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WARME MAALTIJDEN

BROOD

GROENTEKAR

Dagelijks 12u - 13u30
€ 7,00

Dagelijks op bestelling
€ 2,30

Woensdag 11u/11u30
‘t Dorp

PEDICURE/MANICURE

KAPSALON

BAD OF DOUCHE

Ma-Di-Do ‘t Dorp

Vrijdag Cogelshof
Do-Vrij ‘t Dorp

Weekdagen 9u - 16u

vanaf € 9,00

Ma- vrijdag 13u30 - 16u

Di-Do Cogelshof
€ 16,00/€ 14,00

Cogelshof, € 1,00

‘t Dorp, € 3,00
WASSALON

BOODSCHAPPENTAXI

Weekdagen 9u - 16u

Zie
activiteitenkalender

€ 2,00

€ 2,00
WIFI
gratis draadloos
internet
HANDICAR
(*)

BRIEVENBUSSEN
CHRISTELIJKE EN
SOCIALISTISCHE
MUTUALITEITEN

INFOSTANDAARD DE
LIJN

DIENST PENSIOENEN
EN SOCIALE PREMIES

inkomhal

Weekdagen 9u - 12u(*)

MINDER MOBIELEN
CENTRALE
(*)

THUISZORGDIENSTEN
Weekdagen 8u - 12u
(*)

(*) Telefoonnummers: zie p 39
MEER WETEN? VRAAG NAAR ONZE ALGEMENE
INFOBROCHURE DIENSTVERLENING

ACTIVITEITENKALENDER
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lees verder in de INFO voor specificaties

DATUM
Woe 01/05
Do 02/05

’t Dorp

Cogelshof

Seldersoep—Varkensstoofpot, tomatensalade, frietjes—Gebak

Seniorobics
Zitdans

Rust Roest
Engelse conversatie
Spaans 1e jaar

Portugese soep—Kippenvink, boterboontjes, aardappelen—Fruit

Biljart
Petanque
DESSERTMIDDAG
Vrij 03/05

Zijdeschilderen
Computerhulp

Portretschilderen
Bridge
Tafeltennis recrea
ZIJDESCHILDEREN
Spaans 8e jaar
Kalligrafie
Samenzang
PERGAMANO LES
INFOHUIS AUTISME

Savooikoolsoep—Vislasagne—Fruit

Kantklossen
Koersbal
Za 04/05
Zo 05/05
Ma 06/05

Petanque
Tafeltennis ‘t Stokpaardje
COMPUTERLES

Kervelsoep—Hamrolletjes met witloof en puree—Roomijs
Courgettesoep—Kalfsbrood, champignons, kroketjes—Koekje

Geheugentraining
Frans

Yoga

Tomatensoep—Kipfilet, currysaus, ananas, groentenrijst—Fruit

Hobby
Biljart
VFG Boccia + Sjoelen

Line dance
Line dance voor beginners
Schilder- en tekenatelier
Spaans 6e jaar

ACTIVITEITENKALENDER
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lees verder in de INFO voor specificaties

DATUM
Di 07/05

’t Dorp

Cogelshof

Geheugentraining
BOODSCHAPPENTAXI
Tai Chi/Qi Gong
Engelse conversatie
Stoelturnen
Cressonsoep– Balletjes, tomatensaus, selder, puree—Koekjespudd.

Biljart
Petanque
Bobijntje
FLOREAL

Woe 08/05

Line Dance
Weight Watchers
Zwemmen

Spaanse conversatie
Petanque
Bridge
Hobbyclub ‘t Stokpaardje
Tafeltennis recrea
Computerhulp
Qigong
Tai Chi

Preisoep - Paardenstoofvlees, witloofsla, frietjes—Fruit

Do 09/05

Petanque
Fietsen
BINGO
Seniorobics
Zitdans

Pergamano/handwerk
Tafeltennis ‘t Stokpaardje
Rust Roest
Engelse conversatie
Spaans 1e jaar

Juliennesoep—Varkenslapje, tijmsaus, snijboontjes, aard.—Gebak

Biljart
Petanque
KARRENMUSEUM ESSEN
PARKINSON PRAATCAFE

Portretschilderen
Bridge
Tafeltennis recrea
UITSTAP SEEFBROUWERIJ

ACTIVITEITENKALENDER
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lees verder in de INFO voor specificaties

DATUM

’t Dorp

Cogelshof

Vrij 10/05

Zijdeschilderen
Computerhulp

Spaans 8e jaar
Kalligrafie
Samenzang
PERGAMANO LES

Peterseliesoep—Zalmfilet, witte wijnsaus, andijvie, puree—Fruit

Kantklossen
Koersbal
Za 11/05
Zo 12/05
Ma 13/05

Petanque
Tafeltennis ‘t Stokpaardje
COMPUTERLES

Erwtensoep—Ardeense burger, schorseneren, béchamel, aard.—Ijs
Currysoep—Kalkoenrollade, broccoli, aard.wafeltjes—Chocopudd.

