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begeleidt als vrijwilliger 

de workshop 
bloemschikken en 

verzorgt de decoratie in 
De Waaier.
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Iedereen wil zo lang mogelijk gezond blijven en dat proberen we 
allemaal op onze eigen manier te doen. Dat bewegen en sport goed 
zijn voor onze gezondheid is algemeen geweten. Maar wist je ook dat 
voldoende bewegen goed is voor je geheugen, je meer zelfstandigheid 
biedt, een positief effect heeft op je slaap, je meer energie geeft, je 
darmen stimuleert zodat je een minder opgeblazen gevoel krijgt, helpt 
tegen gewrichtspijnen, helpt tegen depressie,…

In de dienstencentra kan je, afhankelijk van het aanbod gratis of voor 
1,50 euro, deelnemen aan allerlei sportieve activiteiten. Het gamma 
aan bewegingsactiviteiten is gevarieerd. We hechten ook veel belang 
aan het contact tussen deelnemers en begeleiders. 

Je kan boogballen, pingpong spelen, fietsen op de hometrainer, biljar-
ten, armturnen met de Smovey en nog veel meer. Kijk even op blz. 9 
bij ‘Bewegen & sport’ voor het aanbod. En onder het thema ‘Gezond-
heid & wellness’ (blz. 11)  vind je bewegingsactiviteiten uit het verre 
Oosten zoals Yoga, Taj Ji en Qi Gong. 

Een vaste waarde in de dienstencentra is stoelturnen. Je kan daarvoor 
terecht in de vijf dienstencentra. 
•	  maandag	in	De	Komeet	en	De	Waaier
•	 	dinsdag	in	De	Kroon
•	 	woensdag	in	Het	Schoppeke
•	 	donderdag	in	De	Rosmolen

“Je gebruikt al je spieren tijdens de les. 
En het zijn er andere dan als je bijvoor-
beeld zwemt, fietst of wandelt. Na de les 
voel ik me altijd beter.”
 ― Lucia

“Ik wil in beweging blijven en zo lang mo-
gelijk goed blijven. Er is steeds begeleiding 
en we werken in groep met verschillende 
mensen van verschillende leeftijden.”
 ― Simonne

“Ondertussen ben ik 87. Ik ben altijd 
sportief geweest, maar ik heb nooit de 
moed gehad om zelf te trainen. Daarom ga 
ik naar het dienstencentrum.”
 ― Maurice 

“Ik weet uit ondervinding dat stoeltur-
nen heel nuttig is. Ik voel me echt beter 
ondanks mijn fysieke beperkingen. Weke-
lijks turnen heeft echt effect!”
 ― Jeanne

“De oefeningen zijn doeltreffend en doen 
deugd, ondanks mijn mankementen. Ik 
voel me minder stijf nadien. En ook het 
sociale contact werkt enorm ondersteu-
nend.”
 ― Lea

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? 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.

Je kan nooit genoeg bewegen
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 AMUSEMENT 
 & ONTSPANNING 

JARIGEN van de maand
Elke maand vieren we de jarigen van de maand. 
In de maand dat je jarig bent, mag je komen smullen van een gratis 
warme maaltijd. Je kiest zelf in welk dienstencentrum je dat doet. Re-
serveer tijdig je gratis maaltijd en vermeld je naam en geboortedatum.

JARIGEN SEPTEMBER
•	 	ma	9	september	in	De	Komeet
•	 	di	10	september	in	De	Kroon
•	 	wo	11	september	in	Het	Schoppeke
•	 	do	12	september	in	De	Waaier
•	 	vr	13	september	in	De	Rosmolen

JARIGEN OKTOBER
•	 	ma	14	oktober	in	De	Komeet
•	 	di	15	oktober	in	De	Kroon
•	 	wo	16	oktober	in	Het	Schoppeke
•	 	do	17	oktober	in	De	Waaier
•	 	vr	18	oktober	in	De	Rosmolen

JARIGEN NOVEMBER
•	 	di	12	november	in	De	Kroon
•	 	wo	13	november	in	Het	Schoppeke
•	 	do	14	november	in	De	Waaier
•	 	vr	15	november	in	De	Rosmolen
•	 	ma	18	november	in	De	Komeet

In ons land wordt het aantal mensen met dementie geschat op 
202.000. De kans dat je ooit dementie krijgt is 1 op 5. Door de vergrij-
zing van de bevolking en de stijgende levensverwachting neemt het 
aantal personen met dementie immers voortdurend toe. 

In de dienstencentra vind je folders, tips, adressen,… over dit thema. 
Kom gerust een kijkje nemen. 

“DEMENTIE & NU” 
zorgen voor de persoon met dementie, 
zorgen voor jezelf
Het H. Hartziekenhuis organiseert bijeenkomsten voor mantelzorgers 
die met vragen zitten over de zorgen voor personen met dementie.  

•	 	ma	16,	23	en	30	september,	7,	14,	21	en	28	oktober,	4,	18	en	25	november		
van	13.30	tot	16.30	uur	in	het	H.	Hartziekenhuis

•	 	Info	en	inschrijven	via	Mieke	Van	Pachtenbeke,	tel.	03	491	27	96		
of	mieke.vanpachtenbeke@hhzhlier.be	(met	vermelding	van	naam,	telefoonnr.	en	
je	relatie	tot	een	persoon	met	dementie)

WERELDDAG DEMENTIE 
De Alzheimer Liga Vlaanderen organiseert ook dit jaar op zaterdag 21 
september, in samenwerking met andere organisaties, de Werelddag 
Dementie.
Omdat ze mensen met dementie centraal stellen, werd er dit jaar 
gekozen voor het thema “Jij die bent”. Of je nu een persoon met de-
mentie zelf bent of een mantelzorger of een naaste. Op welke manier 
je contact hebt, samen wil de Liga dementie draagbaar maken.

•	 za	21	september	
•	 Meer	info	op	www.alzheimerliga.be;	www.onthoumens.be;	www.dementie.be	of	

via	de	folders	in	de	dienstencentra.

WEEK  DEMENTIE
16–22 SEPTEMBER
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Fietslabelen
Je fiets labelen werkt ontradend voor fietsdieven en het zorgt er 
voor dat de politie je weet te vinden als je gestolen fiets wordt terug 
gevonden. Op het (gratis) label wordt je rijkregisternummer vermeld. 
Breng dus niet alleen je fiets, maar ook je identiteitskaart mee.

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

Gratis fietscontrole
Laat je fiets gratis controleren door het Fietspunt. Kleine herstellingen 
worden ter plaatse gedaan. Voor grote herstellingen maak je een af-
spraak op een latere datum. Let wel, de herstellingen moet je betalen. 

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

Infosessie deel-mobiliteit & speciale verkeersregels 
Wim van Leemput, deskundige mobiliteit bij de stad, vertelt over 
cambio, blue-bike,… maar ook over verkeersregels in Lier. Zo word je 
er nog eens aan herinnerd dat je op zondag niet over de Vesten mag 
fietsen.

•	 	do	19	september	om	14	uur	in	Het	Schoppeke	

Infosessie alcohol & medicatie in het verkeer
Jan Gabriëls, deskundige preventie bij de stad, geeft deze interessan-
te infosessie. Wist je dat je lichaam anders reageert op alcohol naar-
gelang je leeftijd? En dat medicatie je dronken kan maken waardoor je 
strafbaar bent in het verkeer? 

