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LOKAAL DIENSTENCENTRUM DE MARETAK
Albrechtlaan 119A, 9300 Aalst
Tel. 053 76 55 20
centrumleider.demaretak@ocmwaalst.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)
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,
De warmte, het licht , de vrolijkheid, het buiten zijn maakt
dat veel mensen er zich heel goed bij voelen.
Toch is genieten van heel warm zomerweer niet zonder
gevaar. Vooral meer kwetsbare groepen moeten extra
voorzichtig zijn.
Voorzorgsmaatregelen en tips bij hitte:
- Drink koele, maar geen ijskoude dranken.
- Drink veel water, ook al heeft u geen dorst.
- Zorg voor luchtige kledij en bescherm
uw hoofd wanneer u buiten gaat.
- Hou ramen en deuren overdag gesloten.
- Zorg voor een goede verluchting eenmaal de
temperatuur ’s avonds of ’s morgens gedaald is.
- Zoek koelere ruimtes op, blijf uit de zon gedurende
de warmste delen van de dag of blijf in de schaduw.
- Vermijd fysieke inspanningen en pas uw activiteiten aan.
- Gebruik zonnecrème.
- Bij klachten: raadpleeg uw arts.
Wij duimen voor een mooie zomer en bieden u graag een
verfrissend zomers programma aan!
Steeds welkom en tot snel in de Maretak!
Het LDC team

LDC DE MARETAK
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Informatieve activiteiten
Mantelzorgcafé De Palto:
Zomerwandeling

In samenwerking met Stad Aalst, LDC
de Toekomst en LDC de Dendervallei
DINSDAG 2 JULI 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.
Tijdens de zomermaanden kiezen we
voor aangepaste activiteiten en deze
keer maken we samen een korte wandeling. Tip: kom gerust samen met de
persoon voor wie u zorgt, jullie zijn van
harte welkom!

DE PALTO
MANTE LZ O R G CAFÉ
Aalst
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Lotgenotengroep
Contempo

In samenwerking met vzw Contempo
MAANDAG 9 SEPTEMBER OM 19U30,
ZAAL LENTE
Meer info: 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.

CD&V senioren: professor
Johan Leman

In samenwerking met CD&V senioren
WOENSDAG 11 SEPTEMBER
OM 14U00
Deelname: gratis
Vooraf inschrijven is noodzakelijk.
Dit kan via Chris Borms 0495/71 80
98 – chrisborms@skynet.be of Hugo
Penne 0475/27 81 49, 053/70 07 37 –
hugo.penne@scarlet.be

Johan Leman is pater dominicaan,
professor in de sociale en culturele
antropologie en in België vooral
bekend als voormalig directeur van het
centrum voor gelijkheid van kansen
en voor racismebestrijding. Hij houdt
zich al decennia bezig met migratie en
integratie.

Week van de mobiliteit:
Infosessie Mobi plus en
Plusbus
MAANDAG 16 SEPTEMBER
OM 10U00
Deelname: gratis
Inschrijven noodzakelijk

De week van de mobiliteit, het ideale
moment om onze vervoerdiensten
eens goed in de kijker te zetten. Geen
auto meer? Graag een beetje hulp bij
de boodschappen? Zin in een uitstapje
naar de markt in Dendermonde of
Lede?...		
Bent u nog niet geheel vertrouwd
met ons aanbod, kom dan zeker eens
luisteren. Onze collega, Isolde Van
Eeckhoudt, maakt u graag wegwijs.

Lenabeau
– Praatcafé
‘Zin in een
babbel?’

In samenwerking met Lenabeau
WOENSDAG 18 SEPTEMBER
OM 19U00
Lotgenotengroep voor vrouwen en
mannen met en na borstkanker, organiseert het praatcafé ‘Zin in een babbel?’.

Praatcafé dementie:
Getuigenis van een
mantelzorger

In samenwerking met Praatcafé
dementie
DONDERDAG 19 SEPTEMBER
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

LDC DE MARETAK
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zijn waar mensen steeds opnieuw met
hun vragen en twijfels terecht kunnen.
U bent van harte welkom!