Geheugentraining
Frans

Yoga

Tomatensoep—Kippenbil, robertsaus, perzik, aardappelen—Fruit

Hobby
Biljart
VFG Boccia + Sjoelen

Di 14/05

Line dance
Line dance voor beginners
Schilder- en tekenatelier
Spaans 6e jaar
Geheugentraining
BOODSCHAPPENTAXI
Tai Chi/Qi Gong
Engelse conversatie
Stoelturnen

Witloofsoep—Boomstammetje, spinazieroom, puree—Rijstpap

Biljart
Petanque
Bobijntje

Spaanse conversatie
Petanque
Bridge
Hobbyclub ‘t Stokpaardje
Tafeltennis recrea

ACTIVITEITENKALENDER
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lees verder in de INFO voor specificaties

DATUM
Woe 15/05

’t Dorp
LENTEBRUNCH
Line Dance
Weight Watchers
Zwemmen

Cogelshof
Computerhulp
Qigong
Tai Chi

Courgettensoep—Kalfsblanket, brunoise, frietjes—Fruit

Petanque
Fietsen
Do 16/05

Seniorobics
Zitdans

Pergamano/handwerk
Tafeltennis ‘t Stokpaardje
BLOEMSCHIKKEN
Rust Roest
Engelse conversatie
Spaans 1e jaar

Wortel/gembersoep—Kalkoenpavé, savooipuree—Gebak

Biljart
Petanque
PATCHWORK
Vrij 17/05

Zijdeschilderen
Computerhulp

Portretschilderen
Bridge
Tafeltennis recrea
UITSTAP SEEFBROUWERIJ
Spaans 8e jaar
Kalligrafie
Samenzang

Spinaziesoep—Gepaneerde vis, remoulade, wortelpuree—Fruit

Kantklossen
Koersbal

Za 18/05

Petanque
Tafeltennis ‘t Stokpaardje
COMPUTERLESSEN
DESSERTENMIDDAG
HANDWERK

Ajuinsoep—Rundsburger, bloemkool, peterselieaard.—Roomijs

ACTIVITEITENKALENDER
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lees verder in de INFO voor specificaties

DATUM
Zo 19/05
Ma 20/05

’t Dorp

Cogelshof

Kippenroomsoep—Varkensgebraad, boontjes, dennenaard.—
Fruityoghurt

Geheugentraining
Frans

Yoga

Tomatensoep—Kipfilet, erwten op Franse wijze, puree—Fruit

Hobby
Biljart
VFG Boccia + Sjoelen

Di 21/05

Line dance
Line dance voor beginners
Schilder- en tekenatelier
Spaans 6e jaar
Geheugentraining
BOODSCHAPPENTAXI
Tai Chi/Qi Gong
Engelse conversatie
Stoelturnen

Champignonsoep—Braadworst, rode kool, aard.– Bananenpudd.

Biljart
Petanque
Bobijntje

Woe 22/05

Line Dance
Weight Watchers
Zwemmen

Spaanse conversatie
Petanque
Bridge
Computerhulp
Hobbyclub ‘t Stokpaardje
Tafeltennis recrea
Qigong
Tai Chi

Preisoep—Rundsstoofvlees, rauwkostsalade, frietjes—Fruit

Petanque
Fietsen
MINIGOLF

Pergamano/handwerk
Tafeltennis ‘t Stokpaardje
BINGO

ACTIVITEITENKALENDER
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lees verder in de INFO voor specificaties

DATUM

’t Dorp

Cogelshof

Do 23/05

Seniorobics
Zitdans

Rust Roest
Engelse conversatie
Spaans 1e jaar

Currysoep met kip—Lasagne Bolognaise—Gebak

Biljart
Petanque
Vrij 24/05

Zijdeschilderen
Computerhulp

Portretschilderen
Bridge
Tafeltennis recrea
Spaans 8e jaar
Kalligrafie
Samenzang
PERGAMANO LES

Groentebouillon—Wijtingfilet, Dijonaisesaus, gestoofde prei,
aardappelen—Fruit

Kantklossen
Koersbal
Za 25/05
Zo 26/05
Ma 27/05

Petanque
Tafeltennis ‘t Stokpaardje
COMPUTERLES

Parmentiersoep—Kippenbrochette, zoetzure saus, groenten rijst—
Roomijs
Broccolisoep—Kalkoengebraad, gebakken witloof, Smiley’s—Koekje

Geheugentraining
Frans

ZITDAG BELASTINGEN
Yoga

Tomatensoep—Vleesbrood, krieken, aardappelschijfjes—Fruit

Hobby
Biljart
VFG Boccia + Sjoelen

Line dance
Line dance voor beginners
Schilder- en tekenatelier
Spaans 6e jaar
Geheugentraining

ACTIVITEITENKALENDER
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lees verder in de INFO voor specificaties

DATUM
Di 28/05

’t Dorp

Cogelshof

BOODSCHAPPENTAXI
ZITDAG BELASTINGEN
Engelse conversatie
Tai Chi/Qi Gong
Stoelturnen
Bloemkoolsoep—Kipkrokantje Provençaal, aard.—Aardbeipudding

Biljart
Petanque
Bobijntje
INFO: CYBERCRIMINALITEIT
Woe 29/05

Line Dance
Weight Watchers
Zwemmen

Spaanse conversatie
Petanque
Bridge
Computerhulp
Hobbyclub ‘t Stokpaardje
Tafeltennis recrea
Qigong
Tai Chi

Komkommersoep—Goulash op Hongaarse wijze, paprika, wortel,
frietjes—Fruit

Petanque
BINGO
Do 30/05
Vrij 31/05

Pergamano/handwerk
Tafeltennis ‘t Stokpaardje

Andijviesoep—Kalkoenlapje, witte kool, béchamel, kroketjes—
Gebak

Zijdeschilderen
Computerhulp

Spaans 8e jaar
Kalligrafie
Samenzang

Paprikasoep—Vis Gartino, dillesaus, broccolipuree—Fruit

Kantklossen
Koersbal

Petanque
Tafeltennis ‘t Stokpaardje

Dienstencentrum ‘t Dorp
J. Van Craenstraat 1
2900 Schoten
03/680.07.77
dienstencentrumdorp@ocmwschoten.be

MAANDACTIVITEIT Recreatief
DIENSTENCENTRUM ‘t Dorp
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VFG SJOELEN-BOCCIA - MAANDAG - 14U - € 0.50 - Poly 1
De mensen van de VFG komen wekelijks bijeen voor een
gezellige namiddag; rummikub, kaarten, babbelen, …
RECREAS komt sjoelen en boccia spelen. Kom gerust langs
om kennis te maken met deze gezellige groepen.

