
 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 



  



 

  
  DC MTHH  DC VESALIUS  DC ANTVERPIA 

 
 
ma 02/04 

  
 

gesloten 

  
burelen gesloten 

 
Resto + Caf = open 

 

  
 

gesloten 
 

di 03/04  
09.00 
09.00 
09.00 
13.30 
14.00 
14.00 

korte fietstocht 
mogelijkheid wassalon 
pedicure 
telefoonster 
kinderatelier: bloemen 
hobbycafé 
kaarten - vrij petanque 

08.30 
09.00 
10.00 
13.30 
14.30 

kalligrafie - gevorderden 1 
pedicure 
computerclub 
biljart 
groentekraam 

 
09.00 
09.45 
14.00 

géén pedicure 
tafeltennis 
nordic walking (park Brasschaat) 
hobby / petanque / kaarten 

woe 04/04 09.00 
09.00 
09.00 
10.00 
11.00 
14.00 
14.00 

mogelijkheid wassalon 
olieverf schilderen 
chikung (inhaalles) 
tai-chi groep 1 (inhaalles) 
tai-chi groep 2 (inhaalles) 
kaarten-gezelschapsspel 
petanque in clubverband 

09.00 
11.00 

pedicure 
zitturnen 

14.00 
14.00 

schaken / rummicub 
inkleuren voor volwassenen 

do 05/04 09.00 
09.00 
09.00 
 
09.30 
09.30 
13.30 
14.00 

mogelijkheid wassalon 
pedicure 
beren maken : ‘zebra’ / 
‘hondje Coco’ 
telefoonster 
cursus naaien 
film : BAMBI 
kaarten - vrij petanque 

08.30 
08.30 
09.00 
13.00 

kapsalon 
kalligrafie gevorderden 2 
telefoonster 
bridge recreatief 

 
09.15 
13.30 

wél pedicure: Louise 
gymnastiek 
petanque / kaarten 



 

  

  DC MTHH  DC VESALIUS  DC ANTVERPIA 
vrij 06/04 09.00 

09.00 
09.00 
09.30 
10.30 
14.00 
14.00 

mogelijkheid wassalon 
pedicure 
Frans: beginners 
zentangle 
Frans: gevorderden 
slagen halen 
vrij petanque 

09.00 
09.45 
13.30 
14.00 
14.00 
14.30 

pedicure 
zangkoor Zonnezingers 
biljart 
petanque 
kaarten: rikken 
groentekraam 

 
09.30 
14.00 
14.00 

pedicure 
tafeltennis 
sjoelbak spelen 
rummicub 

ma 09/04 09.00 
09.00 
09.00 
13.30 
14.00 
14.00 

yoga (inhaalles) 
mogelijkheid wassalon 
pedicure 
aquarel 
rikken + gezelschapspel 
petanque in clubverband 

09.00 
09.00 
09.30 
10.00 
14.00 

Pedicure 
PC beginners: Word 
telefoonster 
filosofisch praatje 
creawerking 

 
09.15 
13.15 
13.30 
14.00 

pedicure 
gymnastiek 
info resultaten droomformulieren 
zangstonde 
PAASbingo 

di 10/04 09.30 
 
09.00 
09.00 
09.00 
13.30 
 
14.00 
14.00 
14.00 

fietsen dagtocht 
(vertrek Brasschaat) 
mogelijkheid wassalon 
pedicure 
telefoonster 
geschenkomslag 
knutselen 
kinderBINGO 
hobbycafé 
kaarten - vrij petanque 

08.30 
09.00 
13.30 
14.30 

kalligrafie - beginners 
pedicure 
biljart 
groentekraam 

 
09.00 
09.45 
12.00 
14.00 
14.00 

pedicure 
tafeltennis 
nordic walking (park Brasschaat) 
PAASMENU 
hobby / petanque / kaarten 
bezoek wijkagent 



  
  DC MTHH  DC VESALIUS  DC ANTVERPIA 
woe 11/04 09.00 

09.00 
14.00 
14.00 

mogelijkheid wassalon 
olieverf schilderen 
kaarten-gezelschapsspel 
petanque in clubverband 

09.00 
09.00 
11.00 
14.00 

Pedicure 
PC beginners : Excel 
zitturnen 
bijeenkomst huisjes PKH 

09.30 
14.00 
14.00 
14.00 

yoga – extra vakantieles 
yoga – extra vakantieles 
schaken / rummicub 
inkleuren voor volwassenen 

do 12/04 07.30 
09.00 
09.00 
09.00 
 
09.30 
09.30 
09.30 
13.30 
14.00 

busreis THUIN 
mogelijkheid wassalon 
pedicure 
beren maken : ‘zebra’ / 
‘hondje Coco’ 
telefoonster 
PC-club 
cursus naaien 
bezigheidsclub Samana 
kaarten - vrij petanque 

08.30 
09.00 
13.00 
13.00 

kapsalon 
telefoonster 
bridge recreatief 
kantklossen 

09.15 
13.30 

gymnastiek 
petanque / kaarten 

vrij 13/04 09.00 
09.00 
09.00 
09.30 
10.30 
14.00 
14.00 

mogelijkheid wassalon 
pedicure 
Frans: beginners 
mandala 
Frans: gevorderden 
slagen halen 
vrij petanque 

09.00 
09.00 
09.45 
13.30 
13.30 
14.00 
14.00 
14.30 

Pedicure 
PC beginners : mappen, archief 
zangkoor Zonnezingers 
bijeenkomst chronisch zieken 
biljart 
petanque 
kaarten: rikken 
groentekraam 

 
09.30 
09.30 
13.30 
13.30 
14.00 
14.00 

pedicure 
tafeltennis 
yoga – extra vakantieles 
bloemschikken 
kalligrafie 
rummicub 
sjoelbak spelen 



 

  

  DC MTHH  DC VESALIUS  DC ANTVERPIA 
ma 16/04 09.00 

09.00 
09.00 
09.00 
10.30 
13.30 
14.00 
14.00 
14.00 
14.00 

mogelijkheid wassalon 
pedicure 
yoga 
aquarel (extra les) 
pilates 
aquarel (extra les) 
meditatie 
SMULnamiddag 
rikken + gezelschapspel 
petanque in clubverband 

09.00 
09.00 
09.30 
09.45 
09.45 
11.00 
14.00 

pedicure 
fitdans (1e les) 
telefoonster 
kracht van de aandacht 
yoga 
yoga 
creawerking 

 
09.15 
09.30 
10.30 
13.30 
13.30 
14.00 

pedicure 
gymnastiek 
aquarel 
fit dans 
zangstonde 
kantklossen 
curve bowls 

di 17/04  
09.00 
09.00 
09.00 
09.00 
09.30 
14.00 
14.00 
14.00 

korte fietstocht 
mogelijkheid wassalon 
pedicure 
telefoonster 
tafeltennis 
kracht van aandacht 
kantklossen 
hobbycafé 
kaarten - vrij petanque 

09.00 
09.15 
09.30 
10.15 
13.30 
14.30 

pedicure 
fundans – beginners (1e les) 
Italiaans 1 
fundans – gevorderd (1e les) 
biljart 
groentekraam 

 
09.00 
09.00 
09.00 
09.45 
10.00 
11.15 
13.00 
14.00 
14.00 

pedicure 
tafeltennis 
tai-chi gevorderden 
tai-chi beginners 
nordic walking (park Brasschaat) 
patchwork 
kracht van de aandacht 
tai-chi - gevorderden 
tai-chi - semi-gevorderden 
hobby / petanque / kaarten 

woe 18/04 09.00 
09.00 
09.00 
10.00 
11.00 
14.00 
 
14.00 
14.00 

mogelijkheid wassalon 
olieverf schilderen 
chikung 
tai-chi groep 1 
tai-chi groep 2 
lezing: hoe zo lang 
mogelijk thuis wonen ? 
kaarten-gezelschapsspel 
petanque in clubverband 

09.00 
10.00 
11.00 
11.15 
14.00 

pedicure 
pilates 1 (1e les) 
zitturnen 
pilates 2 (1e les) 
infosessie ‘Rechten van de 
Patiënt 

 
09.00 
09.30 
09.30 
10.45 
14.00 
14.00 
14.00 
14.00 
15.15 

wél pedicure 
tekenen 
Windows 10 vervolg (1) 
yoga 
yoga 
schaken 
inkleuren voor volwassenen 
rummicub 
yoga 
yoga 



 

  

  DC MTHH  DC VESALIUS  DC ANTVERPIA 
do 19/04 09.00 

09.00 
09.00 
 
09.30 
09.30 
09.30 
09.30 
10.30 
14.00 
14.00 

mogelijkheid wassalon 
pedicure 
beren maken : ‘zebra’ / 
‘hondje Coco’ 
PC club 
telefoonster 
cursus naaien 
fun dans : beginners 
fun dans : gevorderden 
kaarten - vrij petanque 
lochborduren 