•	 	vr	20	september	van	10	tot	11.30	uur	in	Het	Schoppeke	

E-bike rijdag
Denk je erover om een elektrische fiets te kopen, maar ken je niks 
van middenmotors, schijfremmen en batterijen? En welke wetgeving 
geldt hierrond? Of heb je een elektrische fiets, maar kan je nog wat 
oefening gebruiken? We zetten je tijdens deze dag op pad. 

•	 	vr	20	september	van	10	tot	15.30	uur,	ingang	politiekantoor,	Paradeplein	1. 
•	 	5	euro,	incl.	lunchpakket.	Inschrijven	kan	tot	17	september	in	het	Schoppeke.		

Ouderen als actieve schakel voor een hechtere buurt 
Tijdens de Ouderenweek staan er in de dienstencentra heel wat activitei-
ten voor ouderen op het programma. Zo is er Seniorenbeurs, een retrobal 
en vele andere leuke dingen om mee te doen. Kom dus zeker langs!

Feestbingo
•	 	ma	18	november	van	14	tot	16	uur	in	De	Komeet
•	 	1,50	euro	per	kaart

Funicula, funiculi 
Breng je favoriete muziekstuk mee en vertel wat je er zo mooi aan vindt.

•	 di	19	november	van	14	tot	16	uur	in	De	Kroon

Bloemschikken
Samen maken we een sfeervol bloemstuk.

•	 	wo	20	november	van	9.30	tot	12	uur	in	De	Waaier
•	 	vooraf	inschrijven,	je	betaalt	de	materiaalkost

SENIORENBEURS
Kom kennis maken met de Lierse seniorenraad en het aanbod van 
de seniorenverenigingen. Bezoek de verschillende infostands en 
krijg een zicht op de mogelijkheden voor ontspanningsactiviteiten 
en het socio-culturele en zorgaanbod. Op het programma staan 
ook twee infosessies rond IT en mobiliteit.

•	 	do	21	november van	9.30	tot	13	uur	in	Het	Schoppeke

Retrobal
Een echt retrobal met vooraf een dansinitiatie en opsmuk. 

•	 	vr	22	november	van	13.30	tot	16.30	uur	in	De	Waaier			

Wafelslag 

Kom genieten van een warme wafel met slagroom of bloemsuiker.

•	  vr	22	november	van	14	tot	16	uur	in	De	Rosmolen
•	 	vooraf	inschrijven
•	 	1,50	euro	per	wafel

OUDERENWEEK 
18–24 NOVEMBER

WEEK  MOBILITEIT
16–22 SEPTEMBER
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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	en	Het	Schoppeke

MIDDAGMAAL met blind date

© J. Flour

Wat je eet kies je zelf en bestel je vooraf. Op welke stoel je gaat 
zitten, wordt evenwel een verassing. Elke 25ste van de maand is het 
‘blind date’ in Het Schoppeke. Een ingewikkeld maar doodeerlijk sys-
teem wijst je bij het binnenkomen een zitplaats toe. Laat je verrassen 
en maak kennis met bekende en onbekende tafelgenoten.

•	 	wo	25	september,	vr	25	oktober	en	ma	25	november	om	12	uur	in	Het	Schoppeke

HALLOWEENFEEST

We bereiden spinnensoep (tomatensoep met balletjes en vermicelli), 
zombienagels met groene brij (nacho’s met guacamole) en versieren 
de cafetaria met pompoenen. En we maken ons klaar om te griezelen 
op de avond voor Allerheiligen…

•	 	do	31	oktober	om	14	uur	in	De	Rosmolen
•	 	tijdig	inschrijven
•	 	1,50	euro	voor	een	kom	spinnensoep	of	een	portie	zombienagels	

TERUG NAAR SCHOOL-quiz
De schoolgaande jeugd verdiept zich weer in de boeken en wij zijn 
solidair met een algemene-kennis-quiz. Verzamel een ploegje en test 
je kennis. Iedereen is welkom, want bij deze quiz zijn er meerdere tips 
en hints voor wie het antwoord niet onmiddellijk kan raden. 

•	 	di	3	september	om	14	uur	in	De	Kroon
•	 	vr	6	september	om	14	uur	in	De	Rosmolen

ZANG & MUZIEK
Muzikale namiddag: ‘Kom zing een vredeslied’
We schrapen onze kelen en we zetten de 9e Symfonie van Beethoven 
in. Daarna gaan we verder met een zangboekje vol strijd- en verzoe-
ningsliederen naar aanleiding van wapenstilstand.

•	 	vr	8	november	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	november)	

SPELEN
Bingo

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

•	  ma	2	en	16	september,	7	en	21	oktober,	4	en	18	november	van	13.30	tot	15.30	uur	in	
De	Waaier

•	 	ma	9	september,	14	oktober	en	18	november	van	14	tot	16	uur	in	De	Komeet
•	 	ma	16	en	30	september,	28	oktober	en	25	november	van	14	tot	16	uur	in	De		Ros-

molen
•	 	vr	27	september,	18	oktober	en	15	november	van	14	tot	16	uur	in	Het	Schoppeke
•	 	1,50	euro	per	kaart	(1	kaart	gratis	in	ruil	voor	5	UiTPAS-punten)

Originele gezelschapsspelen

Heb je al gehoord van The Mind of The Game? Of ken je Love Letter 
al? En dan zijn er natuurlijk ook Rummikub, Boerenbridge, en nog 
zoveel meer… Voor de liefhebbers halen we zelfs de pitjesbak nog 
eens boven.

•	  ma	9	en	vr	20	september,	ma	14	oktober	en	18	november	van	14	tot	16	uur	in	De	
Rosmolen

•	 	di	8	oktober	van	14	tot	16	uur	in	De	Kroon
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Rad van fortuin
Draai aan het rad en vermijd de gevreesde bankroet. 

•	 	do	24	oktober	van	14	tot	16	uur	in	Het	Schoppeke

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

•	 	vr	8	november	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
•	 	elke	vr	van	14	tot	16	uur	in	Het	Schoppeke

Schaken

Ben jij klaar voor een pittig partijtje schaken?

•	  do	12	en	26	september,	10	en	24	oktober,	7	en	28	november	van	10.30	tot	11.30	uur	
in	Het	Schoppeke

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

De Pientere Puzzelaars
500 stukken, 1.000 stukken,… Ben jij ook zo’n puzzelfanaat die graag 
het juiste stukje zoekt? De puzzels zijn ter plaatse aanwezig en leuk ge-
zelschap van geoefende en niet- geoefende puzzelaars is inbegrepen.

•	  vr	13	en	27	september,	11	en	25	oktober,	8	en	22	november	van	14	tot	16	uur	in	Het	
Schoppeke

UITSTAPPEN
Tivolipark 

Het Tivolipark in Mechelen is een typisch 19de-eeuws domein met 
een bekoorlijk kasteel, een romantisch tempeltje, een kruidentuin, een 
hoogstamboomgaard en een vijver met decoratieve slotgracht. Een 
cafetaria biedt uitzicht op  het park. Een aanrader!

