ACTIVITEITEN
KALENDER
lokale dienstencentra Mechelen

2022

Juli
Augustus

Beste bezoekers,

Fiwasen

Het is weer tijd voor een welverdiende vakantie. Dit jaar zullen velen hun
zomerse ontspanning wel weer buiten
ons België-landje zoeken, terwijl anderen toch nog kiezen voor een vakantie
in eigen land.
De dienstencentra zullen, als partner
in de buurtgerichte zorg, maximaal inzetten om een lokaal activiteitenaanbod te garanderen. Naast bestaande
activiteiten zoals o.a. petanque, turnen,
fietstochten en lotto zullen er ook ijssalons, een zomerbar, creatieve workshops, wandelingen en nog veel meer
georganiseerd worden.
Nog iets nieuws onder de zon: ‘De
Plek’, het nieuwe dienstencentrum in
Sint-Katelijne-Waver heeft ondertussen
zijn deuren geopend. Misschien heeft u

er zelfs een kijkje genomen tijdens het
openingsweekend in juni? Hebt u deze
kans gemist? Aarzel dan niet om dit alsnog te doen. Onze collega centrumleider Wendy Van de Velde zal u graag
rondleiden.
We wensen u een deugddoende zomer
met véél zon, vreugde… en zien jullie
graag snel terug!
Pascale Struik
centrumleider De Rooster

IN DE KIJKER
Uitstap Planckendael
Wat staat er op het menu?

Juli
Fietstocht door Bornem - met lunch
Vrijdag 8 juli
9u
Gratis

75km fietsen.
Vertrek aan Den Abeel.

Daguitstap naar Turnhout - met lunch
Zaterdag 16 juli
9u
Gratis

Vertrek aan NMBS station Mechelen.

Fietstocht naar de Abdij van Vlierbeek - met lunch
Vrijdag 29 juli
10u
Gratis

75km fietsen.
Vertrek aan Den Abeel.

Augustus

In dit nummer
FIWASEN
Kalender

Activiteiten juli en augustus

Fietstocht door Grimbergen
DEN DEIGEM
Clubs, lessen & weekactiviteiten p.11
p.12
Kalender

p.3

DE SCHIJF
p.14
Kalender
p.15
Talent uit de buurt
Clubs, lessen en weekactiviteiten p.18

p.4
p.5

DEN ABEEL
p.6
Kalender
Clubs, lessen en weekactiviteiten p.10

Vrijdag 12 augustus
13u
Gratis

43km fietsen.
Vertrek aan Den Abeel.

Fietstocht door Keerbergen & Rijmenam
Zondag 28 augustus
13u
Gratis

40km fietsen.
Vertrek aan Den Abeel.

DE ROOSTER
Clubs, lessen en weekactiviteiten p.19
p.20
Kalender
CONTACTGEGEVENS
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p.24

3

EVENT IN DE KIJKER
Uitstap naar dierenpark Planckendael

WAT STAAT ER
OP HET MENU?
In het lokaal dienstencentrum kan
je genieten van een heerlijke en
democratische driegangenmaaltijd.

Donderdag
8 september 2022
Info en inschrijven in het
dienstencentrum
We komen samen aan de
ingang van Planckendael
om 10 uur.

Heb je zin in een onvergetelijke belevenis? Breng dan
met ons een bezoekje aan het dierenpark Planckendael.
In dit dierenpark wandel je de wereld rond in één dag.
De prachtige beplanting en decors brengen je in andere
sferen. Kom mee en geniet van een deugddoende wandeling tussen de dieren.
We zien olifanten, giraffen, neushoorns… maar in continent Afrika stelen
de Bonobo’s de show.

Tickets te koop in het centrum van 1 juli tot en met 28
augustus Prijs: €7,50 i.s.m. Iedereen Verdient Vakantie.
Je kan het menu altijd online raadplegen op
www.zorgbedrijfrivierenland.be/menu
4
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6
7

Spreekuur Woonpunt

10-11u

Vrijdag
29 juli

€3 incl. koffie/thee
Gratis

Foodsavers - Om de 2 weken, steeds op vrijdag.
Inschrijven verplicht.

