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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
Ingang dienstencentra

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

4

lees verder in de INFO voor specificaties

DATUM
Zo 01/09
Ma 02/09

’t Dorp

Cogelshof

Vissoep—Varkensgebraad, gest.champignons, kroketjes—Gebak

Geheugentraining

Yoga

Tomaatbasilicumsoep—Boomstammetje, witte kool, aard.—Fruit

Hobby
Biljart
VFG Boccia + Sjoelen
Di 03/09

Line dance
Line dance voor beginners
Schilder- en tekenatelier
Geheugentraining
BOODSCHAPPENTAXI
Tai Chi/Qi Gong
Engelse conversatie
Hatha yoga
Initiatie dansen

Preisoep—Kippenbil, franse erwten, aard.—Aardbeipudding

Biljart
Petanque
Bobijntje

Woe 04/09

Line Dance
Weight Watchers
Zwemmen

Spaanse conversatie
Petanque
Bridge
Hobbyclub ‘t Stokpaardje
Tafeltennis recrea
Italiaans 1e jaar
Qigong
Tai Chi

Kervelsoep—Vol au vent, rauwkostsalade, komkom, frietjes—Fruit

Do 05/09

Petanque
Wandelen
BINGO
Seniorobics
Zitdans

Pergamano/handwerk
Computerhulp
Tafeltennis ‘t Stokpaardje
Rust Roest
Engelse conversatie
Spaans 2e jaar

ACTIVITEITENKALENDER
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lees verder in de INFO voor specificaties

DATUM

’t Dorp

Cogelshof

Groentesoep—Varkensmignonette, gest.wortelen, aard.—Gebak

Biljart
Petanque
Vrij 06/09

Zijdeschilderen
Computerhulp

Portretschilderen
Bridge
Tafeltennis recrea
Spaans 9e jaar
Kalligrafie
Samenzang
Spaans 1e jaar

Aardappelsoep—Visgratino, broccolipuree—Fruit

Kantklossen
Koersbal
MOSSELEN ST.ANNEKE
Za 07/09
Zo 08/09
Ma 09/09

Petanque
Tafeltennis ‘t Stokpaardje
SAMANA

Erwtensoep—Witloof in de oven met kaas en hesp, puree—Roomijs
Minestronesoep– Lamsepigram, warme tomaat, pommes
duchesses—Chocomousse

Geheugentraining
CENTRUMRAAD

Yoga

Ajuinsoep—Boerenworst, rode kool met appel, aardappelen—Fruit

Hobby
Biljart
VFG Boccia + Sjoelen

Di 10/09

Line dance
Line dance voor beginners
Schilder- en tekenatelier
Geheugentraining
PRAATCAFE MANTELZORG
BOODSCHAPPENTAXI
Tai Chi/Qi Gong
Engelse conversatie
Hatha yoga
Initiatie dansen

ACTIVITEITENKALENDER
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lees verder in de INFO voor specificaties

DATUM

’t Dorp

Cogelshof

Waterkerssoep—Kalkoenpavé, schorseneren, aard.schijfjes—
Chocoladepudding.

Biljart
Petanque
Bobijntje

Woe 11/09

Line Dance
Weight Watchers
Zwemmen

Spaanse conversatie
Petanque
Bridge
Hobbyclub ‘t Stokpaardje
Tafeltennis recrea
Italiaans 1e jaar
Qigong
Tai Chi

Champignonsoep—Kalkoenragout, wortel & zilveruitjes, frietjes—
Fruit

Do 12/09

Petanque
Wandelen
MODESHOW
Seniorobics
Zitdans

Pergamano/handwerk
Computerhulp
Tafeltennis ‘t Stokpaardje
Rust Roest
Engelse conversatie
Spaans 2e jaar

Witloofsoep—Varkenslapje, bloemkool, aardappelen—Gebak

Vrij 13/09

Biljart
Petanque
SPOORFIETSEN
PARKINSON PRAATCAFE
Zijdeschilderen
Computerhulp

Portretschilderen
Bridge
Tafeltennis recrea
Spaans 9e jaar
Kalligrafie
Samenzang

ACTIVITEITENKALENDER
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lees verder in de INFO voor specificaties

