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Lentekriebels! Ik heb ze al!
Het is langer licht, de zon wordt warmer en de natuur maakt zich
klaar, de vogeltjes beginnen zachtjes te fluiten.
Bovendien ruikt het buiten anders; de lente heeft zijn eigen geur die
je vooral in de vroege morgen kunt ruiken. Je krijgt zin om je terras of
balkon weer helemaal op te lappen. Klop de winter eruit en maak
een fijne plek van waar je de komende maanden heerlijk kunt
genieten van zonneschijn!
Wandelen is een geweldige manier om je lekker in je vel te
voelen. Als de zon je verwarmt met haar stralen kan het leuk zijn om
een flinke wandeling te maken door de stad of natuur.
Heb je een hond? Dan is de lente een heerlijk seizoen om te genieten
van lange wandelingen waar zowel jij als je hond helemaal gelukkig
van worden.
En geniet natuurlijk in ’t lentezonnetje van dit LDC Gazetje!
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#BUURT JE MEE?
LDC DE DENDERVALLEI - LDC DE TOEKOMST - LDC DE MARETAK

Lentebrunch
Woensdag 27 april om 09.30u in De Bron
(Denderrust)
Woensdag 27 april organiseert het LDC een
lentebrunch.
Er wordt een uitgebreide, overheerlijke brunch
aangeboden. Aansluitend op de brunch willen we
een aantal zaken over jullie buurt/straat te weten
komen: waar hebben jullie nood aan, wat wil je
veranderd zien, wat kunnen wij voor jullie
betekenen? We willen er geen saaie ochtend van
maken maar op een leuke, interactieve manier
elkaar en de buurt beter leren kennen.

Onze brunch is voor iedereen die op 27 april een gezellig hongertje heeft.
Kostprijs: 20€/persoon
Maar wie deelneemt aan onze buurtactiviteit krijgt een korting van 5€ en
betaalt dus maar 15 euro'kes!
Inschrijven kan tot en met maandag 18 april op dendervallei@denderrust.be
of op 0491/564419
Ik heb er alvast veel zin in! Jij ook?

BUURTWERKING

AANBOD
Allemaal digitaal
Elke 4de donderdag van de maand
24 maart - 28 april
Maandelijks kan je van 13:30 tot 15:30
langskomen in LDC De Dendervallei met al
je digitale vragen over smartphone,
computer, mailbox, online betalingen,
WhatsApp, videobellen. Lukt het niet met
itsme, je nieuwe CST certificaat? De
medewerkers van Digipunt bekijken
kosteloos jouw vraag en helpen je weer op
weg.
Meer info:
digipunt@leerpuntzovl.be
053 78 15 05
Gratis consult audioloog

Inschrijvingsstrook voor de gratis gehoortest.
Wij doen tijdens de screening geen aanpassingen/bijregelingen van
hoortoestellen elders aangekocht, enkel hoortesten voor mensen die
gehoorproblemen ondervinden. Indien u een hoortoestel bij de mobiele
zorggroep aankocht in het verleden kan u hiervoor een afspraak vragen op
onderstaand telefoonnummer of per mail.
Persoonlijke gegevens:
Naam en voornaam: ...........................................................................
Geboortedatum: ….. / ….. / …………
Indien u een bewoner bent van het WZC
Kamernummer: ……….
Contactgegevens (familie of bewindvoerder)
Naam: .............................................................................................
Email: ..............................................................................................
Telefoon of gsm: ...............................................................................
Adres: .............................................................................................
Vragenlijst voor de audicien:
Ondervindt u problemen met het verstaan van andere personen? O ja O nee
Zo ja, hoe lang al? ………………………………………………
In bijzondere omstandigheden: op televisie, in lawaai, in groepsgesprek?
…………………..
Heeft u last van luide geluiden? O ja O nee
Heeft u ooit een gehoortest gehad? O ja O nee
Heeft u hoorapparaten? O ja O nee
Zo ja, hoeveel jaar heeft u deze hoorapparaten? ………………………………………………
Wenst u een persoonlijke afspraak te maken met de audicien om de resultaten van de
screening te bespreken indien de resultaten van de test dit nodig achten? O ja O
nee
Bevestig uw verzoek:
Ik, de ondergetekende heer/ mevrouw
.................................................................................... doe de aanvraag
voor een auditieve gehoortest.
Voor de families die graag aanwezig zijn tijdens de gehoortest maar dit op een ander
tijdstip/dag wensen, kunnen telefonisch een afspraak maken op volgend nummer :
0493/29 01 07 of per mail: planning@mobielezorg.be