Creaworkshop 4 kids - Creatief atelier waarin we met
lijnen & vlakken een verhaal vertellen. 9-12 jaar.
Inschrijven t.e.m. 22/7.
13.3016u

Dinsdag
26 juli

Wafels - De lekkerste verse wafels van Frans met suiker en
slagroom. Inschrijven verplicht.

€2 per persoon
Max. 12p.

Creaworkshop 4 kids - Creatief atelier waarin we met
lijnen & vlakken een verhaal vertellen. 5-8 jaar.
Inschrijven t.e.m. 22/7.
9.3011.30u

Dinsdag
26 juli

14.30u

€2 per persoon
Max. 12p.

Creaworkshop - Flamingo’s maken met Nathalie, met een
verfrissende smoothie erbij. Inschrijven t.e.m. 18/7.
1011.30u

Vrijdag
22 juli

Donderdag
28 juli

€3 incl. smoothie

Vlaamse feestdag - ldc Den Abeel is gesloten.

Gratis

Donderdag
21 juli

10-11u

Foodsavers - Om de 2 weken, steeds op vrijdag.
Inschrijven verplicht.

14-15u

Donderdag
7 juli

€2,5 (3 bollen) +
slagroom €3

IJssalon Den Abeel - Kom genieten van een lekkere
ijscoupe met of zonder slagroom. Er zijn verschillende
smaken mogelijk.

Vrijdag
15 juli

14.30u

Donderdag
7 juli

€4 voor 4 spelen
incl. koffie/thee

Lotto - Elke 1ste maandag van de maand. Altijd prijs!
Inschrijven verplicht.

Vlaamse feestdag - ldc Den Abeel is gesloten.

14-16u

Maandag
4 juli

Maandag
11 juli

14-18u

Vrijdag
1 juli

€2,5 per hapje

Gratis

Digidokter - Herman Van Herp helpt je op weg met elke
digitale vraag. Neem je eigen laptop, gsm of tablet mee.
Inschrijven verplicht.

Vrijdag
1 juli

Zomerbar - We zetten de zomer in met muziek, frietjes en
hamburgers. We blijven uitzonderlijk langer open!

€8 niet-leden
€6 leden UITpas
€1,5 OMNIO

Fietszoektocht KWB - Een mooi parcours van 30km i/d
nabije omgeving.
Inschrijven via gaston.van.nuffel@telenet.be

Juli & augustus
doorlopend
14-16u

Gratis

Expo - Karel Wouters is een gekend bezoeker van
Den Abeel & artistiek talent. We stellen zijn werk tentoon
tijdens de zomer.

Juli & augustus
doorlopend

Prijs

Soort Activiteit

Juli

Uur

Activiteiten juli

Den Abeel

8
9

€3 incl. koffie/thee
€4 incl. koffie/thee
Gratis
€4 per bakje
€7,5 per persoon
Max. 10p.

Wafels - De lekkerste verse wafels van Frans met suiker en
slagroom. Inschrijven verplicht.
Hoger lager - Wie niet waagt, niet wint. Kom mee spelen
met Kaat en Frans. Ambiance en mooie prijzen verzekerd!
Foodsavers - Om de 2 weken, steeds op vrijdag.
Inschrijven verplicht.
Smoutebollen - Chef On Tour komt verse smoutebollen
bakken. Inschrijven kan tot 25/8.
Uitstap Planckendael - Verzamelen om 10u aan de
ingang van Planckendael. Inschrijven is verplicht en kan
t.e.m. 28/8.

14-16u
10-11u
14.30u
10u

Donderdag
25 augustus
Vrijdag
26 augustus
Donderdag
1 september
Donderdag
8 september

Spreekuur Woonpunt

14.30u

14-15u

Donderdag
11 augustus

€2,5 (3 bollen) +
slagroom €3

IJssalon Den Abeel - Kom genieten van een lekkere
ijscoupe met of zonder slagroom. Er zijn verschillende
smaken mogelijk.

