid
stelt voor:

Op 31 oktober gaat er een infomoment door
met de mogelijk tot een rondleiding in de
Aronskelk. We komen samen in het cafetaria
van Floordam om 13.30u stipt.

Activiteiten november
dinsdag
31/10 13.30
woensdag 01/11
donderdag 02/11 09.00
13.00
13.30
vrijdag
03/11 13.30
14.00
zondag
05/11 14.00
maandag 06/11 13.30
13.30
13.30
20.00
dinsdag
07/11 10.00
14.00
woensdag 08/11 13.30
13.30
donderdag 09/11 08.30
09.00
14.00
20.30
vrijdag
10/11 13.30
14.00
zondag
maandag

12/11
13/11

dinsdag

14/11

woensdag

15/11

donderdag 16/11

vrijdag

17/11

14.00
13.30
13.30
20.00
10.00
14.00
13.30
13.30
14.00
09.00
09.30
13.30
20.30
12.15
13.30
19.30

zondag
maandag

19/11
20/11

14.00
13.30
14.00

Infonamiddag Vzw de Goddelijke voorzienigheid
Cafetaria gesloten - Allerheiligen - geen maaltijd
Vragen aan Patou * - VREG test met Louis *
Boodschappen doen met busje*
Cafetaria gesloten - Allerheiligen
Cafetaria
Pannekoekennamiddag
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
Koken met Peter apfelstrudel *
Cafetaria – Brusselse wafels
Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen -petanque
Aquarel
Vragen aan Patou * - VREG test met Louis *
Scrabble (i.s.m. Kennisbeurs)
Yoga (i.s.m. Gezinsbond)
Cafetaria – Brusselse wafels
Inzingen St.Maartens
kinderlichtstoet met kleuters en muziekanten
Cafetaria
Cafetaria – Brusselse wafels
Digitale fotografie * (i.s.m. Kennisbeurs)
Yoga (i.s.m. Gezinsbond)
Yoga
Klassiek muziek (i.s.m. Kennisbeurs)
Cafetaria – Brusselse wafels
Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen -petanque
Digitale rondleiding door Steenokkerzeel
Vragen aan Patou * - VREG test met Louis *
Boodschappen doen met busje*
Film: Hitch (ism WZC Floordam)
Yoga (i.s.m. Gezinsbond)
Bakharing op barbecue
Cafetaria – Brusselse wafels
Voordracht – De Belgische revolutie in 1830
CG De Camme (i.s.m. Heemkring ter Ham)
Cafetaria
Cafetaria – Brusselse wafels
Quiz* in GC De Corren - Ouderenweek (i.s.m. SAOR)

13.30
20.00
dinsdag

21/11

10.00
10.00
13.30

woensdag

22/11

donderdag 23/11

vrijdag

24/11

zondag
maandag

26/11
27/11

dinsdag
woensdag

28/11
29/11

donderdag 30/11

14.00
13.30
13.30
14.00
08.30
09.00
14.00
14.00
20.30
12.30
13.30
14.00
13.30
13.30
14.00
20.00
10.00
13.30
13.30
09.00
17.00
20.30

Activiteiten december
vrijdag
01/12 13.30
13.30
zondag
03/12 14.00
maandag 04/12 13.30
13.30
13.30
20.00
dinsdag
05/12 10.00
woensdag 06/12 09.30
13.30
13.30
donderdag 07/12 08.30

Digitale fotografie * (i.s.m. Kennisbeurs)
Yoga (i.s.m. Gezinsbond)
Golfinitiatie* in het domein Brabantse Golf te Melsbroek
Ouderenweek (i.s.m. SAOR)
Yoga in LDC Omikron - Ouderenweek (i.s.m. SAOR)
Wandelen door Perk +/- 5 km met gids- vertrek aan kerk Perk
Ouderenweek (i.s.m. SAOR)
Koken met Peter apfelstrudel *
Cafetaria – Brusselse wafels
Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen -petanque
Dansnamiddag* in GC De Corren - Ouderenweek (i.s.m. SAOR)
Aquarel
Vragen aan Patou * - VREG test met Louis *
Scrabble (i.s.m. Kennisbeurs)
Gezelschapsspellen* in De Corren - Ouderenweek (i.s.m. SAOR)
Yoga (i.s.m. Gezinsbond)
Slotfeest* in De Corren - Ouderenweek (i.s.m. SAOR)
Cafetaria – Brusselse wafels
Cafetaria
Cafetaria – Brusselse wafels
Digitale fotografie * (i.s.m. Kennisbeurs)
Bingonamiddag in de Zilveren Esdoorn
Yoga (i.s.m. Gezinsbond)
Yoga
Cafetaria – Brusselse wafels
Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen -petanque
Vragen aan Patou * - VREG test met Louis *
Familiegroep Dementie
film - De beklimming van de berg Alzheimer
(i.s.m. WZC Floordam en Alzheimer Liga Vl. - VZW)
Yoga (i.s.m. Gezinsbond)

