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Het Schoppeke draait volop
Op 1 juni opende Het Schoppeke. De dag ervoor 
werd het dienstencentrum officieel geopend met 
het aansnijden van een ijsjesschaap. Kon het toe-
passelijker? Sindsdien wordt er, van maandag tot 
vrijdag, elke middag gezellig getafeld bij een warme 
maaltijd. In juni gingen er 483 maaltijden over de 
toonbank, of gemiddeld 24 inwoners die elke dag 
komen eten. Dagelijks komen ook Lierenaars langs 
voor een babbeltje, een spelletje biljart of gewoon 
om rustig de krant te lezen bij een drankje. En 
uiteraard is er het mooie aanbod aan activiteiten. 
Yoga, stoelturnen, bloeddrukmeting, zitdag van de 
pensioendienst,… Er is steeds heel wat te beleven! 
De bus voor de ophaaldienst is ondertussen ook 
gearriveerd. Wil je hier gebruik van maken? Lees 
verder op de achterkant van deze brochure.
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 AMUSEMENT 
 & ONTSPANNING 

Cine 
Centra 

Vrijdag is regelmatig filmdag in de dienstencentra. We werken daarvoor samen met Bib de Fé. 
Kom mee genieten van een ontspannende film! 

Jarigen 
van de maand

Elke maand vieren we de 
jarigen van die maand. Elke 
geregistreerde bezoeker van 
een dienstencentrum kan 
gevierd worden.  

BIJNA JARIG? Geef je naam 
en geboortedatum op in een 
van de dienstencentra, laat 
weten op welke dag en waar je 
gevierd wil worden. En vooral: 
krul je tenen, strijk je kousen 
en je bent volledig klaar voor 
een feestje.     

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

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

JARIGEN NOVEMBER 
•	 ma	12	november	in	De	Komeet
•	 di	13	november	in	De	Kroon
•	 wo	14	november	in	Het	Schoppeke
•	 do	15	november	in	De	Waaier
•	 vr	16	november	in	De	Rosmolen 

Chocolat
Als een jonge vrouw een chocoladewinkeltje begint in een Frans 
dorpje, stuit zij op tegenwerking van de dorpspastoor. Met Juliette 
Binoche en Johnny Depp.

•	 vr	7	september	om	14	uur	in	De	Waaier
•	 vr	21	september	om	14	uur	in	Het	Schoppeke

Driving Miss Daisy 
Een film over de relatie tussen Daisy, een oudere Joodse vrouw uit 
Atlanta, en haar Afro-Amerikaanse chauffeur.  De film toont Daisy en 
haar standpunten doorheen een aantal relaties en emoties in haar 
dagelijkse leven, haar synagoge, vrienden, familie, zorgen en 
angsten. Met Morgan Freeman als de chauffeur en Jessica Tandy als 
Daisy.

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

Marina 
Italië 1948. Rocco, een jongen van 10, groeit op in een bergdorpje. 
Op een dag neemt zijn vader een moedig besluit: hij wil een betere 
toekomst voor zijn gezin. En België is het beloofde land. Rocco’s 
vader werkt in de steenkoolmijnen van Waterschei. Zijn plan: als 
een rijk man naar Italië terugkeren. Maar al na een jaar laat hij zijn 
hele gezin naar Limburg overkomen. Rocco groeit op in een vreemde 
omgeving met een rare taal en een andere cultuur. Als rebellerende 
jongeman zoekt hij, tegen de wil en overtuiging van zijn vader, een 
uitweg in de muziek én in de liefde. Hij volgt zijn hart om een eigen 
droom te realiseren. Met Matteo Simoni als Rocco.

•	 vr	9	november	om	14	uur	in	De	Waaier
•	 vr	23	november	om	14	uur	in	Het	Schoppeke
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Bingo
Wie krijgt het eerst een lijn vol? We 
spelen telkens 6 rondes. Je betaalt 1,5 
euro per kaart en maakt kans op leuke 
prijzen. De charmante presentator en de 
kokette presentatrice mogen er ook zijn.

•	 ma	3	en	17	september,	1	en	22	oktober,	5	en	19	
november	om	13.30	uur	in	De	Waaier

•	 ma	10	september,	8	oktober	en	12	november	
om	14	uur	in	De	Komeet

•	 ma	24	september,	15	en	30	oktober	en	26	
november	om	14	uur	in	De	Rosmolen

Café Vocal met 
Stokman en Vos: 
Een zoen van toen
Stokman en Vos vertolken menselijke 
en muzikale thema’s, ontdaan van 
alle franje, met niets meer dan hun 
stemmen en een paar accordeon-
klanken. De troubadour trekt rond 
met grote en kleine verhalen die 

dorpen en steden verstrooien en louteren. De klassieke liedcomponist 
verklankt het gewicht en de lichtheid van diepmenselijke emoties. Het 
levenslied barst van immense vreugde en onmetelijk verdriet.

•	 “Een	tafel”	voor	de	dienstencentra	is	voorzien.
•	 di	13	november	om	14	uur	in	CC	De	Mol	
•	 kaarten	(12	euro)	te	koop	in	de	dienstencentra	(op	=	op)	

Herfstbal van WZC Paradijs
De dagen beginnen te korten, het wordt grauwer buiten. Met het 
herfstbal maken we ons op voor een gezellige dansnamiddag. Trek je 
dansschoenen aan en kom naar het Herfstbal.

•	 di	16	oktober	om	14	uur	in	De	Kroon

Kaarten-Gezelschapsspelen
Passen, vragen, meegaan of alleen gaan? Ben je een troef om mee te 
spelen? In verschillende dienstencentra kan je terecht om een kaartje 
te leggen. Ook voor de spelers van Rummicub, scrabble, … houden 
we een tafeltje vrij.

•	 di	van	13	tot	16.30	uur	in	De	Rosmolen
•	 do	van	13	tot	16.30	uur	in	De	Waaier
•	 vr	van	13	tot	16.30	uur	in	Het	Schoppeke

Minigolf 
In een (hopelijk) warm nazomerzon-
netje testen we wie het beste kan 
minigolven. Wie weet sla jij wel een 
“hole in one”!  
Bij slecht weer wordt deze activi-
teit vervangen door boogbal in Het 
Schoppeke.

•	 ma	5	september	om	10	uur	aan	de	sportvel-
den	(achter	het	Begijnhof)

•	 1	euro

Quiz “De Sappigste Senior van Lier“ 
Tijdens de seniorenweek gaan we op zoek naar de sappigste senior 
van Lier. Op een ludieke manier peilen we naar je kennis. Je mag op 
je twee oren slapen: geen moeilijke vragen, maar een prettige en 
knotsgekke Lierse quiz.

•	 ma	19	november	om	14	uur	in	De	Komeet
•	 di	20	november	om	14	uur	in	De	Kroon
•	 do	22	november	om	14	uur	in	Het	Schoppeke
•	 vr	23	november	om	14	uur	in	De	Rosmolen

Reisverslag 
Portugal, Duitsland en Kroatië

Jan, avonturier in hart en 
nieren, vertelt over zijn reizen 
met de mobilhome. Je krijgt 
een mooie impressie van de 
landen die hij bezocht met 
dia’s en foto’s van natuur, 
landschappen, steden,… en 
uiteraard leuke anekdotes.  

•	 di	13	november	om	14	uur	in	De	Kroon	

Schaken
Met veel plezier verkent Jan Gooris, schaakmeester/fanaat, samen 
met jou de wondere wereld van het schaken. 
Wil je graag meer weten over de spelregels of liever een pittig 
partijtje spelen? Zowel de beginnende als de meer ervaren speler is 
welkom. 

•	 ma	17	september,	1,	15	en	29	oktober,	12	en	26	november	van	14	tot	16	uur	in	Het	
Schoppeke

•	 graag	vooraf	een	seintje	als	je	komt
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Uitstappen
Bezoek aan woonzorgcentrum Paradijs

Hoe verloopt een dag in 
‘Het Paradijs’? Welke dien-
sten of afdelingen vind je 
in het woonzorgcentrum? 
We gaan ook langs het 
dagverzorgingscentrum. 
Je krijgt meer info over de 
werking en de verzorging. 
En er is uiteraard gelegen-
heid voor vragen.