DATUM

’t Dorp

Cogelshof
Spaans 1e jaar
PERGAMANO LES

Paprikasoep—Wijting, venkel, puree—Fruit

Kantklossen
Koersbal
Za 14/09
Zo 15/09
Ma 16/09

Petanque
Tafeltennis ‘t Stokpaardje

Tomatensoep—Gehaktschotel Parmentier met spinazie—Roomijs
Aspergesoep—Kalkoengebraad, boontjes, aard.wafeltjes—Koekje

Geheugentraining

Yoga

Courgettensoep—Rundsburger, Romanesco, aard.schijfjes—Fruit

Hobby
Biljart
VFG Boccia + Sjoelen
Di 17/09

Line dance
Line dance voor beginners
Schilder- en tekenatelier
Geheugentraining
BOODSCHAPPENTAXI
Tai Chi/Qi Gong
Engelse conversatie
Hatha yoga
Initiatie dansen

Tomatensoep—Vleesbrood met krieken, puree—Banaanpudding

Biljart
Petanque
Bobijntje

Woe 18/09

Line Dance
Weight Watchers
Zwemmen

Spaanse conversatie
Petanque
Bridge
Hobbyclub ‘t Stokpaardje
Tafeltennis recrea
Italiaans 1e jaar
Qigong
Tai Chi

Broccolisoep– Varkensstoverij, tomatensalade, frietjes—Fruit

ACTIVITEITENKALENDER
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lees verder in de INFO voor specificaties

DATUM

Do 19/09

’t Dorp

Cogelshof

Petanque
Wandelen
BINGO

Pergamano/handwerk
Computerhulp
Tafeltennis ‘t Stokpaardje
INFO BUURTGERICHTE ZORG
BLOEMSCHIKKEN
Rust Roest
Engelse conversatie
Spaans 2e jaar

Seniorobics
Zitdans

Wortelsoep—Gevulde paprika, tomatensaus, puree—Gebak

Biljart
Petanque
PARKWANDELING
Vrij 20/09

Zijdeschilderen
Computerhulp
WANDELING SCHOTEN CENTRUM

Portretschilderen
Bridge
Tafeltennis recrea
ZIJDESCHILDEREN
Spaans 9e jaar
Kalligrafie
Samenzang
Spaans 1e jaar
INFOHUIS AUTISME

Andijviesoep—Visbrochette, groentenmix, aardappelen—Fruit

Kantklossen
Koersbal

Za 21/09
Zo 22/09

Petanque
Tafeltennis ‘t Stokpaardje
HANDWERK
ZITDANS

Bouillon vermicelli—Kip zoet/zuur, groentenrijst—Roomijs
Kippenroomsoep—Kalkoenrollade, erwten, smiley’s—Rijstpap

ACTIVITEITENKALENDER
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lees verder in de INFO voor specificaties

DATUM

’t Dorp

Cogelshof

Ma 23/09

Geheugentraining

Yoga

Champignonsoep—Varkensbrochette, wortelpuree—Fruit

Hobby
Biljart
VFG Boccia + Sjoelen

Di 24/09

Line dance
Line dance voor beginners
Schilder- en tekenatelier
Geheugentraining

BOODSCHAPPENTAXI
Tai Chi/Qi Gong
Engelse conversatie
Hatha yoga
Initiatie dansen
Venkelsoep—Luikse pens, appelmoes, aard.– Caramelpudding

Biljart
Petanque
Bobijntje
INFO: INTEGR. VEILIGHEID

Woe 25/09

Line Dance
Weight Watchers
Zwemmen

Spaanse conversatie
Petanque
Bridge
Hobbyclub ‘t Stokpaardje
Tafeltennis recrea
Italiaans 1e jaar
Qigong
Tai Chi

Witloofsoep—Hongaarse goulash, frietjes—Fruit

Petanque
MINIGOLF

Pergamano/handwerk
Computerhulp
Tafeltennis ‘t Stokpaardje
BINGO

ACTIVITEITENKALENDER
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lees verder in de INFO voor specificaties

DATUM

’t Dorp

Cogelshof

Do 26/09

Seniorobics
Zitdans

Rust Roest
Engelse conversatie
Spaans 2e jaar

Tomatensoep—Chipolata, broccoli, aardappelpuree—Gebak

Biljart
Petanque
Vrij 27/09

Za 28/09
Zo 29/09
Ma 30/09

Zijdeschilderen
Computerhulp

Portretschilderen
Bridge
Tafeltennis recrea
Spaans 9e jaar
Kalligrafie
Spaans 1e jaar
Samenzang
PERGAMANO LES

Paprikasoep– Gebakken zalm
filet, gestoofde prei, aard.—Fruit

MOSSELEN: INSCHRIJVEN!!!

