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JEF is vrijwilliger in de 
dienstencentra en helpt 
graag bij vragen over de 

dienstverlening 
van de stad.
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Het hele jaar, maar zeker nu de dagen kort zijn en het weer vaak koud 
en guur is, zijn de dienstencentra een open huis waar je de hele dag 
kan binnenspringen. Je betaalt geen lidgeld, veel van de activiteiten 
zijn gratis en je bent niet verplicht om iets te consumeren. Je kan ge-
woon langskomen om de krant te lezen, een praatje te maken of een 
gezelschapsspelletje te spelen zonder dat je het iets kost en zonder 
dat je vooraf iets moet melden.

De dienstencentra hebben ook een breed aanbod aan activiteiten 
waaraan iedereen kan deelnemen. Voor spelletjes zoals schaken, 
rad van fortuin of hoger lager moet je vooraf niet inschrijven. Ook 
bewegingsactiviteiten zoals pingpong, boogbal of wandelingen zijn 
kosteloos en staan open voor iedereen. Voor andere activiteiten zoals 
stoelturnen, bingo of volksdansen houden we de prijs zo laag mogelijk. 

Elke dag kan je in een of twee dienstencentra ‘s middags terecht 
voor een warme maaltijd. Zo helpen we mee om Lierenaars dichter 
bij elkaar te brengen. Daarnaast zijn er regelmatig andere smakelijke 
momenten om samen te eten. De komende maanden kan je komen 
smullen van wafels en smoutebollen voor de Warmste Week, appel-
bollen en worstenbroden met Verloren Maandag en pannenkoeken 
met Lichtmis. 

Dat de dienstencentra voor veel Lierenaars ondertussen een echte 
thuis geworden zijn, bewijzen deze uitspraken van bezoekers.

“Ik kom graag naar De Waaier. Je wordt er goed 
ontvangen en ik ben graag onder de mensen. Bo-
vendien zijn de prijzen betaalbaar.”
 ― Marieke Suetens

“In De Waaier waaien al je zorgen weg.”
 ― Marie Louise Cop 

“Ik ga graag naar De Komeet om onder de men-
sen te zijn.”  

 ― Annie van Boeckel

Naast tal van activiteiten, cursussen en maaltijden is het dienstencentrum ook een plek om een 
babbeltje te slaan, de krant te lezen, een kaartje te leggen,… Kom zeker eens langs. Iedereen is 
welkom.
Staat er geen prijs bij de activiteit, dan is ze gratis.
Vooraf inschrijven? Dat hoeft alleen als het bij de activiteit vermeld staat.

Wist je dat je in de dienstencentra elke week 1 UiTPAS-punt kan sparen met je UiTPAS? Heb je 30 UiTPAS-punten gespaard 
dan geniet je van een gratis warme maaltijd in een van de dienstencentra. In ruil voor 5 UiTPAS-punten krijg je een gratis 
drankje. En ontdek in deze kalender wat je nog allemaal kan met je gespaarde UiTPAS-punten.

Het dienstencentrum, een open huis
“Naar het dienstencentrum gaan, is voor mij 
als een dagje verlof, want ik moet dan zelf niet 
koken.”
 ― Agnes Min

“Ik kom naar hier voor de gezelligheid en de goede 
bediening.”
 ― Alice Steylaerts 

“Voor de vrijwilligers en het personeel is niets 
teveel. Ik word hier in de watten gelegd, daarom 
kom ik graag naar hier.”
 ― Myriam Govaerts

“Ik kom naar het dienstencentrum sinds mijn 
vrouw naar dagverzorgingscentrum de Passage 
gaat. Ondertussen geniet ik van de goede ont-
vangst, de lekkere maaltijden en heb ik een toffe 
vriendengroep opgebouwd.”
 ― Staf Min 

“Al goed dat het dienstencentrum er is, want ik 
heb het echt nodig. Toen ik een tijdje niet kon 
komen liep ik tegen de muren op. Ik kan er m'n 
verhaal kwijt."
 ― Maria Breughelmans

“Koken voor mezelf zie ik niet zitten. Ik woon 
boven Het Schoppeke en ben zeer tevreden over 
het eten en de service. Voor 6 euro kan ik zelf niet 
koken en heb ik de gezelligheid van tafelgenoten 
waardoor het nog lekkerder wordt.”
 ― André 
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De dienstencentra doen mee met De Warmste Week. De opbrengst 
van de activiteiten gaat naar Lost & Co, een Lierse vzw waar je op een 
ongedwongen manier je verhalen over verlies kan en mag delen. 
Bezielster Kathleen Roskams zorgde als hulpverlener al voor spontaan 
'georganiseerde' connecties tussen mensen met gelijk(w)aardige 
verhalen. Ze zag wat zo’n ontmoeting voor hen kon betekenen. Eén 
gesprek maakt soms al een wereld van verschil. Ze wou dit graag 
voor en mét meer mensen realiseren. Uit die droom werd Lost & Co 
geboren. www.lostenco.be

Smoutebollenverkoop
Marie Jeanne en Tony bakken smoutebollen. Kom genieten van een 
portie gloeiende ‘bollen’ en steun Lost & Co met een vrije gift. Je 
voelt je letterlijk én figuurlijk warm worden vanbinnen.

•  vr 20 december om 14 uur in De Rosmolen

Wafelenbak
Vorig jaar haalde Het Schoppeke de krant met zijn overheerlijke 
wafels. Laat ze ook dit jaar niet koud worden en kom, in ruil voor een 
vrije gift, proeven van dit lekkers. 

•  do 19 december van 14 tot 16 uur in Het Schoppeke

Croque-monsieurdag
Smul van 2 lekkere croque monsieurs om het goede doel te steunen. 

•  vr 20 december van 13 tot 15 uur in De Waaier
•  vooraf inschrijven

Euro’s voor kilometers
In de week van 9 december staat er in elke dienstencentrum een 
spaarpot. Elke euro die verzameld wordt staat voor een kilometer. Die 
kilometers moeten daarna gefietst worden op de hometrainers door 
personeel en moedige gebruikers van de dienstencentra.
Wil je mee fietsen? Schrijf je in bij je dienstencentrum.

•  ma 9 tot en met vr 20 december in Het Schoppeke en De Waaier
•  do 12 december van 10 tot 11 uur in De Rosmolen
•  vooraf inschrijven 

 AMUSEMENT 
 & ONTSPANNING 

JARIGEN van de maand
Elke maand vieren we de jarigen van de maand. 

JARIGEN DECEMBER
•  vr 6 december in De Rosmolen 
•  ma 9 december in De Komeet
•  wo 11 december in Het Schoppeke 
•  di 17 december in De Kroon
•  do 19 december in De Waaier

JARIGEN JANUARI 
•  ma 13 januari in De Komeet
•  di 14 januari in De Kroon
•  wo 15 januari in Het Schoppeke
•  do 16 januari De Waaier
•  vr 17 januari in De Rosmolen

JARIGEN FEBRUARI
•  ma 10 februari in De Komeet
•  di 11 februari in De Kroon
•  wo 12 februari in Het Schoppeke
•  do 13 februari in De Waaier
•  vr 14 februari in De Rosmolen

Ben je zelf jarig? Dan geniet je van een gratis warme maaltijd in de 
maand dat je jarig bent. Je kiest zelf in welk dienstencentrum je 
dat doet. Reserveer vooraf je gratis maaltijd en vermeld je naam en 
geboortedatum.



4

Feesten in 
december
Sinterklaas

Daar wordt aan de deur geklopt, wie zou dat zijn? Hij komt, hij komt… 
die lieve goede Sint! En hij strooit wat lekkers in één of andere 
hoek… Dag Sinterklaasje, dag Zwarte Piet!

•  vr 6 december van 13 tot 14 uur in De Rosmolen, van 14.15 tot 15.15 uur in De 
Waaier en van 15.30 tot 16.30 uur in Het Schoppeke

Kerstfeest met feestmenu
Kom mee aanschuiven aan onze feestelijke tafel… Reserveer tijdig je 
feestmenu want het aantal plaatsen is beperkt!

Aperitief maison
***

Tomatenroomsoep met balletjes
***

Duo van kaas- en garnaalkroketjes
***

Hertenragout
Stoofpeertje met veenbessensaus 

en pommes duchesse
***

Coupe dame blanche
Koffie

•  di 10 december om 12 uur in De Kroon, inschrijven voor 6 december
•  do 12 december om 12 uur in De Waaier, inschrijven voor 6 december
•  vr 13 december om 12 uur in De Rosmolen, inschrijven voor 9 december
•  ma 16 december om 12 uur in De Komeet, inschrijven voor 12 december
•  vr 20 december om 12 uur in Het Schoppeke, inschrijven voor 16 december
•  16 euro / 14 euro UiTPAS met kansentarief (1 drankje inbegrepen )
•  Vooraf inschrijven en betalen bij inschrijving!