•	 di	18	september	om	14	uur	in	WZC	Paradijs,	Transvaalstraat	44
•	 vooraf	inschrijven

Bezoek aan dagcentrum Den Brand
Den Brand biedt dagopvang aan personen met een beperking. Alle 
dagen staan er verschillende activiteiten op de agenda: koken, tuinie-
ren, uitstappen, muziek, boodschappen doen,... . Ga je mee een kijkje 
nemen?

•	 ma	24	september	om	14	uur	(vertrek	aan	De	Waaier	om	13.30	uur)
•	 vooraf	inschrijven

Bezoek aan het Struisvogelnest 
Kom jij op Werelddierendag mee genieten van al het moois dat het 
Struisvogelnest te bieden heeft? Voor de dierenvrienden onder ons, is 
dit dé ideale uitstap. 

•	 do	4	oktober	van	13.30	tot	16.30	uur	(vertrek	aan	het	Schoppeke	om	13.15	uur)
•	 6	euro	(bus	+	versnapering)	
•	 vooraf	inschrijven		

Bezoek aan de Novemberfoor
Wat is er gezelliger 
dan samen te kuie-
ren over de Novem-
berfoor. Als je je wilt 
uitleven aan een 
van de foorkramen, 
heb je direct een 
heel supportersteam 
achter je staan. Wij 
trakteren op een 
‘groooooote’ zak 
smoutebollen om de 
namiddag smakelijk 
af te sluiten. 

•	 vr	16	november	van	14.30	tot	16.30	uur	(vertrek	aan	Het	Schoppeke)
•	 gratis	(ook	de	smoutebollen)
•	 vooraf	inschrijven	

Verrukkelijk vrijdagmatinee

Sla voor de start van het weekend nog eens je benen los. Het kan op 
deze geweldige dansnamiddag. Van een walske tot de polonaise … 
de pannen worden van ’t dak gedanst. Indien je een verzoeknummer 
hebt, laat het ons tijdig weten. 
 
•	 vr	26	oktober	van	13.30	tot	16	uur	in	Het	Schoppeke

Verteltheater “Dementie, je staat 
er niet alleen voor!” 

Tijdens de week van de demen-
tie brengt ARTO-verteltheater 
het thema dementie op een 
creatieve wijze.
De voorstelling is een monoloog 
met veel muziek, leerrijk en 
ontspannend.  

•	 ma	17	september	om	19.30	uur	in	CC	
Vredeberg

•	 gratis	kaarten	reserveren	in	de	dien-
stencentra	of	via	welzijn@lier.be	

Zingen met seniorenkoor ’t En Zal
Het Liers seniorenkoor ’t En Zal stelt zijn repetitie open voor al wie 
graag mee wil zingen. Het repertoire wordt uitgevoerd o.l.v. dirigente 
Diane Voorspoels. Je hoeft geen noten te kunnen lezen of specia-
le zangkwaliteiten te hebben. Gewoon graag zingen, in meerdere 
stemmen, is voldoende. Het koor bereidt zich momenteel voor op een 
kerstconcert dat begin december plaatsvindt. Bevalt de kennismaking 
je, dan kan je daarna vrijblijvend aansluiten.

•	 elke	ma	van	13.30	tot	15.30	uur	in	Het	Schoppeke	(behalve	17	september,	5	en	11	
november)

•	 2	euro	(als	je	lid	wordt,	wordt	dit	terugbetaald)
•	 vooraf	een	seintje
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 BEWEGEN & SPORT 
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
•	 2	euro
•	 Geef	vooraf	een	seintje	

Biljarten 
Een groen laken, 3 ballen, 2 keus, … meer hebben we niet nodig.
Vrij Spel, amusement en oefentijd 

•	 elke	dag	tijdens	de	openingsuren	in	Het	Schoppeke
•	 Tips,	tricks	en	wedstrijdjes	samen	met	Marc,	biljarter	in	hart	en	nieren
•	 di	11	en	25	september,	9	en	23	oktober,	13	en	27	november	om	14	uur	in	Het	

Schoppeke	

Boogbal 
Boogbal is 
een beetje als 
petanque voor 
binnen, maar 
dan met een 
twist. Je moet 
de ballen zo 
dicht mogelijk 
rollen bij ‘de 
jack’, het witte 
balletje. Een 
spannend 
spel, ongeacht 
je fysieke 
conditie.

•	 wo	14,	21	en	28	november,	telkens	van	11	tot	12	uur	in	Het	Schoppeke	

Fietsen 
Fietsen met de hometrainer 
Met de klassieker onder de fitnesstoestellen blijf je in vorm en werk 
je aan je conditie. Op je eigen tempo, ongeacht je leeftijd, gewicht of 
fysieke conditie. Met een hometrainer kun je meerdere spiergroepen 
trainen en je uithoudingsvermogen verbeteren. 

•	 elke	ma	van	14.30	tot	16.30	uur	in	de	Waaier	
•	 elke	wo	van	11	tot	12	uur	in	Het	Schoppeke	
•	 1,50	euro		

Recreatieve fietstocht met Theo 
Onder begeleiding van Theo, wereldfietser, maken we een rustig, 
veilig en mooi fietstochtje van ongeveer 20 km.

•	 ma	3	september	en	8	oktober	van	13.30	tot	16.30	uur	(vertrek	aan	Het	Schoppeke)
•	 graag	vooraf	een	seintje	als	je	wil	meerijden	
•	 Wil	je	met	een	tandem?	Dit	kan	ook,	maar	geef	tijdig	een	seintje.

Kubben 

Gooien met houten blokken is een nieuwe uitdagende sport bij uitstek. 
Je speelt met twee teams en moet eerst de pionnen veroveren alvo-
rens je de koning kan omvergooien. Wij wensen je alvast een portie 
goed geluk. Supporters zijn ook welkom.

•	 ma	10	september	om	14	uur	in	De	Rosmolen	

Lenigheid en kracht  
Wie heeft nood aan het trainen van specifieke spiergroepen of 
oefeningen van de kinesist? Wie wil wat extra begeleiding of zijn 
lenigheid bevorderen? Je kan persoonlijk advies krijgen en aangepas-
te oefeningen om samen of alleen uit te voeren. Aansluitend op het 
stoelturnen kan dit nog extra inwerken op je conditie. 

•	 wo	12,	19	en	26	september	van	11	tot	12	uur	in	Het	Schoppeke

Onderhoudsgym  
Iedereen die graag fit en in beweging wil blijven kan deelnemen aan 
de lessen onderhoudsgym. Samen met de lesgeefster doe je oefe-
ningen om evenwicht, kracht en lenigheid op peil te houden en dit op 
gezellige muziek. Ieder oefent op eigen tempo en naar eigen mogelijk-
heden.

•	 elke	wo	van	10	tot	11	uur	in	De	Komeet
•	 gratis	met	sport	overdag	abonnement	|	2	euro	per	les
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Petanque
Invoegen beeld: Vlaamse ouderenraad 1205 1205 - Rondas Charles 
Copyright vermelden
Je kan, afhankelijk van het moment en de locatie, zowel binnen als 
buiten een balletje gooien. Op donderdag kan je bij de Lierse Petan-
queclub kennismaken met de sport. Je leert de juiste knepen om uit te 
groeien tot een volwaardig speler. Ook in De Rosmolen en De Waaier 
kan je in september petanquen. 

•	 elke	di	van	14	tot	16	uur	in	De	Waaier	(recreatief	-	buitenterreinen)
•	 elke	wo	van	10	tot	12	uur	in	De	Rosmolen	(recreatief	-	buitenterreinen)
•	 elke	do	van	14	tot	17	uur	bij	PC	Lier,	Kazernedreef	99	(competitief,	binnen-	en	

buitenterreinen)
•	 gratis	in	de	dienstencentra	|	2	euro	bij	PC	Lier

Pingpong 
Invoegen beeld: WORDT GELEVERD  table-tennis-1708418- pixabay
Eddie en Denise, twee gepassioneerde pingpongers, nodigen je uit 
om mee een balletje te slaan. Ze verklappen je de kneepjes van de 
wondere tafeltenniswereld en er worden wedstrijdjes georganiseerd. 
Wil je op een ander moment spelen? Informeer dan even.
 
