LOKAAL DIENSTENCENTRUM ORLEANSHOF
November 2021

Leuvensestraat 148, 3200 Aarschot
016/48.24.40
Orleanshof@ocmw-aarschot.be
www.orleanshof.be

Marijke - centrumleider + dienstverantwoordelijke AW, Liesbeth - administratie,
Lieve - zorgkundige, Conny - onderhoudsmedewerker, Marijke - onderhoudsmedewerker

OPENINGSUREN: Van maandag tot vrijdag van 9u tot 16u30, uitgezonderd feestdagen.
Onthaal: Van 9u tot 11u45 & van 13u30 tot 16u30.
Ontmoetingsruimte: Van 9u tot 16u.

Leeshoek
Kom eens een kijkje nemen!

Bancontact
Alle activiteiten kan je steeds
cash of via bancontact betalen.

Onze leeshoek is te vinden in de
ontmoetingsruimte.
Iedereen welkom!

Cafetaria

Digilokaal

Wij zijn terug open!
Kom smullen van een lekkere koffiekoek met
een warme tas koffie of liever een lekkere
mocktail? Het kan allemaal!
Open van 9u tot 16u.

Gratis wifi!
Wil je surfen op het
internet? Wij hebben
gratis computers ter
beschikking.
Persoonlijk
adviesverstrekking voor
smartphone, tablets,
laptops op afspraak.
€1,50/uur.

Sociaal restaurant
“WELKOM”
Je kan elke werkdag terecht
voor een warme maaltijd in
de ontmoetingsruimte.
Menu bestaat uit soep,
hoofdgerecht, dessert &
drank. Inschrijven dient
minimum 1 werkdag vooraf
te gebeuren.
Volwassenen: €7,30
Kinderen <12 jaar: €5,00
Sociaal tarief: €3,50
Sociaal tarief kinderen: €2,00
Menu’s zijn terug te vinden
op de website
www.orleanshof.be

Wassalon
Elke werkdag kan je op afspraak in ons
wassalon terecht tussen 9u en 16u.
Op afspraak!
Er is 1 wasmachine & 1 droogkast
aanwezig. Een tweede toestel van elk
is op komst. De machines werken met
jetons, deze zijn te verkrijgen aan het
onthaal.
Gratis strijken
Wasjeton: €2,50
Droogjeton: €1,25

In het wassalon is er een strijkplank en
strijkijzer ter beschikking.

Manicure & pedicure
Geef je handen & voeten de verzorging die ze verdienen!

Kapsalon

1x/maand komt Katrien, de vaste pedicure van
Orleanshof je handen en of voeten verwennen.

Heb je nood aan een nieuw
kapsel of kom je voor een
maandelijkse bijwerking?
Dan ben je bij kapster Inge
aan het juiste adres!

Op afspraak!
Manicure basiszorg: €10,00
Manicure + lakken van de nagels: €15
Pedicure, interne gebruikers LDC: €18,00
Pedicure, externe gebruikers LDC: €23,00

Wanneer: vrijdag
Op afspraak!
Prijslijst te verkrijgen aan het
onthaal.

Gezelschapsspelen

Winnaars fotozoektocht

In onze leeshoek zijn een tal van
verschillende gezelschapsspelen te
vinden.

Er was enorm veel interesse in onze allereerste
georganiseerde fotozoektocht.

Rummikub, kaarten, bingo,
Yathzee, fietsen op de
hometrainers.

Winnaar korte zoektocht: Jan Discart
Winnaar lange zoektocht: Christian Van de Laak

Onze ontmoetingsruimte is open
van 9u tot 16u.

Er zijn twee winnaars getrokken!

Een dikke proficiat aan de winnaars! Ieder van
jullie mag een foto binnenbrengen, hiervan zal
een portrettekening gemaakt worden door
Conny, vrijwilliger van de tekengroep.

Tips om veilig te parkeren bij uw bezoek aan het lokaal dienstencentrum Orleanshof
Blauwe zone: is gewijzigd van 2 naar 3 uur gratis parkeren. Geldt elke dag
van 9 tot 18 uur, uitgezonderd zon- en feestdagen. De zone geldt in de
binnenstad en op een stuk van parking Demervallei. Ook in het gedeelte van
Rillaar-centrum op de Diestsesteenweg, tussen Kapelleke en Blankestraat zelf.
Uitzondering 4 uur gratis parkeren: op de parking aan Cristal Monopole (station) en op het
industrieterrein.
B-parking achter het station: aan de Nieuwlandlaan is een B-parking en eigendom van de NMBS.
Deze parking maakt ook deel uit van de blauwe zone, maar de NMBS bepaalt de tarieven.
Meer info vind je op de website van de NMBS.
Gratis zone: op alle andere wettelijke parkeerplaatsen in de stad kan je gratis parkeren. Zo kan je op
het grootste deel van parking centrum in de Demervallei onbeperkt gratis parkeren. Enkel het
gedeelte tussen het politiekantoor, de busbaan en het verlengde van de afrit van de ring naar
parking Demervallei die langs het politiekantoor loopt is een blauwe zone.
Deze is afgebakend met grondbeschilderingen en blauwe betonblokken.

OUDERENWEEK
GEZELSCHAPSSPELEN

Maandag 15 november

Namiddag gezelschapsspelen
Zin in een gezellige namiddag gezelschapsspelen?
Ter gelegenheid van de ouderenweek, bezorgen onze
studenten jullie een onvergetelijke namiddag.
Er zal een grote keuze zijn aan verschillende
gezelschapsspelen, kleurplaten en woordzoekers.
Wanneer? Maandag 15 november om 14 uur in de
ontmoetingsruimte/cafetaria.
Deze activiteit is GRATIS.
Vergeet je Covid safe ticket niet!