Kantklossen
Koersbal

Petanque
Tafeltennis ‘t Stokpaardje

Ajuinsoep—Moussaka—Roomijs
Aspergesoep—Ardeens gebraad, boterboontjes, tomaat, rösties

Geheugentraining

Yoga

Tomatensoep, balletjes—Rundsburger, saus, appelmoes, gebakken aardappelen - Fruit
Hobby
Biljart
VFG Boccia + Sjoelen

Line dance
Line dance voor beginners
Schilder- en tekenatelier
Geheugentraining
PRAATCAFE DEMENTIE

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 4/9 - WOE 18/9
14u - Poly 1 - € 3 / 6 spelletjes

MINIGOLF
WOENSDAG 25/9 - 10.30u - LDC
3 (+ € 2 vervoer betalen op de dag zelf)
We trekken terug richting Brasschaat voor
een spelletje minigolf en een gezellig etentje.
Ook supporters zijn welkom én het is er heerlijk
buiten zitten.
Inschrijven met enveloppe 2 vóór 22/9

MODESHOW KLEDING DONELLI’S
WOENSDAG 11/9 - 14U LDC - CAFETARIA - GRATIS

MAANDACTIVITEIT Recreatief
DIENSTENCENTRUM ‘t Dorp
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MOSSELEN OP ST-ANNEKE IN MINERVACAFÉ
VRIJDAG 6/9 - 10U LDC - € 3 vervoer
MOSSELEN À € 23

en

STOOFVLEES of VOL AU VENT à € 18

Hopelijk hebben we goed weer en
kunnen we een kleine wandeling
maken langs het Sint Anneke-strand
of er een gezellig terraske doen.
Tegen 12u worden we verwacht in
‘t Minerva Café.
Tegen 16.30u ten laatste zijn we terug.
Inschrijven met enveloppe ‘Mosselen’ voor 4/9

LILLO
MET BEZOEK AAN
POLDERMUSEUM

MAANDACTIVITEIT Recreatief
DIENSTENCENTRUM ‘t Dorp
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SPOORFIETSEN
DONDERDAG 12/9 - 9U LDC/10U KAPELLEN - € 9 + € 3 vervoer
Fietsen over een oude militaire spoorlijn richting Brasschaat waar we in
café Perron Noord wat uitrusten en een kleinigheidje eten om vervolgens terug richting Kapellen te fietsen. Ook niet-fietsers kunnen mee
én er kan natuurlijk worden afgewisseld tussen de trappers onderling.
Snel inschrijven is de boodschap
zodat we voldoende beschikbare
fietsen kunnen reserveren!
Met enveloppe ‘spoorfietsen’
en bestelling maaltijd volgens

WANDELEN
VRIJDAG 20/9

- 13.30U - POLY 1 - GRATIS

Wilfried had energie te veel en stak voor ons een korte wandeling mét
uitleg ineen in de nabije buurt van ons dienstencentrum. Hij hoopt uiteraard op geïnteresseerden om samen met hem te genieten van dat
stukje Schoten zo vlakbij. Smeer je benen in en wandel mee.

Inschrijven
met
enveloppe 1
voor 18/9

MAANDACTIVITEIT Recreatief
DIENSTENCENTRUM ‘t Dorp
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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 - ZOMERSTOP START IN OKTOBER
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 19/9 - 14u - Poly 1 - € 0.5
Alle info ter plaatse
bij Femma-verantwoordelijke Mireille Simons.