•	 di	4	en	18	september,	2,	16	en	30	oktober,	13	en	27	november,	telkens	van	15	tot	16	

uur	in	Het	Schoppeke

Stoelturnen 

Beweeg al je spiergroepen terwijl je op een stoel zit. Je algemene 
conditie gaat de hoogte in, maar ook je geest wordt gestimuleerd en 
je zal in het dagelijkse leven minder snel vallen. Je krijgt ook tips over 
correct stappen, rechtstaan en gaan zitten. En de lachspieren? Die ver-
geten we zeker niet. Voor nieuwe deelnemers is de eerste les gratis. 

•	 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	tot	11	uur	in	Het	Schoppeke		(behalve	5	september)
•	 elke	do	van	10	tot	11	uur	in	De	Rosmolen	
•	 1,5	euro

Volksspelen  
Voor sommigen is het nieuw, voor anderen oud en bekend. Amuse-
ment en plezier verzekerd. Spelen zoals kegelen, ringen werpen,… 
zijn sfeermakers en licht sportieve activiteiten die je uitdagen om een 
inspanning te leveren en tegelijk te ontspannen. Coördinatie, concen-
tratie en arm- en beenkracht worden geoefend. 

•	 ma	22	oktober	om	13.30	uur	in	De	Komeet
•	 di	23	oktober	om	13.30	uur	in	de	Kroon
•	 wo	10,	17,	24	en	31	oktober	om	11	uur	in	Het	Schoppeke	
•	 do	25	oktober	om	13.30	uur	in	de	Rosmolen	

Wandelen 
We bieden dit najaar verschillende soorten wandelingen aan. Uiter-
aard houden we er een aangepast tempo op na zodat iedereen op een 
aangename wijze kan meestappen. Samen uit, samen thuis! Pas je 
stapschoenen en kledij steeds aan de weersomstandigheden aan. De 
wandeling wordt begeleid door een vrijwilliger.

Themawandelingen doorheen Lier vanuit De Rosmolen
•	 do	20	september	(gedichtenwandeling)
•	 do	18	oktober	(muurschilderingenwandeling)
•	 do	15	november	(De	Groote	Oorlog)
•	 telkens	van	14	tot	16	uur

Wandelingen  
De mooiste plekjes van Lier en omgeving kan je ontdekken onder lei-
ding van Guy. We vertrekken telkens op een andere plaats en leggen 5 
à 8 km af aan een tempo van +- 4 km/ uur. Je kan ook mee wandelen 
met een tragere groep die een kleinere wandeling (5 km) maakt. Draag 
steeds stapschoenen en kledij aangepast aan de weersomstandighe-
den, want we wandelen ook met minder goed weer. 

•	 vr	7	september	(vertrek	sporthal	De	Komeet)
•	 vr	14	september	(vertrek	Station)
•	 vr	9	november	(vertrek	sporthal	De	Komeet)	
•	 vr	16	november	(vertrek	TC	’t	Sas)	
•	 telkens	van	13.30	tot	ongeveer	16	uur
•	 gratis	met	sport	overdag	abonnement	|	2	euro	per	wandeling

Zwemmen  
Dankzij Sport Overdag kan iedereen zijn eigen zwemuurtje invullen. 
Ben jij een echte baantjestrekker? Of ontspan je liever in het bubbel-
bad? Zwemmen is een ideale sport omdat je je spieren en gewrichten 
amper belast. Er is geen begeleiding voorzien. 

•	 elke	vr	van	8.45	tot	9.45	uur	in	Zwembad	De	Waterperels	
•	 3	euro
•	 vooraf	kaartje	kopen	in	Het	Schoppeke
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 CREA & KUNSTEN 
Bloemschikken voor Allerheiligen
Maak een mooi stuk voor het graf van je dierbare met hulp van Maria 
en Rita. Een stijlvol bloemstuk dat niet veel tijd vergt en zowel door de 
ervaren als beginnende bloemschikkers gemaakt kan worden.

•	 vr	26	oktober	om	14	uur	in	De	Waaier	
•	 materiaalkost	
•	 vooraf	inschrijven	

Halloween knutselen 
Heb jij graag met Halloween een pompoen voor je deur staan om kin-
deren die ‘trick or treat’ komen zeggen aan te moedigen? Dan is deze 
activiteit ideaal om van een pompoen een echt kunstwerk te maken. 
Schrijf tijdig in zodat we voor iedereen een pompoen kunnen voorzien.

•	 di	30	oktober	van	14	tot	16	uur	in	De	Kroon
•	 3	euro	
•	 vooraf	inschrijven

Kleuren voor volwassenen 

Ga met kleurpotloden aan de slag! Kleuren is goed voor je fijne moto-
riek, brengt je geest tot rust en is bovendien plezierig. Denise helpt je 
een handje om meer energie en harmonie in je leven te krijgen.

•	 elke	do	van	13	tot	16	uur	in	Het	Schoppeke

Naaiatelier met Maureen 
Maureen helpt en begeleidt je bij het maken van een kleedje of rokje. 
Een naaimachine staat ter beschikking.

•	 do	13	en	27	september,	11	en	25	oktober,	8	en	22	november	van	9.30	tot	12	uur	in	
De	Waaier	

•	 1,50	euro	per	keer
•	 vooraf	inschrijven	

Pergamano 
De perkamentkunst is een 
fascinerende en creatieve 
hobby. Met verschillende 
technieken kan je wenskaarten, 
boekenleggers, lampenkapjes, 
muurversieringen, natuur-
getrouwe bloemen, doosjes 
en andere prachtige dingen 
maken. Je kan eenvoudig 
beginnen en stap voor stap 
nieuwe uitdagingen aangaan. 
Elke maand oefen je met Maria 
in drie dienstencentra.

•	 ma	3	september,	1	oktober	en	5	november	van	13	tot	16	uur	in	De	Komeet
•	 di	18	september,	16	oktober	en	20	november	van	13	tot	16	uur	in	Het	Schoppeke
•	 do	6	september,	4	oktober	en	8	november	van	13	tot	16	uur	in	De	Rosmolen
•	 1,50	euro	

Tekenen en schilderen met Frie 
Frie laat je kennismaken met de wonderlijke wereld van het tekenen 
en schilderen. Want iedereen kan schilderen!

•	 di	11	september,	2	oktober	en	6	november	van	13.30	tot	16.30	uur	in	De	Waaier	
•	 materiaalkost

Vrij handwerk en crea 

Ne steek links, ne steek rechts,… Breien, haken, borduren, naaien,… 
Alle interesses en hobby’s kunnen aan bod komen. We wisselen idee-
en en tips uit, drinken een kopje koffie en vertellen over… 

•	 elke	ma	vanaf	13	uur	in	De	Komeet
•	 elke	di	vanaf	13	uur	in	De	Waaier	en	De	Kroon
•	 elke	do	vanaf	13	uur	in	De	Rosmolen	en	Het	Schoppeke	
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 GEZONDHEID & WELLNESS 
Bewegingsadvies 
Zin om wat meer te bewegen en zo actief te blijven? Je krijgt tips om 
met eenvoudige oefeningen en enkele aandachtspunten je mobiliteit 
en zelfstandigheid te verbeteren. 

•	 elke	do	tussen	11	en	12	uur	in	De	Rosmolen	(tot	15	november)

Bloeddrukmeting
invoegen beeld: 20180607 dienstencentrum schoppeke (24)
Regelmatig je bloeddruk laten meten is belangrijk. Te hoge of lage 
bloeddruk kan op korte of langere termijn problemen veroorzaken. Pre-
ventie is daarom belangrijk. Een verpleegkundige meet je bloeddruk. 
Voor een diagnose verwijzen we je door naar je huisarts.

•	 elke	ma	van	11.15	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: tips om langer zelf-
standig en comfortabel thuis te 
wonen 

Invoegen beeld:  Vlaamse ouderenraad ?? 1582 - Verstraeten Sien ???
Leer met eenvoudige tips vlotter uit je bed te komen, zelfstandig in 
en uit bad stappen of boodschappen te doen. Je krijgt advies over 
eventuele hulpmiddelen 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. 

•	 ma	3	september,	1	oktober,	5	november	van	11	tot	12	uur	in	De	Komeet
•	 ma	3	september,	1	oktober,	5	november	van	14.30	tot	15.30	in	De	Waaier
•	 di	4	september,	2	oktober,	6	november	van	11.30	tot	12.15	uur	in	De	Kroon
•	 wo	5	september,	3	oktober,	7	november	van	11	tot	12	uur	in	Het	Schoppeke
•	 do	22	en	29	november	van	11	tot	12	uur	in	De	Rosmolen

Massage 
Geniet van een korte massage van ongeveer 20 minuten. Wil je een 
stevige of zachte massage? Even de stress uit je schouders halen? Die 
vervelende muisarm door veel computerwerk loswerken? Of de voeten 
eens verwennen en nadien op wolkjes lopen? Je komt helemaal 
ontspannen buiten. 