•	  ma	23	september	-	vertrek	om	13.30	uur	aan	De	Waaier
•	 	tijdig	inschrijven
•	 	we	carpoolen:	geschatte	kost	+/-	4	euro	per	persoon

MAS 

In het MAS maak je kennis met Antwerpen in de wereld en met de 
wereld in Antwerpen.  Geniet van het adembenemende uitzicht op de 
stad en laat je verrassen door de vele grote en kleine details van deze 
architecturale parel. 

•	  do	3	oktober,	samenkomst	aan	het	station	om	10	uur.	Terug	rond	17	uur.
•	 	tijdig	inschrijven	
•	 	openbaar	vervoer	(trein	en	tram	)	+/-	10	euro	per	persoon;	middagmaal	(richtprijs	

broodje	en	drankje	bij	café	Storm	+/-	11	euro	per	persoon)
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OPTREDENS in CC De Mol
Luc Appermont & Bart Kaëll intiem … als team

Luc en Bart nemen je mee naar hun verste verleden, hun mooie en 
emotionele momenten, hun lief maar ook hun leed. Humor gecombi-
neerd met pure ernst. Verhalen gecombineerd met liedjes.

•	  di	15	oktober	om	14	uur	in	CC	De	Mol
•	 	tijdig	inschrijven	(beperkt	aantal	plaatsen)
•	 	19	euro	|	korting	met	UiTPAS

Carry Goossens, cowboy met pensioen

Acteurs gaan niet met pensioen. Cowboys ook niet. Daar hebben ze 
een goede reden voor. Dat wil Carry Goosens samen met drie muzikan-
ten op lichtvoetige wijze komen toelichten. 

•	  di	12	november	om	14	uur	in	CC	De	Mol
•	 	tijdig	inschrijven	(	beperkt	aantal	plaatsen)
•	 	19	euro	|	korting	met	UiTPAS

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

•	 	elke	ma	en	vr	om	14	uur	in	Het	Schoppeke	

PINGPONG

Enthousiaste en gepassioneerde pingpongers nodigen je uit om gezel-
lig een balletje te slaan. Ze verklappen je de kneepjes van de wondere 
tafeltenniswereld en er worden wedstrijdjes georganiseerd. Er staan 4 
tafels ter beschikking.

•	 	elke	di	van	14.30	tot	16	uur	in	Het	Schoppeke
•	 Wil	je	op	een	ander	moment	spelen?	Informeer	dan	even.

BOOGBAL 

Anneke en Wim zijn de drijvende krachten 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	en	24	september,	8	en	22	oktober	en	5	en	19	november	van	14	tot	16	uur	in	
Het	Schoppeke
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DANS
Herfstbal in WZC Paradijs 
Je kan je dansschoenen weer aantrekken voor het herfstbal in het 
Paradijs. Ook al wordt het buiten stilaan donkerder en grauwer, we 
maken het binnen licht en luchtig met zang en dans.

•	 	di	15	oktober	van	14	tot	16	uur	in	De	Kroon

Volksdans
Dansen is niet alleen leuk, het is ook gezond. Door ritmisch te bewe-
gen werk je aan je evenwicht en lichaamscontrole. Je kan ook vanaf 
de zijlijn toekijken en mee genieten van de muziek. 

•	  elke	vr	van	13.30	tot	15.30	uur	(niet	tijdens	de	herfstvakantie)	in	Het	Schoppeke
•	 	di	5	november	om	14	uur	in	De	Kroon
•	 	1,50	euro	per	sessie	

THEMAWANDELINGEN 
We blijven binnen de vesten en maken telkens een wandeling van 
ongeveer 4 km.

Goemmerkeswandeling
Sint Gummarus, de patroonheilige van Lier, wordt begin oktober 
gevierd. We wandelen langs de plaatsen waar hij verbleef en die met 
hem te maken hebben. 

•	  di	24	september	om	14	uur,	vertrek	aan	Het	Schoppeke
•	 	tijdig	inschrijven

Halloweenwandeling 
Met Halloween in aantocht wandelen we langs lugubere plekken 
en donkere steegjes waar onuitsprekelijke dingen gebeurd zijn. We 
luisteren naar de bloedstollende verhalen en wandelen dan snel weer 
verder. 

•	 	di	29	oktober	om	14	uur,		vertrek	aan	De	Rosmolen
•	 	tijdig	inschrijven

Katogenwandeling
Nu de dagen beginnen te korten en het vaak mistig en koud is, nemen 
we een zaklamp mee en volgen we het spoor van de reflectoren ofwel 
‘katogen’. 

•	 	di	26	november	om	14	uur,	vertrek	aan	De	Kroon
•	 	tijdig	inschrijven

Extra wandelingen 
Zie hiernaast bij Sport Overdag

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	de	herfstvakan-
tie	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	de	
herfstvakantie	en	op	feestdagen)

•	 	2	euro	of	gratis	met	Sport	overdag-abonnement	

Onderhoudsgym 
Voor wie graag fit en in beweging wil blijven is er onderhoudsgym. 
Samen doe je oefeningen om evenwicht, kracht en lenigheid op peil te 
houden en dit op een gezellig muziekje. Ieder oefent op eigen tempo.

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

•	 	2	euro	of	gratis	met	Sport	overdag-abonnement	

Zwemmen
Elke vrijdag kan je een uurtje tegen een voordelig tarief gaan zwem-
men 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 andere wandeling uit. 
Zo ontdek je de mooiste plekjes van Lier en omgeving. We vertrekken 
telkens op een andere plaats en leggen 5 à 8 kilometer af aan een 
tempo van ± 4km/uur. Bij de meeste wandelingen is er ook een tragere 
groep die een kleinere wandeling maakt. 

De dienstencentra zetten deze herfst en winter mee in op de wande-
lingen vertrekkende vanuit Lier zelf. 
Het is altijd aangeraden je stapschoenen en kledij aangepast aan de 
weersomstandigheden aan te trekken. Want we gaan door weer en 
wind.

•	  vr	6	september:	Sporthal	De	Komeet
•	 	vr	11	oktober:	Jeugdcentrum	Moevement
•	 	vr	18	oktober:	Het	Lammeke	(Koningshooikt)
•	 	vr	8	november:	Sporthal	De	Komeet
•	 	vr	29	november:	station	
•	 	Info:		Sportdienst,	tel.	03	480	52	51	
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Allemaal fit!
Aangepaste, gezellige doe-programma’s voor iedereen

STOELTURNEN 
Beweeg al je spiergroepen terwijl je op een stoel zit. Regelmatig wor-
den andere technieken en stijlen aangeboden. Dit zorgt voor variatie 
en laat je kennismaken met verschillende sportieve mogelijkheden. 
Je werkt aan je bekkenbodemspieren, doet aan patroonstappen en je 
krijgt nuttige info van de lesgevers. 

•	 	elke	ma	van	10	tot	11	uur	in	De	Komeet	
•	 	elke	ma	van	13.30	tot	14.30	uur	in	De	Waaier	
•	 	elke	di	van	10.30	tot	11.30	uur	in	De	Kroon
•	 	elke	wo	van	10.30	tot	11.30	uur	in	Het	Schoppeke
•	 	elke	do	van	10	tot	11	uur	in	De	Rosmolen	
•	 	niet	in	de	herfstvakantie
•	 	1,50	euro	per	sessie

EXTRA!
Speciale beweegsessie onder leiding van Geert 

•	 wo	16	oktober	in	Het	Schoppeke	

SMOVEY 
armturnen 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.