OPEN OP 31 DECEMBER
Alle dienstencentra, behalve De Komeet, zijn open op di 
31 december, tijdens de normale openingsuren. Kom ge-
rust langs en sluit 2019 samen met ons af. ’s Namiddags 
toasten we met een lekker drankje op het nieuwe jaar.

MINIBIB 
Uit de boekenkast vol boeken mag je een boek meenemen om thuis te 
lezen. Als je het uit hebt, zet je het opnieuw in de boekenkast of geef 
je het door aan iemand anders.

•  elke dag tijdens de openingsuren in De Waaier, Het Schoppeke en De Rosmolen

MIDDAGMAAL met BLIND DATE
Wat je eet kies je zelf en bestel je vooraf. Op welke stoel je gaat 
zitten, is een verrassing. Elke 25ste van de maand is het ‘blind date’ in 
Het Schoppeke. Op voorwaarde uiteraard dat het dienstencentrum die 
dag open is. Een ingewikkeld maar doodeerlijk systeem wijst je bij het 
binnenkomen een zitplaats toe. Laat je verrassen en maak kennis met 
bekende en onbekende tafelgenoten. 

•   di 25 februari om 12 uur in Het Schoppeke

ZANG & MUZIEK
Zingen met seniorenkoor ’t En Zal
Het Liers seniorenkoor ’t En Zal stelt zijn repetitie open voor wie graag 
wil mee zingen.

•  elke ma van 13.30 tot 15.30 uur in Het Schoppeke (niet op 30 december en 24 
februari) 

Kerstconcert door seniorenkoor ’t En Zal
’t En Zal zingt O Holy Night. Kom mee genieten van dit unieke kerst-
concert.  

•  ma 16 december om 14 uur in Het Schoppeke

Van zingen word je blij….
Onder muzikale begeleiding van Paul Renders zingen we bekende 
Vlaamse en andere liedjes.

•  vr 13 december van 13.30 tot 16.30 uur in De Waaier

Funiculi, funicula
Breng je favoriete muziekstuk mee en vertel wat je er zo mooi aan 
vindt. Samen met vrijwilliger Jan stemmen we onze favoriet in de 
eregalerij.

•  di 10 december en 21 januari van 14 tot 15 uur in De Kroon

Zangnamiddagen 
De Sint is op bezoek, de Nieuwjaarszangertjes komen langs of we zijn 
al in carnavalsstemming. We leren enkele bekende en minder bekende 
liedjes aan en daarna kan je verzoeknummers aanvragen. Ken je nog 
een liedje in het thema? Breng de titel en tekst dan zeker mee!

•  vr 6 december en 3 januari van 15 tot 16 uur in De Rosmolen
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Muzikale namiddag: keyboard door Kristine
Kom luisteren naar muziek uit de oude doos. Kristine brengt live 
muziek op haar keyboard.

•  ma 2 december van 14 tot 16 uur in De Komeet

Foute Party
Dj Marc haalt zijn foute dans- en meezingplaten nog eens boven. 
Smeer je dansbenen alvast in en haal je grappigste en kleurrijkste 
outfit uit de kleerkast. 

•  vr 28 februari van 14 tot 16 uur in Het Schoppeke

SPELEN
Bingo

Wie heeft er het eerst 5 op 1 rij? Doe mee en maak kans op leuke 
prijzen. 

•  ma  2 en 16 december, 6 en 20 januari, 3 en 17 februari van 13.30 tot 15.30 uur in De 
Waaier

•  ma 9 december, 13 januari, 10 februari  van 14 tot 16 uur in De Komeet
•  ma 16 en 30 december, 27 januari en 24 februari van 14 tot 16 uur in De  Rosmolen
•  vr 20 december, 24 januari, 21 februari van 14 tot 16 uur in Het Schoppeke
•  1,50 euro per paart (1 kaart gratis in ruil voor 5 UiTPAS-punten)

Rad van fortuin
Draai aan het rad en vermijd het gevreesde bankroet. 

•  vr 13 december en do 13 februari van 14 tot 16 uur in Het Schoppeke

Hoger/ Lager
Raad je mee of de volgende kaart hoger of lager zal zijn?

•  vr 10 januari van 14 tot 15.30 uur in Het Schoppeke

Kaarten
Bijna alle dagen kan je mee komen kaarten. 

• elke ma, di en do van 13 tot 16.30 uur in De Waaier 
• elke ma van 14 tot 16 uur in De Komeet
• elke di van 13 tot 16.30 uur in De Rosmolen

Heb je interesse om mee te komen kaarten 
(wiezen) in Het Schoppeke? 
Geef een seintje. We spreken daarna onderling een (wekelijks?) 
gezellig kaartmoment af.

Schaken
Ben jij klaar voor een pittig partijtje schaken?

•  do 12 december, 9 en 23 januari, 6 en 20 februari van 10.30 tot 11.30 uur in Het 
Schoppeke

•  Wil je liever op een ander moment schaken? Laat het even weten. 

Originele gezelschapsspelen
Heb je al gehoord van The Mind of The Game? Of ken je Love Letter 
al? En dan zijn er uiteraard ook nog Rummikub, Boerenbridge, en nog 
veel meer. Voor de liefhebbers halen we ook de pitjesbak boven.

•  vr 24 januari en 7 februari van 14 tot 16 uur in De Rosmolen

Spelenclub ‘Delierium’

Stefaan van Spelenclub Delierium legt een nieuw spel uit. Je leert 
het spel stap voor stap aan. We herhalen het wekelijks zodat je altijd 
later nog kan instappen. Als je zelf een leuk spel hebt mag je dat 
altijd meebrengen. Vragen over andere spelen of suggesties zijn altijd 
welkom!

•  ma 9 december, 6 en 20 januari en 3 en 17 februari van 13.30 tot 15.30 uur  
in De Rosmolen

Pallieterquiz
Doe mee met een quiz met weetjes over Lierke Plezierke. Een must 
voor alle geboren en getogen Lierenaars maar zeker ook voor alle 
nieuwkomers die iets willen bijleren over de stad van Zimmer, Opso-
mer, Van Boeckel en Timmermans.

•  do 16 januari om 14 uur in Het Schoppeke

Volksspelen  
Spelen zoals kegelen, ringen werpen en sjoelbakken zijn sfeermakers 
die je ook nog uitdagen om verschillende inspanningen te leveren. 
Coördinatie, concentratie en arm- en beenkracht worden geoefend op 
een ontspannen manier.

•  di 25 februari om 14 uur in De Kroon

VERTELMOMENTJE
Kom jij mee luisteren naar mooie verhalen. Of heb je zelf een mooi 
verhaal liggen dat je graag wilt delen? Dit allemaal met een lekker 
kopje koffie of thee in de hand. In december is het thema Sinterklaas, 
in januari is het thema Gedichten.

•  ma 2 december van 14 tot 16 uur in De Rosmolen
•  do 5 december van 14 tot 16 uur in Het Schoppeke 
•  do 30 januari van 14 tot 16 uur in De Rosmolen
•  vr 31 januari van 14 tot 16 uur in Het Schoppeke 
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OPTREDENS in CC De Mol
In samenwerking met het Liers Cultuurcentrum wordt voor verschillen-
de voorstellingen een tafel gereserveerd voor de dienstencentra.

Jackobond & Bastien: Van Corsari tot Appermont

© Johannes Vandevoorde

Een wervelende voorstelling opgedragen aan alle Vlaamse en Neder-
landse televisiepresentatoren en -presentatrices van weleer.

•  di 17 december om 14 uur in CC De Mol
•  tijdig inschrijven (beperkt aantal plaatsen)
•  13 euro, korting met UiTPAS 

Along Comes Mary

© Marijke Hulsmans

Weet je nog welke muziek beroerde tijdens de Expo in 1958? Mary en 
haar muzikanten hebben het alvast voor je opgezocht en brengen de 
muziek van toen weer helemaal tot leven doorheen deze fijne muzikale 
ode aan Expo 58.

•  di 28 januari om 14 uur in CC De Mol
•  tijdig inschrijven (beperkt aantal plaatsen)
•  13 euro, korting met UiTPAS

Roel & De Kleine Revolutie

Een programma met enkele klassiekers uit het ‘ Miek & Roel’- reper-
toire en gloednieuw materiaal.

•  di 18 februari om 14 uur in CC De Mol
•  tijdig inschrijven (beperkt aantal plaatsen)
•  13 euro, korting met UiTPAS

UITSTAPPEN
Winterwandeling in de Averegten
Een winterlandschap in de bossen kan erg mooi zijn. Trek je warme jas 
en stapschoenen aan en geniet mee van deze winterwandeling. 