•	 elke	ma	van	15.30	tot	16.30	uur	in	De	Waaier	(alleen	in	september)
•	 9	euro	(20	min.)
•	 vooraf	inschrijven	

Pedicure
Een goede voetverzorging en 
hygiëne zijn belangrijk om 
vlot te kunnen stappen. Kan 
je zelf je voeten niet meer 
verzorgen, dan kan je in De 
Waaier en Het Schoppeke 
terecht bij een medische 
pedicure. Je nagels worden 
geknipt en verzorgd, eelt en 
likdoorns worden verwijderd. 
Indien nodig krijg je advies 
en word je doorverwezen.

•	 elke	ma	van	12	tot	16.30	uur	in	Het	Schoppeke
•	 elke	di	van	12	tot	16.30	uur	in	De	Waaier
•	 19	euro
•	 Maak	vooraf	een	afspraak	bij	medisch	pedicure	Greet	Smets	op	tel.	0477	83	44	71

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

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

Oikido yoga 
Deze vorm van yoga is geschikt voor iedereen die graag wil bewegen 
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	
•	 1,5	euro	per	les
•	 vooraf	inschrijven	
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Tai Ji 
Invoegen beeld: tai ji in de waaier
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 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

•	 40	euro		per	trimester	|	8	euro	met	UiTPAS	met	kansentarief	
•	 vooraf	inschrijven	

Valpreventie 

8 weken lang kan je een valpreventietraject volgen voor in de huis-, 
tuin- en keukensfeer. We starten met een kennismakingssessie 
waarbij we inzicht krijgen in het doel van het programma, de moge-
lijkheden en de noden van de deelnemers. Nadien volgen er 6 sessies 
met verschillende doelen zoals lenigheid en spieren, recuperatie, 
evenwicht, kracht. Wie thuis extra wil oefenen, krijgt aangepaste 
oefenfiches, een weekkalender, een logboek en motivatiekaartjes. We 
eindigen met een 8ste evaluatiesessie.

•	 ma	1,	8,	15	en	22	oktober,	5,	12,	19	en	26	november	van	15	tot	16	uur	in	De	Waaier
•	 do	4,	11,	18	en	25	oktober	,	8,	15,	22	en	29	november	van	11	tot	12	uur	in	De	

Rosmolen
•	 1,50	euro	(per	sessie)
•	 vooraf	inschrijven	

 DIENSTVERLENING & HULP 
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).

•	 RVP	(Werknemers):	do	20	september	en	18	oktober	van	9	tot	11.30	uur	en	van	13	
tot	15.30	uur	in	Het	Schoppeke

•	 RSVZ	(Zelfstandigen):	do	20	september	en	18	oktober	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? Kom dan 
elke 3e dinsdag van de maand naar het spreekuur van de Federale 
Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Personen met een handicap in De 
Waaier.  

•	 di	18	september,	16	oktober	en	20	november	van	14	tot	15	uur	in	De	Waaier

Zitdag “Rap Op Stap“
Nood aan een leuke daguitstap of een toffe vakantie? In het Rap 
Op Stap-kantoor helpen de medewerkers iedereen met een beperkt 
budget in hun zoektocht. Zij helpen ook met praktische zaken zoals 
het samenstellen van je budget, het zoeken van geschikt vervoer,… 
Het Rap Op Stap-aanbod is heel uitgebreid: naar zee, een pretpark, de 
dierentuin, theater,…

•	 elke	vr	om	14	uur	in	Het	Schoppeke	(tot	eind	september)
•	 elke	di	van	14	tot	16	uur	in	het	Sociaal	Huis

Centrumklap 
Het dienstencentrum is van en voor jou. Elke 2 maanden ben je 
welkom op de centrumklap. Je bekijkt er mee het wel en wee van het 
dienstencentrum. Geen stijve vergadering, maar een babbel waarbij 
we terug en vooruit blikken op de dagelijkse werking. 

•	 Schoppeke	Troef	op	do	4	oktober	om	11	uur	in	Het	Schoppeke
•	 Komeet	Compleet	op	ma	1	oktober	om	14	uur	in	De	Komeet	
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Kennismaking met “De wijkagent 
en de gemeenschapswachten 
van Leuvense Poort”
Wie is mijn wijkagent? Wat mag ik vragen of verwachten? Wat zijn de 
taken van de gemeenschapswachten?
Kennismakings- en infomoment voor alle geïnteresseerden.   

•	 di	6	november	om	13.30	uur	in	De	Kroon		

Infomoment “Woninginbraak“

Naar aanleiding van de actiedag “1 dag niet” tegen woningdiefstallen 
geeft de Lokale Politie Lier, in samenwerking met de preventiedienst 
van de stad, je tips om te vermijden dat jouw woning ongewenst 
bezoek krijgt. Je leert ook wat je kan doen om een gauw- of handtas-
diefstal te vermijden.  

•	 do	25	oktober	om	13.30	uur	in	Het	Schoppeke

 INFO & KUNNEN 
Je immuunstelsel als bondgenoot
In een workshop legt dokter Lieven Ostyn je – op een leuke en 
begrijpbare manier - alles uit over de werking van je immuunstelsel.
Je immuunsysteem is als een leger met miljarden moedige soldaat-
jes. Helaas kunnen je strijdkrachten ontregeld raken en dan word je 
kwetsbaarder voor infecties, allergieën en auto-immuunziekten. Om 
deze aandoeningen gunstig te beïnvloeden, kan het nuttig zijn om 
basisinzichten te verwerven in dit systeem. Welke factoren versterken 
of verzwakken het? Wat is de invloed van gevoelens zoals vreugde, 
verdriet en woede? Welke rol speelt je gevoel van zelfwaarde? We 
onderzoeken ook de gunstige effecten van meditatie.

•	 wo	5,	12,	19	en	26	september	van	9.30	tot	12.30	uur	in	De	Waaier
•	 i.s.m.	Vormingplus
•	 20	euro	voor	de	reeks
•	 vooraf	inschrijven	(via	Vormingplus/	dienstencentra)

Zorg voor jezelf als mantelzorger
In deze vorming 
draaien we de rollen 
om. Als mantelzorger 
ben je gewoon veel 
zorg op te nemen voor 
een zieke of zorgbe-
hoevende, maar kan 
je ook tijd vrij maken 
voor jezelf? We geven 
uitleg over het belang 

van zelfzorg, maar bieden ook ruimte om ervaringen uit te wisselen 
met andere mantelzorgers. Tot slot verwennen we jou met een work-
shop handmassage.

•	 di	18	september	om	14	uur	in	De	Waaier		
•	 i.s.m.	thuiszorgcentrum	CM
•	 3	euro
•	 vooraf	inschrijven	(via	dienstencentra	of	website	CM/agenda)

Zorgen vanuit kracht
Een confrontatie met ziekte of handicap zorgt vaak voor negatieve 
emoties. Het wordt moeilijk om je te focussen op wat wél goed gaat. 
Nochtans zijn het net die dingen die de kracht geven om verder te 
gaan. In deze vorming staan we stil bij het belang van zorgen vanuit 
kracht. Je krijgt een theoretisch kader, maar we bieden ook inzichtsoe-
feningen in kleine groepjes. Haal de kracht in jou naar boven!

•	 di	2	oktober	om	14	uur	in	De	Kroon	
•	 i.s.m.	thuiszorgcentrum	CM
•	 3	euro
•	 vooraf	inschrijven	(via	dienstencentra	of	website	CM/agenda)
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Infomoment ‘Dementie & levenseinde’ 

Dementie is een ziekte die steeds meer voorkomt. Omdat genezing 
niet mogelijk is, is het onvermijdelijk dat mensen met dementie aan 
deze ziekte, of in elk geval met deze ziekte sterven. De zorg voor hen 
moet daarom gericht zijn op een optimaal comfort, een aanvaardbare 
kwaliteit van leven en het voorkomen en verlichten van symptomen. 
Over een “waardig” levenseinde wordt niet altijd even gemakkelijk 
gepraat. Bovendien bestaan daar heel wat misverstanden over. 
Tijdens deze voordracht krijg je hierover meer verduidelijking staan we 
stil bij de mogelijkheden en beperkingen m.b.t. de levenseindezorg bij 
personen met dementie.

