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JEF helpt als 
vrijwilliger bij het 
opdienen van de 

warme maaltijden in 
dienstencentrum 

De Komeet
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Smoelenboek
Elke dag staan ze, samen met tientallen vrijwilligers, klaar om van je bezoek aan het dienstencentrum een fijne ervaring 
te maken. Maar wie zijn de gezichten van De Waaier, Het Schoppeke, De Rosmolen, De Komeet en De Kroon?

Een gezellige babbel? Een leuke activiteit? Een moeilijke vraag? Een 
lekkere maaltijd? Of gewoon zin in een verwenmomentje? 
Kom zeker langs. Iedereen is welkom in de dienstencentra. 

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?

Benny rijdt met het busje 
van de dienstencentra. En 
voor wie het nog niet wist: 
hij maakt graag plezier.

Sonja is heel graag anima-
tor. In haar vrije tijd houdt 
ze van wandelingen met 
paarden.

En ook Koen leeft zich volle-
dig uit als animator. Je 
doet hem een plezier met 
lasagne of stoofvlees met 
frietjes.

Nog een enthousiaste ani-
mator: Liesbet. Ze is altijd 
te vinden voor een leuk 
compliment.

Ergotherapeut Rebecca 
houdt je in vorm. Met een 
portie gegrilde sardie-
nen kan je haar sowieso 
verleiden.

Rita ondersteunt als admi-
nistratief medewerker. Het 
leukste aan haar job? Het 
contact met de bezoekers, 
vrijwilligers en collega’s. 

Sophie is al enkele jaren 
centrumleider. Ze geniet 
enorm van een bloemetje 
in huis.

Ook Yves is in de weer als 
centrumleider. Zijn favorie-
te gerecht? Hespenrolle-
tjes met puree.

Hilde, ook gekend als Hiha, 
leidt als teamcoördinator 
alles mee in goede banen. 
Als ze even tijd vindt, kom 
je haar al joggend langs de 
Netedijken tegen.
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 AMUSEMENT 
 & ONTSPANNING 

Cine 
Centra 

Wat is er leuker dan samen film kijken? We werken samen met Bib de Fé 
om je een onvergetelijk filmavontuur te bezorgen.

JARIGEN 
VAN DE MAAND

Elke maand vieren we de jari-
gen van die maand. 

Je mag komen 
smullen 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 
verjaardag.
     

JARIGEN MAART
•	 ma	11	maart	in	De	Komeet
•	 di	12	maart	in	De	Kroon
•	 wo	13	maart	in	Het	Schoppeke
•	 do	14	maart	in	De	Waaier
•	 vr	15	maart	in	De	Rosmolen

JARIGEN APRIL
•	 ma	8	april	in	De	Komeet
•	 di	9	april	in	De	Kroon
•	 wo	10	april	in	Het	Schoppeke
•	 do	11	april	in	De	Waaier
•	 vr	12	april	in	De	Rosmolen

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

Pay it forward
Middenschoolstudent Trevor zorgt voor een 
kettingreactie van goedheid met zijn project 
voor sociale wetenschappen. Hij bereikt zo 
een toestand van universele vriendelijkheid 
en fatsoenlijkheid.

•	 vr	8	maart	om	14	uur	in	De	Waaier
•	 di	12	maart	om	14	uur	in	De	Kroon
•	 vr	15	maart	om	14	uur	in	Het	Schoppeke
•	 ma	18	maart	om	14	uur	in	De	Rosmolen

Hoop doet leven 
Will Tura heeft een carrière van meer dan 60 
jaar achter de rug. Niet voor niets maakt hem 
dat tot Vlaamse muzieklegende. Geniet van 
de documentaire over zijn leven.

•	 vr	12	april	om	14	uur	in	De	Waaier
•	 vr	19	april	om	14	uur	in	Het	Schoppeke

Mira 
Deze Belgische film uit 1971 vertelt het ver-
haal van Stijn Streuvels “De teleurgang van 
den Waterhoek“. Met Jan Decleir en Willeke 
Van Ammelrooy als hoofdrolspelers.

•	 vr	10	mei	14	uur	in	De	Waaier
•	 vr	3	mei	om	14	uur	in	Het	Schoppeke
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ZANG & MUZIEK
Muzikale namiddag 
Kom luisteren naar muziek uit de oude doos. Kristine brengt live 
muziek op haar keyboard.  

•	 ma	25	maart	en	20	mei	van	14	tot	16	uur	in	De	Komeet

Zangnamiddag: Een vrolijk lentelied
Daar is de lente, daar is de zon en de blaadjes krijgen bomen! De den-
nen roepen ons, de lente lokt ons weer,… Een vrolijke zangnamiddag.

•	 vr	5	april	om	14	uur	in	De	Rosmolen	

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	4	en	11	maart	en	22	april)
•	 2	euro	(	als	je	lid	wordt,	wordt	dit	terugbetaald)

DANS
Line Dance
De Line Dance-groep van OKRA Lint treedt op in WZC Het Paradijs/De 
Kroon. Bereid je voor op een namiddag vol show en choreografie.

•	 di	5	maart	om	14	uur	in	De	Kroon

Carnavalsbal
Trek je gekste kleren aan of kies één van onze gekke hoedjes of ande-
re accessoires en kweel luidkeels mee met de carnavalsplaten. Doe 
mee met de polonaise of, als je niet zo’n danser bent, blijf gewoon 
zitten en genieten.

•	 vr	1	maart	om	14	uur	in	De	Rosmolen

Lentebal

WZC Het Paradijs houdt haar Lentebal en je bent uitgenodigd om mee 
je beentjes te strekken en de lentekriebels los te laten! 

•	 di	7	mei	om	14	uur	in	De	Kroon

SPELEN
Bingo
Wie heeft er het eerst 5 op 1 rij? Je betaalt 1,50 euro per kaart en 
maakt kans op leuke prijzen. 
In De Rosmolen spelen we op 15 april ‘vakantiebingo.’ Een ‘specialle-
ke’, want deze keer vind je onder de prijzen ook speelgoed en snoep 
voor de kinderen en kleinkinderen. Het is immers paasvakantie!

•	 ma	11	maart,	8	april	en	13	mei	van	14	tot	16	uur	in	De	Komeet
•	 ma	25	maart,	15	en	29	april	en	27	mei	van	14	tot	16	uur	in	De	Rosmolen
•	 ma	4	en	18	maart,	ma	1	en	15	april	en	ma	6	en	20	mei	van	13.30	tot	15	uur	in	De	

Waaier
•	 1,50	euro	per	kaart

Rad van fortuin
Kom mee aan het rad draaien. En hopelijk kom je niet op bankroet te 
staan.
•	 vr	29	maart	van	14	tot	16	uur	in	Het	Schoppeke

Vrijdagmatinees
Foute Party
Dj Marc legt je dansbenen in de watten met de beste schlager- 
en feestmuziek. Verkleed komen mag.

•	 vr	8	maart	van	14	tot	16	uur	in	Het	Schoppeke

Karaoke namiddag
Toon je zangtalent tijdens de karaokenamiddag!

•	 vr	12	april	van	14	tot	16	uur	in	Het	Schoppeke
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Kwistetwel!
Na het succes van de ‘Sappigste Senior van Lier’-quiz kan je nu ook je 
kennis testen tijdens een algemene-kennis-quiz. Verzamel een ploegje 
van 4 tot 6 personen. Iedereen is welkom. We zorgen voor een quiz 
met meerdere tips en hints voor wie het antwoord niet onmiddellijk 
kan raden.