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

ZINTUIGLIJK BEWEGEN
Samen bewegen, begeleid door je zintuigen. Het zorgt voor een sterk 
vertrouwen in je eigen lichaam en je omgeving. Onder begeleiding van 
vrijwilligster Liesbeth ga je zinvol en respectvol om met elkaar. Ervaar 
een groei op fysiek, emotioneel en bovenal sociaal vlak. Er is geen 
sprake van goed of fout. Geniet met volle teugen van alle interacties. 

•	  di	10	september,	8	oktober	en	12	november	van	11	tot	12	uur	in	Het	Schoppeke

 

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. 

•	  elke	wo	van	11.30	tot	12	uur	in	Het	Schoppeke	(niet	op	30	oktober)
•	  elke	ma	van	14.30	tot	15	uur	in	De	Waaier	(enkel	hometrainer	en	niet	op	2	septem-

ber,	14	en	28	oktober,	4	november)
•	 	1,50	euro	per	sessie

EXTRA!
In de week van 4 tot en met 8 november staan er ook YKIDO bikes 
ter beschikking in Het Schoppeke. YKIDO Bikes zijn de ideale 
oplossing voor iedereen die beweging en recreatie wenst te com-
bineren. Soepel bewegen zonder te forceren. Leuke ontspanning 
en amusement.

FIETSTOCHTJES in de buurt van LIER
Theo, een fietser van de wereld, neemt je mee op fietstochten van ca. 
15 km rond Lier. Als fervent fietser heeft hij de nodige kennis om veilig 
en plezierig te fietsen. Zin in een duootje? Voor de liefhebbers zijn er 
tandems. Een leuke verfrissende stop hoort er uiteraard ook bij. 

•	  di	10	en	24	september	van	13.30	tot	16	uur	
•	 	tijdig	inschrijven	(beperkt	aantal	tandems)

ZWEMMEN
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? We helpen je!

•	 	di	15	oktober	om	11	uur	in	LAGO	De	Waterperels	
•	 	tijdig	inschrijven	(	beperkt	aantal	plaatsen)
•	 	3	euro

Vrij zwemuurtje 
•	  elke	vr	van	8.45	tot	9.45	uur	(uitgezonderd	sluitingsdagen)	in	LAGO	De	Waterperels
•	 	3	euro

Heb	je	vragen	over	je	sportieve	mogelijkheden,	neem	gerust	contact	op	met	de	
dienstencentra	of	vraag	het	na	bij	je	huisarts.
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 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	do	van	13	tot	16	uur	in	Het	Schoppeke

PERGAMANO

Maria leert je de perkamentkunst, een fascinerende en creatieve 
hobby. Met verschillende technieken maak je wenskaarten, muurver-
siering,… en andere prachtige dingen. We beginnen eenvoudig en 
gaan stap voor stap nieuwe uitdagingen aan.

•	  ma	2	september,	7	oktober	en	4	november	van	13	tot	16	uur	in	De	Komeet	
•	 	do	5	september,	3	oktober	en	7	november	van	13	tot	16	uur	in	De	Rosmolen
•	 	ma	16	september,	21	oktober	en	18	november	van	13	tot	16	uur	in	Het	Schoppeke

KUNSTKLAS 

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

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

NAAIATELIER
Maureen helpt je bij het maken van je kleedje of bloesje. Opgelet, 
retouches doen we niet.
Een naaimachine staat ter beschikking. 

•	 	do	5	en	26	september,	10	en	24	oktober	en	7	en	21	november	van	9.30	tot	12	uur	in	
De	Waaier

•	 	1,50	euro	per	les

HALLOWEENKNUTSELEN 
Heb jij graag in de periode rond Halloween ook zo’n mooie uitge-
sneden pompoen voor je deur staan? Kom dan zeker langs en maak 
samen werk van een heuse ‘jack o’ lantern’ zoals hij in Amerika 
genoemd wordt. 

•	  di	22	oktober	van	14	tot	16	uur	in	De	Kroon
•	 	tijdig	inschrijven	
•	 	3	euro	

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

•	 	vr	27	september,	25	oktober	en	29	november	om	13.30	uur	in	De	Rosmolen
•	 	1,50	euro	
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 GEZONDHEID & WELLNESS 
BLOEDDRUKMETING 

Verpleegkundigen Jan en Ludo meten je bloeddruk. Voor een diagnose 
verwijzen ze 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

MASSAGE
Wie een wellness gevoel wil ervaren kan genieten van een ontspan-
ningsmassage van rug en armen, benen en voeten of hoofd en gelaat 
en dit gedurende 20 minuten. 

•	  ma	9,	16,	23,	30	september,	21	oktober,	18	en	25	november	van	15.30	tot	16.30	uur	
in	De	Waaier

•	 	tijdig	inschrijven
•	 	9	euro

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. 

•	  do	5	september	en	ma	14	oktober	van	9.30	tot	11.30	uur	in	Het	Schoppeke

PEDICURE 
Een goede voetverzorging en hygiëne zijn belangrijk om vlot te kunnen 
stappen. Als je zelf je voeten niet meer kan verzorgen, helpt de me-
disch pedicure je verder. Greet Smets of een collega zijn telkens, na 
afspraak, aanwezig. 

•	  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
•	

EHBO, PRAKTISCHE TIPS 
in samenwerking i.s.m. het Rode Kruis
Wat moet je doen wanneer je kleinkind, partner of buurman thuis een 
ernstige wonde oploopt? Kan je de wonde zelf verzorgen, of moet je 
er een arts bij halen? We leren wat je zelf kan doen en wanneer je 
professionele hulp moet inroepen. 

•	  di	17	september	van	13.30	tot	16	uur	in	Het	Schoppeke
•	 	tijdig	inschrijven	(beperkt	aantal	plaatsen)
•	 	3	euro

ONTSPANNINGSOEFENINGEN
i.s.m. Kom op tegen Kanker
Als je geconfronteerd wordt met kanker, kom je vaak zonder het te 
beseffen terecht in een voortdurende spanning. Een vaag gevoel van 
onbehagen en allerlei lichamelijke ongemakken zoals slecht slapen, 
concentratieproblemen, vermoeidheid,… Dat maakt dat de behoefte 
aan rust en ontspanning van lichaam en geest groot is. Met verschil-
lende technieken kan je leren om tot innerlijke rust te komen. Na 
enkele sessies en thuis oefenen, ervaar je de weldaad van meer tot 
rust en ontspanning. De cursus wordt begeleid door Lou Cabanier, 
ontspanningstherapeute en counselor.

•	  do	26	september,	10	en	31	oktober,	7	november	van	13.30	tot	16.30	uur	in	Het	
Schoppeke

•	 	di	15	oktober	van	13.30	tot	16.30	uur	in	Het	Schoppeke
•	 	Inschrijven	in	de	dienstencentra	of	bij	evelien.dams@komoptegenkanker.be

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	in	Het	Schoppeke	(niet	tijdens	de	herfstvakantie)
•	 	1,50	euro	of	gratis	in	ruil	voor	5	UiTPAS-punten

YOGA

Onder begeleiding van Gerda Poppe doe je rustige lichaamsoefe-
ningen 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	
•	 	40	euro	per	trimester	(8	euro	met	UiTPAS	met	kansentarief)
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TAJ JI 

Taijiquan is een Chinese martiale kunst en tegelijk een oefening in 
het beheersen van lichaam en geest. Ontspannend en goed voor je 
lichaam. Het verbetert en stimuleert je mentale en fysieke gezondheid 
op verschillende niveaus. Carl Bruyndonckx leert je op je eigen tempo 
en volgens eigen vermogen de langzame bewegingen. 