•	 do	11	oktober	om	14	uur	in	Het	Schoppeke	
•	 i.s.m.	thuiszorgcentrum	CM
•	 3	euro

Infomoment ‘Slaapproblemen on-
der de loep: Als schaapjes tellen 
niet helpt ... ‘
Invoegen beeld: pixabay sleeping-1353562_pixabay
Warme melk met honing, achteruit tellen van 100 naar 0, zorgen dat 
je het koud krijgt en dan in een warm bed kruipen,… Je kent ze wel, 
de trucjes wanneer je niet snel in slaap valt. Maar wat werkt echt? 
Of beter: hoe komt het dat we niet kunnen doorslapen, inslapen of 
uitslapen? Samen gaan we op onderzoek naar wat slaap is. Hoe je 
‘goed’ slaapt. En welke trucjes je kunnen helpen. Uitgeslapen of niet: 
je bent van harte welkom met al je vragen.

•	 ma	22	oktober	van	14	tot	16	uur	in	Het	Schoppeke
•	 i.s.m.	Vormingplus
•	 5	euro		
•	 Vooraf	inschrijven	

Rondleiding Woonzorgcentrum 
Paradijs en Dagcentrum Den Brand 
ZIE UITSTAPPEN

Workshop ‘Omgaan met dementie: 
zoeken naar rust en verbinding’
Invoegen beeld Vlaamse ouderenraad : 822 - Leerman Michel
Verzorg jij als mantelzorger iemand met dementie? Dan weet je dat 
er veel op je afkomt. Omgaan met dementie is een hele zoektocht. Er 
is geen handleiding voorhanden. Tijdens deze workshop reiken we je 
handvaten aan om de moeilijke zoektocht meer richting te geven. We 
zorgen voor een theoretisch kader, ruimte om ervaringen uit te wis-
selen en de kans om te oefenen. We gaan samen op een interactieve 
manier aan de slag op een leerrijke, maar vooral ook gezellige manier. 

•	 di	6	november	om	14	uur	(ook	di	18	december)	in	Het	Schoppeke
•	 i.s.m.	thuiszorgcentrum	CM
•	 10	euro
•	 vooraf	inschrijven	(via	dienstencentra	of	website	CM/agenda)

De prijs van gezondheid
Invoegen beeld Prijs van gezondheid C_toon coussement  
Een ziekenhuisopname, op controle bij de tandarts of een raadpleging 
bij de specialist. Aan elk doktersbezoek hangt een prijskaartje. Tijdens 
deze cursus leer je hoe je de kosten beperkt: je maakt kennis met 
generische medicijnen, je leert tarieven van dokters en tandartsen te 
vergelijken, het factuur van het ziekenhuis te begrijpen, en het belang 
van een globaal medisch dossier.

•	 di	6,	13,	20	en	27	november	en	4,	11	en	18	december	van	13	tot	16	uur	in	Het	Schoppeke
•	 9	euro	|	1,5	euro	met	UiTPAS	
•	 i.s.m.	Open	School
•	 vooraf	inschrijven	

Spijker je talenkennis bij 
Zin om je talen op te frissen of wil je de eerste woordjes in een 
andere taal leren? 

Frans en Engels  
•	 Eerste	les	Frans	(dagelijks):	do	13	september	om	10	uur	in	De	Waaier
•	 Eerste	les	Frans	(gevorderden):	di	11	september	om	10	uur	in	De	Waaier
•	 Eerste	les	Engels	(gevorderden):	di	2	oktober	om	10	uur	in	De	Waaier
•	 NIEUW!	Engels	conversatie:	kennismaking		op	ma	1	oktober	om	10	uur	in	De	Waaier
•	 30	euro	per	trimester	|	6	euro	met	UiTPAS	met	kansentarief
•	 vooraf	inschrijven

Italiaans 
•	 Kennismakingsles	op	di	11	september	om	10	uur	in	Het	Schoppeke
•	 Alle	lessen	vinden	steeds	op	dinsdagvoormiddag	plaats.		
•	 1,5	euro	per	les	
•	 vooraf	inschrijven	
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De PC, ik ben mee!

De PC bijt niet
Een basiscursus voor de absolute beginner die wil leren werken op 
een computer met Windows 10. Er is geen voorkennis vereist en je 
leert op je eigen tempo. Met oefeningen maak je uitgebreid kennis 
met de basishandelingen: de muis, het toetsenbord, eenvoudige tek-
sten typen, fouten verbeteren, documenten opslaan en weer openen, 
kopiëren, verplaatsen, verwijderen, werken met cd, dvd en usb-stick. 
We leren apps (programma’s) openen, sluiten en gebruiken. We maken 
je ook wegwijs in de computerterminologie. Er is een beperkte kennis-
making voorzien met surfen op het internet en e-mail.

•	 di	van	10	tot	11.30	uur	in	De	Waaier	(7	lessen)
•	 30	euro	per	trimester	|	6	euro	met	UiTPAS	met	kansentarief

•	 vr	14,	21	en	28	september,	5	en	12	oktober	van	9.30	tot	12.30	uur	in	Het	Schoppeke	
(5	lessen)

•	 5	euro	per	les	
•	 vooraf	inschrijven	

•	 Tips	and	trics,	help	desk	&info:	elke	di	van	10	tot	11.30	uur	in	De	Waaier	(vanaf	18	
september)

•	 1,5	euro	per	keer

Wegwijs in het gebruik van smartphone en tablet
Chris geeft info bij het gebruik van je smartphone: apps downloaden, 
foto’s bewaren, What’s app, en nog veel meer. Met praktische tips leer 
je vlot met je toestel omgaan.

•	 di	9	en	vr	26	oktober	om	14	uur	in	Het	Schoppeke
•	 1,50	euro	per	les
•	 vooraf	inschrijven	

Internetcafé
Wil je iets opzoeken op computer? Een mailtje versturen? Je banksal-
do raadplegen? Of gewoon een spelletje spelen? Dat kan in het 
internetcafé. Een PC staat gratis ter beschikking. 

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

Vraag- en oefenuurtje internet, mailen en Word 
Herman en Jef helpen je graag bij je computervragen. Iets opzoeken 
op het internet? Een berichtje mailen met een foto erbij? Bankverrich-
tingen doen? Je krijgt een antwoord op al je vragen. 

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

 POTTEN & PANNEN 
Mocktails maken
Om de nazomer feestelijk af te sluiten maken we lekkere alcoholvrije 
cocktails. Armspieren om te shaken en proevers zijn welkom.
 

•	 ma	17	september	van	14	tot	16	uur	in	De	Komeet
•	 do	20	september	van	14	tot	16	uur	in	Het	Schoppeke			
•	 vr	21	september	van	14	tot	16	uur	in	De	Rosmolen
•	 1,50	euro
•	 vooraf	inschrijven

Lekkere hapjes met Luc
Tijdens de Week van de Smaak maken we lekkere hapjes. Luc gaat je 
smaakpapillen prikkelen en geeft enkele van zijn keukengeheimen prijs.

•	 do	22	november	van	14	tot	16	uur	in	Het	Schoppeke	
•	 1,5	euro
•	 vooraf	inschrijven	

Week van de derde leeftijd 
De Ouderenweek vindt dit jaar plaats van 19 tot 25 november 
met als thema  ‘Ouderen als actieve schakel voor de buurt’. 
Vaak wordt er in onderzoek of initiatieven vertrokken vanuit 
wat er voor ouderen kan gebeuren. Dat is goed, want ouderen 
hebben nood aan ondersteuning. Maar er moet ook gekeken 
worden naar wat er door en samen met ouderen gebeurt in 
hun buurt. Hun kennis en ervaring zijn belangrijk om stappen 
vooruit te zetten. In de dienstencentra proberen we samen 
bruggen te bouwen om ouderen in beweging te zetten. 