•  ma 9 december, vertrek om 13 uur in De Waaier, terug rond 16.30 uur
•  we carpoolen
•  inschrijven voor 2 december

Kerststallentocht met treintje
We wandelen naar de bijzondere kerststal, met handgemaakte Lierse 
volksfiguren, van de parochie H. Familie. Daar worden we opgepikt 
door de Zingende Schoenmaker met zijn treintje die ons naar de kerst-
stallen op de Donk en aan de kerk van het H. Kruis brengt.

•  di 17 december, vertrek om 13.30 uur aan De Kroon
•  inschrijven voor 10 december (beperkt aantal plaatsen voor rolstoelgebruikers)
•  6 euro (treintje)

Uitstap naar Brussel  
We gaan met de trein naar Brussel en verkennen al wandelend de 
mooiste plekjes van onze hoofdstad.

•  do 13 februari om 9.30 uur  (afspraak aan het station van Lier)
•  inschrijven voor 3 februari
•  richtprijs: trein 14 euro of 6,80 euro met seniorbiljet + lunch 10 à 15 euro
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Valentijnscinema

In de stoelen van Cinema Variétés zak je weg voor de romantische 
dramafilm “The best of me”.  
Na het overlijden van een gemeenschappelijke vriend ontmoeten 
Dawson en Amanda elkaar na 20 jaar terug. Ze waren op de middel-
bare school verliefd en deelden alles met elkaar. Door een noodlottig 
ongeval moest Dawson het contact verbreken met Amanda en gingen 
ze allebei hun eigen weg. Kan de liefde tussen deze twee mensen 
weer openbloeien en kunnen ze hun verleden achter zich laten? 

•  vr 14 februari van 14 tot 16 uur (afspraak aan Cinema Variétés - Antwerpsestraat 48)
•  4 euro / 0,80 euro met UiTPAS met kansentarief
•  inschrijven voor 4 februari

 BEWEGEN & SPORT 
BILJARTEN

Je kan elke dag tijdens de openingsuren een spelletje spelen. Op 
maandag en vrijdag zijn er meestal enkele trouwe biljarters aanwezig. 
Zij spelen dan volgens de ‘handicap’. Heb jij graag tips voor een goede 
techniek van vrijwilliger Marc? Laat het even weten.

•  ma en vr om 14 uur in Het Schoppeke 

PING PONG
Enthousiaste en gepassioneerde ping-pongers Norre en Michel no-
digen je uit om gezellig een balletje te slaan. Ze leren je de kneepjes 
van de wondere tafeltenniswereld. Er worden ook wedstrijdjes geor-
ganiseerd. Er zijn 4 tafels ter beschikking.

•  elke di van 14.30 tot 16 uur in Het Schoppeke (niet op 31 december)

BOOGBAL 
Anneke en Wim zijn de drijvende kracht achter boogbal en het is een 
succes. Boogbal is een beetje als petanque voor binnen, maar dan met 
een twist. Je moet de ballen zo dicht mogelijk bij ‘the jack’, het witte 
balletje, rollen. Een spannend spel, ongeacht je fysieke conditie.

•  di 10 december, 7 en 21 januari, 4 en 18 februari van 14 tot 16 uur in Het Schoppeke

VOLKSDANS
Dansen is niet alleen leuk, het is ook gezond. Door ritmisch te bewe-
gen werk je aan je evenwicht en lichaamscontrole. Koenraad De Beul 
leert je de fijnste dansen. Wie liever niet mee danst, kan vanaf de 
zijlijn toekijken en mee genieten van de muziek. 

•  elke vr van 13.30 tot 15.30 uur in Het Schoppeke (niet op 27 december en 3 januari)
•  1,50 euro per sessie 

THEMAWANDELINGEN in LIER
Gedichtenwandeling
Naar aanleiding van de Poëzieweek die op 30 januari start, maken we 
een themawandeling door Lier. We houden regelmatig halt en lezen 
gedichten die je misschien al niet meer opmerkt in het straatbeeld 
of we luisteren naar poëzie die perfect past bij de plekken waar we 
passeren.

•  di 28 januari, vertrek om 14 uur aan De Rosmolen

Sneeuwklokjeswandeling
Deze iets langere wandeling is meer dan de moeite waard. We trek-
ken richting Anderstad waar we worden opgewacht door een ervaren 
gids van Natuurpunt. Hij neemt ons mee de velden en weiden in om 
het tapijt van sneeuwklokjes in de vallei van de Itterbeek te bewonde-
ren. Doe zeker stevig schoeisel aan. We wandelen ongeveer 8 km.

•  di 18 februari, vertrek om 13 uur aan De Rosmolen

EXTRA WANDELINGEN 
Voor nog meer wandelingen: kijk even bij de rubriek ‘Sport Over-
dag’ op blz. 9



Allemaal fit!
Aangepaste, gezellige doe-programma’s voor iedereen
Een eerste proefles van een lessenreeks is voor nieuwe deelnemers gratis!

EXTRA
Euro’s voor kilometers
Fiets in het kader van de Warmste Week mee kilometers voor het 
goede doel. Zie blz. 3

ZWEMMEN
Begeleid zwemmen

Is het (te) lang geleden dat je nog eens je zwembroek of badpak aan-
trok? Wil je genieten van gewichtloos bewegen in het water? Onder 
begeleiding van een ergotherapeut maken we je zwemdroom opnieuw 
waar.

•  di 21 januari om 11 uur in LAGO De Waterperels (max. 1 uur in het water)
•  3 euro

Vrij zwemuurtje 
•  elke vr tussen 8.45 en 9.45 uur (uitgezonderd sluitingsdagen) in LAGO De Water-

perels
•  3 euro

Heb je vragen over je sportieve mogelijkheden? Stel ze aan de ergo-
therapeut van de dienstencentra of vraag het aan je huisarts.

STOELTURNEN 
Beweeg al je spiergroepen terwijl je op een stoel zit. Tijdens de lessen 
komen regelmatig andere technieken en stijlen aan bod. Dit zorgt voor 
heel wat variatie en laat je kennismaken met verschillende sportieve 
mogelijkheden. We werken aan hef- en tiltechnieken en je krijgt tips 
om op een ergonomische wijze je huishouden te doen. Kortom: met 
stoelturnen beweeg je op een fijne, gezonde manier en maken we veel 
plezier.

•  elke ma van 10 tot 11 uur in De Komeet (niet op 10 februari)
•  elke ma van 13.30 tot 14.30 uur in De Waaier 
•  elke di van 10.30 tot 11.30 uur in De Kroon (niet op 3, 24 en 31 december en 21 

januari)
•  elke wo van 10.30 tot 11.30 uur in Het Schoppeke (niet op 18 december en 8 

januari)
•  elke do van 10 tot 11 uur in De Rosmolen (niet op 26 december, 2 en 9 januari en 6 

februari)
•  1,50 euro per sessie of gratis in ruil voor 5 UiTPAS-punten
•  niet tijdens schoolvakanties 

SMOVEY
turnen met fitnesshulpmiddel

SMILE, MOVE, SWING. Bewegen van 9 tot 99 jaar (en ouder). Het 
activeert de oppervlakkige en de diepe spieren, bevordert de stofwis-
seling en de vetverbranding. Mobiliseer en versterk je gewrichten. 
Stimuleer je bloedsomloop en lymfesysteem. Guido De Cuyper geeft je 
vakkundige uitleg.

•  elke ma van 10.30 tot 11.30 uur in Het Schoppeke  
•  5 euro per les, 1 euro met UiTPAS met kansentarief

FITNESS
Er staan hometrainers en een loopband ter beschikking van iedereen. 
Onze ergotherapeut staat je met raad en daad bij voor een goed 
gebruik van deze apparaten en de juiste zorg voor je lichaam. 

•  elke wo van 11.30 uur tot 12 uur in Het Schoppeke (niet op 18 december en 8 januari)
•  elke ma van 14.30 uur tot 15 uur in De Waaier (enkel hometrainer)
•  1,50 euro per sessie
•  niet tijdens schoolvakanties
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SPORT OVERDAG
Petanque 
Je leert de juiste knepen om uit te groeien tot een volwaardige speler. 

•  elke do van 14 tot 17 uur bij PC lier, Kazernedreef 99 (niet tijdens schoolvakanties 
en op feestdagen)

•  2 euro of gratis met Sport Overdag-abonnement 

De Waaier en de Rosmolen beschikken over een eigen petanquebaan 
waar je gratis terecht kan. 

Badminton 
Sla je graag een pluimpje? Dat kan met Sport Overdag. Je speelt 
tegen elkaar, zonder begeleiding. Gratis rackets zijn ter beschikking. 

•  elke do van 16 tot 17 uur in sporthal De Komeet, Eeuwfeestlaan 183 (niet tijdens 
schoolvakanties en op feestdagen)

•  2 euro of gratis met Sport Overdag-abonnement 

Onderhoudsgym 
Voor wie graag fit en in beweging wil blijven. Samen doe je op een 
gezellig muziekje oefeningen om evenwicht, kracht en lenigheid op 
peil te houden. Ieder oefent op eigen tempo. Opgelet: nieuw tijdstip!