BILJART - MA-DI-DO - 13.30U - € 0.50 - Poly 2/3
Er zijn 2 biljarttafels waarop je elke dag voor € 0,50 een
half uur kan spelen. Op maandag, dinsdag- en donderdagnamiddag wordt de handicap gespeeld. We vragen je engagement om geregeld te komen spelen.

HOBBY - MAANDAG - 14U - GRATIS - Cafetaria
“Babbelen en breien” gaan wel degelijk samen. IJverige

handwerksters en enthousiaste babbelaars brengen samen
de maandagnamiddag door om mooie werkjes te maken
die regelmatig de cafetaria opvrolijken.

PETANQUE - DI-WOE-DO - 13u30 - Gratis - Buiten
Heb je zin om petanque te spelen? Kom dan eens langs
om op één van de twee petanquebanen een balletje te rollen. Speelde je al eerder of ben je een beginneling? Iedereen welkom, ook op woensdag als Recrea +3 speelt.

NAAIWERK - DINSDAG - 14u - € 0.50 - Poly 2/3
Wie wil er wat ondersteuning bij het herstellen van een
rok? Wie zijn broek moet worden ingekort? Weet je niet
hoe eraan beginnen of kan je best wat hulp gebruiken?
’t Bobijntje’ helpt je met naald en draad.

MAANDACTIVITEIT Recreatief
DIENSTENCENTRUM ‘t Dorp
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ZWEMMEN - WOE - 8.15u - € 4.7 + € 2 vervoer
Wekelijks, behalve de laatste woensdag van de maand,
gaan we zwemmen in Brasschaat. We vertrekken om 8.30u
aan ‘t dienstencentrum. Iedere Schotenaar betaalt € 4,70
of kan een 10-beurten-kaart nemen tegen € 38. Rijd je
graag met het busje mee betaal je € 2.

MASSAGEVERWENMOMENT - DO - VM - € 5 - Kapsalon
Elke donderdagvoormiddag kan je je 30 minuten laten verwennen tijdens een hand-, voet-, gelaats-, rug- of hoofden schoudermassage. Vooraf even inschrijven en betalen
aan het onthaal van het dienstencentrum.

ZIJDESCHILDEREN - VRIJDAG - 9u - € 0.5 - Poly 2/3
Ook zijdeschilders zijn bij ons aan ‘t werk. Op vrijdagvoormiddag kan je hun prachtige werken bewonderen. Als je
er meer over wil weten of het zelf wil proberen, geeft men
je met plezier wat meer inlichtingen.

KANTKLOSSEN - VRIJDAG - 13u30 - Gratis - Cafetaria
Wie houdt er van kantklossen? Op vrijdagnamiddag reserveren we een plaats in de cafetaria voor kantklossende
creatievelingen. Zin om eens te komen kijken of het zelf uit
te proberen? Iedereen is er welkom.

KOERSBAL - VRIJDAG - 13.30u - € 0.5 + € 0.5 - Poly 1
Op vrijdagnamiddag spelen we koersbal. Het is een spel
met ballen op een mat. Als je er graag het fijne van wil weten, kom dan eens langs om te kijken of mee te spelen met
de leden van Recrea 3+ .

MAANDACTIVITEIT Recreatief
DIENSTENCENTRUM ‘t Dorp
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BINGO
WOE 8/5 - WOE 29/5
14u - Poly 1 - € 3 / 6 spelletjes

FIETSEN
Gratis : enkel een eenmalige bijdrage van € 7 voor de jaarverzekering van
S-Sport zodat u een gans jaar verzekerd bent voor mogelijke ongevallen tijdens al
onze wandel– en/of fietstochten.

VERTREK : 13.30u LDC ‘t Dorp
WOE 8/5

Perron Noord Brasschaat

Do 16/5

Lekker Koeike Halle

WOE 22/5

waterbus en per fiets terug

WOE 29/5

‘s Gravenwezel
i.s.m.

MINIGOLF
WOENSDAG 22/5 - 10.30u - LDC
3 (+ € 2 vervoer betalen op de dag zelf)
We starten terug met onze maandelijkse
minigolf in Brasschaat. Ook supporters zijn
welkom én het is er heerlijk buiten zitten.
Inschrijven met enveloppe 2 vóór 21/5

MAANDACTIVITEIT Recreatief
DIENSTENCENTRUM ‘t Dorp
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LENTEBRUNCH
WOENSDAG 15/5 - DEUREN 11.00U - € 20
Tomatensoep met balletjes
Videe met puree
Zalmrolletje met oostendse saus
Vleesbrood met krieken
Cobourgham en salami
Tomaat roze garnalen
Koude zalm
Geroosterde kipfilet
Salad bar, sauzen, broodjes, botertjes
Fruitsla, chocomousse
Flesje wijn naar keuze inbegrepen

Muziek verzorgd door
Inschrijven met inschrijvingsenveloppe Brunch vóór 5/5

MAANDACTIVITEIT Recreatief
DIENSTENCENTRUM ‘t Dorp
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VAKANTIE FLOREAL : LAATSTE AFSPRAKEN
DINSDAG 7/5 - 15.30U - POLY 1 - GRATIS
Voor ieder wie in juni meegaat naar de zee houden we
nog even een korte bijeenkomst om de afspraken omtrent
vertrek en aankomst, verblijf, benodigdheden, … te overlopen. De afrekening moet ten laatste op 9/05/2019
gebeuren, tot dan is kosteloos annuleren nog mogelijk.

