‘De Dendervallei’
Lokaal Dienstencentrum
Aanbod januari – februari - maart 2019

Wens je graag op de hoogte gehouden
te worden via mail van ons aanbod, laat
het ons weten en stuur een mail naar
dendervallei@denderrust.be
Heb je geen mail, bezorg ons je adres en we
sturen je de brochure op.

In samenwerking met OCMW Aalst
erkenning PE2541
LDC De Dendervallei - Alfons De Cockstraat, 12 a - 9310 Herdersem
053 60 60 49 - dendervallei@denderrust.be - www.denderrust.be
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Je kan bij ons LDC De Dendervallei terecht met je vragen rond welzijn,
zorg en dienstverlening. We willen een bruisende ontmoetingsplaats
zijn, waar mensen samenkomen om een aangename babbel te doen,
aan een activiteit deel te nemen of gewoon om te verpozen in onze
cafetaria. We breiden ons actieterrein in de Faluintjes uit met als
antennepunt WZC De Faluintjes in Baardegem. Let dus goed op we
zijn op verschillende locaties actief!
In deze brochure ontdek je de ruime waaier van activiteiten en de
uitgebreide dienstverlening (thuiszorg, warme maaltijden, vervoer,
pedicure, kapper, …) op maat.
Stap dus gerust eens binnen om kennis te maken met ons Lokaal
Dienstencentrum.
Met vragen, ideeën of suggesties kan je altijd bij ons terecht!
Van harte welkom!

Cécile
Cécile Van Merris
Centrumverantwoordelijke

recreatief		
17
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Telefoon: 053 60 60 49
E-mail: dendervallei@denderrust.be
Aan het onthaal - elke werkdag van 8u30 tot 12u30 en van
13u30 tot 17u00 - A. De Cockstraat 12a - 9310 Herdersem
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Diensten in het LDC
Kapper
Chris en
Co
Waar en wanneer:
elke donderdag
in het lokaal
‘De Voorplaats’
van 9u tot 16u
in zorgcampus
Denderrust
Graag
vooraf
reserveren !

Seniorenrestaurant
Waar en wanneer : dagelijks om 12u00
in de cafetaria ‘de Bron’, in Zorgcampus
Denderrust.
Prijs: € 6,57
soep, hoofdgerecht, dessert en water
(andere dranken zijn niet inbegrepen)
Reserveren: daags voordien vóór 12u00
via mail of telefoon.
Raadpleeg het menu via
www.denderrust.be of via de facebookpagina LDC De Dendervallei

THUISVERPLEGING ‘DENDERrust’
‘Samen wordt uw zorg, onze zorg’
Een team van verpleegkundigen zijn georganiseerd om aan
huis de nodige professionele verzorging te verstrekken.
Meer inlichtingen? Neem gerust contact op met het
onthaal - 053 78 41 62 of 053 60 60 55
Katrien Naudts – k.naudts@denderrust.be

Medische pedicure en
schoonheidsspecialiste Evelien HEYVAERT
Waar en wanneer: dinsdag van 9u tot 17u en zaterdag
van 13u tot 17u
Enkel na afspraak – in het lokaal ‘De voorplaats’ van
Zorgcampus Denderrust
Voor meer inlichtingen of afspraak, neem gerust contact
op met Evelien Heyvaert – 0479 61 11 23
evelien.heyvaert@hotmail.com
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Boodschappendienst
Fruitboer Yves: elke donderdag van 9u
tot 9u45
Bakker ‘t Graantje’ komt op maandag,
woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag
rond de middag. Er is een ruim assortiment aan broden, koeken, taarten, enz.
Graag telefonisch bestellen via het
nummer: 02/452 68 07
Verkoop zakken voor restafval, PMD en
GFT – stickers
Kopie- & postservice, uitprint eID

Infopunt
thUiszorg
en oudeRen
zorg

Hulp bij persoonlijke administratie

Ontlenen van Daisy-speler grootletterboeken
Daisy-boeken zijn luisterboeken, bestemd voor mensen
voor wie lezen moeilijk is of moeilijk wordt. Daisy-boeken
zijn er in alle literatuur genres. Een Daisy–boek beluistert u
met een Daisy–speler, een makkelijk te bedienen toestel.
Prijs: waarborg Daisy – speler : € 20
huur Daisy – boeken : gratis
Reserveren is noodzakelijk!

