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IN HET LDC DE MARETAK
KAN JE TERECHT VOOR:
Zorg en dienstverlening:

› Restaurant: van maandag tot vrijdag, reserveren in onze
cafetaria, minstens 1 dag vooraf vóór 16.00 uur (€ 5.50
voor soep, hoofdgerecht en dessert)
› Kapsalon: open iedere dinsdag, woensdag en donderdag
namiddag na afspraak, tel: 0499 41 42 11
› Mobiliteitsondersteuning en boodschappendienst,
tel.: 053 76 55 21
› Informatie en thuiszorg : na afspraak met een maatschappelijk werker, tel: 053 76 55 20
› Verhuur van zalen: voor info tel 053 76 55 20 – 053 76 55 21
› Gebruik van ergonomische badkamer (parkerbad en douche),
na afspraak, tel: 053 76 55 20
Begeleiding mogelijk via onze dienst gezinszorg. Ook privé
thuiszorgdiensten kunnen gebruik maken van de badkamer.
› Kinderopvang “De Pinnemuts”, tel: 053 73 28 86
Voor peuters vanaf 18 maanden
› Kunst in de gang
› Seniorenspreekuur voor 60-plussers met depressieve stemmingsproblemen en psychiatrische problematiek, i.s.m.
Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-Oost-Vlaanderen. Elke laatste vrijdag van de maand van 10.00 tot 12.00
uur.
› Vanaf november 2012 werken wij met de UITPAS. Activiteiten die gelden en waarbij je een punt kan sparen zullen
voorzien worden van een logo. Het kansentarief bedraagt
1.50 euro per activiteit.
Wij verwelkomen u graag in onze ontmoetingsruimte en op
onze activiteiten. Onze deuren zijn open van maandag tot vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur, zaterdag en zondag van 13.00
tot 17.30 uur.
Opmerkingen, suggesties en klachten kan u steeds melden via
onze medewerkers of posten in onze ideeënbus.
Wij helpen u graag verder

EEN WOORDJE VOORAF...
Beste bezoekers,
Ook in dit nieuwe jaar staan wij met een goed gevuld
programma voor u klaar.
Amusement, beweging, infomomenten en creatief aan de slag
gaan, kortom voor elk wat wils.
Vanaf nu gaan wij met de drie dienstencentra de digitale toer
op en bieden u voortaan ons activiteitenoverzicht ook online
aan. Op www.ldcaalst.be kan je niet alleen alle activiteiten
raadplegen maar ook onmiddellijk online inschrijven.
Ik ben sinds november terug uit zwangerschapsverlof en klaar
om er samen met jullie een spetterend 2013 van te maken.
Ik heb trouwens nog meer goed nieuws voor jullie: Eefje blijft
bij ons!
We wensen jullie alvast het allerbeste toe in dit nieuwe jaar
en hopen jullie opnieuw talrijk te mogen verwelkomen in ons
dienstencentrum.
Tot snel!
Eefje en Saar
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INFORMATIEVE ACTIVITEITEN
Infomoment: UITPAS
In samenwerking met UITPAS				
Woensdag 23 januari om 14u, zaal Winter
Gratis, inschrijven noodzakelijk !
Je ziet het meer en meer in het dagelijkse leven verschijnen, het
logo van de UITPAS. Maar wat is een UITPAS nu juist ? Wat kan je
ermee doen ? Hoe gebruik je een UITPAS? Via deze infosessie krijg
je een uitgebreide toelichting over de UITPAS.
Hou deze datum zeker vrij !

Info-namiddag: Wegwijs op de website LDC’s Aalst
In samenwerking met de 3 Aalsterse LDC’s
Maandag 28 januari om 14u30, LDC Dendervallei
GRATIS, inschrijven tot 25/01/2013 !

De 3 lokale dienstencentra Aalst hebben een website gelanceerd
om hun aanbod aan activiteiten en dienstverlening nog beter
bekend te maken. Alle activiteiten kunnen geraadpleegd worden
en er kan eveneens online ingeschreven worden.
Tijdens dit infomoment wordt de website en het online inschrijven
onder de loep genomen.

Infomoment: Dementie, als je niet meer weet dat je
vergeet…
In samenwerking met CM Thuiszorg
Dinsdag 29 januari om 14 uur, zaal Winter
GRATIS, inschrijven noodzakelijk !

Over dementie leven heel wat vragen en misverstanden, dit infomoment brengt jou een antwoord op deze vragen.
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We starten met een meer theoretisch gedeelte om zicht te krijgen
op wat is dementie ? Symptomen ? Behandeling ?
Aansluitend ligt de nadruk op hoe mantelzorgers, familie en de
ruime omgeving op een goede manier kunnen omgaan met een
persoon met dementie.

Infomoment: Dienst Gezinszorg en Aanvullende
Thuiszorg van OCMW Aalst
Maandag 25 februari om 14u, zaal Herfst
GRATIS, inschrijven noodzakelijk !

De dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg van OCMW Aalst
biedt onder andere gezinshulp, maaltijden aan huis, schoonmaakhulp, klusjesdienst, dienstencheques, personenalarmsysteem…
Tijdens dit infomoment krijg je een overzicht van de verschillende
vormen van dienstverlening en nadien is er voldoende ruimte om
nog enkele vragen te stellen.

RECREATIEVE ACTIVITEITEN
Kaartclub

Elke maandag kan u bij ons in de namiddag terecht voor een potje
kaarten. Iedereen welkom !

Gezelschapsspelen

In onze cafetaria kan je dagelijks gebruik maken van onze gezelschapsspelen (pietjesbak, kaarten, scrabble,…)

Leeshoek

In onze cafetaria kan je dagelijks en vrijblijvend een boek lezen.
Wij hebben een ruim en gevarieerd aanbod.
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Nieuwjaarsreceptie ‘Beste wensen met
bubbels’
Woensdag 9 januari om 14uur, zaal Winter
Inkom: 5 euro
Inschrijven noodzakelijk,
mogelijk tot 4/01/2013!

Om het jaar feestelijk in te zetten verwennen we jullie
met bubbels, hapjes en een goede babbel ! Hou alvast
een gaatje vrij in je agenda…

Thema namiddag: gezonde hapjes

Woensdag 16 januari om 14 uur, zaal Herfst
Inkom: 5 euro
Inschrijven noodzakelijk, mogelijk tot 11/01/2013!
We zetten het jaar 2013 in met goede voornemens en wijden onze
themanamiddag deze keer aan gezonde hapjes, want gezond kan
ook lekker zijn!

Film: CLOCLO

Maandag 21 januari om 14 uur, zaal Winter
Gratis toegang
Weinig levens hebben zo tot de verbeelding gesproken als dat
van de Franse variété-ster Claude François. Van bij zijn geboorte
in Egypte tot aan zijn ongelukkige dood in een Parijse badkamer
in 1978... Deze biopic focust niet enkel op een aantal sleutelmomenten zoals zijn aankomst in Parijs, zijn eerste successen
als chansonnier en de geboorte van de mythe “Cloclo et ses
Claudettes”, maar peilt ook dieper, naar de moeilijkheden met
zijn vader bijvoorbeeld, of zijn bewogen relatie met familie en
vrienden. Een authentiek en ontroerend portret van een icoon.

6

Markant: “Gekonfijte taalkronkels” door Carine
Caljon
In samenwerking met Markant
Dinsdag 22 januari om 19u30, zaal Herfst
Meer info en reservatie (verplicht) via Markant op:
053/78.54.45

Nieuwjaarsreceptie FEMMA Rechteroever Aalst

In samenwerking met FEMMA Rechteroever Aalst
Woensdag 23 januari om 19u30, Cafetaria
Deelname: 6 euro
Inlichtingen en inschrijvingen (verplicht) via Ingrid op
053/77.17.33 of ingridrubbrecht@hotmail.com of via Kaat
kaat.vdb@telenet.be

OKRA Gewest Aalst: Nieuwjaarssamenkomst
In samenwerking met OKRA Gewest Aalst
Donderdag 24 januari om 14 uur, zaal Herfst
Inkom: 7 €
Inschrijven verplicht via 053/78.23.38 !

Een optreden van Carmen Deslee met liedjesmozaïek op het programma

Bingo

Woensdag 30 januari om 14 uur, Cafetaria
Deelname: 1 euro per spel
Amusement verzekerd!

Markant: Film over Barcelona

In samenwerking met Markant
Dinsdag 5 februari om 14 uur, zaal Winter
Inschrijven verplicht via Markant op: 053/78.54.45!
Een film over Barcelona u gebracht door Eddy Debaets gecombineerd met een wafelenbak.

7

Carnavalsfeest

Woensdag 6 februari om 14 uur, zaal Herfst
Inkom: 3 euro (gratis voor wie zich verkleed)
Inschrijven noodzakelijk!
Aalst en carnaval dat is dé perfecte combinatie,
ook in ons dienstencentrum laten we dit niet
zomaar aan ons voorbijgaan. Duik samen met ons
de carnavalssfeer in en laat jullie verrassen door
ons programma. Alvast een kleine tip: dansen is toegelaten!