Donderdag
18 augustus

14.30u

Donderdag
11 augustus

Gratis

Foodsavers - Om de 2 weken, steeds op vrijdag
inschrijven. Inschrijven verplicht.

O.L.H. Hemelvaart - ldc Den Abeel is gesloten.

10-11u

Vrijdag
5 augustus

Gratis

Maandag
15 augustus

14-16u

Vrijdag
5 augustus

Digidokter - Herman Van Herp helpt je op weg met elke
digitale vraag. Neem je eigen laptop, gsm of tablet mee.
Inschrijven verplicht.

€4 voor 4 spelen
incl. koffie/thee

Lotto - Elke 1ste maandag van de maand. Altijd prijs!
Inschrijven verplicht.

Maandag
1 augustus

14-16u

€8 niet-leden
€6 leden UITpas
€1,5 OMNIO

Fietszoektocht KWB - Een mooi parcours van 30km i/d
nabije omgeving.
Inschrijven via gaston.van.nuffel@telenet.be

Juli & augustus
doorlopend

Prijs
Gratis

Soort Activiteit
Expo - Karel Wouters is een gekend bezoeker van
Den Abeel & artistiek talent. We stellen zijn werk tentoon
tijdens de zomer.

Uur

Activiteiten augustus

Juli & augustus
doorlopend

Augustus

Den Abeel

Den Abeel

Clubs, lessen en weekactiviteit

Den Deigem

Clubs, lessen en weekactiviteit

Juli en augustus

Juli en augustus

Maandag

Dagelijks
10-11.30u
13-17u
Maandag

Welkom voor een babbeltje en/of een drankje - Vrijdag
sluiten we om 14u

9.30-11.30u

Breien en haken - Gratis

10-11.30u

Koffieklets

13.30-16.30u

Vrij Kaarten - Vrij Biljarten - Vrije Lotto

14-17u

Wedstrijd biljart

19.30-21.30u

Zomercursus tango - 10, 11, 17 & 18 augustus

Dinsdag
Op afspraak

Pedicure Ann - €16,5/behandeling - Bel 0472 54 67 43

14-17u

Pingpong

Woensdag

Woensdag

14-17u

Creatief Atelier

14-17u

Wedstrijd biljart

14-17u

Petanqueclub De Lustige - Oefenwedstrijd

Donderdag

Vrij Kaarten - Vrij Biljarten

14-16.30u

Tafeltennis - Darts

13-16.30u

Pedicure Geneviève - Afspraak maken via de balie

Donderdag

14-17u

Pingpong

14-17u

Petanqueclub De Lustige - Competitie

14-17u

Schaken - Clubkampioenschap en Rapid schaak

15-16u

Kwispelstappers

9-12u

Pedicure Kaatje - Afspraak maken via de balie

13.30-16.30u

Vrij Kaarten - Vrij Biljarten

14-16.30u

Kwispelstappers met of zonder je viervoeter

Variërend

Vrijdag
Op afspraak

Kapster Patrice - Bel 0474 57 08 08

18-21u

Scrabble

Namiddag

Vrije Scrabble - Bij interesse, informeer je via de balie

Den Deigem sluit vroeger op vrijdag

Zaterdag
9-12u

13.30-16.30u

Airbrush
Omwille van de vakantie en de afwezigheid van enkele medewerkers zal Den
Deigem in de maanden juli en augustus op vrijdag om 14 uur sluiten. Voor
vragen of meer info verwijzen we u graag door naar ons algemeen telefoonnummer
en mailadres. We houden u op de hoogte van het verdere verloop.

10

11

12
13

€3
€15
€10 OMNIO
€3 incl. koffie/
thee
€7,5 per persoon
Max. 10p.

Curling - Met een hotdog achteraf. Inschrijven verplicht.
Mosselfestijn - We serveren mosselen met frietjes.
Alternatief: koude schotel tomaat garnaal met frietjes.
Wafels - Frans komt heerlijke verse wafels bakken met
suiker en slagroom. Als je zeker wil zijn, reserveer dan je
wafel op voorhand.
Uitstap Planckendael - Verzamelen om 10u aan de
ingang van Planckendael. Inschrijven is verplicht en kan
t.e.m. 28/8.