DIENSTEN

AANBOD
Kapper in huis!
Wekelijks op dinsdag, woensdag en
donderdag voormiddag komen kapper Chris
en zijn team naar 'de voorplaats' en
Voor een afspraak of meer inlichtingen
bel: 053/78 00 81 of 0497/27 86 07

Pedicure in huis!
Pedicure Evelien is trotse mama geworden
van Leonie. Leonie kwam een beetje
vroeger dan verwacht, maar stelt het goed!
Hier een fotootje van de trotse mama en
papa! Tot en met 16 mei zal haar zus
Emelie de pedicure overnemen elke
MAANDAG voormiddag van 09.00u tot
12.00u. Je kan Emelie bereiken op 0471/04
32 66 voor een afspraak. Iedereen kan
gebruik maken van zijn diensten. Je hoeft
daarvoor geen bewoner te zijn!

Eten in huis!
Geen zin om te koken? Goesting om
aan een democratische prijs te eten
in gezelschap van anderen?
Dagelijks kan je bij ons terecht voor
een vers bereide maaltijd. Te
gebruiken in De Bron of take away.
Voor 6,82€ bieden we soep,
hoofdgerecht en dessert aan!
Waarom zou je het niet doen he?
DIENSTEN

AANBOD
Borstkanker
Iedereen heeft wel iemand in
zijn omgeving die de diagnose
van borstkanker gekregen
heeft, die tegen de ziekte aan
het vechten is of die de ziekte
overwonnen heeft.
Op 17 maart komt Dhr. Paul De
Cuyper ons vertellen hoe
borstkanker ontstaat, wat de
risico-factoren zijn, hoe we de
ziekte kunnen voorkomen en
hoe we ze vroegtijdig kunnen
detecteren.
De deelname is gratis, maar
inschrijven is verplicht op
dendervallei@denderrust.be
of op 0491/56 44 19

Wist je datje....
Zondag 20 maart: de dag van de mondhygiëne Door uw gebit dagelijks goed te
reinigen houdt u uw tanden, kiezen en tandvlees gezond. U voorkomt zowel
gaatjes als ontstoken tandvlees. Tweemaal per dag minimaal twee minuten
poetsen met fluoridetandpasta, in combinatie met het gebruik van bijvoorbeeld
flosdraad.
Donderdag 7 april: wereldgezondheidsdag ieder jaar op 7 april - vraagt de
Wereldgezondheidsorganisatie aandacht voor gezondheid en ziektes in de
wereld. Ieder jaar krijgt de dag een thema mee. Armoede, het ontbreken van
goed onderwijs, gezondheidsbeleid... zijn items die veel ziektes en problemen in
de hand werken. De bedoeling van deze dag is om deze — maar zeker ook ziektes
die anders in de taboe-sfeer zouden blijven hangen — bespreekbaar te maken.
PREVENTIE

ACTIVITEITENAANBOD
DIGITAAL
Brownies met LDC Chef Michiel
(gratis kookworkshop)
20 maart is de internationale dag van het geluk, daar
kan chocolade niet bij ontbreken!
Schrijf je snel in voor het recept
Stuur een mail naar dendervallei@denderrust.be
Je ontvangt een link naar het filmpje van Chef
Michiel, een ingrediëntenlijst en het recept.
Download het filmpje door op de link te klikken.
Stap voor stap kan je de kookworkshop volgen en
herbekijken.

