OmikrONS Berichtenblad
januari - februari 2018

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

Beste,
Drievoudig klinkt mijn wens voor jou
voor iedere dag in het nieuwe jaar:
een goede engel aan je zijde
een ster die veilige wegen wijst
een hart dat blij kan zijn om vele kleine dingen.
Vrolijk Kerstfeest Gelukkig Nieuwjaar!

De komende weken nemen meerdere mensen hun intrek in de nieuwe assistentiewoningen van
Aronskelk in de Vereeckenstraat 43 te Melsbroek. We beschikken daar over een mooie lichte ruimte.
Een aantal activiteiten zullen vanaf januari daar doorgaan. Zo zullen de voordrachten die Omikron
organiseert in de toekomst daar doorgaan. We zullen duidelijk de locatie vermelden, dat wordt voor
iedereen wennen!.
We hopen in 2018 echt onze nieuwe cafetaria te kunnen inhuldigen, ook dit zal nieuwe kansen
bieden aan het dienstencentrum. Stilaan krijgen we meer ruimte die we nodig hebben om Omikron
verder uit te bouwen tot een ankerplaats in de buurt.
Maar vooral jullie en de vrijwilligers vormen het hart van het dienstencentrum! De activiteiten en
dienstverlening zijn maar een middel om het goed te hebben en bij te dragen tot eenieders
zelfstandigheid.
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 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. Maandelijks op maandag 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

Bad/douche

Na afspraak.

zelfstandig (€ 3,00)
onder begeleiding 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: 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 15 januari 2018 om 13.30 uur melden voor 8 januari. In februari is er geen psy uurtje.
Dit is louter om organisatorische redenen, indien er geen aanvragen zijn zal de psychologe niet
aanwezig zijn.

Activiteiten januari 2018
zondag
31-12 14.00
maandag
01-01 13.30
woensdag
03-01 13.30
13.30
donderdag
04-01 09.00
13.00
vrijdag
05-01 13.30
zondag
maandag

07-01
08-01

dinsdag
woensdag

09-01
10-01

donderdag

11-01

vrijdag
zondag
maandag

12-01
14-01
15-01

dinsdag
woensdag

16-01
17-01

donderdag

18-01

vrijdag

19-01

zondag
maandag

21-01
22-01

dinsdag
woensdag

23-01
24-01

donderdag

25-01

vrijdag
zondag
maandag

26-01
28-01
29-01

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
10.00
13.30
09.00
09.30
13.30
13.00
14.00
13.30
13.30
20.00
10.00
13.30
09.00
14.00
14.00

Cafetaria
Cafetaria – Brusselse wafels
Cafetaria – Brusselse wafels
Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen -petanque
Vragen aan Patou * - VREG test met Louis *
Boodschappen doen met busje*
Cafetaria – driekoningentaart
Driekoningenliederen met ‘Hoe ouder, hoe beter’
Cafetaria
Cafetaria – Brusselse wafels
Yoga (i.s.m. Gezinsbond)
Yoga
Cafetaria – Brusselse wafels
Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen -petanque
Vragen aan Patou * - VREG test met Louis *
Scrabble (i.s.m. Kennisbeurs)
Cafetaria – Brusselse wafels
Cafetaria
Cafetaria – Brusselse wafels
Psy uurtje * (i.s.m. C.G.G. Vlaams-Brabant Oost)
Yoga (i.s.m. Gezinsbond)
Yoga
Cafetaria – Brusselse wafels
Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen -petanque
Vragen aan Patou * - VREG test met Louis *
Boodschappen doen met busje*
Cafetaria – Brusselse wafels
Film: Driving Miss Daisy (ism WZC Floordam)
Cafetaria
Cafetaria – Brusselse wafels
Digitale fotografie * (i.s.m. Kennisbeurs) Omikron
Yoga (i.s.m. Gezinsbond)
Yoga
Cafetaria – Brusselse wafels
Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen -petanque
Vragen aan Patou * - VREG test met Louis *
Voordracht "Euthanasie" De wet en de wilsverklaring
Scrabble (i.s.m. Kennisbeurs)

17.00

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

13.30
14.00
13.30

Cafetaria – Brusselse wafels
Cafetaria
Cafetaria – Brusselse wafels

dinsdag
woensdag

30-01
31-01

14.00
20.00
10.00
13.30

Activiteiten februari 2018
donderdag
01-02 09.00
13.00
vrijdag
02-02 13.30
14.00
zondag
04-02 14.00
maandag
05-02 13.30
13.30
20.00
dinsdag
06-02 10.00
woensdag
07-02 13.30
donderdag