12u
1416.30u
10u

Dinsdag
23 augustus
Donderdag
1 september
Donderdag
8 september

€3

Kooroptreden - De Dijlezangers komen deze namiddag
zingen terwijl we genieten van een lekker stukje taart met
koffie.

14-16u

14-16u

Dinsdag
9 augustus

Gratis

Fietstocht - Begeleide fietstocht van ongeveer 40 km met
tussenstop. Vertrek in de Pluktuin.

Donderdag
18 augustus

13.3016.30u

Maandag
8 augustus

€3

Bingo - Een onvergetelijke namiddag met tal van mooie
prijzen.

Prijs

O.L.V. Hemelvaart - ldc Den Deigem is gesloten.

1416.30u

Dinsdag
2 augustus

Soort Activiteit

Maandag
15 augustus

Uur

Augustus

Den Deigem

€3 incl. koffie/
thee

Activiteiten augustus

Pannenkoeken - Eet gezellig een lekkere pannenkoek
mee. Inschrijven is aangeraden.

1416.30u

Dinsdag
26 juli

Dansnamiddag met DJ Barto - Fijne dansnamiddag met
taart.

1416.30u

Dinsdag
19 juli

Nationale feestdag - ldc Den Deigem is gesloten.

€3

Spreekwoorden - Interactieve presentatie over
spreekwoorden en gezegden. Inschrijven verplicht.

14-16u

Dinsdag
12 juli

Donderdag
21 juli

Gratis
€3 met
verwenkoffie

Vlaamse feestdag - ldc Den Deigem is gesloten.

Maandag
11 juli

Gratis

Fietstocht - Begeleide fietstocht van ongeveer 40 km.
Met tussenstop. Vertrek in de pluktuin.

13.3016.30u

Maandag
11 juli

€3 incl. koffie/
thee

Wafels - Frans komt heerlijke verse wafels bakken met
suiker en slagroom. Als je zeker wil zijn, reserveer dan je
wafel op voorhand.

1416.30u

Donderdag
7 juli

€3

1416.30u

Dinsdag
5 juli

Bingo - Een onvergetelijke namiddag met tal van mooie
prijzen.

Prijs

Uur

Juli

Soort Activiteit

Activiteiten juli

Den Deigem

Voor onze tentoonstelling in ldc De Schijf
i.s.m. het inloophuis dementie

Voor deze editie van het
project ‘Talent uit de buurt’
hebben we als thema
gekozen: Samen sterk

© Roger Merckx

Lotto - We spelen voor leuke prijzen. Tijdens de pauze kan
je genieten van taart met koffie.

Spel: €4
Hapje: €2,50
Donderdag
21 juli

Donderdag
28 juli

14.30u

Nationale feestdag - ldc De Schijf is gesloten.

Gratis
Woensdag
20 juli

10u

Wandelen met vrijwilligers - Kom en wandel mee. We
organiseren de wandeling op maat van onze deelnemers.

€2,50
Wafels - De lekkerste verse wafels van Frans met suiker
en slagroom.
Dinsdag
19 juli

Gratis
€4 met een
gezond hapje
14.15u
Donderdag
14 juli

Infomoment ‘Wat is geestelijke gezondheid?’ - Griet
Nagels vertelt ons waar CGG voor staat. Gevolgd door een
salade Niçoise.

€2,5
€3 met slagroom
IJssalon - Vanaf nu elke dinsdag ijssalon op ons gezellig
aangepast terras. IJsjes aan heel democratische prijzen.
14u
Maandag
11 juli

Vlaamse feestdag - ldc De Schijf is gesloten.

Gratis
€4 met een
gezond hapje
14.30u
Donderdag
7 juli

Infomoment ‘Geluk zit in een klein hoekje’ - Herman
Van Herp helpt je om gelukkiger te zijn. Gevolgd door een
caesar salade.