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

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

QI GONG 

In een ontspannen en ongedwongen sfeer, beweeg je een uurtje. Je 
beweegt vanuit rust en vindt steeds meer rust in de beweging. Je 
start steeds met het losmaken van het lichaam en alle gewrichten. 
Daarna vind je wat meer bewegingsvrijheid om te evolueren naar een-
voudige taj ji of qi gong oefeningen. Onze zachte aandacht is gericht 
naar het bewegen op een vloeiende manier, meer vanuit een 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	de	herfstvakantie)
•	 	tijdig	inschrijven
•	 	40	euro	per	trimester	(8	euro	met	UiTPAS	met	kansentarief)

 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?

•	  di	1	oktober	om	14	uur	in	Het	Schoppeke	en	De	Kroon
•	 	vr	4	oktober	om	14	uur	in	De	Rosmolen	
•	 	di	8	oktober	om	14	uur	in	De	Waaier
•	 	ma	21	oktober	om	14	uur	in	De	Komeet

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	september,	17	oktober	en	21	november)	in	Het	
Schoppeke:		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	dinsdag	van	de	maand	(17	september,	15	oktober	en	19	november	)	van	14	
tot	15	uur	in	De	Waaier

KOFFIEMOMENT
i.s.m. 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’. 
Samen maak je, onder begeleiding van ervaren zorgvrijwilligers van 
Kom op tegen Kanker, een informele babbel. Gezellig samenzijn en 
ontspanning staan centraal. Lotgenoten begrijpen elkaar vaak met 
weinig woorden. Er gewoon voor elkaar zijn, betekent al heel wat.

•	  do	26	september	en	28	november	van	14	tot	16	uur	in	Het	Schoppeke

VRAAG HET aan de 
GEMEENSCHAPSWACHT
De gemeenschapswachten zijn een aanspreekpunt voor inwoners. 
Je herkent ze aan hun paarse jas of trui. Ze komen ook regelmatig 
langs in de dienstencentra. Ze zoeken mee naar een antwoord op je 
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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	vervangstukken

 INFO & KUNNEN 

Maak kennis met OXFAM Wereldwinkel. Maria en Fin vertellen je 
waar de wereldwinkel zich voor inzet. Ze promoten ook de eerlijke 
handel door enkele producten te koop aan te bieden. 

•	 	do	3	oktober	van	14	tot	16	uur	in	Het	Schoppeke

PC, INTERNET & SMARTPHONE

Praktisch computergebruik  
i.s.m. Vlaamse Actieve Senioren afdeling Lier
Geen saaie lessen, maar praktische tips met voorbeelden om je com-
puter efficiënter te gebruiken, gegeven door Vic Van Calster en Erik 
Van As. Volgende onderwerpen komen aan bod: 

 ·  Windows 10 aanpassen aan je persoonlijke voorkeuren door middel 
van de instellingen.

 ·  Bestanden beheren en standaardapplicaties instellen
 ·  Werken met de browsers Edge en Google
 ·  Foto's opslaan, converteren en bewerken
 ·  Muziek en video
 ·  persoonlijke computerproblemen oplossen

•	  do	7	en	21	november	om	14	uur	in	Het	Schoppeke
•	 	inschrijven	voor	28	oktober
•	 	2	euro	per	les,	te	betalen	aan	de	lesgever

HALLO COMPUTER
We beginnen bij het absolute begin: hoe zit een PC in elkaar. Waarop 
moet je letten als je een PC aankoopt. Hoe werkt dat eigenlijk alle-
maal? We bekijken Windows 10 en internetbrowser Google Chrome.

•	  do	12,	19	en	26	september,	3,	10	en	17	oktober	van	10	tot	12	uur	in	Het	Schoppeke
•	 	tijdig	inschrijven	
•	 	1,50	euro	per	les

INTERNETCAFÉ
Jef helpt jou met je computervragen. Wil jij 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	in	Het	Schoppeke
•	 	elke	do	van	14	tot	16	uur	in	Het	Schoppeke	(niet	op	7	en	21	november)	

WEGWIJS in het gebruik van 
JE SMARTPHONE 
Hoe moet je Apps downloaden, foto’s bewaren, WhatsApp installe-
ren, je bankverrichtingen doen…? Met de praktische tips van enkele 
vrijwilligers kan je vlot aan de slag.

•	 	elke	ma	van	14	tot	15	uur	in	Het	Schoppeke
•	 	elke	di	op	afspraak	in	De	Waaier	(geen	IPhone)
•	 	1,50	euro	per	sessie

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

•	  elke	di	van	9.30	tot	11	uur	in	De	Waaier
•	 	1,50	euro	per	les

Spijker je TALENKENNIS bij 
Engels & Frans

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

•	  wekelijks	vanaf	9	september
•	 	Frans	gevorderden:	di	van	10	tot	11.30	uur	in	De	Waaier		
•	 	Dagelijks	Frans:	do	van	10	tot	11.30	uur	in	De	Waaier
•	 	Engels	conversatie:	do	van	13.30	tot	15	uur	in	De	Waaier
•	 	30	euro	per	trimester	(6	euro	met	UiTPAS	met	kansentarief)

Italiano
•	  wekelijks	vanaf	9	september	(niet	tijdens	de	herfstvakantie)
•	 	Italiaans	beginners:	di	van	10	tot	12	uur	in	Het	Schoppeke
•	 	Italiaans	gevorderden:	wo	van	10	tot	12	uur	in	Het	Schoppeke
•	 	1,50		euro	per	les

WEEK  FAIR TRADE
2–12 OKTOBER
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ACTUANAMIDDAG
We nemen de krant door en kiezen de artikels of gebeurtenissen die 
ons het meest aanspreken.

•	 	di	17	september	om	14	uur	in	De	Kroon

Lezing DIANE BROECKHOVEN  
‘De Buitenkant van Meneer Jules’ 
i.s.m. Bib de Fé

Diane Broeckhoven werkte voor diverse bladen in Nederland en België 
waar ze zich specialiseerde in taboedoorbrekende Human Interest-ver-
halen en diepgaande interviews met mensen uit alle kringen. De 
ingetogen novelle ‘De Buitenkant van Meneer Jules’ (2001) werd een 
bestseller en zorgde voor een internationale doorbraak.. In september 
2019 verschijnt een nieuw boek van haar: ‘Kroniek van een overzich-
telijk jaar’.

De schrijfster komt haar boek(en) voorstellen en zal ook een stukje 
voorlezen. Achteraf sluiten we af met een tasje koffie en een stukje 
cake.

•	  vr	4	oktober	om	14	uur	in	Het	Schoppeke
•	 	tijdig	inschrijven

GEZONDHEIDSPROBLEMEN 
bij senioren
Wat moet je over je bloeddruk weten? Hoe kan je een hartkwaal 
voorkomen en herkennen? Een beroerte of epilepsie, wat kan je doen? 
Herkenbare situaties die ieder van ons ooit wellicht meemaakt of 
aanschouwt. Ludo, een gepensioneerd verpleger, geeft toelichting in 
een begrijpbare taal. Je kan ook vragen stellen. 

