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ONTMOETING EN ONTSPANNING
Iedereen is welkom in ons buurtrestaurant, een ontmoetingsruimte
waar je een babbeltje kan slaan, nieuwe mensen ontmoeten, de krant
lezen, een gezelschapsspel spelen, een kaartje leggen of zoveel meer.
INFORMATIE EN ADVIES
In het LDC kan je terecht voor allerlei informatie. Elke vraag verdient
aandacht en wij doen ons uiterste best om een passend antwoord te
geven binnen het eigen aanbod of via gerichte doorverwijzing naar een
gespecialiseerde dienst.
SUGGESTIES, WENSEN EN KLACHTEN
Binnen de werking van onze dienstencentra trachten wij vraaggericht te
werken. Alle opmerkingen en suggesties zijn dus meer dan welkom. De
centrumleider nodigt u uit tot een open gesprek. Je kan ook je boodschap schriftelijk melden: vul het klachten- suggestieblad in en deponeer het in de brievenbus aan het bureau van de centrumleider. Je
naam vermelden is geen must maar het vergemakkelijkt wel een vlotte
en gerichte aanpak.
DIENSTVERLENING
We hebben speciale aandacht voor wie zich in een beginnende
zorgsituatie bevindt. Door voldoende zorg op maat aan te bieden,
helpen we jou om zo lang mogelijk zelfstandig in je vertrouwde
omgeving te kunnen wonen en leven. Uitgebreide info volgt hierna.
WARME MAALTIJD
In ons buurtrestaurant wordt dagelijks tussen 12u en 13u30 een warme maaltijd geserveerd. Voor €7 kan je, zonder reserveren, genieten
van soep, een hoofdgerecht, dessert en water. U wordt aan tafel bediend waardoor u het echte restaurantgevoel ervaart. Er zijn ook alternatieve maaltijden en snacks aan democratische prijzen te verkrijgen.

DIENSTVERLENING
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PEDICURE EN MANICURE
Pedicure € 16,00 / Manicure € 14,00 / Lakken € 5,00
Cogelshof:
dinsdag / donderdag
’t Dorp:
maandag / dinsdag / woensdagvoormiddag
Enkel op afspraak 03/680 06 40 - 03/644 67 94 - 03/680 07 77
KAPSALON
Knippen
Mise-en-plis
Brushen
Permanent
Kleuring

incl. wassen
€ 9,00
incl. wassen, lak
€ 13,00
incl. wassen, lak
€ 15,00
incl. wassen, knippen, mise-en-plis / brushen
incl. wassen, knippen, mise-en-plis / brushen

€ 37,00
€ 37,00

Cogelshof: vrijdagvoormiddag
’t Dorp:
donderdag- en vrijdagnamiddag
Enkel op afspraak 0475/92.48.84.
BAD OF DOUCHE in een aangepaste badkamer
Cogelshof ma-vrij
9u-16u
’t Dorp
ma-vrij
13u-16u
Enkel op afspraak 03/680 07 77

€ 1 (breng zelf alles mee)
€ 3 (zeep, handdoeken, shampoo incl.)

WASSALON
Wasbeurt € 2 - 1/2u droogkast € 1 (enkel met munten van € 1 en € 0,50)
Van maandag tot en met vrijdag van 9u tot 16u.
SAMEN STAAN WE STERK
De lokale dienstencentra werken nauw samen met de gemeentelijke
ouderenadviesraad. We proberen op deze manier een gevarieerd aanbod
aan activiteiten en informatie aan te bieden en een ruim publiek te bereiken. Frisse ideeën zijn steeds welkom.
Als je denkt een steentje te kunnen bijdragen, mag je steeds contact opnemen met de centrumleiders van LDC Cogelshof en LDC ‘t Dorp.