Okra Academie: Waarom
vergissen wij ons zo vaak?
Over optische, akoestische
en cognitieve illusies

In samenwerking met Okra Academie
Dinsdag 24 september van 14u30 tot
17u00, zaal Winter
Deelname: € 5
Inschrijven niet noodzakelijk
Jean Paul Van Bendegem, wiskundige
en filosoof
Wij mensen vergissen ons vaak en veel.
Hoe komt dat? Niet alleen misleiden
onze zintuigen ons meer dan veel, ook
wanneer we ons verstand gebruiken
maken we behoorlijk wat fouten. In
deze lezing zullen daarom optische illusies aan bod komen – hoe misleidend
zijn onze ogen? – maar ook het oor –
het is minder bekend dat ook onze oren
ons kunnen bedriegen – en ten slotte
de zogenaamde cognitieve illusies waar
ons vermogen om helder en correct
na te denken zwaar wordt beproefd.
De verklaring is, zoals Jean Paul Van
Bendegem zal verdedigen, te zoeken in
onze evolutionaire geschiedenis. Een
verrassende en bevlogen voordracht
door een legendarische Logica-prof!
In samenwerking met UPV vzw – VUB.
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Recreatieve activiteiten
Leeshoek

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

Rummikub

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!

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

UITSTAP met de Plusbus:
bezoek aan Hoevewinkel
‘De seizoenschuur’ in
Schellebelle

DINSDAG 9 JULI OF DONDERDAG
22 AUGUSTUS VERTREK OM 13U15
MET DE PLUSBUS
Deelname: € 6
Inschrijven noodzakelijk, beperkte
plaatsen.
Betaling ook mogelijk via overschrijving BE26 0910 1996 2629

LDC DE MARETAK
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met mededeling ‘je naam +
seizoenschuur’ (opgelet: altijd eerst
telefonisch inschrijven)
We spreken af om 13u15 aan de Maretak
en vertrekken van daaruit met de plusbus naar Schellebelle, waar we een uitgebreide rondleiding krijgen.
Jeroen en Delfien, boer en boerin in hart
en nieren, laten ons kennis maken met
hun hoevewinkel “De Seizoenschuur”
waar ze seizoensgebonden groenten,
fruit en vlees van eigen teelt en kweek
verkopen. Het uitgangspunt van hun
landbouwbedrijf is seizoensgebonden,
duurzaam en lokaal telen en kweken.
Asperges, aardbeien uit volle grond,
klein fruit, tomaten zijn maar een greep
uit het assortiment groenten en fruit dat
ze zelf telen. Wij kijken er alvast naar uit!
U toch ook?

UITSTAP met de Plusbus :
bezoek aan ‘Ons Dagelijkse
Groen’ in Meldert

WOENSDAG 17 JULI VERTREK
OM 13U30
Deelname: € 7 met eigen vervoer of €
10 met de Plusbus
Inschrijven noodzakelijk, beperkte
plaatsen.
Betaling ook mogelijk via overschrijving BE26 0910 1996 2629
met mededeling ‘je naam + ons
dagelijks groen’ (opgelet: altijd eerst
telefonisch inschrijven)
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Lokaal en korte keten, principes van
vroeger die opnieuw hip zijn! En daar
worden wij alleen maar blij van. We
bezoeken Ons Dagelijks Groen en worden ontvangen met koffie en cake.
Nadien krijgen we een bedrijfsrondleiding met allerlei proevertjes. Tijdens
de rondleiding komen de 3 peilers van
het bedrijf aan bod: preiproductie met
zorgboerderij, verkoop vers van het
veld en landbouweducatie. Wij kijken er
alvast naar uit! Wie zich makkelijk kan
verplaatsen mag rechtstreeks naar de
boerderij komen, maar je kan ook meerijden met onze plusbus. Geef zeker je
voorkeur door bij inschrijving.

Cinema de Maretak

WOENSDAG 24 JULI EN 21 AUGUSTUS OM 13U30, ZAAL WINTER
Deelname: gratis
Inschrijven niet noodzakelijk
Wij selecteren voor jullie een recente
film.
Laat jullie verrassen door onze keuze.