08.30 
09.00 
09.00 
09.30 
13.00 
13.00 
13.00 
14.00 

kapsalon 
tai chi (1e les) 
telefoonster 
tekenen 
bridge recreatief 
patchwork 
kantklossen 
bingo 

09.15 
09.30 
11.30 
13.00 
13.30 
14.00 
14.15 

gymnastiek 
Android tablet beter benutten 
pilates 
pilates 
petanque / kaarten 
open atelier / portret 
pilates 

do 19/04 infomarkt bewoners van Brasschaat (voorheen wijkbabbels) 
Ruiterhal : van 15 tot 21 uur 

vrij 20/04 09.00 
09.00 
09.00 
09.00 
09.30 
10.30 
13.00 
14.00 
14.00 

mogelijkheid wassalon 
pedicure 
yoga 
Frans: beginners 
zentangle 
Frans: gevorderden 
tafeltennis 
slagen halen 
vrij petanque 

09.00 
09.00 
09.30 
09.45 
10.15 
13.30 
14.00 
14.00 
14.30 

pedicure 
zumba gold (1e les) 
Italiaans 2 
zangkoor Zonnezingers 
zumba gold (1e les) 
biljart 
petanque 
kaarten: rikken 
groentekraam 

 
09.30 
09.30 
10.30 
14.00 
14.00 

pedicure 
tafeltennis 
yoga 
busreis Alblasserwaard 
sjoelbak spelen 
rummicub 

ZO 22/04   14.30 optreden Brascoband   

ma 23/04 09.00 
09.00 
09.00 
10.00 
10.30 
13.30 
14.00 
14.00 
14.00 

wassalon / pedicure 
yoga 
aquarel 
fitness burgemeester 
pilates 
aquarel 
rollatorwandeling 
rikken + gezelschapspel 
petanque in clubverband 

 
09.00 
09.00 
09.30 
09.45 
09.45 
11.00 
13.00 
14.00 

start week van de valpreventie 
pedicure 
fitdans 
telefoonster 
kracht van aandacht 
yoga 
yoga 
kledingverkoop – wie? 
creawerking 

 
09.15 
09.30 
10.30 
13.30 
13.30 
14.00 

pedicure 
gymnastiek 
aquarel 
fit dans 
zangstonde 
naald en draad 
curve bowls 



  
  DC MTHH  DC VESALIUS  DC ANTVERPIA 
di 24/04 09.30 

 
09.00 
09.00 
09.00 
09.00 
09.30 
10.00 
14.00 
14.00 
14.00 
14.00 
14.00 

fietsen dagtocht 
(vertrekt Ossendrecht) 
mogelijkheid wassalon 
pedicure 
telefoonster 
tafeltennis 
kracht van de aandacht 
samen in het fitpark 
bloemschikken 
rollatorwandeling 
kantklossen 
hobbycafé 
kaarten - vrij petanque 

09.00 
09.15 
09.30 
10.00 
10.15 
13.00 
 
13.30 
14.30 

pedicure 
fundans – beginners 
Italiaans 1 
(rollator)wandeling valpreventie 
fundans – gevorderd 
naai- en brei-atelier Moeders voor 
Moeders 
biljart 
groentekraam 

 
09.00 
09.00 
09.00 
09.45 
10.00 
11.15 
13.00 
14.00 
14.00 

pedicure 
tafeltennis 
tai-chi gevorderden 
tai-chi beginners 
nordic walking (park Brasschaat) 
patchwork 
kracht van de aandacht 
tai-chi - gevorderden 
tai-chi - semi-gevorderden 
hobby / petanque / kaarten 

woe 25/04 09.00 
09.00 
09.00 
10.00 
10.00 
11.00 
14.00 
14.00 
14.00 

mogelijkheid wassalon 
olieverf schilderen 
chikung 
samen in het fitpark 
tai-chi groep 1 
tai-chi groep 2 
rollatorwandeling 
kaarten–gezelschapsspel 
petanque in clubverband 

09.00 
10.00 
11.00 
11.10 

pedicure 
pilates 1 
zitturnen 
pilates 2 

09.00 
09.30 
09.30 
10.45 
14.00 
14.00 
14.00 
14.00 
14.00 
14.00 
15.15 

tekenen 
Windows 10 vervolg (2) 
yoga 
yoga 
schaken 
inkleuren voor volwassenen 
rummicub 
innerlijke rust met klankschalen 
digitaal spreekuur 
yoga 
yoga 



 
  DC MTHH  DC VESALIUS  DC ANTVERPIA 
do 26/04 09.00 

09.00 
09.00 
09.30 
09.30 
09.30 
10.00 
10.30 
12.00 
13.30 
14.00 
14.00 
14.00 

mogelijkheid wassalon 
pedicure 
patchwork 
telefoonster 
cursus naaien 
fun dans : beginners 
samen in het fitpark 
fun dans : gevorderden 
LENTEMENU 
bezigheidsclub Samana 
dans je fit 
rollatorwandeling 
kaarten - vrij petanque 

08.30 
09.00 
09.00 
09.30 
13.00 
13.00 
13.00 
14.00 

kapsalon 
tai chi 
telefoonster 
tekenen 
bridge recreatief 
patchwork 
kantklossen 
(rollator)wandeling valpreventie 

09.15 
09.30 
11.30 
13.00 
13.30 
14.00 
14.00 

 
14.15 

gymnastiek 
Android tablet beter benutten 
pilates 
pilates 
petanque / kaarten 
open atelier / portret 
VERO-route met verkeerspolitie 
(fietstocht) 
pilates 

vrij 27/04 09.00 
09.00 
09.00 
09.00 
09.30 
10.00 
10.30 
13.00 
14.00 
14.00 
14.00 

mogelijkheid wassalon 
pedicure 
yoga 
Frans: beginners 
mandala 
samen in het fitpark 
Frans: gevorderden 
tafeltennis 
rollatorwandeling 
slagen halen 
vrij petanque 

09.00 
09.30 
09.30 
09.45 
13.30 
13.30 
14.00 
14.00 
14.30 

pedicure 
Italiaans 2 
lente ontbijt 
zangkoor Zonnezingers 
biljart 
bijeenkomst chronisch zieken 
petanque 
kaarten: rikken 
groentekraam 

 
09.30 
09.30 
13.00 
13.30 
14.00 
14.00 

pedicure 
tafeltennis 
yoga 
drums alive 
kalligrafie 
sjoelbak spelen 
rummicub 

ma 30/04 09.00 
09.00 
09.00 
10.30 
13.30 
14.00 
14.00 
14.00 

wassalon / pedicure 
yoga 
aquarel 
pilates 
aquarel 
BINGO 
rikken + gezelschapspel 
petanque in clubverband 

09.00 
09.00 
09.30 
09.45 
09.45 
11.00 
14.00 
14.00 

pedicure 
fit dans 
telefoonster 
kracht van aandacht 
yoga 
yoga 
creawerking 
voordracht Jef: spelen m. muziek 

 
09.15 
09.30 
10.30 
13.30 
14.00 

pedicure 
gymnastiek 
aquarel 
fit dans 
zangstonde 
curve bowls 
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!! OPGELET - openingsuren OCMW diensten: 

Vanaf 1 januari 2018 gelden nieuwe openingsuren voor de diensten van het 
OCMW : 
 maandag:  van 8 tot 16 uur 
 dinsdag:  van 9 tot 13 uur 
 woensdag:  van 9 tot 16 uur 
 donderdag: van 13 tot 19.30 uur 
 vrijdag:  van 9 tot 13 uur 

 

 

data 2018 - zittingen juridische raadplegingen 

op afspraak tussen 17.20 uur en 19.20 uur: telkens op een donderdag: 
12 en 26 april; 24 mei; 14 en 28 juni; 12 en 26 juli; 9 augustus; 13 en 27 
september; 11 en 25 oktober; 15 en 29 november; 13 december; 27 
december(onder voorbehoud) 

 

OCMW: Dienst pensioenen en tegemoetkomingen 
Van Hemelrijcklei 90 
2930 Brasschaat 

03 650 25 92 (91)   /   e-mail : sociale.dienst@brasschaat.be 

 

Zitdagen FOD sociale zekerheid 2018 

elke 3e dinsdag van de maand van 10u tot 12u 

17 april ; 15 mei ; 19 juni ; 17 juli ; 21 augustus ; 

18 september ; 16 oktober ; 20 november ; 18 december 

 

 

Zitdagen FPD (Federale Pensioen-Dienst 

werknemers) 2018 

Om de 2 maanden : 2e maandag van de maand van 9u tot 11u 

14 mei ; 9 juli ; 10 september ; 12 november  

mailto:sociale.dienst@brasschaat.be
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wet op de kansspelen 

De kansspelcommissie heeft momenteel de reglementering op het spelen van 

BINGO en kaartspelen in de dienstencentra verduidelijkt. 