DIENSTVERLENING
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DIENST PENSIOENEN EN SOCIALE PREMIES
Hier kan je terecht met al je vragen over pensioenen, tegemoetkomingen, parkeerkaarten, euthanasie, wilsbeschikking, orgaandonatie …
Dienstencentrum ‘t Dorp: Van ma tot vrij tussen 9u en 12u en in de namiddag op afspraak. 03/680.07.75 of 03/680.07.76
THUISZORGDIENSTEN
Hier kan je terecht voor alle info over gezinszorg en poetsdienst, personenalarmtoestellen, taxicheques … 03/680.06.35/36/38
HANDICAR / MINDER MOBIELEN CENTRALE
Vervoer voor personen die niet langer zelf voor hun verplaatsing kunnen
instaan. Ook voor rolstoelgebruikers en hun begeleider.
Handicar : Alle weekdagen van 14u tot 16u op 03/646.52.98.
MMC :
Alle weekdagen van 10u tot 16u op 03/646.16.88.
NACHTZORG, NACHTOPPAS
03/220.17.77 of info@nachtzorg.be of www.nachtzorg.be
BRIEVENBUSSEN ZIEKENFONDSEN
Zowel de Christelijke als de Socialistische mutualiteiten plaatsten hun
brievenbus aan de ingang van dienstencentrum Cogelshof én ‘t Dorp.
INFOSTANDAARD DE LIJN
In het dienstencentrum vind je alle info over De Lijn ; dienstregeling van
bus of tram in de omgeving van Schoten, algemenen info, …
WiFi
Beide dienstencentra stellen gratis WIFI ter uwer beschikking.
ASSISTENTIEWONINGEN ‘SCHUTTERSHOF’ EN SENIORENFLATS03/680.06.03. - 03/680.05.65.

DIENSTVERLENING
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VRIJWILLIGERS
Mede dankzij de steun en de belangeloze inzet van
vrijwilligers kunnen wij als dienstencentrum heel wat betekenen voor de
Schotenaar. Dagelijks mogen wij rekenen op de hulp van vrijwilligers. Dat
varieert van hulp in de cafetaria, organiseren en begeleiden van feestjes,
uitstappen of het aanleren aan anderen waar je zelf goed in bent.
Wil jij graag deel uitmaken van een toffe ploeg vrijwilligers? Kom eens
langs bij de centrumleider. We zijn steeds op zoek naar helpende handen
en iedere vrijwilliger is van harte welkom.

BOODSCHAPPENTAXI
Voor wie graag wat hulp heeft bij het boodschappen doen, biedt het
dienstencentrum ondersteuning. Wekelijks staat er een busje klaar om je
thuis op te halen, je naar de supermarkt te voeren en je nadien mét je
boodschappen terug naar huis te brengen en dit voor slechts €2. Er is
zelfs plaats voor rolwagengebruikers. In onze maandelijkse Info vind je
terug wanneer er naar waar wordt gewinkeld.
Een plaatsje reserveren doe je in dienstencentrum Cogelshof op
03/644.67.94. of dienstencentrum ‘t Dorp op 03/680.07.77.
Na lang twijfelen hebben we toch beslist nog niet
opnieuw te starten met de boodschappentaxi.
We werken aan een veilig alternatief!
Heb je hulp nodig, of moet je toch dringend een boodschap doen,
aarzel dan zeker niet om ons te contacteren.
We zoeken dan samen met jou naar een oplossing!

TEVREDENHEIDSONDERZOEK
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TEVREDENHEIDSONDERZOEK

Door middel van een tevredenheidsonderzoek willen wij peilen naar
uw interesses en ervaringen met betrekking tot de werking van ons
dienstencentrum.
Aangezien wij onze werking continu willen verbeteren, staan wij altijd
open voor uw opmerkingen of suggesties, maar af en toe willen we u
extra bevragen. U als gebruiker weet immers beter dan wie ook op
welke punten wij onze dienstverlening en aanbod aan activiteiten nog
verder kunnen bijschaven en optimaliseren.
Immers, … alles kan beter!
U vindt de vragenlijst bij deze INFO, hij zal eveneens bedeeld worden
met de uitdrukkelijke vraag tot deelname. Je kan hem via https://
www.schoten.be/ocmw/ldc ook afprinten, invullen en hem nadien
aan ons bezorgen, dit kan ook via mail.
Mogen wij op uw medewerking rekenen?
Zeker doen, want zo maakt u kans op een gratis maaltijd. Uit de deelnemende formulieren worden per dienstencentrum 5 winnaars geloot. Let op, want enkel wie het formulier volledig invult maakt kans.
Alvast heel erg bedankt en zo werken we samen aan
een dienstencentrum waar iedereen zich goed voelt!