•  elke wo van 9 tot 10 uur in turnzaal De Komeet, Eeuwfeestlaan (niet tijdens 
schoolvakanties en op feestdagen)

•  2 euro of gratis met Sport Overdag-abonnement

Zwemmen 
Elke vrijdag kan je een uurtje tegen een voordelig tarief zwemmen en 
ontspannen.

•  elke vr van 8.45 tot 9.45 uur in zwembad LAGO De Waterperels (niet op sluitings-
dagen)

•  3 euro met Sport Overdag-abonnement of 3 euro per kaartje verkrijgbaar in Het 
Schoppeke

Wandelen 
Een ervaren begeleider stippelt elke week een wandeling uit. Zo 
ontdek je de mooiste plekjes van Lier en omgeving. We vertrekken tel-
kens op een andere plaats en leggen 5 à 8 kilometer af aan een tempo 
van ± 4km/uur. Bij de meeste wandelingen is er een tragere groep die 
een kleinere wandeling maakt.

Het is aangeraden telkens je stapschoenen en kledij aangepast aan 
de weersomstandigheden aan te trekken. Want we gaan door weer en 
wind.

•  vr 13 december: Jeugdcentrum Moevement
•  vr 20 december: Sporthal De Komeet
•  vr 10 januari: Sporthal De Komeet
•  vr 17 januari: Sporthal De Komeet
•  vr 7 februari: Lier Veemarkt
•  vr 21 februari: Lier Moevement
•  Info:  Sportdienst, tel. 03 480 52 51 

 CREA & KUNSTEN 
VRIJ HANDWERK & CREA 

Cindy haakt, Bertha breit, José en Marleen knutselen, Elly tekent… 
Kom jij ook mee doen?

•  elke ma van 14 tot 16 uur in De Komeet
•  elke di van 13.30 tot 16.30 uur in De Waaier
•  elke di van 13 tot 16 uur in De Kroon
•  elke do van 14 tot 16 uur in De Rosmolen
•  elke di en do van 13 tot 16 uur in Het Schoppeke

Tentoonstelling Vrij handwerk en Crea
Bewonder het handwerk en de creawerkjes die in de afgelopen 
tijd gemaakt zijn in Het Schoppeke. 

•  do 27 februari van 14 tot 16 uur in Het Schoppeke

KUNSTKLAS 
Onder begeleiding van Frie wordt er in de kunstklas getekend, geschil-
derd, gebeeldhouwd, geknutseld,…

•  elke do van 13.30 tot 16.30 uur in De Waaier
•  1,50 euro per les
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NAAIATELIER

Maureen helpt je bij het maken van je kleedje of bloesje. Een naaima-
chine staat ter beschikking. 
Opgelet: retouches doen we niet!

•  do 5 en 19 december, 9 en 23 januari en 6 en 20 februari van 9.30 tot 12 uur in De 
Waaier

•  1,50 euro per les

PERGAMANO
Maria leert je de perkamentkunst, een fascinerende en creatieve 
hobby. Met verschillende technieken maak je wenskaarten, muurver-
siering en andere prachtige dingen.

•  ma 2 december, 6 januari en 3 februari van 13 tot 16 uur in De Komeet
•  ma 16 december, 20 januari en 17 februari van 13 tot 16 uur in Het Schoppeke
•  do 5 december, 9 januari en 6 februari van 13 tot 16 uur in de Rosmolen

CREATIEF met TINNEKE & JOSEE

Een bloemstukje, een masker, een kettinkje,… Je maakt het samen 
met Tinneke in De Rosmolen en met Josee in De Kroon

•  di 10 december (kerststukje), vr 31 januari (kaarsenhoudertje) en 28 februari 
(carnavalsmaskers) om 13.30 uur in De Rosmolen

•  di 3 december (geschenkbonhoesje), 7 januari (smartphonewarmer) en 4 februari 
(gastendoekhangertje) om 13.30 uur in De Kroon 

•  1,50 euro 

KERSTCREA
We maken met de handwerkgroep mooie versiering voor het kerst-
feest in De Waaier.

•  di 3 december van 13.30 tot 16 uur in De Waaier

BLOEMSCHIKKEN voor KERST 

Kom jij een handje helpen bij het maken van de bloemstukjes om op 
tafel te zetten voor kerst? 
Wie weet doe je inspiratie op om het daarna ook thuis te proberen.

•  di 10 december om 13.30 uur in De Rosmolen
•  wo 11 december van 10 tot 12 uur in Het Schoppeke en De Waaier

SERVETTEN VOUWEN voor KERST
Om onze feesttafel mooi te maken met het kerstfeest vouwen we alle 
servetten zeer feestelijk. Kom jij een handje helpen?

•  wo 18 december van 10 tot 12 uur in Het Schoppeke
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 GEZONDHEID & WELLNESS 
BLOEDDRUKMETING 
Verpleegkundigen Jan en Ludo meten je bloeddruk. Voor een diagnose 
verwijzen we je door naar je huisarts.

•  elke ma van 10.45 tot 11.30 uur in De Komeet
•  elke di van 11 tot 12 uur en 13 tot 14 uur in De Kroon
•  elke do van 9.30 tot 10 uur in De Rosmolen
•  elke do van 11 tot 11.45 uur in Het Schoppeke

MASSAGE 

Wil je genieten van een wellnessgevoel, schrijf je dan in voor een 
ontspanningsmassage van rug en armen, benen en voeten of hoofd en 
gelaat. Een massage duurt 20 minuten. 

•  elke ma van 15.30 tot 16.30 uur in De Waaier
•  tijdig inschrijven (beperkt aantal plaatsen)
•  9 euro

KAPPERSDAG  
Zin in een nieuw kapsel? Schrijf je via de dienstencentra in en laat je 
haar gratis wassen, knippen en drogen.

•  vr 21 februari in Campus Louis Zimmer (KTA), Predikherenlaan 18 (benedenverdieping)
•  tijdig inschrijven via je dienstencentrum (beperkt aantal plaatsen)

ERGO-advies
Leer met eenvoudige tips vlotter uit je bed komen, veilig in en uit bad 
stappen of zelfstandig boodschappen doen. Je krijgt advies over hulp-
middelen en indien mogelijk testen we ze samen uit. En heb je vragen 
over bijvoorbeeld de aanvraag van een scootmobiel, dan helpen we je 
graag op weg. 

•  di 3 december, wo 8 januari, do 6 februari van 9.30 uur tot 11.30 uur in Het Schop-
peke

PEDICURE 
Een goede voetverzorging en hygiëne zijn belangrijk om vlot te kunnen 
blijven stappen. Als je zelf je voeten niet meer kan verzorgen, helpt de 
medisch pedicure je verder. Greet Smets of een collega is aanwezig op 
maandag en dinsdag in Het Schoppeke en op dinsdag in De Waaier.

•  ma en di in Het Schoppeke en di in De Waaier
•  19 euro 
•  maak zelf vooraf een afspraak met Greet op tel. 0477 83 44 71

OKIDO YOGA
Yoga is geschikt voor iedereen die graag wil bewegen en wil werken 
aan zijn of haar gezondheid. Joan begeleidt je op een leuke en rustge-
vende manier.

•  elke wo van 9.30 tot 10.30 uur (starters) in Het Schoppeke  
(niet tijdens schoolvakanties)

•  1,50 euro of gratis in ruil voor 5 UiTPAS-punten

YOGA
Onder begeleiding van Gerda doe je rustige lichaamsoefeningen en 
leer je ademhalings- en relaxatietechnieken, zodat je je lichamelijk en 
mentaal gezonder en gelukkiger voelt.

•  elke vr van 10 tot 11.30 uur in De Waaier (niet tijdens schoolvakanties)
•  40 euro per trimester (8 euro met UiTPAS met kansentarief)

QI GONG 
In een ontspannen en ongedwongen sfeer, bewegen we een uurtje. 
We bewegen vanuit rust, en vinden steeds meer rust in de beweging. 
Je start steeds met het losmaken van het lichaam en alle gewrichten. 
Je vindt meer bewegingsvrijheid om daarna naar eenvoudige taj ji 
of qi gong oefeningen te evolueren. De zachte aandacht is gericht 
naar het bewegen op een vloeiende manier, meer vanuit je innerlijke 
beleving. Zonder prestatie, vanuit alle eenvoud, en ieder binnen zijn 
eigen kunnen. En juist daardoor evolueer je en worden je bewegingen 
harmonischer en aangenamer.