Mobiliteitsondersteuning
op afspraak

MinderMobielenCentrale
Andersvaliden en Ziekenvervoer Robert
Vervoerdienst Mobiplus OCMW Aalst
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informatieve activiteiten
Mantelzorgcafe De Palto
Vlaanderen telt meer dan 60 000 mantelzorgers, mensen
die langdurig en onbetaald zorgen voor een hulpbehoevend
familielid, vriend, kennis of buur. Stad Aalst wil mantelzorgers
ondersteunen en richtte samen met de Lokale Dienstencentra
mantelzorgcafé De Palto op. Elke maand vind je dit rondreizend
café in een ander Dienstencentrum. Naast contact met
lotgenoten krijg je als mantelzorger inhoudelijke informatie
rond thema’s die je zelf kiest en je kunt deelnemen aan
ontspannende groepsactiviteiten.
Agenda mantelzorgcafé De Palto:
Di 8/01/2019 - 13u30 tot 16u : ‘Nieuwjaarsreceptie’ LDC De Maretak (Albrechtlaan, 119a - Aalst)
Di 5/02/2019 - 19u tot 21u30u :
‘Dagverzorgingscentra’
LDC De Dendervallei
(A. De Cockstraat, 12a - Herdersem)
Di 12/03/2019 - 9u30 tot 12u : ‘Kortverblijf en
herstelverblijf’ - LDC De Toekomst
(Sint Kamielstraat, 85 - Aalst)

Praatcafe Dementie Regio Aalst
Dit is een bijeenkomst voor familieleden en
vrienden van personen met dementie.
De persoon met dementie is zelf ook welkom!
Wanneer:
Do 17/01/2019 van 19u30 tot 21u30 - Thema :
Zintuigen prikkelen. Nieuwjaarsreceptie en
verwenmoment met Dirk De Schrijver.
Do 21/03/2019 van 19u30 tot 21u30 - Mantelzorgers
aan het woord en voorstelling ‘Gewoon leven’
met Virginie Van Mol
WAAR: ldc De maretak - albrechtlaan 119 a - Aalst
Prijs: gratis

Expo oude postkaarten - geboorte
en rouwprentjes
Wanneer: zon 13/01 - 10/02 - 10/03/2019
van 9u tot 12u
Waar: cafetaria de Bron
van Zorgcampus Denderrust

Deze bijeenkomsten zijn gratis!
Alle mantelzorgers zijn van harte welkom!
Meer info? LDC De Martetak, Albrechtlaan, 119a – Aalst
053 72 29 20 - demaretak@aalst.be
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Gespreksnamiddag
Tobit Levensvragen voor ouderen
Een goed uitgeruste infrastructuur. Evenwichtige maaltijden.
Een correcte medicatie. Een respectvolle persoonlijke hygiëne.
Al deze facetten zijn belangrijk om van een goede ouderenzorg
te kunnen spreken. Maar ook het mentale welzijn van ouderen
hoort in dat rijtje thuis. En misschien wel helemaal bovenaan.
Ouderen willen en moeten het gevoel hebben dat hun
familie/ verzorgers weten hoe het echt met hen gaat. Dat ze
openstaan voor hun verhaal. Dat ze aandacht hebben voor hun
levensvragen. Over de dood. Over de (on)zin van het leven.
Over liefde, geluk en verdriet. Alleen … aandacht hebben voor
die levensvragen is gemakkelijker gezegd dan gedaan.
Wanneer: woe 06/02/2019 om 14u

Infosessie : Internationale dag van
het noodnummer
112, Hallo Noodcentrale!
Op 11 februari is het de internationale dag van het
noodnummer 112! Maar hoe werkt de noodcentrale? Wanneer
bel je ze? Kan je ze ook op een andere manier bereiken? Wat
zeg je? Waar let je op? Wat doe je beter wel en wat niet? Wij
vertellen het je tijdens de infosessie op 11/2!
Wanneer : Ma 11/02/2019 om 14u tot 16u
Waar: zaal de Lotus van Zorgcampus Denderrust
Inschrijven noodzakelijk voor 11/02/2019 via LDC De
Dendervallei
Prijs: gratis