CAFETARIA
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De cafetaria blijft voorlopig nog gesloten in
de namiddag
De openingsuren blijven van 11u30 - 14u00
Dit al zeker tot en met 26/10!
Breng dus zeker een eigen drankje mee
want ook de drankautomaten blijven buiten
gebruik, dit voor jullie eigen veiligheid!

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

VOORWOORD
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Dag allemaal,
Ik ben zo blij dat jullie weer allemaal massaal naar het Cogelshof komen.
Stilaan zijn alle activiteiten opnieuw gestart en vinden jullie de weg terug naar
ons buurtrestaurant.
Hoewel de epidemie nog niet verdwenen is en het nog steeds al corona is wat
de klok slaagt, houdt het velen onder jullie niet tegen om deel te nemen aan de
geplande activiteiten.
We kunnen het niet ontkennen, het zijn rare tijden...
En daarom wil ik jullie graag bedanken, de opgelegde richtlijnen zijn niet
altijd even gemakkelijk en sommige dingen vragen een enorme aanpassing,
jullie zijn het tenslotte altijd anders gewoon geweest .

Bedankt, Bedankt, Bedankt om de richtlijnen zo goed te volgen, mee na te
denken hoe en wat er beter kan, begripvol te zijn, geduldig te zijn, aanwezig te
zijn en vooral ENTHOUSIAST te zijn!

NEN HELEN DIKKE MERCI!!

Stephanie

VASTE WEEKACTIVITEITEN
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BILJART - DAGELIJKS - 9u00 - € 0,50/30min - RESTAURANT
Er is een biljart waarop dagelijks gespeeld kan worden.
YOGA - MAANDAG - 10u- € 6,50 - AR
Yoga is een combinatie van ademhalings-, bewegings– en relaxatieoefeningen
LINE DANCE - MAANDAG - 13u30 of 14u30 - € 2,00 - AR
Er wordt gedanst op verschillende genres muziek in rijen naast elkaar.
SCHILDER- EN TEKENATELIER - MAANDAG - 13u30 - € 1,50 - P1/P2
Iedereen is welkom bij Horizon: schilderen, boetseren, babbeltje...
GEHEUGENTRAINING - MAANDAG - 14u00 - €1,00 - C1
Door denkoefeningen worden je hersenen getraind.
ENGELSE CONVERSATIE - DINSDAG - 9u30 - €0,50 - P1/P2
Samen durven Engels praten, daar draait het om.

INITIATIE DANSEN - DINSDAG - 10u00 - € 0,50 - AR
Dansen houdt je jong en soepel!
SPAANS - DI, DO & VRIJ - 13u00 - P3/P4 - Jaarbijdrage
Info: www.cvoantwerpen.be

VASTE WEEKACTIVITEITEN
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BRIDGE - DINSDAG/DONDERDAG - 13u30 - € 0,50 - A1
Je speelt met een vaste partner een onderhoudend kaartspel.
HOBBYCLUB ‘T STOKPAARDJE - DINSDAG - 13u00 - € 1,00– P1/P2
Iedereen welkom met welke hobby dan ook. Gezelligheid troef!
TAFELTENNIS RECREATIEF - DI-/DONDERDAG - 13u30 - € 0,50 - AR
We spelen spelletjes van 15 minuten, zonder punten te tellen.
COMPUTERHULP - WOENSDAG - C2
Je kan vrij inlopen met welke computervraag dan ook.
TAI CHI / QIGONG - WOENSDAG - 9u45 - ABONNEMENT- AR
We verbeteren lichamelijke en geestelijke gezondheid door beweging.
TAFELTENNIS ‘t STOKPAARDJE - WOE/VRIJ - 14u - € 1,00 - AR
Breng je paletje mee, iedereen is welkom!
PERGAMANO/HANDWERK- WOENSDAG- 13u00 - € 0,50 - P1/P2
We maken wenskaarten met allerlei technieken.
KALLIGRAFIE - VRIJDAG - 9u30 - € 1,5 - P1/P2
We leren mooie handschriften te vormen
PORTRET - Start nog niet op vanwege COVID 19
Wekelijks wordt er voor een model gezorgd door Horizon.

VASTE WEEKACTIVITEITEN
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PERGAMANO LES - VRIJDAG OM DE WEEK - 10u00 - € 0,50 - C1
SAMENZANG ALOEËTTE- VRIJDAG - 10u30 - € 2,00 - AR
We zingen meerstemmige volksliederen, plezier maken is belangrijk!
RUST ROEST - start nog niet terug op vanwege COVID 19
Deze turnlessen zijn voor mensen met beweegmoeilijkheden.