WANDELEN
Gratis : enkel een eenmalige bijdrage van € 7 voor de jaarverzekering van
S-Sport zodat u een gans jaar verzekerd bent voor mogelijke ongevallen tijdens al
onze wandel– en/of fietstochten.

VERTREK : 13.30u LDC ‘t Dorp
Do 23/5

Schilde Park

Afstand

kleine 5km

i.s.m.

Indien mogelijk, kom met de wagen dan kunnen ook zij die er geen hebben mee.

MAANDACTIVITEIT Vormend
DIENSTENCENTRUM ‘t Dorp
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GEHEUGENTRAINING - MAANDAG - 10u - € 2 - POLY 2/3
Wekelijks trainen we ons geheugen. De oefeningen zijn
niet te moeilijk; lezen, rekenen, logisch denken, het komt
allemaal aan bod. Zegt dit je wel iets? Kom dan samen en
in een gezellige groep je geheugen trainen.

FRANS - MAANDAG - 10u - € 2 + € 2 - Poly 1
Wekelijks komt een groep gemotiveerde leerlingen samen
om Frans te spreken.
Deze mensen volgden reeds de cursus voor gevorderden
en zitten op het niveau van de Franse Conversatie.

TAI JI—QI GONG - DINSDAG - 10u - € 5 + € 0.50 - Poly 1
Qi gong is het leren gebruiken en beheersen van je levensenergie door de ademhaling. De bewegingen maken je lichaam soepel en ontspannen, ze verbeteren je houding en
conditie. Dus Qi Gong is je lichaamshouding verbeteren, je
ademhaling regelen en je geest ontspannen.

STOELTURNEN - DINSDAG - 10u - € 2 - Poly 2/3
Er wordt geturnd van op een stoel met de bedoeling om
de personen die niet meer kunnen turnen op matten of
toestellen, toch te laten bewegen, hun spieren en gewrichten te trainen én de coördinatie te oefenen.

LINE DANCE - WOENSDAG - 9u30 - € 2 - Poly 1
Swa die een opleiding seniorendans volgde, brengt je op
vrolijke, hedendaagse muziek al dansend in beweging. Een
ontspanning van kop tot teen. We dansen meestal zonder
partner, dus iedereen is welkom!

MAANDACTIVITEIT Vormend
DIENSTENCENTRUM ‘t Dorp
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WEIGHT WATCHERS - WOENSDAG - 9u30 - Poly 2/3
Gezond afslanken ...? Alles eten, geen frustraties en toch
gewicht verliezen op een gezonde en evenwichtige manier? Je staat er niet alleen voor! De beste resultaten krijg
je door de steun van de andere afslankers in de groep.

SENIOROBICS - DONDERDAG - 10u - € 4 - Poly 1
Aerobic aangepast voor senioren ; ritmisch bewegen op
vrolijke uitnodigende muziek. Van kop tot teen blijven we
lenig, we verbranden caloriën en genieten van de muziek
en het gezelschap. Ieder die actief wil bezig zijn is welkom.

ZITDANS - DONDERDAG - 10u - € 1,5 - Poly 2/3
Doen jouw benen niet altijd meer wat je wil maar beweeg
je wel graag op vrolijke muziek? Dan is dit zeker iets voor
jou! We doen allerhande oefeningen in leuk gezelschap, én
we sluiten af met een kopje koffie en een gezellige babbel.

COMPUTERHULP - VRIJDAG - 10u - GRATIS - Poly 1
Velen onder ons bezitten reeds een smartphone, tablet ,
laptop of PC. De aankoop is eenvoudiger dan het gebruik.
Heb je vragen over het gebruik van één van uw toestellen
dan kan je bij ons terecht maar breng zeker je toestel mee.

PATCHWORK
DONDERDAG 16/5 - 14u - Poly 1 - € 0.5
Alle info ter plaatse

MAANDACTIVITEIT Vormend
DIENSTENCENTRUM ‘t Dorp
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DESSERTMIDDAG
DONDERDAG 2/5 - 14U - POLY 2/3 - € 2
Deze maand maken we WENTELTEEFJES MET PEREN.
Inschrijven met enveloppe 1 vóór woe 1/5

KARRENMUSEUM EN KIEKENHOEVE TE ESSEN
DONDERDAG 9/5 - 12.30U - € 4 + € 3 vervoer
We trekken richting Essen voor een bezoek aan het karrenmuseum.
De gids leidt ons doorheen het museum en toont niet alleen de karren,
wagens en koetsen, maar vertelt ook allerhande anekdotes die aan de
verschillende voertuigen en ambachten verbonden zijn.
Nadien praten we nog even na bij een drankje in De Kiekenhoeve.