08-02

vrijdag

09-02

zondag
maandag

11-02
12-02

woensdag

14-02

donderdag

15-02

vrijdag

16-02

zondag
maandag

18-02
19-02

dinsdag
woensdag

20-02
21-02

donderdag

22-02

vrijdag
zondag
maandag

23-02
25-02
26-02

09.00
14.00
13.30
12.15
14.00
13.30
20.00
14.00
13.30
09.00
09.30
13.30
13.30
14.00
13.30
13.30
20.00
10.00
13.30
09.00
14.00
13.30
14.00
13.30

Bingo Omikron
Yoga (i.s.m. Gezinsbond)
Yoga
Cafetaria – Brusselse wafels
Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen -petanque

Vragen aan Patou * - VREG test met Louis *
Boodschappen doen met busje*
Cafetaria – Brusselse wafels
Pannenkoekennamiddag - Lichtmis
Cafetaria
Cafetaria – Brusselse wafels
Digitale fotografie * (i.s.m. Kennisbeurs) Omikron
Yoga (i.s.m. Gezinsbond)
Yoga
Cafetaria – Brusselse wafels
Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen -petanque
Vragen aan Patou * - VREG test met Louis *
Scrabble (i.s.m. Kennisbeurs)
Cafetaria – Brusselse wafels
Bakharing *
Cafetaria
Cafetaria – Brusselse wafels
Yoga (i.s.m. Gezinsbond)
Klassiek muziek (i.s.m. Kennisbeurs) Omikron
Cafetaria – Brusselse wafels
Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen -petanque
Vragen aan Patou * - VREG test met Louis *
Boodschappen doen met busje*
Cafetaria – Brusselse wafels
Film: The Pianist (ism WZC Floordam)
Cafetaria
Cafetaria – Brusselse wafels
Digitale fotografie * (i.s.m. Kennisbeurs) Aronskelk
Yoga (i.s.m. Gezinsbond)
Yoga
Cafetaria – Brusselse wafels
Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen -petanque
Vragen aan Patou * - VREG test met Louis *
Scrabble (i.s.m. Kennisbeurs)
Cafetaria – Brusselse wafels
Cafetaria
Cafetaria – Brusselse wafels

dinsdag

27-02

woensdag

28-02

Activiteiten maart 2018
donderdag
01-03
vrijdag
zondag

02-03
04-03

20.00
10.00
14.00
13.30

Yoga (i.s.m. Gezinsbond)
Yoga
Voordracht - Dr Lauwers "pijnlijke gewrichten"
Cafetaria – Brusselse wafels
Kaarten-rummikub-gezelschapsspellen -petanque

09.00
13.00
13.30
14.00

Vragen aan Patou * - VREG test met Louis *
Boodschappen doen met busje*
Cafetaria – Brusselse wafels
Cafetaria

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.

*

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).

Driekoningenfeest
Vrijdag 5 januari om 13.30u driekoningenliederen met ‘Hoe ouder, hoe beter!’
Gezellig luisteren, samen zingen en een stukje vers gebakken driekoningentaart eten in de cafetaria,
meer moet dat niet zijn om te feesten!.

Voordracht: Euthanasie: de wet en de wilsverklaring ism liberale mutualiteit
Als patiënt heb je heel wat rechten. Iedereen zou de
rechten moeten kennen, want iedereen is af en toe
patiënt. Op het moment dat je ziek worden zijn je
gedachten bij andere dingen. Je bent kwetsbaar en
emotioneel. Daarom is het nodig dat je je op voorhand
heel goed informeert. Welke rechten heb ik als patiënt?
Wie beslist er over mijn behandeling als ik in coma lig? Wat
is een vertrouwenspersoon? Hoe duid ik een
vertegenwoordiger aan? Mag ik mijn patiëntendossier inkijken? Wat als mijn rechten niet worden
nageleefd? Verder wordt er tijdens deze voordracht ingegaan over de soorten
wilsverklaringen en Belgische euthanasiewetgeving.

donderdag 25 januari, 14u, Aronskelk Vereckenstraat 43, Melsbroek
deelnameprijs €3: koffie, thee en water inbegrepen

Bingo
Op maandag 29 januari 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!