PROCEDURE BIJ KLACHTEN
Hebt u klachten of opmerkingen over de werking binnen het dienstencentrum? U vindt een klachtenformulier in de gang van het LDC
waarop u uw klacht of bemerking kan formuleren. De procedure die
wij hanteren bij de klachtbehandeling wordt hierop ook beschreven.
Hebt u klachten over ons buurtrestaurant? Ook dan kan u werken via
het klachtenformulier in de gang.
Uiteraard bent u voor om het even welke klacht ook welkom bij

GEPLANDE ACTIVITEITEN
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Mooie en betaalbare juwelen,
De nieuwe collectie van Victoria is prachtig!

Wanneer: 7 oktober 2020
Uur: 14u - 16u
Waar: Cafetaria
Wil je al eens kijken naar wat Magd voor jullie in petto heeft?
Kom dan gerust even de catalogus inkijken bij Stephanie
Laat je je graag verrassen? Kom dan gewoon 21 oktober een kijkje nemen :)

Goed nieuws voor de dames van het bloemschikken want in oktober beginnen
we er weer aan!!! :)
Er staat dit keer
een echt herfststuk op het programma.

Wanneer: 21 oktober 2020
Uur: 13u30 - 16u
Kostprijs 12 EUR

Inschrijven kan bij Stephanie, diegene die reeds waren ingeschreven voor de
cursus van maart krijgen voorrang.

GEPLANDE ACTIVITEITEN

16

Het is weer tijd voor BINGO!!
Hopelijk deze maand meer inschrijvingen zodat we er een
knaleditie van kunnen maken! :)
Wij hopen jullie allemaal te mogen verwelkomen!

Wanneer: 28 oktober 2020
Uur: 14u—16u
Kostprijs 3 EUR voor 6 kaarten
Inschrijven kan bij Stephanie
VOL = VOL

GEZOCHT “VROLIJKE BAKKERS” 17

Er is niets gezelliger dan samen kletsen en bakken
Onder het motto:
“er is altijd tijd voor koffie en er is altijd plaats voor koekjes en cake” zijn we op
zoek naar vrolijke bakkers!
We komen samen op regelmatige basis om lekkere koekjes en cake te bakken!
Gewoon zomaar of voor speciale gelegenheden, er zal gesmuld worden :)
Bak je graag, wil je dit doen in goed gezelschap en met een drankje erbij…
Schrijf je dan in voor ons “bakteam Cogelshof”
Inschrijven kan bij Stephanie, je kan er ook terecht met al je bakideeën!
Wij caken er al naar uit! :)

RICHTLIJNEN
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RICHTLIJNEN
Breng gepast geld mee!
Kom maximaal 5 min op voorhand
en verlaat na de activiteit onmiddellijk het dienstencentrum.
De social distance van 1,5m wordt ten allen tijden bewaard!
Breng zelf een drankje mee
want de cafetaria blijft voorlopig gesloten.
Voor bepaalde activiteiten dien je in te schrijven zo wordt de
maximale capaciteit niet overschreden.
Inschrijven kan steeds bij Stephanie!

MEDEDELINGEN BETREFFENDE FEESTJES
Omwille van de onzekere tijden van Corona werden alle feestjes die
we normaal in het najaar organiseren geannuleerd.
Dus geen kaas-&wijnavond, geen seniorenweek, geen kerstmarkt en
jammer genoeg ook geen kerstfeest.
Hopelijk kunnen we vanaf 2021 het glas heffen op het 10-jarig bestaan
van ONS Cogelshof!

10-JARIG BESTAAN
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In 2021 bestaan we 10 jaar en dat moet gevierd worden.

We zoeken creatieve vrijwilligers, mensen met goede ideeën om samen met ons
na te denken, te plannen en te organiseren.
Het moet een feest worden om nooit meer te vergeten!
Wie heeft er zin om hier mee zijn schouders onder te zetten en samen met ons
een knalfeest te organiseren?
Vanwege de corona is er qua organisatie nog niet veel in huis gekomen, het is dan
ook dringend tijd om samen eens te brainstormen! :)
Ben jij een creatieve ziel, kan je goed plannen, maak je goede koffie of
ben je er gewoon graag bij?
Iedereen is welkom om mee te denken!
Schrijf je in bij Stephanie
Heb je een goed idee maar zegt het feestcomité je niets, geen probleem!
Mijn deur is altijd open voor goeie ideeën, een praatje en een beetje nostalgie!