MAANDACTIVITEIT Vormend
DIENSTENCENTRUM ‘t Dorp
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DESSERTMIDDAG
DONDERDAG 5/9 - 14U - POLY 2/3 - € 3
Deze maand maken we KARAMEL-BANANENCAKE.
Inschrijven met enveloppe 1 vóór woe 2/9

PARKINSONPRAATCAFE
DONDERDAG 12/9 - 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 12 september begroeten.
Bij voorkeur inschrijven
met enveloppe 1
vóór woe 11/9.
Ons laatste praatcafé in 2019 staat gepland op do 14/11.

MAANDACTIVITEIT Informatief
DIENSTENCENTRUM ‘t Dorp

21

THEMANAMIDDAG VOOR 55+ers :
LEEFBAARHEID IN DE WIJK
DINSDAG 24/9 - POLY 1 - 14U - € 2, koffie incl.
Bent u 55 jaar of ouder en leert u graag verschillende partners kennen
die bijdragen tot leefbaarheid in uw wijk?
Kom dan zeker naar onze themanamiddag op dinsdag 24 september!
Leefbaarheid is een breed begrip dat wordt bepaald door veel factoren.
Hoe leefbaar uw wijk aanvoelt, hangt af van aspecten rond veiligheid
(inbraak, vandalisme, verkeer), zaken die met het milieu te maken hebben (zwerfvuil, geluidsoverlast) en sociale kenmerken zoals buurtcontacten. De dienst Integrale Veiligheid en de Lokale politie Schoten organiseren samen met het LDC ’t Dorp een interactieve themanamiddag
om u te laten kennismaken met verschillende partners die bijdragen tot
de leefbaarheid in uw wijk. Deze namiddag zal u in contact komen met
de wijkinspecteurs en gemeenschapswachten van Schoten. Daarnaast
staan we stil bij het project BuurtInformatieNetwerk (BIN) en geven we
u meer informatie wat u kan doen indien het burencontact verstoord is.
Bovendien is er een mogelijkheid om vooraf je fiets te laten graveren en
dit van 13u tot 14u.
ism
Dienst Integrale Veiligheid
Gemeente Schoten

Progressief Senioren Alternatief
"OPSTANDING"

Lokale Politie
Schoten

Meer info via iv@schoten.be 03/680.23.57.
Inschrijven met inschrijvingsenveloppe 1 vóór ma 23/9
of via dienstencentrumdorp@ocmwschoten.be

VERWACHT
DIENSTENCENTRUM ‘t Dorp
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KAAS– EN WIJNAVOND
VRIJDAG 11/10 - 17.30U - CAFETARIA - € 13, excl. drank

Een avondje gezellig tafelen bij een heerlijke portie kaas of een bord
fijne charcuterie vergezeld van diverse soorten brood.
DJ Danny Van Tichelen van Radio Minerva zorgt voor de muziek,
en wij strekken de benen voor een geweldige avond op de dansvloer.

Aperitief : rode porto, cava of alcoholvrije aperitief

€2

Kaasschotel of charcuterieschotel

€ 13

Flesje van 0.25L wijn, wit of rood

€ 3.5

Inschrijven
met inschrijvingsenveloppe ’Kaas– en wijn’

VERWACHT
DIENSTENCENTRUM ‘t Dorp
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MUZIKALE NAMIDDAG MET
MARINO PUNK EN ZIJN ACCORDEON
DONDERDAG 7/11 - 14u - € 6; koffie en knabbel incl.
Geweldige entertainer brengt meezingers en vrolijke dansmuziek
door met zijn vingers over het accordeon te zweven.
Hij speelt sinds zijn 7de, staat al op de planken
sinds begin jaren ‘90 en dit niet alleen voor een
klein maar telkens weer enthousiast publiek!

Inschrijven
met
enveloppe 1
voor 4/11

SENIORENWEEK
Van 18/11 tot 22/11
Een kort overzicht van wat georganiseerd zal worden en waarop
iedereen welkom is! Verdere info volgt later!
Ma 18/11 08u30: Ontbijt LDC Cogelshof
10u00: Seniorenadviesraad aansluitend op ontbijt
Di 19/11 14u00: Quiz, LDC ‘t Dorp
Woe 20/11 14u00: Superbingo, LDC ‘t Dorp
Do 21/11 18u30: Kaas– en wijnavond in LDC Cogelshof
Vrij 22/11 13u30: Dansnamiddag in Don Bosco

MEDEDELINGEN
DIENSTENCENTRUM ‘t Dorp
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CENTRUMRAAD
MAANDAG 9/9 - 10.30U - POLY 1
4 maal per jaar zitten we met een vaste gemotiveerde kern rond de
tafel om samen te denken rond de werking van ons dienstencentrum.