Waar: cafetaria WZC De Faluintjes
Baardegem - dorp 28, Baardegem
Prijs: gratis

Centrumraad LDC De Dendervallei
Ben je een bezoeker, gebruiker of vrijwilliger van het
LDC De Dendervallei? Misschien wil je wel weten wat er reilt
en zeilt in het LDC? De centrumraad komt 4x per jaar samen
en kan advies uitbrengen over de algemene werking van het
Dienstencentrum. Interesse? Kom gerust langs!
Wanneer: ma 18/03/2019 van 10u tot 12u
Waar: zaal de Lotus van Zorgcampus Denderrust
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Vormende activiteiten

Zit Tai Chi
met Shauni Van Overstraeten

Bewegen op muziek
met Willy Coen
Wanneer: elke maandag van 18u tot 19u
(Niet op 04/03/2019 )

waar: zaal ‘de Patio’
van Zorgcampus Denderrust

Wanneer: 14/01 - 28/01 - 11/02 - 25/02 - 11/03 en
25/03/2019 om 10u45
Waar : zaal ‘de lotus’
van Zorgcampus Denderrust
Inschrijven via LDC De Dendervallei
Prijs : Gratis

Prijs : proefles gratis - 5 beurtenkaart 10 euro

Bakken met natuurlijke suikers
‘Viva la musica’ koor
met Ingrid Hardy
Wanneer: elke dinsdag van 17u tot 19u
(Niet op 05/03/2019)

Waar: zaal ‘de patio’
van Zorgcampus denderrust
prijs: gratis

I.s.m. Vormingplus Vlaamse Ardennen - Dender
Van honing tot agave.
Lekkere en smakelijke koekjes, gebakjes, desserts en taarten
maken met gebruik van ongeraffineerde suikers, dat is wat je
leert in deze cursus. Je gebruikt verschillende zoetmiddelen
zoals onder andere granenstropen, agave, rapadura en echte
honing. We bekijken ook Stevia als zoetmiddel.

Wanneer: Ma 21/01 en 28/01/2019 van 19u tot 22u
Waar: Stedelijk trefcentrum Aalst
Keizersplein 21b - Aalst

Sofrologie met Kristel Buttiens
Wanneer: elke donderdag van 11 tot 11u45
(Niet op 03/01 en 07/03/2019)
Waar: zaal ‘Het Salon’
van Zorgcampus Denderrust

Inschrijven via www.vormingplus-vlad.be
09 330 21 30 - info@vormingplus-vlad.be
Prijs : 44 euro Standaardprijs - 25 euro Sociale
prijs (ingredienten inbegrepen)
Praktische info : Gelieve schort en
bewaardoosjes mee te brengen.

Prijs : gratis
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Tablet-ateliers
In samenwerking met Vormingplus
Vlaamse Ardennen - Dender
In het Tablet Atelier leren we samen beter met de tablet of Ipad
werken. De begeleider geeft een demonstratie en daarna ga je in
kleine groepjes aan de slag om een opdracht tot een goed einde te
brengen. Je kan natuurlijk altijd beroep doen op mekaar, het internet
en de begeleider. Het is dus geen gewone cursus. Iedere atelier wordt
een ander thema aangekaart. Daarna ga je zelf aan de slag.
Wanneer:
Di 29/01/2019 van 9u30 tot 12u: Werken in de cloud
Di 26/02/2019 van 9u30 tot 12u: Nieuws en actualiteit
Di 26/03/2019 van 9u30 tot 12u: Gezond met een app
Waar: zaal de Lotus van Zorgcampus Denderrust
Inschrijven per tabletatelier
via www.vormingplus-vlad.be - 09 330 21 30
of info@vormingplus-vlad.be
Praktische info : Breng je toestel mee.
Zorg dat je de paswoorden ervan kent.