14 oktober: gratis aangepast 
vervoer naar de stembus
De Lokale Adviesraad voor Toegankelijkheid van Lier (LAT) en 
de Lierse Seniorenraad biedt Lierenaars die minder mobiel 
zijn (gratis) vervoer aan op zondag 14 oktober. Zo kan je toch 
zelf je stem uitbrengen. Bij het opstellen van de stembureaus 
bekijken LAT en seniorenraad ook de toegankelijkheid van het 
gebouw en de stemhokjes. 

Praktisch 
Om alles vlot te kunnen inplannen, reserveer je ten laatste op 
vrijdag 5 oktober je rit. Je kan hiervoor bellen naar dienstencen-
trum Het Schoppeke op tel. 03 283 48 88 of ga er even langs 
(Kan. Davidlaan 25). Het dienstencentrum is open van ma tot vr 
van 9.30 tot 16.30 uur (wo tot 14 uur). Zit je in een rolstoel of 
heb je een rollator, vermeld dit dan zeker bij je reservering. 
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KALENDER
ma 3 sept 13.30-16.30 uur Fietstocht met Theo

di 4 sept 15-16 uur Pingpong

wo 5 sept 10-11 uur Minigolf (sportvelden)

wo 5 sept 11-12 uur Ergo-advies

vr 7 sept 14-16 uur Rap Op Stap 

di 11 sept 10-12 uur Italiaans Kennismakingsles 

di 11 sept 14 uur Biljarten … Tips, Tricks en wedstrijden

wo 12 sept 11-12 uur Lenigheid en kracht

wo 12 sept 12 uur Viering van de jarigen september

vr 14 sept 10-12 uur De computer bijt niet …. (1/5)

vr 14 sept 14-16 uur Rap Op Stap 

ma 17 sept 14-16 uur Schaken

di 18 sept 13-16 uur Pergamano

di 18 sept 14 uur Bezoek aan het WZC Paradijs    

di 18 sept 15-16 uur Pingpong

wo 19 sept 11-12 uur Lenigheid en kracht

do 20 sept 9-12 uur Pensioendienst RSVZ

do 20 sept 9-11. 30 uur Pensioendienst RVP

do 20 sept 14-16 uur (M)Cocktalis maken

do 20 sept 13-15.30 uur Pensioendienst RVP

vr 21 sept 10-12 uur De computer bijt niet …. (2/5)

vr 21 sept  14 uur Film: Chocolat

vr 21 sept 14-16 uur Rap Op Stap 

ma 24 sept 14 uur Bezoek aan Den Brand

di 25 sept 14 uur Biljarten … Tips, Tricks en wedstrijden

wo 26 sept 11-12 uur Lenigheid en kracht

vr 28 sept 10-12 uur De computer bijt niet …. (3/5)

vr 28 sept 14-16 uur Rap Op Stap 

ma 1 okt 14-16 uur Schaken

di 2 okt 15-16 uur Pingpong

wo 3 okt 11-12 uur Ergo-advies

do 4 okt 11 uur Centrumklap Schoppeke Troef

do 4 okt 13.15-16.30 uur Uitstap naar 't Struisvogelnest 

vr 5 okt 10-12 uur De computer bijt niet …. (4/5)

ma 8 okt 13.15-16.30 uur Fietstocht met Theo

di 9 okt 14 uur Biljarten … Tips, Tricks en wedstrijden

wo 10 okt 11-12 uur Volksspelen

wo 10 okt 12 uur Viering van de jarigen oktober

do 11 okt 14 uur Infomoment: Dementie en Levenseinde 

vr 12 okt 10-12 uur De computer bijt niet …. (5/5)

ma 15 okt 14-16 uur Schaken

di 16 okt 13-16 uur Pergamano

di 16 okt 15-16 uur Pingpong

wo 17 okt 11-12 uur Volksspelen

do 18 okt 9-11. 30 uur Pensioendienst RVP

do 18 okt 9-12 uur Pensioendienst RSVZ

do 18 okt 13-15.30 uur Pensioendienst RVP

vr 19 okt 14 uur Film: Driving miss Daisy

ma 22 okt 14-16 uur Infomoment: Slaapproblemen

di 23 okt 14 uur Biljarten … Tips, Tricks en wedstrijden

wo 24 okt 11-12 uur Volksspelen

do 25 okt 13.30 uur Infomoment: Woninginbraak - 1 dag niet 

vr 26 okt 13.30- 16 uur Verrukkelijke Vrijdagmatinee

ma 29 okt 14-16 uur Schaken

di 30 okt 15-16 uur Pingpong

wo 31 okt 11-12 uur Volksspelen

do 1 nov Gesloten Allerheiligen

vr 2 nov Gesloten Allerzielen

di 6 nov 13-16 uur De prijs van gezondheid (1/7)

di 6 nov 14 uur Workshop: omgaan dementie – Zoeken naar 
rust en verbinding 

wo 7 nov 11-12 uur Ergo-advies

ma 12 nov 14-16 uur Schaken

di 13 nov 13-16 uur De prijs van gezondheid (2/7)

di 13 nov 14 uur Biljarten … Tips, Tricks en wedstrijden

di 13 nov 15-16.30 uur Pingpong

wo 14 nov 11-12 uur Boogbal

wo 14 nov 12 uur Viering van de jarigen november

vr 16 nov 14.30-16.30 uur Uitstap naar de Novemberfoor  

di 20 nov 13-16 uur Pergamano

di 20 nov 13-16 uur De prijs van gezondheid (3/7)

wo 21 nov 11-12 uur Boogbal

do 22 nov 14-16 uur Lekkere hapjes met Luc

do 22 nov 14-15 uur Quiz: De Sappigste Senior van Lier 

vr 23 nov 14 uur Film: Marina

ma 26 nov 14-16 uur Schaken

di 27 nov 13-16 uur De prijs van gezondheid (4/7)

di 27 nov 14 uur Biljarten … Tips, Tricks en wedstrijden

di 27 nov 15-16 uur Pingpong

wo 28 nov 11-12 uur Boogbal
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Wekelijks in Het Schoppeke 
elke maandag:
•	 10	tot	12	uur:	internetcafé,	oefenuurtje	pc
•	 12	uur:	warme	maaltijd
•	 12	tot	16.30	uur:	pedicure
•	 13.30	tot	15.30	uur:	zingen	met	seniorenkoort	’t	En	Zal	(behalve	op	17	

septemer,	5	en	11	november)

elke dinsdag: 
•	 10	uur:	Italiaans
•	 12	uur:	warme	maaltijd

elke woensdag: 
•	 10	tot	11	uur:	stoelturnen
•	 9.30	tot	10.30	uur:	Oikido	yoga
•	 11	tot	12	uur:	hometrainer
•	 12	uur:	warme	maaltijd

elke donderdag:
•	 11	tot	11.45	uur:	bloeddrukmeting	
•	 12	uur:	warme	maaltijd
•	 13	uur:	handwerk	en	crea
•	 13	tot	16	uur:	kleuren	volwassenen	

elke vrijdag: 
•	 12	uur:	warme	maaltijd
•	 13	tot	16.30	uur:	kaarten	en	gezelschapsspelen
•	 14	tot	16	uur:	internetcafé,	oefenuurtje	pc

 AMUSEMENT & ONTSPANNING 

Schaken

Met veel plezier verkent Jan Gooris, schaakmeester/fanaat, samen 
met jou de wondere wereld van het schaken. 
Wil je graag meer weten over de spelregels of liever een pittig 
partijtje spelen? Zowel de beginnende als de meer ervaren speler is 
welkom.
 
•	 ma	17	september,	1,	15	en	29	oktober,	12	en	26	november	van	14	tot	16	uur	
•	 graag	vooraf	een	seintje	als	je	komt

AMUSEMENT & ONTSPANNING 

Zingen met seniorenkoor ’t En Zal
Het Liers seniorenkoor ’t En Zal stelt zijn repetitie open voor al wie 
graag mee wil zingen. Het repertoire wordt uitgevoerd o.l.v. dirigente 
Diane Voorspoels. Je hoeft geen noten te kunnen lezen of specia-
le zangkwaliteiten te hebben. Gewoon graag zingen, in meerdere 
stemmen, is voldoende. Het koor bereidt zich momenteel voor op een 
kerstconcert dat begin december plaatsvindt. Bevalt de kennismaking 
je, dan kan je daarna vrijblijvend aansluiten.

