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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,
Wij presenteren u onze eerste Miss en Mister Maretak.
Proficiat Linda en Rudy!

Onder invloed van de eerste zonnestralen hebben we
een verfrissend programma voor jullie uitgewerkt.
Benieuwd? Neem snel een kijkje…
Tot snel in de Maretak!
Het LDC team

LDC DE MARETAK
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Informatieve activiteiten
Mantelzorgcafé De Palto:
waar heb je recht op als
mantelzorger?

In samenwerking met Stad Aalst, LDC
de Toekomst en LDC de Dendervallei
DINSDAG 2 APRIL 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
Okra Academie:
Paaseiland – mythen en
feiten

In samenwerking met Okra Academie
DINSDAG 23 APRIL VAN 14U30 TOT
17U00, ZAAL WINTER
Deelname: € 5
Inschrijven niet noodzakelijk
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Morgan De Dapper, emeritus professor
Geografie Universiteit Gent
Paaseiland, een nietig eiland, verloren
in de onmetelijke Stille Oceaan, is het
meest geïsoleerde bewoonde eiland
ter wereld. Sedert Rapa Nui – zoals de
bewoners zelf hun eiland noemen – op
Paasdag 1722 ‘ontdekt’ werd door het
Westen, is het eiland in een waas van
geheimzinnigheid gehuld. Waar komen
de bewoners vandaan?
Wat betekenen de 100den reusachtige
stenen beelden die over het ganse
eiland verspreid zijn?

Lotgenotengroep
Contempo

In samenwerking met vzw Contempo
MAANDAG 13 MEI EN 3 JUNI 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.

Lenabeau – Praatcafé
‘Zin in een babbel?’

In samenwerking met Lenabeau
WOENSDAG 15 MEI OM 09U00:
ONTBIJTCAFÉ
DONDERDAG 20 JUNI: UITEENZETTING DOOR DR. STILLAERT IVM
BORSTRECONSTRUCTIE
Lotgenotengroep voor vrouwen en
mannen met en na borstkanker, organiseert het praatcafé ‘Zin in een babbel?’.

Praatcafé dementie:
Belevingsgericht in
contact – Geert Baetens,
Contactclowns NeuzeNeuze
In samenwerking met Praatcafé
dementie
DONDERDAG 16 MEI OM 19U30
(TOT 21U30)
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 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!

Diabetesliga: Infoavond –
Hou je nieren gezond
In samenwerking met Diabetesliga
VRIJDAG 17 MEI OM 20U00
Deelname: gratis
Inschrijven niet noodzakelijk

Spreker: Prof. Hilbrands (nefroloog-endocrinoloog UZ Brussel )
Hoe belangrijk zijn nieren voor je
gezondheid? Ze filteren je bloed,
maken hormonen aan, absorberen
mineralen, verwijderen giftige afvalstoffen, neutraliseren zuren en maken urine
aan. Dus beter gezonde nieren!

LDC DE MARETAK
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Okra Academie: Achter de
schermen van de topsport

In samenwerking met Okra Academie
DINSDAG 21 MEI VAN 14U30 TOT
17U00, ZAAL WINTER
Deelname: € 5
Inschrijven niet noodzakelijk
Louis De Pelsmaeker,
voormalig sportanker VRT
De naam Louis De Pelsmaeker doet bij
velen ongetwijfeld een belletje rinkelen.
We kennen hem als vast sportanker
bij de voormalige BRT, later VRT. Hij
maakte zijn debuut op TV in de jaren
’60 en werd redactiesecretaris sport TV
in ’89. Tijdens deze voordracht neemt
hij ons vanuit zijn eigen ervaringen,
mee achter de schermen van de topsport en vertelt hij meer over de vrouw
in de sport.
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Lucien!

In samenwerking met De Fietserij,
Team senioren Stad Aalst, LDC de
Dendervallei en LDC De Toekomst
ZONDAG 23 JUNI, OM 14U30,
FIETSPISTE CIMORNÉ
(ALFRED NICHELSTRAAT)
Deelname: € 10
Inschrijven aan het onthaal van LDC
de Toekomst of De Fietserij
Tip: Kom in wielertenue en
ontvang een leuk gadget
Lucien Van Impe blikt terug op zijn start
als profrenner, precies 50 jaar geleden.
Hij neemt ons samen met Filip
Osselaer, auteur van het boek ‘Lucien!’
mee doorheen zijn palmares, de hoogtepunten, zijn unieke status als laatste
Belgische Tourwinnaar, maar schuwt
ook geen uitspraken en verhalen die
de schaduwzijde van het wielrennen
tonen.

