Datum
Dinsdag
30 mei &
27 juni
9u30 –
11u30
Dinsdag
27 juni
14 u
Woensdag
10 en 24
mei
& 14 en 28
juni

Woensdag
17 mei & 21
juni
14u
Maandag
22 mei &
26 juni
14u
FIWASEN
Mei/juni
(meer info
in het
dienstencentrum)

Activiteiten

Datum

Activiteiten

PC-café

Iedere
namiddag in
mei en juni

“Ijsjespraat”

Met al je PC vragen kan je terecht in ons
“PC-café” voor gratis advies
Terwijl je wacht: gezellige babbel met
drankjes & hapjes aan democratische
prijzen!

Info: wens-wil-wet
De spreker maakt je wegwijs in de wereld
van wilsbeschikkingen
Deelname: gratis (soep inbegrepen)

Zondag
7 mei
Vanaf 14u

Tekenkring
Breng eigen tekenmateriaal mee
en krijg tips van Etienne (14 u )
Deelname: gratis

Naai-, haak- en breiclub
Breng eigen werk mee en vraag raad en
daad aan de anderen
Deelname: gratis

Vrijdag
23 juni
9u30

Bloemschikken met Hilde
Deelname: € 10
(materiaal inbegrepen)
Een week vooraf inschrijven!
2/05 & 6/06: Cinema-plus voor senioren
(14u - 17u)
Utopolis Antwerpen
15 t.e.m. 19/05: Fietsvijfdaagse naar Essen
(9u)
Vertrek de Nekker Mechelen
23/05 & 27/06: Bowlingnamiddag voor
senioren (14u - 17u)
Bowling De Speelbert Beerzel
16/06: Familiefietsroute naar Hever –
30km (13u30 - 16u30)
Vertrek ldc den Abeel

Dinsdag
9u30
tot
11u30

Terrasje, zon, ijs én een leuke babbel...
de ingrediënten voor een geslaagde
zomerse dag! Alle onderwerpen kunnen
aan bod komen tijdens onze 'ijsjespraat'!

Wijkfeest Nekkerspoel
Een prachtig wijkfeest van en door
buren.
Bezoek de stand van ldc de Smis op het
wijkfeest. Samen met onze vrijwilliger
Jeannine kan je leuke wenskaarten
maken. Houd je meer van competitie?
Kom dan meespelen met onze
volksspelen.
Ontmoetingscentrum Papenhofke
Papenhofdreef 57a/Mechelen

De Smis
Wijk- en dienstencentrum
Leuvensesteenweg 129, 2800 Mechelen
015 42 08 11
desmis@sociaalhuismechelen.be

Centrumraad
Wil ook jij een positieve bijdrage leveren
aan de werking van de Smis? Neem dan
deel aan onze centrumraad. Hier kan je
advies geven over onze dienstverlening
en ons activiteitenaanbod. Om zo op een
constructieve manier onze werking te
verbeteren.

In PerSpectieF
i.s.m. Vormingplus
09/05: Contour, biënale voor bewegend
beeld – Geertje Cools
23/05: Nieuw ziekenhuis in Mechelen –
Nico Garmyn
30/05: Morele begeleiding van
gedetineerden – Tania Ramoudt
13/06: Rusland en de Europese Unie –
Niels Smeets
Deelname: € 11 per sessie
omnio: € 2 per sessie

Activiteitenkalender
Mei & juni 2017
Open maandag tot donderdag van 9 tot 17 uur
vrijdag van 9 tot 16 uur

Elke 3de donderdag open tot 19u!!!

IEDEREEN WELKOM!

Datum

Activiteit

Datum

Activiteit

maandag
1 mei

Dag van de arbeid

Donderdag
11 mei &
8 juni
14u

Pingpong

Dinsdag
2 mei &
donderdag
18 mei
13u30

ldc de Smis is gesloten

Bingo
€ 3,50 voor 9 spelletjes
Mooie prijzen te winnen!
Vooraf inschrijven!

Woensdag
3 mei &
7 juni
14u

Wenskaarten maken met Jeannine

Donderdag
4, 18 mei
1, 15 juni
19u – 20u30

Falun Gong

Vandaag worden de vrouwen extra in de
watten gelegd met een kleine attentie!

~

Chocolade eclair

Deelname: 14 euro
Inschrijven voor 28 mei!

Frambozenbavarois met vanillesaus

Vraag vanaf 14u je favoriete platen aan
bij de verzoekbox.
Deelname: 14 euro
Inschrijven voor 8 mei!

Dinsdag
13 juni
13u30

Dinsdag
23 mei
14 u

Marokkaanse kookworkshop met
Jamila

Dinsdag
20 juni
14u

Donderdag
25 mei &
Vrijdag 26 mei

Onze Lieve Heer Hemelvaart
& brugdag

Samenkomst om 13u30 in ldc de Smis of
13u45 in wijkzaal ‘t Hofke (Hamerstraat
21-25, 2800 Mechelen)

Dinsdag
30 mei
14u

Cinema in ldc de Smis
Pallieter

Dartsclub
Competitie start om 13u30

Ldc de Smis is gesloten

naar het boek van Felix Timmermans

Deelname: gratis
Extra: versnaperingen en warme hapjes
(€ 3)
Vooraf inschrijven!

Info: het gebruik van een tablet
door Herman van Herp
Deelname gratis
(pannenkoek inbegrepen)
Vooraf inschrijven!

Deelname: 3 euro
Inschrijven voor 19 mei!

Maandag
5 juni

Pinkstermaandag
Ldc de Smis is gesloten

Vandaag worden de mannen extra in de
watten gelegd met een kleine attentie!

Varkenshaasje gevuld met groene kruiden,
omwikkeld met spek, portosaus,
groentengratin & röstiaardappelen

Kalkoenrollade, sinaasappelsaus met ‘grand
marnier’, lentegroenten & kroketten

Petanque i.s.m.

Vaderdagdiner met DJ Bart

~

~

Een oefenmethode ter verbetering
van lichaam en geest.
Deelname: gratis

Activiteit

Kreeftensoep met fijne groentjes en grijze
garnalen

Moederdagdiner met DJ Kevin

~

Vanaf vrijdag 5 mei starten onze
petanquespelers weer aan een nieuw
seizoen. Iedereen is van harte welkom om
mee een balletje te komen smijten.

Dinsdag
9 mei
14u

Dinsdag
6 juni
12u

Cappuccino van Mechelse Asperges

Deelname: € 2,5
(materiaal inbegrepen)

Iedere
vrijdag
vanaf 5 mei

Vrijdag
5 , 19 mei
9, 23 juni

Dinsdag
16 mei
12u

Kom gerust een partijtje spelen
Onze tafel zal klaarstaan
Deelname gratis

Datum

Woensdag
21 juni
9u

Bingo
€ 3,50 voor 9 spelletjes
Mooie prijzen te winnen!
Vooraf inschrijven!

Curling
Teamsport waarbij 2 teams tegen elkaar
spelen door met kegels over een mat te
schuiven. Proberen zoveel mogelijk
punten te verzamelen door de witte stip
te benaderen
Deelname: gratis
Extra: Hotdog (€ 2,50)
Vooraf inschrijven!

Daguitstap Zoo
Met de trein brengen we een bezoek aan
onze vernieuwde ZOO Antwerpen.
Samen met een gids leer je de mooiste en
leukste plekjes kennen.
Vertrek: station Mechelen
Meer info in het dienstencentrum
Deelname: € 15
Inschrijven voor 5 juni!