Gratis
10u
Woensdag
6 juli

Wandelen met vrijwilligers - Kom en wandel mee. We
organiseren de wandeling op maat van onze deelnemers.

Prijs
Uur
Juli

Soort Activiteit

Activiteiten juli

De Schijf

Dinsdag
12 juli
14

Talent uit de buurt zoekt creatieve deelnemers

Laat je creativiteit los: schilder, boetseer, teken, fotografeer…
Je kan meedoen met één van onze workshops, waarin we samen aan de
slag gaan met papier maché. Iedereen kan zijn eigen uniek stuk maken. Alle
binnen gebrachte werken worden samen gebracht tot één sterke tentoonstelling. De expo start in ldc De Schijf en zal daarna - van 7 oktober tot
eind november - verder reizen doorheen Mechelen (als je dat wenst). Wil je
meedoen? Dan horen wij dat graag!

Donderdag 1 september openen we de expo met
een vernissage om 14 uur. Iedereen welkom!
De tentoonstelling loopt van 3 september t.e.m. 7 oktober 2022.
Zaterdag 3 september is er in en rond ldc De Schijf een buurtfeest
van 10 tot 18 uur.
Hoe neem je deel?
Laat ons voor eind juli weten dat je interesse hebt. Dat kan:
• Via mail - talentuitdebuurt@mechelen.be
• In wijk- en dienstencentrum De Schijf
Marika Vansant - 015 21 10 90 of Hilde De Weerdt - 0477 96 99 37
Breng vervolgens je werk binnen bij De Schijf voor 15 augustus.

15

16
17

Gratis
Gratis
€4 met een
gezond hapje
€2,50

Spel: €4
Hapje: €2,50
Gratis
Gratis
Gratis
€7,5 per persoon
Max. 10p.

Wandelen met vrijwilligers - Kom en wandel mee. We
organiseren de wandeling op maat van onze deelnemers.
Volksspelen - We beleven samen een fijne spelnamiddag.
Gevolgd door toast met zalm.
Wafels - Frans komt wafels bakken. Verse wafels met
slagroom en koffie aan een zeer democratische prijs.

Lotto - We spelen voor leuke prijzen. Tijdens de pauze kan
je genieten van taart met koffie.
Wandelen met vrijwilligers - Kom en wandel mee. We
organiseren de wandeling op maat van onze deelnemers.
Opening tentoonstelling ‘Talent uit de buurt’ Iedereen welkom vanaf 14.30u.
Buurtfeest - Gezellig samenzijn met rommelmarkt en
animatie.
Uitstap Planckendael - Verzamelen om 10u aan de
ingang van Planckendael. Inschrijven is verplicht en kan
t.e.m. 28/8.

10u
14.30u

14u

14.30u
10u

10-18u
10u

Woensdag
17 augustus
Donderdag
18 augustus
Dinsdag
23 augustus

Donderdag
25 augustus
Woensdag
31 augustus
Donderdag
1 september
Zaterdag
3 september
Donderdag
8 september

Gratis
€4 met een
gezond hapje

Pictionary - Teken en raad wat anderen getekend hebben.
Plezier verzekerd. Geniet nadien van een hapje met meloen
en ham.

14.30u

Donderdag
11 augustus

O.L.H. Hemelvaart - ldc De Schijf is gesloten.

Gratis

Workshop ‘Talent uit de buurt’ (deel 2) - We versieren
of beschilderen onze vorm van papier maché.

14u

Maandag
9 augustus

Maandag
15 augustus

€15
€12,50 OMNIO

Spaanse namiddag - Doe gezellig mee met onze Spaanse
namiddag. Op het menu: paella in Spaanse sfeer.

12u

Donderdag
4 augustus

Prijs
Gratis

10u

Woensdag
3 augustus

Soort Activiteit

Activiteiten augustus

Wandelen met vrijwilligers - Kom en wandel mee. We
organiseren de wandeling op maat van onze deelnemers.