Vanaf de maand april zullen we bij onze bingo-namiddagen een maximum 

aankoop van 10 blaadjes per spel kunnen toestaan (wellicht meer dan 

voldoende om toch een fijne namiddag te hebben). 

Laat je zeker niet afschrikken.  Maar gelieve hiermee rekening te houden. 

De inzet bij andere spelen - zoals kaarten of gezelschapsspelen mét een geld- 

inzet - is beperkt tot maximum 12,50 euro per dag. 

____________________ 
 
infomarkt bewoners van Brasschaat 
(voorheen “wijkbabbels”) 
donderdag 19 april van 15 uur tot 21 uur in de Ruiterhal 
 

Op 19 april vindt in de Ruiterhal (Gemeentepark 10) een infomarkt plaats. 

Tijdens deze infomarkt nodigen we alle Brasschatenaren uit om de geplande 
projecten in hun wijk te komen inkijken, om gerichte vragen te stellen, om 
informatie in te winnen, ... 

Kortom, het gemeentebestuur ontvangt iedereen en hoopt jullie van de nodige 
informatie te voorzien tijdens een leuke babbel en een drankje. 

Om personen die minder mobiel zijn te ondersteunen, leggen we een belbus 
in. Deze rijdt naar de haltes van de buurtbus en pikt je op het afgesproken uur 
op. Na het bezoek aan de infomarkt zorgt de belbus er ook voor dat je weer 
thuis geraakt. 

Je kan doorgeven aan welke halte je opgehaald wenst te worden. Ook het uur 
waarop je wenst mee te rijden opgeven aub. 
Dit kan via de website van de gemeente Brasschaat. Vraag eventueel hulp in 
jouw dienstencentrum. 
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Op de Dienst Pensioenen en Tegemoetkomingen 

kan je terecht voor informatie rond premies, sociale en fiscale voordelen e.a. 
voor personen met een handicap. 

Je kan op deze dienst ook terecht met vragen rond pensioenen, 
stookoliepremie, formulieren m.b.t. levenseinde. 

Heb je hier vragen rond? Wil je graag advies of meer informatie? Neem 
contact op en maak een afspraak. 

Dienst Pensioenen en Tegemoetkomingen 
Van Hemelrijcklei 90 
2930 Brasschaat 
tel: 03 650 25 92 (91) 
e-mail: sociale.dienst@brasschaat.be 
openingsuren: enkel op afspraak 
 

Dementiebox 
Je kan tegen een waarborgsom van 10 euro een doos ontlenen waarin 
allerhande informatie rond dementie: 
 dvd “Pluk de dag”: docureeks over leven met dementie; 
 dvd “Versnipperde gedachten: de ziekte van Alzheimer, 

helpen om samen te herleven”; 
 brochure “Dementie, je staat er niet alleen voor”; 
 boekje “De ziekte van Alzheimer, begrijpen en behandelen” 

(Vivio); 
 boekje “Dementie, hoe ermee omgaan?” van Koning Boudewijnstichting; 
 dementieklapper “Vaak gestelde vragen over dementie” mét tips; 
 literatuurlijst van boeken over dementie in bibliotheek van Brasschaat. 

Dit voor iedereen die zich wenst te informeren rond dementie. 
Je mag deze box lenen en bekijken in principe zo lang je het nodig acht. 
We geven een seintje zodra er andere wachtenden zijn. 
 
 

 
Nieuw registratiesysteem 
Ons nieuw registratiesysteem (voor maaltijden, minibus, activiteiten, …) ging 
van start.  Je mag nog steeds langs de burelen van jouw dienstencentrum 
passeren zodat we jouw gegevens nog in het systeem kunnen opladen.  
We vragen ook aan onze bezoekers om een klevertje van de mutualiteit af te 
geven. 
De financiële verrichtingen wensen wij dagelijks rond 16 uur af te sluiten.  
Gelieve daarmee rekening te houden. 
Dank voor het begrip.  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=OeuWFd_eoYjQqM&tbnid=YfUVyFM4Ewk1DM:&ved=0CAUQjRw&url=https://www.advanced-embroidery-designs.com/projects2011/HobbyBox.html&ei=X157U9OFObHP0AWW5oHYDg&psig=AFQjCNHMH0Gz8kaiOrskUF-hE4FiwsHy1A&ust=1400680390917841
mailto:sociale.dienst@brasschaat.be
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heerlijke recepten en smakelijke verhalen 

Het Zorgbedrijf Antwerpen - dat instaat voor de maaltijden in de 
dienstencentra van Brasschaat - is op zoek naar recepten ‘met een verhaal’. 
Iedereen heeft wel een recept of een maaltijd waar hij of zij bijzondere 
herinneringen aan overhoudt. 
De herinneringen kunnen een verhaal uit de kinder- of jeugdjaren, karakter, 
vriendschap, liefde, (groot)ouderschap en grijs- en wijsheid inhouden. 
Heb je zo een (vergeten) recept uit je jongere jaren en ben je bereid je verhaal 
erbij te vertellen? 
Geef het dan door via jouw dienstencentrum aan de kok. De recepten zullen 
dan mee opgenomen worden als de menu’s opgemaakt worden. 
 

 

OCMW Poetsdienst 

In het dienstencentrum kan je geholpen worden bij het aanvragen van 
poetshulp door het OCMW. 
Inwoners van Brasschaat kunnen beroep doen op poetshulp van de 
poetsdienst.  Je kan gebruik maken van poetshulp gedurende minimum 4 uur 
per 14 dagen en maximum voor 4 uur per week.  Een ervaren poetshulp komt 
je dan op regelmatige basis helpen met het schoonmaakwerk in je woning.  
De betaling gebeurt met dienstencheques (de overheid stimuleert 
elektronische dienstencheques) of wordt in uitzonderlijke omstandigheden 
berekend op basis van je inkomen.  Je aanvraag dien je in bij : 
Thuiszorgdiensten OCMW Brasschaat, 03 650 25 75.  Onze maatschappelijk 
werkster maakt dan een afspraak en brengt een huisbezoek bij je. 

Het dienstencentrum kan voor jou een afspraak maken met de 
maatschappelijk assistente van het OCMW. 

 
 

 

inschrijvingen voor sport 
 

De inschrijvingen voor de nieuwe reeks sportactiviteiten gingen van start op 
19 maart. 
 
Registreren kan nog via www.brasschaat.be ; ga naar vrije tijd en naar 
Webshop.  Vergeet uw bankkaart niet bij de hand te houden : online 
inschrijven = online betalen.  Je kan ook terecht bij de Sportdienst  per 
telefoon (tel 03 650 03 30) of ter plekke. 
 
  

http://www.brasschaat.be/
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WEBSITE SLACHTOFFERZORG gaat online 
 
Slachtoffers, nabestaanden en vrienden en familie van slachtoffers of getuigen van 
een misdrijf, verkeersongeval, ramp of aanslag kunnen voortaan ook terecht op 
www.slachtofferzorg.be. De website is een bijkomend hulpmiddel voor de zorg voor 
slachtoffers waarop alle informatie en ondersteuning te vinden is op juridisch, 
praktisch en emotioneel vlak. 
 
Achter de website loopt een traject om de hulp- en dienstverlening geïntegreerd en 
gecoördineerd aan te bieden met duidelijke aanspreekpunten die vanuit een 
multidisciplinaire benadering kort op de bal kunnen spelen. 
 
De aanspreekpunten worden georganiseerd door de Centra Algemeen Welzijnswerk 
en de Justitiehuizen. Het belang van een duidelijk aanspreekpunt voor alles wat te 
maken heeft met slachtofferschap werd benadrukt door slachtoffers en 
hulpverleners. Onder meer in de nasleep van de aanslagen in Brussel op 22 maart 
2016 gaven slachtoffers aan nood te hebben aan meer duidelijke informatie en een 
coherente en gestroomlijnde hulpverlening. 
 
De thema's die aangeboden worden op de website zijn: 
 
* Hoe verwerk ik een schokkende gebeurtenis? 
* Wat moet ik regelen? 
* Waar kan ik terecht? 
* Waar vind ik info over de juridische procedure? 
* Hoe leg ik klacht neer? 
* Hoe zit het met de schadevergoeding? 
* Hoe kan ik een slachtoffer in mijn omgeving helpen? 
* Welke info is er voor mij als jongere? 
* Hoe praat ik met de media? 
* Contact opnemen met de dader: hoe? 
* Welke info is er voor mij als professional? 
 
Elk thema bevat zowel informatie, tips als concrete stappen die slachtoffers en hun 
omgeving op weg kunnen helpen. De website zal in de toekomst ook informatie 
bieden aan slachtoffers van noodsituaties op nationaal niveau zoals bij terreur of 
rampen. 
 
Op termijn zal de website verder uitgebouwd worden en worden themapagina's 
voorzien die specifieke informatie bevatten over bepaalde feiten (seksueel geweld, 
rampen, terreur,.). 

http://www.slachtofferzorg.be/
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HANDICAP BEWIJZEN? 
 