Workshop non - alcoholische
dranken met Bartender Mike
In deze workshop toont Bartender Mike dat een mocktail niet
altijd een flauw afkooksel hoeft te zijn van zijn alcoholrijkere
broer! Tijdens deze 2 uur durende mocktail workshop leert
Bartender Mike je hoe je een degelijke non - alcoholische
(NA) cocktail maakt en serveert. De mocktails die aan bod
komen zijn Virgin Lazy Red Cheeks (framboos), de IpanelNA
(passievrucht), de Strawberry Nojito (aardbei), Penicillin
(gember) en de Pina Colada NA (Ananas). Na deze workshop
zal je overtuigd zijn de NA mocktails niet enkel voor BOBbestuurders, zwangere vrouwen en kinderen zijn! Laat de
alcoholvrijmaand februari maar van start gaan!

Wanneer: woe 30/01/2019 om 19u30
Waar: zaal de Bron van Zorgcampus Denderrust
Inschrijven noodzakelijk voor 26/01/2019
via LDC De Dendervallei
Prijs : 20 euro

Prijs : 5 euro per tabletatelier
(drankje en versnapering inbegrepen)
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Bloemschikken thema Valentijn met
Els van eFiore
Wanneer: vrij 08/02/2019 om 19u
Waar: zaal de Lotus van Zorgcampus Denderrust
Inschrijven noodzakelijk voor 02/02/2019
via LDC De Dendervallei
Prijs : 35 euro (meer info op vraag)

Workshop Ontwerp je eigen juweel
met Crea@elier
Crea@elier begeleidt je tijdens deze workshop, door met
aluminium - draad en kralen, stuk voor stuk “wauw - juwelen”
te maken, zoals oorbellen, hangertjes en ringen. Voor elk wat
wils! Na een gezellige en ontspannende avond ga je naar huis
met mooie afgewerkte juwelen en een heleboel inspiratie om
nadien nog meer stijlvolle sierraden te kunnen ontwerpen. Wie
weet kan je er zelfs iemand plezier mee doen als cadeautje?

Wanneer: woe 20/02/2019 om 19u30

Kookworkshop klassieke keuken met
Marc De GussemE
Wanneer: vrij 15/02/2019 om 18u30
Waar: in de keuken van Zorgcampus Denderrust
Inschrijven noodzakelijk voor 08/02/2019
via LDC De Dendervallei

Waar: zaal de Lotus van Zorgcampus Denderrust
Inschrijven noodzakelijk voor 13/02/2019
via LDC De Dendervallei
Prijs : 25 euro (incl. materiaal, excl. tangen)
Vereiste tangen: 1 kniptang, 1 rondbektang en
1 platbektang.
Deze 3 tangen kunnen besteld worden voor de
prijs van 15 euro voor de 3 stuks.

Prijs : 25 euro
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Workshop Gekleed naar je figuur
met Katrien van La Patka
Ontdek tijdens de stijl- en figuuranalyse, hoe je de mooie
kenmerken van je lichaam naar boven haalt en de mindere
puntjes stijlvol camoufleert. Met onze praktische tips kan
je meteen aan de slag. Je zelfvertrouwen zal er wel bij varen!
Breng gerust enkele ‘moeilijke’ kledingstukken uit je garderobe
mee. We tonen je om ze op de juiste manier te combineren
zodat je ze opnieuw met plezier gaat dragen!
Wanneer: woe 20/03/2019 van 19u30 tot 21u30
Waar: zaal de Bron van Zorgcampus Denderrust
Inschrijven noodzakelijk voor 13/03/2019
via LDC De Dendervallei
Praktische info : Elke deelnemer brengt 2 toppers en
2 floppers mee uit zijn kleerkast

recreatieve activiteiten
Seniorenkaarten (belotten)
In samenwerking met OKRA Herdersem
In de tijd dat de televisie schaars was en ver daarvoor was een
gezellige namiddag een namiddag om kaart te spelen. Het is
weer tijd voor een herwaardering van de kaartnamiddagen! Zo
zie je nog eens iemand en het is een leuke bezigheid. Belotten
wordt in België vooral gespeeld in de Denderstreek (vooral de
streek rond Aalst) en in de streek van Luik. Zin om een kaartje
te leggen?