Uitstap met de Plusbus:
Bezoek Gendarmerie
lokaalmarkt Aalst

VRIJDAG 2 AUGUSTUS VANAF 14U30
Deelname: € 3
Inschrijven noodzakelijk, beperkte
plaatsen.
Betaling ook mogelijk via overschrijving BE26 0910 1996 2629

met mededeling ‘je naam +
Gendarmerie’ (opgelet: altijd eerst
telefonisch inschrijven)
De lokaalmarkt is een wekelijkse en overdekte boerenmarkt in De Gendarmerie,
met elke week een ander aanbod.
Onze Plusbus haalt je graag thuis op en
brengt je nadien veilig terug huis.

Bezoek Belfort Aalst

WOENSDAG 14 AUGUSTUS OM
14U00
DEELNAME: € 3
Inschrijven noodzakelijk, beperkte
plaatsen.
Betaling ook mogelijk via overschrijving BE26 0910 1996 2629
met mededeling ‘je naam + belfort’
(opgelet: altijd eerst telefonisch
inschrijven)

We spreken af om 14u
aan het Belfort, waar een gids
ons zal rondleiden in dit Unesco
Werelderfgoed dat eigenlijk bestaat
uit drie verschillende gebouwen: het
schepenhuis, het gebiedshuisje en de
belforttoren. In het gebiedshuisje kun
je zelf een deuntje spelen op de oude
oefenbeiaard. Wie het echte beiaardiergevoel wil ervaren, bestijgt de 136 trappen in de belforttoren. De beloning is
een prachtig zicht op de stad en de 52
beiaardklokken.

Modeshow Noors Collection
WOENSDAG 4 SEPTEMBER OM
14U30, ZAAL WINTER
Deelname: gratis
Inschrijven niet noodzakelijk

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

UITSTAP: bezoek
luchthaven Zaventem

WOENSDAG 11 SEPTEMBER, VERTREK OM 13U00
Deelname: € 45
Inschrijven noodzakelijk, beperkte
plaatsen.
Betaling ook mogelijk via

LDC DE MARETAK
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overschrijving BE26 0910 1996 2629
met mededeling ‘je naam +
Zaventem’ (opgelet: altijd eerst telefonisch inschrijven)
We vertrekken om 13u aan de Maretak
en zetten koers richting Zaventem.
We starten onze rondleiding om 14u
en eindigen om 17u, nadien keren we
huiswaarts.
We bezoeken het passagiersgebouw
waar we uitleg krijgen over de bouw,
capaciteit en indeling van de terminal.
Nadien bezoeken we pier A.
In deel 2 maken we een rondrit op het
luchthavendomein, langs “General
Aviation”, langs de vrachtstad Brucargo,
de luchthavenbrandweer, de militaire
luchthaven Melsbroek, het waterzuiveringsstation, de nieuwe verkeerstoren
en het computergestuurde luchtverkeersleidingcentrum CANAC. De gids
verschaft ons deskundige uitleg over
alle installaties en gebouwen die we
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onderweg tegenkomen.
De luchthaven wordt heel goed beveiligd en daarom moeten we aan aantal
veiligheidsvoorschriften voldoen:
• Voor elke deelnemer moet er vooraf
een toegangsbadge aangemaakt worden, dat wil zeggen dat wij een kopie
maken van de voor- en achterkant
van uw identiteitskaart. Deze moeten
een maand voor ons bezoek bezorgd
worden aan de luchthaven. Dus graag
zo snel mogelijk langskomen bij Eefje
of Saar voor een kopie van uw identiteitskaart (ten laatste tegen 5/8).
• Voorwerpen die niet toegelaten zijn
aan boord van een vliegtuig (zoals
zakmessen, vloeistoffen en gels)
mogen ook niet meegenomen worden tijdens de rondleiding.
Wij wensen u alvast een aangenaam
verblijf in Zaventem.

Bingo

WOENSDAG 18 SEPTEMBER
OM 14U00 IN DE CAFETARIA
Deelname € 1 per spel
Inschrijven niet noodzakelijk
Een vaste waarde! Amusement
verzekerd…

Dansnamiddag

DONDERDAG 19 SEPTEMBER
OM 14U00
Deelname: € 6
Inschrijven noodzakelijk, beperkte
plaatsen. Betaling ook mogelijk via
overschrijving BE26 0910 1996 2629
met mededeling ‘je naam + dansnamiddag’ (opgelet: altijd eerst telefonisch inschrijven)

Muziekquiz

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

Danske placeren op je favoriete muziek,
een babbeltje slaan met een tasje koffie
en een stukje taart, de ideale combinatie volgens ons. Trek alvast uw beste
dansschoenen aan en wij zorgen voor
de rest. Van harte welkom!