•	  do	10	oktober	om	14	uur	in	Het	Schoppeke	(thema:	bloeddruk	en	hart)
•	 	do	14	november	om	14	uur	in	Het	Schoppeke	(thema:	beroerte	en	epilepsie)

Workshop MAAK ZELF JE NATUUR-
LIJKE HUISHOUDPRODUCTEN 
i.s.m. Vormingplus

Natuurlijke schoonmaakproducten zijn ideaal om je woning schoon te 
maken en te onderhouden. Vaak heb je al veel van de gebruikte ingre-
diënten in je kast staan of vind je ze makkelijk in de winkel. Je krijgt 
wat meer uitleg over de producten en de mogelijkheden. Nadien ga je 
zelf aan de slag en maak je je eigen natuurlijk schoonmaakproduct.

•	  vr	20	september	van	14	tot	16	uur	in	Het	Schoppeke
•	 	tijdig	inschrijven	(beperkt	aantal	plaatsen)
•	 	13	euro	per	persoon	(te	betalen	bij	inschrijving)

Workshop MAAK ZELF JE ECOLO-
GISCHE SCHOONHEIDSPRODUCTEN 
i.s.m. Vormingplus
In deze workshop leer je hoe je zelf 100% natuurlijke verzorgings-
producten kan maken. Denk maar aan een voedende crème, scrub, 
deodorant, lippenbalsem,.. 

•	  vr	29	november	van	14	tot	16	uur	in	Het	Schoppeke
•	 	tijdig	inschrijven	(beperkt	aantal	plaatsen)
•	 	10	euro	per	persoon	(te	betalen	bij	inschrijving)
 

GENEESKRACHTIGE KRUIDEN
i.s.m. Vlaamse actieve senioren afdeling Lier  

In de natuur groeien heel wat kruiden en planten die de gezondheid 
een handje helpen. Sommige worden gekweekt en op de markt 
gebracht, maar er zijn er nog veel meer die de moeite waard zijn. Prof. 
Laekeman heeft deze geneeskrachtige kruiden bestudeerd.  Hij licht 
de resultaten graag toe in een voordracht. 

•	 	di	15	oktober	om	14	uur	in	Het	Schoppeke	
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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.9
•	  12 uur WARME MAALTIJD
•	  13.30 tot 15.30 uur ZINGEN MET SENIORENKOOR 't En Zal (niet op 4 en 11 november) p.5
•	  14 uur BILJART p.7
•	  14 tot 15 uur WEGWIJS MET JE SMARTPHONE 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.13
•	  12 uur WARME MAALTIJD
•	  14.30 tot 16 uur PING PONG p.7

ELKE WOENSDAG
•	  9.30 tot 10.30 uur OKIDO YOGA (niet tijdens schoolvakanties) p.11
•	  10 tot 12 uur ITALIAANS VOOR GEVORDERDEN (niet tijdens schoolvakanties) p.13
•	  10.30 tot 11.30 uur STOELTURNEN p.9
•	  11.30 tot 12 uur FITNESS (niet tijdens schoolvakanties) p.9
•	  12 uur WARME MAALTIJD

ELKE DONDERDAG
•	  11 tot 11.45 uur BLOEDDRUKMETING p.11
•	  12 uur WARME MAALTIJD
•	  13 tot 16 uur VRIJ HANDWERK EN CREA p.10
•	  14 tot 16 uur INTERNETCAFÉ (niet op 7 en 21 november) p.13
•	  14.30 tot 15.30 uur QI GONG (niet tijdens schoolvakanties) p.12

ELKE VRIJDAG
•	  12 uur WARME MAALTIJD
•	  13.30 tot 15.30 uur VOLKSDANS p.8
•	  14 uur BILJART p.7
•	  14 tot 16 uur KAARTEN EN GEZELSCHAPSSPELEN p.6

 KALENDER 
 PER 
 DIENSTEN 
 CENTRUM 

 POTTEN & PANNEN 
Frituur HET ROS MOLENTJE
Eentje met mayonaise of liever met ketchup? Een curryworst of 
een kaaskroket? Frituur het Ros Molentje heeft het allemaal in huis 
vandaag.

•	  do	12	september	om	12	uur	in	De	Rosmolen
•	 	1,50	euro	per	pakje	friet	of	snack

IJSSALON
Kom smullen van een lekker ijsje.

•	  vr	13	september	van	14	tot	16	uur	in	Het	Schoppeke
•	 	1,50	euro	voor	2	bolletjes	ijs

PANNENKOEKENSLAG
Kom genieten van overheerlijke pannenkoeken.

•	  vr	11	oktober	en	do	28	november	van	14	tot	16	uur	in	Het	Schoppeke
•	 	ma	23	september	en	25	november	van	14	tot	16	uur	in	De	Komeet
•	 	1,50	euro	voor	2	pannenkoeken	

En ook...
HET SCHOPPEKE IS GESLOTEN OP VR 1 NOVEMBER EN MA 11 NOVEMBER

LEKKERE HAPJES maken
Hapjes zijn de ideale smaakmakers om een feestje te beginnen. Luc 
komt ons begeleiden om overheerlijke hapjes te maken. En uiteraard 
mag je er daarna ook van smullen.  

•	 	vr	22	november	van	14	tot	16	uur	in	Het	Schoppeke
•	 	tijdig	inschrijven	
•	 	2	euro	(te	betalen	bij	inschrijving)

KOKEN & GEZELLIG SAMEN ETEN 
i.s.m. Heilig Hartschool uit Koningshooikt
•	 	datum	wordt	later	meegedeeld
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di 15 okt 11 uur begeleid zwemmen p.9

13.30-16.30 uur ontspanningsoefeningen Kom op Tegen Kanker p.11

14 uur Luc Appermont en Bart Kaëll, intiem... als team 
(in CC De Mol)

p.7

14 uur geneeskrachtige kruiden p.14

wo 16 okt 12 uur viering jarigen van de maand p.3

do 17 okt 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

vr 18 okt 14-16 uur bingo p.5

ma 21 okt 13-16 uur pergamano p.10

di 22 okt 14-16 uur boogbal p.7

do 24 okt 10.30-11.30 uur schaken p.6

14-16 uur rad van Fortuin p.6

vr 25 okt 12 uur middagmaal met blind date p.5

14-16 uur puzzelen p.6

di 29 okt 14 uur halloweenwandeling (vertrek: De Rosmolen) p.8

do 31 okt 13.30-16.30 uur ontspanningsoefeningen Kom op Tegen Kanker p.11

NOVEMBER
vr 1 nov Gesloten 

ma 4 nov 13.30-15.30 uur ergo -advies p.11

di 5 nov 14-16 uur boogbal p.7

do 7 nov 10.30-11.30 uur schaken p.6

13.30-16.30 uur ontspanningsoefeningen Kom op Tegen Kanker p.11

14 uur praktisch computergebruik p.13

vr 8 nov 14-15.30 uur hoger / lager p.6

14-16 uur puzzelen p.6

ma 11 nov Gesloten 

di 12 nov 11-12 uur zintuiglijk bewegen p.9

14 uur Carry Goossens, cowboy met pensioen  
(in CC De Mol)

