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Sinds begin november werden de groepsactiviteiten 
in de dienstencentra stopgezet. Corona blijft hard in-
beuken op ons dagelijks leven. De donkere en koude 
winterdagen maken het er voor velen onder ons niet 
makkelijker op. Daarom willen we er heel graag zijn 
voor jou. We blijven beschikbaar. 

Heb je nood aan een babbel? Dan wordt daar voor 
gezorgd. We willen contact met je houden en gaan 
voor een 1-op-1-dienstverlening. 

Ontdek  in deze nieuwsbrief het nieuwe aanbod.  
Er zit vast wel iets tussen dat jou deugd zal doen of 
jou kan helpen. 

 
Komen eten naar het dienstencentrum is tijdelijk 
niet meer mogelijk. 
De dienstencentra startten in samenwerking met 
het sociaal restaurant en het WZC Paradijs met 
een maaltijdservice. 
Je kan een driegangenmenu bestellen. Je kan 
deze afhalen of laten leveren. Dit alles aan dezelf-
de prijs als voorheen. 
Je vindt de menu op www.lier.be (zoek 'maaltijd-
service') of je kan een gedrukt exemplaar beko-
men in de dienstencentra.

KOSTPRIJS? 
7 euro of 6 euro met UiTPAS met kansentarief
De betaling gebeurt op het einde van de maand 
via een factuur.

WANNEER EN HOE RESERVEREN?
Je bestelt je maaltijd 2 dagen op voorhand tijdens 
de openingsuren van het dienstencentrum. Hou 
rekening met weekends en feestdagen. 
Bestellen kan tot 12 uur. Enkel telefonisch:
• Het Schoppeke tel. 03 283 48 88
• De Waaier tel. 03 481 61 05

LEVEREN OF AFHALEN?
De maaltijd wordt vacuüm verpakt en koud af-
geleverd met de nodige instructies om het op te 
warmen.
Je kan je maaltijd afhalen in dienstencentrum Het 
Schoppeke tussen 10 en 12 uur. Ook de levering 
aan huis gebeurt tussen 10 en 12 uur.

Dienstencentrum De Waaier en Het Schoppeke 
blijven bereikbaar voor:
 •  inschrijvingen maaltijdservice
 • verkoop van lijnkaarten,
 • afvalzakken,
 • stookoliepremie, … .

Denk er aan: Maak altijd eerst een afspraak! 
Dit kan telefonisch of per mail. 
 •  De Waaier: tel. 03 481 61 05
 • Het Schoppeke: tel. 03 283 48 88
 •  mail aan dienstencentra@lier.be 

Uiteraard draag je altijd een mondmasker in de dien-
stencentra.
Opgelet!
De dienstencentra zijn gesloten 
van vr 25 december 2020 t.e.m. vr 1 januari 2021.
Tijdens deze periode zijn we telefonisch niet bereik-
baar en worden geen maaltijden verdeeld. 
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Activiteitenkalender
We gingen op zoek naar activiteiten die wél kunnen 
en dus 'corona-veilig' zijn: 

Activiteiten...  
... waarmee we je een plezier kunnen doen,  
... waarbij we tot aan je deur komen, 
... in de buitenlucht,  
... waar je een babbel kan doen,  
... voor dierenvrienden,… .

Hopelijk zit er voor jou iets tussen! 
Denk er aan om je in te schrijven voor élke activiteit. 

Klank en koekjes
Heb je graag dat we tot bij jou komen en je aan de 
voordeur opvrolijken met herkenbare muziek op 
de accordeon en wat lekkers om je te verwennen? 
Schrijf je dan in voor 'Klank en koekjes' en krijg onze 
eigenste top-accordeoniste aan je deur met een 
verrassing om van te smullen.  

Ketting vol contact
Wij gaan op ronde. In Lier en in Koningshooikt.  We 
nemen samen met jou een korte videoboodschap 
op en gaan die tonen aan een volgende gebruiker 
van de dienstencentra. Ben je al benieuwd naar de 
boodschap die we bij jou laten zien? Zou je het leuk 
vinden om een persoonlijke korte boodschap aan 
je deur te krijgen en iemand te verblijden met jouw 
boodschap? We proberen één grote dienstencentra 
ketting te maken. Zo blijven we verbonden. Kom jij 
mee onze ketting vergroten? Schrijf je dan zeker in! 

Hulp bij computer of smartphone 
Heb jij een probleem waardoor je niet verder kan om 
sociale contacten te onderhouden? Voor dringende 
problemen zoeken we graag mee naar een oplos-
sing. 