Cafetaria – Brusselse wafels
Confituur atelier
Cafetaria
Cafetaria – Brusselse wafels
Psy uurtje* (i.s.m. C.G.G. Vlaams-Brabant Oost)
Digitale fotografie * (i.s.m. Kennisbeurs)
Yoga (i.s.m. Gezinsbond)
Yoga
Centrumraad
Cafetaria – Brusselse wafels
Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen -petanque
Aquarel

vrijdag
zondag
maandag

08/12
10/12
11/12

dinsdag

12/12

woensdag

13/12

donderdag 14/12
donderdag 14/12
vrijdag
15/12

09.00
13.00
20.30
13.30
14.00
13.30
13.30
20.00
10.00
14.00
13.30
13.30
09.00
14.00
20.30
13.30
19.30

zondag
maandag

17/12
18/12

dinsdag
woensdag

19/12
20/12

donderdag 21/12

vrijdag
zondag
maandag
woensdag

22/12
24/12
25/12
27/12

donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

28/12
29/12
30/12
31/12

13.30
13.30
13.30
20.00
10.00
13.30
13.30
09.00
09.30
13.30
20.30
13.30

13.30
13.30
09.00
13.30
11.30
14.00

Activiteiten januari 2018
maandag 01/01 13.30
woensdag 03/01 13.30
13.30
donderdag 04/01 09.00
13.00

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 (i.s.m. Kennisbeurs)
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
Voordracht – De koloniale luchtkastelen van Leopold I
CG De Camme (i.s.m. Heemkring ter Ham)
WinterWelkom / 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: The Internship (ism WZC Floordam)
Yoga (i.s.m. Gezinsbond)
Cafetaria – Brusselse wafels
Cafetaria gesloten - Pastorale
Cafetaria gesloten - Kerstmis - geen maaltijd
Cafetaria – Brusselse wafels
Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen -petanque
Vragen aan Patou * - VREG test met Louis *
Cafetaria – Brusselse wafels
Kerstfeest / Nieuwjaar
Cafetaria

Cafetaria gesloten – Nieuwjaar – geen maaltijd
Cafetaria – Brusselse wafels
Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen -petanque
Vragen aan Patou * - VREG test met Louis *
Boodschappen doen met busje*

versgebakken

Pannenkoeken

Vrijdag 3 november
van 14 uur tot 17 uur
2 pannenkoeken €2, met suiker of siroop

om mee te nemen €0,50 per stuk
(bestellen mogelijk via telefoon, via mail of op het onthaal)
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, 9 en 23 november, 7 december
Telkens van 08.30 uur tot 12.00 uur.
Deelnameprijs: € 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

Workshop: Apfelstrudel bakken
Wie vorig jaar op onze WinterWelkom was kon proeven van de enige echte onvervalste
versgebakken Oostenrijkse apfelstrudel. We beloofden toen om samen met Peter een workshop
apfelstrudel bakken in te richten. Grijp je kans!
Inschrijven is verplicht. Er kunnen max 6 personen per workshop deelnemen. De workshop van 21/11
wordt pas ingericht als voldoende deelnemers zijn.
wanneer:
dinsdag 7 en 21 november, 14u
deelnameprijs: 7€
meebrengen: deegrol, zuivere keukenhanddoek en een doos om je strudel mee te nemen.

