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LOKAAL DIENSTENCENTRUM DE MARETAK
Albrechtlaan 119A, 9300 Aalst
Tel. 053 72 29 20
demaretak@aalst.be

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 (€6 voor soep, hoofdgerecht en dessert)
Kapsalon: open iedere woensdag na afspraak, tel.: 0478 26 27 42
Pedicure: enkel na afspraak, tel: 0479 27 70 16
Mobiliteitsondersteuning en boodschappendienst: tel: 053 72 29 21
Informatie en thuiszorg: na afspraak met een maatschappelijk werker,
tel: 053 72 29 20
Verhuur van zalen: voor info tel: 053 72 29 20
Gebruik van ergonomische badkamer (parkerbad en douche), na afspraak,
tel: 053 72 29 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 13.00 tot 16.00 uur.
Wij werken met de UITPAS! U kan dagelijks bij ons een puntje sparen.
Kansentarief, vanaf 1,50 euro per activiteit.

Wij verwelkomen u graag in onze ontmoetingsruimte en op onze activiteiten. Onze
cafetaria is 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
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Lieve mensen,
Samen met jullie duiken we met ongelooflijk veel
goesting 2019 in!
We wensen jullie een jaar vol vreugde, plezier en een
minimum aan zorgen.
Naar jaarlijkse gewoonte snijden we 2019 aan
met een optreden van The Sparkling Diamonds.
Topentertainment van de bovenste plank!
U bent gewaarschuwd!
Nog even ter herinnering vermelden dat ons
telefoonnummer en emailadres gewijzigd zijn.
Telefoonnummer: 053/72 29 20
E-mail: demaretak@aalst.be

Tot snel in de Maretak!
Het LDC team

LDC DE MARETAK
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Informatieve activiteiten
Mantelzorgcafé De Palto

In samenwerking met Stad Aalst, LDC
de Toekomst en LDC de Dendervallei
DINSDAG 8 JANUARI VAN 13U30 TOT
16U, ZAAL HERFST
Deelname: gratis
Inschrijven noodzakelijk.
De Palto is een ontmoetingsplek waar
mantelzorgers terecht kunnen voor
een heerlijk kopje koffie terwijl zij in
een ontspannen sfeer verhalen kunnen
uitwisselen met anderen.

DE PALTO
MANTE LZ O R G CAFÉ
Aalst
Praatcafé dementie:
Zintuigen prikkelen

In samenwerking met Praatcafé
dementie
DONDERDAG 17 JANUARI OM
19U30, ZAAL WINTER
Deelname: gratis
Inschrijven niet noodzakelijk
Met nieuwjaarsreceptie en verwenmoment. Dirk De Schrijver
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Het praatcafé dementie is een samenkomst voor familieleden en vrienden
van mensen met dementie. Elke keer
staat een ander thema centraal, er
wordt een deskundige uitgenodigd
die een bepaald aspect van dementie
toelicht. Het praatcafé wil dementie
bespreekbaar maken. Door de ongedwongen sfeer in het café wordt tevens
de mogelijkheid gecreëerd om ervaringen uit te wisselen en contacten
te leggen met andere mantelzorgers.
Gewoon luisteren kan uiteraard ook.
Het praatcafé dementie wil een plaats
zijn waar mensen steeds opnieuw met
hun vragen en twijfels terecht kunnen.
U bent van harte welkom!

Okra Academie:
Kinderrechten: wie is onze
commissaris en wat doet
hij?

In samenwerking met Okra Academie
DINSDAG 22 JANUARI VAN 14U30
TOT 17U00, ZAAL WINTER
Deelname: € 5
Inschrijven niet noodzakelijk
Bruno Vanobbergen is doctor in de
pedagogische wetenschappen en kinderrechtencommissaris. Velen kennen
hem omdat hij zich laat horen telkens
als er zich een probleem in verband
met kinderen stelt. En die problemen

kunnen complex en delicaat zijn.
Armoede, onderwijs, jeugdinstellingen,
twisten in het gezin en vechtscheidingen zijn quasi dagelijkse thema’s.
Bovendien is er een ver van eenvoudig
vluchtelingenverhaal bij gekomen. Een
hele uitdaging dus, en vaak ook dansen
op een slappe koord.