WEEK VAN DE SMAAK
PANNENKOEKEN

Maandag 22 november

Pannenkoekennamiddag
Ben jij een zoete bekje? Dan hebben we goed
nieuws!
Naar aanleiding van week van de smaak
zullen er op maandag 22 november verse
pannenkoeken verkrijgbaar zijn.
Wanneer? Maandag 22 november van 14u30
tot 16u in de ontmoetingsruimte/cafetaria.
Kostprijs: €2,50 (2 pannenkoeken + warme
drank)
Interesse? Geef een seintje!
016/48.24.40
Orleanshof@ocmw-aarschot.be
Vergeet je Covid safe ticket niet!

COVID SAFE TICKET
OPGELET
Vergeet je Covid Safe Ticket niet!
Kom je naar een activiteit, sociaal
restaurant of naar de
ontmoetingsruimte/cafetaria?
Vergeet dan zeker je Covid Safe
Ticket niet.
Passeer langs het onthaal, daar zit
een medewerker voor je klaar om je
Covid Safe Ticket te scannen.
Voel je u niet goed of heb je
symptomen? Gelieve dan niet naar
het Lokaal dienstencentrum te
komen.
Samen tegen Covid-19!

UITPASNIEUW
Heb jij al een UITPAS-kaart?
De UITPAS is een digitale spaar-en
voordele kaart voor sport, cultuur en vrije
tijd die op heel wat locaties in en rond
Aarschot onbeperkt geldig is.
Bij elke (betalende) activiteit kan je een
punt sparen in het lokaal
dienstencentrum.
Punten sparen doe je door je UITPAS te
scannen bij de UITPAS zuil aan het
onthaal.
5 punten: frisdrank of warme drank
10 punten: warme maaltijd
Kostprijs: €5,00 = eenmalige aankoop.
Je kan de UITPAS verkrijgen aan het
onthaal van het lokaal dienstencentrum.

Activiteiten
MAANDAG
Bij markering met een sterretje (*) wordt een bijdrage gevraagd van €2,50:
cateringkar (koffie, thee, water), verzekering, kopies inbegrepen, exclusief materiaal

Praatgroep Engels *
Elke maandag van 9u15 tot 11u15.
Onder begeleiding van een vrijwilliger.

Handwerkgroep *
Elke maandag van 9u15 tot 11u15.

Snit en naad *
Elke maandag van 13 tot 15u15.

Juwelen maken *
Elke maandag van 13u30 tot 15u30

Activiteiten
DINSDAG
Scrappen *
Elke dinsdag van 9u tot 11u.
Op een creatieve manier foto’s verwerken op papier door
te knippen en samen te stellen.

Praatgroep Spaans voor gevorderden *
Elke dinsdag van 9u30 tot 11u30.

Dansgroep Adage *
Elke dinsdag van 13u30 tot 15u30.

Patchwork*
Elke dinsdag van 13u15 tot 15u15.

Patchwork capucientjes *
Dinsdagavond om de 14 dagen van 19 tot 22u.

Activiteiten
WOENSDAG
Debatteren in de Pickwickclub *
Een plezante discussie- en debatclub die over allerlei belangrijke
of onbelangrijke onderwerpen uit stad, land of wereld
debatteert. De groep bepaalt zelf de debatthema’s.
Om de 14 dagen op woensdag van 9u tot 11u.

Onderhoudsgym *
Elke woensdag van 13u30 tot 15u30.

Activiteiten
DONDERDAG
Praatgroep Spaans voor beginners *
Op donderdag om de 14 dagen
van 13u30 tot 15u30.
Onder begeleiding van een vrijwilliger.

Praatgroep Frans *
Elke donderdag van 9 tot 11uur.
Onder begeleiding van een vrijwilliger.

Tekengroep *
Elke donderdag van 13u30 tot 15u30.
Onder begeleiding van een vrijwilliger.

Kleuren voor volwassenen
Elke donderdag van 13u30 tot 15u30.

Praatgroep Engels *
Vanaf 30 september om de 14 dagen
op donderdag van 13u30 tot 15u30.
Onder begeleiding van een vrijwilliger.

Activiteiten
VRIJDAG
Filmgroep: filmen en monteren *
Elke vrijdag van 9u15 tot 11u15.
Onder begeleiding van een vrijwilliger.

Zelfzorg: activiteiten met
gezondheidstherapeute *
Zinvol leven, je gezond voelen en
lekker in je vel zitten, daar gaan we voor!
Elke 2de vrijdag van de maand van 9 tot 11 uur.

Rietvlechten *
Elke vrijdag van 13u15 tot 15u45.
Onder begeleiding van een vrijwilliger.

Handwerkgroep 2 *
Elke vrijdag van 13u30 tot 15u30.

Kaartspel
Iedere vrijdagnamiddag is er de mogelijkheid om te komen
kaarten of andere spelletjes te spelen in de ontmoetingsruimte
van 13u30 tot 16u.

Oproep
Wol & knopen
Heb je nog wat restjes wol of een setje knopen
dat je graag wil schenken?
Breng ze gerust binnen aan het onthaal.
Alvast hartelijk bedankt!

Bingoprijzen
Heb je leuke artikelen in originele verpakking
die je graag wil schenken als bingoprijs?

Strips
Heb je thuis nog leuke strips of jeugdboeken liggen die je graag
wil schenken aan het dienstencentrum?
Breng ze gerust binnen aan het onthaal.