LDC DE MARETAK
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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.

Engelse conversatie

ELKE MAANDAG VAN 9U30
TOT 11U30, ZAAL LENTE (UITGEZONDERD SCHOOLVAKANTIES)
Eerste les: maandag 2 september
(loopt tot 29 juni 2020)
Deelname: €25 voor de volledige
lessenreeks
Betaling ook mogelijk via
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overschrijving BE26 0910 1996 2629
met mededeling ‘je naam + Engelse
les’ (opgelet: altijd eerst telefonisch
inschrijven)
Je spreekt al een klein beetje Engels,
maar je kan toch nog wat oefening
gebruiken? Dan ben jij de persoon die
we zoeken! Onze lerares leert je op een
speelse manier de geheimen van de
Engelse taal. Interesse? Schrijf je dan als
de bliksem in voor deze lessenreeks!

Leer je fototoestel kennen
(NIEUWE REEKS)

ELKE MAANDAG OM 13U30,
ZAAL ZOMER (UITGEZONDERD
SCHOOLVAKANTIES)
Eerste les: maandag 2 september
(loopt tot 29 juni 2020)
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 beter te leren kennen.
Wat kan je er eigenlijk allemaal mee
doen? Hoe neem je de mooiste foto’s

en wat doe je nadien met die foto’s? Dit
alles en nog meer leer je tijdens deze
workshop.
Benodigdheden: je eigen fototoestel
(alle toestellen, groot of klein, zijn
welkom)

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 +

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.

ELKE DINSDAG VAN 11U00
TOT 12U00, ZAAL WINTER
Opgelet: geen lessen in juli en augustus, eerste les 3 september
Deelname: € 4 per 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
staat u bij met raad en daad.
Benieuwd? Kom dan zeker eens
proberen.

LDC DE MARETAK
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Nieuw! Kleuren voor
volwassenen

ELKE DINSDAG VAN 13U00 TOT
16U00, ZAAL LENTE (UITGEZONDERD SCHOOLVAKANTIES)
Eerste les: dinsdag 3 september
(loopt tot 30 juni 2020)
Deelname: € 25 voor de volledige
lessenreeks
Inschrijven noodzakelijk, beperkte
groep
Betaling ook mogelijk via overschrijving BE26 0910 1996 2629
met mededeling ‘je naam + kleuren’
(opgelet: altijd eerst telefonisch
inschrijven)
Meebrengen: eigen kleurpotloden
Kleuren, alleen iets voor kinderen? Dan
zit je er helemaal naast! Onze lesgever

leert je de knepen van het vak! Je zal snel
ontdekken dat kleuren erg ontspannend
werkt voor lichaam en geest! Een echte
aanrader voor wie samen met anderen
creatief wil zijn. Je zorgt zelf voor kleurpotloden en wij zorgen voor een prima
lesgever, gezellige sfeer en niet te vergeten, pareltjes van kleurplaten!

Computerles: basiscursus

TELKENS OP DINSDAG OM 14U00,
ZAAL ZOMER
Eerste les: dinsdag 3 september
(laatste les 10 december 2019)
Deelname: € 14 voor 14 lessen
Inschrijven noodzakelijk, plaatsen
beperkt.
Betaling ook mogelijk via overschrijving BE26 0910 1996 2629
met mededeling ‘je naam + basis
PC’ (opgelet: altijd eerst telefonisch
inschrijven)
Onze lesgevers leren jullie in 14 lessen
de geheimen van de computer. Wie een
eigen laptop heeft mag die meebrengen.

Borduren

WEKELIJKS OP WOENSDAG
TELKENS VANAF 14U00
Deelname: gratis
In groep gezellig borduren, het kan!
Gezelligheid troef!
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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)
Opgelet geen les in juli en augustus,
eerste les 5 september
Deelname: € 4 per les

Naaiclub

4/07, 18/07, 1/08,
29/08,12/09 EN 26/09
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…

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.