Diabetesliga: Infoavond
‘Apps voor diabetes’

In samenwerking met Diabetesliga
VRIJDAG 25 JANUARI OM 20U00
Deelname: gratis
Inschrijven niet noodzakelijk
Gastspreker: Morgan Lanssens
Aansluitend nieuwjaarsreceptie.

Okra Academie: Leopold I,
de koning koppelaar

In samenwerking met Okra Academie
DINSDAG 19 FEBRUARI VAN 14U30
TOT 17U00, ZAAL WINTER
Deelname: € 5
Inschrijven niet noodzakelijk
Marc De Bie, auteur en verteller
Leopold van Saksen-Coburg was bij
zijn geboorte de armste prins van
Duitsland. Toekomstverwachtingen
kende hij niet. Toch had hij koning-gemaal van Engeland kunnen zijn. Als
troostprijs aanvaardde hij de Belgische

kroon.
Hij slaagde
in het onmogelijk
gewaande: de onafhankelijkheid van België helpen
verzekeren. Dat hij daartoe menig
ongelukkig huwelijk moest arrangeren,
ook één voor zichzelf, nam hij erbij.
Toen hij stierf werd hij de wijze man van
Europa genoemd en had hij familieleden op haast alle tronen van de wereld
zitten. Marc De Bie vertelt over het
leven van Leopold I, een avontuurlijk en
historisch zeer belangrijk verhaal.

Praatcafé dementie:
Mantelzorgers aan het
woord en voorstelling
“Gewoon leven” Virginie
Van Mol

In samenwerking met Praatcafé
dementie
DONDERDAG 21 MAART OM 19U30,
ZAAL WINTER
Deelname: gratis
Inschrijven niet noodzakelijk
Het praatcafé dementie is een samenkomst voor familieleden en vrienden
van mensen met dementie. Elke keer
staat een ander thema centraal, er
wordt een deskundige uitgenodigd
die een bepaald aspect van dementie
toelicht. Het praatcafé wil dementie bespreekbaar maken. Door de
ongedwongen sfeer in het café wordt
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tevens de mogelijkheid gecreëerd om
ervaringen uit te wisselen en contacten
te leggen met andere mantelzorgers.
Gewoon luisteren kan uiteraard ook.
Het praatcafé dementie wil een plaats
zijn waar mensen steeds opnieuw met
hun vragen en twijfels terecht kunnen.
U bent van harte welkom!

Okra Academie: De
vrijmetselarij gisteren
en vandaag: nog steeds
onbekend en onbemind

In samenwerking met Okra Academie
DINSDAG 26 MAART VAN 14U30 TOT
17U00, ZAAL WINTER
Deelname: € 5
Inschrijven niet noodzakelijk
Jacky Goris, voormalig Algemeen
Directeur GO! en vrijmetselaar
Wanneer de vrijmetselarij in het nieuws
komt, is dat meestal met een negatieve ondertoon: in het beste geval een
ietwat folkloristische serviceclub of
een verlengstuk van de vrijzinnigheid,
meestal als een in ontoegankelijke oorden complotterend en duister orgaan
dat er op uit is de macht te verwerven.
De vrijmetselarij is niets van dat alles.
Het is integendeel een filosofisch en
ethisch genootschap van vrije mannen
en vrouwen dat binnen een afgesproken ‘ritueel’ kader nadenkt over de
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samenleving en haar leden aanspoort
het goede te doen. Jacky Goris maakt
ons wegwijs in het gedachtengoed
en de werkwijze van de (Belgische)
vrijmetselarij.