Inschrijven met enveloppe 2 vóór woe 6/5

MAANDACTIVITEIT Vormend
DIENSTENCENTRUM ‘t Dorp
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PARKINSONPRAATCAFE
DONDERDAG 9/5 - 14U - POLY 2/3 - € 2, incl. kopje koffie
Wij nodigen jou en je partner uit om in ons praatcafé met
lotgenoten over parkinson te praten – Om steun te vinden bij elkaar –
Om van gedachten te wisselen – Om te luisteren naar elkaar – Om zo te
luisteren naar andere “ervaringsdeskundigen”.
In vervolg op enkele voorgaande bijeenkomsten van de Parkinson
Groep Schoten organiseren ook dit jaar een aantal bijeenkomsten waarbij geïnteresseerde leden en patiënten, al of niet met hun eventuele
partners of begeleiders de gelegenheid wordt geboden om gezellige
babbels met elkaar te hebben of dienstige informatie uit te wisselen.
Wij nodigen u allen van harte uit om deze bijeenkomst samen met ons
te komen bijwonen en zo elkaar (nog) beter te leren kennen.

Hopelijk mogen wij jullie
op 9 mei begroeten.

Bij voorkeur inschrijven
met enveloppe 1
vóór woe 8/5.
Ter info geven wij u hierbij alvast de voorlopige data voor de
Praatcafé’s in 2019 : 12/09 - 14/11 , altijd op donderdag.

MAANDACTIVITEIT Informatief
DIENSTENCENTRUM ‘t Dorp
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CYBERCRIMINALITEIT
DINSDAG 28/5 - POLY 1 - 14U - € 2, koffie incl.
Cybercops Belgium en CyberAware zijn opgericht om
mensen te informeren over hoe je veilig op het Internet kunt surfen.
Wat is Internet eigenlijk?
Wat zijn deep web en dark web?
Wat is Internet of Things?
Wat zijn valse e-mails en zombiecomputers?
Hoe probeert men u op te lichten?
Wat zijn goede paswoorden en hoe ga je ermee om?

We geven een niet-technische presentatie.
Surft u op Internet en hebben deze vragen enige interesse opgewekt?
Dan is dit zeker iets voor u.
ism
Progressief Senioren Alternatief
"OPSTANDING"

Inschrijven met inschrijvingsenveloppe 1 vóór 25/5

VERWACHT
DIENSTENCENTRUM ‘t Dorp

22

ZIJDEROUTE
DINSDAG 18/6 - 14U - POLY 1 - € 2, koffie incl.
Chris Cleeren bracht ons al eerder
enkele boeiende namiddagen.
Zijn aangename stem en uitgebreide
kennis over allerlei onderwerpen maken
hem tot een enthousiast verteller die
zeker de aandacht weet te trekken én
te behouden. Vandaag neemt hij ons
mee naar de zijderoute.
In de loop van de geschiedenis werd Eurazië doorkruist door wegen
over land en zee, waarlangs zijde en vele andere goederen werden uitgewisseld tussen mensen van over de hele wereld. Zij groeiden uit tot
enorme netwerken. Die droegen veel meer dan alleen maar merchandise en kostbare goederen met zich mee: de constante beweging en
vermenging van de bevolking bracht ook de overdracht van kennis,
ideeën, culturen en overtuigingen met zich mee, die een diepgaande invloed hadden op de geschiedenis en beschavingen van de Euraziatische
volkeren. Reizigers langs de Zijderoute werden niet alleen aangetrokken
door handel, maar ook door de intellectuele en culturele uitwisseling
die plaatsvond in steden langs de Zijderoute, waarvan vele zich ontwikkelden tot centra van cultuur en leren. Wetenschap, kunst en literatuur,
maar ook ambachten en technologieën werden dus gedeeld en verspreid in samenlevingen langs de lengtes van deze routes, en op deze
manier ontwikkelden en beïnvloedden talen, religies en culturen elkaar.
Dus heb je zin in een aangename leerrijke namiddag
dan mag je dit zeker niet missen.
Inschrijven met enveloppe 1 vóór 15/6

VERWACHT
DIENSTENCENTRUM ‘t Dorp
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BLUSCH MAATSCHAPPIJ EN HEEMMUSEUM WOMMELGEM
DONDERDAG 20/6 - 14U - POLY 1 - € 2, koffie incl.
Vandaag brengen we een bezoek aan het heemmuseum te Wommelgem. Het herbergt o.a. reconstructies van een drukkerij, diamantslijperij, schoenmakerij, dorpsschool, postkantoor. Verder vindt je er collecties klokken, radio’s, keukengerei enz, én ook enkele zogenoemde
“topstukken” behoren tot de collectie.
Ernaast bevindt zich het museum van de Bluschmaatschappij . Het bestaat uit een aparte loods waar je allerlei brandweermateriaal van door
de jaren heen kan bezichtigen, met ook enkele oude gerestaureerde
brandweerwagens.

Na afloop kunnen we ter plaatse nog iets drinken en wat napraten.
Inschrijven met enveloppe 2 vóór 15/6

MEDEDELINGEN
DIENSTENCENTRUM ‘t Dorp
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Op zondag 26/5 is het weer zover: we trekken met z’n allen naar de
kiesbureaus om onze stem uit te brengen.
Ons dienstencentrum staat
weer open voor de verkiezingen.

HULP BIJ INVULLEN PERSONENBELASTING
Dinsdag 28/5 - 9U-12U / 13.30U-15.30U
De dienst belastingen uit Antwerpen organiseert
in Schoten 2 zitdagen waarop je in de dienstencentra terecht kan voor ondersteuning bij het invullen van de brieven voor de personenbelasting.
De deuren openen om 8u00.
Men ontvangt een volgnummer; Al de beschikbare plaatsen voor de
ganse dag worden vanaf ‘s ochtends uitgedeeld.
Maandag 27/5 Cogelshof & Dinsdag 28/5 ’t Dorp

Donderdag 30/5
Vrijdag 31/5

Hemelvaart Zondagdienst
Brugdag
GEEN voormiddagactiviteiten

Maggy, lid van de VFG en trouwe bezoekster van ons dienstencentrum
is na een strijd tegen haar ziekte, van ons heengegaan. Wij wensen de
familie heel veel sterkte in deze moeilijke dagen. We zullen haar missen.
Ik kan helaas geen afscheid nemen
Ik kan helaas niet bij je zijn
Maar ik denk aan jou en voel de pijn
Pijn die een leven lang zal duren
Het had ook anders kunnen zijn ...