Wanneer: elke dinsdag van 14u tot 16u30
Waar : zaal de cafetaria ‘De Bron’
van Zorgcampus Denderrust
prijs: 2 euro

Prijs : 35 euro

Seniorendansen ‘Mimosa’
In samenwerking met OKRA Herdersem
Wanneer: elke woensdag van 14u tot 16u
(niet op 02/01/2019)
Waar: zaal ‘de Patio’
van Zorgcampus Denderrust
Prijs : 2 euro
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 Aperitiefconcert
Have yourself a Happy New Year!
met Vocaal Ensemble Jotam
Wanneer : zon 06/01/2019 om 10u30
Waar: zaal de Bron van Zorgcampus Denderrust
Inschrijven via LDC De Dendervallei
Plaatsen beperkt!
Prijs : 6 euro (concert en glaasje cava)

Wafelenbak
Wanneer : vrij 11/01/2019 vanaf 14u
Waar: cafetaria de Bron van
Zorgcampus Denderrust
Prijs : 2 euro

Brei - en haakclubje met Crea@elier
Breien en haken zijn weer helemaal in! Vind jij het fijn om te
breien of te haken of wil je dit graag leren? Heb je een leuke
trui, zomertopje, tas, … gezien maar geraak je er niet aan uit
om het patroon te doorgronden of is het niet de juiste maat
en weet je niet hoe je het dient aan te passen? Heb je zin om
te breien of te haken maar heb je geen inspiratie? Heb je iets
moois gemaakt maar krijg je het niet ineen gezet? Dan is dit
iets voor jou !
Crea@elier zorgt voor een heleboel inspiratie (kindertrui,
mannengilet, Bernadette, Cardigan, kussens, plaid, poncho,
gehaakte handtas, gehaakt topje, gehaakte etui, verschillende
soorten sjaals (zomer - en wintersjaals), wol en toebehoren,
patronen met begrijpbare uitleg, technische bijstand als je een
steek hebt laten vallen of als je ziet dat er iets niet klopt maar je
jouw vinger er niet op kan leggen.
We maken er een gezellig en creatief moment van!

Wanneer: woe 23/01 - 06/02 - 27/02 - 13/03 03/04 - van 19u30 tot 21u30
Waar: zaal de Lotus van Zorgcampus
Denderrust
Inschrijven via LDC De Dendervallei
Prijs : 5 euro / avond
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Presentatie Crooners
met Francois en Marc
Wanneer: vrij 31/01/2019 om 14u
Waar: cafetaria WZC De Faluintjes, Baardegem
dorp 28, Baardegem
Prijs: gratis

Gezellig samenzijn
met St. Antonius Kermis
met Bal populair “De tijd van Toen”
Wanneer: Ma 21/01/2019 om 14u30
Vertrek : zaal de Patio
van Zorgcampus Denderrust
Prijs : gratis

Samenzang met Okra St. Anna
Wanneer: ma 04/02/2019 om 14u30
Waar: zaal de Patio van Zorgcampus Denderrust
Prijs: gratis
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Filmavond The best of me
I.s.m. Okra Wieze
In het voorjaar van 1984 vielen scholieren Amanda Collier en
Dawson Cole als een blok voor elkaar. Hoewel ze volstrekte
tegenpolen waren, leek hun liefde sterker dan de harde realiteit
van hun levens in het kleine stadje Oriental, North Carolina.
Maar in de zomer van hun laatste schooljaar werd het jonge
stel uit elkaar gedreven door een ingrijpende gebeurtenis die
hun levens in tegengestelde richtingen stuurde. Vijfentwintig
jaar later komen Amanda en Dawson terug naar Oriental...