Lotgenotengroep
Contempo

In samenwerking met vzw Contempo
ELKE TWEEDE MAANDAG VAN DE
MAAND (START 11/2) OM 19U30,
ZAAL LENTE
Meer info: Ria 053/80 80 30
Anne 053/77 63 93
Maria 053/78 66 37
Contempo is een socio-culturele vereniging voor mensen die hun partner
verloren zijn door overlijden. Je geraakt
maar niet over het verlies van je partner
heen. Je verbergt je verdriet voor
mensen uit je omgeving , of je bent
bang dat ze je toch niet begrijpen. Op
dat moment is het goed dat je samen
met lotgenoten en onder deskundige
begeleiding kan praten over je rouw, je
verdriet en inzicht krijgt wat er met jou
aan de hand is.

Lotgenotengroep
Contempo
(namiddagbijeenkomst
uitsluitend voor senioren)

In samenwerking met vzw Contempo

ELKE EERSTE DONDERDAG VAN DE
MAAND (7/2 START) OM 14U, ZAAL
LENTE
Meer info: Ria 053/80 80 30
Anne 053/77 63 93
Maria 053/78 66 37
Contempo is een socio-culturele vereniging voor mensen die hun partner
verloren zijn door overlijden. Je geraakt
maar niet over het verlies van je partner
heen. Je verbergt je verdriet voor
mensen uit je omgeving , of je bent
bang dat ze je toch niet begrijpen. Op
dat moment is het goed dat je samen
met lotgenoten en onder deskundige
begeleiding kan praten over je rouw, je
verdriet en inzicht krijgt wat er met jou
aan de hand is.

Lenabeau –
Praatcafé ‘Zin in een
babbel?’

In samenwerking met Lenabeau
TWEEMAANDELIJKS OP WOENSDAG
VAN 19U00 TOT 21U30
23/01 EN 27/03
Lotgenotengroep voor vrouwen en
mannen met en na borstkanker, organiseert het praatcafé ‘Zin in een babbel?’.
23/01: nieuwjaarsreceptie
27/03: praatcafé

LDC DE MARETAK
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Recreatieve activiteiten
Leeshoek

Bingo

Rummikub

Een vaste waarde!

In onze cafetaria kan je dagelijks en
vrijblijvend een boek lezen.
Wij hebben een ruim en gevarieerd
aanbod.

ELKE MAANDAG, OM 14U
Inschrijven niet noodzakelijk
Rummikub is een gezelschapsspel
met cijfers, plezant en helemaal niet
moeilijk! Goesting gekregen om mee te
doen? Iedereen welkom!

Cinema de Maretak

WOENSDAG 9/1 EN 13/2 OM 13U30,
ZAAL WINTER
Deelname: gratis
Inschrijven niet noodzakelijk
Wij selecteren voor jullie een recente
film.
Laat jullie verrassen door onze keuze.
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WOENSDAG 16/01, 20/02 EN 20/03
TELKENS OM 14U00 IN DE
CAFETARIA
Deelname € 1 per spel
Inschrijven niet noodzakelijk

Optreden: The Sparkling
Diamonds

WOENSDAG 23 JANUARI, OM 14U00
Deelname: € 6
Inschrijven noodzakelijk.
Betaling ook mogelijk via overschrijving BE26 0910 1996 2629
met mededeling ‘je naam + sparklingdiamonds’ (opgelet: altijd eerst
telefonisch inschrijven)
De Sparkling Diamonds weten ons elke
keer opnieuw te verrassen met hun
shows.
Glitters en pluimen, ideaal toch om het
nieuwe jaar feestelijk in te zetten.
U komt toch ook?

Okra gewest Aalst:
Nieuwjaarsreünie

In samenwerking met Okra Gewest
DONDERDAG 24 JANUARI, OM
14U30

Deelname: € 7
Inschrijven noodzakelijk.
Muzikale namiddag met de “Family
Band”

Markant Mijlbeke:
Wafelenbak +
filmvoorstelling Sicilië

In samenwerking met Markant
Mijlbeke
DINSDAG 29 JANUARI OM 14U, ZAAL
WINTER
Deelname: 10 euro
Inschrijven noodzakelijk.