Dienstencentrum Cogelshof
Deuzeldlaan 49
2900 Schoten
03/644.67.94
dienstencentrumcogelshof@ocmwschoten.be

VASTE WEEKACTIVITEITEN
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GEZELSCHAPSSPELEN - DAGELIJKS - 9u00 - GRATIS - CAFETARIA
Er liggen diverse gezelschapsspelen ter uwer beschikking in
de cafetaria. Een greep uit het aanbod: Rummikub, Scrabble, dambord, pitjesbak...

BILJART - DAGELIJKS - 9u00 - € 0,50/30min - CAFETARIA
Er is één biljarttafel waarop dagelijks gespeeld kan worden.
Tijdens het maaltijdgebeuren tussen 12u en 13u30 kan er
niet gespeeld worden.
YOGA - MAANDAG - 9u30 - € 6,50 - AR
Yoga is een combinatie van ademhalings-, bewegings- en
ontspanningsoefeningen. Yoga is heilzaam bij stress, rug-,
nek- en gewichtsklachten, ademhalingsstoornissen en
slaapstoornissen. Yoga is bedoeld voor alle leeftijden,
mannen of vrouwen.

SPAANS 6 - MAANDAG 13u20 - JAARBIJDRAGE - P3/P4
Op een ontspannen manier maak je verder kennis met de
Spaanse taal en cultuur.
Ism CVO IVORAN, meer info: http://cvo-ivoran.be/

LINE DANCE - MAANDAG - 13u30 - € 2,00 - AR
Op het ritme van verschillende muziekgenres worden er
verschillende dansjes aangeleerd. Men doet dit in rijen
naast elkaar waarbij iedereen dezelfde passen maakt. Je
hebt geen vaste partner nodig.

VASTE WEEKACTIVITEITEN
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GEHEUGENTRAINING - MAANDAG - 14u00- € 2,00- C1
Met geheugentraining worden je hersenen in vorm
gehouden. Onder deskundige leiding van Rudy kan je elke
week je geheugen komen verbeteren! Cursusmateriaal en
een tasje koffie zijn voorzien.
SCHILDER- EN TEKENATELIER - MAANDAG - 13u30 - € 1,50 - P1/P2
Een groepje echte artiesten, verenigd onder de naam
Horizon, tonen telkens weer hun kunsten. Iedereen is
welkom, of je nu wil schilderen, boetseren of gewoon een
praatje maken.

LINDEDANCE VOOR BEGINNERS - MAANDAG 15u45 - € 2,00 - AR
Cursus voor beginnende dansers met minder danservaring.
Op EENVOUDIGE EN LANGZAME MANIER zullen verschillende figuren ingeoefend worden, om nadien mee te kunnen met de gevorderde dansers.

ENGELSE CONVERSATIE - DI- EN DONDERDAG 9u30 - € 0,50 - A1
OP een ontspannen manier wordt de actualiteit besproken.
(in het Engels weliswaar!).

SPAANS CONVERSATIE - DINSD. 13u20 - JAARBIJDRAGE- P3/P4
Je kan je reeds vlot en adequaat uitdrukken in het Spaans.
Onvoorbereide situaties schrikken je niet af.
Ism CVO IVORAN, meer info: http://cvo-ivoran.be/

PETANQUE - DINSDAG/VRIJDAG - 13u30 - € 0,50 - AR
Er wordt indoor petanque gespeeld op een kunstgrasmat.
Poets je ballen op en vergezel ons!

VASTE WEEKACTIVITEITEN
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BRIDGE - DINSDAG/DONDERDAG - 13u30 - € 0,50 - P1/P2
Hersenen trainen? Dan is bridge beslist een uitdaging. Een
goed geheugen, concentratie en denkvermogen zijn alvast
een prima start. Goede afspraken met je partner zijn onontbeerlijk.

HOBBYCLUB ‘T STOKPAARDJE - DINSDAG - 13u00 - € 2,00– C1
Heb je een leuke hobby maar ben je toch wat eenzaam?
Beleef je eigen hobby of leer er een nieuwe in onze gezellige groep. Hier kan iedereen zichzelf zijn, heerst plezier en
worden vriendschappen als vanzelf geboren.

TAFELTENNIS RECREATIEF - DI-/DONDERDAG - 13u30 - € 0,50 - AR
We spelen op recreatieve basis spelletjes van 15 minuten.
Iedereen welkom!

COMPUTERHULP - DINSDAG - 14u00 - GRATIS - C2
Wat ook je vraag of probleem is, klop gerust eens aan bij
de vrijwilligers van de Schoten-Seniorencomputerlessen
http://www.schoten-sc.be/Cursussen.html

TAI CHI / QIGONG - WOENSDAG - 9u45 - ABONNEMENT- AR
Qigong heeft als doel de lichamelijke en geestelijke
gezondheid te verbeteren en te behouden.
Tai Chi is een rustige Chinese bewegingsvorm die zich richt
op de ontspanning en het evenwicht van lichaam en geest.