GEBRUIK DE EUROPEAN DISABILITY CARD 
 
 
Personen met een handicap kunnen voortaan gratis een ‘European 
Disability Card’ aanvragen. Die EDC is een gelijkvormig document 
waardoor de kaarthouders gemakkelijker een ‘bewijs’ van hun handicap 
kunnen voorleggen om vlot toegang te krijgen tot sport-, cultuur- of 
vrijetijdsbestedingen. Opgelet: de EDC vervangt de parkeerkaart niet! 
 
 
Wat is het nut? 
Een dergelijke kaart bestond nog niet waardoor mindervaliden steeds 
een attest, parkeerkaart of doktersbriefje moesten voorleggen om hun 
handicap te ‘bewijzen’. Niet echt eenvormig dus. Daar moet die EDC 
verandering in brengen. Zo bewijst de kaart meteen de handicap en 
geeft het eveneens recht op kortingen, audiogidsen, voorbehouden 
(parkeer)plaatsen, passen om niet aan te hoeven schuiven, … De kaart 
is geldig in voorlopig acht Europese landen: België, Cyprus, Estland, 
Finland, Italië, Malta, Slovenië en Roemenië. 
 
 
Hoe aanvragen? 
De kaart krijg je niet automatisch en moet je aanvragen bij de instelling 
waar je een dossier hebt: FOD Sociale Zekerheid, VAPH. Je kan 
eventueel terecht bij de sociale dienst van de instelling, OCMW of een 
maatschappelijk assistent voor ondersteuning.  
 
Verenigingen en organisaties die een korting en/of voordeel aanbieden 
voor personen met een handicap kunnen die registeren via de FOD 
Sociale Zekerheid. Zo krijgen EDC-houders een handig overzicht en kan 
jij je klantenbestand vergroten. 
 
 
meer info 
http://handicap.belgium.be  
http://eudisabilitycard.be  

  

http://handicap.belgium.be/
http://eudisabilitycard.be/
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BLIJF IN BEWEGING, DOE HET VEILIG ! 

Frans, 75 jaar, is uitgegleden en gevallen toen hij verleden week op zijn 
kousen iets uit de keuken wilde halen.  Hij is opgenomen in het ziekenhuis met 
een gebroken schouder.  Er staat hem een lange revalidatie te wachten. 
Frans is niet de enige.  Eén op drie 65-plussers valt minstens één keer per 
jaar.  En wist je dat ouderen 10 keer meer kans hebben om op spoed te 
belanden als gevolg van een val dan na een verkeersongeval ? 
Gelukkig kan je heel wat doen om het risico op zo’n val te verkleinen.  De 
allerbelangrijkste tip : blijf in beweging, met aandacht voor je veiligheid.  Begin 
er vandaag nog aan ! 

 Blijf in beweging 
 Ga voor een veilig huis 
 Kies veilige schoenen en zorg voor je voeten 
 Draag zorg voor je ogen 
 Voorkom duizeligheid bij het rechtstaan 
 Let op met medicijnen 
 Eet evenwichtig en gezond 

Heb je moeite met je evenwicht ?  Heb je angst om te vallen ?  Ben je onlangs 
gevallen ?  Vraag dan advies aan je huisarts.  Meer tips en informatie op 
www.valpreventie.be 
 

 

OPLOSSING : zie DC Nieuws van MEI  

http://www.valpreventie.be/
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjhp-PqgoraAhXPLVAKHc3OD_cQjRx6BAgAEAU&url=http://www.valpreventie.be/Aanbod/WeekvandeValpreventie.aspx&psig=AOvVaw2F4jAWPCP5TMaPMKfClXNh&ust=1522154840273517
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Na de koude winterprik, halverwege de voorbije maand, kijken we verlangend 
uit naar de eerste warme lentedagen. 

Tijd om uit onze luie stoel te komen en te genieten van de buitenlucht. 

Om de lente feestelijk te onthalen, bieden we op 26 april een speciaal 
lentemenu aan, met alle lekkers uit het voorjaar.  Nadien werken we op de 
gezelligste manier aan onze conditie: we dansen op de muziek die Brenda 
voor ons uitzoekt.  Kom mee de beentjes strekken of gewoon mee genieten 
van fijne muziek en vrolijke mensen. 

Dansen helpt ook om minder te vallen én om langer thuis te wonen.  Wat er 
nog meer nodig is om zo lang mogelijk op een goede manier thuis te blijven 
wonen, kan je leren op ons informatiemoment op woensdag 18 april.  Want 
oost west, thuis is beter dan de rest, al doen de rusthuizen nog zo hun best ! 

Maak ook nog je keuze aan de verschillende sporten die we aanbieden, met 
als nieuwe cursus : De Kracht van Aandacht, op dinsdagvoormiddag. 

Bewegen doen we ook in de week van de valpreventie.  Lees verder in dit 
nummer wat we van plan zijn, zelfs onze burgemeester beweegt mee! 

Het fietsseizoen start in april … 

Kortom, wij zetten in op beweging, want rust roest! 

 

 

dagelijkse activiteiten 
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

aquarel 
pedicure 

yoga 
pilates 

 

pedicure 
tafeltennis 

fietsen 
de kracht van 

aandacht 

olieverf 
chikung 
tai-chi 

 

pedicure 
beren 
maken 
pc-club 
naaien 

fun-dance 
 

pedicure 
zentangle/mandala 

Franse conversatie : 
beginners & 
gevorderden 

     

rikken 
petanque 
aquarel 

meditatie 
bingo 

pedicure 
hobbycafé 

fietsen 
kantklossen 

bloemschikken 

petanque 
 

pedicure 
petanque 
borduren 

pedicure 
petanque 

slagen halen 
tafeltennis 
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sportactiviteiten starten terug na de Paasvakantie 
Brochures kan je vinden in ons dienstencentrum. 
Er zijn nog plaatsen voor Chikung, Taichi, Fun Dans en Kracht van Aandacht. 
Inschrijven online of via de sportdienst! 
 

kaarten en gezelschapsspellen 
wekelijks kaartwedstrijden : maandag ‘Rikken’ 
     vrijdag ‘slagen halen’ 
In onze gezellige cafetaria kan je steeds een kaartje leggen of één 
van onze gezelschapspelletjes spelen. 
 

kinderatelier 
dinsdag 3 april om 13.30 uur 
Het is weer vakantie en dan openen we de deuren van het kinderatelier! 
Kom samen met andere kinderen mooie lentebloemen knutselen 
(en je oma of opa mag ook mee). 
inschrijven : 4 euro, materiaal en fruitsap inbegrepen 

fietsen 
dinsdag 3 en 17 april: namiddagfietsen - korte fietstochten 
Wanneer er geen dagtocht staat gepland, gaan we in de namiddag fietsen. 
We vertrekken om 13 uur aan het dienstencentrum voor een verkwikkende rit. 
Wanneer het slecht weer is, wordt er niet gereden. 
inschrijven is niet nodig, gratis 

 

beren maken ‘zebra’ en/of ‘hondje Coco’ 
donderdag  5, 12, 19 april om 9.30 uur 
Deze maand maken we een zachte zebra en/of hondje Coco. Zoals steeds 
zijn de pels, het patroon, vulling, schijven en ogen inbegrepen. 
Zelf meebrengen: scherpe puntige schaar, kopspelden, naalden en quiltgaren. 
prijs zebra : 12 euro 
prijs hondje Coco: 18 euro 
 
 

filmklassieker: Bambi 
donderdag 5 april om 13.30 uur 
We halen een absolute Disney klassieker uit onze filmkast. 
Fijn voor groot én klein!  Breng gerust de kleinkinderen mee! 
prijs: 1 euro, koffie, fruitsap en popcorn inbegrepen 

  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidxIvNwqDPAhWHDxoKHX5VBrgQjRwIBw&url=http://www.vwmagazine.be/nl/2012/11/07/de-grote-verdwijntruc-voor-kleine-handjes/&psig=AFQjCNGqFdB9rgy1x5K_SbgO2wNC9zVjUw&ust=1474549369696452
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Franse conversatie 
vrijdag om 9 uur : beginners 
vrijdag om 10.30 uur : gevorderden 
Wil je graag Frans leren praten? Of spreek je al wat Frans, maar wil je dit 
onderhouden ?  Dat kàn tijdens de Franse conversatie op vrijdagvoormiddag.  
Michèle staat garant voor aangename lessen in een ongedwongen sfeer.  
Géén boeken of examens, gewoon praten en leren ! 
 