Bewegen op muziek met Lia Lopes
(gratis 2 wekelijkse beweegsessies)
Beweegcoach Lia Lopes helpt je om thuis meer te bewegen. Perfect!
Want ook daar is het mogelijk om aan onze conditie te werken.
Hoe deelnemen?
Stuur een mail naar dendervallei@denderrust.be
Je ontvangt een link naar het filmpje van Lia.
Download het filmpje door op de link te klikken.
Stap voor stap kan je de beweegsessie volgen en herbekijken.

ACTIVITEITENAANBOD
Bewegen op muziek met Willy Coen
Elke maandag van 18:00 - 19:00
Willy Coen biedt je het wekelijks uurtje 'bewegen
op muziek'. Iedereen kan op zijn eigen tempo en
niveau meedoen op heerlijke discomuziek.
Hoe deelnemen?
Stuur een mail naar dendervallei@denderrust.be
Prijs: Proefles gratis - 5 beurtenkaart 10 euro
UitPAS met kansentarief : € 1,50 per les

Dansen ‘Mimosa’ i.s.m. OKRA Herdersem
Elke woensdag van 14u - 16u
Zet je je eerste stappen op de dansvloer of heb je al enige
ervaring? Iedereen kan (leren) dansen bij OKRA met Sylva!
Hoe deelnemen?
Stuur een mail naar dendervallei@denderrust.be
Prijs: Proefles gratis - 2 euro
UitPAS met kansentarief : € 1,50
Samen lezen, Samen denken
Opnieuw gestart!
Samen lezen met Monique en Christiane zal doorgaan iedere 3de dinsdag van de
maand: 15 maart en 19 april van 14.30u tot 16.30u
We lezen mooie verhalen, praten en leren erover bij tijdens een gezellige en
verrijkende namiddag.
Samen denken met Monique zal doorgaan iedere 1ste donderdag van de maand:
7 april van 14.30u tot 16.30u (3 maart vieren we ons carnavalbal)
We wisselen onze ideeën uit over verhalen, actualiteit, gebeurtenissen, geschiedenis...
Hoe deelnemen?
Stuur een mail naar dendervallei@denderrust.be
ACTIVITEITEN

ACTIVITEITENAANBOD
Expo oude postkaarten
zondag 13 maart en zondag 10 april
van 9:00 - 12:00
Elke 2de zondag van de maand kan je komen
snuisteren op de expo met oude postkaarten,
van geboortekaartjes tot rouwprentjes in
cafetaria de Bron van Zorgcampus Denderrust

Muzikale presentatie Duetten
Donderdag 10 maart om 14:30
Francois en Marc verwennen jullie met een
geweldige mix van prachtige duetten, gezongen
door jong en oud, vaste partners, postume
montages en verrassende combinaties, zowel van
zang als bijhorende beelden.

Hoe deelnemen?
Stuur een mail naar dendervallei@denderrust.be
Filmavond LA VITA E BELLA i.s.m. Okra Wieze
Vrijdag 6 mei om 19.00u
La Vita e Bella is een prachtige en ontroerende
film van Roberto Benigni, een Italiaanse
filmmaker. De film speelt zich af voor en tijdens
de tweede wereldoorlog in Italie. Benigni speelt
zelf de hoofdrolpersoon Guido. Hij is verliefd op
Dora, een Italiaanse waarmee hij later trouwt en
een kind krijgt.
Hoe deelnemen?
Stuur een mail naar dendervallei@denderrust.be
Inschrijven noodzakelijk
Prijs: € 2 UitPAS met kansentarief : € 1,50
ACTIVITEITEN

ACTIVITEITENAANBOD
Stadswandeling door Dendermonde met gids
Koen Delmoitie
Zondag 3 april van 9:30 - 11:30
Geen vete zo levendig als die tussen Aalst en
Dendermonde. Waarom zouden Aalstenaars dan
op trektocht gaan bij onze vrienden in de andere
Denderstad? Laat je vooral onderdompelen in de
geschiedenis, de mooie -soms verborgen- plekjes
en de lokale smaken van Dendermonde.
Hoe deelnemen?
Stuur een mail naar dendervallei@denderrust.be
Prijs: €6 (incl. gids en drankje)
Schoenenverkoop met Lato schoenen
Op 2 mei komt Lato schoenen naar het
LDC. Vanaf 14u is iedereen met 'minder
gemakkelijke' voeten welkom in ons LDC.
Lato schoenen heeft een ruim assortiment
voor dames en heren. Je kan eveneens
terecht voor comfortabele pantoffels!