•	 vr	15	maart	om	14	uur	in	De	Rosmolen	
•	 di	16	april	om	14	uur	in	De	Kroon	
•	 inschrijven	tot	12	maart

Originele gezelschapsspelen

Heb je al gehoord van Dobble of Set? Of ken je Fantasy? Het zijn 
simpele kaartspelletjes die je op enkele minuten leert en daarna voor 
uren spelplezier zorgen. Maar ook Boerenbridge of Rummikubb kunnen 
altijd!

Breng op 7 maart en 19 april je (klein)kinderen mee want in de school-
vakanties zijn er extra kinderspelletjes.

•	 ma	4,	do	7	en	vr	29	maart,	ma	1,	vr	19	en	vr	26	april	en	ma	6	mei	om	14	uur	in	De	
Rosmolen

•	 di	21	mei	om	14	uur	in	De	Kroon

Schaken

Ben jij klaar voor een pittig partijtje schaken? Zowel de beginnende 
als de meer ervaren spelers zijn welkom.
•	 do	14	en	28	maart,	11	en	25	april,	9	en	23	mei	van	10.30	tot	11.30	uur	in	Het	

Schoppeke

SAMEN MET JE (KLEIN)KINDEREN
Komen de kleinkinderen tijdens de paasvakantie logeren? Of let je een 
paar dagen op hen? De dienstencentra zorgen dat je samen op stap kan. 

‘Parkour’
En hebben ze dan vaak te veel energie? Of laten ze hun spelconsole 
niet los? Op 12 april kan je hen meebrengen naar De Rosmolen. Het 
speeltuintje aan het dienstencentrum wordt die dag omgetoverd met 
een uitdagend spelparcours. Je kan er samen met je kleinkinderen 
klimmen, klauteren en springen. Vind je dat allemaal wat te hevig? Je 
kan bij een hapje of een drankje ook supporteren van aan de zijlijn! 

•	 vr	12	april	om	14	uur	in	De	Rosmolen

Gezelschapsspelen en paaseieren rapen 
Breng je (klein)kinderen mee naar je favoriete spelnamiddag. Speel 
samen met hen Rummikub, domino of probeer één van de uitdagende 
nieuwe kaartspelletjes uit ons aanbod. Tussendoor kunnen ze stoom 
afblazen op het veldje of in de speeltuin. En wie weet ontdekken ze 
een vroege verrassing van de paasklokken!

•	 vr	19	april	om	14	uur	in	De	Rosmolen
•	 inschrijven	voor	paaseieren	rapen	tot	12	april
•	 1,50	euro/persoon	

VERJAARDAGSDRINK DE ROSMOLEN
De Rosmolen is jarig! En daar hoort uiteraard feestgedruis bij. We 
heffen samen het glas op de verjaardag van het dienstencentrum.

•	 vr	8	maart	om	12	uur	in	De	Rosmolen	

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

•	 elke	dag	tijdens	de	openingsuren	in	De	Waaier	en	Het	Schoppeke
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LIERS CULTUURCENTRUM
In samenwerking met het Liers Cultuurcentrum is er een tafel gereser-
veerd voor de dienstencentra. 

Encantadas - colores del sur

Encantades brengt intrigerende variaties uit het folkrepertoire, van 
swingende nummers tot pop. De vier zangeressen en vier muzikanten 
laten een diepe indruk na door hun puurheid. Van warme Zuiderse 
klanken tot verwarmende Scandinavische sferen. Van opgewekte 
feelgoodsongs tot indringende ballads. Bestaande nummers krijgen 
een nieuwe ziel.

•	 di	5	maart	om	14	uur	in	CC	De	Mol
•	 12	euro	(2,40	euro	met	UiTPAS	met	kansentarief)	-	kaarten	te	koop	in	de	diensten-

centra,	op	=	op

The leisure seeker 

In het Engelstalige filmdebuut van Poalo Virzi volgen we twee senio-
ren, elk met hun eigen fysieke problemen, die aan het keurslijf van de 
zorgmantel willen ontsnappen

•	 di	23	april	om	14	uur	in	CC	De	Mol
•	 12	euro	(2,40	euro	met	UiTPAS	met	kansentarief)	-	kaarten	te	koop	in	de	diensten-

centra,	op	=	op

Zsa Zsa Zsu – Suburbia: a road downtown

Zsa Zsa Zsu beteknet zoveel als ‘ vlinders in de buik’. Dat is wat deze 
band van vijf jonge vrouwen je wil bezorgen. Ze zorgen voor avontuur-
lijke muziek vol zwoele stemmen en dansbare swingpop. 

•	 di	14	mei	om	14	uur	in	CC	De	Mol
•	 12	euro	(2,40	euro	met	UiTPAS	met	kansentarief)	-	kaarten	te	koop	in	de	diensten-

centra,	op	=	op

UITSTAPPEN
Zimmertoren
Wie Lier zegt, denkt meteen aan de Zimmertoren. Maar hoe vaak ben 
je al voorbij deze bezienswaardigheid gewandeld zonder er binnen te 
gaan? Hoeveel toeristen zag je al foto’s nemen van de wonderklok? 
Tijd om zelf ook eens te gaan kijken naar het levenswerk van Zimmer.

•	 di	19	maart	om	14	uur	in	Het	Schoppeke
•	 inschrijven	voor	do	14	maart
•	 3	euro

Domein Roosendael
De voormalige abdijsite van Roosendael is een uitzonderlijk domein. 
Dit natuurgebied en beschermd landschap met prachtige gerestau-
reerde gebouwen is het gedroomd kader voor een prachtige wande-
ling in de natuur.

•	 vr	24	mei	om	13.30	uur	in	De	Waaier
•	 inschrijven	tot	13	mei
•	 vervoerskost
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 BEWEGEN & SPORT 
WORKSHOP QIGONG  
–BEWEGINGSKUNST
Qigong (spreek uit Tsjie Goeng) betekent het cultiveren van de Qi of 
levensenergie. Het is een oude Chinese bewegingskunst, verwant aan 
Tai Chi. Ze heeft haar wortels in de Chinese geneeskunde, filosofie 
en krijgskunsten. Door de repetitieve, ontspannende en eenvoudige 
bewegingen is het een aangename manier om je energiepeil te verho-
gen, tot diepe ontspanning te komen en je gezondheid te behouden of 
herstellen.

•	 wo	13	maart	van	10	tot	11	uur	in	Het	Schoppeke
•	 3	euro

DEMO YKIDO BIKES – STOELFIETSEN
Ykido Bikes zijn dé oplossing voor wie beweging en recreatie wenst 
te combineren. Je beweegt soepel, zonder je te forceren. Een leuke 
ontspanning en amusement.

•	 wo	3	april	van	10	tot	12	uur	in	Het	Schoppeke

SMOVEY – ARMTURNEN 

Smile, move, swing: bewegen voor iedereen tot 99 jaar (en ouder). 
Smovey activeert je oppervlakkige en diepe spieren en bevordert 
de stofwisseling en vetverbranding. Zo mobiliseer en versterk je je 
gewrichten en stimuleer je je bloedsomloop en lymfesysteem.

•	 elke	ma	(behalve	22	april	en	20	en	27	mei)	van	10.30	tot	11.30	uur	in	Het	Schop-
peke

•	 5	euro	per	les	(1	euro	met	UiTPAS	met	kansentarief)

BEWEEGSESSIES VOOR DE ACTIEVE 
55-PLUSSER
Regelmatig bewegen is een absolute must. Het helpt tegen allerlei 
letsels, chronische stress en burn-out. In deze beweegsessies met 
Geert oefen je een mix van lenigheids-, kracht- en stretchoefeningen. 
Zo kan je je persoonlijk oefenpakket samenstellen om thuis verder te 
bewegen. Niets hoeft, alles mag en op je eigen niveau.

