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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: 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,
Een nieuw jaar, dat staat voor mij synoniem voor
een nieuwe uitdaging! Na bijna 10 jaar geef ik de
fakkel van centrumleider door en kies ik voor een
nieuwe professionele uitdaging.
Ik ben jullie enorm dankbaar voor de voorbije
periode en zal hier vaak met een warm gevoel aan
terug denken.
Ik wens jullie dan ook een fantastisch 2020 toe met
een ijzersterke gezondheid, een stevige portie geluk
en massa’s plezier!
Een welgemeende merci.
Saar

LDC DE MARETAK
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Informatieve activiteiten
Mantelzorgcafé De Palto:
Nieuwjaarsreceptie en
mantelzorgbeurs

In samenwerking met Stad Aalst, LDC
de Toekomst en LDC de Dendervallei
DINSDAG 7 JANUARI VAN 13U30 TOT
16U, IN UTOPIA
Deelname: gratis
De Palto is een ontmoetingsplaats waar
mantelzorgers terecht kunnen voor een
heerlijk kopje koffie terwijl zij in een ontspannen sfeer verhalen kunnen uitwisselen met anderen.
We klinken op het nieuwe jaar en zetten 2020 stevig in met een mantelzorgbeurs. Opgelet, we spreken deze keer af
in Utopia.

DINSDAG 21 JANUARI VAN 14U30
TOT 17U00, ZAAL WINTER
Deelname: € 5
Johan Velghe, co-voorzitter Priester
Daensfonds
Het Priester Daensfonds houdt niet enkel
het gedachtegoed van Daens in eer, maar
vertaalt het ook naar de noden van vandaag. Voorzitter Johan Velghe vertelt
over wat Daens voor de Aalsterse regio
betekende. Hij bewijst tevens dat het ideaal van priester Daens van welvaart en
rijkdom voor ieder van ons, en de strijd
die hij voerde tegen de kloof tussen rijk
en arm en corruptie en onrecht, vandaag
nog steeds brandend actueel zijn.

Infonamiddag:
Belgisch Centrum
voor Geleidehonden

WOENSDAG 22 JANUARI OM 14U00,
ZAAL WINTER
Deelname: gratis
Vooraf inschrijven is noodzakelijk.

Okra Academie:
Daens, meer dan een ver
haal uit het verleden

In samenwerking met Okra Academie
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Het Belgisch Centrum voor Geleide
honden (BCG) is een mobiliteitsorganisatie die sinds 1990 blindengeleidehonden
opleidt voor personen met een visuele
beperking. Een geleidehond draagt bij
tot de integratie van blinde of slechtziende personen in onze maatschappij.
De hond geeft hen de mogelijkheid zich
zelfstandiger, sneller, meer ontspannen,

maar vooral veiliger te verplaatsen.
Tijdens deze infosessie komen we ook
te weten wat er met onze ingezamelde
dopjes wordt gedaan en hoe we hiermee
de organisatie kunnen steunen.
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.

Infonamiddag:
Brandpreventie thuis door
Brandweermuseum Aalst

WOENSDAG 29 JANUARI, OM 14U00
Deelname gratis
Het voorkomen van brand is dé prioriteit! Ook voor de brandweer. Het klinkt
vanzelfsprekend, maar het is lang niet
evident. Tijdens deze infosessie krijg je
allerlei praktische tips en adviezen die je
thuis makkelijk zelf kan toepassen.

Mantelzorgcafé
De Palto: EHBO cursus

In samenwerking met Stad Aalst,
LDC de Toekomst en LDC de Dender
vallei
DINSDAG 4 FEBRUARI VAN 13U30
TOT 16U, ZAAL HERFST.
Deelname: gratis
De Palto is een ontmoetingsplaats waar
mantelzorgers terecht kunnen voor een
heerlijk kopje koffie terwijl zij in een ontspannen sfeer verhalen kunnen uitwisselen met anderen.
Op algemeen verzoek bieden we deze
maal een EHBO cursus aan.