ROMMELMARKT
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Met spijt in het hart hebben we de beslissing genomen
om onze jaarlijkse rommelmarkt, die normaal plaatsvond
op zondag 11 oktober, te annuleren.
Een rommelmarkt zonder snuisteren en rommelen is
geen rommelmarkt en wil het net dat zijn dat we niet mogen omwille van COVID 19 .
Hou zeker alle “rommel” bij want uitstel is geen afstel!
We maken samen van de editie van 2021 een nog groter
succes! We houden jullie in ieder geval op de hoogte!
En hopelijk mogen we jullie enorm talrijk ontvangen!

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

VASTE WEEKACTIVITEITEN
DIENSTENCENTRUM ‘t Dorp
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FRANS - MAANDAG - 10u - € 2 + € 2 - Poly 1
Heel wat senioren vullen hun voormiddag met Franse Conversatie.

GEHEUGENTRAINING - MAANDAG - 10U - € 1 - POLY 2/3
We trainen ons geheugen met niet al te moeilijke oefeningen.

BILJART HANDICAP - VERMOEDELIJKE START 12/10
Op andere momenten kan je voor € 0.50 een half uur spelen.

HOBBY - START DIT JAAR NIET MEER OP
“Babbelen en breien” gaan wel degelijk samen.

SJOELEN-BOCCIA - 19/10

GEZELLIG SAMENZIJN - 14U - POLY 1

De kans bestaat dat we een spelletje Sjoelen of Boccia kunnen spelen.

TAI JI—QI GONG - DINSDAG - 10u - € 5 + € 0.50 - Poly 1
Qi Gong maakt je lichaam soepel, verbetert je houding en ontspant.

STOELTURNEN - DINSDAG - 10u - € 1 - Poly 2/3
Van op je stoel spieren en gewrichten trainen en je coördinatie oefenen.

PETANQUE - WOENSDAG - Gratis - Buiten
Speelde je al eerder of ben je een beginneling? Je bent welkom!

ZWEMMEN - START DIT JAAR NIET MEER OP
We gaan zwemmen in Brasschaat. Je kan mee rijden als je wil.

LINE DANCE - WOENSDAG - 9u15/10u30 - € 1.5 - Poly 1
Op vrolijke, hedendaagse muziek brengt Swa je al dansend in beweging.

WEIGHT WATCHERS - TIJDELIJK OP ANDERE LOCATIE
Gezond afslanken ...? Alles eten en toch gewicht verliezen.

VASTE WEEK ACTIVITEITEN
DIENSTENCENTRUM ‘t Dorp

23

MASSAGEVERWENMOMENT - DO - VM - € 5 - Kapsalon
Laat je verwennen tijdens een ontspannende massage.

SENIOROBICS - DONDERDAG - 10u - € 4 - Poly 1
Aerobic voor senioren ; ritmisch bewegen op vrolijke muziek.

ZITDANS - DONDERDAG - 10u - € 1 - Poly 2/3
Bewegen op muziek vanop je stoel én een gezellige babbel nadien.

COMPUTERHULP - START VOORLOPIG NIET OP
Wij beantwoorden je vragen over je smartphone, tablet, laptop of pc?

ZIJDESCHILDEREN - VRIJDAG - 9u - € 0.5 - Poly 2/3
Kom zelf proberen! Men geeft je met plezier wat meer inlichtingen.

KOERSBAL - VRIJDAG - 13.30u - € 0.5 + € 0.5 - Poly 1
Samen met Recrea 3+ petanquen met andere ballen én op een mat.

KAARTEN - RUMMIKUB - VOORLOPIG NOG NIET
Afhankelijk van de opening van de cafetaria en de bestuursbeslissing.

