‘De Dendervallei’
Lokaal Dienstencentrum
Aanbod Oktober – november - december 2018

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.
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
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:
Dinsdag 2 oktober 2018 van 13u30 tot 16u:
‘Feestelijke voorstelling’ van het eerste
Mantelzorgcafe in Aalst
LDC De Maretak (Albrechtlaan, 119a - Aalst)
Dinsdag 6 november 2018 van 19u tot 21u30u:
‘Gezelschapsdienst Gezinsbond Aalst’
LDC De Dendervallei
(A. De Cockstraat, 12a - Herdersem)
Dinsdag 4 december 2018 van 9u30 tot 12u: ‘Samen op
stap (Soort buddy-systeem) - LDC De Toekomst
(Sint Kamielstraat, 85 - Aalst)

Arganolie uit Marokko
In samenwerking met Vormingplus
Vlaamse Ardennen - Dender
Wist je dat je van Arganolie zelf een crème kan maken?
Arganolie is zeldzaam en wordt gebruikt voor consumptie, of
voor cosmetische en medische doeleinden. Geiten zijn dol
op de vruchten en klimmen soms in de arganbomen om ze
te plukken. Wist je dat de Imazighen de onverteerde noten
verzamelen die door de geiten worden uitgebraakt tijdens
het herkauwen? De noten worden meestal door vrouwen
handmatig gemalen en geperst om olie te maken. Saïda leert
ons in deze workshop hoe je van deze bijzondere olie een
natuurlijke en verzorgende crème kan maken. De kostprijs van
de Arganolie is inbegrepen in de deelnameprijs.

Wanneer: di 09/10/2018 van 19u tot 21u30
Waar: LDC De Toekomst - Sint Kamielstraat 85 9300 Aalst
Inschrijven via www.vormingplus-vlad.be
09 330 21 30 - vlad@vormingplus.be
Prijs: 25 euro standaardprijs (Olie t.w.v. 15 euro
inbegrepen) - 17 euro sociale prijs (Olie t.w.v. 15
euro inbegrepen)

Deze bijeenkomsten zijn gratis!
Alle mantelzorgers zijn van harte welkom!
Meer info? LDC De Martetak, Albrechtlaan, 119a – Aalst
053 76 55 20 - centrumleider.demaretak@ocmwaalst.be
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Expo oude postkaarten - geboorte
en rouwprentjes
Wanneer: zon 14/10/2018 en 11/11/2018 van 9u tot 12u
(niet tijdens de maand december)
Waar: cafetaria de Bron
van Zorgcampus Denderrust

Ambarosa Streekbieren proeverij
Op zoek naar de diverse smaken van deze rijke brouwregio? Bij
Ambarosa bent u aan het ideale adres voor de bierproefsessie
van de streek! Onder deskundige uitleg van Robrecht proeven
we 10 streekbieren met aangepaste hapjes. Vermeld vooraf
even wie de ‘Bob’ is en deze krijgt een aangepaste alcoholvrij
alternatief.
Wanneer: Zat 20/10/2018 om 18u
Waar: Ambarosa - De Ridderstraat 38 - Aalst

Buddy’s voor vluchtelingen
Lieve en Michiel over hun ervaringen
In samenwerking met Vormingplus
Vlaamse Ardennen - Dender
Lieve en Michiel zetten zich in voor mensen die op de vlucht
zijn voor oorlog en geweld uit conflictgebieden. Ze vertellen
hoe ze samen met erkende vluchtelingen hun administratie op
orde zetten, op zoek gaan naar een geschikte woning, sociale
contacten leggen,... Tijdens dit salongesprek vertellen ze
oprecht en uit het leven gegrepen hoe ze een evenwicht zoeken
tussen engagement en toch de eigen grenzen aangeven. Na
het interview door journalist Karel Nijs is er gelegenheid om je
vragen te stellen en in gesprek te gaan.

Wanneer: Woe 24/10/2018 van 19u30 tot 21u30
Waar: LDC De Toekomst - Sint Kamielstraat 85 9300 Aalst
Inschrijven via www.vormingplus-vlad.be
09 330 21 30 - vlad@vormingplus.be
Prijs: gratis

Inschrijven noodzakelijk via LDC De Dendervallei
voor 17/10/2018
Prijs: 19 euro / pp
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Praatcafe Dementie Regio Aalst:
Juridische aspecten toegelicht door
advocaat B. Vermeulen
Dit is een bijeenkomst voor familieleden en
vrienden van personen met dementie.
De persoon met dementie is zelf ook welkom!
Wanneer: Do 15/11/2018 van 19u30 tot 21u30
Waar: LDC De Maretak - Albrechtlaan, 119a - Aalst
(Opgelet: dit gaat dus door op verplaatsing)
Prijs: gratis

Rust in je huis, ruimte in je hoofd
Ontspullen en organiseren met opruimcoach Nele Colle
Je blijft maar opruimen?
Je komt niet tot rust in je eigen huis?
Overvolle kasten maar hoe begin je eraan?
Je wil meer tijd om te doen wat jij wil?
Hoe doe ik afstand van mijn spullen?
Waar kan ik ermee heen?
En hoe hou ik het opgeruimd?