Okra Academie: Sweethearts
– Verliefd op de bevrijder

In samenwerking met Okra Academie
DINSDAG 18 FEBRUARI, VAN 14U30
TOT 17U00, ZAAL WINTER
Deelname: € 5
Dirk Musschoot, journalist en schrijver
Honderden Vlaamse vrouwen werden
na de bevrijding in 1944 verliefd op een
Brits militair. Soms leidde dat tot een
flirt of een kortstondige relatie, maar
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even vaak beloofden ze elkaar eeuwige
trouw. Wie waren die tommy’s die met
een meisje van hier aan de haal gingen?
Wie waren die oorlogsbruiden die zich
in de armen gooiden van een soldaat
die soms vreselijke dingen had meegemaakt? Dirk Musschoot reisde jarenlang België en Groot-Brittannië af en
vond tientallen ‘love stories’ van BritsBelgische bevrijdingskoppels. Verhalen
vol ontroering, maar vaak ook van eenzaamheid en gemis.

Praatcafé dementie:
Zorgbalie helpt je verder
In samenwerking met Praatcafé
dementie
DONDERDAG 20 FEBRUARI OM
19U30 (TOT 21U30)
Deelname: gratis

Het praatcafé dementie is een samen
komst 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.
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Het praatcafé dementie wil een plaats
zijn waar mensen steeds opnieuw met
hun vragen en twijfels terecht kunnen.
U bent van harte welkom!
20/02/2020: maak kennis met de dienstverlening van Zorgbalie Aalst – Dirk
Bascour, teamverantwoordelijke Zorg
balie Aalst.

Okra Academie:
De Baltische staten

In samenwerking met Okra Academie
DINSDAG 17 MAART, VAN 14U30 TOT
17U00, ZAAL WINTER
Deelname: € 5
Jean-Pierre & Mieke DemarsinOpsommer, globetrotters
De Zingende Revolutie, een mensen
ketting van 600 km lang van Tallinn over
Riga tot Vilnius. Zo konden Estland,
Letland en Litouwen hun vrijheid terugwinnen in 1991. De historische centra
van de drie hoofdsteden zijn UNESCOwerelderfgoed. Jean-Pierre en Mieke
reisden meerdere malen door de drie
Baltische Staten. Ze reden langs uitgestrekte velden en bossen, bezochten de
Nationale Parken en gingen op zoek naar
cultureel erfgoed uit de rijke geschiedenis. Zelfs de zwarte bladzijden van de
Sovjettijd gaan ze niet uit de weg. De
Baltische Staten, het ontdekken waard!

CD&V senioren: Lezing
Meester Jef Vermassen

Lotgenotengroep
Contempo

Op uitnodiging van CD&V Senioren van
Aalst komt Meester Jef Vermassen.
Met zijn decennialange ervaring als
topadvocaat en als auteur van verschillende boeken en met zijn gekende welsprekendheid, belooft het een boeiende
namiddag te worden.

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.

In samenwerking met CD&V senioren
DONDERDAG 26 MAART, OM 14U00
Deelname: € 5
Vooraf inschrijven is noodzakelijk.
Dit kan via Chris Borms 0495/71 80 98
– chrisborms@skynet.be of Andrée
De Cock, decoa9300@gmail.com.

Lenabeau – Praatcafé:
‘Zin in een babbel?’

In samenwerking met vzw Contempo
MAANDAG 13/01, 10/02 EN 9/3 OM
19U30, ZAAL LENTE
Meer info: Anne 053/77 63 93
Maria 053/78 66 37

In samenwerking met Lenabeau
WOENSDAG 29 JANUARI
VAN 19U00-21U30.
WOENSDAG 11 MAART
VAN 19U00-21U30.
Lotgenotengroep voor vrouwen en mannen met en na borstkanker, organiseert
het praatcafé ‘Zin in een babbel?’.

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
Rummikub is een gezelschapsspel met
cijfers, plezant en helemaal niet moeilijk! Goesting gekregen om mee te doen?
Iedereen welkom!

Bingo

WOENSDAG 8 JANUARI OM 14U00 IN
DE CAFETARIA
Deelname € 1 per spel
Een vaste waarde!
Amusement verzekerd…
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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
The Sparkling Diamonds

WOENSDAG 15 JANUARI, OM 14U00
IN ZAAL WINTER.
Deelname: € 6
Vooraf inschrijven is noodzakelijk.
Betaling ook mogelijk via over
schrijving BE26 0910 1996 2629 met
mededeling ‘je naam + sparkling
diamonds’ (opgelet: altijd eerst
telefonisch inschrijven)
Omdat we goede tradities graag in
ere houden zetten we het nieuwe
jaar opnieuw in met The Sparkling
Diamonds.

We verwelkomen ook deze keer 5 artiesten, dus dat wordt zeker de moeite!
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.

Cinema de Maretak

DINSDAG 28 JANUARI EN 31 MAART,
OM 13U30 IN ZAAL WINTER
Deelname: gratis
Wij selecteren voor jullie een recente
film. Hebben jullie zelf suggesties, laat
het ons zeker weten…

Pannenkoekenslag

MAANDAG 3 FEBRUARI, VANAF
14U00
Deelname: € 2
Vooraf inschrijven is noodzakelijk.
Betaling ook mogelijk via overschrijving BE26 0910 1996 2629 met mededeling ‘je naam + pannenkoekenslag’
(opgelet: altijd eerst telefonisch
inschrijven)
Bij lichtmis horen pannenkoeken en bij
pannenkoeken hoort koffie of thee!
Wij bieden jullie voor slechts 2 euro een
tas koffie of thee met 2 pannenkoeken
aan. Smakelijk!

Markant
Mijlbeke:
Wafelenbak + reis
verslag Glacier Express,
Zwitersland

In samenwerking met Markant
DINSDAG 4 FEBRUARI OM 14U, ZAAL
WINTER
Deelname: € 8
Vooraf inschrijven is noodzakelijk.
Eddy Debaets brengt ons een reisoverzicht met bezoek aan Basel, Bern,
Zermatt en een panoramische treinrit
over berg en dal van Brig naar Chur. Op
de terugweg bezoeken we nog Freiburg.
We sluiten af met echte Brusselse wafels,
koffie en een leuke babbel.

Dansnamiddag met
Valentijndessertenbuffet

WOENSDAG 12 FEBRUARI OM
14U00, ZAAL WINTER
Deelname: € 6
Vooraf inschrijven is noodzakelijk.
Betaling ook mogelijk via overschrijving BE26 0910 1996 2629 met mededeling ‘je naam + valentijn’ (opgelet:
altijd eerst telefonisch inschrijven)
Een rijkelijk buffet en meteen ook de
gelegenheid om de extra calorietjes te
verbranden, de ideale combinatie volgens ons!
Lukt het niet om tot hier te raken, dan
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komt onze Plusbus je graag ophalen en
nadien terug thuis brengen. Geef ons een
seintje en wij bekijken wat we voor jou
kunnen doen.

Uitstap met de Plusbus:
Body en Bess

DONDERDAG 13 FEBRUARI, VERTREK OM 13U00.
Deelname: € 10
Vooraf inschrijven is noodzakelijk,
beperkte plaatsen.
Betaling ook mogelijk via overschrijving BE26 0910 1996 2629 met
mededeling ‘je naam + bodyenbess’
(opgelet: altijd eerst telefonisch
inschrijven)
We trekken deze keer met onze Plusbus
naar Lokeren en bezoeken Body en Bess.
Body&Bess is een 100% Belgisch familiebedrijf dat sinds 2013 natuurlijke verzorging brengt op basis van een hoge
concentratie aan natuurlijke, actieve
bestanddelen met als doel de huidweerstand te versterken en op te bouwen,
de celgroei te stimuleren en de huid te
beschermen en herstellen.
Op het programma:
1. Ontvangst + verwelkoming
2. Informatie bedrijf + frambozenpitolie
+ productgamma
3. Virtuele rondleiding productie
4. Hapje en drankje
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Carnavalsfeest:
Mister en miss verkiezing

WOENSDAG 19 FEBRUARI OM
14U00, ZAAL WINTER
Deelname: 3 euro (kandidaten gratis)
Vooraf inschrijven is 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 2020 die in ons LDC zelf
doorgaan. Geen zin om je kandidaat
te stellen, geen probleem! Wij hebben
uiteraard publiek nodig.
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.

Muziekquiz

WOENSDAG 26 FEBRUARI OM 14U00
Deelname: € 4
Vooraf inschrijven is noodzakelijk.
Betaling ook mogelijk via overschrijving BE26 0910 1996 2629 met mede
deling ‘je naam + quiz’ (opgelet: altijd
eerst telefonisch inschrijven)
Ludieke quiz waar amusement primeert!
Altijd prijs…

Uitstap:
Bedrijfsbezoek
Breydel

WOENSDAG 4 MAART, VERTREK
OM 8U00 OF WOENSDAG 25 MAART,
VERTREK OM 8U00.
Deelname: € 35 (maaltijd inclusief)
Vooraf inschrijven is noodzakelijk.
Betaling ook mogelijk via overschrijving BE26 0910 1996 2629 met mededeling ‘je naam + breydel’ (opgelet:
altijd eerst telefonisch inschrijven)
Er is keuze uit 2 data: 4 of 25 maart, telkens op woensdag. We spreken af om 8u
en vertrekken stipt met de bus richting
Gavere!

Markant Mijlbeke:
“De adel binnenste buiten”
In samenwerking met Markant
DINSDAG 3 MAART OM 14U, ZAAL
WINTER
Deelname: € 8
Vooraf inschrijven is noodzakelijk.

Geert Gruyaert vertelt hoe de adel is
ontstaan in de vroege middeleeuwen
en hoe deze zich verder ontwikkelde tot
heden. Ook de afschaffing na de Franse
Republiek en de herinvoering ervan
door de Belgische staat komt aan bod.

Stap binnen bij Breydel en laat je inspireren door het veelzijdige en boeiende
verhaal achter Breydel. Tijdens dit drie
uur durende bedrijfsbezoek nemen we
je mee doorheen het productieproces.
Maak van dichtbij mee hoe hun unieke
lekkernijen worden gecreëerd.
Er wordt onder meer getoond hoe ze
inzetten op duurzaamheid, met alle ecologische systemen en milieuvriendelijke
ingrepen binnen het bedrijf. Ook de talrijke evenementen en sociale engagementen komen aan bod. Afsluiten doen
we uiteraard met een degustatie!
Nadien maakt de chef ons een warme
maaltijd volgens zijn inspiratie, uiteraard
met producten van Breydel. We ronden
af met een lekker dessert.

LDC DE MARETAK
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Uitstap met de Plusbus:
Bezoek Heirmanklok

DONDERDAG 5 MAART, VERTREK OM
12U45 OF DONDERDAG 26 MAART,
VERTREK OM 12U45
Deelname: € 18 (koffie en gebak
inbegrepen). Vooraf inschrijven is
noodzakelijk, beperkte plaatsen.
Betaling ook mogelijk via overschrijving BE26 0910 1996 2629 met
mededeling ‘je naam + heirmanklok’
(opgelet: altijd eerst telefonisch
inschrijven)
In 1938 begon de jonge uurwerkmaker en
kunstenaar Edgar Heirman (1919-2002)
aan de verwezenlijking van zijn levenswerk. Het groots opgezette werk (8x4
meter) is een combinatie van zeer nauwkeurige uurwerktechniek en een bijzondere artistieke visie. Deze presentatie
is een voortzetting van een reeds oude
traditie in het animeren van figuren om
de klok een poëtische spektakelwaarde
mee te geven. De bekende Heirmanklok
met meer dan 90.000 onderdelen, werd
ingehuldigd door Z.M Koning Boudewijn
in 1956. Honderdduizenden bezoekers
hebben de verbazingwekkende voorstelling van de Heirmanklok kunnen
ervaren in Sint-Niklaas (1956-1977) en
in Brugge (1978-2007). Na jaren van restauratie door opvolger- uurwerkmaker
Eddy Heirman, heeft de Heirmanklok nu
een nieuwe thuis in de jeneverstokerij
Rubbens in Wichelen.
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Internationale vrouwendag
MAANDAG 9 MAART , HELE DAG
Deelname: gratis

Vandaag krijgen alle vrouwen bij ons 1
gratis tas koffie aangeboden.

Modeshow Zomercollectie
WOENSDAG 18 MAART, OM 14U00
Deelname: gratis

Het is nog wat frisjes, maar je kan
nooit vroeg genoeg nadenken over een
zomerse outfit, 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 dan zeker
eens 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.

LDC DE MARETAK
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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 balanceert. 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, coördina-
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tie 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.

Naaiclub

16/01, 30/01, 13/02, 27/02, 12/03
EN 26/3 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…

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

Winterwandeling

MAANDAG 13 JANUARI, 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.

Workshop:
Papier of Leer?
Papier met lederlook

In samenwerking met Il Mana
WOENSDAG 22 JANUARI OM 14U00
Deelname: € 5
Vooraf inschrijven is noodzakelijk.
Betaling ook mogelijk via overschrijving BE26 0910 1996 2629
met mededeling ‘je naam + lederlook’ (opgelet: altijd eerst telefonisch
inschrijven)
Leerpapier of vegan leer, is een fantastische papiersoort met eigenschappen van zowel papier als leer. Het is te
gebruiken als papier of als stof.
We ponsen geometrische vormen en
gaan creatief aan de slag om een broche,
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hanger, ring of oorbellen te maken. En
ga je liever met naald en draad aan de
slag, dan kan je een gepersonaliseerd
etui maken.

Het verhaal van mijn leven
DONDERDAG 30 JANUARI OM
14U00, ZAAL WINTER.
Deelname: gratis

Het leven loopt niet altijd langs een
uitgestippelde rechte, geplaveide weg.
Het verhaal van je leven is een wandeling door je eigen levensverhaal langs
allerlei wegen en paden. Langs brede
lanen en kleine wegeltjes, langs grote
verbindingswegen en ook al eens langs
een weg die nergens naar leidt. Het gaat
over de punten die je zette in het leven
maar ook over de dubbele punten, de
komma’s en ook wel de uitroeptekens,
vraagtekens en de gedachtestreepjes...
Het is natuurlijk niet alleen goud dat
blinkt en zijn ook wel moeilijke perioden en dan kun je je afvragen hoe je
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daar mee omging, hoe je dat verwerkt en
geïntegreerd hebt, welke lessen je eruit
getrokken hebt. Je vindt vast inspiratie
voor je leven nu en vergroot je zelfkennis.
Als je met herinneringen bezig bent
komen ze tot leven en komt er steeds
meer naar boven. Ze groeien als het
ware en van het ene komt het andere en
zo rol je van het ene in het andere. Bezig
zijn met je levensverhaal is je leven verwerken, verteren, integreren. Je gaat
verbanden zien tussen gebeurtenissen,
krijgt meer zicht op je leven en de zin
ervan. Het werkt helend en je krijgt er
zeker erkenning voor.
En tot slot: is het geen mooie bezigheid
en uitdaging om dit aan te pakken?
Nieuwsgierig? Kom dan alvast 30 januari om 14 uur eens langs. Mark Claus,
spreker over en auteur van boeken over
actief, positief en creatief ouder worden
geeft tips en zet je op weg om met je
verhaal te beginnen. Het verplicht je tot
niets en misschien heb je wel goesting
gekregen om eraan te beginnen.

Workshop: Wenskaart
kadoosje

In samenwerking met Il Mana
WOENSDAG 5 FEBRUARI OM 14U00
Deelname: € 5
Vooraf inschrijven is noodzakelijk.
Betaling ook mogelijk via overschrijving BE26 0910 1996 2629 met
mededeling ‘je naam + wenskaart’
(opgelet: altijd eerst telefonisch
inschrijven)
Een kadoosje is een prachtig doosje,
gemaakt van stevig decoratief karton
om een klein cadeautje of een centje in
te pakken. Binnenin is ruimte voorzien
om een wens, felicitatie of andere boodschap te schrijven waardoor het meteen
ook als wenskaart gebruikt kan worden.
Afhankelijk van het gebruikte papier en
extra detail kan het voor heel veel verschillende gelegenheden gebruikt worden. Je kan er dus alle kanten mee uit
en wie het krijgt zal in de wolken zijn over
het originele en zelfgemaakte kadoosje.
Het is niet alleen leuk om te krijgen maar
zeker ook om te maken.

Betaling mogelijk via overschrijving BE26 0910 1996 2629
met mededeling ‘je naam + bloemschikken’ (opgelet: altijd eerst telefonisch inschrijven)
Meebrengen: snoeischaar
Iedereen welkom!

Workshop: Grappige kipjes

In samenwerking met Il Mana
WOENSDAG 11 MAART OM 14U00
Deelname: € 5
Vooraf inschrijven is noodzakelijk.
Betaling ook mogelijk via overschrijving BE26 0910 1996 2629 met mededeling ‘je naam + kipjes’ (opgelet:
altijd eerst telefonisch inschrijven)
We maken met restjes stof grappige kipjes
die als decoratie kunnen gebruikt worden
op de paastafel. Achteraf kunnen ze ook
als kopspeldenkussen gebruikt worden.

Workshop: bloemschikken
‘Valentijn’
DINSDAG 11 FEBRUARI OM 13U30,
ZAAL HERFST.
Deelname: € 20 (koffie en water
inbegrepen)
Vooraf inschrijven is noodzakelijk.

LDC DE MARETAK

17

Workshop:
Winterse huisapotheek met kruiden

In samenwerking met Vormingplus
WOENSDAG 11 MAART OM 13U30 – 16U30, ZAAL
WINTER.
Deelname: € 15 (incl. ingrediënten).
Vooraf inschrijven is noodzakelijk.
Betaling mogelijk via overschrijving BE26 0910 1996
2629 met mededeling ‘je naam + huisapotheek
(opgelet: altijd eerst telefonisch inschrijven)
Wat staat er op de kruidenplank bij verkoudheid of hoest?
Welke infusies maak je bij keelpijn? Hoe ga je griep te lijf?
Welk kruid krikt je immuniteit op? Tijdens een boeiende
kruiden-middag ontdek je natuurlijke middelen tegen
allerlei winterkwalen. We bespreken diverse planten
die in de winterse huisapotheek niet mogen ontbreken.
Daarnaast gaan we ook praktisch aan de slag en maken
enkele waardevolle kruidenbereidingen.
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Vormende activiteiten
SAMENWERKINGSVERBANDEN

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 22/01, 5/02 EN 25/03
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.

CM: Peuters in actie

In samenwerking met
CM Midden-Vlaanderen
WOENSDAG 4 MAART 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.

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) (niet op 8/01)
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!
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Zorg je voor iemand
uit je omgeving die
extra zorg nodig heeft?

START
HIER

JA

JA

JA

Doe je dit vanuit
een persoonlijke band
met deze persoon?

Doe je dit regelmatig?

Mantelzorger, ik?

Jij bent een mantelzorger!
Bedankt voor je inzet, je bent
GOUD waard!

www.mantelzorgers.be

V.U.: Vlaams Mantelzorgplatform vzw, Johan Tourné, Haachtsesteenweg 579, 1030 Schaarbeek

Verantwoordelijke Uitgever: Sarah Smeyers - Gasthuisstraat 40, 9300 Aalst