zentangle 
vrijdag 6 en 20 april van 9.30 tot 12 uur 
Zentangles zijn kleine stukjes abstracte kunst. 
Ze zijn niet alleen mooi, maar vooral leuk om te doen. Ze maken je geest leeg 
zodat je rustig wordt en nieuwe energie opdoet. 
Zentangle tekenen bevordert je concentratie en doet je zelfvertrouwen 
toenemen.  De lessen zetten je op weg, er is geen voorkennis nodig. Ook 
geen tekentalent vereist, écht voor iedereen ! 
inschrijven is niet nodig, 2 euro per les 
 

fietsen- dagtochten 
dinsdag 10 april om 9.30 uur: vertrek Brasschaat (aan het dienstencentrum) 
dinsdag 24 april om 9.30 uur: vertrek in Ossendrecht 
Kom in het dienstencentrum het programma van de fietsers ontdekken. 
Vanaf april worden de wandelschoenen aan de haak gehangen en komt de 
fiets terug boven.  Om de 14 dagen een dagtocht waarbij er ’s middags 
onderweg lekker wordt gegeten. 
ten laatste op vrijdag vóór de fietstocht inschrijven; prijs afhankelijk van het 

middagmaal 

 

geschenkenvelop maken 
dinsdag 10 april om 13.30 uur 
Er zijn soms van die gelegenheden waar je een cadeau wil meebrengen en je 
niet goed weet wat.  Vaak steek je wat geld in een envelop voor het 
feestvarken.  Hoeveel leuker is het om dat geld in een leuke, zelfgemaakte 
omslag te steken?  Wedden dat zo’n cadeau nog meer in de smaak valt? 
Iedereen kan deelnemen, geen voorkennis vereist. 
Papier en kleine versieringen inbegrepen. 
Zelf meebrengen: meetlat, potlood en gom, eventueel een rilpen. 
inschrijven: 5 euro voor 2 omslagen 
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Paasvakantie - kinderbingo 
dinsdag 10 april om 14 uur 
Tijdens de vakantie maken we tijd om de kleinkinderen extra te verwennen. 
En dat doen we met een kinderbingo. 
We zorgen voor aangepaste prijzen! 
0,50 euro per blaadje 
 

busreis Thuin 
donderdag 12 april om 7.30 uur 
Onze eerste busreis van het jaar gaat richting Thuin. 

Programma: 
7.30 uur: vertrek aan de hoek Bredabaan/Eikendreef 
10.00 uur: ontvangst in het trammuseum met koffie 
10.30 uur: rondleiding in het museum en rit door de prachtige streek in een 
oldtimertram 
13.00 uur: driegangenlunch met koffie 
15.00 uur: bezoek aan een artisanale distillerie 
16.30 à 17.00 uur: terug naar huis 
inschrijven: 51 euro, alles inbegrepen, behalve drank aan tafel 
 
 

PC-club 
donderdag 12 en 19 april om 9.30 uur 
Wie graag met anderen computerproblemen oplost, is in deze cursus aan het 

juiste adres ! 

 

mandala tekenen 
vrijdag 13 en 27 april van 9.30 tot 12 uur 
Een mandala is een tekening binnen een afgebakende ruimte, meestal een 
cirkel.  Als de tekening niet te moeilijk is, maken we ze zelf met passer en 
meetlat, anders gebruiken we een kopie.  Het tekenen en inkleuren geeft rust.  
Door samen te vertrekken vanuit dezelfde tekening is er telkens een moment 
van verwondering als je ziet wat anderen met dezelfde tekening hebben 
gedaan. 
Meebrengen: A4 tekenblad, passer, meetlat van 30 of 40 cm, potlood en gom, 
kleurpotloden of stiften. 
2 euro per les, geen inschrijving nodig 
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meditatie 

maandag 16 april om 14 uur 
Kom tot rust in deze maandelijkse meditatie-sessie.  Vind innerlijke rust door 

middel van klankschalen, kristallen en meditatie. 

5 euro per deelname 

 

gezelschapspellen en smulnamiddag 
maandag 16 april om 14 uur - kom ook spelletjes spelen 
Deze maand staat er bavarois op het menu! 
inschrijven niet nodig ; 1,50 euro/stuk 
 

kracht van aandacht 
vanaf dinsdag 17 april om 9.30 uur 
Een nieuwe cursus die je zacht in beweging zet.  Rustige oefeningen met 
aandacht voor je lichaam en ademhaling.  Voor iedereen haalbaar. 
inschrijven via de sportdienst 

 

informatiemoment: hoe zo lang mogelijk thuis wonen 
woensdag 18 april om 14 uur 
Wie ouder wordt, krijgt soms gezondheidsproblemen waarbij de dagelijkse 
huishoudelijke taken, die vroeger vlot gingen, plots moeilijker worden.  Dit 
hoeft niet noodzakelijk te leiden naar een opname in een woon- en 
zorgcentrum. 
Wat kan je doen om zo lang mogelijk op een fijne manier thuis te blijven 
wonen?  Welke voorzieningen bestaan er en hoe kan je hulp inroepen? 
Kom het te weten tijdens dit informatiemoment. 
inschrijven ; gratis 

 

lochborduren 
donderdag van 14 tot 16.30 uur : 19 april 
We gaan terug starten met Lochdurchbruch, kortweg ‘lochborduren’.  Mee te 
brengen : 1 lapje borduurstof ‘lugana’ (vb 40x50), borduurgaren ‘perlé n°8 en 
n°5’, aangepaste naald, borduurring, scherp schaartje.  Iedereen welkom ! 
7 euro voor 5 lessen 
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WEEK VAN DE VALPREVENTIE 
bewegen om minder te vallen 
 
van maandag 23 tot vrijdag 27 april 
Wij zetten met ons dienstencentrum in op beweging.  En dat doen we samen. 
Eikendreef wordt deze week de beweegdreef. 
Elke ochtend om 10 uur : oefensessie in het fitpark (met op maandag lesgever 
Koen Verberck, onze burgemeester). 
Elke middag om 14 uur – rollatorwandeling : we wandelen een klein stukje met 
mensen die minder mobiel zijn, gewoon gezond én gezellig. 
 

oefen mee in het fitpark: 
met lesgever/burgemeester Koen Verberck 
maandag 23 april om 10 uur 
Onze burgemeester was in zijn vorig leven sportleraar.  Hij kan dus als geen 
ander uitleggen hoe je de fitnesstoestellen op de beste manier kan gebruiken. 
Nooit les gehad van de burgemeester?  Dan is dit een unieke kans! Spring in 
je sportkleren, breng een handdoekje mee en kom samen sporten. 
gratis, wij zorgen voor een flesje water! 

 
bloemschikken 
dinsdag 24 april om 14 uur 
Kom eens kijken naar het voorbeeld in het dienstencentrum. 
deelname 4 euro, bloemen niet inbegrepen 

 
patchwork 
donderdag 26 april om 9 uur 
Onze maandelijkse patchwork-bijeenkomst op de laatste donderdag van de 
maand. 

 
lentemenu 
donderdag 26 april om 12 uur 
Feest vandaag! We vieren de lente met een aangepast menu : 
 Aperitief 
 Terrine van rivierkreeftjes 
 Aspergeroomsoep 
 Stoofpotje van lam met fijne groenten en kroketjes 
 Gebak 

 
Tijdig inschrijven is de boodschap, want de plaatsen zijn beperkt! 
Menu te ontdekken in het dienstencentrum. 
inschrijven 11 euro  
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dans je fit 
donderdag 26 april om 14 uur 
Na het feestmenu dansen we de lente is. Want dansen is bewegen en 
bewegen is minder vallen! 
Brenda draait leuke muziek en danst mee. Alleen of met twee of met een hele 
dansvloer vol, plezier gegarandeerd. 
En wie niet graag danst, geniet gewoon mee van de ambiance! 
inschrijven is niet nodig, gratis 

bingo 
maandag 30 april om 14 uur 
Bingo-dag is steeds een feest !  Kom meespelen, breng vrienden mee, wie 
weet ga je met een fijne prijs naar huis! 
0,50 euro per blaadje 
 
 
 
 

VERWACHT IN MEI 
 
Dinsdag, 15 mei : daguitstap naar Antwerpen 
 
voormiddag (10.30 uur) : 
bezoek aan het Rubenshuis : 12,50 euro (inkom en gids) 
 
namiddag (14 uur) : 
smikkelwandeling in de oude stad : 9 euro, (proevertjes en gids) 
 
Inschrijven vanaf 9 april.  Je schrijft in per dagdeel. 
 
Tijdens de middag vrije lunch, of samen naar de lunchgarden van 
Inno ; zelf te betalen. 
 