•	 vr	29	maart,	26	april	en	24	mei	van	14	tot	15	uur	in	Het	Schoppeke
•	 inschrijven	voor	di	12	maart
•	 1,50	euro	per	sessie

BOOGBAL 

Anneke en Wim zijn gestart met boogbal en het is een succes. Boog-
bal is een beetje als petanque maar dan voor binnen en 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	12	en	26	maart,	9	en	23	april,	7	en	21	mei	van	14	tot	16	uur	in	Het	Schoppeke

PINGPONG 

Norbert, een gepassioneerd pingponger, nodigt je uit om een balletje 
te slaan. Hij verklapt je de kneepjes van de wondere tafeltenniswereld 
en organiseert wedstrijdjes. Wil je op een ander moment spelen? 
Informeer dan even. 

•	 di	5	en	19	maart,	2,	16	en	30	april,	14	en	28	mei	van	15	tot	16	uur	in	Het	Schoppeke
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FIETSTOCHTEN MET THEO
Vanaf de lente start Theo, een ‘fietser van de wereld’, terug met kleine 
fietstochten van ongeveer 10 km rond Lier. Als fervent fietser is hij een 
kenner op het vlak van veilig en plezierig fietsen. 

•	 di	19	maart,	16	april	en	14	mei	van	13.30	tot	16	uur	in	Het	Schoppeke

FIETSEN MET DE HOMETRAINER
Met de klassieker onder de fitnesstoestellen blijf je in vorm en werk je 
aan je conditie.

•	 elke	ma	van	14.30	tot	16.30	uur	in	De	Waaier	(niet	op	4	maart,	8	en	22	april)
•	 elke	wo	van	11.30	tot	12	uur	in	Het	Schoppeke	(niet	op	6	en	13	maart	en	10	april)
•	 1,50	euro		(gratis	in	ruil	voor	5	UiTPAS-punten)

BILJARTEN

Je kan elke dag tijdens de openingsuren een spelletje spelen in Het 
Schoppeke. Maar je kan ook komen oefenen onder het toeziende oog 
van Marc. Wie mee met de handicap wil spelen, geeft vooraf een 
seintje. 

•	 ma	4	en	18	maart,	15	en	29	april,	6	mei	om	14	uur	in	Het	Schoppeke

KUBB EN PETANQUE
Als het weer het toelaat, is het graspleintje aan De Rosmolen en De 
Waaier ideaal voor een spelletje Kubb of petanque.  Breng op 8 april 
je (klein)kinderen mee naar De Rosmolen. ’t Is dan paasvakantie en we 
voorzien voor hen een mini-editie en andere pleinspelletjes.

•	 ma	11	maart,	8	april	en	13	mei	om	14	uur	in	de	Rosmolen
•	 di	14	mei	om	13.30	uur	in	De	Waaier

BEGELEID ZWEMMEN
Is het (te) lang geleden dat je nog eens je zwembroek of badpak 
aantrok? Wil je genieten van gewichtloos bewegen in het water? Wij 
helpen je!  

•	 di	2	april	om	11	uur	vertrek	aan	het	Schoppeke
•	 inschrijven	voor	26	maart
•	 3	euro

STOELTURNEN

Beweeg al je spiergroepen terwijl je op een stoel zit. 

•	 elke	ma	van	10	tot	11	uur	in	De	Komeet	(niet	op	4	maart,	8	en	22	april)
•	 elke	ma	van	13.30	tot	14.30	uur	in	De	Waaier	(niet	op	4	maart	en	22	april)
•	 elke	di	van	10.30	tot	11.30	uur	in	De	Kroon	(niet	op	5	maart,	2	april,	30	april	en	7	mei)
•	 elke	wo	van	10.30	tot	11.30	uur	in	Het	Schoppeke	(niet	op	6	en	13	maart,	3	en	10	

april,	1	mei)
•	 elke	do	van	10	tot	11	uur	in	De	Rosmolen	(niet	op	7	maart	en	11	april)
•	 1,50	euro	per	les	(eerste	les	gratis	voor	nieuwe	deelnemers		of	gratis	in	ruil	voor	

5	UiTPAS-punten)

WANDELINGEN
Kleine wandelingen: Jut
Dank zij ‘Bank zij Dank’ kan je meedoen met kleine wandelingen in 
Koningshooikt van gemiddeld 3 à 4 km. 

•	 ma	11	maart,	1	april		en	6	mei	om	15	uur	in	De	Waaier

Wandeling Nazarethpad
Met de nieuwe voetgangersbrug aan de Sionsvest ben je van het 
centrum direct in het natuurgebied ‘Nazareth-Zuid’ van De Wielewaal. 
We verkennen dit stukje groen tussen de Nete en het Netekanaal en 
maken een rondje van ongeveer 5 km.  

•	 di	26	maart	om	14	uur	vertrek	aan	De	Kroon

Themawandeling ‘Loop naar de pomp!’
Met prachtige pentekeningen in de hand gaan we op zoek naar de 
stille getuigen van het verleden: de waterpompen. Deze statige 
stenen sokkels ademen geschiedenis maar toch loop je ze wellicht 
vaak voorbij. We blijven binnen de vesten en maken een rondje van 
ongeveer 4 km.

•	 di	30	april	om	14	uur	vertrek	aan	De	Rosmolen

Wandeling Lammekenspad
Deze wandeling neemt je mee langs velden en ‘struweel’ door het 
natuurgebied Tallaart. Aan het Fort van Lier ontdekken we een stukje 
geschiedenis. Langs oude omwalde hoeves en hoven keren we terug 
naar De Rosmolen voor een verfrissing. We gaan helemaal tot aan het 
Fort en terug. Bereid je voor op een wandeling van ongeveer 8 km.

•	 di	28	mei	om	13.15	uur	vertrek	aan	De	Kroon
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SPORT OVERDAG
Petanque 
Je leert de juiste knepen van het petanquespel om te kunnen groeien 
tot een volwaardig speler. 

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

•	 2	euro	of	gratis	met	Sport	overdag-abonnement	

De Waaier en De Rosmolen hebben een petanquebaan waar je gratis 
terecht kan. 

Badminton
Sla je graag een pluimpje? 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	feestdagen)

•	 2	euro	of	gratis	met	Sport	overdag-abonnement	

Onderhoudsgym 
Blijf je graag fit en in beweging? Samen doe je oefeningen om 
evenwicht, kracht en lenigheid op peil te houden en dit op een gezellig 
muziekje. Je oefent op eigen tempo.

•	 elke	wo	van	10	tot	11	uur	in	turnzaal	De	Komeet,	Eeuwfeestlaan	183	(niet	tijdens	
schoolvakanties	en	feestdagen)

•	 2	euro	of	gratis	met	Sport	overdag-abonnement	

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

•	 elke	vr	van	8.45	tot	9.45	uur	in	zwembad	de	Waterperels,	Kazernedreef	1	
•	 3	euro	(met	Sport	overdag-abonnement	of	met	een	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 ongeveer 4 km/uur. Bij de meeste wandelingen is er een tragere 
groep die een kleinere wandeling maakt. Vergeet niet je stapschoenen 
aan te trekken en zorg voor kledij aangepast aan de weersomstandig-
heden.

•	 vr	1	maart	om	13.30	uur	in	‘t	Lammeke,	Liersebaan	156,	Koningshooikt
•	 vr	5	april	om	13.30	uur	in	‘t	Oud	lier,	Nazarethdreef	103

Gezonder eten, regelmatiger bewegen en minder zitten. Dat is de uit-
daging die we je met  ‘Lekker Actief' voorschotelen. Op twaalf weken 
tijd kan je jezelf een gezonde en actieve levensstijl aanmeten! 

‘Lekker Actief’ biedt je een gevarieerd, wetenschappelijk onderbouwd 
programma aan, zowel in groep als individueel.  Eén keer per week 
komen we samen voor een groepsactiviteit en daarnaast ga je indivi-
dueel aan de slag met een programma op jouw maat.