Tournée Minérale
Inmiddels weten we dat februari
tot alcoholvrije maand gebombardeerd
werd. Om jullie te steunen in deze moeilijke tijden, bieden we gedurende de
hele maand februari ‘Mocktail Maretak’
aan in onze cafetaria.

Eddy Debaets brengt ons een overzicht
van enkele belangrijke historische steden en een wandeling op de vulkaan
Etna. We sluiten af met echte Brusselse
wafels, koffie en een leuke babbel.

Quiz met thema als
‘algemene kennis’

WOENSDAG 30 JANUARI OM 14U00
Deelname: € 4
Inschrijven noodzakelijk, beperkte
plaatsen.
Betaling ook mogelijk via overschrijving BE26 0910 1996 2629
met mededeling ‘je naam + quizalgemene’ (opgelet: altijd eerst telefonisch inschrijven)
Ludieke quiz waar amusement primeert! Altijd prijs…

Bezoek Retrotheek

MAANDAG 4 FEBRUARI OF DINSDAG
12 FEBRUARI OM 13U30 AAN LDC DE
MARETAK
Deelname: € 3
Inschrijven noodzakelijk
Betaling ook mogelijk via

LDC DE MARETAK
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overschrijving BE26 0910 1996 2629
met mededeling ‘je naam +
Retrotheek’ (opgelet: altijd eerst
telefonisch inschrijven)
We spreken telkens om 13u30 af aan ons
LDC en met onze plusbus trekken we
naar de Retrotheek in Nieuwerkerken
om onze jeugd te herbeleven. We krijgen een rondleiding en nuttigen samen
een drankje (niet in de prijs inbegrepen).
Rond 17u zijn we terug aan de Maretak.

Valentijndessertenbuffet
en/of Speeddate

DONDERDAG 14 FEBRUARI OM
14U00, ZAAL WINTER
Deelname: € 6
Inschrijven noodzakelijk
Betaling ook mogelijk via overschrijving BE26 0910 1996 2629
met mededeling ‘je naam + valentijn’ (opgelet: altijd eerst telefonisch
inschrijven)
Onder het moto ‘Je bent nooit te oud
voor een nieuwe liefde of vriendschap’
organiseren wij voor degene die interesse hebben een speeddate.
Speeddate? U hoort het donderen in
Keulen? Of u denkt “dat heb ik al altijd
eens willen doen”? Geen probleem, wij
maken je wegwijs in het hele gebeuren.
Kies je enkel voor het dessertenbuffet?
Dat is ook een optie!
Wij voorzien een mooi assortiment aan
zoete zondes!
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Carnavalsfeest: Mister en
miss verkiezing

WOENSDAG 27 FEBRUARI OM
14U00, ZAAL WINTER
Deelname: 3 euro
Inschrijven noodzakelijk
Betaling ook mogelijk via overschrijving BE26 0910 1996 2629
met mededeling ‘je naam + carnaval’ (opgelet: altijd eerst telefonisch
inschrijven)
Altijd al eens miss of mister willen worden? Grijp nu je kans en ga voor de titel
van Miss of Mister Maretak! Wij beloven
jullie een gezellige namiddag met een
natje en droogje en vooral heel veel
plezier en vertier. De prijs voor Miss en
Mister Maretak is een vrijkaart voor alle
activiteiten van 2019 die in ons LDC zelf
doorgaan.
Geen zin om je kandidaat te stellen,
geen probleem! Wij hebben uiteraard
publiek nodig!