Vervoer zelf te voorzien. 
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activiteiten die elke week doorgaan 
 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

pedicure *  
 
creawerking 
(14 uur) 
 
 

pedicure * 
 
biljart 
(13.30 uur) 
 
groentekraam 
(14.30 uur) 

pedicure * 
 
zitturnen 
(11 uur) 
 
 

kapsalon * 
 
tekenen 
(9.30 uur) 
 
bridge 
(13 uur) 
 

pedicure *  
 
zangkoor 
zonnezingers 
(9.45 uur) 
 
biljart (13.30 uur) 
 
petanque met 
OKRA Centrum  
 
groentekraam  
(14.30 uur) 

* (pedicure en kapper: enkel op afspraak: 03 650 25 72) 

 
zitturnen 
Tijdens deze lessen worden de oefeningen al zittend gedaan. Nuttige 
bewegingen staan op het programma. Hoe meer je beweegt, hoe kleiner de 
kans dat je valt. 
 

creawerking 
Maak jij graag knutselwerkjes? Kom dan zeker eens deelnemen aan de 
creawerking op maandagnamiddag vanaf 14 uur. Onder begeleiding worden 
er verschillende werkjes gemaakt. Deze activiteit is gratis en inschrijven is niet 
noodzakelijk. 
 

bridge (recreatief) 
Heb je vroeger bridge gespeeld en wens je de draad weer op te nemen, dan 
ben je zeker welkom. Een vaste partner is niet nodig, dit wordt opgevangen in 
de groep. Elke donderdag start de activiteit om 13 uur. Kijk even op de eigen 
website: http://users.telenet.be/vesabridge/ 

 

stoelmassage en andullatie 
Heb je interesse in stoelmassage of andullatie? Of wil je dit graag een keer 
proberen in een verkorte sessie, geef ons dan een seintje op 03 650 25 72 of 
dc.vesalius@ocmwbrasschaat.be. Bij voldoende interesse zullen we een 
proefsessie organiseren. De datum hiervan wordt later bepaald. 

 

http://users.telenet.be/vesabridge/
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gezocht: nieuwe leden centrumraad 
 
Ben jij iemand die graag mee vorm geeft aan het dienstencentrum? Dan zijn 

we op zoek naar jou want jouw mening telt. 

 

Wat wordt er van jou verwacht? 

 

De centrumraad komt 4 keer per jaar samen om advies uit te brengen over de 

algemene werking van het centrum, meer bepaald over alle vormen van 

dienstverlening die ingericht worden, over het activiteitenprogramma en over 

het jaarverslag. We vragen je engagement om je 4 keer vrij te maken en jouw 

mening met ons te delen. 

 

Begint het al te kriebelen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met ons 

om verdere afspraken te maken. Heb je nog meer vragen hierover, ook dan 

ben je meer dan welkom. 

 

terugblik eerste cybercafé 
 
Op woensdag 21 maart vond ons eerste cybercafé plaats. Leerlingen van het 

5e jaar boekhouden – informatica van het GIB waren in de voormiddag 

aanwezig om hun kennis rond smartphone, tablet en pc te delen met onze 

gebruikers. Alle aanwezigen waren zeer enthousiast over dit initiatief. Voor 

herhaling vatbaar dus. Grote dank aan de leerlingen van het GIB voor deze 

vruchtbare samenwerking. 
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blikvangers april : 
 

infosessie ‘De rechten van de patiënt’ door 
ombudsvrouw van AZ Klina: woensdag 18 april om 
14 uur 

bingo: donderdag 19 april om 14 uur 

optreden Brascoband: zondag 22 april om 14.30 uur 

week van de valpreventie: maandag 23 april tem zondag 
29 april 

lente ontbijt: vrijdag 27 april om 9.30 uur 

voordracht Jef ‘Spelen met muziek’: maandag 30 april 
om 14 uur 

 

 

NIEUW: computerclub 
dinsdag 3 april om 10 uur (blauwe zaal) 
 
Wil je wel iets meer doen met je computer, laptop, smartphone of tablet? Dan 
is dit de oplossing. In onze maandelijks computerclub worden niet alleen 
interessante weetjes, handige programma’s of apps uitgewisseld of 
besproken, maar ook (kleine) problemen worden opgelost. 
Als er voldoende vraag is over een bepaald onderwerp of app, kan daar 
eventueel een volledige sessie aan besteed worden. 
 
Dus, heb je een probleempje, weet je niet meer welke toets waarvoor dient of 
ben je geïnteresseerd in wat anderen zoal met hun ‘digitale spullen’ doen, kom 
dan maar eens kijken. Samen weten we veel meer dan alleen, en anders 
probeert Sylvia (onze nieuwe vrijwilligster) nog wel een oplossing te vinden. 
 
De computerclub komt één keer per maand samen. Deelnameprijs is 2 euro 
per sessie. Inschrijven in het dienstencentrum per sessie. 
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NIEUW: filosofisch praatje 
maandag 9 april om 10 uur (blauwe zaal) 
 
Onze nieuwe vrijwilligster, Sylvia Kouba, verzorgt graag een moment waarop 
je op een ernstige en respectvolle manier over min of meer serieuze 
onderwerpen van gedachten kan wisselen. Dit met de bedoeling iets van 
elkaar te leren en/of verder over dingen na te denken. 
Iedereen kan een onderwerp voorstellen bv. een woord, een citaat, een zin die 
je heeft geraakt of een thema dat je aanspreekt. 
Per sessie wordt er democratisch (door stemming) gekozen welk thema of 
onderwerp die dag besproken wordt. 
Op voorhand inschrijven is niet nodig. Deelname is gratis. 
Eerstvolgende datum: 7 mei 
 
 
 

PC cursus beginners 
start maandag 9 april om 9 uur (cyberlokaal) 
Er wordt een nieuwe cursus PC voor beginners georganiseerd. De lessen 
vinden steeds plaats van 9 tot 12 uur op onderstaande data. Per dag wordt er 
een onderwerp behandeld. 
 
maandag, 9 april : Word 
woensdag, 11 april : Excel 
vrijdag, 13 april  : mappen maken, archiveren en verwijderen 
 
Wil je deelnemen?  Aarzel dan niet om je in te schrijven in het 
dienstencentrum. Je betaalt 10 euro voor de 3 lessen. Je kan enkel inschrijven 
voor de 3 lessen samen. Zin om iets bij te leren? Schrijf je dan nu in. 

 
 
 
bingo 
donderdag 19 april om 14 uur (cafetaria) 
Kom weer plezier beleven op onze maandelijkse bingo. Opgelet deze keer de 
derde donderdag van de maand! De mooie prijzen zullen weer staan blinken. 
Kom je kansje wagen. Naast de mooie prijzen staat ook gezelligheid weer op 
het programma. 
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infosessie ‘Rechten van de patiënt’ 
woensdag 18 april om 14 uur (rode zaal) 
Op deze Europese dag van de rechten van de patiënt komt Marijke Gheeraert, 
ombudsvrouw van AZ Klina, jullie hier graag meer info over geven. 
Iedereen komt wel een keer in de rol van patiënt terecht. Het is ondenkbaar 
dat in een organisatie als een ziekenhuis, waar dagelijks zoveel mensen 
zoveel handelingen stellen en waar dagelijks zoveel contacten gelegd worden, 
nooit ontevredenheid zou ontstaan. Hoe hard er ook gewerkt wordt en hoe 
deskundig artsen, verpleegkundigen of medewerkers ook zijn, er kan altijd wel 
iets anders lopen dan verwacht. 
Vragen, problemen of klachten worden het best aangepakt daar waar ze 
ontstaan. De eenvoudigste en beste manier om ze op te lossen is dat je in 
dialoog gaat met de zorgverleners: artsen, de dienstverantwoordelijke, 
verpleegkundigen of andere ziekenhuismedewerkers.  Als dit niet lukt, kun je 
met jouw (medische) incidenten, vragen, suggesties, reacties of klachten ook 
terecht bij de ombudsdienst. Marijke Gheeraert geeft jullie graag een woordje 
uitleg. Ben je graag van de partij, reserveer dan je plaatsje in het 
dienstencentrum of op het telefoonnummer 03 650 25 72. Iedereen welkom en 
gratis inkom. 

 
optreden Brascoband 
zondag 22 april om 14.30 uur (cafetaria) 
Ook dit jaar kunnen we weer genieten van een optreden van de Brasschaatse 
Brascoband. Normaal treden zij altijd op in november. Door omstandigheden 
kon het optreden toen niet doorgaan. Jullie kunnen op zondag 22 april 
genieten van een mooi lenteconcert. Mis dit zeker niet. Het optreden is gratis. 

 
kledingverkoop 
maandag 23 april om 13 uur (cafetaria) 
Vandaag kan je in onze cafetaria de nieuwste mode voor de lente en de 
zomer komen bewonderen. 
Zonder aankoopverplichtingen. 
Opgelet ! Enkel cash te betalen. 
 
naai- en brei-atelier ‘Moeders voor Moeders’ 
dinsdag 24 april vanaf 13 uur (atelier Crikemans) 
De vzw Moeders voor Moeders zet zich sinds 1992 in voor de armste in 
Vlaanderen. Meer dan 130 vrijwilligers verdelen materiaal en voeding aan 
gezinnen met jonge kinderen die het financieel zeer moeilijk hebben. Dinsdag 
24 april komen verschillende moeders bij elkaar om te breien en te naaien 
(kinderquilts) voor deze organisatie. Kom jij graag een handje toesteken? Dan 
ben je meer dan welkom. Ben je niet zo handig, maar heb je wel nog wol die je 
niet meer gebruikt? Breng deze dan gerust binnen. Hij zal zinvol gebruikt 
worden. 
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WEEK VAN DE VALPREVENTIE 
maandag 23 april t.e.m. zondag 29 april 
 
Tijdens deze week zetten wij als dienstencentrum graag mee in op 
valpreventie. Veel mensen denken vaak: ‘Ik val niet. Al die preventie is voor 
mij niet nodig.’ Maar vergis je niet. Het ‘valgevaar’ zit hem vaak in een klein 
hoekje. De gevolgen kunnen je het leven echter zuur maken. Daarom hopen 
wij dat jullie deze week mee extra aandacht hebben voor de tips die we jullie 
geven en het aanbod dat voorzien wordt. Heb je nog meer vragen over dit 
thema, aarzel dan niet om ons te contacteren. 
 