TAFELTENNIS ‘t STOKPAARDJE - WOE/VRIJ - 14u - € 1,50 - AR
Tafeltennis olv hobbyclub ‘t Stokpaardje. Er wordt enkel op
recreatieve basis gespeeld. Breng zelf je paletje mee.
Iedereen welkom.

VASTE WEEKACTIVITEITEN
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PERGAMANO/HANDWERK- WOENSDAG- 13u00 - € 0,50 - P1/P2
Er worden creatieve wenskaarten gemaakt met verschillende technieken. Pergamano, het op een specifiek doorprikken van perkament, is er één van.

SPAANS 1 - DONDERDAG - 9u00 - JAARBIJDRAGE - P3/P4
¡Hola! Vind jij Spaans ook zo’n prachtige taal? Je zal al snel
merken dat het een grote troef is als je de taal.
Ism CVO IVORAN, meer info: http://cvo-ivoran.be/

RUST ROEST - DONDERDAG - 10u00 - € 0,50 - AR
De lessen zijn specifiek voor mensen met een bewegingsbeperking (MS, spierziekten…). Deze lessen worden
gegeven door een professionele kinesist

PORTRET - DONDERDAG 13u30 - € 1,50 - P3 en P4
Diverse portretschilders die zich verenigen onder de naam
Horizon maken graag jouw portret!! Kom zeker eens langs.

SAMENZANG ALOEËTTE- VRIJDAG - 10u30 - € 2,00 - AR
We zingen meerstemmige volksliedjes en plezier maken is
het belangrijkste! Je mag altijd komen mee doen. Je zal
verbaasd zijn van het feel-good effect dat je ervan krijgt.

KALLIGRAFIE - VRIJDAG - 9u30 - € 1,50 - P1 en P2
Wat heb je nodig? Een vaste hand, een pen met brede
punt en veel geduld!

SPAANS 8 - VRIJDAG - 9u00 - JAARBIJDRAGE -P3/P4
Deze cursus volgt op de lessen Spaans 6e jaar.
Ism CVO IVORAN, meer info: http://cvo-ivoran.be/

MAANDACTIVITEIT Recreatief

MUZIKALE DESSERTENMIDDAG
VRIJDAG 17/05
14u00, dessertjes om 14u45
Cafetaria
€ 5,00 voor een goed gevuld
en zonnig dessertbordje.
Inschrijven bij Sarah tem. 14/05

HANDWERK
VRIJDAG 17/05
14u00
Cafetaria
Verschillende soorten materiaal,
patronen en gerief ter beschikking

BINGO
WOENSDAG 22/05
14u00
Cafetaria
€ 3,00/6 kaarten

30

MAANDACTIVITEIT Recreatief
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UITSTAP SEEFBROUWERIJ
DONDERDAG 09/05
Start rondleiding 14u00
We vertrekken om 13u00 aan het Cogelshof met auto’s. Je betaalt
€ 2,50 om mee te rijden en voor de parking.
€ 10,00 voor inkom, rondleiding en een degustatie van het befaamde
bier.

.

De gids, voor ons speciaal Guy (onze vaste vrijwilliger in de cafetaria op
dinsdag), neemt ons mee in de brouwerij van de Antwerpse Brouw
Compagnie! Geen museum, geen flashy animatieschermen en filmpjes,
maar van dichtbij ontdekken hoe het er echt aan toe gaat in een
brouwerij. Guy is een ervaren bierexpert die ons meeneemt doorheen
het boeiende verhaal van de brouwerij, de geschiedenis van bier in
Antwerpen en alles uitlegt over bierbrouwen - van mouten tot gisten Trots stelt hij ons de uiteraard ook de verschillende bieren voor!

Inschrijven verplicht bij Sarah tot en met 7/05.

MAANDACTIVITEIT Vorming
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ZIJDESCHILDEREN
DONDERDAG 02/05
13u30
A1

€ 12,50 voor de les en het materiaal
“Lampenkap”
Info en inschrijving: www.zijdecrea.be

BLOEMSCHIKKEN
WOENSDAG 15/05
13u30
A1
€ 11,00/pp voor plantmateriaal
en drankje achteraf

Inschrijven bij Sarah tot 13/05. NIET BETAALD = NIET INGESCHREVEN

MAANDACTIVITEIT Vorming
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LES PERGAMANO
VRIJDAG 10 & 24/05
10u
C1
€ 0,50

COMPUTERLESSEN
COMPUTERLES
Windows 10 basis: vrijdagen 26/4—3-10-17-24/5 en 7/6 € 30,00
De lessen starten steeds om 13u30 en gaan door in lokaal C2
Inschrijven en informatie via:
http://www.schoten-sc.be

U HEBT GEWOON EEN VRAAG OF HULP NODIG?
Elke dinsdagnamiddag tussen 14u en 16u bent u van harte welkom
in lokaal C2. De vrijwilligers van onze computerclub helpen u
graag verder.
Deze dienst is gratis.