Al wie instapt krijgt een pakket met een stappenteller, beweegwekker 
en nog meer leuks om te bewegen en gezond te eten. 

‘Lekker Actief’ is een project in samenwerking met Okra.

•	 van	do	7	maart	tot	do	23	mei,	telkens	op	do	van	14	tot	16	uur	in	Het	Schoppeke
•	 15	euro	(inclusief	pakket)	–	vooraf	inschrijven	(en	bij	voorkeur	betalen	bij	

inschrijving)

•	 WEEK	1:	DO	7	MAART		
Startmoment:	algemene	informatie	over	‘Lekker	actief’,	instellen	van	je	stappen-
teller,…

•	 WEEK	2:	DO	14	MAART		
Winkeloefening	onder	begeleiding	van	een	diëtiste.	

•	 WEEK	3:	DO	21	MAART		
Yogales	door	Joan.

•	 WEEK	4:	DO	28	MAART	
Bij	goed	weer	gaan	we	Kubben	op	de	sportvelden.	Bij	slecht	weer	spelen	we	
boogbal.	We	sluiten	de	middag	af	met	enkele	krachtoefeningen.

•	 WEEK	5:	DO	4	APRIL	
Trek	je	dansschoenen	aan	om	te	gaan	lijndansen.

•	 WEEK	6:		DO	11	APRIL	
Lekkere	en	gezonde	tussendoortjes	maken	en	proeven.	

•	 WEEK	7:	DO	18	APRIL	
Omdat	elke	stap	telt	gaan	we	op	stap	en	tijdens	de	wandeling	houden	we	een	
fitheidscirque.	

•	 WEEK	8:	DO	25	APRIL	
Laat	je	hersenen	werken	met	de	gezondheidsquiz.	We	sluiten	af	met	een	water-
test	en	enkele	krachtoefeningen.

•	 WEEK	9:	DO	2	MEI	
Bewegingspelletjes:	patroonstappen	en	mastermind.	Ben	jij	de	winnaar?

•	 WEEK	10:	DO	9	MEI	
Haal	je	dansschoenen	nog	eens	boven.	Deze	keer	om	te	volksdansen.	We	sluiten	
af	met	het	overlopen	van	enkele	krachtoefeningen.	

•	 WEEK	11:	DO	16	MEI	
Vandaag	ga	je	minigolfen.	Hoeveel	slagen	heb	jij	nodig	om	het	balletje	in	de	hole	
te	krijgen?

•	 WEEK	12:	DO	23	MEI	
Slotmoment:	We	toasten	met	enkele	gezonde	hapjes	en	een	drankje	op	de	goede	
afloop	van	de	voorbije	gezonde	en	beweeglijke	weken.	
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 CREA & KUNSTEN 
VRIJ HANDWERK EN CREA

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

TAFELVERSIERING KNUTSELEN
Eind maart organiseert de Dorpsraad een seniorennamiddag met Eddy 
Smets. Zorg jij mee voor leuke tafelversieringen.

•	 di	26	maart	van	13.30	tot	16	uur	in	De	Waaier

NAAIATELIER
Maureen helpt je bij het maken van je kleedje of bloesje. Een naaima-
chine staat ter beschikking.

•	 do	14	en	28	maart,	4	en	25	april,	9	en	23	mei	van	9.30	tot	12	uur	in	De	Waaier
•	 1,50	euro	

CREATIEF MET TINNEKE
Een bloemstukje, een masker, een kettinkje,… Je maakt het samen 
met Tinneke.

•	 vr	22	maart	en	24	mei	en	di	16	april	om	13.30	uur	in	De	Rosmolen
•	 1,50	euro

UPCYCLING:  
NOSTALGISCHE BLIKVANGER
Je verwerkt oude foto’s of prenten tot een unieke blikvanger voor op je 
bureau of kast.

•	 di	7	mei	van	13.30	tot	16.30	uur	in	De	Waaier
•	 inschrijven	voor	ma	29	april	
•	 8	euro	(inclusief	materiaal)
•	 i.s.m.	Vormingplus

 GEZONDHEID & WELLNESS 
BLOEDDRUKMETING

Verpleegkundige Jan meet je bloeddruk. Voor een diagnose verwijst 
hij je door naar je huisarts.

•	 elke	ma	van	10.45	tot	11.30	uur	in	De	Komeet
•	 elke	di	van	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

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	5	maart,	2	april	en	7	mei	van	10.30	tot	11.30	uur	in	Het	Schoppeke	
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MASSAGE
Wil je even een wellnessgevoel ervaren? Geniet van een massage van 
ongeveer 20 minuutjes, stevig of relaxerend. 

•	 ma	11,	18	en	25	maart,	15	april,	13,	20	en	27	mei	van	15	tot	16	uur	in	De	Waaier
•	 vooraf	inschrijven
•	 9	euro	(gratis	in	ruil	voor	40	UiTPAS-punten)

OKIDO YOGA
Deze vorm van yoga is geschikt voor iedereen die graag beweegt en 
wil werken aan zijn of haar gezondheid. Joan begeleidt je op een 
leuke en rustgevende manier.

•	 elke	wo	van	9.30	tot	10.30	uur	in	Het	Schoppeke	(niet	tijdens	schoolvakanties)
•	 gratis	in	ruil	voor	5	UiTPAS-punten

YOGA 
Onder begeleiding van Gerda Poppe doe je rustige lichaamsoefenin-
gen en leer je ademhalings- en relaxatietechnieken. Je voelt je daarna 
lichamelijk en mentaal gezonder en gelukkiger.

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

TAI JI 
Taijiquan is een Chinese martiale kunst. Tegelijkertijd leer je om li-
chaam en geest beheersen. Ontspannend en goed voor je lichaam. Het 
verbetert en stimuleert je mentale en fysieke gezondheid op verschil-
lende niveaus. Carl Bruyndonckx leert je op je eigen tempo en volgens 
eigen vermogen de langzame bewegingen. 

•	 elke	wo	van	9	tot	10.30	uur	(gevorderden)	en	van	10.30	tot	12	uur	(beginners)	in	
De	Waaier	(niet	in	de	paasvakantie)

•	 40	euro	per	trimester	(8	euro	met	UiTPAS	met	kansentarief)
•	 vooraf	inschrijven	

BRILLENBUS
Gespecialiseerde optiekers organiseren een gezellige en leuke 
namiddag waar je de kans krijgt om vragen te stellen en je bril te 
laten nakijken, herstellen of zelfs een nieuwe te kopen. Ze hebben een 
uitgebreide collectie nieuwe monturen voor dames en heren bij. Deze 
namiddag is vrijblijvend, er geldt geen aankoopverplichting.

•	 vr		15	maart	van	14	tot	16	uur	in	Het	Schoppeke

PEDICURE

Een goede voetverzorging en hygiëne zijn belangrijk om vlot te kunnen 
blijven stappen. Als je zelf je voeten niet meer kan verzorgen, helpt 
medisch pedicure Greet Smets je verder.

•	 elke	ma	en	di	van	12	tot	16.30	uur,	afwisselend	in	Het	Schoppeke	en	De	Waaier
•	 19	euro	
•	 maak	zelf	vooraf	een	afspraak	met	Greet	op	tel.	0477	83	44	71

 DIENSTVERLENING & HULP 
SPREEKUUR PENSIOENDIENSTEN 
Wil je meer info over je pensioendossier? Als werknemer kan je 
terecht bij de Federale Pensioendienst (FPD), de vroegere Rijksdienst 
Voor Pensioenen (RVP). Zelfstandigen kunnen terecht bij het Rijksinsti-
tuut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ).