Quiz met thema ‘muziek’

WOENSDAG 13 MAART OM 14U00
Deelname: € 4
Inschrijven noodzakelijk, beperkte
plaatsen.
Betaling ook mogelijk via overschrijving BE26 0910 1996 2629
met mededeling ‘je naam + quizmuziek’ (opgelet: altijd eerst telefonisch
inschrijven)
Ludieke quiz waar amusement primeert! Altijd prijs…

UITSTAP: Confiserie
Larmuseau (Gent)

WOENSDAG 27 MAART, VERTREK OM
9U00
Deelname: € 20 (vervoer en toegang

inbegrepen)
Inschrijven noodzakelijk, beperkte
plaatsen. - Betaling ook mogelijk via
overschrijving BE26 0910 1996 2629
met mededeling ‘je naam + uitstap
Gent’ (opgelet: altijd eerst telefonisch inschrijven)
We spreken om 9u00 af aan LDC de
Maretak en vertrekken per bus richting
Gent. In de voormiddag bezoeken we
Confiserie Larmuseau in Mariakerke,
nabij Gent. Daar produceren ze neuzen,
rotte patatten, eclairs, truffels,… noem
maar op. De rest van de middag en
namiddag kunnen jullie vrij vertoeven in
de Gentse binnenstad.
Om 16u30 keren we huiswaarts.

Vormende
activiteiten
EIGEN AANBOD
Gezondheidswandelen

ELKE MAANDAG, WOENSDAG EN
VRIJDAG VAN 9U00 TOT 10U00
(UITGEZONDERD FEESTDAGEN)
Samenkomst in de inkomhal van LDC
de Maretak
Deelname: gratis
Gezocht: gemotiveerde wandelaars!
Wandelen is goed voor het algemene
welzijn van lichaam en geest. Maar het
kan ook een rustpunt zijn om zich te

wapenen tegen de stress van het alledaagse leven.
We hebben dan ook goed nieuws voor
alle sportievelingen en iedereen die in
tof gezelschap één of meerdere dagen
per week met een fris hoofd en een fit
lichaam wil starten. Meestappen is vrijblijvend en uiteraard gratis. Na elke
wandeling kan u nog gezellig napraten
in onze cafetaria waar wij u met een gratis en welverdiend kopje koffie of thee
verwelkomen.

LDC DE MARETAK
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NIEUWE
REEKS

Leer je
fototoestel
kennen

ELKE MAANDAG OM 13U30,
ZAAL ZOMER
Start op maandag 7 januari en loopt
tot 24 juni (geen les op 4/3, 22/4 en
10/6)
Deelname: € 25 voor de volledige
lessenreeks
Inschrijven noodzakelijk, beperkte plaatsen.
Betaling ook mogelijk via overschrijving BE26 0910 1996 2629 met
mededeling ‘je naam + fototoestel’
(opgelet: altijd eerst telefonisch
inschrijven)
De leerkracht helpt je op weg om je
eigen fototoestel te leren kennen. Hoe
werkt het? Wat kan je er allemaal mee
doen? Hoe trek je mooie foto’s ? Wat doe
je met je foto’s ? Dit alles en nog meer
leer je in deze workshop.
Benodigdheden: je eigen fotostoestel.

Breiclub

WEKELIJKS OP MAANDAG TELKENS
VANAF 14U00
Deelname: gratis
Onze begeleidster helpt je op weg en
staat je bij met tips en tricks om jullie
projectjes tot een mooi einde te brengen. Wol en breipriemen moeten jullie
zelf meebrengen.
Iedereen welkom zowel gevorderden als
beginners.
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Dansen voor senioren

ELKE MAANDAG VAN 15U00 TOT
16U30, ZAAL WINTER
Deelname: € 2
Lesgever Jos De Sloover laat jullie kennis maken met een gezonde vorm van
beweging. Benieuwd? Kom gerust een
keertje proberen…

Fit +

ELKE DINSDAG VAN 11U00 TOT
12U00, ZAAL WINTER
Deelname: € 4 per les (8/1, gratis
oefenles)
Voor een 10 beurtenkaart betaal je
€ 30 en bespaar je 1 euro per les.
Meebrengen: matje
Inschrijven noodzakelijk, beperkte groep
Er worden bewegingsoefeningen aangeboden op muziek en zo bouwen
we geleidelijk aan onze conditie op.
Bewegen is en blijft belangrijk, ongeacht
onze leeftijd en deze activiteit is dan ook
nog eens heel prettig!
Life- en bewegingscoach, Nadja Klingen
leidt deze activiteit in goede banen en
staat u bij met raad en daad.
Benieuwd? Kom dan zeker eens op
08/01 proberen, dan bieden we een gratis oefenles aan.