Café Romantic

Donderdag 14 februari om 14uur, zaal Herfst
Inkom: gratis
Inschrijven noodzakelijk, mogelijk tot
8/02/2013 !
LDC de Maretak ontpopt zich tot café Romantic,
waar u in de sfeer van Valentijn iets kan drinken
en een stuk taart kan nuttigen met romantische deuntjes
op de achtergrond. Koffie en taart= 2.5 €

Film: Magic of Belle Isle

Maandag 18 februari om 14 uur, zaal Winter
Gratis toegang
De aan een rolstoel gekluisterde Monte Wildhorn (Morgan
Freeman) was altijd een schrijver maar geeft nu de voorkeur aan
de fles en een teruggetrokken bestaan. Dus het onderhouden van
een zomerhuisje aan een meer zou iets kunnen zijn wat in zijn
straatje past. Hij krijgt echter meer dan hij gehoopt had. Hij raakt
bevriend met de familie die naast hem woont. Het gezin bestaat
uit de knappe alleenstaande moeder Charlotte en haar 9-jarige
dochter Finnegan die hem betaalt om haar meer te leren over
verbeelding.
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VORMENDE ACTIVITEITEN
LIJN DANS

Elke vrijdag van 14u tot 17u, zaal Winter
Blijven bewegen is een gouden raad die je krijgt bij het ouder
worden. Lijndans is een moderne dansvorm. Er wordt gedanst op
eigentijdse muziek en je hebt er geen danspartner voor nodig.

Breiclub
Elke maandagnamiddag kan u in onze cafetaria terecht om samen
met andere breilustigen gezellig te breien en technieken uit te
wisselen.

Knutselclub

10/01, 24/01, 07/02 en 21/02
Telkens op dondernamiddag van 14u tot 16u30
Deelname : 2 euro
Zin om te knutselen? Kom dan zeker langs om samen met anderen
creatief aan de slag te gaan. Mireille, de lesgeefster, zit boordevol
ideeën en wil haar creativiteit graag met jullie delen. Kom zeker
eens langs!

Ouderwijs - Onderwijs

Elke 1ste en 3de donderdagnamiddag van 13u30
tot 15u30 (niet tijdens de schoolvakanties)
De toegang is gratis, zaal Herfst
Begrijp je niet welke informatie de school je wil geven ? Zou je
graag de stad beter leren kennen ? Wil je weten waar je naartoe
moet met je vragen ? Dan is Ouderwijs - Onderwijs zeker iets voor
jou !
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Creatief in keramiek

09/01,16/01,23/01 en 20/02 telkens op
woensdag van 13u tot 16u30
Deelname: 20 euro voor de volledige reeks
(materialen inbegrepen)
Inschrijven noodzakelijk!
Onze vorige reeks was een groot succes, daarom bieden we jullie
opnieuw een cursus keramiek aan. Een ervaren lesgeefster leert
je in 4 sessies potten maken en versieren in klei. Het bakken van
de potten gebeurt bij de lesgeefster thuis en de afgewerkte potten worden daarna op een afgesproken datum afgeleverd in de
Maretak. Het aantal plaatsen is beperkt, dus snel inschrijven is de
boodschap!

Naaicafé i.s.m. Femma Rechteroever Aalst
16/01 en 20/02 telkens op woensdag vanaf 19u30, Cafetaria
Deelname: 2 euro
Inlichtingen en inschrijven via Ingrid Rubbrecht op 053/77.17.33
of via kaat.vdb@telenet.be
Iedereen kiest zelf wat hij maakt, wij staan je bij met ‘Raad en
Draad’. Iedereen welkom !

Fimmo juwelen i.s.m. Femma Rechteroever Aalst
30/01 en 06/02 telkens op woensdag vanaf 19u30, Cafetaria
Deelname: 16 euro voor 2 sessies
Inlichtingen en inschrijven via Ingrid Rubbrecht op 053/77.17.33
of via kaat.vdb@telenet.be
Onder deskundige leiding gaan we parels maken. Wil je graag
een halssnoer maken, passend bij je outfit, kom dan zeker langs.
Iedereen welkom !
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Samen zingen: van renaissance tot pop

In samenwerking met Vormingplus
6 sessies : 21, 28 februari en 7, 14, 21, 28 maart 2013,
telkens op donderdag van 14u00 tot 16u30
Prijs : 60 euro voor de volledige reeks of 12 euro (aangepast
tarief)
Inschrijven noodzakelijk, mogelijk tot 15 februari !
Geniet jij ook van mooie stemmen ? En denk je dan weleens :
‘Ik wou dat ik ook zo kon zingen ?’ Heb je al ondervonden hoe
prettig het is om met anderen samen te zingen? Dan is deze cursus
dé kans om werk te maken van je stem, om verschillende muziekstijlen te ontdekken én om met een groep mensen samen te
zingen. Iedere keer gaan we in op een andere stijl: de ene
namiddag renaissance, de andere jazz en spirituals; musical en
opera; van volksliederen uit de hele wereld tot popmuziek... We
zingen ons door de muziekgeschiedenis. Een echte aanrader !
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gezocht
Seniorenzwemmen is een verantwoorde en gezonde bewegingsvorm.
Je beweegt ontspannen en op eigen
tempo door het verwarmde water.
Het doel van deze bewegingsvorm is
de spieren en gewrichten losser te
maken en de conditie te verbeteren
om een betere fitheid te bekomen.
Zwemclub LDC de Maretak is op zoek
naar sportievelingen die een frisse
duik willen nemen. Geïnteresseerd ?
Laat het ons weten !
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