Valentijn lunch
Wanneer: woe 13/02/2019 om 11u30
Waar: cafetaria ‘De Bron’ van Zorgcampus
Denderrust
Inschrijven noodzakelijk voor 06/02/2019 Plaatsen zijn beperkt!
Prijs: euro 18 persoon (glaasje cava, soep,
hoofdgerecht, dessert + koffie en 2 drankjes)

Wanneer: vrij 22/02/2019 om 19u
Waar: zaal de Lotus van
Zorgcampus Denderrust
Inschrijven noodzakelijk voor 15/02/2019
Prijs: 2 euro
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Carnavalsfeest
Wanneer: woe 13/02/2019 om 14u
Waar: zaal de Patio van
Zorgcampus Denderrust
Prijs: Gratis

Kleuren voor volwassenen
Vroeger kon je urenlang geconcentreerd aan een tekening
werken. De tijd leek stil te staan en je ging helemaal op in
je eigen creativiteit. Maar wie heeft daar in deze tijd nou
nog tijd, inspiratie en ruimte voor in zijn drukke alledaagse
schema? Wat is er dan leuker dan echt volwassen kleurplaten
in te kleuren ‘s avonds, in je pauze of op vakantie. Prachtige
afbeeldingen om in te vullen, even de gedachten op nul zetten
en heerlijk ontspannen. Zin om eens te proberen?

Wanneer: vrij 22/03/2019 om 14u
Waar: cafetaria WZC De Faluintjes, Baardegem dorp 28, Baardegem
Inschrijven noodzakelijk voor 20/03/2019
via LDC De Dendervallei - Plaatsen beperkt!

Prijs: Gratis

Quiz met Piet Coppens
Wanneer: vrij 15/03/2019 om 19u30
Waar: zaal de Bron van Zorgcampus Denderrust
Inschrijven noodzakelijk voor 13/03/2019 via
LDC De Dendervallei
Prijs: 8 euro per quizgroep van 4 personen
(2 euro per persoon)

Iedereen gaat met een prijs naar huis!
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Toneelvoorstelling
‘Haar naam was Sarah’
I.s.m. Theater Barbara
‘Haar naam was Sarah’ gaat over een zoektocht naar het
verleden, waarbij herkenbare thema’s als liefde en loslaten aan
bod komen. De Amerikaanse journaliste Julia doet onderzoek
naar de razzia van 16 juli 1942 in Parijs, een zwarte bladzijde
uit de Franse geschiedenis. In haar zoektocht stuit Julia op
het verhaal van Sarah, een 10-jarig meisje dat aan de razzia
is ontsnapt. Hierdoor ontdekt zij per toeval een verschrikkelijk
geheim dat haar schoonfamilie voor haar verborgen wilde
houden. Ondanks herhaaldelijke verzoeken van de familie
om te stoppen met het graven in het verleden wil Julia
koste wat kost de onderste steen boven krijgen. Door haar
vastberadenheid dreigt Julia de grip op haar eigen leven te
verliezen, met grote gevolgen voor haar huwelijk.
Wanneer: zon 31/03/2019 om 15u
Waar: Studio Theater BarbarA
Korte Lindenstraat 1a, 9300 Aalst
Inschrijven noodzakelijk voor 30/03/2019
via LDC De Dendervallei - Plaatsen beperkt!
Prijs : 10 euro (voorstelling + tas koffie)

HOE SCHRIJF IK ME IN
VOOR EEN ACTIVITEIT?
Inschrijven kan:

Telefonisch - 053 60 60 49
Per mail - dendervallei@denderrust.be
Aan het onthaal - elke werkdag van
08u30 tot 12u30 en van 13u30 tot
17u00
We vragen je op voorhand te betalen, liefst via overschrijving
op het rekeningnummer BE30293059476011 met
vermelding van uw naam en de activiteit waarvoor je
inschrijft. De inschrijving is definitief wanneer we de
betaling ontvangen.
Gelieve minstens één week voor de start van de activiteit
te betalen, zo weten we of er voldoende interesse is. Bij
onvoldoende interesse kunnen activiteiten geannuleerd
of verplaatst worden. Bij sommige activiteiten zijn de
plaatsen beperkt, snel inschrijven is dan de boodschap !
Wens je graag op de hoogte gehouden te worden via mail
van ons aanbod, laat het ons weten en stuur een mail naar
dendervallei@denderrust.be. Heb je geen mail, bezorg
ons uw adres en we sturen U de brochure op.
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