Een workshop over ontspullen, opruimen en organiseren en
hoe dat leidt tot een eenvoudiger en duurzaam leven. Een
workshop over een leven van meer met minder, mét ruimte voor
persoonlijk advies.
Na deze workshop ga je naar huis met veel zin en praktische,
duurzame tips om opnieuw rust en overzicht te creëren waar
het even zoek was.
Wanneer: do 08/11/2018 om 19u30
Waar: zaal de Bron van Zorgcampus Denderrust
Inschrijven noodzakelijk via LDC De Dendervallei voor
01/11/2018
Prijs: 5 euro / pp

10

11

Stapvoets ouder worden
(Op) weg met de burn-out
In samenwerking met Vormingplus Vlaamse
Ardennen - Dender
Als ongelovige Thomas is Frederik Claeys naar Compostella
gestapt, of toch alleszins ‘richting’ Compostella. Uiteindelijk
zou zijn voettocht vanuit Limburg, via Compostella, in Porto
uitmonden. Met veel levenslessen en opgedane inzichten als
resultaat. Van zijn burn-out was er geen sprake meer. Samen
met bijzondere anekdotes, foto’s en verhalen laat Frederik
tijdens deze presentatie in zijn eigen ziel kijken én die van de
maatschappij.
Wanneer: Woe 21/11/2018 van 19u30 tot 21u30
Waar: zaal de Bron van Zorgcampus Denderrust
Inschrijven via www.vormingplus-vlad.be
09 330 21 30 - vlad@vormingplus.be
Prijs: 3 euro

Vormende activiteiten
Verstillende dans
met Myriam Heyvaert
Wanneer: di 23/10 - 06/11 en 04/12/2018
van 09u30 tot 11u30
Waar: zaal ‘het salon’
van Zorgcampus Denderrust
Prijs: 3 euro / les - proefles gratis

‘Viva la musica’ koor
met Ingrid Hardy
Wanneer: elke dinsdag van 17u tot 19u
(Niet op 30/10 en 25/12/2018)

Waar: zaal ‘de patio’
van Zorgcampus denderrust
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 10/12/2018 van 10u tot 12u
Waar: zaal de Lotus van Zorgcampus Denderrust
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Bewegen op muziek
met Willy Coen
Wanneer: elke maandag van 18u tot 19u
(Niet op 29/10 en 24/12/2018)

waar: zaal ‘de Patio’
van Zorgcampus Denderrust
Prijs : proefles gratis - 5 beurtenkaart 10 euro
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Sofrologie met Kristel Buttiens

Je gps op je mobiele telefoon

Wanneer: elke donderdag van 11 tot 11u45 (Niet op
01/11 en 27/12/2018)

In samenwerking met Vormingplus Vlaamse
Ardennen - Dender

Waar: zaal ‘Het Salon’
van Zorgcampus Denderrust
Prijs : gratis

Zit Tai Chi
met Shauni Van Overstraeten
Wanneer: ma 01/10 - 15/10 - 05/11 - 19/11/2018 om 10u45
Waar : zaal ‘de lotus’
van Zorgcampus Denderrust
Inschrijven via LDC De Dendervallei

Je smartphone of Iphone zijn supermobiele toestellen. Door de
ingebouwde gps, het aanraakscherm en handige software kan
je mobieltje je helpen om makkelijker je weg te vinden. In deze
cursus bekijken we de werking van de gps in onze mobiele
telefoon van dichterbij. We bespreken apps die gebruik maken
van de gps en we trekken erop uit om in de praktijk te oefenen
en te testen.