Ergo aan huis 
Iedereen blijft graag zo lang mogelijk thuis wonen. 
Door ziekte, handicap of leeftijd worden dagelijkse 
activiteiten soms een hele opgave.  Onze ergothe-
rapeut Rebecca komt op maandag graag bij jou 
langs om samen te zoeken naar oplossingen.  Een 
hulpmiddel aanraden of tips geven over hoe je je 
woning zou kunnen aanpassen zodat je je veilig kan 
verplaatsen in en uit huis valt zeker onder deze ergo 
adviesverlening.  Kan dit je helpen? Maak dan zeker 
een afspraak. Let op: onze ergotherapeut mag niet 
binnenkomen omwille van Corona.

    Sint op bezoek
	• van	ma	30	november	tot	vr	4	december
Wil je je nog eens kind voelen 
en ben je zo braaf geweest dat 
de Goedheilige man voor jou 
wel iets lekkers in zijn zak zal 

hebben zitten? Geef jezelf (of iemand 
die je kent) dan zeker op voor een bezoekje van de 
Heilige Nikolaas! Smeer je keel alvast in en oefen 
‘Zie ginds komt de stoomboot’ om niet van de roe te 
krijgen!

Kerst Tournée
	• 	van	ma	21	t.e.m.	do	24	december

Omdat we tussen Kerst en 
Nieuwjaar sluiten willen we 

nog even afscheid van jullie komen nemen in ware 
kerstsfeer. Zet je kerstboom klaar en wij zorgen 
voor Jingle Bells in overvloed. Maak plaats op je 
schoorsteenmantel, verras ons met een verrassen-
de kerstoutfit of leuke lichtjes aan je venster en wij 
verrassen jou met een leuk Kerstbezoek aan je deur. 
Je kan je opgeven voor een bezoekje aan je deur.  
Wanneer we dan juist langskomen, kunnen we niet 
met 100% zekerheid zeggen.  We houden je op de 
hoogte. 

Kwispelstappers 
Hou jij van honden? Als jij je inschrijft voor de Kwis-
pelstappers, neemt één van onze medewerkers je 
van bij jou thuis mee op wandeling met een hond 
erbij. 
Een kort toertje met je rollator of een stevige wan-
deling. Alles kan. Ga jij graag mee de hond uitlaten? 
Schrijf je dan zeker in.  Wie weet doe jij het volgende 
kakje in het zakje? 
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FOD personen met een handicap 
	• dinsdag	15	december		van	14	tot	15.30	uur	

In Dienstencentrum De Waaier blijft de dienstver-
lening Personen met een handicap mogelijk. 
Wil je een afspraak maken? Dit kan rechtstreeks 
bij Emmanuel Heyse: tel. 02 509 84 79 of via mail 
aan emmanuel.heyse@minsoc.fed.be.

Deel jouw leuke ervaringen en verhalen
Hoe breng jij je dag door? Heb je iets leuks gedaan? 
Een nieuwe hobby ontdekt? Laat het ons weten. We 
delen het op onze facebookpagina, zodat iedereen 
kan meegenieten.
Hieronder enkele voorbeelden van onze vrijwilligers::

Zo spotten Tony en Marie Jeanne kabouter Spille-
been bij een grote paddenstoel vol met witte stippen. 
Ze hadden het geluk om dit mooie tafereel te kunnen 
vastleggen met hun fototoestel. 😮 

Vrijwilliger Gyan blijft zelf thuis oefenen voor onze 
smulnamiddagen. Hij heeft overheerlijke wafeltjes 
gebakken. Komen jou kookkunsten ook naar boven 
nu je meer vrije tijd hebt?

En tot slot een mooi gedichtje werd ingezonden door 
Josée, vrijwilligster DC De Waaier:  

Babbelstappers 
Als jij je inschrijft voor de Babbelstappers, neemt één 
van onze medewerkers je heel graag mee op wande-
ling.  We vertrekken van bij je thuis.  Een kort toertje 
met je rollator of een stevige wandeling.  Alles kan.  
Spreekt zo een frisse neus halen of die leuke babbel 
je wel aan?  Schrijf je dan zeker in. We blijven ten 
hoogste 30 minuten weg. 

Bellen en buddy’s
Alleen zijn valt soms zwaar. Dat moeten we jou niet 
vertellen. Een babbeltje aan de telefoon kan dan heel 
fijn zijn. Heb jij deugd aan zo een babbeltje? Laat het 
ons dan zeker weten. 
Misschien gaan we dan wel op zoek naar andere 
gebruiker of vrijwilliger die dat ook prettig vindt. 
Zo kunnen jullie alvast elke week een telefoonpraatje 
maken. 
Wil jij je graag engageren om wekelijks iemand te 
plezieren met een telefoontje? Laat zeker van je 
horen! 