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.
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

Voordracht: De Belgische revolutie in 1830 door Jef Vingerhoets
In de lezing over de Belgische Revolutie wordt een stukje vaderlandse geschiedenis opgefrist, maar
ook aangevuld. De internationale context, de politieke en militaire feiten worden behandeld.
Spotprenten van toen leuken het verhaal op. Ze verduidelijken wat de opponenten van mekaar
dachten. Wat de voormannen van zichzelf dachten wordt geïllustreerd met roemruchte schilderijen,
die ze van hun ...
In de lezing over de Belgische Revolutie wordt een stukje vaderlandse geschiedenis opgefrist, maar
ook aangevuld. De internationale context, de politieke en militaire feiten worden behandeld.
Spotprenten van toen leuken het verhaal op. Ze verduidelijken wat de opponenten van mekaar
dachten. Wat de voormannen van zichzelf dachten wordt geïllustreerd met roemruchte schilderijen,
die ze van hun heldendaden lieten maken. Van de militaire feiten zijn de gebeurtenissen in Brussel
redelijk bekend bij het grote publiek, maar de verwoestende beschieting van Antwerpen op 27
oktober 1830 en de inname van de citadel van Antwerpen door een Frans leger in 1832 zijn dat veel
minder.
Deze lezing wordt verzorgd door ir. Jef Vingerhoets is van opleiding burgerlijk ingenieur maar is
hiernaast een gerenommeerd amateur historicus vooral gefocust op onze “vaderlandse”
geschiedenis.
WANNEER: vr 17 november 2017 van 19.30 tot 22 uur
PRIJS: € 3,00 Leden Heemkundige kring €0
WAAR: Gemeenschapscentrum De Camme, Tervuursesteenweg 173, 1820 Perk (Steenokkerzeel)
ORGANISATIE: Heemkring ter Ham
Op vrijdag 17 november bakken we bakharing op de BBQ

Geserveerd met een slaatje en brood of aardappelen in de schil,
voorafgegaan door huisgemaakte soep en natuurlijk gevolgd
door een lekker dessertje.
Vanaf 12u15 kan je voor 7€ aanschuiven. Inschrijven kan tot
vrijdag 11 november.

Bingo
Op maandag 27 november in de Zilveren Esdoorn, mulslaan 6, Steenokkerzeel 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 de Zilveren Esdoorn, laat het ons weten.
Wij zorgen voor vervoer, je betaalt €1 per rit..

Opzoek naar verdwenen café’s in Steenokkerzeel, Perk en Melsbroek
Op open monumentendag van zondag 10 september 2017 hadden we in De Camme te Perk een
grote kaart van de gemeente (circa 3x 4 m) opgebouwd rond het thema: De verdwenen cafés, waar
stonden ze in Steenokkerzeel, Perk en Melsbroek? Er zal een themanummer van de Veerle
uitgebracht worden onder het thema “Opzoek naar verdwenen café’s”
Dit is een thema waar senioren nog meer van weten. Het idee is dan gegroeid om deze kaart terug
op te bouwen in het kleine leslokaal van Omikron.
Bedoeling is dat bewoners van het WZC, bezoekers van het DVC en bezoekers van het LDC mee
opzoek gaan naar aanvullingen, verbeteringen van de kaart en anekdotes, volksverhalen vertellen.
Ook welke handelaars en verenigingen actief waren in het verleden. Wens je ondersteuning of heb je
vragen kan je bij Hilde Meulemans, centrumleider LDC Omikron terecht.
Tentoonstelling en mogelijkheid om met kleine groepjes een activiteit te organiseren in het klein
leslokaal
Je kan in overleg met Hilde een tijdstip afspreken.
Maandag
4 december 2017
van 9 Tot 16 uur
Dinsdag
5 december 2017
van 9 Tot 16 uur
Woensdag
6 december 2017
van 9 Tot 16 uur
We hebben nog ook een aantal foto’s, teksten en vergrote oude bierviltjes die we kunnen omhoog
hangen.
Dit initiatief is een samenwerking van: Cultuurraad Steenokkerzeel, Heemkundige kring ter Ham,
Kennisbeurs-digivrienden Steenokkerzeel, Gemeente Steenokkerzeel, LDC Omikron
Je vindt een fotomontage van de digivrienden over de openmonumentendag van zondag 10
september 2017 op de gemeentelijke website.

Film: “Hitch”
Alex ‘Hitch’ (Will Smith) is een professioneel relatiemanager, die ervoor zorgt dat zijn
cliënten een relatie kunnen beginnen met de dame van hun dromen. Hitch is een
Amerikaanse komedie van 2005

Donderdag 16 november om 13.30 uur.
In samenwerking met WZC Floordam. Inschrijven niet nodig,
geen deelnameprijs. Na de film kan je genieten van een
drankje.