•	 RVP	(werknemers):	do	21	maart,	18	april	en	16	mei	van	9	tot	11.30	uur	en	van	13	tot	
15.30	uur	in	Het	Schoppeke

•	 RSVZ	(zelfstandigen):	do	21	maart,	18	april	en	16	mei		van	9	tot	12	uur	in	Het	
Schoppeke	

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?

•	 di	19	maart,	16	april	en	21	mei	van	14	tot	15	uur	in	De	Waaier
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PRAATGROEP  
“VERDER LEVEN MET VERLIES”
Is onlangs of langer geleden een dierbare gestorven? In een kleine, 
gesloten groep van max. 10 personen, kan je onder begeleiding van 
twee personen van Rouwzorg Vlaanderen ervaringen uitgewisselen. 
Vaak ontstaan daarbij diepgaande gesprekken waarbij herkenning en 
erkenning heel wat soelaas betekenen voor de deelnemers. Door het 
delen van je ervaringen en de steun van lotgenoten, zet je stapjes in 
het verwerken van je verlies. 

•	 do	14	maart,	4	en	25	april,	9	en	23	mei	van	13.30	tot	16	uur	in	De	Waaier	
•	 1,50	euro	per	sessie
•	 inschrijven	bij	Jan	Somers	op	tel.	0496	66	53	74
•	 i.s.m.	Rouwzorg	Vlaanderen

VRAAG HET EENS  
AAN DE GEMEENSCHAPSWACHT

De gemeenschapswachten zijn een aanspreekpunt voor inwoners. Ze 
vormen zo mee een brug tussen inwoner en stadsdiensten. Je herkent 
ze op straat aan hun paarse jas of trui. Voortaan kan je hen ook 
aanspreken in dienstencentrum Het Schoppeke. Regelmatig is er op 
vrijdagnamiddag een gemeenschapswacht aanwezig. Hij of zij zoekt 
mee naar een antwoord op je vragen aan de stad, noteert je meldin-
gen over bijvoorbeeld een put in het wegdek en maakt die over aan de 
bevoegde dienst. 

•	 (regelmatig	op)	vr	van	13.30	tot	14.30	uur	in	Het	Schoppeke

CENTRUMKLAP 
Een moment bij uitstek om je zegje te doen over de werking van de 
dienstencentra. Wat loopt goed? Wat kan beter?

•	 Kroon	op	kop:	di	9	april	om	14	uur	in	De	Kroon
•	 Reuze	Rosmolen:	vr	24	mei	om	14	uur	in	de	Rosmolen
•	 Komeet	Compleet:	ma	15	april	om	14	uur	in	De	Komeet
•	 Schoppeke	Troef:	vr	5	april	om	14	uur	in	Het	Schoppeke
•	 Waaieren:	di	9	april	om	14	uur	in	De	Waaier

 INFO & KUNNEN 
INFOMOMENT:  
DE SANDWICHGENERATIE
Hoe neem je de gedeelde zorg op voor zowel kleinkinderen als ouders? 
Hoe maak je tijd voor jezelf zodat je de zorg kan volhouden? Psycho-
therapeute Saskia Vloeberghs geeft je tips hoe je de balans tussen 
deze taken en daarbij soms nog een job kan behouden.

•	 vr	29	maart	van	13.30	tot	15.30	uur	in	De	Waaier
•	 inschrijven	voor	19	maart
•	 3	euro
•	 i.s.m.	Thuiszorgcentrum

KOFFIEMOMENT:  
KOM OP TEGEN KANKER   

Wie kanker heeft of gehad heeft en daar graag bij een kopje koffie 
of thee met lotgenoten over praat, is welkom op het ‘koffiemoment’. 
Tijdens dit ontmoetingsmoment staan gezellig samenzijn en ontspan-
ning centraal. Lotgenoten begrijpen elkaar vaak met weinig woorden. 
Er gewoon voor elkaar zijn, betekent al heel wat. Het koffiemoment 
wordt ondersteund door ervaren zorgvrijwilligers van Kom op tegen 
Kanker. 

•	 do	4	april	van	14	tot	16	uur	in	Het	Schoppeke
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DE KRACHT VAN GEDACHTEN 
Gaat het je lukken of gaat het je niet lukken? Je gedachten hebben 
altijd gelijk. Ze bepalen immers een groot deel van ons leven en geluk. 
Wil je hier graag meer inzicht in krijgen? Dan is deze vorming iets voor 
jou. Met een paar eenvoudige handvaten oefenen we samen om onze 
gedachten te sturen in de richting van rust en geluk.

•	 vr	5	april	van	13.30	tot	15.30	uur	in	De	Waaier
•	 inschrijven	voor	27	maart
•	 i.s.m.	Vormingplus									

ACTUA-NAMIDDAG
We bladeren samen door de krant en kiezen artikels of gebeurtenissen 
die ons het meest aangrijpen. We formuleren vragen ter verduidelij-
king en proberen een (al dan niet gemeenschappelijk) standpunt te 
bepalen. Met enkele stellingen gooien we ook de discussie open. En 
als we echt iets willen vertellen,  sturen we een lezersbrief naar de 
krant. 

•	 di	23	april	om	14	uur	in	De	Kroon

GEHEUGENTRAINING

In deze cursus krijg je tips en oefeningen om je geheugen te trainen. 
Dat kan helpen om in het dagelijks leven dingen beter te onthouden. 

•	 di	23	en	30	april,	7,	14,	21	en	28	mei	van	13	tot	16	uur	in	Het	Schoppeke
•	 inschrijven	via	CBE	Open	School	op	tel.	03	491	69	10
•	 4	euro	(voor	alle	lessen,	te	betalen	bij	de	eerste	les)

INFORMATIELES ROND DEMENTIE 
Deze les hoort bij het lessenpakket van geheugentraining, maar 
staat open voor iedereen. De infosessie wordt verzorgd door Herman 
Wauters. 

•	 di	14	mei	van	13	tot	16	uur	in	Het	Schoppeke
•	 inschrijven	via	CBE	Open	School	op	tel.	03	491	69	10

VAN STRESS NAAR BALANS
Om goed te functioneren heb je positieve stress nodig. Negatieve 
stress ondermijnt je lichaam en brengt het uit balans. Door eenvou-
dige bewegingsoefeningen, ademhalingsoefeningen en stemgebruik 
leer je de signalen van je lichaam kennen. Je gaat op zoek naar 
energiegevers en energievreters en je kan leren hierin een balans te 
vinden. De oefeningen en ervaringen van de groep helpen je om je 
eigen balans te vinden.

•	 do	25	april,	2,	9	16	en	23	mei	van	14	tot	16	uur	in	Het	Schoppeke
•	 inschrijven	voor	15	april	in	De	Waaier	(!!!)
•	 25	euro	(voor	de	hele	reeks)
•	 i.s.m.	Vormingplus

VALQUIZ
Tijdens de ‘week van de valpreventie’ krijg je met een ludieke en 
interactieve quiz tips om sterker in je schoenen te staan.   

•	 vr	26	april	van	13.30	tot	16	uur	in	De	Waaier
•	 inschrijven	voor	18	april				
•	 i.s.m.	Thuiszorgcentrum												

DE PC BIJT NIET  
–LEREN OMGAAN MET DE COMPUTER 
PC tips & trics, helpdesk en info
•	 elke	di	van	10	tot	12	uur	in	De	Waaier	(niet	in	de	paasvakantie)
•	 1,50	euro	per	les

Omgaan met je smartphone
Heb je vragen rond het gebruik van je smartphone? 
Maak een afspraak en het PC-team helpt je verder. Let 
wel: dit geldt voor alle smartphones behalve voor wie 
een IPhone heeft.

•	 elke	di	van	13.30	tot	15.30	uur	in	De	Waaier
•	 1,50	euro	

Chris geeft in groep info over het gebruik van je smartphone. Met 
enkele praktische tips kan je vlotter met je toestel aan de slag.  