Uur

Augustus

De Schijf

De Schijf

Clubs, lessen en weekactiviteit

De Rooster

Clubs, lessen en weekactiviteit

Juli en augustus

Juli en augustus

Maandag
8.30-12u &
13-16u
9-12u &
13-16.30u

Dinsdag

14u

9-13u

Pedicure - €15

Woensdag

Biljarten

8-12u

Kapster Silke - Afspraak maken via 0498 42 93 47

Donderdag

Petanqueclub

11-12u

Dinsdag

Spreekuur wijkagent Erik - Tweewekelijks (oneven weken)

Vrijdag

9-12u

Biljarten

14u

Boodschappendienst - €2 (tweewekelijks)

14u

IJssalon - €2,5 of €3

Woensdag
8.30-12u &
13-16.30u
9-12u &
13-16.30u

Pedicure An - Afspraak maken via 0495 51 12 79

10-12u

Gezondheidshoekje - Tweewekelijks

Pedicure - €15
Biljarten

14u

Linedance - €30 voor 10-beurtenkaart

14u

Breiclub

14u

Petanqueclub

Donderdag
9u-12u

Biljarten

Vrijdag
9u-12u

Biljarten

18

19

20
21

1416.30u
13.30u

Vrijdag
29 juli

€4

Gratis
€2 met taart

Croque & Sjoel namiddag met Gina en Karin - We
eten een lekkere croque monsieur en spelen met de
sjoelbak.
We vieren de jarigen van de maand en lokken een
leuke babbel uit. Ambiance verzekerd!

Gratis

Wandelbabbel - Wandel je niet graag alleen of ben je
bang om te vallen? Wandel 1 op 1 met Brigitte op jouw
tempo!
10-12u

Woensdag
27 juli
Donderdag
28 juli

Gratis

IJssalon - Kom een lekker ijsje eten en speel ondertussen
wat met de kaarten of de sjoelbak. Inschrijven verplicht.
1416.30u

Woensdag
20 juli

Gezondheidshoekje - De verpleegster controleert
bloeddruk, gewicht… en volgt dit samen met jou op in alle
discretie.

€3 (Ook ijs voor
diabetici te
verkrijgen)

Workshop werken met klei (deel 2) - We werken de
theelichthouders uit workshop 1 af.

13.30u

Dinsdag
19 juli

10-12u

€4 incl.
verwenkoffie

Hoger lager met Alex en Karin.

13.30u

Maandag
18 juli

Vrijdag
22 juli

Gratis

Hersengymnastiek met Melissa - We houden onze
hersenen fit door ons geheugen te trainen. Inschrijven
t.e.m. 13/7.

10u

Vrijdag
15 juli

Nationale feestdag - ldc De Rooster is gesloten.

Gratis
€2 met een
gezond hapje

Wandelbabbel - Wandel samen met Brigitte op je eigen
tempo naar de Begijnhofkerk.

10-12u

Woensdag
13 juli

Donderdag
21 juli

Gratis

Vlaamse feestdag - ldc De Rooster is gesloten.

Maandag
11 juli

Gratis

Gezondheidshoekje - De verpleegster controleert
bloeddruk, gewicht… en volgt dit samen met jou op in alle
discretie.

10-12u

Vrijdag
8 juli

€7 incl.
verwenkoffie

Workshop werken met klei (deel 1) - We maken een
theelichthouder uit klei die we in een tweede workshop
afwerken.

13.30u

Dinsdag
5 juli

€5 incl. koffie/thee
en cake

13.30u

Maandag
4 juli

BINGO - We spelen voor de volle lijn en kaart.
Inschrijven t.e.m. 1/7.

Prijs

Uur

Juli

Soort Activiteit

Activiteiten juli

De Rooster

22
23

13.30u
13.30u
10u

Dinsdag
30 augustus
Donderdag
8 september

Gratis €2 met taart
€3 incl. loempia
€7,5 per persoon
Max. 10p.

We vieren de jarigen van de maand en lokken een
leuke babbel uit. Ambiance verzekerd!
Sjoel en kaart namiddag.
Uitstap Planckendael - Verzamelen om 10u aan de
ingang van Planckendael. Inschrijven is verplicht en kan
t.e.m. 28/8.