Borduren

WEKELIJKS OP WOENSDAG
TELKENS VANAF 14U00
Deelname: gratis

In groep gezellig borduren, het kan!
Gezelligheid troef!

Knutselclub

TELKENS OP DONDERDAG OM
14U00
Deelname: gratis
Zin om samen met anderen creatief te
zijn? Breng je eigen knutselwerkje mee
en werk er samen met andere creatievelingen aan verder. Het is dus de bedoeling dat je zelf je knutselwerk voorziet.

Yoga

ELKE DONDERDAG OM 10U00, ZAAL
WINTER (UITGEZONDERD TIJDENS
SCHOOLVAKANTIES)
Deelname: € 4 per les
Yoga is een reeks van oefeningen en
methodes die het lichaam soepel
en gezond maken én houden en de
lichaamsenergie balanceren. Yoga is dé
manier om te ontstressen. Een ontspannen lichaam is een goede garantie tegen
kwalen en ziekten. Yoga beoefenen verbetert uw lichaamshouding en kracht,
evenwicht, coördinatie en flexibiliteit.
Het is een eeuwenoude levensvisie die
de kwaliteit van uw leven sterk kan beïnvloeden en verbeteren.
Onze lesgeefster zal deze sessies in
goede banen leiden en ervoor zorgen
dat iedereen de juiste begeleiding krijgt.
Vergeet jullie matje, een dekentje en

handdoek
niet. Je draagt
best
loszittende
comfortabele kledij.

Tai Chi

ELKE VRIJDAG VAN 10U00 TOT
11U00, ZAAL WINTER
Deelname: € 4 per les
Voor een 10 beurtenkaart betaal je €
30 en bespaar je 1 euro per les.
Regelmatig Tai Chi beoefenen:
- Vermindert het risico op vallen
- Houdt gewrichten soepel
- Versterkt de spieren
- Bevordert de goede ademhaling
- Verbetert de concentratie
- Heeft een gunstig effect op de slaap

Frans voor
beginners (basis)

NIEUW

E REEK
S

WEKELIJKS OP VRIJDAG VAN 13U30
TOT 15U30 IN ZAAL LENTE
Start op vrijdag 11 januari
(laatste les 29/03)
Opgelet: geen les op 25/1 en 08/03
Deelname: €10 voor 10 lessen
Inschrijven noodzakelijk
Betaling mogelijk via overschrijving
BE26 0910 1996 2629 met mededeling ‘je naam + frans voor beginners’
(opgelet: altijd eerst telefonisch
inschrijven)

LDC DE MARETAK
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Op stap in Brussel en je durft de weg niet
vragen of je raakt niet wijs uit wat er op
de menukaart staat? Een tripje Parijs in
gedachten, maar je durft de stap niet
zetten omdat je je niet voldoende verstaanbaar kan maken?
Geen nood! Wij hebben de oplossing
voor je probleem! Wij bieden je een
reeks van 10 lessen Frans voor beginners aan.

Workshop: bloemschikken

DINSDAG 15 JANUARI OM 13U30
Deelname: € 20 (koffie en water
inbegrepen)
Inschrijven noodzakelijk
Betaling mogelijk via overschrijving
BE26 0910 1996 2629
met mededeling ‘je naam + bloemschikken’ (opgelet: altijd eerst telefonisch inschrijven)
Meebrengen: snoeischaar
Een mooi winters bloemstuk met het
beste van wat moeder natuur te bieden heeft… Kim Rossaert leert jullie de
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knepen van het vak.
Iedereen welkom!