p.7

wo 13 nov 12 uur viering jarigen van de maand p.3

do 14 nov 14 uur gezondheidsproblematiek bij senioren 
(beroerte-epilepsie)

p.14

vr 15 nov 14-16 uur bingo p.5

ma 18 nov 13-16 uur pergamano p.10

di 19 nov 14-16 uur boogbal p.7

do 21 nov 9-12 uur pensioendienst RSZV p.12

9-11.30 uur pensioendienst RVP p.12

9.30-13 uur seniorenbeurs p.4

13-15.30 uur pensioendienst RVP p.12

14 uur praktisch Computergebruik p.13

vr 22 nov 14-16 uur puzzelen p.6

14-16 uur lekkere hapjes maken p.15

ma 25 nov 12 uur middagmaal met blind date p.5

di 26 nov 14 uur katogenwandeling (vertrek: De Kroon) p.8

do 28 nov 10.30-11.30 uur schaken p.6

14-16 uur pannenkoekenslag p.15

14-16 uur koffiemoment Kom Op Tegen Kanker p.12

vr 29 nov 14-16 uur workshop: Maak zelf je ecologische schoon-
heidproducten 

p.14

SEPTEMBER
do 5 sep 9.30-11.30 uur ergo -advies p.11

di 10 sep 11-12 uur zintuiglijk bewegen p.9

13.30-16.00 uur fietstochtje in de buurt van Lier p.9

14-16 uur boogbal p.7

wo 11 sep 12 uur viering jarigen van de maand p.3

do 12 sep 10.30-11.30 uur schaken p.6

10-12 uur hallo computer p.13

vr 13 sep 14-16 uur puzzelen p.6

14-16 uur ijssalon p.15

ma 16 sep 13-16 uur pergamano p.10

di 17 sep 13.30-16 uur EHBO tips door het Rode Kruis p.11

do 19 sep 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

14-16 uur fietsen: gratis nazicht en labelen p.4

14 uur info: deelmobiliteit & speciale verkeersregels 
in Lier

p.4

vr 20 sep 10-11.30 uur info: alcohol & medicatie gebruik in het verkeer p.4

10-15.30 uur E-bike rijdag p.4

14-16 uur workshop: natuurlijke huishoudproducten maken p.14

ma 23 sep 13.30 uur uitstap Tivoli Mechelen (vertrek: De Waaier) p.6

di 24 sep 13.30-16 uur fietstochtje in de buurt van Lier p.9

14 uur Goemmerkeswandeling p.8

14-16 uur boogbal p.7

wo 25 sep 12.00 uur middagmaal met blind date p.5

do 26 sep 10-12 uur hallo computer p.13

10.30-11.30 uur schaken p.6

13.30-16.30 uur ontspanningsoefeningen Kom op Tegen Kanker p.11

14-16 uur Koffiemoment Kom Op Tegen Kanker p.12

vr 27 sep 14-16 uur puzzelen p.6

14-16 uur bingo p.5

OKTOBER
di 1 okt 14 uur centrumklap Schoppeke Troef p.12

do 3 okt 10-17 uur uitstap MAS  (vertrek: station) p.6

10-12 uur hallo computer P.13

14-16 uur kennismaking Oxfam wereldwinkel p.13

vr 4 okt 14 uur lezing Diane Broeckhoven:  Meneer Jules p.14

di 8 okt 11-12 uur zintuiglijk bewegen p.9

14-16 uur boogbal p.7

do 10 okt 10-12 uur hallo computer p.13

10.30-11.30 uur schaken p.6

13.30-16.30 uur ontspanningsoefeningen Kom op Tegen Kanker p.11

14 uur gezondheidsproblematiek bij senioren 
(bloeddruk-hart)

p.14

vr 11 okt 14-16 uur pannenkoekenslag p.15

14-16 uur puzzelen p.6

ma 14 okt 9.30-11.30 uur ergo-advies p.11
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Elke week in De Waaier
ELKE MAANDAG  
•	  13.30 tot 14.30 uur STOELTURNEN (niet op 2 september, 14 en 28 oktober en 4 november) p.9
•	  14.30 tot 15 uur HOMETRAINER (niet op 2 september, 14 en 28 oktober en 4 november) p.9
•	  13 tot 16.30 uur KAARTEN p.6

ELKE DINSDAG  
•	  10 tot 11.30 uur FRANS GEVORDERDEN  (vanaf 10 september) p.13
•	  9.30 tot 11 uur PC TIPS &TRICS p.13
•	  11 tot 13 uur OMGAAN MET JE SMARTPHONE  (op afspraak) p.13
•	  13 tot 16.30 uur KAARTEN p.6
•	  13.30 tot 16.30 uur VRIJ HANDWERK EN CREA p.10

ELKE WOENSDAG 
•	 9 tot 10.30 uur TAJ JI beginners p.12
•	  10.30 tot 12 uur TAJ JI gevorderden p.12

ELKE DONDERDAG
•	  10 tot 11.30 uur DAGELIJKS FRANS  (vanaf 12 september) p.13
•	  12 uur WARME MAALTIJD
•	  13 tot 16.30 uur KAARTEN p.6
•	  13.30 tot 15 uur ENGELS CONVERSATIE (vanaf 12 september) p.13

ELKE VRIJDAG
•	  10 tot 11.30 uur YOGA p.11
•	  13.30 tot 16.30 uur KUNSTKLAS p.10

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 OP VR 1 NOVEMBER EN MA 11 NOVEMBER

SEPTEMBER
ma 2 sep 13.30-15.30 uur bingo p.5

do 5 sep 9.30-12 uur naaiatelier p.10

ma 9 sep 15.30-16.30 uur massage p.11

di 10 sep 13.30-16.30 uur petanque 

do 12 sep 12 uur viering jarigen van de maand p.3

ma 16 sep 13.30-15.30 uur bingo p.5

15.30-16.30 uur massage p.11

di 17 sep 14-15 uur spreekuur FOD personen met een handicap p.12

ma 23 sep 13.30-16.30 uur uitstap naar Tivoli p.6

15.30-16.30 uur massage p.11

di 24 sep 14 uur Goemmerkeswandeling (vertrek: Het 
Schoppeke)

p.8

do 26 sep 9.30-12 uur naaiatelier p.10

ma 30 sep 15.30-16.30 uur massage p.11

OKTOBER
do 3 okt 10 - 17 uur uitstap naar het MAS (vertrek: station) p.6

13 - 16.30 uur crea met Femma

ma 7 okt 13.30-15.30 uur bingo p.5

15.30-16.30 uur kleine wandeling 

di 8 okt 14 uur centrumklap Waaieren p.12

do 10 okt 9.30-12 uur naaiatelier p.10

di 15 okt 11 uur begeleid zwemmen (Lago De Waterperels) p.9

14 uur Luc Appermont en Bart Kaëll, intiem... als team 
(in CC De Mol)

p.7

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

do 17 okt 12 uur viering jarigen van de maand p.3

ma 21 okt 13.30-15.30 uur bingo p.5

15.30-16.30 uur massage p.11

do 24 okt 9.30-12 uur naaiatelier p.10

di 29 okt 14 uur halloweenwandeling (vertrek: De Rosmolen) p.8

NOVEMBER
vr 1 nov gesloten

ma 4 nov 13.30-15.30 uur bingo p.5

do 7 nov 9.30-12 uur naaiatelier p.10

ma 11 nov gesloten

di 12 nov 14 uur fototententoonstelling DIAFO

14 uur Carry Goossens, cowboy met pensioen (in CC 
De Mol)

p.7

do 14 nov 12 uur viering jarigen van de maand p.3

13 - 16.30 uur crea met Femma

ma 18 nov 13.30-15.30 uur feest bingo p.5

15.30-16.30 uur massage p.11

di 19 nov 13.30-16.30 uur feestkaartjes knutselen p.10

14 uur smulnamiddag

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

wo 20 nov 9.30-12 uur bloemschikken p.4

do 21 nov 9.30-12 uur naaiatelier p.10

vr 22 nov 13.30-16.30 uur retrobal p.4

ma 25 nov 15.30-16.30 uur massage p.11

di 26 nov 14 uur katogenwandeling (vertrek: De Kroon) p.8
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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.6