Recreatieve activiteiten
Leeshoek

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

Rummikub

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!

IJssalon De Maretak

ELKE DAG, IN ONZE CAFETARIA
Inschrijven niet noodzakelijk
Ze zijn er weer…
Geniet nog tot eind september van onze
goed gevulde ijscoupes!
Smakelijk!

Kubb spel

TELKENS OP DINSDAG VANAF 14U00
Deelname: gratis
Inschrijven niet noodzakelijk
Kubb is een buitenspel voor jong en
oud met als doel het omvergooien van

houten blokken door er
houten stokken tegen aan te
gooien. Kubben is een Zweeds spel
en sinds een aantal jaren ook razend
populair bij ons. Net zoals vorig jaar kan
je bij mooi weer gezellig in groep komen
kubben. Toch liever op een andere dag?
Geen enkel probleem!

UITSTAP Antwerpen Elixir d’Anvers

WOENSDAG 3 APRIL OM 08U30
AAN LDC DE MARETAK
Deelname: € 15 (maaltijd niet
inbegrepen)
Inschrijven noodzakelijk
Betaling ook mogelijk via
overschrijving BE26 0910 1996 2629
met mededeling ‘je naam +
Antwerpen’ (opgelet: altijd eerst
telefonisch inschrijven)
We spreken af om 08u15 aan ons LDC
en trekken per bus naar Antwerpen. In
de voormiddag bezoeken we de stokerij
van Elixir d’Anvers. De rondleiding duurt
2 uur, met op het einde een degustatie
van 3 producten. Rond 11u30 brengt de
bus ons zo dicht mogelijk naar het centrum van Antwerpen. Na 10 minuutjes
stappen zijn jullie ter plaatse en zijn jullie de hele namiddag vrij. We vertrekken
om 16u30 opnieuw richting Aalst.

LDC DE MARETAK
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Bingo

WOENSDAG 10 APRIL, 29 MEI EN
19 JUNI, TELKENS OM 14U00 IN DE
CAFETARIA
Deelname € 1 per spel
Inschrijven niet noodzakelijk
Een vaste
verzekerd…

waarde!

Amusement

Paasontbijt

WOENSDAG 17 APRIL OM 09U00,
ZAAL WINTER
Deelname: € 6
Inschrijven noodzakelijk
Betaling ook mogelijk via
overschrijving BE26 0910 1996 2629
met mededeling ‘je naam +
paasontbijt’ (opgelet: altijd eerst
telefonisch inschrijven)
Wij zorgen voor een stevig ontbijt! Jullie
voor de sfeer en de gezelligheid?
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Modeshow Noors Collection
DONDERDAG 18 APRIL OM 14U30,
ZAAL WINTER
Deelname: gratis
Inschrijven niet noodzakelijk

Nog een plaatsje in de kleerkast? Het
ideale moment om je garderobe uit te
breiden…

UITSTAP: de koninklijke
Serres te Laken

WOENSDAG 24 APRIL OM 08U30
AAN LDC DE MARETAK
Deelname: € 15 (maaltijd niet
inbegrepen)
Inschrijven noodzakelijk
Betaling ook mogelijk via
overschrijving BE26 0910 1996 2629
met mededeling ‘je naam +
koninklijke serres’ (opgelet: altijd
eerst telefonisch inschrijven)

We spreken af om 08u30 aan ons LDC
en trekken per bus richting Laken. In
de voormiddag wandelen we door de
koninklijke Serres. Het is niet mogelijk
om een gids in te huren voor een rondleiding, we doen dit dus op eigen houtje.
Rond de middag brengt de bus ons naar
een shoppingcenter in Woluwe. Daar
zijn voldoende eet- en drankgelegenheden én uiteraard een groot aantal
winkels.
We vertrekken om 16u30 opnieuw richting Aalst

in een live
performance
en kunnen zij het
niet laten om hun favoriete liedjes mee te zingen.
Op deze leuke en originele manier
dompelt dit fantastische zangduo het
publiek onder in romantische nostalgie
en wordt deze voorstelling een ongelofelijk leuke belevenis met liedjes die jullie zeker gaan herkennen.
Niet meezingen, wordt echt lastig.
U komt toch ook?