•	 di	12	en	26	maart:	groep	1	van	13	tot	14.45	uur,	groep	2	van	15	tot	16.30	uur	in	Het	
Schoppeke

•	 inschrijven	voor	di	5	maart
•	 1,50	euro	per	les
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Praktisch computergebruik 
Geen saaie lessen, maar praktische tips met voorbeelden om je com-
puter beter te gebruiken. Op het programma: Windows 10 aanpassen 
aan je persoonlijke voorkeuren, bestanden beheren en standaardap-
plicaties instellen, werken met de browsers Edge en Google, foto's 
opslaan, converteren en bewerken, muziek en video's, persoonlijke 
computerproblemen oplossen. Lesgevers zijn Vic Van Calster, voorzit-
ter Update Computerclub, en Erik Van As, gewezen systeembeheerder 
en bestuurslid Update CC.

•	 do	7	en	28	maart	om	14	uur	in	Het	Schoppeke
•	 2	euro	per	les
•	 inschrijven	voor	1	maart
•	 een	organisatie	van	Vlaamse	Actieve	Senioren	afd.	Lier

Internetcafé
Herman en Jef helpen je met je computervragen. Wil je iets opzoeken 
op de computer? Een mailtje sturen? Dit kan allemaal en nog veel 
meer in het internetcafé. Een computer staat ter beschikking.

•	 elke	ma	van	10	tot	12	uur	en	elke	vr	van	14	tot	16	uur	in	Het	Schoppeke

Hallo Computer

Een eerste kennismaking met de computer. Welke apparaten zijn er en 
voor wat dienen ze? Iets opzoeken op het internet? We zetten kleine 
stapjes in de wondere wereld van de computer onder begeleiding van 
Herman en Jef. 

•	 elke	do	van	7	maart	tot	2	mei	van	10	tot	12	uur	in	Het	Schoppeke		
(niet	tijdens	de	paasvakantie)

•	 1,50	euro	per	les

SPIJKER JE TALENKENNIS BIJ 
English! Français! Italiano!  Zin om je talen op te frissen of wil je de 
eerste woordjes in een andere taal leren? Voor Frans en Engels kan je 
terecht in De Waaier. En Italiaans leer je in Het Schoppeke.

•	 FRANS	voor	gevorderden:	elke	di	van	10	tot	11.30	uur	in	De	Waaier
•	 Dagelijks	FRANS:	elke	do	van	10	tot	11.30	uur	in	De	Waaier
•	 ENGELS	voor	beginners:	elke	ma	van	10	tot	11.30	uur	in	De	Waaier
•	 ENGELS	conversatie:	ma	van	10	tot	11.30	uur	in	De	Waaier
•	 ENGELS	voor	gevorderden:	elke	di	van	10	tot	11.30	uur	in	De	Waaier
•	 Opgelet:	geen	lessen	in	de	paasvakantie
•	 30	euro	per	trimester	(6	euro	met	UiTPAS	met	kansentarief)
•	 Invoegen	logo	uitpas
				
•	 ITALIAANS:	elke	di	van	10	tot	12	uur	in	het	Schoppeke								
•	 1,50	euro	per	les	

 POTTEN & PANNEN 
PAASBRUNCH ‘VIJGEN NA PASEN’
De dinsdag na Pasen kan je komen genieten van een uitgebreide 
paasbrunch. Heb je je paaseitje liever hard of zacht gekookt? Er is voor 
ieder wat lekkers. 

•	 di	23	april	van	10	tot	13	uur	in	De	Rosmolen
•	 inschrijven	voor	16	april
•	 4,50	euro	(drankje	inbegrepen)

IJSSALON

Kom smullen van een lekker ijsje. 

•	 vr	10	mei	van	14	tot	16	uur	in	Het	Schoppeke
•	 ma	27	mei	van	14	tot	16	uur	in	De	Komeet
•	 1,50	euro	voor	2	bolletjes	ijs
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 KALENDER 
 PER 
 DIENSTEN 
 CENTRUM 

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

MAART
ma 4 mrt 10.30-11.30 uur Smovey p.7

14 uur Biljart... Tips & Tricks met Marc p.8

di 5 mrt 10.30-11.30 uur Ergo-advies p.10

15-16 uur Pingpong p.7

do 7 mrt 10-12 uur Hallo computer p.14

14-16 uur Lekker actief: startmoment p.9

14-16.30 uur Praktisch computergebruik cursus p.14

vr 8 mrt 14-16 uur Foute Party p.4

ma 11 mrt 10.30-11.30 uur Smovey p.7

di 12 mrt 13-14.45u Smarthphone groep 1 p.13

15-16.30 uur Smartphone groep 2 p.13

14-16 uur Boogbal p.7

wo 13 mrt 10-11 uur Workshop Qi gong p.7

12 uur Viering jarigen van de maand p.3

do 14 mrt 10.30-11.30 uur Schaken p.5

10-12 uur Hallo computer p.14

14-16 uur Lekker actief: winkeloefening met een Diëtiste p.9

vr 15 mrt 14-16 uur Brillenbus p.11

14 uur Cine Centra: Pay it Forward p.3

ma 18 mrt 10.30-11.30 uur Smovey p.7

14 uur Biljart... Tips, Tricks met Marc p.8

di 19 mrt 13.30-16 uur Fietstocht met Theo p.8

14 uur Uitstap: Zimmertoren (vertrek: Het Schoppeke) p.6

15-16 uur Pingpong p.7

do 21 mrt 9-12 uur Pensioendienst RSVZ p.11

9-11.30 uur Pensioendienst RVP p.11

10-12 uur Hallo computer p.14

14-16 uur Lekker actief: Yoga les door Joan p.9

13-15.30 uur Pensioendienst RVP p.11

ma 25 mrt 10.30-11.30 uur Smovey p.7

di 26 mrt 13-14.45 uur Smartphone groep 1 p.13

14-16 uur Boogbal p.7

15-16.30 uur Smartphone groep 2 p.13

do 28 mrt 10.30-11.30 uur Schaken p.5

10-12 uur Hallo computer p.14

14-16.30 uur Praktisch computergebruik cursus p.14

14-16 uur Lekker actief: Kubben (bij goed weer), boogbal 
(bij slecht weer)

p.9

vr 29 mrt 14-15 uur Beweegsessie met Geert p.7

14-16 uur Rad van fortuin p.4

En ook...

Elke week in Het Schoppeke
ELKE MAANDAG
•	 10	tot	12	uur:	internetcafé	p.14
•	 12	uur:	warme	maaltijd
•	 12	tot	16.30	uur:	pedicure	p.11
•	 13.30	tot	15.30	uur:	zingen	met	seniorenkoor	’t	En	Zal	(niet	op	4	en	11	maart	en	22	

april)	p.4

ELKE DINSDAG
•	 10	tot	12	uur:	Italiaanse	les	p.14
•	 12	uur:	warme	maaltijd

ELKE WOENSDAG
•	 	9.30	tot	10.30	uur:	Okido	Yoga	(niet	tijdens	schoolvakanties)	p.11
•	 10.30	tot	11.30	uur:	Stoelturnen		(niet	op	6	en	13	maart,	3	en	10	april	en	1	mei)	p.8
•	 11.30	tot	12	uur:	Hometrainer		(niet	op	6	en	13	maart,	10	april)	p.8
•	 12	uur:	warme	maaltijd

ELKE DONDERDAG
•	 11	tot	11.45	uur:	bloeddrukmeting	p.10
•	 12	uur:	warme	maaltijd
•	 13	uur:	vrij	handwerk	en	crea	p.10