LDC DE MARETAK
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Nieuw! Glas graveren

TWEEWEKELIJKS OP DONDERDAG
OM 14U00, ZAAL LENTE
Start 5 september
Deelname: gratis
Meebrengen: glasgraveerset en vaasje of
glazen die je wenst te graveren
Inschrijven noodzakelijk, beperkte groep
Betaling ook mogelijk via overschrijving BE26 0910 1996 2629
met mededeling ‘je naam + glasgraveren’ (opgelet: altijd eerst telefonisch inschrijven)
Wil je graag samen met anderen leren
hoe je een vaasje, wijnglazen of een
karaf kan personaliseren met een
mooie tekening of een leuke tekst? Dat
kan! Onzeker over wat je moet aankopen? Kom dan de eerste les gerust eens
langs voor wat extra informatie. Onze
lesgeefster geeft je graag advies. Van
harte welkom!

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

Leer je Smartphone kennen
(NIEUWE REEKS)
TELKENS OP VRIJDAG VAN 10U0012U00, ZAAL HERFST
Start: vrijdag 6 september (laatste
les 25 oktober)
Deelname: € 8 voor 8 lessen
Inschrijven noodzakelijk, beperkte
plaatsen
Betaling ook mogelijk via overschrijving BE26 0910 1996 2629
met mededeling ‘je naam + smartphone’ (opgelet: altijd eerst telefonisch inschrijven)

Je hebt een smartphone, maar kan er
nog niet zo goed mee werken? Dan is
deze cursus iets voor jou! Onze lesgeefster staat je bij met raad en daad zodanig dat je smartphone op het einde van
deze cursus geen geheimen meer voor
je heeft.
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Franse conversatie

ELKE VRIJDAG VAN 13U30 TOT
15U30, ZAAL LENTE
(UITGEZONDERD
SCHOOLVAKANTIES)
Eerste les: vrijdag 6 september
(loopt tot 26 juni 2020)
Deelname: €25 voor de volledige
lessenreeks
Betaling ook mogelijk via overschrijving BE26 0910 1996 2629
met mededeling ‘je naam + Franse
les’ (opgelet: altijd eerst telefonisch
inschrijven)
Je kan je al een beetje verstaanbaar
maken in het Frans, maar het vlot nog
niet altijd om uit je woorden te geraken? Dan hebben wij de oplossing voor
jou! Wij bieden je de mogelijkheid om
samen met anderen de Franse taal
beter onder de knie krijgen! Wij zorgen
voor koffie en gedreven leraar, jullie
voor de gezelligheid?

WORKSHOP:
bloemschikken

DINSDAG 3 SEPTEMBER
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!

Zomerwandeling

MAANDAG 15 JULI, VERTREK OM
9U30
Samenkomst in de inkomhal van
LDC de Maretak
Deelname gratis
De wandeling duurt ongeveer 2 uurtjes.
Vergeet je aangepast schoeisel niet.
Nadien trakteren we iedereen op een
welverdiende tas koffie of thee.

LDC DE MARETAK
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Vormende
activiteiten
SAMENWERKINGSVERBAND
OKRA Mijlbeek: LIJNDANS

ontwikkeling van de baby. Deze sessie is
geschikt voor alle baby’s tussen 6 weken
en 6 maanden, vergezeld van mama,
papa of grootouder.

Kom op vrijdag 20 september zeker een
kijkje nemen!
De lijndansers geven een optreden in
het kader van hun 10 jaar bestaan!

Femma: naaicafé

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 11 SEPTEMBER 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
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In samenwerking met Femma
Rechteroever Aalst
ELKE 1STE EN 3DE WOENSDAG VAN
DE MAAND VANAF 19U30, CAFETARIA (NIET OP FEESTDAGEN EN IN
SCHOOLVAKANTIES)
(EERSTE LES 18/9)
Deelname: € 2,5
Inlichtingen via Ingrid Rubbrecht
op 053/77.17.33 of via
ingridrubbrecht@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!

LDC DE MARETAK
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Verantwoordelijke Uitgever: Sarah Smeyers - Gasthuisstraat 40, 9300 Aalst

VIND JIJ ALLE VERBORGEN WOORDEN
IN DEZE WOORDZOEKER?