Winterwandeling

MAANDAG 18 FEBRUARI, VERTREK
OM 9U30
Samenkomst in de inkomhal van LDC
de Maretak - Deelname gratis
De wandeling duurt ongeveer 2 uurtjes.
Vergeet je aangepast schoeisel niet.

Naaiclub

3/1, 17/01, 31/01, 14/02, 28/02,
14/03 EN 28/03, TELKENS OP
DONDERDAG OM 14U00
Deelname: gratis - Inschrijven noodzakelijk, beperkte groep
Onder begeleiding leer je op een gezellige manier kledingstukken maken.
De naaiclub is er voor iedereen, zowel
gevorderden als beginners. Het is de
bedoeling om steeds samen aan een
stuk te werken. Vergeet je naaimachine
niet…

Vormende
activiteiten
SAMENWERKINGSVERBAND
OKRA Mijlbeek: LIJNDANS

In samenwerking met OKRA Mijlbeek
ELKE VRIJDAG VAN 14U00 TOT
17U00, ZAAL WINTER
Deelname: € 3,50

CM: babymassage

In samenwerking met CM
Midden-Vlaanderen
WOENSDAG 23/01, 6/02 EN 20/03
VAN 14U00 TOT 15U30, ZAAL
HERFST
Deelname: gratis
Info en inschrijving: Inschrijven op naam
van de baby op www.cm.be/agenda
Elke baby heeft lichamelijk contact
nodig. Babymassage creëert een warme
band voor het leven en stimuleert de
lichamelijke en emotionele ontwikkeling van de baby. Deze sessie is geschikt
voor alle baby’s tussen 6 weken en 6
maanden, vergezeld van mama, papa of
grootouder.

Femma: naaicafé

In samenwerking met Femma
Rechteroever Aalst
WOENSDAG 2/01, 6/02 EN 6/03 VANAF 19U30, CAFETARIA
Deelname: € 2,5
Inlichtingen via Ingrid Rubbrecht op
053/77.17.33 of via

Femma-aalst-ro@hotmail.com
Iedereen kiest zelf wat hij maakt,
wij staan je bij met ‘Raad en draad’.
Meebrengen? Naaimachine, verlengdraad, patroon, naaigerief en creativiteit. Iedereen welkom!

CM: Peuters in actie

In samenwerking met CM
Midden-Vlaanderen
WOENSDAG 20 FEBRUARI OM 14U00
Deelname gratis
Info en inschrijving: www.cm.be/agenda
Actieve speel- en beweegtips voor
(groot)ouders en hun peuters.
De peuterperiode is een niet te onderschatten mijlpaal in de ontwikkeling
van elk kind. Tussen 1 en 3 jaar is spelen, lopen, springen, dansen,… kortom
bewegen hun belangrijkste bezigheid.
Want een sterke motorische ontwikkeling legt de basis voor de latere complexe vaardigheden. Maar… wat is er
leuker dan samen spelen en bewegen?
Peuterbewegen geeft je een bredere
waaier aan spelimpulsen en beweegtips waarmee je thuis makkelijk aan de
slag kunt.
Doelgroep: (groot)ouders met hun peuters (1-3 jaar). Aangezien het om een
doe-sessie gaat draag je best losse en
gemakkelijk zittende kledij.
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Nog even een
woordje uitleg
over onze

Wekelijks trekt ons busje er op uit naar de markt van
Dendermonde, het Waasland shoppingcenter, een
dagschotel in Schotte, Interflower te Lokeren,…
Het busje haalt je thuis op, brengt je naar de
bestemming en zet je nadien terug thuis af.
Geïnteresseerd? Ontvang je graag onze kalender?
Geef gerust een seintje aan onze collega,
Isolde Van Eeckhoudt (053/72 29 20).
Zij is de verantwoordelijke en geeft je graag wat
meer info over de werking van onze Plusbus.

Verantwoordelijke Uitgever: Sarah Smeyers - Gasthuisstraat 40, 9300 Aalst

PLUSBUS…