Film: “The internship”
Twee verkopers komen op straat te staan nadat het bedrijf waar ze voor werken opgegeven
wordt en moeten op zoek naar een nieuwe baan. Ze weten hun weg naar binnen te bluffen
bij Google als stagair. Eenmaal binnen blijkt echter dat het werk nog niet zo makkelijk is als
ze dachten. De digitale wereld blijkt toch ingewikkelder dan ze dachten.The internship is een
Amerikaanse komedie uit 2013.
Donderdag 21 december om 13.30 uur.
In samenwerking met WZC Floordam. Inschrijven niet nodig,
geen deelnameprijs. Na de film kan je genieten van een drankje

Voordracht: De koloniale luchtkastelen van Leopold I door Paul Degraeve.
In onze geschiedenisboekjes van weleer kwam onder het hoofdstuk “kolonies” enkel Belgisch Congo
en Leopold II aan bod. Gemakshalve werd voorbijgegaan aan de veelvuldige pogingen die onze eerste
koning, Leopold I ondernam om aan zijn nieuw koninkrijk een kolonie te schenken. Waar het kon
onder de vlag van het koninkrijk België, waar het niet kon in eigen naam. Dat de meeste van deze
koloniale ...
In onze geschiedenisboekjes van weleer kwam onder het hoofdstuk “kolonies” enkel Belgisch Congo
en Leopold II aan bod. Gemakshalve werd voorbijgegaan aan de veelvuldige pogingen die onze eerste
koning, Leopold I ondernam om aan zijn nieuw koninkrijk een kolonie te schenken. Waar het kon
onder de vlag van het koninkrijk België, waar het niet kon in eigen naam. Dat de meeste van deze
koloniale initiatieven tot niets hebben geleid wil niet zeggen dat zij niet hebben plaats gevonden. In
deze lezing maken wij uitgebreid kennis met de “vergeten” koloniale dromerij van de eerste
Belgische een koning.
De spreker, Paul Degraeve is economist van opleiding heeft als amateurhistoricus vooral aandacht
voor onze “vergeten” geschiedenis. Verder gaat zijn historische interesse uit naar het kritisch
“ontkleuren” van de geschiedeis zoals wij die in onze jeugd voorgeschoteld kregen.
WANNEER
PRIJS
WAAR
ORGANISATIE

vrijdag 15 december 2017 van 19.30 tot 22 uur
€ 3,00 Leden Heemkundige kring €0
Gemeenschapscentrum De Camme, Tervuursesteenweg 173, 1820 Perk
Heemkring ter Ham

Zonder de vrijwilligers is er geen dienstencentrum! Vrijwilligers zijn stuk voor stuk pareltjes, iedereen
is uniek. Je mag jezelf zijn met je goeie en scherpe kantjes. Je inzet wordt gewaardeerd door de
deelnemers en medewerkers. Vrijwilligers brengen wat warmte in onze kille wereld.
Na een gesprek zijn we met hen opzoek gegaan naar een geschikte taak, soms is het wat zoeken
maar we komen er wel. We nemen de tijd. Van het woord moeten houden we niet, we horen liever
mogen.
Vrijwilligerswerk? Wat doen ze dan allemaal? Vrijwilligerswerk is maatwerk, maar om een idee te
geven: administratie, cafetaria, planten verzorgen, klusjes in het LDC, activiteiten ondersteunen,
onthaal, tijdschrift samenstellen, aanvullen van drankfrigo, chauffeur, schrijven van
informatieblaadjes, ondersteuning van de warme maaltijden in Omikron, enz.
Heb je enkele uurtjes per week tijd en wil je nieuwe mensen leren kennen, zet de stap en we zoeken
samen iets wat jij tof vindt en waar wij mee geholpen zijn. Veel handen maken licht werk.
Neem vrijblijvend contact met Hilde Meulemans, centrumleider
LDC@floordam.be , 02/257 44 21

Op zondag 17december organiseren we onze WinterWelkom
Vanaf 13u30 kan je de gezellige
kado- en kerstsfeer komen opsnuiven
rond de vuurkorf buiten (als het
weer het toelaat).
Onze vrijwilligers verkopen
zelfgemaakte creaties zoals
bloemstukjes, schorten, mutsen en
sjaals, wenskaartjes,... op ons knus kerstmarktje.
In de cafetaria kunnen we samen tot 17u genieten van heerlijke
huisgemaakte warme wijn en gebak om duimen en vingers van af
te likken.