•	 elke	ma	van	13.30	tot	15.30	uur	(behalve	17	september,	5	en	11	november)
•	 2	euro	(als	je	lid	wordt,	wordt	dit	terugbetaald)
•	 vooraf	een	seintje

CREA & KUNSTEN 

Kleuren voor volwassenen 
Invoegen beeld: Vlaamse ouderenraad 1581 - Verstraeten Sien copy-
right vermelden
Ga met kleurpotloden aan de slag! Kleuren is goed voor je fijne moto-
riek, brengt je geest tot rust en is bovendien plezierig. Denise helpt je 
een handje om meer energie en harmonie in je leven te krijgen.

•	 elke	do	van	13	tot	16	uur

 INFO & KUNNEN 

Infomoment 
‘Slaapproblemen onder de loep: 
Als schaapjes tellen niet helpt ... ‘
Invoegen beeld: pixabay sleeping-1353562_pixabay
Warme melk met honing, achteruit tellen van 100 naar 0, zorgen dat 
je het koud krijgt en dan in een warm bed kruipen,… Je kent ze wel, 
de trucjes wanneer je niet snel in slaap valt. Maar wat werkt echt? 
Of beter: hoe komt het dat we niet kunnen doorslapen, inslapen of 
uitslapen? Samen gaan we op onderzoek naar wat slaap is. Hoe je 
‘goed’ slaapt. En welke trucjes je kunnen helpen. Uitgeslapen of niet: 
je bent van harte welkom met al je vragen.

•	 ma	22	oktober	van	14	tot	16	uur	
•	 I.s.m.	Vormingplus
•	 5	euro		
•	 Vooraf	inschrijven
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Wekelijks in De Waaier 
elke maandag:
•	 10	tot	11.30	uur:	Engels	conversatie	(vanaf	1	oktober)
•	 13.30	tot	14.30	uur:	stoelturnen
•	 14.30	tot	16.30	uur:	hometrainer

elke dinsdag: 
•	 10	tot	11.30	uur:	de	computer	bijt	niet
•	 10	tot	11.30	uur:	Frans	gevorderden	(vanaf	11	september)
•	 10	tot	11.30	uur:	Engels	gevorderden	(vanaf	oktober)
•	 12	tot	16.30	uur:	pedicure
•	 13	tot	16.30	uur:	vrij	handwerk	en	crea
•	 14	tot	16	uur:	petanque	(tot	eind	september)

elke woensdag: 
•	 9	tot	10.30:	tai	Ji	voor	beginners
•	 10.30	tot	12	uur:	tai	Ji	voor	gevorderden

elke donderdag:
•	 12	uur:	warme	maaltijd
•	 13	tot	16.30	uur:	kaarten	en	gezelschapsspelen

elke vrijdag: 
•	 10	tot	11.30	uur:	yoga	(niet	in	schoolvakantie)

KALENDER
ma 3 sept 13.30-16 uur Bingo

ma 3 sept 14.30-15.30 uur Ergo-advies

wo 5 sept 9.30--12 uur Je immuunstelsel als bondgenoot (1/4)

vr 7 sept 14 uur Film: Chocolat

ma 10 sept 15.30-16.30 uur Massage 

di 11 sept 13.30-16.30 uur Tekenen en schilderen met Frie

wo 12 sept 9.30-12 uur Je immuunstelsel als bondgenoot (2/4)

do 13 sept 9.30-12 uur Naaiatelier met Maureen 

do 13 sept 12 uur viering van de jarigen september

ma 17 sept 13.30-16 uur Bingo

ma 17 sept 15.30-16.30 uur Massage 

di 18 sept 14 uur Bezoek aan het WZC Paradijs    

di 18 sept 14-15 uur FOD zitdag

di 18 sept 14 uur Workshop Zorg Zorg voor jezelf als mantel-
zorger 

wo 19 sept 9.30-12 uur Je immuunstelsel als bondgenoot (3/4)

ma 24 sept 13.30 uur Bezoek aan Den Brand

ma 24 sept 15.30-16.30 uur Massage 

wo 26 sept 9.30-12 uur Je immuunstelsel als bondgenoot (4/4)

do 27 sept 9.30-12 uur Naaiatelier met Maureen 

ma 1 okt 10 uur Kennismakingsles Engels conversatie

ma 1 okt 13.30-16 uur Bingo

ma 1 okt 14.30-15.30 uur Ergo-advies

ma 1 okt 15-16.30 uur Valpreventietraject  (1/8)

di 2 okt 13.30-16.30 uur Tekenen en schilderen met Frie

do 4 okt 14 uur Uitstap naar 't Struisvogelnest 

ma 8 okt 15-16.30 uur Valpreventietraject  (2/8)

do 11 okt 9.30-12 uur Naaiatelier met Maureen 

do 11 okt 12 uur viering van de jarigen oktober

vr 12 okt 14 uur Film: Driving miss Daisy

ma 15 okt 15-16.30 uur Valpreventietraject  (3/8)

di 16 okt 14-15 uur FOD zitdag

ma 22 okt 13.30-16 uur Bingo

ma 22 okt 15-16.30 uur Valpreventietraject  (4/8)

do 25 okt 9.30-12 uur Naaiatelier met Maureen 

vr 26 okt 14 uur Bloemschikken voor Allerheiligen 

do 1 nov Gesloten Allerheiligen

vr 2 nov Gesloten Allerzielen

ma 5 nov 13.30-16 uur Bingo

ma 5 nov 14.30-15.30 uur Ergo-advies

ma 5 nov 15-16.30 uur Valpreventietraject  (5/8)

di 6 nov 13.30-16.30 uur Tekenen en schilderen met Frie

do 8 nov 9.30-12 uur Naaiatelier met Maureen 

vr 9 nov 14 uur Film: Marina

ma 12 nov 15-16.30 uur Valpreventietraject  (6/8)

do 15 nov 12 uur viering van de jarigen november

vr 16 nov 14.30 uur Uitstap naar de Novemberfoor  

ma 19 nov 13.30-16 uur Bingo

ma 19 nov 15-16.30 uur Valpreventietraject  (7/8)

di 20 nov 14-15 uur FOD zitdag

do 22 nov  9.30-12 uur Naaiatelier met Maureen 

ma 26 nov 15-16.30 uur Valpreventietraject evaluatie  (8/8)
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 GEZONDHEID EN WELLNESS 

Massage 
Geniet van een korte massage van ongeveer 20 minuten. Wil je een 
stevige of zachte massage? Even de stress uit je schouders halen? Die 
vervelende muisarm door veel computerwerk loswerken? Of de voeten 
eens verwennen en nadien op wolkjes lopen? Je komt helemaal 
ontspannen buiten. 

•	 elke	ma	in	september	van	15.30	tot	16.30	uur	
•	 9	euro	(20	min.)
•	 vooraf	inschrijven	

GEZONDHEID EN WELLNESS 

Yoga 

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

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

 

GEZONDHEID EN WELLNESS 

Tai Ji 
Invoegen beeld: tai ji in de waaier
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 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

•	 40	euro		per	trimester	|	8	euro	met	UiTPAS	met	kansentarief	
•	 vooraf	inschrijven	

 INFO & KUNNEN 

Spijker je talenkennis bij 
Invoegen beeld: learn-2001847-pixabay of board-64271-pixabay
Zin om je Frans of Engels op te frissen of wil je de eerste woordjes 
leren? 

•	 Eerste	les	Frans	(dagelijks):	do	13	september	om	10	uur	in	
•	 Eerste	les	Frans	(gevorderden):	di	11	september	om	10	uur
•	 Eerste	les	Engels	(gevorderden):	di	2	oktober	om	10	uur	
•	 NIEUW!	Engels		conversatie:	ma	1	oktober	om	10	uur	
•	 30	euro	per	trimester	|	6	euro	met	UiTPAS	met	kansentarief
•	 vooraf	inschrijven

CREA & KUNSTEN 

Naaiatelier met Maureen 
Maureen helpt en begeleidt je bij het maken van een kleedje of rokje. 
Een naaimachine staat ter beschikking.

•	 do	13	en	27	september,	11	en	25	oktober,	8	en	22	november	van	9.30	tot	12	uur	in	
De	Waaier	

•	 1,50	euro	per	keer
•	 vooraf	inschrijven	

CREA & KUNSTEN 

Tekenen en schilderen met Frie 
Frie laat je kennismaken met de wonderlijke wereld van het tekenen 
en schilderen. Want iedereen kan schilderen!