RESERVATIES KAPPER - PEDICURE
Een afspraak maken voor KAPPER doet u op 0475/92.48.84.
Een afspraak maken voor PEDICURE doet u bij één van de
centrumleiders op het volgende nummer
LDC Cogelshof 03/644.67.94. - LDC ‘t Dorp 03/680.07.77.
Wij willen er toch nog eens op aandringen om gemaakte afspraken die
men niet kan nakomen tijdig af te bellen. Zo krijgen anderen de kans
om verder geholpen te worden en zitten kapper, pedicure of onze vrijwilligers niet onnodig te wachten. Met dank voor uw begrip!

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 terug
naar huis te brengen, en dit voor slechts €2. Er is zelfs plaats voor rolwagengebruikers. In onze activiteitenkalender vind je terug wanneer er
naar waar wordt gewinkeld; steeds op dinsdag naar Aldi/Colruyt en Lidl/Delhaize.
Een plaatsje reserveren doe je op 03/644.67.94. of 03/680.07.77.

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.

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.
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.

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.

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!).

ITALIAANS 1 - DINSDAG—13u20 - JAARBIJDRAGE– C1
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/

SPAANSE CONVERSATIE - DINSD. 13u20 - JAARBIJDRAGE– A1
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 - P3/P4
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 - DI - 13u00 - € 2,00– P1/P2
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

BINGO
WOENSDAG 25/09
14u00
Cafetaria
€ 3,00/6 kaarten

HANDWERK
VRIJDAG 20/09
14u00
Cafetaria
Verschillende soorten materiaal,
patronen en gerief ter beschikking
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MAANDACTIVITEIT Recreatief
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MOSSELEN
VRIJDAG 27/09
Cafetaria
€ 14,00
Soep
Mosselen, saus, brood
Chocomousse
Flesje water

Te bestellen en betalen aan de kassa in de cafetaria tot en met 15/09.

MAANDACTIVITEIT Vorming
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INITIATIECURSUS DANSEN
elke DINSDAG

10u30 tot 11u30
AR
€ 0,50

Zestigers die hun hersenen jong willen houden, moeten veel bewegen.
Na wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat dansen een pak
effectiever blijkt te zijn dan fietsen of een eindje wandelen. De volume
van onze hippocampus in onze hersenen (deel dat verantwoordelijk is
voor het bewaren van ons evenwicht en voor ons geheugen) blijkt toe
te nemen bij zestigplussers die wekelijks een danscursus volgen.
Voor mensen die samen of alleen willen leren dansen, is het niet
makkelijk om bij een club te beginnen, daarom zijn we gestart met een
initiatiecursus als voorbereiding om samen te kunnen dansen of te
kunnen lijndansen.

ZIJDESCHILDEREN
DONDERDAG 19/9
A1
€ € 12,50 voor de les en het materiaal
“FLUWEEL DEVOREREN”
Info en inschrijving: www.zijdecrea.be

MAANDACTIVITEIT Vorming
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LES PERGAMANO
VRIJDAG 13& 27/09
10u
C1
€ 0,50

BLOEMSCHIKKEN
WOENSDAG 18/09
13u30
A1
€ 11,00/pp voor plantmateriaal
en drankje achteraf
Inschrijven bij Sarah tot 16/09 NIET BETAALD = NIET INGESCHREVEN

ZITDANS
VRIJDAG 20/09
14u00
P1 & P2
€ 2,00
In samenwerking met SAMANA
Deuzeld

MAANDACTIVITEIT Vorming
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NIEUW! ITALIAANSE LES
VANAF DINSDAG 03/09
C1
13u00
Meer info en inschrijvingen: https://www.cvoantwerpen.be
Tel.03/605.40.78

TAALLESSEN
Spaanse conversatie: vanaf dinsdag 3/09 in de NM
Italiaans 1e jaar: vanaf dinsdag 3/09 in de NM
Spaans 2e jaar: vanaf donderdag 5/09 in de VM
Spaans 9e jaar: vanaf vrijdag 6/09 in de VM
Spaans 1e jaar: vanaf vrijdag 6/09 in de VM
Meer info en inschrijvingen: https://www.cvoantwerpen.be

COMPUTERLESSEN

Info en inschrijvingen: https://www.schoten-sc.be/ of elke woensdag
tussen 14u en 16u in het Cogelshof, lokaal C2.