Hieronder een kort overzicht van wat er deze week allemaal te beleven valt 
rond dit thema. 
 
 
(rollator)wandeling rond de site Vesalius 
dinsdag 24 april om 10 uur (vertrek in inkomhal) 
donderdag 26 april om 14 uur (vertrek inkomhal) 
Samen maken we een wandeling op en rond de site Vesalius. Onder 
begeleiding maken we een mooie wandeling waarbij we extra aandacht 
hebben voor de valgevaren op de openbare weg. Onze stagiaire, Hilde Van 
Kuyck, zal jullie begeleiden. Tijdens de wandeling ontvang je tips om veilig te 
wandelen. Deze wandeling is ook toegankelijk voor mensen met een rollator. 
Deelname is gratis. Ga je graag mee? Schrijf je dan in op ons bureel of via 
03 650 25 72. 
 
 
blijf in beweging – schrijf je in voor de Sporteldag +50 
(Sportoase Elshout) 
Wie gaat er graag meedoen met de Sporteldag op 3 mei? Ga je niet graag 
alleen? Aarzel dan niet om je in te schrijven via ons dienstencentrum. Samen 
maken we er een leuke dag van. 
Deelnemen kost 7 euro voor een halve dag en 10 euro voor een hele dag. 
Verschillende sporten komen aanbod. Ook de mensen die niet meer zo 
sportief zijn, maar liever bewegen, kunnen deelnemen. Samen maken we er 
een toffe dag van. Goesting om mee te doen? Schrijf je dan in bij ons op 
bureel. Vanuit het dienstencentrum gaat er zeker iemand mee. 
Opgelet, inschrijven moet gebeuren vóór 15 april ! 
 
Wil je nog meer tips rond valpreventie, neem dan zeker de brochures door die 
ter beschikking liggen. Voor vragen, kan je steeds bij ons terecht. 
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smul: lente-ontbijt 
vrijdag 27 april om 9.30 uur (cafetaria) 
 
We doen het eens anders dan anders. Vandaag dekken we de tafels voor een  
gezamenlijk ontbijt. Samen smullen we van croissants, pistolets en 
sandwiches met verschillende soorten beleg, gebakken eieren met spek, 
koffiekoekje(s), yoghurt, fruitsap, koffie en thee. Je kan deelnemen na 
reservatie op ons bureel. Je betaalt 10 euro voor het ontbijt. Opgelet, plaatsen  
zijn beperkt en waarschijnlijk snel uitverkocht. Jouw plaats is gereserveerd na 
betaling. 

 
voordracht Jef: ‘Spelen met Muziek’ 
maandag 30 april om 14 uur (rode zaal) 
 
Jef voorziet weer een mooi programma voor jullie. Hij ontwikkelde een 
voordracht rond ‘Spelen met Muziek’. Muziek kan veel teweegbrengen…  Laat 
je meedrijven in het repertoire waar verschillende emoties aanbod komen. 
En laat je verrassen over hoe je kan spelen met muziek. 
Ben je graag van de partij, reserveer dan je zitje in het dienstencentrum of op 
het telefoonnummer 03 650 25 72. Iedereen welkom en gratis inkom. 
 

 
VERWACHT IN MEI 

 
Sporteldag samen met dienstencentrum Vesalius: 3 mei 
Voordracht Diabetesliga: zaterdag, 5 mei om 13 uur 
Smikkelroute: zondag, 6 mei tussen 14 en 17 uur 
Filosofisch praatje: maandag 7 mei om 10 uur 
Lachcarrousel: maandag 7 mei om 14.30 uur 
Infosessie en gehoortest Audiofoon: dinsdag 8 mei om 
14 uur 
Centrumraad: dinsdag 15 mei om 9.30 uur 
Naai- en brei-atelier moeders voor moeders: dinsdag, 
15 mei vanaf 13 uur 
Bingo: donderdag 17 mei om 14 uur 
Smul: plattekaas- of flantaart: 24 mei vanaf 14 uur 
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Wi-Fi 
We beschikken over een gratis WiFi-aansluiting voor computer in de cafetaria. 
Zo kan je ook in de cafetaria via uw Smart Phone, i-pad, draagbare computer 
gratis op het internet. 
 

openbare computerruimte (OCR) 
Onze ruimte staat alle dagen (tot 16.45 uur) voor je klaar.  Je 
kan gratis gebruik maken van onze computers met aansluiting 
op het internet.  Wens je hulp ? Vraag het ons! We helpen je graag binnen 
onze mogelijkheden. 
 

spelletjes spelen 
We hebben een groot gamma aan spelletjes: Rummicub, Scrabble, UNO, 
Othello, schaakborden, damborden, kaartspelletjes (en matjes), Monopoly, 
vier op een rij, pietjesbak, bakspel, … 
Vraag ernaar aan de toog, en je mag er vrij gebruik van maken. 
 

fitpark 
We hebben een mooi fitpark aan het gebouw Antverpia. Kom mee 
genieten van het fitpark: goed voor lijf en ziel; het is écht zalig. Wil je 
samen met anderen fit blijven? Dan spreken we af: 
elke maandag en donderdag om 10.15 uur. 
 

activiteiten die elke week doorgaan 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

voorm. pedicure  
gymnastiek 

fitpark 
hatha yoga 

aquarel 

pedicure 
tafeltennis 

nordic 
walking 

patchwork 

leren tekenen gymnastiek 
fitpark 

pedicure 
tafeltennis 

nam. zangstonde kaarten 
petanque 

hobby 

schaken 
inkleuren / 

spelletjes met 
de kinderen 

kaarten 
petanque 

 

tafeltennis 
sjoelbak 

rummicub 
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moeders voor moeders 

We zoeken knopen voor kindervestjes, korte ritsen en wol om te 
breien (geen erg kleine restjes). 
Je mag deze binnenbrengen op de burelen van jouw 
dienstencentrum. Bij voorbaat dank. 

 
Bebat-box 
We beschikken over een Bebat-box voor 
recyclage van batterijen. Je kan deze nu ook in jouw dienstencentrum komen 
deponeren. De box staat in de inkomhal - gelijkvloers. 

 
frietjesdagen 
Bijna alle woensdagen. Lekker !!! Schrijf tijdig in ! 

 

smulnamiddag 
We voorzien elke maandagnamiddag iets om lekker te smullen. 
Je hoeft daarom niet meer op voorhand in te schrijven (1,50 euro). Maar: op is 
op! Je kan op de affiche zien wat we die dag in de aanbieding hebben. 

 
hobby 
elke dinsdagnamiddag 
Kom kennismaken met deze fijne ploeg handwerkers. Je mag vrij kiezen welk 
handwerk je wenst te maken. Er is - indien gewenst - materiaal aanwezig. 
We werken ook graag voor ‘Moeders voor Moeders’. 
gratis 

 
gymnastiek 
op maandag en donderdagochtend om 9.15 uur (ook in de Paasvakantie) 
Beweeg op een gezonde manier! Kom zeker eens proberen: de eerste les is 
gratis. Daarna koop je een kaartje aan 15 euro voor 10 lessen. Dit kaartje blijft 
geldig en kan op beide dagen gebruikt worden. 
Sinds kort ook oefening met zitballen. Heel aangenaam! En in overleg ook 
buiten op het fitpark. 

 

nordic walking 
elke dinsdagochtend om 9.45 uur met start aan Sportoase (anderhalf uur) 
Je hoeft niet in te schrijven. Elke dinsdag, ook tijdens vakantiedagen, en ook 
bij regenweer. We starten stipt op tijd. Er wordt niet op laatkomers gewacht. 
Geen stokken? Je mag dan ook gewoon mee wandelen. 