Wanneer: di 09/10 en 16/10/2018 van 9u30 tot 12u
Waar: zaal de Lotus van Zorgcampus Denderrust
Inschrijven via www.vormingplus-vlad.be
09 330 21 30 - vlad@vormingplus.be

Prijs : Gratis

Prijs: 24 euro standaardprijs
5 euro sociale prijs
Praktische info: Breng je smartphone mee met een
volle batterij en lader.
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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:

Bloemschikken met als thema
Allerheiligen
In samenwerking met Els van eFiore
Wanneer: vrij 26/10/2018 om 19u
Waar: zaal de Lotus van Zorgcampus Denderrust
Inschrijven noodzakelijk voor 20/10/2018 via
LDC De Dendervallei
Prijs: 35 euro (meer info op vraag)

Di 23/10/2018 van 9u30 tot 12u: Handige tools
Di 20/11/2018 van 9u30 tot 12u: Communicatie apps
Di 18/12/2018 van 9u30 tot 12u: Muziek
Waar: zaal de Lotus van Zorgcampus Denderrust
Inschrijven per tabletatelier
via www.vormingplus-vlad.be - 09 330 21 30
of vlad@vormingplus.be
Praktische info : Breng je toestel mee.
Zorg dat je de paswoorden ervan kent.
Prijs : 5 euro per tabletatelier
(drankje en versnapering inbegrepen)

Bloemschikken met als thema Kerstmis
In samenwerking met Els van eFiore
Wanneer: vrij 21/12/2018 om 19u
Waar: zaal de Lotus van Zorgcampus Denderrust
Inschrijven noodzakelijk voor 15/12/2018 via
LDC De Dendervallei
Prijs: 35 euro (meer info op vraag)
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Feestelijke vegetarische soepen

recreatieve activiteiten

In samenwerking met Vormingplus Vlaamse
Ardennen - Dender
We bereiden samen een aantal kleurrijke, verfijnde,
verrassende, feestelijke maar ook eenvoudige soepen. Je leert
werken met minder bekende groenten en ingrediënten van het
seizoen. En we maken zelf onze groentebouillon alsook een
romige soep die luchtig en licht blijft.

Wanneer: ma 17/12/2018 van 19u tot 22u

Seniorenkaarten (belotten)
In samenwerking met OKRA Herdersem
Wanneer: elke dinsdag van 14u tot 16u30
Waar : zaal de cafetaria ‘De Bron’
van Zorgcampus Denderrust
prijs: 2 euro

Waar: zaal de Bron van Zorgcampus Denderrust
Inschrijven via www.vormingplus-vlad.be
09 330 21 30 - vlad@vormingplus.be
Extra info: Breng een schort en bewaardoosjes
mee.
Prijs: 21 euro standaardprijs - 11 euro sociale
prijs. Ingredienten zijn inbegrepen in de prijs.

Seniorendansen ‘Mimosa’
In samenwerking met OKRA Herdersem
Wanneer: elke woensdag van 14u tot 16u
(niet op 07/11 en 21/11/2018)
Waar: zaal ‘de Patio’
van Zorgcampus Denderrust
Prijs : 2 euro

Mossel festijn
Wanneer: woe 17/10/2018 om 11u30
Waar: zaal de Bron van Zorgcampus Denderrust
Menu: aperitief - soep - mosselen met frieten - dessert en
koffie + 2 drankjes
Inschrijven noodzakelijk voor 10/10/2018 via
LDC De Dendervallei

Prijs: 15 euro
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LDC De Dendervallei en
Denderrust Dienstengroep vzw
nodigen u uit op hun

Spaghetti
à volonté

12 oktober
2018

Vertrek: cafetaria van
Zorgcampus Denderrust
Inschrijven noodzakelijk voor 6/10/2018
Via LDC de Dendervallei
Prijs: 3 euro (drankje en versnapering incl.)

Hoor wie klopt daar kinderen, hoor wie klopt daar kinderen,
hoor wie klopt daar zachtjes tegen ’t raam … Kinderen jonger
dan 10 jaar zijn van harte welkom! En wie weet…ligt er voor jou
ook wat snoepgoed en een cadeautje klaar!

Wanneer: woe 07/11/2018 om 14u30

van 18u tot 22u

waar

Wanneer: zon 14/10/2018 om 14u

De Sint op bezoek

Vrijdag

Mogelijkheid om spaghetti
af te halen vanaf 12u

Herfstwandeling
i.s.m. KVLV Herdersem

Waar: zaal de Patio van Zorgcampus Denderrust

Volwassenen : 10 €
Kind tot 12j:
6€

Inschrijven voor 31/10/2017 via
LDC De Dendervallei

Prijs: gratis

Zorgcampus Denderrust
Herdersem
A. De Cockstraat 12 a - 9310 Herdersem
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Quiz met Piet Coppens
Wanneer: vrij 16/11/2018/2018 om 19u30
Waar: zaal de Bron van Zorgcampus Denderrust
Inschrijven noodzakelijk voor 10/11/2018 via
LDC De Dendervallei
Prijs: 8 euro per quizgroep van 4 personen
(2 euro per persoon)

Schoenenverkoop Legato
Wanneer: di 13/11/2018 om 14u30
Waar: zaal de Patio van
Zorgcampus Denderrust
Prijs: Gratis

Iedereen gaat met een prijs naar huis!