Op zaterdag 30 december 2017 nemen we ruim de tijd om elkaar
onze Kerst- en Nieuwjaarswensen te geven.

Het aperitief wordt geschonken vanaf 12u. Onze deuren openen we om 11.30u.
Samen feestelijk tafelen, babbelen en natafelen, meer moet dat niet zijn!
Vele handen maken licht werk.
Wie helpt mee koken, tafels dekken, afwassen, …? We starten met de
voorbereidingen om 9u.
Meldt duidelijk bij het inschrijven dat je mee de handen uit de mouwen wil
steken.
Tijdig inschrijven is nodig en kan tot max 75 personen of tot woensdag 20
december.
Deelname: 16 euro (aperitief, soep, hoofdschotel, dessert en koffie of thee).
Andere dranken aan democratische cafetariaprijzen.
Wij zorgen voor de feestelijke omkadering en lekkere huisbereide gerechten.
Jullie voor de gezelligheid en het plezier? Van harte welkom.

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.

Voor een vriend
Nu ’t rouwrumoer rondom jou is verstomd,
de stoet voorbij is, de schuifelende voeten,
nu voel ik dat er ’n diepe stilte komt
en in die stilte zal ik je opnieuw ontmoeten.
En telkens weer zal ik je tegenkomen,
we zeggen veel te gauw: het is voorbij.
Hij heeft alleen je lichaam weggenomen,
niet wie je was en ook niet wat je ze.
Ik zal nog altijd grapjes met je maken,
we zullen samen door het stille landschap gaan.
Nu je mijn handen niet meer aan kunt raken,
raak je mijn hart nog duidelijker aan.
Toon Hermans

Confituuratelier ten voordele van ‘Kom op tegen kanker’

Dank aan de gulle schenkers van het fruit.
Wie komt er op vrijdag 1 december om 13.30u mee confituur maken. We maken rabarberconfituur,
abrikozen met rabarber, appelsienenmarmelade en rode bessengelei. Potten hebben we voorlopig
genoeg.

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 6
december om 9.30u in het dienstencentrum.
Iedereen is welkom!

Warme maaltijden in Omikron
Samen gezellig eten aan een grote tafel, iedereen kiest zijn plaats, er zijn geen vaste plaatsen.
Gezellig natafelen, babbelen en mensen leren kennen.
Inschrijven voor de maaltijden gebeurt zoveel mogelijk 7 dagen voordien, anders kunnen wij het
menu niet garanderen. Indien je niet aanwezig bent zonder te verwittigen, zal je de maaltijd toch
moeten vergoeden.


De maaltijd bestaat uit soep, hoofdgerecht en het dessert en kost 7,00€. Betalen gebeurt
voor het eten.



Water staat in kannen op tafel, andere dranken zijn verkrijgbaar aan cafetariaprijzen.



De tafel wordt afgeruimd, de afwas op de kar gezet. Iedereen mag een handje toesteken.



Bezoekers komen niet in de keuken.



Er worden geen huisdieren toegelaten tijdens het middagrestaurant



Klachten over de maaltijden kunnen geformuleerd en bezorgd worden aan de centrumleider
of in de klachten- en ideeënbus van Omikron in de gang.