Film: “Driving Miss Daisy”
het verhaal begint in 1948 als Miss Daisy (Jessica Tandy) haar auto de tuin van de buren in
rijdt. Haar zoon Booly (Dan Aukroyd) staat erop dat ze een chauffeur inhuurt voor haar
dagelijkse ritten. Ze verzet zich heftig tegen zijn voorstel. Desondanks huurt haar zoon Hoke
Colburn (Morgan Freeman) in. De koppige en bevooroordeelde Daisy staat hem aanvankelijk
toe haar waar dan ook naar toe te rijden, maar langzamerhand weet Hoke haar vertrouwen
en sympathie te winnen. We volgen Daisy en Hoke gedurende 20 jaar waarin ze stapje voor
stapje een vriendschap opbouwen die belangrijker is dan hun verschillen.

vrijdag 19 januari 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 Pianist”
Op 23 september speelt de jonge pianist Wladyslaw Szpilman (Adrien Brody) voor de radio
‘Nocturne in d-mineur’ van Chopin terwijl de Duitsers Warschau plat bombarderen. Een half
uur na afloop van dit optreden wordt ook het gebouw van de Poolse omroep geraakt en is
de zender definitief uit de lucht. De gevolgen zijn afschuwelijk.
Roman Polanski confronteert ons in dit waargebeurde oorlogsdrama met het leed, de
uitzichtloosheid, de hoop en de keuzes van Wladyslaw Spilman wiens boek en leven als basis
fungeerde voor deze film.
“The Pianist is een hartverscheurende, niet te missen film”
(humo)

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

Lichtmis
versgebakken

Pannenkoeken

Vrijdag 2 februari
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)

Op vrijdag 9 februari 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 2 februari.

Voordracht: “Ochtendstijfheid of pijnlijke gewrichten” door Dr. Lauwers.
Gewrichtsaandoeningen waaronder reuma en artrose komen veel voor. Ze zorgen voor heel wat
ongemakken en pijn. Kan je ze voorkomen en hoe behandel je ze?
Dinsdag 27 februari 14u Aronskelk, Vereeckenstraat
43, Melsbroek
deelnameprijs: €3 koffie en thee in begrepen

Confituuratelier ten voordele van ‘Kom op tegen kanker’

Dank aan de gulle schenkers van het fruit.
Wie komt er graag mee confituur maken. Geef ons een seintje dan spreken we verder af en laten wij
je de volgende datum weten. We maken rabarberconfituur, abrikozen met rabarber,
appelsienenmarmelade en rode bessengelei. Potten hebben we voorlopig genoeg.

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.

Liefste,
Op deze dag vol wensen die nu de ronde doen
willen wij ook, lieve mensen,
onze duit in ’t zakje doen.
Wij hopen dat je mag leven
gezond en welgezind
en dat je bij dit streven
geluk en vreugde vindt.
We wensen je alle sterkte,
Geduld en, heel veel moed
zo blijft, dat zul je merken,
het leven lief en goed.
We hopen dat je twaalf maanden lang
omringd door vrienden bent,
zodat je krijgt wat je verlangt:
geluk op ieder moment.
We wensen je tonnen blijheid
zo vol als het maar kan
die kan je dan verdelen, wijd en zijd,
met Jan en alleman.
We zouden je willen vragen
strooi met een breed gebaar
geluk door alle dagen,
dan wordt het een heel fijn jaar!
Een dikke kus,
De vrijwilligers van Omikron