Optreden seniorenfeest
Wandeling ‘Aalst en den Groote
Oorlog’ met Koen Delmoitie
Wereldoorlog I, ook gekend als de “Groote Oorlog”, werd
zwaar bevochten aan het IJzerfront. Vele soldaten stierven ver
van huis. Maar ook thuis, in de bezette stad, was het leven
hard en had de bevolking te lijden. Koen vertelt ons over
figuren die 100 jaar geleden in Aalst een grote en/of kleine rol
speelden in de “Groote Oorlog” van 14-18.
Wanneer: zon 18/11/2018 om 9u30 tot 11u30
Vertrek aan de Hopmarkt te Aalst ter hoogte van
de toeristische dienst
Inschrijven noodzakelijk voor 16/11/2018 via
LDC De Dendervallei

Prijs: 5 euro (begeleiding, drankje en
versnapering inbegrepen)

Wanneer: di 20/11/2018 om 14u30
Waar: zaal de Patio van
Zorgcampus Denderrust
Prijs: gratis

Ontbijtbuffet met glaasje
bubbels
Wanneer: woe 21/11/2018 van 08u30 tot 10u
Waar: zaal de Bron van Zorgcampus Denderrust
Inschrijven noodzakelijk voor 14/11/2018 via
LDC De Dendervallei

Prijs: 8 euro
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Modeshow Glen
Wanneer: woe 21/11/2017 om 14u30
Waar: zaal de Patio van
Zorgcampus Denderrust
Prijs: gratis

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

Telefonisch - 053 60 60 49
Per mail - dendervallei@denderrust.be

Kerstmarkt
Wanneer: zat 08/12/2017 vanaf 13u30
tot 18u
Waar: zaal de Patio en de Bron van
Zorgcampus Denderrust
Prijs: gratis

Kerstoptreden Viva La Musica
met Ingrid Hardy
Wanneer: do 20/12/2018 vanaf 14u30
Waar: zaal de Patio van
Zorgcampus Denderrust

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.

Prijs: gratis
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De Palto mantelzorgcafé
De stad opent in samenwerking met de lokale dienstencentra het mantelzorgcafé
De Palto. Dit is een ontmoetingsplek waar mantelzorgers terecht kunnen voor
een heerlijke kop koffie terwijl zij in een ontspannen sfeer verhalen kunnen
uitwisselen met anderen.
AGENDA MANTELZORGCAFÉS 2018 - 2019
Het mantelzorgcafé opent 1 keer per maand telkens op dinsdag in één van onze
3 lokale dienstencentra (gratis toegang):
›

2 oktober - 13.30 » 16 uur - LDC De Maretak
Mantelzorgcafés in Aalst

›

6 november - 19 » 21.30 uur - LDC De Dendervallei
Mogelijkheden rond opvang thuis door de Gezinsbond

›

4 december - 9.30 » 12 uur - LDC De Toekomst
Samen op stap (soort buddy-systeem)

›

8 januari - 13.30 » 16 uur - LDC De Maretak
Nieuwjaarsreceptie

›

5 februari - 19 » 21.30 uur - LDC De Dendervallei
Het dagverzorgingscentrum

›

12 maart - 9.30 » 12 uur - LDC De Toekomst
Kortverblijf en herstelverblijf

LDC De Toekomst, Sint Kamielstraat 85, 9300 Aalst
LDC De Maretak, Albrechtlaan 119a, 9300 Aalst
LDC De Dendervallei, Alfons De Cockstraat 12a, 9310 Herdersem-Aalst

INSCHRIJVEN GEWENST VIA CENTRUMLEIDER.DEMARETAK@OCMWAALST.BE | TEL. 053 76 55 20
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Een project van en voor mantelzorgers met steun van !DROPS in
samenwerking met Stad Aalst, LDC De
Maretak, LDC De Toekomst en LDC
De Dendervallei.
www.aalst.be

Een project van en voor mantelzorgers met steun van !DROPS in
ZorgLab Aalst
samenwerking met Stad Aalst, LDC De
administratief centrum
Maretak, LDC De Toekomst en LDC
JANUARI | FEBRUARI | MAART
Werf 9 - 9300 Aalst
De Dendervallei.
tel. 053 77 9300
www.aalst.be
zorglab@aalst.be - www.aalst.be
v.u.: Christoph D’Haese, burgemeester | p.a. Werf 9 | 9300 Aalst
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