Babbelstoel of babbel aan de deur
Een deugddoende babbel of een babbel over koetjes 
en kalfjes. … Dat missen we enorm. 
Heb jij deugd aan een babbeltje met één van onze 
medewerkers? Maak een afspraak en we plannen 
heel graag een gesprekje op veilige afstand.

Is langskomen in het dienstencentrum moeilijk voor 
jou? Dan komen we heel graag tot bij jou aan je 
voordeur. 

Ken jij iemand die al lang geen bezoek meer kreeg 
of heel veel deugd zou hebben van een bezoekje?  
Je kan ook hem/haar inschrijven voor een babbel 
aan de deur. 

Medische pedicure
Enkel voetverzorging en -behandelingen om medi-
sche redenen kunnen plaatsvinden. 
Maak een afspraak met onze medische pedicure: 
0477 83 44 71

VANDAAG IS DAG
HIJ KOMT MAAR ÉÉN KEER,
MORGEN DAN IS HET
VANDAAG AL NIET MEER,
NIET ZEUREN? GENIET
VAN HET LEVEN? HET MÀG,
MAAR DOE HET VANDAAG, 
WANT VANDAAG IS DE DAG.

Toon Hermans
Vandaag is de dag



Fotozoektocht 
We maakten een fotozoektocht speciaal voor jou.  
Zo halen we je even uit je kot voor een portie frisse 
buitenlucht. Na telefonisch contact kan je jouw zoek-
tocht afhalen in het dienstencentrum. Misschien val 
je wil in de prijzen? 

Woordzoeker 
We hebben onze eigen woordzoeker gemaakt! 

Wil jij hem oplossen?
De woorden kunnen zowel horizontaal, verticaal als 
diagonaal staan.  We gaan nog een stapje verder: 
ze kunnen zelfs achterwaarts staan. We hebben het 
jullie dus niet gemakkelijk gemaakt.
De overgebleven letters vormen een zin. Deze zin is 
de oplossing van de puzzel.

Boodschappendienst terug van start
Voor de meest kwetsbare Lierenaars en Hooikte-
naars die, omwille van hun leeftijd of persoonlijke 
situatie, niet zelf naar de winkel of apotheek kunnen 
en hiervoor niet kunnen terugvallen op familie of 
mantelzorgers, organiseert stad Lier opnieuw een 
boodschappendienst.
Wie beroep wil doen op de boodschappendienst, kan 
van maandag tot en met vrijdag, tussen 9.30 en 16.30 
uur telefoneren naar tel. 03 283 48 88 (het nummer 
van dienstencentrum Het Schoppeke) of een mailtje 
sturen naar dienstencentra@lier.be.

Bezorg ons de oplossing van de woordzoeker vóór 
wo 2 december 2020:
 • via mail aan dienstencentra@lier.be
 • in de brievenbus van DC Het Schoppeke of DC De 

Waaier
 • via tel. 03 283 48 88 of tel. 03 481 61 05

We trekken één winnaar uit de juiste inzendingen.  
Vermeld zeker je naam, adres en telefoon zodat we 
de winnaar een kleine verrassing kunnen bezorgen. 
Misschien ben jij het wel? 
Veel plezier met het oplossen! 

Praatcafé Dementie
Hoe organiseer je het dagelijkse leven met een 
persoon met dementie (in tijden van corona - tijdens 
feestdagen)?
	• ma	14	december	van	19.30	tot	21.30	uur	(online)
	• Gratis,	maar	inschrijven	verplicht	via:	tilde.spit@emmaus.be
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ACTIVITEITEN
AFHALEN
AFSTAND
BABBELSTAPPERS
BABBELSTOEL
BENNY
BUSJE
CONTACTKETTING
CORONA
DESSERT
DIENSTENCENTRA
ESTEL
FACEBOOK
FEESTDAGEN
HILDE
HOOFDMAALTIJD
KERSTMIS
KLANKENKOEKJES
KOEN
KOMEET
KONINGSHOOIKT
KROON

KWISPELSTAPPERS
LEVERING
LIER
LIESBET
MAALTIJDEN
MONDMASKER 
NIEUWSBRIEF
ONTSMETTEN
PEDICURE
REBECCA
RESERVEREN
RITA
ROSMOLEN
SCHOPPEKE
SINTERKLAAS
SOEP
SOPHIE
TELEFONISCH
WAAIER
WANDELEN 
YVES

OPLOSSING:


