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LOKAAL DIENSTENCENTRUM DE MARETAK
Albrechtlaan 119A, 9300 Aalst
Tel. 053 72
76 29
55 20
centrumleider.demaretak@ocmwaalst.be
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: enkel na afspraak, tel: 0484 70 52 01
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,
Na al die hittegolven zijn we dringend toe aan wat
afkoeling en dus hebben we voor jullie een verfrissend
najaarsprogramma uitgewerkt.
In november vieren we naar goede gewoonte de seniorenweek en daar hoort uiteraard een spetterend optreden bij:
deze keer hebben we William opnieuw te gast.
We hebben ook een paar veelbelovende uitstappen op het
menu. Benieuwd? Kijk snel verderop in deze brochure en
ontdek ons volledig aanbod voor dit najaar.
Tot snel in de Maretak!
Het LDC team

LDC DE MARETAK
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Informatieve activiteiten
Mantelzorgcafé De Palto:
lezing seniorenspreekuur

Okra Academie: Artrose –
oorzaken en behandeling

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.

Mark Walschot, reumatoloog UZ Brussel

In samenwerking met Stad Aalst, LDC
de Toekomst en LDC de Dendervallei
DINSDAG 1 OKTOBER VAN 13U30
TOT 16U, ZAAL HERFST
Deelname: gratis

Deze keer hebben we Guido De
Meyer, van het Centrum Geestelijke
Gezondheidszorg Zuid-OostVlaanderen, te gast die een
woordje uitleg komt geven over het
seniorenspreekuur.

DE PALTO
MANTE LZ O R G CAFÉ
Aalst

In samenwerking met Okra Academie
DINSDAG 22 OKTOBER VAN 14U30
TOT 17U00, ZAAL WINTER
Deelname: € 5
Inschrijven niet noodzakelijk

Van alle reumatische aandoeningen
is artrose het vaakst voorkomend.
Het zorgt voor pijn en stijfheid en
kan iemand sterk beperken in zijn of
haar dagelijkse bezigheden. Maar hoe
ontstaat artrose eigenlijk? En wat kan
eraan gedaan worden? Dokter Walschot
zet op een rijtje wat u moet weten over
de aandoening en de mogelijke behandeling ervan. In samenwerking met UPV
vzw - VUB

Lenabeau – Praatcafé
‘Zin in een babbel?’

In samenwerking met Lenabeau
WOENSDAG 23 OKTOBER VAN
19U00-21U30
WOENSDAG 11 DECEMBER VAN
19U00-21U30
Lotgenotengroep voor vrouwen en
mannen met en na borstkanker, organiseert het praatcafé ‘Zin in een babbel?’.
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23/10 : Angst voor herval na kanker –
Sarah Hauspie -Oncopsychologe – Az
Maria Middelares Gent
11/12: Borstkanker & Menopauze – Ilse
Platteau – Menopauzeconsulent –
Centrum ‘Pure Living’

Lotgenotengroep
Contempo

In samenwerking met vzw Contempo
MAANDAG 4/11 EN 9/12 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.

Diabetesliga: Infoavond
‘Vernieuwing in de
diabeteszorg, heeft België
er nog geld voor?’

In samenwerking met Diabetesliga
VRIJDAG 15 NOVEMBER OM 20U00
Deelname: gratis

Inschrijven
niet noodzakelijk
Er beweegt veel in diabetesland. Hoe gaat België om met
de vele vernieuwingen die op ons
afkomen.
Spreker : Dr. Frank Nobels

Okra Academie: Een
duivelse transitie

In samenwerking met Okra Academie
DINSDAG 19 NOVEMBER VAN 14U30
TOT 17U00, ZAAL WINTER
Deelname: € 5
Inschrijven niet noodzakelijk
Christophe Busch, Algemeen directeur
Kazerne Dossin Mechelen
Wanneer na afloop van de Tweede
Wereldoorlog de ware omvang van
de gruweldaden van de nazi’s aan het
licht komt, is er één vraag die de wereld
bezighoudt: hoe was het menselijk
mogelijk die misdaden te begaan?
Aanvankelijk werden de daders als
uitzonderlijk kwaadaardige sadisten
en psychopaten beschouwd. Uit verder
onderzoek bleken veel daders echter
eenvoudige burgers te zijn met normale gezinslevens en heel gewone
sociale relaties. Vanuit die opmerkelijke
vaststelling groeide de aandacht voor
het zogenaamde daderperspectief:
Hoe zijn schijnbaar ‘gewone’ mensen

LDC DE MARETAK

5

in staat anderen de meest gruwelijke
dingen aan te doen? Aan de hand van
historische en hedendaagse voorbeelden en wetenschappelijk onderzoek
probeert Christophe Busch deze processen te verklaren.

Okra Academie: Een pop
voor Hannah

In samenwerking met Okra Academie
DINSDAG 10 DECEMBER VAN 14U30
TOT 17U00, ZAAL WINTER
Deelname: € 5
Inschrijven niet noodzakelijk
Peggy Poppe, auteur en
psychotherapeute

De grootmoeder van Peggy Poppe overleefde de holocaust niet. Tijdens haar
gevangenschap in Antwerpen maakte
ze van haar onderjurk een lappenpop.
Die verborg ze in de wasmand en
smokkelde ze naar buiten tot bij haar
dochter, de moeder van Peggy. Peggy
vertelt tijdens deze lezing het waargebeurde verhaal van haar grootmoeder,
die op een heel onrespectvolle manier
het zwijgen werd opgelegd in het concentratiekamp van Auschwitz. Met haar
boek en het verhaal dat ze brengt wil ze
haar grootmoeder opnieuw een stem
geven. En vooral ook de boodschap die
zij overbracht, de onuitputtelijke liefde
van een moeder voor haar kind die zich
uit in heel kleine dingen, opnieuw de
wereld inzetten. Na de voordracht kan
het boek aangekocht en gesigneerd
worden.

SENIORENWEEK
Ontbijt met bubbels

MAANDAG 18 NOVEMBER OM 9U00
Deelname: € 6
Inschrijven noodzakelijk.
Betaling ook mogelijk via overschrijving BE26 0910 1996 2629
met mededeling ‘je naam + ontbijt’
(opgelet: altijd eerst telefonisch
inschrijven)
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Hoe anders kunnen we de seniorenweek beter inzetten dan met een
feestelijk ontbijt?
Wij zorgen voor een rijkelijk ontbijt en
bubbels, jullie zoals steeds voor de
sfeer en de gezelligheid.
Lukt het niet om tot hier te raken, dan
komt onze Plusbus je graag ophalen en
nadien terug thuis brengen. Geef ons
een seintje en wij bekijken wat we voor
jou kunnen doen.

Internationale mannendag

DINSDAG 19 NOVEMBER, HELE DAG
Deelname: gratis
Vandaag
krijgen alle
mannen bij
ons 1 gratis
tas koffie
aangeboden.

Tai chi
initiatie

VRIJDAG 22 NOVEMBER OM 10U00
Deelname: gratis
Elke vrijdag kan je bij ons tai chi komen
beoefenen… vandaag kan je een keertje gratis komen proberen!
Vergeet je sportieve kledij niet.

Dansnamiddag met
optreden van William

WOENSDAG 20 NOVEMBER OM
14U00
Deelname: € 6
Inschrijven noodzakelijk.
Betaling ook mogelijk via overschrijving BE26 0910 1996 2629
met mededeling ‘je naam + William’
(opgelet: altijd eerst telefonisch
inschrijven)
Wij voorzien voor al onze gasten een
kopje koffie of thee met een stukje taart
en uiteraard alweer een spetterend
optreden van William!
Ambiance verzekerd! U komt toch ook?
Lukt het niet om tot hier te raken, dan
komt onze Plusbus je graag ophalen en
nadien terug thuis brengen. Geef ons
een seintje en wij bekijken wat we voor
jou kunnen doen.

LDC DE MARETAK
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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

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!

Uitstap: Safaripark Beekse
Bergen (Nederland)

WOENSDAG 16 OKTOBER, VERTREK
OM 7U15
Deelname: € 50 (kinderen 40€)
Inschrijven noodzakelijk,
beperkte plaatsen.
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Betaling ook mogelijk via
overschrijving BE26 0910 1996 2629
met mededeling ‘je naam +
beeksebergen’ (opgelet: altijd eerst
telefonisch inschrijven)
Na het succes van vorige keer bezoeken
we voor een tweede maal de Beekse
Bergen.
We spreken af om 7u15 aan de
Maretak en vertrekken richting onze
noorderburen.
In de voormiddag krijgen we per bus
een rondleiding met gids doorheen het
park. Nadien is er een barbecue voorzien in het Safarirestaurant.
De barbecue bestaat uit: 4 stukken vlees
per persoon, diverse rauwkostsalades
en sauzen, stokbrood en frietjes.
Na de middag kunnen jullie op eigen
houtje (per boot of te voet) het park
verkennen.
Om 17u vertrekken opnieuw richting
Aalst.

Halloween barbecue

WOENSDAG 23 OKTOBER, VANAF
11U00
Deelname: € 10
Inschrijven noodzakelijk,
beperkte plaatsen.
Betaling ook mogelijk via
overschrijving BE26 0910 1996 2629
met mededeling ‘je naam +
halloweenbarbecue’ (opgelet: altijd
eerst telefonisch inschrijven)
Een vaste traditie die we graag in ere
houden!
Wij bieden jullie griezelig veel vlees en
een bangelijk buffet.
Lukt het niet om tot hier te raken, dan
komt onze Plusbus je graag ophalen en
nadien terug thuis brengen. Geef ons
een seintje en wij bekijken wat we voor
jou kunnen doen.

Optreden Connie Neefs
in CC De Werf

In samenwerking met Senioren Aalst
en LDC’s Aalst
ZONDAG 27 OKTOBER, OM 14U00 IN
CC DE WERF
Deelname: € 8, opgelet! Tickets aan
te kopen aan de balie van CC De Werf.
Inschrijven noodzakelijk

Het liedje van
deze
TV-pionier
was duidelijk niet vergeten en maakte heel wat los bij
het publiek. Dat was voor Connie
de aanleiding om een nieuw liedjesprogramma te maken.
Op 31 oktober 1953 doet het fenomeen
Televisie haar intrede in Vlaanderen.
Vanaf die dag worden in steeds meer
huiskamers stoelen en tafels aan de
kant geschoven om plaats te maken
voor een nieuw meubel: de TV.
Steeds meer mensen keken naar
dezelfde
uitzendingen
zoals
het nieuws, het weerbericht en
amusementsprogramma’s.
Iedereen die vanuit de studio’s van het
Flageygebouw op de buis kwam was op
slag in heel het land bekend: Schipper
naast Mathilde, Armand Pien, Nonkel
Bob, Tante Terry, Tony Corsari, maar
ook Bonanza en zoveel meer.
Connie
Neefs
duikt
65
jaar
TV-geschiedenis in met zeer herkenbare
liedjes, anekdotes en beelden vanaf de
beginperiode van de Vlaamse Televisie

Tijdens Villa Vanthilt zong Connie ‘Even
geduld, de filmlas is gebroken’, een
nummer van de legendarische Jef Burm.
Er volgden heel veel positieve reacties.

LDC DE MARETAK
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Cinema de Maretak

WOENSDAG 30 OKTOBER, ZAAL
WINTER
Deelname: gratis
Inschrijven niet noodzakelijk
Omdat het bijna Halloween is draaien
wij voor jullie The Addams Family!

Wij voorzien een rijkelijk buffet met
lekkers van de sint en nadien mogen
alleen de brave mensen op schoot bij
de Heilige man.
Lukt het niet om tot hier te raken, dan
komt onze Plusbus je graag ophalen en
nadien terug thuis brengen. Geef ons
een seintje en wij bekijken wat we voor
jou kunnen doen.

Bingo

WOENSDAG 13 NOVEMBER EN 4
DECEMBER OM 14U00 IN DE
CAFETARIA
Deelname € 1 per spel
Inschrijven niet noodzakelijk
Een vaste waarde!
Amusement verzekerd…

Quiz met foto’s uit de oude
doos
Op schoot bij de sint

WOENSDAG 6 NOVEMBER,
OM 14U00
Deelname: € 6
Inschrijven noodzakelijk,
beperkte plaatsen.
Betaling ook mogelijk via
overschrijving BE26 0910 1996 2629
met mededeling ‘je naam + sint’
(opgelet: altijd eerst telefonisch
inschrijven)
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WOENSDAG 27 NOVEMBER OM
14U00
Deelname: € 4
Inschrijven noodzakelijk, beperkte
plaatsen.
Betaling ook mogelijk via
overschrijving BE26 0910 1996 2629
met mededeling ‘je naam + quizfoto’
(opgelet: altijd eerst telefonisch
inschrijven)
Ludieke quiz waar amusement primeert! Altijd prijs…

Vergeet niet om bij de inschrijving 3 kinderfoto’s van jezelf mee te brengen.