  



DC Antverpia 
 
uitbreiding pedicure 
Nu kan je ook op maandagen een afspraak maken bij onze nieuwe pedicure 
Louise Koch. Deze fijne dame versterkt ons team, ter aanvulling van Inge op 
dinsdag en vrijdag. Heb je nog een afspraak nodig? Aarzel dan niet om te 
reserveren. Wij hopen zo aan de grote vraag tegemoet te kunnen komen. 
 

informatiemoment: resultaten droomformulieren 
maandag 9 april om 13.15 uur 
Ben je nieuwsgierig naar de resultaten van de droomformulieren? 
Wens je te weten wat we zoal zullen kunnen waarmaken? 
Kom dan zeker langs en hoor het uit eerste hand. 

 
Paasbingo 
maandag 9 april om 14 uur 
Nóg tijdens de Paasvakantie, dus ook kinderen zijn zeer zeker welkom ! 
We spelen met de gewone balletjes (0,50 euro voor een blaadje). Kom samen 
met familie, vrienden, buren, … én de kinderen genieten van een fijne 
namiddag!  Max. 10 blaadjes per ronde !!!! 
 
feestmaaltijd Pasen: dinsdag 10 april vanaf 12 uur 
Voor de prijs van 11 euro krijg je volgende feestelijke Paasmaaltijd:  

 Glaasje cava of fruitsap 

 Terrine van rivierkreeft met gerookte forel en lentegarnituur 

 Agnes Sorelsoep (velouté van kip, champignons en tongreepjes) 

 Stoofpotje van lam met zacht, bruin bier en speculaas 

 Jonge wortelen met honing en fijne kruiden, hertoginnenaardappelen 

 Zandtaartje van citroen met meringue en sausje van rode vruchten 

 Koffie 
LEKKER!!!!  Zeker tijdig inschrijven. De plaatsen zijn beperkt. Vol = vol. 
Je inschrijving is pas effectief na betaling. 
 

bezoek van wijkagent 
dinsdag 10 april om 14 uur 
Aanmelden is niet nodig. Kom gerust langs. Op een ander moment 
iemand van de politie nodig? Dan kan je via het dienstencentrum een 
afspraak maken. Vaak kan je dezelfde dag nog geholpen worden. 

 
yoga : extra vakantieles 
ook voor diegenen die graag eens een proefles volgen 
3 euro per les ; te betalen op de burelen 
op woensdag, 11 april : van 09.30 tot 10.30 uur 
op woensdag, 11 april : van 14.00 tot 15.00 uur 
op vrijdag, 13 april : van 09u30 tot 10.30 uur 
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kalligrafie 
vrijdagnamiddag om 13.30 uur: op 13 en 27 april, 11 en 25 mei, 

8 en 22 juni 

We hebben een super docent die jou alle fijne kneepjes zal bijbrengen. 

Zowel voor beginnelingen als voor ervaren kalligrafen. 

 
bloemschikken 
vrijdag 13 april om 13.30 uur 
Kom zeker kijken naar het werkstuk (dat eerder in de week in het 
dienstencentrum zal staan) en schrijf tijdig in! Je bekomt dan ook de lijst met 
benodigdheden. Op eenvoudige vraag kunnen we de lijst met benodigdheden 
+ foto van het werkstuk per e-mail bezorgen. 

 
sportactiviteiten 
onze sportactiviteiten via de Sportdienst starten terug op vanaf 16 april 
Fitdans, curve bowls, tai chi, kracht van aandacht, yoga, pilates, 
drums alive, …  Wees zeker van je plaats en schrijf je tijdig in via de 
Sportdienst. 
 

kantklossen 

maandag 16 april om 13.30 uur 
Ook voor de echte beginners. In januari startte een volledig nieuwe reeks 
lessen. Je mag gerust een aantal lessen het materiaal van het 
dienstencentrum gebruiken: kantkloskussen, klosjes en draad, prikpatronen. 
Zorg wel voor een draagtas om het kantkloskussen te vervoeren. Als je voor 
een speldenkussen kan zorgen, dan ook graag al meenemen (geen te dikke 
spelden en zonder parelkopjes). 
 

aquarel 
maandagochtenden: terug vanaf 16 april vanaf 9.30 uur 
Schrijf in! Je kan er zeker nog bij. Het is een fijne ploeg! Onzeker? Kom 
gerust eens een kijkje nemen. Je kan dan ondervinden of het iets voor 
jou is. 

 

patchwork 
dinsdagen 17 en 24 april van 10.15 tot 15 uur 
Ook voor beginners! Je kan nog altijd aansluiten. 
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Windows 10 uitbreiding 
woensdagochtend 18 en 25 april, en 9 mei van 9.30 -12 uur 
(andere data als oorspronkelijk voorgesteld !!!) 
We verkennen de apps van Windows 10, de mogelijkheden van internet en 
enkele veel gebruikte toepassingen. 
Deze reeks is bedoeld voor cursisten die reeds een basis gevolgd hebben en 
kunnen werken op pc / laptop. 
12 euro / 3 lessen 

 
Android tablet beter leren benutten 
donderdag 19 en 26 april van 9.30 tot 12 uur 
Deze lessenreeks is bedoeld voor cursisten die de basis volgden en reeds met 
het tablet kunnen werken. De meest courante apps en functies van tablets 
worden besproken en geoefend. 
 

open atelier 
elke donderdagnamiddag vanaf 19 april om 14 uur 
Het staat jullie vrij te komen schilderen, monoprinten, linosnijden, werken met 
houtgravure, steen modelleren,...  Wel -zoals steeds- eigen materiaal 
meebrengen voor wat betreft het schilderen, aquarel of olie op waterbasis en 
steen. Een schetsboek en houtskool/potlood zijn ook nuttig. 
20 euro voor een 5-beurtenkaart. Deze kaart blijft geldig. 

 

busreis Alblasserwaard 

vrijdag 20 april : vertrek aan Antverpia om 10.30 uur en terug rond 20 uur 
Voor de prijs van 46 euro krijg je een fijne reis met een luxe touringcar 
mét gids. 
Warme maaltijd: kipcocktail ; potje rundstoofvlees met La Trappe 
trappistenbier en goed gevuld vispannetje in wijnsaus, 2 soorten groenten en 
salade, appelmoes, aardappelkroketten en frietjes (pannetjes worden 
bijgevuld) ; ijs met warme kriekjes en slagroom. 
Na de rondrit door de streek nog een broodmaaltijd met wit en bruin brood, 
witte en bruine broodjes, roomboter, zoetwaren, vleeswaren, kaas, koffie en 
thee naar believen. 
 

naald en draad 
maandag 23 april (28 mei en 11 juni) om 13.30 uur 
Kom mee genieten van deze groep die zulke mooie spulletjes maakt. Leuke 
ideeën worden hier prachtige creaties!  Iedereen helpt iedereen met raad en 
daad. Al het materiaal is aanwezig. 
gratis 
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innerlijke rust met klankschalen 
woensdag, 18 april  25(!) april om 14 uur 
Geleide meditaties met oog én oor voor élke deelnemer. 
Voel de verbondenheid én warmte van het groepsgebeuren. 
Reserveer zeker uw plaats! 
5 euro per les - te betalen op de burelen 

 
Digi-spreekuur: ‘eerste hulp bij knoppenproblemen’ 
woensdag 25 april om 14 uur 
Je PC hapert, je telefoon of tablet doet niet wat je wil, …  Je kan een half uur 
reserveren voor het oplossen van het probleem. 
Geen afspraak?  Geen probleem, maar mogelijk moet je dan even wachten 
vooraleer je geholpen kan worden. 
1 euro voor een half uur 
 

VERO-route: (fiets) VErkeerseducatieve ROute 
donderdag 26 april om 14 uur 
We verzamelen in de cafetaria om daarna met 2 wijkinspecteurs de VERO-
route te fietsen: Het gaat om een educatieve fietsroute van 8,5 km door de 
gemeente. Men komt alle mogelijke verkeersproblemen tegen: nà afleggen 
van de route is je kennis van het verkeersreglement weer volledig opgefrist. Je 
kan daarna met frisse moed met leuke fietstochten beginnen zonder je af te 
vragen ‘heb ik hier nu wél of niet voorrang’? Of ‘hoe moet ik dat verkeersbord 
nu weer interpreteren?’  Tussenstop aan DC Vesalius. 
gratis 
 
 

VERWACHT IN MEI 
 
Cursussen / workshops : 

 WhatsApp ‘bellen en berichten wisselen’ : donderdagen 17 
en 24 mei van 9.30 tot 12 uur (8 euro) 

 foto’s opslaan en bewerken en online fotoboek maken: 
woensdagen 16 en 23 mei van 9.30 tot 12 uur (8 euro) 

 skypen: donderdag 3 mei van 9.30 tot 12 uur (4 euro) 

 
ruildag filatelie: woensdag 9 mei 
 
opendeurdagen: tijdens de 2

de
 helft van mei 

 
  



  



Centrumleider : Hilde Bleyenbergh 
Eikendreef 18 

2930 Brasschaat 

T  03 663 77 07 
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