Moeder- en vaderdagfeest:
De Tijd van toen

Quiz met thema als
‘algemene kennis’

Deze unieke voorstelling speelt zich af
in de huiskamer van Marie-Anne en Kris.
Samen zitten ze, net als vroeger, aan de
radio gekluisterd. Spontaan vervallen zij

Ludieke quiz waar amusement
primeert! Altijd prijs…

WOENSDAG 8 MEI OM 14U00
Deelname: € 6
Inschrijven noodzakelijk.
Betaling ook mogelijk via overschrijving BE26 0910 1996 2629
met mededeling ‘je naam + De tijd
van toen’ (opgelet: altijd eerst telefonisch inschrijven)

WOENSDAG 15 MEI OM 14U00
Deelname: € 4
Inschrijven noodzakelijk, beperkte
plaatsen.
Betaling ook mogelijk via overschrijving BE26 0910 1996 2629
met mededeling ‘je naam + quiz’
(opgelet: altijd eerst telefonisch
inschrijven)

LDC DE MARETAK
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Cinema de Maretak

DONDERDAG 23 MEI EN DONDERDAG 27 JUNI OM 13U30, ZAAL
WINTER
Deelname: gratis
Inschrijven niet noodzakelijk
Wij selecteren voor jullie een recente
film.
Laat jullie verrassen door onze keuze.

UITSTAP: Sluis

WOENSDAG 5 JUNI OM 08U30 AAN
LDC DE MARETAK
Deelname: € 10 (maaltijd niet
inbegrepen)
Inschrijven noodzakelijk
Betaling ook mogelijk via overschrijving BE26 0910 1996 2629
met mededeling ‘je naam + Sluis’
(opgelet: altijd eerst telefonisch
inschrijven)
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Op algemeen verzoek en onder het
motto: “u vraagt, wij draaien” trekken
we opnieuw naar Sluis!
We spreken af om 08u30 en vertrekken
per bus de grens over. Om 16u keren we
opnieuw huiswaarts.

Zomerbarbecue

WOENSDAG 12 JUNI OM 11U00,
ZAAL ZOMER
Deelname: € 10
Inschrijven noodzakelijk
Betaling ook mogelijk via overschrijving BE26 0910 1996 2629
met mededeling ‘je naam +
zomerbbq’ (opgelet: altijd eerst
telefonisch inschrijven)
We zetten het seizoen stevig in en serveren u een zomerse barbecue!
De gebruikelijke formule: 3 stukken
vlees, groenten en brood à volonté
U komt toch?

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.

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.

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 (2 en 9 april is
er geen les)
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

LDC DE MARETAK
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staat u bij met raad en daad.
Benieuwd? Kom dan zeker
proberen.

eens

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.
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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

Naaiclub

11/04, 25/04, 09/05, 23/05, 06/06
EN 20/06, TELKENS OP DONDERDAG
OM 14U00
Deelname: gratis
Inschrijven noodzakelijk, beperkte
groep

Onder begeleiding van een vrijwilliger
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…

WORKSHOP:
bloemschikken

DINSDAG 16 APRIL 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
Iedereen welkom!

CREATIEVE
WORKSHOP:
kadoosjes maken

WOENSDAG 17 APRIL, OM 14U00
Deelname: 6 euro
Inschrijven noodzakelijk
Betaling mogelijk via overschrijving
BE26 0910 1996 2629
met mededeling ‘je naam + kadoosjes’ (opgelet: altijd eerst telefonisch
inschrijven)
De dames van Il mana zijn creatieve
duizendpoten die jullie graag met raad en
daad bijstaan om zelf aan de slag te gaan.
Een leuk doosje om een centje of een
kleinigheid in te stoppen voor Pasen, een
communie of Lentefeest…

Computerles: basiscursus

TELKENS OP DINSDAG OM 14U00,
START DINSDAG 23 APRIL
Deelname: € 25 voor de reeks (inclusief USB stick + cursusmateriaal)
Inschrijven noodzakelijk, plaatsen
beperkt (7 beschikbare computers)!
Betaling ook mogelijk via overschrijving BE26 0910 1996 2629
met mededeling ‘je naam + basis
PC’ (opgelet: altijd eerst telefonisch
inschrijven)
Gedurende 10 weken kunnen jullie
onder deskundige begeleiding de knepen van het vak leren.

LDC DE MARETAK
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Computerles:
basiscursus deel 2

TELKENS OP DONDERDAG OM
14U00, START DONDERDAG 25
APRIL
Deelname: € 10 voor de reeks
Inschrijven noodzakelijk, plaatsen
beperkt (7 beschikbare computers)!
Betaling ook mogelijk via overschrijving BE26 0910 1996 2629
met mededeling ‘je naam + basis PC
deel 2’ (opgelet: altijd eerst telefonisch inschrijven)

Lentewandeling

MAANDAG 17 JUNI, VERTREK OM
9U30
Samenkomst in de inkomhal van LDC
de Maretak
Deelname gratis
De wandeling duurt ongeveer 2 uurtjes.
Vergeet je aangepast schoeisel niet.