ONTSMET
UW HANDEN
ÉN DRAAG
MONDMASKER
IN DE GANGEN
EN ALS JE
RONDLOOPT IN
CAFETARIA
OF ZALEN

MAANDACTIVITEITEN
DIENSTENCENTRUM ‘t Dorp
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WOENSDAG 7/10 & 21/10
14u

Poly 1

€ 3 / 6 spelletjes

BEN JE GRAAG ZEKER VAN EEN PLAATSJE ?
RESERVEER DAN ZEKER PERSOONLIJK BIJ ILSE ,
DUS NIET PER ENVELOPPE,
ANDERS RISKEER JE DAT DE 26 PLAATSEN VOLZET ZIJN !
VOOR 7/10 RESERVEER JE OP MA 5/10 OF DI 6/10
VOOR 21/10 RESERVEER JE OP MA 19/10 OF DI 20/10

MAANDACTIVITEITEN
DIENSTENCENTRUM ‘t Dorp
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MODESHOW DONELLI ’S
DONDERDAG 8/10 - 14U - CAFETARIA

FEMMA HOBBY
DINSDAG 6/10 & 20/10 - 14u - Poly 2/3 - € 0.5

FEMMA PATCHWORK
DONDERDAG 15/10 - 14u - Poly 1 - € 0.5

MAANDACTIVITEITEN
DIENSTENCENTRUM ‘t Dorp
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LEIF : EUTHANSIE, NEGATIEVE WILSBESCHIKKING,
ORGAANDONATIE
DINSDAG 20/10 - 14U - POLY 1 - € 2, incl. kopje koffie
‘Het enige zekere in het leven is dat we allemaal doodgaan’, wordt wel
eens gezegd. Alleen is het tijdstip en de manier waarop we sterven
voor niemand een zekerheid. Feit is dat in ons land de helft van de bevolking met de hulp van een arts overlijdt. De overigen sterven rustig
in hun slaap of overlijden plotseling, bijvoorbeeld door een verkeersongeval of een hartinfarct. Ideaal gesproken moet de patiënt betrokken worden, zijn lot zo veel mogelijk zélf kunnen bepalen.
Maar zelfs als hij niet meer bewust is, kan de patiënt zijn beslissingsrecht uitoefenen door voorafgaand een aantal bepalingen vast te leggen, de wetgeving staat hem daarin bij.
Het einde is te belangrijk om er niet bij stil te staan.
Er bestaan in België vijf wilsverklaringen die men voorafgaand kan opstellen. Op deze manier kunnen artsen en zorgverleners later met de
wil van de patiënt rekening houden, wanneer deze zich niet langer zelf
kan uitdrukken.
Meer en meer mensen willen 'met hun papieren' in orde zijn. En dan
begint de zoektocht naar 'wilsverklaringen'. Met behulp van deze wilsverklaringen kan men dus aan ‘voorafgaande zorgplanning’ doen.
Wil U hierover
meer weten,
kom dan zeker naar
onze infonamiddag.
Inschrijven
Zonder enveloppe
bij Ilse
voor za 17/10.

MIDWEEK FLOREAL 2021
DIENSTENCENTRUM ‘t Dorp
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FLOREAL 2021
Dit jaar kon onze midweek aan zee jammer genoeg niet doorgaan maar
hopelijk mag Floreal ons in 2021 terug verwelkomen en daarom namen
we een optie voor de midweek van maandag 21/6 tot vrijdag 25/6.
Floreal Blankenberge organiseert dan een midweek met een ruime
waaier aan animatie voor senioren. U verblijft in een 2-persoonskamer,
studio of appartement voor een bedrag van € 230 in halfpension.
Wenst u een 1-persoonskamer, betaalt u € 50 extra. Uw vervoer naar
Floreal is in de prijs inbegrepen.
Wie wil deelnemen schrijft zich in vóór 9/11/2019 en betaalt een voorschot van € 75. Vanaf dan is de reservatie definitief en geldt de annulatieregeling van Floreal Blankenberge.
Wie zeker wil zijn van een plaatsje, wacht best niet te lang want wie
eerst inschrijft én betaalt, gaat zeker mee.