ELKE DONDERDAG  

•	 9.30 tot 10 uur BLOEDDRUKMETING p.11
•	 10 tot 11 uur STOELTURNEN (niet op 5 september en 10 oktober) p.9
•	 13 tot 16 uur VRIJ HANDWERK EN CREA p.10

ELKE VRIJDAG  

•	 12 uur WARME MAALTIJD

En ook...
DE ROSMOLEN IS IN JULI EN AUGUSTUS GESLOTEN OP MAANDAG!

SEPTEMBER
ma 2 sep 14-16 uur kubb en petanque

do 5 sep 13-16 uur pergamano p.10

vr 6 sep 14 uur terug naar school-quiz p.5

ma 9 sep 14-16 uur originele gezelschapsspelen p.5

do 12 sep 12 uur frituur Het Ros Molentje p.15

vr 13 sep 12 uur viering jarigen van de maand p.3

ma 16 sep 14-16 uur bingo p.5

vr 20 sep 14-16 uur originele gezelschapsspelen p.5

ma 23 sep 13.30-16.30 uur uitstap naar Tivolipark Mechelen (vertrek: De 
Waaier)

p.6

di 24 sep 14 uur Goemmerkeswandeling (vertrek: Het 
Schoppeke)

p.8

vr 27 sep 13.30 uur creatief met Tinneke p.10

ma 30 sep 14-16 uur bingo p.5

OKTOBER
do 3 okt 10 - 17 uur uitstap naar het MAS (vertrek: station) p.6

13-16 uur pergamano p.10

vr 4 okt 14-16 uur originele gezelschapsspelen p.5

14 uur centrumklap: Reuze Rosmolen p.12

ma 7 okt 14-16 uur kubb en petanque

ma 14 okt 14-16 uur originele gezelschapsspelen p.5

14 uur Luc Appermont en Bart Kaëll, intiem... als team 
(in CC De Mol)

p.7

di 15 okt 11 uur begeleid zwemmen p.9

vr 18 okt 12 uur viering jarigen van de maand p.3

vr 25 okt 13.30 uur creatief met Tinneke p.10

ma 28 okt 14-16 uur bingo p.5

di 29 okt 14 uur halloweenwandeling p.8

do 31 okt 14 uur halloweenfeest p.5

NOVEMBER
vr 1 nov gesloten

ma 4 nov 14-16 uur kubb en petanque

do 7 nov 13-16 uur pergamano p.10

vr 8 nov 14 uur zangnamiddag 'Kom zing een vredeslied' p.5

ma 11 nov gesloten

di 12 nov 14 uur Carry Goossens, cowboy met pensioen (in CC 
De Mol)

p.7

vr 15 nov 12 uur viering jarigen van de maand p.3

ma 18 nov 14-16 uur originele gezelschapsspelen p.5

vr 22 nov 14-16  uur wafelenbak p.4

ma 25 nov 14-16 uur bingo p.5

di 26 nov 14 uur katogenwandeling (vertrek: De Kroon) p.8

vr 29 nov 13.30 uur creatief met Tinneke p.10
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SEPTEMBER
ma 2 sep 13-16 uur pergamano p.10

ma 9 sep 12 uur viering jarigen van de maand p.3

14 -16 uur bingo p.5

ma 23 sep 13.30 uur uitstap: Trivolipark Mechelen (vertrek: De 
Waaier)

p.6

14-16 uur pannenkoekenslag p.15

OKTOBER
ma 7 okt 13-16 uur pergamano p.10

ma 14 okt 12 uur viering jarigen van de maand p.3

14-16 uur bingo p.5

ma 21 okt 14 uur centrumklap Komeet Compleet p.12

NOVEMBER
ma 4 nov 13-16 uur pergamano p.10

ma 11 nov Gesloten

ma 18 nov 12 uur viering jarigen van de maand p.3

14-16 uur feestbingo p.4

ma 25 nov 14-16 uur pannenkoekenslag p.15

SEPTEMBER
di 3 sep 14 uur terug naar school-quiz p.5

di 10 sep 12 uur viering jarigen van de maand p.3

di 17 sep 14 uur actuanamiddag p.14

di 24 sep 14 uur Goemmerkeswandeling  
(vertrek: Het Schoppeke)

p.8

OKTOBER
di 1 okt 14 uur centrumklap 'Kroon op Kop' p.12

di 8 okt 14 -16  uur originele gezelschapsspelen p.5

di 15 okt 11 uur begeleid zwemmen p.9

12 uur viering jarigen van de maand p.3

14 uur Luc Appermont en Bart Kaëll, intiem... als team 
(in CC De Mol)

p.7

14-16 uur herfstbal p.8

di 22 okt 14-16 uur halloween knutselen p.10

di 29 okt 14 uur halloweenwandeling (vertrek: De Rosmolen) p.8

NOVEMBER
di 5 nov 14 uur volksdans p.8

di 12 nov 12 uur viering jarigen van de maand p.3

14 uur Carry Goossens, cowboy met pensioen (in CC 
De Mol)

p.7

di 19 nov 14-16 uur funiculi Funicula p.4

di 26 nov 14 uur katogenwandeling p.8

Elke week in De Komeet
ELKE MAANDAG  
•	 10 tot 11 uur STOELTURNEN (niet op 2 en 16 september, 14 en 28 oktober) p.9
•	 10.45 tot 11.30 uur BLOEDDRUKMETING p.11
•	 12 uur WARME MAALTIJD
•	 14 tot 16 uur VRIJ HANDWERK & CREA p.10
•	 14 tot 16 uur KAARTEN & GEZELSCHAPSSPELEN p.6

Elke week in De Kroon
ELKE DINSDAG
•	 10.30 tot 11.30 uur  STOELTURNEN p.9 

(niet op 15 oktober, 29 oktober en 19 november)
•	 12 uur  WARME MAALTIJD
•	 13 tot 14 uur  BLOEDDRUKMETING p.11
•	 13 tot 16 uur  VRIJ HANDWERK& CREA p.10

OPEN 
elke ma van 11 tot 16 uur 

OPEN 
elke di van 11 tot 16 uur 

En ook...
DE KOMEET IS GESLOTEN OP MAANDAG 11 NOVEMBER 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 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 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 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 tijdens de openingsuren

Kostprijs?		1,50 euro per rit 

Hoe	reserveren	?	Reserveer uiterlijk 24 uur vooraf tijdens een werkdag 
in een van de dienstencentra. 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 vr 1 en ma 11 november.