•  elke do van 14.30 tot 15.30 uur in Het Schoppeke (niet tijdens schoolvakanties)
•  tijdig inschrijven
•  40 euro per trimester  (8 euro met UiTPAS met kansentarief)
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 DIENSTVERLENING & HULP 
CENTRUMKLAP
Het moment bij uitstek om je zegje te doen over de werking van de 
dienstencentra. Wat loopt volgens jou goed? Wat kan beter? Heb je 
ideeën voor activiteiten?

•  vr 10 januari om 14 uur in De Rosmolen 
•  di 14 januari om 14 uur in De Kroon
•  do 23 januari om 14 uur in Het Schoppeke
•  ma 27 januari om 14 uur in De Komeet
•  di 28 januari om 14 uur in De Waaier

Spreekuur PENSIOENDIENSTEN 
Wil je meer info over je pensioendossier? Als werknemer kan je 
terecht bij de Federale Pensioendienst/FPD (vroeger Rijksdienst Voor 
Pensioenen/RVP). Zelfstandigen kunnen terecht bij het Rijksinstituut 
voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ).

•  elke 3de do van de maand (19 december, 16 januari en 20 februari) in Het Schop-
peke: voor werknemers (RVP)  van  9 tot 11.30 uur en van 13 tot 15.30 uur; voor 
zelfstandigen (RSVZ)  van 9 tot 12 uur  

Spreekuur FOD SOCIALE ZEKERHEID, 
PERSONEN MET EEN HANDICAP
Heb je vragen over tegemoetkomingen? Waar heb je recht op? Wat 
moet je hiervoor doen? Wil je een aanvraag indienen bij de Directie 
Generaal Personen met een handicap en heb je hierbij hulp nodig? 
Heb je vragen over de stand van zaken van je dossier? Dan is dit 
spreekuur ideaal voor jou.

•  elke 3de di van de maand ( 17 december, 21 januari en 18 februari ) van 14 tot 15 
uur in De Waaier

VRAAG HET aan de  
GEMEENSCHAPSWACHT
De gemeenschapswachten zijn een aanspreekpunt voor inwoners. 
Je herkent hen aan hun paarse jas of trui. Ze komen ook regelmatig 
langs in de dienstencentra. Ze zoeken mee naar een antwoord op je 
vragen aan de stad, noteren je meldingen over bijvoorbeeld een put in 
het wegdek en maken dit over aan de bevoegde dienst. Bij dringende 
gevallen kan je het personeel in de dienstencentra contacteren.

DE KLUSJESMAN… 
Heb je een kleine reparatie? Een dekselse losse vijs?  Een afgebroken 
onderdeel?  Dirk, handig en behulpzaam, beschikt over een koffer vol 
werkmateriaal en helpt je graag bij praktische problemen. Hij bekijkt 
samen met je of het probleem kan worden hersteld en voert indien 

mogelijk onmiddellijk de herstelling uit. Je kan langskomen of telefo-
nisch afspreken. Dirk voert geen herstellingen aan huis uit. 

•  elke di tussen 13.30 en 15.30 uur in Het Schoppeke
•  je betaalt enkel voor de gebruikte materialen (zoals bijvoorbeeld de vervangstuk-

ken) 

 INFO & KUNNEN 
SLAAPPROBLEMEN  

Meer dan 40% van de Belgen slaapt slecht. Slaapproblemen komen 
voor bij 15% van de bevolking. We horen ook bij de koplopers wat 
betreft het gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen. 
Tijdens deze infosessie gaat Rudi Mahieu (SAZOEN ... SAmenZOE-
kenNaar ...) op zoek naar wat slaap juist is en kijken we naar wat een 
impact kan hebben op slaapproblemen. Een goede slaaphygiëne kan 
vaak al helpen. Je kan je eigen ervaringen delen, die we dan gebrui-
ken voor een boeiend gesprek.

•  vr 21 februari van 13.30 tot 16 uur in De Waaier

VOORAFGAANDE ZORGPLANNING/
LEIFKAART

ZUIDERKEMPEN
LevensEinde Informatie Forum

Een infomoment over de mogelijkheden en beperkingen van vooraf-
gaande zorgplanning. We bekijken de 5 mogelijke wilsverklaringen 
en gaan na wat dit voor je kan betekenen. Zo zijn er: de negatieve 
wilsverklaring, wilsverklaring euthanasie, orgaandonatie, lichaam 
schenken aan de wetenschap en teraardebestelling.

Vragen die zeker aan bod komen:  Wat zijn onze patiëntenrechten? 
Kunnen we altijd euthanasie krijgen? Wat zijn de wettelijke mogelijk-
heden bij dementie? Wat als ik geen organen wens te doneren? Wat 
is een LEIFkaart en hoe vraag je die aan?

•  vr 28 februari van 13.30 tot 16 uur in De Waaier
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HALLO COMPUTER
We beginnen bij het prille begin en zetten de eerste stappen: een 
mailtje versturen, gebruik van het internet, een tekst invoeren,… 

•  do 9, 16, 23 en 30 januari en 6 februari telkens van 10 tot 12 uur in Het Schoppeke
•  tijdig inschrijven
•  1,50 euro per les

WEGWIJS in het GEBRUIK  
van je SMARTPHONE 
Hoe moet je Apps downloaden, foto’s bewaren, WhatsApp installeren, 
je bankverrichtingen doen,…? Dit is geen cursus, maar een uitwisse-
lingsmoment voor concrete vragen over het gebruik en de toepassin-
gen van je smartphone. Met praktische tips van vrijwilliger Anneke in 
Het Schoppeke en Frederik in De Waaier kan je vlot aan de slag.

•  elke ma van 14 tot 15 uur voor al wat geoefende gebruikers in Het Schoppeke
•  elke ma van 15 tot 16 uur voor beginnende, nieuwe gebruikers in Het Schoppeke 
•  elke  dinsdag op afspraak in De Waaier (geen IPhone)
•  1,50 euro per sessie

PC TIPS & TRICS, help desk & info 
José, Louis, Mon, Frederik of Jef begeleiden en helpen met al je 
computervragen en -problemen. 

•  elke di van 9.30 tot 11 uur in De Waaier
•  elke ma van 10 tot 12 uur in het Schoppeke (niet tijdens schoolvakanties)
•  elke do van 14 tot 16 uur in Het Schoppeke (niet tijdens schoolvakanties)
•  1,50 euro per les

Spijker je TALENKENNIS bij
Zin om je Engels of Frans op te frissen? Of wil je de eerste woordjes in 
een andere taal leren?

•  Frans gevorderden met Michel en Gaston: di van 10 tot 11.30 uur in De Waaier  
•  Dagelijks Frans met Michel: do van 10 tot 11.30 uur in De Waaier
•  Engels conversatie met Frie: vr van 13.30 tot 15 uur in De Waaier
•  Engels beginners met Danielle: wo van 10 tot 11.30 uur in De Waaier (vanaf 8 januari)
•  30 euro per trimester (6 euro met UiTPAS met kansentarief)
•  Niet tijdens schoolvakanties

INFOMOMENT: Omgaan met stress
Na twee succesvolle themanamiddagen over het lichaam gaan we 
verder met onze geest. Ludo, een gepensioneerd verpleger, leert je 
stress herkennen en hoe ermee om te gaan. Aansluitend is er een 
toelichting over de psychiatrie. Opnieuw in heel begrijpbare taal met 
de mogelijkheid om vragen te stellen. 

•  di 18 februari om 14 uur in Het Schoppeke 

 POTTEN EN PANNEN 
SPECULAASKOEKJES maken
Terwijl we wachten op de komst van de goedheilige man, maken we 
lekkere speculaaskoekjes. 

•  do 6 december van 14 tot 16 uur in Het Schoppeke
•  2,50 euro voor enkele lekkere koekjes + een kop koffie of thee

FRITUUR Het Ros Molentje
Eentje met mayonaise of met ketchup? Een curryworst of een kaaskro-
ket? Frituur het Ros Molentje heeft het allemaal in huis vandaag!

•  do 12 december, 9 januari en 13 februari van 12 tot 13 uur in De Rosmolen
•  1,50 euro per pakje friet of snack

TEAROOMNAMIDDAG
Wij zorgen voor iets lekkers bij je kop koffie of thee.

•  ma 30 december van 14 tot 16 uur in De Komeet
•  vr 3 januari van 14 tot 16 uur in Het Schoppeke
•  2,50 euro voor iets lekkers + een kop koffie of thee 

VERLOREN MAANDAG:  
Worstenbrood & appelbollen

© Ceres

Naar aloude traditie is het na alle feestmaaltijden, driegangenmenu’s 
en gevulde kalkoenen tijd voor iets simpelers op het menu. 

•  ma 13 januari om 12 uur in De Rosmolen, om 13.30 uur in De Waaier en om 15 uur in 
De Komeet en Het Schoppeke

•  di 7 januari om 14 uur in De Kroon 
•  3 euro voor een worstenbrood OF appelbol
•  inschrijven tot uiterlijk vr 3 januari 
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SOEP op de STOEP 

Geniet van een beker overheerlijke en zelfgemaakte soep en 
steun met een vrije gift Welzijnszorg (Samen tegen armoede). Je 
haalt je beker soep buiten op de stoep en drinkt ze op in het dien-
stencentrum dat omgetoverd is tot een gezellig soeprestaurant. 