Je kan inschrijven,
enkel mét betaling van voorschot,
bij Ilse vanaf 5/10/2020.
Ben je graag zeker
van haar aanwezigheid,
neem dan eerst
telefonisch contact op.
03/680 07 77

AFSPRAKEN & MEDEDELINGEN 28
DIENSTENCENTRUM ‘t Dorp

ENKELE AFSPRAKEN VOOR IEDEREEN
DIE AAN ACTIVITEITEN DEELNEEMT.
Breng gepast geld mee!
Kom maximaal 5 min op voorhand
en verlaat na de activiteit onmiddellijk het dienstencentrum.
De opgelegde afstand tussen de stoelen/dansers blijft bewaard!
Geen gebruik maken van de stoelen in de cafetaria!
Breng zelf een drankje mee
want de cafetaria blijft voorlopig gesloten.
Voor bepaalde activiteiten dien je in te schrijven oa als voorzorg
om niet over ons maximaal aantal toegelaten personen te gaan.
Houdt dit goed in het oog!
Uitgebreide info vindt u op verscheidene plaatsen in het LDC!

MEDEDELINGEN BETREFFENDE FEESTJES
Omwille van de onzekere tijden van Corona werden alle feestjes die
we normaal in het najaar organiseren geannuleerd.
Dus geen kaas-&wijnavond, geen seniorenweek, geen kerstmarkt en
jammer genoeg ook geen kerstfeest. Hopelijk kunnen we vanaf 2021
ons normale leventje stilaan terug opnemen.
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OVERZICHT DIENSTVERLENINGSAANBOD
PEDICURE

Cogelshof dinsdag VM + NM
‘t Dorp

KAPPER

MASSAGE

donderdag VM
maandag VM + NM
dinsdag VM
woensdag VM

Dominica
Giany
Dominica
Giany
Dominica

Cogelshof vrijdag NM

Ingrid

‘t Dorp

donderdag
vrijdag NM

Ingrid
Ingrid

‘t Dorp

donderdag VM

Tinne

BOODSCHAPPENTAXI Steeds op dinsdag, wekelijks wisselend tussen
Aldi/Colruyt en Lidl/Delhaize.
Voorlopig wordt de boodschappentaxi nog niet heropgestart.

PROCEDURE BIJ KLACHTEN
Hebt u klachten of opmerkingen over de werking binnen het dienstencentrum? U vindt een klachtenformulier in de gang van het LDC
waarop u uw klacht of bemerking kan formuleren. De procedure die
wij hanteren bij de klachtbehandeling wordt hierop ook beschreven.
Hebt u klachten over ons buurtrestaurant? Ook dan kan u werken via
het klachtenformulier in de gang.
Uiteraard bent u voor om het even welke klacht ook welkom bij Ilse.

GEZOCHT
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VRIJWILLIGER GEZOCHT
TER ONDERSTEUNING IN HET BUURTRESTAURANT
Dagelijks komen heel wat Schotenaren in ons buurtrestaurant
genieten van een heerlijk én betaalbaar middagmaal.
De medewerkers van MetSense, ondersteund door vrijwilligers,
zorgen voor het restaurantgevoel
tijdens het serveren van de warme maaltijd.
We zijn op zoek naar een vrijwilliger die op vrijdag wil komen helpen.
Het team staat samen in voor de voorbereidingen van het restaurant,
het uitscheppen en bedelen van de maaltijden, de opruim en de vaat.
Tegen 11u wordt je als vrijwilliger verwacht en tegen 14u ronden we
het maaltijdgebeuren af.
In ruil voor je hulp word je een warme maaltijd en 2 drankjes aangeboden. Uiteraard wordt ook een verzekering voor je afgesloten.
Heb je zin om ons team te versterken, hetzij voor de vrijdag,
hetzij als reserve, kom dan eens langs bij Ilse
of neem contact met haar via 03/680 07 77.

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS 31
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 Central

03 646 16 88

Handicar

03 646 52 98

Serviceflats ‘Residentie Schuttershof

03 680 06 03

Seniorenflats

03/680 05 66

Informatie Kortverblijf en WZC

03 680 05 65

Dagverzorgingscentrum

03 680 07 70

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, mail dan naar één
van beide dienstencentra. Wij zenden je de instructies voor de aanvraag ervan. Ivm de wet op de privacy kunnen wij dit niet langer voor
u doen. Het is echt niet moeilijk en vanaf dan ontvang je maandelijks
de nieuwe ‘INFO’ in jouw mailbox.
Zo kan je thuis, vers van de pers, al eens bekijken wat we de komende tijd te bieden hebben.
Surf naar https://www.schoten.be/ocmw/ldc 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