Menu november
soep van de dag + hoofdschotel + dessert

maandag 30/10

dinsdag 31/10

kaasburgers
vleesjussaus
bloemkool
in roomsaus
aardappelen

kipfilet met
currysaus
tagliatelli en
wokgroentjes

woensdag 01/11

donderda02/11

vrijdag 03/11

Allerheiligen

stoofvlees op
vlaamse wijze

visfilet
vissausje
spinaziestoemp

Gesloten
frietjes
Geen maaltijd

fruit

chocoladereep

flan caramel

koekje

maandag 06/11
witloofrolletjes
met hesp

dinsdag 07/11
ballekes
met krieken

savooikool

donderdag 09/11
kipbrochetten
champignonsaus
gemengde sla

vrijdag 10/11
fish sticks
tartaarsaus
knolselderstoemp

puree

gebakken
aardappelen

aardappelen

frietjes

fruit

fruit

koekje

roomijs

Fruit yoghurt

maandag 13/11
kalkoen rolade

woensdag 15/11
vleesbrood

donderdag 16/11
vol au vent

vrijdag 17/11
bakharing op BBQ

puree

dinsdag 14/11
schnitzel
mosterdsaus
gestoofde
spruitjes
aardappelen

schorseneren
gebakken
aardappelen

frietjes

chocomousse

koekje

vanillepudding

rijstpap

roomijs

maandag 20/11
ballekes in
tomatensaus

dinsdag 21/11
varkensgebraad

woensdag 22/11
braadworst
vleesjussaus
stoemp van
groene kool

donderdag 23/11
goulash op
Hongaarse wijze

vrijdag 24/11
fish sticks
tartaarsaus
sla

frietjes

puree

appelmoes

boterboontjes

woensdag 08/11
worst

puree

aardappelen

yoghurt

fruit

koekje

roomijs

rijstpap

maandag 27/11
kipfilet
wokgroentjes
currysaus

dinsdag 28/11
cordon bleu

woensdag 29/11
kalkoengebraad

jagerssaus

erwten en wortelen

donderdag 30/11
hamburger
peperroomsaus
gemengde sla

rijst

aardappelen

aardappelen

frietjes

vrijdag 01/12
vispannetje
fijne
groentensausje
peterselie
aardappelen

fruit

koekje

flan karamel

rijstpap

chocomousse

Menu december
soep van de dag + hoofdschotel + dessert
04/12
lasagne

maandag
braadworst

woensdag 06/12
cordon bleu

donderdag 07/12
stoofvlees

vrijdag 08/12
zalmfilet
vissaus

spruitjes

fijne boontjes

puree

aardappelen

frietjes

spinaziepuree

fruit

chocomousse

vanillepudding

frisko

fruit

maandag 11/12
kipfilet

woensdag 13/12
vleesbrood

donderdag 14/12
steak
provencaalse saus

slaatje
gebakken
aardappelen

dinsdag 12/12
hamburger
vleesjussaus
erwtjes
met spekjes
aardappelen

vrijdag 15/12
visfilet
vissaus met
met fijne groentjes

aardappelen

frietjes

puree

yoghurt

koekje

roomijs

wafel

koekje

maandag 18/12
lasagne

dinsdag 19/12
kaasburger

woensdag 20/12
kipfilet

donderdag 21/12
witloofrolletjes
met hesp

vrijdag 22/12
vis met

Witte kool

worteltjes

aardappelen

aardappelen

kroketten

tagliateli

fruit

yoghurt

chocolade

fruit

gebak

maandag 25/12

dinsdag 26/12
kippefilet

woensdag 27/12
ardeens gebraad

donderdag 28/12

vrijdag 29/12
visvinken

boontjes

witloofsla

Kerstfeest

aardappelen

kroketten

LDC Omikron

erwten
en wortelen
aardappelen

koekje

flan caramel

dinsdag 02/01
gegratineerde
macaroni met
kaas en hesp

woensdag 03/01
spek

gestoofd witloof

wokgroenten

Kerstmis
gesloten
Geen maaltijd

maandag 01/01
Nieuwjaar

fruit
vrijdag 05/01
fisch-sticks
tartaarsaus

rodekool

donderdag 04/01
kip
champignonsaus
slaatje

aardappelen

frietjes

preistoemp

koekje

fruit

fruityoghurt

Gesloten
Geen maaltijd
ijsje

Knipstrook om op je prikbord te hangen
dinsdag

31 oct

13.30u

infonamiddag vzw Goddelijke Voorzienigheid

vrijdag

3 nov

14u

pannenkoeken

dinsdag

7 nov

14u

koken met Peter Apfelstrudel

vrijdag

10 nov

13u

zingen lichtstoet

donderdag

16 nov

13.30u

film: Hitch

vrijdag

17 nov

12.15u

bakharing

vrijdag

17 nov

19.30uu voordracht: de Belgische revolutie! De Camme

maandag

20 nov

14u00

Quiz! De Corren

dinsdag

21 nov

14u

koken met Peter Apfelstrudel

maandag

27

nov

14u

bingonamiddag ZilverenEsdoorn

donderdag 30

nov

17u

familiegroep dementie: film

vrijdag

1

dec

13.30u

confituuratelier

woensdag 6

dec

9.30u

centrumraad

vrijdag

15

dec

19.30u

voordract: de koloniale luchtkastelen !De Camme

zondag

17

dec

13.30u

WinterWelkom

donderdag 21

dec

13u30

film: The Intership

zaterdag

dec

11.30u

Kerst / Nieuwjaarsfeest

30