•  vr 24 januari van 12 tot 15 uur in De Waaier
•  do 23 januari van 12 tot 15 uur in De Rosmolen

LICHTMIS: Pannenkoekenbak
Er is geen vrouwtje zo arm of ze maakt op Lichtmis haar pannetje 
warm. Kom mee proeven van overheerlijke pannenkoeken. 

•  vr 31 januari van 13.30 tot 15.30 uur in De Waaier
•  ma 3 februari van 12 tot 16 uur in De Rosmolen en van 14 tot 16 uur in De Komeet
•  vr 7 februari van 14 tot 16 uur in Het Schoppeke
•  1,50 euro voor 2 pannenkoeken
•  vooraf inschrijven

TOURNÉE MINERALE:  
Februari zonder alcohol

Een glas wijn bij het eten, een pintje na het sporten,… voor 
velen maakt het deel uit van de dagelijkse routine. Maar alcohol 
brengt risico’s met zich mee. Het beïnvloedt je gezondheid, zowel 
fysiek als mentaal. Het heeft ook impact op je veiligheid en op je 
gedrag.
Ga mee de uitdaging aan en drink in februari een maand lang 
geen alcohol. Zo ervaar je wat ‘een maand zonder’ met je doet. 
Het is niet zozeer een kwestie van jezelf iets te ontzeggen: je 
wint er vooral bij.

ALCOHOLVRIJE COCKTAILS maken 

We all like a good party! Maar dat hoeft niet altijd met alcohol. 
Kies daarom voor een mocktail. Lekker, feestelijk en je blijft er fris 
bij. Schol! Je leert een lekkere alcoholvrije cocktail te maken met 
fruitsappen, thee, verse kruiden en andere smaakmakers.

•  vr 7 februari van 14 tot 15 uur in De Waaier
•  di 11 februari van 14 tot 15 uur in De Kroon
•  ma 17 februari van 14 tot 15 uur in De Komeet
•  vr 21 februari van 14 tot 15 uur in De Rosmolen
•  do 27 februari van 14 tot 15 uur in Het Schoppeke
•  1,50 euro per mocktail

MILKSHAKE maken
We maken smaakvolle milkshakes. Kom jij proeven? 

•  do 20 februari van 14 tot 16 uur in Het Schoppeke
•  1,50 euro per milkshake



15

OPEN 
ma, di, do en vr van 9.30 tot 16.30 uur en wo van 9.30 tot 14 uur

Elke week in Het Schoppeke
ELKE MAANDAG
•  10 tot 12 uur INTERNETCAFÉ p.13
•  10.30 tot 11.30 uur SMOVEY-ARMSPIEREN p.8
•  12 uur WARME MAALTIJD p.20
•  13.30 tot 15.30 uur ZINGEN MET SENIORENKOOR 't En Zal (niet op 30 december en 24 februari) p.4
•  14 uur BILJART p.7
•  14 tot 15 uur WEGWIJS MET JE SMARTPHONE (ervaren gebruikers) p.13
• 15 tot 16 uur WEGWIJS MET JE SMARTPHONE (beginners) p.13

ELKE DINSDAG
•  10 tot 12 uur ITALIAANSE LES VOOR BEGINNERS (niet tijdens schoolvakanties) p.13
•  13.30 tot 15.30 uur DE KLUSJESMAN p.11
• 12 uur WARME MAALTIJD p.20
•  13 tot 16 uur VRIJ HANDWERK EN CREA p.9
•  14.30 tot 16 uur PING PONG (niet op 31 december) p.7

ELKE WOENSDAG
•  9.30 tot 10.30 uur OKIDO YOGA STARTERS (niet tijdens schoolvakanties) p.11
•  10 tot 12 uur ITALIAANS VOOR GEVORDERDEN (niet tijdens schoolvakanties) p.13
•  10.30 tot 11.30 uur STOELTURNEN (niet tijdens schoolvakanties en niet op 18 december en 8 

januari) p.8
•  11.30 tot 12 uur FITNESS (niet tijdens schoolvakanties en niet op 18 december en 8 januari) p.8
•  12 uur WARME MAALTIJD p.20

ELKE DONDERDAG
•  11 tot 11.45 uur BLOEDDRUKMETING p.11
•  12 uur WARME MAALTIJD p.20
•  13 tot 16 uur VRIJ HANDWERK EN CREA p.9
•  14 tot 16 uur INTERNETCAFÉ p.13
•  14.30 tot 15.30 uur QI GONG (niet tijdens schoolvakanties) p.11

ELKE VRIJDAG
•  12 uur WARME MAALTIJD p.20
•  13.30 tot 15.30 uur VOLKSDANS (niet tijdens schoolvakanties) p.7
•  14 uur BILJART p.7

 KALENDER 
 PER 
 DIENSTEN 
 CENTRUM 

En ook...
HET SCHOPPEKE IS GESLOTEN VAN 23 DECEMBER T.E.M. 27 DECEMBER EN OP 1 EN 2 JANUARI
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FEBRUARI
di 4 feb 14-16 uur boogbal p.7

do 6 feb 9.30-11.30 uur ergo advies p.11

10-12 uur hallo computer p.13

10.30-11.30 uur schaken p.5

vr 7 feb 14-16 uur Lichtmis: pannenkoeken p.14

wo 12 feb 12 uur viering jarigen van de maand p.3

do 13 feb 9.30-16.30 uur uitstap naar Brussel p.6

14-16 uur rad van fortuin p.6

vr 14 feb 14-16 uur Valentijnscinema (afspraak aan Cinema 
Varietes)

p.7

ma 17 feb 13-16 uur pergamano p.10

di 18 feb 14 uur CC De Mol: Roel & de kleine revolutie p.6

14 uur infomoment: omgaan met stress p.13

14-16 uur boogbal p.7

do 20 feb 9-12 uur pensioendienst RSZV p.12

10.30-11.30 uur schaken p.5

9-11.30 uur pensioendienst RVP p.12

13-15.30 uur pensioendienst RVP p.12

14-16 uur milkshake maken p.12

vr 21 feb 14-16 uur bingo p.5

di 25 feb 12 uur middagmaal met Blind Date p.4

do 27 feb 14-16 uur tentoonstelling vrij handwerk en crea p.9

14-15 uur Tournée Minerale : alcoholvrije cocktails p.14

vr 28 feb 14-16 uur foute party p.5

DECEMBER
di 3 dec 9.30-11.30 uur ergo advies p.11

do 5 dec 14-16 uur vertelmomentje p.5

vr 6 dec 14-16 uur speculaaskoekjes maken p.13

15.30-16.30 uur de Sint komt op bezoek p.4

di 10 dec 14-16 uur boogbal p.7

wo 11 dec 10-12 uur bloemstukjes maken: kerst p.10

12 uur viering jarigen van de maand p.3

do 12 dec 10.30-11.30 uur schaken p.5

vr 13 dec 14-16 uur rad van fortuin p.5

ma 16 dec 13-16 uur pergamano p.10

14 uur kerstconcert seniorenkoor 'T En Zal p.4

di 17 dec 13.30 uur uitstap: Kerststallentocht (vertrek: De Kroon) p.6

14 uur CC De Mol: Jackobond & Bastien p.6

wo 18 dec 10-12 uur feestelijke servetten maken p.10

do 19 dec 9-12 uur pensioendienst RSZV p.12

9-11.30 uur pensioendienst RVP p.12

13-15.30 uur pensioendienst RVP p.12

14-16 uur wafelenbak t.v.v. De Warmste week p.3

vr 20 dec 12 uur kerstfeest p.4

14-16 uur bingo p.5

JANUARI
vr 3 jan 14-16 uur tearoomnamiddag p.13

di 7 jan 14-16 uur boogbal p.7

wo 8 jan 9.30-11.30 uur ergo advies P.11

do 9 jan 10.30-11.30 uur schaken p.5

10-12 uur hallo computer p.13

vr 10 jan 14-15.30 uur Hoger / Lager p.5

ma 13 jan 15 uur verloren maandag: appelbollen en worstenbroden p.13

wo 15 jan 12 uur viering jarigen van de maand p.3

do 16 jan 9-12 uur pensioendienst RSZV p.12

9-11.30 uur pensioendienst RVP p.12

10-12 uur hallo computer p.13

13-15.30 uur pensioendienst RVP p.12

14 uur Pallieterquiz p.5

ma 20 jan 13-16 uur pergamano p.10

di 21 jan 11 uur begeleid zwemmen: Zwembad De Waterperels p.8

14-16 uur boogbal p.7

do 23 jan 10.30-11.30 uur schaken p.5

10-12 uur hallo computer p.14

14 uur centrumklap Schoppeke Troef p.12

vr 24 jan 14-16 uur bingo p.5

di 28 jan 14 uur CC De Mol: Along comes mary p.6

do 30 jan 10-12 uur hallo computer p.13

vr 31 jan 14-16 uur vertelmomentje p.5
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Elke week in De Waaier
ELKE MAANDAG  
•  13.30 tot 14.30 uur STOELTURNEN (niet tijdens schoolvakanties) p.8
•  14.30 tot 15 uur HOMETRAINER (niet tijdens schoolvakanties) p.8
•  13 tot 16.30 uur KAARTEN p.5
• 15.30 tot 16.30 uur MASSAGE (niet tijdens schoolvakanties) p.11