Kerstmarkt LDC de Maretak
WOENSDAG 11 DECEMBER,
VANAF 14U00
Gratis toegang

Kom onze verse warme suikerwafels
en andere lekkernijen proeven en laat
je mee onderdompelen in de kerstsfeer. Ook nieuwsgierig naar onze
standhouders?
Ben je een creatieve duizendpoot en wil
je ook graag deel uitmaken van onze
kerstmarkt? Geef ons snel een seintje
en wij voorzien je met veel plezier een
plaatsje als standhouder.

Kerstbrunch

DINSDAG
17 DECEMBER OM 11U00
Deelname: € 10
Inschrijven noodzakelijk, beperkte
plaatsen.
Betaling ook mogelijk via
overschrijving BE26 0910 1996 2629
met mededeling ‘je naam +
kerstbrunch’ (opgelet: altijd eerst
telefonisch inschrijven)
Lukt het niet om tot hier te raken, dan
komt onze Plusbus je graag ophalen en
nadien terug thuis brengen. Geef ons
een seintje en wij bekijken wat we voor

jou kunnen doen.
Traditiegetrouw
sluiten we het jaar
af met een welverdiende
kerstbrunch.

Uitstap: kerstmarkt in
Oostende

DONDERDAG 19 DECEMBER,
VERTREK OM 8U30
Deelname: € 10
Inschrijven noodzakelijk, beperkte
plaatsen. Betaling ook mogelijk via
overschrijving BE26 0910 1996 2629
met mededeling ‘je naam +
oostende’ (opgelet: altijd eerst
telefonisch inschrijven)
Beleef een magische eindejaarsperiode
op de gloednieuwe kerstmarkt van
Oostende. Bij Winter in het park wordt
de gezelligste periode van het jaar, nog
intenser beleefd! Met elke dag nieuwe
acts en magische momenten is Winter
in het park een plaats om gezellig,
samen met vrienden en familie uit te
kijken naar Kerstmis en af te tellen tot
het nieuwe jaar.
Kom en beleef een onvergetelijke
uitstap in onze magische wereld in het
Leopoldpark. Naast de ijspiste op de
vijver vind je er ook meer dan 50 kerstchalets met delicatessen van over heel
de wereld. Of kom je gewoon voor de
verrukkelijke warme chocomelk?

LDC DE MARETAK

11

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
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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
(UITGEZONDERD TIJDENS DE
SCHOOLVAKANTIES)
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.

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

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.

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
Yoga is een reeks van oefeningen en

Naaiclub

10/10, 24/10, 7/11, 21/11, 5/12 EN
19/12 TELKENS OP DONDERDAG OM
14U00
Deelname: gratis
Inschrijven noodzakelijk, beperkte
groep
Onder begeleiding van een vrijwilliger leer je op een gezellige manier

LDC DE MARETAK

13

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…

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
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Workshop: bloemschikken
‘Allerheiligen’

DINSDAG 15 OKTOBER 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!

Herfstwandeling

MAANDAG 21 OKTOBER, 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.

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 16/10, 27/11 EN 18/12
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.

CM: Peuters in actie

In samenwerking met CM
Midden-Vlaanderen
WOENSDAG 27 NOVEMBER
OM 14U00
Deelname gratis
Info en inschrijving:
www.cm.be/agenda

Actieve 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? Doelgroep: (groot)ouders met
hun peuters (1-3 jaar)
Aangezien het om een doe-sessie gaat
draag je best losse en gemakkelijk zittende kledij.

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)
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

15

•
•
•
•
•
•
•
•
•

BINGO
BLOEMSCHIKKEN
EEKHOORN
FILMNAMIDDAG
HALLOWEENBARBECUE
HERFSTWANDELING
KASTANJE
KERSTBRUNCH
KERSTMARKT

•
•
•
•
•
•
•
•

PADDENSTOEL
QUIZ
SAFARIPARK
SINT
SJAAL
TRUI
WILLIAM
YOGA

Verantwoordelijke Uitgever: Sarah Smeyers - Gasthuisstraat 40, 9300 Aalst

VIND JIJ ALLE VERBORGEN WOORDEN
IN DEZE WOORDZOEKER?