Je kent de basis, maar wil toch graag
nog wat extra ondersteuning krijgen?
Dan hebben wij de ideale cursus voor
jou.

Creatieve workshop: parels
van papier
WOENSDAG 22 MEI, OM 14U00
Deelname: 6 euro
Inschrijven noodzakelijk
Betaling mogelijk via overschrijving
BE26 0910 1996 2629
met mededeling ‘je naam + parelsvanpapier’ (opgelet: altijd eerst
telefonisch inschrijven)

De dames van Il mana zijn creatieve
duizendpoten die jullie graag met raad
en daad bijstaan om zelf aan de slag te
gaan.
Parels van papier? Heel fijn werk maar
met een mooi resultaat! Geïnteresseerd?
Schrijf je dan snel in.
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CREATIEVE WORKSHOP:
bierviltjes maken met stof

WOENSDAG 26 JUNI, OM 14U00
Deelname: 6 euro
Inschrijven noodzakelijk
Betaling mogelijk via overschrijving
BE26 0910 1996 2629
met mededeling ‘je naam + bierviltjes’ (opgelet: altijd eerst telefonisch
inschrijven)
De dames van Il mana zijn creatieve
duizendpoten die jullie graag met raad
en daad bijstaan om zelf aan de slag
te gaan. Heel leuk om je tafel op te
fleuren…

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 08/05 EN 12/06 VAN
14U00 TOT 15U30, ZAAL HERFST
Deelname: gratis
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
ELKE 1STE EN 3DE WOENSDAG VAN
DE MAAND VANAF 19U30, CAFETARIA (NIET OP FEESTDAGEN EN IN
SCHOOLVAKANTIES) (17/04 GEEN
LES)
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!
peuters (1-3 jaar). Aangezien het om een
doe-sessie gaat draag je best losse en
gemakkelijk zittende kledij.

LDC DE MARETAK
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MANTE LZ O R G CAFÉ
Aalst
WAAROM?
Als mantelzorger is het moeilijk om
nog tijd voor jezelf te vinden. Soms
heb je het gevoel dat niemand
je situatie begrijpt. Daarom
hebben we het mantelzorgcafé
opgericht waar mantelzorgers
elkaar kunnen ontmoeten en
kunnen bijleren over thema’s
die ze zelf kiezen zoals opvang,
wonen, psychologische
steun, tegemoetkomingen,
praktische hulp, enz.
WAAR EN WANNEER?
De Palto vindt plaats op drie
verschillende locaties, aan
de hand van een maandelijks
doorschuifsysteem:

Contact en inschrijvingen (GRATIS):
053 72 29 20 of demaretak@aalst.be
Kijk op www.mantelzorghub.be
voor alle informatie

2 APRIL 2019 – LDC De
Maretak, Albrechtlaan 119a,
9300 Aalst – 13.30 tot 16 uur
Waar heb je recht op als
mantelzorger? Toelichting
door Zorgbalie (stad Aalst)
7 MEI 2019 – LDC De Dendervallei,
Alfons De Cockstraat 12a, 9310
Herdersem – 19 tot 21.30 uur
Het moet niet altijd serieus
zijn, tijd voor een lachsessie
want lachen is gezond
4 JUNI 2019 – LDC De Toekomst,
Sint-Kamielstraat 85, 9300
Aalst – 9.30 tot 12 uur
Mantelzorgvriendelijk reizen
2 JULI 2019 – LDC De Maretak,
Albrechtlaan 119a, 9300
Aalst – 13.30 tot 16 uur
Zomerwandeling in Aalst
(breng gerust de persoon
voor wie u zorgt mee!)
6 AUGUSTUS 2019 – LDC
De Dendervallei, Alfons
De Cockstraat 12a, 9310
Herdersem – 19 tot 21.30 uur
Culinaire avond

Verantwoordelijke Uitgever: Sarah Smeyers - Gasthuisstraat 40, 9300 Aalst

DE PALTO

De Palto is een ontmoetingsplek
waar personen die zorgen voor een
naaste terecht kunnen voor een
luisterend oor en een deugddoende
babbel in een hartelijke sfeer. Heb
je een praktische vraag of gewoon
zin om eens onbezorgd te lachen?
Tijdens onze mantelzorgcafés
is gezelligheid troef.