ELKE VRIJDAG
•	 12	uur:	warme	maaltijd
•	 13	tot	16.30	uur:	kaarten	en	gezelschapsspelen
•	 14	tot	16	uur:	internetcafé	p.14
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MEI
wo 1 mei Gesloten

do 2 mei 10-12 uur Hallo computer p.14

14-16 uur Lekker actief: Patroonstappen en mastermind p.9

14-16 uur Van stress naar balans p.13

vr 3 mei 14 uur Cine Centra: Mira p.3

ma 6 mei 10.30-11.30 uur Smovey p.7

14 uur Biljart… Tips, Tricks met Marc p.8

di 7 mei 10.30-11.30 uur Ergo-advies p.10

13-16 uur Geheugentraining p.13

14-16 uur Boogbal p.7

do 9 mei 10.30-11.30 uur Schaken p.5

14-16 uur Van stress naar balans p.13

14-16 uur Lekker actief: Volksdansen p.9

vr 10 mei 14-16 uur Ijssalon p.14

ma 13 mei 10.30-11.30 uur Smovey p.7

di 14 mei 13-16 uur Infosessie dementie p.13

13.30-16 uur Fietstocht met Theo p.8

15-16 uur Ping pong p.7

wo 15 mei 12 uur Viering jarigen van de maand p.3

do 16 mei 9-12 uur Pensioendienst RSVZ p.11

9-11.30 uur Pensioendienst RVP p.11

14-16 uur Van stress naar balans p.13

13-15.30 uur Pensioendienst RVP p.11

14-16 uur Lekker actief: Minigolfen p.9

di 21 mei 13-16 uur Geheugentraining p.13

14-16 uur Boogbal p.7

do 23 mei 14-16 uur Lekker actief: Slotmoment p.9

10.30-11.30 uur Schaken p.5

14-16 uur Van stress naar balans p.13

vr 24 mei 13.30 uur Uitstap Roosendael (vertrek: De Waaier) p.6

14-15 uur Beweegsessie met Geert p.7

di 28 mei 13-16 uur Geheugentraining p.13

15-16 uur Pingpong p.7

do 30 mei Gesloten

vr 31 Mei Gesloten

APRIL
ma 1 apr 10.30-11.30 uur Smovey p.7

di 2 apr 10.30-11.30 uur Ergo-advies p.10

11-12.30 uur Begeleid zwemmen p.8

15-16 uur Pingpong p.7

wo 3 apr 10-12 uur Demo: Ykido Bikes p.7

do 4 apr 10-12 uur Hallo computer p.14

14-16 uur Lekker actief: Lijndansen p.9

14-16 uur Koffiemoment Kom op tegen Kanker p.12

vr 5 apr 14 uur Centrumklap Schoppeke Troef p.12

ma 8 apr 10.30-11.30 uur Smovey p.7

di 9 apr 14-16 uur Boogbal p.7

wo 10 apr 12 uur Viering jarigen van de maand p.3

do 11 apr 10.30-11.30 uur Schaken p.5

14-16 uur Lekker actief: Gezond tussendoortje maken p.9

vr 12 apr 14-16 uur Karaoke namiddag p.4

ma 15 apr 10.30-11.30 uur Smovey p.7

14 uur Biljart… Tips, Tricks met Marc p.8

di 16 apr 13.30-16 uur Fietstocht met Theo p.8

15-16 uur Ping pong p.7

do 18 apr 9-12 uur Pensioendienst RSVZ p.11

9-11.30 uur Pensioendienst RVP p.11

13-15.30 uur Pensioendienst RVP p.11

14-16 uur Lekker actief: Fitheidscirque p.9

vr 19 apr 14 uur Cine Centra: Docu " Hoop doet leven - Will Tura" p.3

ma 22 apr Gesloten

di 23 apr 13-16 uur Geheugentraining p.13

14-16 uur Boogbal p.7

do 25 apr 10.30-11.30 uur Schaken p.5

10-12 uur Hallo computer p.14

14-16 uur Van Stress naar Balans p.13

14-16 uur Lekker actief: Gezondheidsquiz en watertest p.9

vr 26 apr 14-15 uur Beweegsessie met Geert p.7

ma 29 apr 10.30-11.30 uur Smovey p.7

14 uur Biljart… Tips, Tricks met Marc p.8

di 30 apr 13-16 uur Geheugentraining p.13

15-16 uur Pingpong p.7
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Elke week in De Waaier
ELKE MAANDAG
•	 10	tot	11.30	uur:	Engels	conversatie	(niet	in	de	paasvakantie	)	p.14
•	 10	tot	11.30	uur:	Engels	beginners		(niet	in	de	paasvakantie	)	p.14
•	 13.30	tot	14.30	uur:	stoelturnen	(niet	op	4	maart	en	22	april)	p.8
•	 13.30	tot	16	uur:	tekenen	met	Frie
•	 14.30	tot	16.30	uur:	hometrainer	(niet	op	4	maart,	8	en	22	april)	p.8
•	 15	tot	16	uur:	massage	(niet	op	4	maart,	1,	8,	22	en	29	april	en	6	mei)	p.11

ELKE DINSDAG
•	 10	tot	11.30	uur:	Engels	gevorderden	(niet	in	de	paasvakantie)	p.14
•	 10	tot	11.30	uur:	Frans	gevorderden		(niet	in	de	paasvakantie)	p.14
•	 10	tot	12	uur:	PC	tips	&trics	(niet	in	de	paasvakantie)	p.13
•	 13.30	tot	15.30	uur:	Omgaan	met	je	smartphone	p.13
•	 13.30	tot	16.30	uur:	vrij	handwerk	en	crea	p.10

ELKE WOENSDAG
•	 9	tot	10.30	uur:	Taj	ji	gevorderden	(niet	in	de	paasvakantie)	p.11
•	 10.30	tot	12	uur:	Taj	ji	beginners	(niet	in	de	paasvakantie)	p.11

ELKE DONDERDAG
•	 10	tot	11.30	uur:	Dagelijks	Frans	(niet	in	de	paasvakantie)	p.14
•	 12	uur:	warme	maaltijd
•	 13	tot	16.30	uur:	kaarten