OPROEP => Bezige bijen gezocht!!!!
Heb je interesse :
om te kaarten in een kaartclubje in onze cafetaria De Bron
in handwerk
om creatief bezig te zijn
te bakken
Geef gerust een seintje op dendervallei@denderrust.be of bel naar
0491/56 44 19
ACTIVITEITEN

ACTIVITEITENAANBOD
(Jeugd)boekenweek van zaterdag 9 april tem
maandag 18 april
In de (jeugd)boekenweek organiseren we een
boekenruilbeurs in het LDC. Breng je boeken mee
en ruil ze voor een ander boek. Heb je boeken die
je een tweede leven wil geven? Breng ze dan
gerust mee. We willen aan alle genres aandacht
geven, dus ook kinderboeken! Het is vakantie, kom
gerust langs met je kinderen, kleinkinderen,....
Inschrijven hoeft niet, je kan op elke moment van
de dag binnen springen tijdens deze week.

Ken je jouw rechten als mantelzorger en van de patiënt
In 2022 bestaat de wet op de patiëntenrechten exact 20 jaar. Er is echter geen
reden tot feesten, want allerlei studies toonden aan dat de meeste Belgen
helemaal niet weten wat hun rechten zijn als zij een beroep doen op een
zorgverstrekker (dokter, tandarts, spoedarts, …). Ook mantelzorgers kunnen een
aantal rollen vervullen in het kader van de patiëntenrechten. Tijdens deze
lezing worden de patiëntenrechten duidelijk en welke rol mantelzorgers
hierbij kunnen spelen als vertegenwoordiger en/of als vertrouwenspersoon.
Wanneer: woensdag 6 april
van 09.30u tot 12.00u
LDC Dendervallei, de Patio
Inschrijven verplicht op
dendervallei@denderrust.be
of op 0491/56 44 19
Deelname 5€
Met UitPas: 1,5€

ACTIVITEITEN

ALGEMEEN

Dinsdag 1 maart:
complimentendag

Zondag 20 maart: dag van het
geluk

Zondag 17 april: Pasen

Zondag 27 februari tot zondag 6 maart: week van de vrijwilliger. In deze
week zetten we onze vrijwilligers in de bloemetjes!

Donderdag 28 april: internationale dag voor veiligheid en gezondheid op het
werk en SUPERHELDENDAG! (ism de scholen van Herdersem!)

ALGEMEEN

Van Maandag 25 april tot zondag 1 mei is het de week van de valpreventie.
Bert Surmont, schoonzoon van een bewoner van Meander, stapt van 18
april tot 21 juli naar Santiago de Compostela. De opbrengst van zijn hele
avontuur gaat naar Levensvreugde Aalst en Kom op tegen kanker.
Tijdens deze week stappen we (virtueel) mee met Bert Surmont naar
Santiago de Compostela. Onderweg genieten we van de lokale
specialiteiten. Wie stapt mee? Op verschillende manieren zullen kilometers
verzameld worden vanuit ons LDC.
Hier vind je alvast de website van Bert:
https://www.bertstaptnaarcompostela2022.be/

AL ONZE ACTIVITEITEN GAAN DOOR ONDER
VOORBEHOUD VAN DE CORONA MAATREGELEN OP
DAT MOMENT.
VOLG ONS OP FACEBOOK 'LDC DE DENDERVALLEI',
DAAR KAN U DE RECENTE UPDATES OF EVENTUELE
ANNULATIES VOLGEN.