Menu januari
soep van de dag + hoofdschotel + dessert
maandag 01/01

dinsdag 02/01

woensdag 03/01

donderdag 04/01

vrijdag 05/01

Gesloten

gegratineerde
macaroni met
kaas en hesp

spek
rode kool
natuur
aardappelen

kipfilet
champignonsaus
slaatje
frietjes

fish-sticks
tartaarsaus
preistoemp

koekje

koekje

fruit

fruityoghurt

maandag 08/01

dinsdag 09/01

woensdag 10/01

donderdag 11/01

vrijdag 12/01

cordon bleu
gestoofde
wortelen
natuur
aardappelen

wienerschnitzel
boontjes
natuur
aardappelen

moussaka

varkensgebraad
mosterdsaus
slaatje
frietjes

visfilet
venkel in
roomsaus
natuur
aardappelen

fruityoghurt

fruit

fruit

rijstpap

fruit

maandag 15/01

dinsdag 16/01

woensdag 17/01

donderdag 18/01

vrijdag 19/01

kaasburger
gegratineerde
bloemkool
natuur
aardappelen

varkensescalope
spinazie
in roomsaus
natuur
aardappelen

spaghetti
bolognaise

kipfilet
provençaalse saus
frietjes

vis
fijne groenten
natuur
aardappelen

koekje

fruit

fruityoghurt

fruit

ijsje

maandag 22/01

dinsdag 23/01

woensdag 24/01

donderdag 25/01

vrijdag 26/01

gegratineerd
hespenrolletje
witloof
puree

kipbrochette
appelmoes
natuur
aardappelen

hamburger
witte kool in
roomsaus
natuur
aardappelen

stoofvlees
witloofsalade
frietjes

visfilet
spinaziestoemp

fruit

fruityoghurt

flan karamel

fruityoghurt

fruit

maandag 29/01

dinsdag 30/01

woensdag 31/02

donderdag 01/02

vrijdag 02/02

hamburger
gestoofde
boontjes
natuur
aardappelen

kipfilet
erwten en
wortelen
natuur
aardappelen

gehaktbrood
met uiensaus
spruiten
natuur
aardappelen

vol-au-vent
frietjes

fish-sticks
knolselderstoemp

koekje

pudding

fruit

ijsje

fruit

Menu februari
soep van de dag + hoofdschotel + dessert
maandag 05/02

dinsdag 06/02

woensdag 07/02

donderdag 08/02

vrijdag 09/02

blinde vink
vleesjussaus
schorseneren
natuur
aardappelen

kalkoengebraad
appelmoes
natuur
aardappelen

hutsepot

balletjes in
tomatensaus
frietjes

bakharing

fruit

chocomousse

Fruit

fruityoghurt

Maandag 12/02

dinsdag 13/02

woensdag 14/02

donderdag 15/02

vrijdag 16/02

macaroni met
kaas en hesp

kalkoenfilet
gestoofde erwten
natuur
aardappelen

cordon bleu
vleesjussaus
wortelen
natuur
aardappelen

kipburger
witloofsla
frietjes

vis
preisaus
natuur
aardappelen

koekje

fruit

chocomousse

fruit

rijstpap

maandag 19/02

dinsdag 20/02

woensdag 21/02

donderdag 22/02

vrijdag 23/02

kippenborst
rijst
curry-ananassaus

macaroni
bolognaise

braadworst
gestoofd witloof
natuur
aardappelen

hamburger
provençaalse saus

visfilet
preistoemp

frietjes

koekje

fruityoghurt

fruit

vanille pudding

fruit

maandag 26/2

dinsdag 27/02

woensdag 28/02

donderdag 01/03

vrijdag 02/03

boomstammetjes
gestoofde
boontjes
natuur
aardappelen

stoofpotje van
kalkoen en
groenten
natuur
aardappelen

varkensgebraad
gegratineerde
bloemkool
natuur
aardappelen

americain
gemengde sla
frietjes

vispannetje
in fijne
groentesaus
natuur
aardappelen

fruit

ijsje

fruityoghurt

fruit

fruityoghurt

Warme maaltijden in Omikron
Samen gezellig eten aan een grote tafel.
Gezellig natafelen.
Inschrijven voor de maaltijden gebeurt 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.
 Bezoekers komen niet in de keuken.
 De tafel wordt afgeruimd, de afwas op de kar gezet. Iedereen
mag een handje toesteken.
 Klachten over het eten kunnen geformuleerd en bezorgd
worden aan de centrumleider of in de klachten- en ideeënbus
van Omikron in de gang.
Van harte welkom! Smakelijk.

Knipstrook om op je prikbord te hangen
vrijdag

5 jan

14.30

Driekoningenfeest

vrijdag

19 jan

13.30

Film ‘Driving Miss Daisy’

donderdag

25 jan

14.00

Voordracht Euthanasie Aronskelk

donderdag

25 jan

17.00

Familiegroep dementie

maandag

29 jan

14.00

Bingo

vrijdag

2 feb

14.00

Pannenkoeken

vrijdag

16 feb

13.30

Film ‘The Pianist’

dinsdag

27 feb

14.00

Voordracht ‘gewrichtsaandoeningen’ Aronskelk