ELKE VRIJDAG
•	 10	tot	11.30	uur:	yoga	(niet	in	de	paasvakantie)	p.11

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

En ook...
MAART
ma 4 mrt 13.30-15 uur Bingo p.4

vr 8 mrt 14 uur Cine Centra: Pay it forward p.3

ma 11 mrt 15 uur Kleine wandeling  'Bank zij Dank' p.8

do 14 mrt 9.30-12 uur Naaiatelier p.10

12 uur Viering jarigen van de maand p.3

13.30-16 uur praatgroep rouwzorg p.12

ma 18 mrt 13.30-15 uur bingo p.4

di 19 mrt 13.30-16.30 uur Paasdecoratie maken

14-15 uur FOD personen met een handicap p.11

do 21 mrt 13-16 uur crea met Femma

vr 22 mrt 14-16 uur wandelen

di 26 mrt 13.30-16 uur versiering maken voor het seniorenfeest

do 28 mrt 9.30-12 uur Naaiatelier p.10

vr 29 mrt 13.30-15.30 uur Infomoment: De Sandwichgeneratie p.12

APRIL
ma 1 apr 13.30-15 uur bingo p.4

15 uur Kleine wandeling  'Bank zij Dank' p.8

do 4 apr 9.30-12 uur Naaiatelier p.10

13.30-16 uur praatgroep rouwzorg p.12

vr 5 apr 13.30-15.30 uur Infomoment: De kracht van gedachten p.13

di 9 apr 14 uur Centrumklap: Waaieren p.12

do 11 apr 12 uur Viering jarigen van de maand p.3

vr 12 apr 14 uur Cine Centra: Hoop doet leven p.3

ma 15 apr 13.30-15 uur bingo p.4

di 16 apr 14-15 uur FOD personen met een handicap p.11

vr 19 apr 13.30 uur bloemschikken voor Pasen

ma 22 apr gesloten

di 23 apr 13.30-16.30 uur verjaardagskaartjes maken

do 25 apr 9.30-12 uur Naaiatelier p.10

13.30-16 uur praatgroep rouwzorg p.12

13-16 uur crea met Femma

vr 26 apr 13.30-16 uur valquiz p.13

MEI
do 1 mei gesloten

ma 6 mei 13.30-15 uur bingo p.4

15 uur Kleine wandeling  'Bank zij Dank' p.8

di 7 mei 13.30-16.30 uur Workshop upcycling p.10

do 9 mei 9.30-12 uur Naaiatelier p.10

13.30-16 uur praatgroep rouwzorg p.12

vr 10 mei 14 uur Cine Centra: Mira p.3

di 14 mei 13.30-16 uur Petanque p.8

do 16 mei 12 uur Viering jarigen van de maand p.3

13-16 uur crea met Femma

ma 20 mei 13.30-15 uur bingo p.4

di 21 mei 14-15 uur FOD personen met een handicap p.11

do 23 mei 9.30-12 uur Naaiatelier p.10

13.30-16 uur praatgroep rouwzorg p.12

vr 24 mei 13.30 uur Uitstap Roosendael (vertrek: De Waaier) p.6

do 30 mei gesloten p.9

vr 31 mei gesloten p.4
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MAART
vr 1 mrt 14-16 uur Carnavalsbal p.4

ma 4 mrt 14-16 uur Originele gezelschapsspelen p.5

do 7 mrt 14-16 uur Gezelschapsspelen met de (klein)kinderen

vr 8 mrt 11-12 uur Verjaardagsdrink p.5

ma 11 mrt 14-16 uur Kubb en petanque p.8

vr 15 mrt 12 uur Viering jarigen van de maand p.5

14-16 uur Kwistetwel! p.5

ma 18 mrt 14-16 uur Cine Centra: 'Pay it forward' p.3

di 19 mrt 14-16 uur Uitstap: De Zimmertoren 
(vertrek: Het Schoppeke)

p.6

vr 22 mrt 13.30-16 uur Creatief met Tinneke p.10

ma 25 mrt 14-16 uur Bingo p.4

di 26 mrt 13.45-16 uur Wandeling: Nazarethpad (vertrek: De Kroon) p.8

vr 29 mrt 14-15 uur Originele gezelschapsspelen p.5

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
•	 13	tot	16.30	uur:	Gezelschapsspelen

ELKE DINSDAG
•	 13	tot	16.30	uur:	Kaartcompetitie

ELKE DONDERDAG
•	 9.30	tot	10	uur:	Bloeddrukmeting	p.10
•	 10	tot	11	uur:	Stoelturnen	(behalve	7	maart	en	11	april)	p.8
•	 13	tot	16	uur:	Vrij	handwerk	en	crea	p.10
•	 13	tot16	uur:	Kleuren	voor	volwassenen

ELKE VRIJDAG
•	 12	uur:	Warme	maaltijd

APRIL
ma 1 apr 14-16 uur Originele gezelschapsspelen p.5

vr 5 apr 14-16 uur Zangnamiddag 'Een vrolijk lentelied' p.4

ma 8 apr 14-16 uur Kubb en petanque met de (klein)kinderen p.8

vr 12 apr 12 uur Viering jarigen van de maand p.3

14-16 uur Parkour' met de (klein)kinderen p.5

ma 15 apr 14-16 uur Bingo: vakantie-editie met kinderprijzen p.4

di 16 apr 13.30-16 uur Creatief met Tinneke: 
Bloemschikken voor Pasen

p.10

vr 19 apr 14 uur Paaseieren rapen met de (klein)kinderen p.5

ma 22 apr gesloten

di 23 apr 10-13 uur Paasbrunch 'Vijgen na Pasen'

vr 26 april 14-16 uur Originele gezelschapsspelen p.5

ma 29 apr 14-16 uur Bingo p.4

di 30 apr 14 uur Themawandeling: Loop naar de pomp! p.8

MEI
wo 1 mei gesloten

ma 6 mei 14-16 uur Originele gezelschapsspelen p.5

ma 13 mei 14-16 uur Kubb en petanque

vr 17 mei 12 uur Viering jarigen van de maand p.6

14 uur gesloten p.4

vr 24 mei 13.30 uur Uitstap Roosendael (vertrek: De Waaier) p.6

14-16 uur Centrumklap: Reuze Rosmolen p.12

13.30-16 uur Creatief met Tinneke p.10

13:30 uur Uitstap Roosendaal (vertrek: De Waaier) p.6

ma 27 mei 14-16 uur Bingo p.4

di 28 mei 13 uur Wandeling: Lammekenspad (vertrek: De Kroon) p.8

do 30 mei gesloten

vr 31 mei gesloten

En ook...
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MAART
Ma 11 mrt 12 uur Viering jarigen van de maand p.3

14-16 uur Bingo p.4

Ma 25 mrt 14-16 uur Muzikale namiddag p.4

APRIL
Ma 8 apr 12 uur Viering jarigen van de maand p.3

14-16 uur Bingo p.4

Ma 15 apr 14 uur Centrumklap Komeet Compleet p.12

Ma 22 apr Gesloten

MEI
Ma 13 mei 12 uur Viering jarigen van de maand p.3

14-16 uur Bingo p.4

Ma 20 mei 14-16 uur Muzikale namiddag p.4

Ma 27 mei 14-16 uur Ijssalon p.14

MAART
di 5 mrt 14-16 uur Optreden Line dance p.4

di 12 mrt 12 uur Viering jarigen van de maand p.3

13.30-16 uur Cine Centra: 'Pay it forward' p.3

di 19 mrt 14-16 uur Uitstap: De Zimmertoren 
(vertrek: het Schoppeke)

p.6

di 26 mrt 14-16 uur Wandeling: Nazarethpad p.8

APRIL
di 2 apr 13.30-16 uur Bloemschikken Pasen

di 9 apr 12 uur Viering jarigen van de maand p.3

14 uur Centrumklap 'Kroon op Kop' p.12

di 16 apr 14-15 uur Kwistetwel!-quiz p.5

di 23 apr 14-16 uur Actua-namiddag p.13

di 30 apr 14-16 uur Themawandeling: Loop naar de pomp! p.8

MEI
di 7 mei 14-16 uur Lentebal p.4

di 14 mei 12 uur Viering jarigen van de maand p.3

di 21 mei 14-16 uur Originele gezelschapsspelen p.5

di 28 mei 13.15-16 uur Wandeling: Lammekenspad p.8

Elke week in De Komeet
ELKE MAANDAG
•	 10	tot	11	uur:	Stoelturnen	(niet	op	4	maart,	8	en	22	april)	p.8
•	 10.45	tot	11.30	uur:	Bloeddrukmeting	p.10
•	 12	uur:	Warme	maaltijd
•	 13	tot	16	uur:	Vrij	handwerk	en	crea	p.10

Elke week in De Kroon
ELKE DINSDAG
•	 10.30	tot	11.30	uur:	Stoelturnen	(niet	op	5	maart,	2	april,	30	april	en	7	mei)	p.8
•	 12	uur:	Warme	maaltijd
•	 13	tot	14	uur:	Bloeddrukmeting	p.10
•	 13	tot16	uur:	Vrij	handwerk	en	crea	p.10

OPEN 
elke ma van 11 tot 16 uur 

OPEN 
elke di van 11 tot 16 uur 

En ook... En ook...
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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 | dewaaier@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 | derosmolen@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, om 9, 10 en 11 uur en 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	op	ma	22	april	(Paasmaandag),	wo	1	mei	(Dag	van	de	arbeid),	do	30	mei	(Hemelvaart)	en	vr	31	mei	(brugdag).