ELKE DINSDAG  
•  10 tot 11.30 uur FRANS GEVORDERDEN (niet tijdens schoolvakanties) p.13
•  9.30 tot 11 uur PC TIPS &TRICS (niet tijdens schoolvakanties) p.13
•  11 tot 13 uur OMGAAN MET JE SMARTPHONE (op afspraak) p.13
•  13 tot 16.30 uur KAARTEN p.5
•  13.30 tot 16.30 uur VRIJ HANDWERK EN CREA p.9

ELKE WOENSDAG 
• 9 tot 10.30 uur TAJ JI beginners (niet tijdens schoolvakanties) p.12
•  10.30 tot 12 uur TAJ JI gevorderden (niet tijdens schoolvakanties) p.12
•  10 tot 11.30 uur ENGELS met DANIELLE (vanaf 8 januari) p.13

ELKE DONDERDAG
•  10 tot 11.30 uur DAGELIJKS FRANS (niet tijdens schoolvakanties) p.13
•  12 uur WARME MAALTIJD p.20
•  13 tot 16.30 uur KAARTEN (niet op 12 december) p.5
•  13.30 tot 16.30 uur KUNSTKLAS (niet op 12 december en tijdens schoolvakanties) p.9

ELKE VRIJDAG
•  10 tot 11.30 uur YOGA (niet tijdens schoolvakanties) p.11
•  13.30 tot 15 uur ENGELS CONVERSATIE (niet tijdens schoolvakanties) p.13

OPEN 
ma, di, do en vr van 9.30 tot 16.30 uur en wo van 9.30 tot 12 uur

En ook...
DE WAAIER IS GESLOTEN VAN MAANDAG 23 DECEMBER TOT EN MET VRIJDAG 27 DECEMBER
EN OP WOENSDAG 1 EN DONDERDAG 2 JANUARI

DECEMBER
ma 2 dec 13.30-15.30 uur bingo p.5

di 3 dec 13.30-16.30 uur decoratie maken voor het kerstfeest p.10

do 5 dec 9.30-12 uur naaiatelier p.100

13-16.30 uur crea met Femma

vr 6 dec 14.15-15.15 uur de Sint komt op bezoek p.4

ma 9 dec 13-16.30 uur winterwandeling in de Averegten p.6

wo 11 dec 10-12 uur bloemschikken voor Kerstmis p.10

do 12 dec 12 uur kerstfeest p.4

vr 13 dec 13.30-16.30 uur van zingen word je blij. Muzikale begeleiding 
Paul Renders

p.4

ma 16 dec 13.30-15.30 uur bingo p.5

di 17 dec 13.30 uur uitstap: Kerststallentocht (vertrek: De Kroon) p.7

14-15 uur spreekuur FOD personen met een handicap p.12

14 uur CC De Mol: Jackobond & Bastien p.6

do 19 dec 9.30-12 uur naaiatelier p.10

12 uur viering van de jarigen p.3

vr 20 dec 13-15 uur croque monsieur tvv de warmste week p.3

JANUARI
ma 6 jan 13.30-15.30 uur bingo p.5

do 9 jan 9.30-12 uur naaiatelier p.10

vr 10 jan 13.30-16 uur nieuwjaar wensen in de buurt p.5

ma 13 jan 13.30-15 uur verloren maandag: appelbollen en worstenbroden p.13

do 16 jan 12 uur viering van de jarigen p.3

ma 20 jan 13.30-15.30 uur bingo p.5

di 21 jan 14-15 uur spreekuur FOD personen met een handicap p.12

do 23 jan 9.30-12 uur naaiatelier p.10

vr 24 jan 12-15 uur soep op de stoep t.v.v. Welzijnszorg p.14

di 28 jan 14 uur CC De Mol: Along comes Mary p.6

14 uur centrumklap: waaieren p.12

vr 31 jan 13.30-15.30 uur Lichtmis: pannenkoeken p.14

FEBRUARI
ma 3 feb 13.30-15.30 uur bingo p.5

do 6 feb 9.30-12 uur naaiatelier p.10

vr 7 feb 14-15 uur Tournée Minérale: alcoholvrije cocktails p.14

do 13 feb 09.30-16.30 uur uitstap naar Brussel p.6

12 uur viering van de jarigen p.3

vr 14 feb 13.30 uur Valentijnverwennertje p.7

14 uur Valentijnscinema 
(afspraak aan Cinema Varietes)

p.7

ma 17 feb 13.30-15.30 uur bingo p.5

di 18 feb 14-15 uur spreekuur FOD personen met een handicap p.12

14 uur CC De Mol: Roel & De kleine revolutie p.6

do 20 feb 9.30-12 uur naaiatelier p.10

vr 21 feb 13.30-16 uur infomoment: slaapproblemen door Rudi 
Mahieu

p. 12

vr 28 feb 13.30-16 uur infomoment: voorafgaande zorgplanning/
leifkaart

p.12
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OPEN 
ma, di, do en vr van 9.30 tot 16.30 uur en wo van 9.30 tot 12 uur

Elke week in De Rosmolen
ELKE MAANDAG  

• 14 tot 16 uur GEZELSCHAPSSPELEN

ELKE DINSDAG  

• 13 tot 16.30 uur KAARTEN p.5

ELKE DONDERDAG  

• 9.30 tot 10 uur BLOEDDRUKMETING p.11
• 10 tot 11 uur STOELTURNEN (niet op 26 december, 2 en 9 januari en 6 februari) p.8
• 13 tot 16 uur VRIJ HANDWERK EN CREA p.9

ELKE VRIJDAG  

• 12 uur WARME MAALTIJD p.20

En ook...
DE ROSMOLEN IS GESLOTEN VAN MAANDAG 23 DECEMBER TOT EN MET VRIJDAG 27 DECEMBER
EN OP WOENSDAG 1 EN DONDERDAG 2 JANUARI

DECEMBER
ma 2 dec 14-16 uur vertelmoment Sinterklaasverhalen p.5

do 5 dec 13-16 uur pergamano p.10

vr 6 dec 12 uur Viering jarigen van de maand p.3

13-14 uur de Sint komt op bezoek p.4

15-16 uur zangnamiddag: Sinterklaasliedjes p.4

ma 9 dec 13.30-15.30 uur spelenclub Delierium p.5

di 10 dec 13u30 creatief met Tinneke (kerststukje) p.10

do 12 dec 10-11 uur fietsen t.v.v. De Warmste Week p.3

12-13 uur frituur Ros Molentje p.13

vr 13 dec 12 uur kerstfeest p.4

ma 16 dec 14-16 uur kerstbingo p.5

di 17 dec 13.30 uur uitstap: Kerststallentocht (vertrek: De Kroon) p.6

14 uur CC De Mol: Jackobond & Bastien p.6

vr 20 dec 14 uur smoutebollen t.v.v. De Warmste Week p.3

ma 30 dec 14-16 uur bingo p.5

JANUARI
vr 3 jan 15-16 uur zangnamiddag 'Nieuwjaarke Zoete' p.6

ma 6 jan 13.30-15.30 uur spelenclub Delierium p.5

do 9 jan 10-11 uur hef- en tiltechnieken p.5

12-13 uur frituur Ros Molentje p.13

13-16 uur pergamano p.10

vr 10 jan 14 uur centrumklap p.12

ma 13 jan 12 uur Verloren Maandag: worstenbrood en 
appelbollen

p.13

vr 17 jan 12 uur viering jarigen van de maand p.3

ma 20 jan 13.30-15.30 uur spelenclub Delierium p.5

do 23 jan 12-15 uur soep op de stoep t.v.v. Welzijnszorg p.14

vr 24 jan 14-16 uur originele en andere gezelschapsspelen p.5

ma 27 jan 14 -16 uur bingo p.5

di 28 jan 14 uur gedichtenwandeling p.5

14 uur CC De Mol: Along comes Mary p.6

do 30 jan 14-16 uur vertelmoment: gedichten p.5

vr 31 jan 13.30 uur creatief met Tinneke (kaarsenhoudertje) p.10

FEBRUARI
ma 3 feb 12 uur Lichtmis: pannenkoeken p.14

13.30-15.30 uur spelenclub Delierium p.5

do 6 feb 13-16 uur pergamano p.10

vr 7 feb 14-16 uur originele en andere gezelschapsspelen p.5

do 13 feb 9.30-16.30 uur uitstap naar Brussel p.6

10-11 uur ergonomie in het huishouden p.7

12-13 uur frituur Ros Molentje p.13

vr 14 feb 12 uur viering jarigen van de maand p.3

14 uur valentijnscinema (afspraak aan Cinema 
Varietes)

p.7

ma 17 feb 13.30-15.30 uur spelenclub Delierium p.5

di 18 feb 13u Sneeuwklokjeswandeling p.8

14 uur CC De Mol: Roel & de kleine revolutie p.6

vr 21 feb 14-15 uur tournée minerale : alcoholvrije cocktails maken p.14

ma 24 feb 14-16 uur bingo p.5

vr 28 feb 13.30 uur creatief met Tinneke (carnavalsmasker) p.10
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DECEMBER
ma 2 dec 13-16 uur pergamano p.10