MAANDACTIVITEIT Informatief
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PRAATCAFE MANTELZORG
MAANDAG 09/09
14u00 tot 16u00 (deuren open om 13u30)
P1 en P2
Gratis
KLEIN GELUK VOOR DE MANTELZORGER
Tijdens dit infocafé gaan we op zoek naar mogelijke recepten voor
kleine geluksmomenten bij mantelzorgers. Aan de hand van
oefeningen staan we stil bij wat jou inspiratie geeft.
Hoe kun je als mantelzorger ook aan jezelf denken en voor jezelf
opkomen?
Het boek “Klein geluk voor mantelzorgers” is hierbij de leidraad.

INFO: BUURTGERICHTE ZORG
WOENSDAG 18/09
14u00
A1
Onze gemeente wil krachten en deskundigheid van verenigingen,
scholen, buren, mantelzorgers, vrijwilligers en professionele
zorgverleners (dokters, apothekers, postbode…) bundelen op lokaal
niveau om over de grenzen van organisaties, zuilen en sectoren heen,
zorg dicht bij elke burger te brengen.
Deze nieuwe dienst is op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten
voor een zorgzame buurt. Voel je je aangesproken om hieraan mee te
werken? Kom dan naar het infomoment of geef je contactgegevens
door aan onze buurtzorgcoördinator Inge Ledoux:
inge.ledoux@ocmwschoten.be

MAANDACTIVITEIT Informatief

36

PRAATCAFE DEMENTIE LICHTPUNT
MAANDAG 30/09
19u30
€ 5,00

Theaterstuk “Verdwaald in het geheugenpaleis” met nabespreking
door Rik Pauwels, Orion.
Waar? ‘t Gasthuis, Turnhoutsebaan 199 – 2110 Wijnegem
Inschrijven: lichtpunt@ocmwwijnegem.be of 03 288 20 77

INFOHUIS AUTISME
VRIJDAG 20/09
10u—13u
C1 & P3
Gratis
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. 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 je een antwoord
geven op concrete praktische vragen, luisteren naar jouw verhaal en
vanuit hun eigen ervaring tips geven.

VERWACHT
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JUWELEN VICTORIA
WOENSDAG 02/10
14u

INFO: WET EN WIL
VRIJDAG 04/10
Info volgt

MODESHOW DONELLI’S
VRIJDAG 11/10
Info volgt

ROMMELMARKT
ZONDAG 13/10
9u—15u
€ 5,00/tafel en een waarborg van € 5,00 die teruggegeven wordt op
het einde van de dag bij het correct achterlaten van de standplaats.
Inschrijven mogelijk vanaf 2/09

INFOMIDDAG SCOTT
DONDERDAG 24/10, onder voorbehoud
14u
Info volgt

KAAS– EN WIJNAVOND
DONDERDAG 21/11
Info volgt

VERWACHT
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VORMING GEBRUIK AED: reanimeren en defibrilleren
DONDERDAG 10/10
14u00
A1
€10,00/pp

Een automatische externe defibrillator (AED) is een toestel dat je in
geval van nood kan gebruiken bij de reanimatie van een persoon met
een hartstilstand.
Het is een hulpmiddel waarbij het toestel vertelt wat je moet doen
wanneer iemand een hartstilstand krijgt. Het analyseert zelf het
hartritme van het slachtoffer en geeft indien nodig een elektrische
schok.
In Schoten hangt er in elke wijk wel een AED. Kennis van deze
toestellen, hoe ze werken en vooral: DURVEN GEBRUIKEN is belangrijk!

AED
Inschrijven (verplicht) en betalen bij Sarah tot en met 05/10 (Max.15
personen)

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

