LOKAAL DIENSTENCENTRUM

DURGEBONT
Activiteitenkalender

JULI - SEPTEMBER 2021

WEKELIJKSE ACTIVITEITEN
De opstart van deze activiteiten is afhankelijk van de geldende coronamaatregelen. Hou zeker
de gemeentelijke website, Facebookpagina en nieuwsbrief ‘2370 in ’t kort’ in de gaten.

Ochtendkoffie

Den Instap

Elke maandag en donderdag
van 9.00 uur tot 12.00 uur
Cafetaria LDC Durgebont, Vrijheid 100

Elke maandag van 13.30 uur tot 17.00 uur
Cafetaria LDC Durgebont, Vrijheid 100

Gezellig een babbeltje slaan, de krant lezen of
gewoon genieten van de rust met een lekker
kopje koffie en iets lekkers erbij voor slechts
1,50 euro. We hebben ook een aantal gezelschapsspellen op voorraad. Je bent van harte
welkom!

Een fijne plaats waar je vrij mag binnenkomen.
Alleen, of in gezelschap, iedereen is welkom.
Vrijwilligers zullen je graag bedienen en een
praatje met je maken. Voor 2 euro per persoon
kan je een hele namiddag koffie, thee of water
drinken … en je krijgt er nog iets lekkers bij!

Tai chi

Fitmix voor 50-plussers

heropstart vanaf september 2021

vanaf 7 september 2021

Elke woensdag (niet tijdens schoolvakanties)

Elke dinsdag van 9.30 uur tot 10.30 uur
en van 10.45 uur tot 11.45 uur
Danszaal naast het Heemmuseum
50 euro voor 10 lessen

Danszaal naast het Heemmuseum
50 euro voor 10 lessen

Inschrijven: durgebont@arendonk.be
of 014 40 10 50

Inschrijven: durgebont@arendonk.be
of 014 40 10 50

De lessen fitmix zijn actieve en gevarieerde
lessen waarbij we werken aan kracht, conditie,
coördinatie, balans, flexibiliteit en lenigheid.

Omwille van de coronamaatregelen worden de lessen
in twee groepen gegeven: van 9.00 uur tot 10.00 uur
en van 10.00 uur tot 11.00 uur. Later zal de les opnieuw
doorgaan in één groep van 9.30 uur tot 11.00 uur.

Tai chi is van oorsprong een oude bewegingssport, waarbij chi (ademenergie) gebruikt werd
in plaats van spierkracht. Regelmatig tai chi
beoefenen, vermindert het risico op vallen,
houdt gewrichten soepel en heeft een gunstig
effect op de slaap.

Elke deelnemer kan sporten en bewegen
volgens eigen kunnen, zodat de lessen voor iedereen haalbaar zijn. Ze worden professioneel
begeleid door Chantal Bols.
In de les van 9.30 uur werken we iets rustiger en worden de oefeningen in korte sets
herhaald. In de les van 10.45 uur werken we op
een pittiger tempo en word je uitgedaagd om
een oefening vaker te herhalen.
Draag gemakkelijk zittende kledij. Neem zelf
een matje mee en eventueel een flesje water.

JULI 2021

Let op! Afhankelijk van de coronamaatregelen kan
het zijn dat sommige lezingen online doorgaan.

THEMA: BEWEGEN
Mantelzorgcafé: Yoga voor mantelzorgers
i.s.m. Samana
Donderdag 8 juli 2021
14.00 uur tot 16.00 uur
Cafetaria LDC Durgebont,
Vrijheid 100
Inschrijven: durgebont@arendonk.be
of 014 40 10 50

Yoga leert ons lichaam, geest en bewustzijn
met elkaar in balans te brengen. De oefeningen geven kracht en energie en zorgen voor
een prettig gevoel van ontspanning.
Tijdens ons mantelzorgcafé zullen eenvoudige oefeningen gedaan worden die niet veel
kracht of lenigheid vergen, zodat het voor
alle mantelzorgers toegankelijk is. Misschien
vind je in yoga wel een middel om wat ontspanning te krijgen in je drukke bestaan als
mantelzorger.

Lezing ‘Bewegen’

Workshop ’Bewegen’

i.s.m. Niels Dockx,
beweegcoach op verwijzing.

i.s.m. Niels Dockx,
beweegcoach op verwijzing.

Woensdag 14 juli 2021
19.00 tot 21.00 uur
Cafetaria LDC Durgebont, Vrijheid 100

Zaterdag 24 juli 2021
11.00 uur tot 12.00 uur
Cafetaria LDC Durgebont, Vrijheid 100

Inschrijven: durgebont@arendonk.be
of 014 40 10 50

Inschrijven: durgebont@arendonk.be
of 014 40 10 50 (max. 10 personen)

Niels Dockx, beweegcoach op verwijzing,
geeft een lezing over beweging.