Gratis

Wandelbabbel - Wandel je niet graag alleen of ben je
bang om te vallen? Wandel 1 op 1 met Brigitte op jouw
tempo!
10-12u

Woensdag
24 augustus

Vrijdag
26 augustus

€3 (Ook ijs voor
diabetici te
verkrijgen)

IJssalon met Samana.
14u

Dinsdag
23 augustus

€17,5
€12,5 OMNIO

€7

Workshop paillettes - We versieren een isomo figuur
met gekleurde paillettes. Breng je kinderen of kleinkinderen
mee! Inschrijven t.e.m. 12/8.
13.30u

Dinsdag
23 augustus

Koude schotel buffet met aansluitende dansnamiddag.

Gratis

Hoger lager met Alex en Karin.
13.30u

Maandag
22 augustus

12u

Gratis

Gezondheidshoekje - De verpleegster controleert
bloeddruk, gewicht… en volgt dit samen met jou op in alle
discretie.
10-12u

Vrijdag
19 augustus

Donderdag
25 augustus

€3 (Ook ijs voor
diabetici te
verkrijgen)

IJssalon met Gina en Karin - Kom een lekker ijsje eten
en speel ondertussen wat met de kaarten of de sjoelbak.
Inschrijven verplicht.

1416.30u

Donderdag
18 augustus

Gratis
€2 met gezonde
hap

Hersengymnastiek met Melissa - We houden onze
hersenen fit door ons geheugen te trainen.
O.L.V. Hemelvaart - ldc De Rooster is gesloten.

10u

Vrijdag
12 augustus

Gratis

Wandelbabbel - Wandel samen met Brigitte op je eigen
tempo naar het marktje aan de Centjesmuur.

Gratis

Gezondheidshoekje - De verpleegster controleert
bloeddruk, gewicht… en volgt dit samen met jou op in alle
discretie.

€5 incl. koffie/thee
en cake

€2,5 incl. taart
(ook voor
diabetici)

Spreekwoorden met Roger - Een interactieve workshop
met leuke anekdotes over de oorsprong, de legendes en
volkswijsheid.

BINGO - We spelen voor de volle lijn en kaart.
Inschrijven t.e.m. 5/8.

€3 incl. hot dog

Prijs

Quiz - Hoe goed is jouw algemene kennis?
Kom het in groep of alleen testen bij quizmaster Melissa.
Inschrijven t.e.m. 28/7.

Soort Activiteit

Activiteiten augustus

Maandag
15 augustus

10-12u

10-12u

Vrijdag
5 augustus

Woensdag
10 augustus

13.30u

Donderdag
4 augustus

13.30u

13.30u

Dinsdag
2 augustus

Maandag
8 augustus

Uur

Augustus

De Rooster
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Lees de activiteitenkalender ook online op
www.zorgbedrijfrivierenland.be/activiteitenkalender
Den Abeel
Jozef Verbertstraat 61
2800 Mechelen
T 015 44 65 90
E denabeel@zbrivierenland.be

De Schijf
Lijsterstraat 2-4
2800 Mechelen
T 015 21 10 90
E deschijf@zbrivierenland.be

Den Deigem
Karmelietenstraat 13
2800 Mechelen
T 015 27 33 43
E dendeigem@zbrivierenland.be

De Rooster
Klein Begijnhof 16
2800 Mechelen
T 015 20 89 76
E derooster@zbrivierenland.be

Een opmerking, klacht of suggestie?
Spreek dan een van onze medewerkers aan. Ben je niet tevreden met het
antwoord? Of weet je niet aan wie je de klacht moet richten? Contacteer dan
onze klachtencoördinator. Zij zal je binnen 5 dagen laten weten
dat je klacht goed ontvangen is, en deze daarna grondig onderzoeken.
T 0470 31 89 98
E klachten@zbrivierenland.be

Het activiteitenmagazine van de lokale dienstencentra van Mechelen verschijnt
om de twee maanden. Je kan het gratis verkrijgen in de dienstencentra.