•	 di	11	september,	2	oktober	en	6	november	van	13.30	tot	16.30	uur	in	De	Waaier	
•	 materiaalkost

CREA & KUNSTEN 

Bloemschikken voor Allerheiligen
Maak een mooi stuk voor het graf van je dierbare met hulp van Maria 
en Rita. Een stijlvol bloemstuk dat niet veel tijd vergt en zowel door de 
ervaren als beginnende bloemschikkers gemaakt kan worden.

•	 vr	26	oktober	om	14	uur	in	De	Waaier	
•	 materiaalkost	
•	 vooraf	inschrijven	
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KALENDER
ma 3 sept 11-12 uur Ergo-advies

ma 3 sept 13-16 uur Pergamano

ma 10 sept 12 uur Viering van de jarigen september

ma 10 sept 13.30-16 uur Bingo

ma 17 sept 14-16 uur (M)Cocktails maken 

ma 24 sept 14.00u Uitstap naar Den Brand 

ma 1 okt 11-12 uur Ergo-advies

ma 1 okt 13-16 uur Pergamano

ma 1 okt 14-16 uur Centrumklap Komeet Compleet

ma 8 okt 12 uur Viering van de jarigen oktober

ma 8 okt 13.30-16 uur Bingo

ma 22 okt 13.30u Week  vd  Volksspelen 

ma 5 nov 11-12 uur Ergo-advies

ma 5 nov 13-16 uur Pergamano

ma 12 nov 12 uur Viering van de jarigen november

ma 12 nov 13.30-16 uur Bingo

ma 19 nov 14-16 uur Quiz: De Sappigste Senior van Lier 

Wekelijks in De Komeet
elke maandag:
10 tot 11 uur: stoelturnen
11.15 tot 11.30 uur: bloeddrukmeting
12 uur: warme maaltijd
13 uur: vrij handwerk en crea

 AMUSEMENT EN ONTSPANNING 

Quiz “De Sappigste Senior van Lier“ 
Tijdens de seniorenweek gaan we in de dienstencentra op zoek naar 
de sappigste senior van Lier. Op een ludieke manier peilen we naar je 
kennis. Je mag op je twee oren slapen: geen moeilijke vragen, maar 
een prettige en knotsgekke Lierse quiz. Je kan ook naar de quiz in De 
Kroon, Het Schoppeke en De Rosmolen. 

•	 ma	19	november	om	14	uur	in	De	Komeet

KALENDER
di 4 sept 11.30-12.15 uur Ergo-advies

di 11 sept 12 uur Viering van de jarigen september

di 18 sept 14 uur Bezoek aan het WZC Paradijs    

di 2 okt 11.30-12.15 uur Ergo-advies

di 2 okt 14-16 uur Voordracht Zorgen vanuit kracht

di 9 okt 12 uur Viering van de jarigen oktober

di 16 okt 14-16 uur Herfstbal van WZC Paradijs

di 23 okt 13.30 uur Week vd Volksspelen 

di 30 okt 14 uur Halloween knutselen

di 6 nov 11.30-12.15 uur Ergo-advies

di 6 nov 13.30 uur Infomoment met de wijkagent en de gemeen-
schapswachten

di 13 nov 12 uur Viering van de jarigen november

di 13 nov 14-16 uur Reisverslag Portugal, Duitsland en Kroatië 
met Jan

di 20 nov 14-16 uur Quiz: De Sappigste Senior van Lier 

Wekelijks in De Kroon
elke dinsdag:
•	 10.30	tot	11.30	uur:	stoelturnen
•	 13	tot	14	uur:	bloeddrukmeting	
•	 12	uur:	warme	maaltijd
•	 13	uur:	vrij	handwerk	en	crea

 CREA EN KUNSTEN 

Halloween knutselen 
Invoegen beeld: 
Heb jij graag met Halloween een pompoen voor je deur staan om kin-
deren die ‘trick or treat’ komen zeggen aan te moedigen? Dan is deze 
activiteit ideaal om van een pompoen een echt kunstwerk te maken. 
Schrijf tijdig in zodat we voor iedereen een pompoen kunnen voorzien.

•	 di	30	oktober	van	14	tot	16	uur	
•	 3	euro	
•	 vooraf	inschrijven
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KALENDER
do 6 sept 13-16 uur Pergamano

ma 10 sept 14 uur Kubben

vr 14 sept 12 uur Viering van de jarigen september

di 18 sept 14 uur Bezoek aan het WZC Paradijs    

do 20 sept 14-16 uur Themawandeling gedichten 

vr 21 sept 14-16 uur (M)Cocktalis maken 

ma 24 sept 13.30-16 uur Bingo

do 4 okt 11-12 uur Valpreventietraject (1/8)

do 4 okt 14 uur Uitstap naar 't Struisvogelnest 

do 4 okt 13-16 uur Pergamano

do 11 okt 11-12 uur Valpreventietraject (2/8)

vr 12 okt 12 uur Viering van de jarigen oktober

ma 15 okt 13.30-16 uur Bingo

do 18 okt 11-12 uur Valpreventietraject (3/8)

do 18 okt  14-16 uur Themawandeling Muurschilderingen

do 25 okt 11-12 uur Valpreventietraject (4/8)

do 25 okt 13.30 uur Week van de Volksspelen 

di 30 okt 13.30-16 uur Bingo

do 1 nov Gesloten Allerheiligen

vr 2 nov Gesloten Allerzielen

do 8 nov 11-12 uur Valpreventietraject (5/8)

do 8 nov 13-16 uur Pergamano

do 15 nov 11-12 uur Valpreventietraject (6/8)

do 15 nov 14-16 uur Themawandeling De Groote Oorlog

vr 16 nov 12 uur Viering van de jarigen november

vr 16 nov 14.30-16.30 uur Uitstap naar de Foor  

do 22 nov 11-12 uur Valpreventietraject (7/8)

vr 23 nov 14-15 uur Quiz: De Sappigste Senior van Lier 

ma 26 nov 13.30-16 uur Bingo

do 29 nov 11-12 uur Valpreventietraject evaluatie (8/8)

Wekelijks in De Rosmolen
elke dinsdag
•	 13	tot	16.30	uur:	kaarten	en	gezelschapsspelen

elke woensdag :
•	 10	tot	12	uur:	petanque	(tot	eind	september)

elke donderdag:
•	 10	tot	11	uur:	stoelturnen
•	 9.30	tot	10	uur:	bloedrukmeting
•	 13	uur:	vrij	handwerk	en	crea
•	 13	tot	16	uur:	kleuren	voor	volwassenen	
•	 11	tot	12	uur:	bewegingsadvies	(tot	15	november)
 
elke vrijdag: 
•	 warme	maaltijd

 BEWEGEN & SPORT 

Kubben 
Invoegen beeld: meadow-809733-pixabay.j
Gooien met houten blokken is een nieuwe uitdagende sport bij uitstek. 
Je speelt met twee teams en moet eerst de pionnen veroveren alvo-
rens je de koning kan omvergooien. Wij wensen je alvast een portie 
goed geluk. Supporters zijn ook welkom.

•	 ma	10	september	om	14	uur	

 GEZONDHEID EN WELLNESS 

Bewegingsadvies 
Zin om wat meer te bewegen en zo actief te blijven? Je krijgt tips om 
met eenvoudige oefeningen en enkele aandachtspunten je mobiliteit 
en zelfstandigheid te verbeteren. 

•	 elke	do	tussen	11	en	12	uur	(tot	15	november)
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Contact en inschrijven

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 en voedzaam eten. De dienstencen-
tra serveren ’s middags tussen 12 en 13 uur een driegangenmenu met 
soep, hoofdgerecht en dessert. Je kiest tussen 2 gerechten. Het menu 
is elke maand beschikbaar in de dienstencentra. 

Wanneer	en	waar?
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) 

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. 
Betalen doe je de dag zelf.

Vervoersdienst
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 langs de dienstencentra, wijkhuizen en par-
kings. Je kiest zelf op welke stopplaats je opgehaald wordt. Let op: dit 
is geen persoonlijke thuisophaaldienst, maar een ondersteuning voor 
wie zich moeilijk zelfstandig kan verplaatsen.

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 werk-
dag. Bel naar Het Schoppeke of kom er langs. Betalen doe je de dag 
zelf. 

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, indien je recht hebt op kansentarief