14-16 uur muzikale namiddag p.5

ma 9 dec 12 uur viering jarigen van de maand p..4

14-16 uur bingo p.5

ma 16 dec 12 uur kerstfeest p.15

ma 30 dec 14-16 uur tearoomnamiddag p.13

JANUARI
ma 6 jan 13-16 uur pergamano p.10

ma 13 jan 12 uur viering jarigen van de maand p.3

14-16 uur bingo p.5

15 uur verloren maandag: worstenbrood en 
appelbollen

p.13

ma 27 jan 14 uur centrumklap Komeet Compleet p.12

FEBRUARI
ma 3 feb 13-16 uur pergamano p.10

14-16 uur lichtmis: Pannenkoeken p.14

ma 10 feb 12 uur viering jarigen van de maand p.3

14-16 uur bingo p.5

ma 17 feb 14-15 uur tournée minerale: alcoholvrije cocktails maken p.14

DECEMBER
di 3 dec 13.30 uur crea met Josee (geschenkbonhoesje) p.10

di 10 dec 12 uur kerstfeest p.4

14-15  uur Funiculi Funicula met Jan p.4

di 17 dec 12 uur viering jarigen van de maand p.3

13.30 uur uitstap: kerststallentocht p.6

14 uur CC De Mol: Jackobond & Bastien p.6

JANUARI
di 7 jan 10.30-11.30 uur hef- en tiltechnieken p.12

13.30 uur crea met Josee (smartphonewarmer) p10

14 uur Verloren Dinsdag: appelbollen en worstenbroden p.9

di 14 jan 12 uur viering jarigen van de maand p.3

14 uur nieuwjaarsoptreden WZC Paradijs p.7

14 uur centrumklap p.12

di 21 jan 14 - 15  uur Funiculi Funicula met Jan p.10

di 28 jan 14 uur gedichtenwandeling (vertrek: De Rosmolen) p.8

14 uur CC De Mol: Along comes Mary p.6

FEBRUARI
di 4 feb 13.30 uur crea met Josee (gastendoekhangertje) p.10

di 11 feb 10.30-11.30 uur ergonomie in het huishouden p.3

12 uur viering jarigen van de maand p.3                     

14 uur tournée minerale : alcoholvrije cocktails p.14

di 18 feb 13.30 uur sneeuwklokjeswandeling (vertrek: De Rosmolen) p.8

14 uur CC De Mol: Roel &de kleine revolutie p.6

di 25 feb 14 uur volksspelen p.5

Elke week in De Komeet
ELKE MAANDAG  
• 10 tot 11 uur STOELTURNEN (niet tijdens schoolvakanties en 10 februari) p.8
• 10.45 tot 11.30 uur BLOEDDRUKMETING p.11
• 12 uur WARME MAALTIJD p.20
• 14 tot 16 uur VRIJ HANDWERK & CREA p.9
• 14 tot 16 uur KAARTEN & GEZELSCHAPSSPELEN p.5

Elke week in De Kroon
ELKE DINSDAG
• 10.30 tot 11.30 uur STOELTURNEN (niet op 3, 24 en 31 december en 21 januari) p.8
• 11 tot 12 uur BLOEDDRUKMETING p.11
• 12 uur  WARME MAALTIJD p.20
• 13 tot 14 uur BLOEDDRUKMETING p.11
• 13 tot 16 uur VRIJ HANDWERK & CREA p.9

OPEN 
elke ma van 11 tot 16 uur 

OPEN 
elke di van 11 tot 16 uur 

En ook...
DE KOMEET IS GESLOTEN OP MAANDAG 23 DECEMBER

En ook...
DE KROON IS GESLOTEN DINSDAG 24 DECEMBER
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Contact en inschrijven
Wil je deelnemen aan één van de activiteiten? Kom gewoon langs. 
Wanneer je vooraf moet inschrijven, kan dat in alle dienstencentra.
.
DIENSTENCENTRUM HET SCHOPPEKE
Kanunnik Davidlaan 25 | tel. 03 283 48 88 | dienstencentra@lier.be
ma, di, do en vr van 9.30 tot 16.30 uur en wo van 9.30 tot 14 uur

DIENSTENCENTRUM DE WAAIER
Dorpsstraat 111 – Koningshooikt | tel. 03 481 61 05 | dienstencentra@lier.be 
ma, di, do en vr van 9.30 tot 16.30 uur  en wo van 9.30 tot 12 uur

DIENSTENCENTRUM DE ROSMOLEN
Pettendonk 37/1 | tel. 03 488 63 88 | dienstencentra@lier.be 
ma, di, do en vr van 9.30 tot 16.30 uur en wo van 9.30 tot 12 uur 

DIENSTENCENTRUM DE KOMEET (cafetaria sporthal)
Eeuwfeestlaan 183 | tel. 03 283 48 88 | dienstencentra@lier.be
elke maandag van 11 tot 16 uur

DIENSTENCENTRUM DE KROON (cafetaria WZC Paradijs)
Transvaalstraat 44 | tel. 03 283 48 88 | dienstencentra@lier.be
elke dinsdag van 11 tot 16 uur

Warme maaltijden
Je kan in de dienstencentra lekker, voedzaam en goedkoop eten. De 
dienstencentra serveren ’s middags tussen 12 en 13 uur een drie-
gangenmenu met soep, hoofdgerecht en dessert. Je kiest tussen 2 
gerechten. Het menu is elke maand beschikbaar in de dienstencentra. 
Je vindt het ook op www.sociaalhuislier.be.

Waar en wanneer?
Maandag in Het Schoppeke en De Komeet
Dinsdag in Het Schoppeke en De Kroon
Woensdag in Het Schoppeke 
Donderdag in Het Schoppeke en De Waaier
Vrijdag in Het Schoppeke en De Rosmolen

Kostprijs? 7 euro (of 6 euro met UiTPAS met kansentarief). 
Betalen doe je de dag zelf.  In ruil voor 30 UiTPAS-punten 
geniet je van een gratis maaltijd in een van de dienstencen-
tra. In ruil voor 5 UiTPAS-punten krijg je een gratis drankje.

Hoe reserveren? Reserveer uiterlijk 24 uur vooraf tijdens de openings-
uren van het dienstencentrum. Hou rekening met weekends en feest-
dagen. Bel even naar het dienstencentrum of loop er langs. Opgelet: 
als je niet tijdig reserveert, kunnen we geen maaltijd voor je voorzien.

Busje dienstencentra
Je beschikt niet over eigen vervoer? Je bent moeilijk te been? Het lukt 
je niet (meer) om het openbaar vervoer te nemen? Maar je wil toch 
graag langskomen in het dienstencentrum? Een busje toert dagelijks, 
zowel in de voormiddag als in de namiddag, door Lier. Geef een seintje 
wanneer je wenst opgehaald te worden. We spreken onderling plaats 
en uur af. 

Wanneer?  ma tot vr, elke voormiddag om 9, 10 en 11 uur en elke 
namiddag om 14, 15 en 16 uur.

Kostprijs?  1,50 euro per rit 

Hoe reserveren ? Reserveer uiterlijk 24 uur vooraf tijdens een werkdag. 
Bel naar Het Schoppeke of kom er langs. Betalen doe je de dag zelf. 
Opgelet: als je niet tijdig reserveert, kunnen we geen vervoer voor je 
voorzien.

Verkooppunt 
in Het Schoppeke en De Waaier 

Afvalzakken per stuk
• Blauwe PMD-zak: 0,25 euro
• Roze zak voor plastics: 0,25 euro 

Rittenkaarten De Lijn voor personen met kansentarief:  8 euro

UiTPAS  5 euro of gratis als je recht hebt op kansentarief

De dienstencentra zijn gesloten 
van 23 tot 27 december en op 1 en 2 januari