MAANDACTIVITEIT Informatief
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INFOHUIS AUTISME
VRIJDAG 3/05
10u00—13u00
C1 en A1
Gratis
Iedereen welkom!
Om ouders, familieleden en mensen met autisme op allerlei manieren
de kans te geven in contact te komen met bondgenoten organiseren
we het Infohuis Autisme. In het Infohuis Autisme kan je als ouder,
persoonlijk betrokkene of volwassene met autisme vrijblijvend
langslopen voor een babbel met een ouder, partner of een volwassene
met autisme. Je kan er terecht bij vermoedens van autisme, als je pas
de diagnose kreeg of al wat langer bekend bent met autisme in je gezin
of familie en een gesprek wil met een betrokkene. De bondgenoten
van het Infohuis Autisme kunnen jou een antwoord geven op concrete
praktische vragen, luisteren naar jouw verhaal en tips geven vanuit hun
eigen ervaring. Je kan ter plekke ook interessante literatuur inkijken,
een infopakket meenemen…

DIENSTVERLENING
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ZITDAG INVULLEN BELASTINGBRIEVEN
MAANDAG 27/05: LDC Cogelshof
Van 9u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 15u30
De deuren openen om 8u00. Men kan een volgnummer bekomen op de
1e verdieping thv lokaal C2. Al de beschikbare plaatsen worden vanaf
‘s ochtends uitgedeeld.
Deskundigen vullen voor u uw belastingbrief in.
Breng zeker de identiteitskaart mee en eventuele fiscale attesten
(dienstencheques, kinderopvang…).
DINSDAG 28/05: LDC ‘t Dorp
Van 9u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 15u30
De deuren openen om 8u00. Al de beschikbare plaatsen voor de ganse
dag, worden vanaf ‘s ochtends uitgedeeld.

DIENSTVERLENING
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BOODSCHAPPENTAXI
ELKE DINSDAG
U wordt thuis opgehaald door onze vrijwillige chauffeur (Stanny of
John) tussen 9u30 en 10u00
Wanneer alle plekjes in de voormiddag benomen zijn, kan er een ritje in
de namiddag ingepland worden.
Een ritje betaalt u € 2,00 de dag zelf aan de chauffeur.
Het busje beschikt over een lift, dus mensen die gebruik maken van een
rolstoel of rollator zijn zeker ook welkom.
Een plekje reserveren kan tot de dag voordien in LDC ‘t Dorp of
LDC Cogelshof of via 03 680 07 77 of 03 644 67 94
Tijdens de maand mei wordt er gereden op volgende dinsdagen:

Dinsdag 07/05: Lidl en Delhaize
Dinsdag 14/05: Colruyt en Aldi
Dinsdag 21/05: Lidl en Delhaize
Dinsdag 28/05/ Colruyt en Aldi

MEDEDELING
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SLUITINGSDAGEN MAAND MEI
DE ADMINISTRATIEVE DIENSTEN ZULLEN GESLOTEN ZIJN OP VOLGENDE
DAGEN:
- Woensdag 1 mei
- Donderdag 30 mei
- Vrijdag 31 mei: brugdag, enkel de activiteiten in de namiddag
gaan door.
De cafetaria is wel steeds geopend van 11u30 tot 17u.

VERKIEZINGEN
Zondag 26 mei trekken we weer met zijn allen naar de stembus.
We kiezen voor het Europese Parlement, voor de Kamer van
Volksvertegenwoordiging en voor het Vlaams Parlement.
In het Cogelshof worden weer enkele
stembureaus ondergebracht.
Onze cafetaria zal die dag ook om 9u00 geopend zijn.

VERWACHT
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EXTRA BINGO
VRIJDAG 14/06
14u00

PAELLA AVOND
DONDERDAG 20/06 (LET OP: deze datum werd aangepast!!)
18u00
Info volgt

ZOMERBUFFET
VRIJDAG 19/07
12u00
Info volgt

BELEVINGSWANDELING VORDENSTEIN
DONDERDAG 27/06
14u00
Info volgt

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS 39
Wachtdienst dokters

0900 10 512

Wachtdienst apothekers

0900 10 500

Brandweer/ziekenwagen

100 met GSM 112

Antigifcentrum

070 245 245

Politie bij hoogdringendheid

101 met GSM 112

Politie Schoten

03 680 12 70

Bankkaart verloren of gestolen

070 344 344

Identiteitskaart verloren of gestolen

00800 2123 2123

Algemeen nummer gemeente Schoten

03 680 09 00

Algemeen nummer OCMW Schoten

03 680 06 40

Dienstencentrum ‘t Dorp

03 680 07 77

Dienstencentrum Cogelshof

03 644 67 94

Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg

03 680 06 35 / 38

Dienstenonderneming Ouderenzorg met
Poetshulp, Taxicheques en Personenalarm

03 680 06 36

Dienst Pensioenen en sociale premies

03 680 07 75 / 76

Minder Mobielen Centrale

03 646 16 88

Handicar

03 646 52 98

WoonZorgCentrum Verbert - Verrijdt

03 680 05 95

Dagverzorgingscentrum

03 680 07 70

Informatie Kortverblijf en Flatjes

03 680 05 65 / 66

Dienstenonderneming voor gezinnen

03 680 06 34

INFO PER MAIL ONTVANGEN
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dienstencentrumdorp@ocmwschoten.be
Dienstencentrum ‘t Dorp
J. Van Craenstraat 1
2900 Schoten
03 680 07 77
maandag tot vrijdag van 9u00 tot 16u00
Als je graag onze ‘INFO’ per mail wil ontvangen, e-mail dan naar één
van beide dienstencentra. Zo kennen we je juiste e-mailadres en van
zodra de nieuwe ‘INFO’ klaar is zetten wij hem graag in jouw mailbox.
Zo kan je thuis, vers van de pers, al eens bekijken wat we de komende tijd te bieden hebben.
Surf ook eens naar
www.ocmwschoten.be - DIENSTENCENTRA - ACTIVITEITENKALENDER
voor een beknopt overzicht van de geplande activiteiten voor de
komende periode.

dienstencentrumcogelshof@ocmwschoten.be
Dienstencentrum Cogelshof
Deuzeldlaan 49
2900 Schoten
03 644 67 94
maandag tot vrijdag van 9u00 tot 16u00