Bewegen doet iedereen, maar het is niet
altijd even makkelijk om het te blijven doen.
Vaak ontbreekt de motivatie en is het idee
van lekker knus onder een dekentje tv kijken
aantrekkelijker. Toch moet bewegen niet altijd
10 km wandelen of lopen zijn, simpele oefeningen zoals squats kunnen je al een belangrijke
gezondheidswinst opleveren.

Bewegen is, samen met een gevarieerde
voeding en voldoende slaap, één van de
kernwaarden voor een gezonde levensstijl voor
jong en oud. Toch is dit niet altijd simpel. Een
bureaujob, tv kijken, op café gaan … veel doe je
tegenwoordig zittend. Toch is er weinig moeite
nodig om meer te bewegen.
In deze lezing gaan we dieper in op de voordelen van bewegen, waarom mensen niet bewegen, hoe je met bepaalde tips deze ‘beweegbarrières’ kan doorbreken, bewegen bij ziekte
en valpreventie …

Aan de beweegbank krijg je praktisch tips om
meer te bewegen, maar je leert er ook welke
oefeningen je kan doen en er wordt aandacht
besteed aan oefeningen voor valpreventie.
We verzamelen aan de ingang van lokaal dienstencentrum Durgebont en gaan dan samen
naar de beweegbank in de tuin van Woonzorggroep Arendonk – campus De Vrijheid.

AUGUSTUS 2021
THEMA: DIEREN

Lezing: Hoe gelukkig
samenleven met je huisdier
i.s.m. AAP (Animal Assisted Projects)
Woensdag 11 augustus 2021
19.00 uur tot 21.00 uur
Cafetaria LDC Durgebont, Vrijheid 100
Inschrijven: durgebont@arendonk.be
of 014 40 10 50
Verwacht je binnenkort een nieuw harig
huisgenootje en wil je een goede start maken?
Of deel je je leven al met een beestig maatje
en ben je benieuwd naar hoe je nóg beter voor
je huisdier kan zorgen? De diergedragsdeskundige van AAP vzw vertelt je hoe je je best
voorbereidt op de komst van een huisdier en
hoe je als eigenaar tegemoet kan komen aan
de natuurlijke behoeftes van je hond of kat.
Er worden ook een aantal veelvoorkomende
gedragsproblemen besproken en is er ruimte
voor eventuele vragen over het gedrag van
je eigen dier. Dankzij de wetenschappelijke
inzichten en concrete tips worden jij en je dier
nóg gelukkiger!

Workshop: Hoe een
wandeling nog leuker
maken voor mens en hond?
Zaterdag 14 augustus 2021
14.00 uur tot 15.00 uur
Cafetaria LDC Durgebont, Vrijheid 100
Inschrijven: durgebont@arendonk.be
of 014 40 10 50
Trek je er graag opuit met je hond, maar zijn
de dagelijkse ommetjes wat saai geworden?
Tijdens deze workshop krijg je een flinke dosis
inspiratie om jullie wandelingen een toffe
boost te geven.
Onder begeleiding van een gedragstherapeut
leer je verschillende leuke oefeningen voor
onderweg en krijg je tips om je hond extra
te laten genieten tijdens deze qualitytime.
Ook inspiratie voor regenachtige dagen mag
natuurlijk niet ontbreken!
Voor deze workshop zijn de plaatsen beperkt
om persoonlijke begeleiding te kunnen bieden.
Behalve je hond neem je best ook wat favoriete beloningen mee, zoals kleine hondenkoekjes
of een lievelingsspeeltje.

SEPTEMBER 2021
THEMA: VERLIES

Mantelzorgcafé:
Balanceren tussen
veiligheid en vrijheid
i.s.m. Ons Zorgnetwerk

Donderdag 19 augustus 2021
19.00 uur tot 21.00 uur
Cafetaria LDC Durgebont, Vrijheid 100
Inschrijven: durgebont@arendonk.be
of 014 40 10 50
Als mantelzorger sta je soms voor een
moeilijke keuze. Enerzijds wil je er alles
aan doen om de risico’s op valincidenten, dwaalgedrag of zelfverwonding van
je naaste tot een minimum te beperken.
Anderzijds gun je hem of haar zo veel
mogelijk bewegingsvrijheid. Hoe zorg je
voor een veilige omgeving zonder daarom iemand in zijn vrijheid te beperken?

Lezing: Verlies zonder
afscheid
door Manu Keirse, Emeritus-hoogleraar KU
Leuven
Maandag 6 september 2021
19.00 uur tot 21.00 uur
Zaal De Garve, Deroissart 9
Inschrijven: durgebont@arendonk.be
of 014 40 10 50
In deze coronatijden hebben mensen soms de
kans niet gekregen om afscheid te nemen van
een naaste. Bezoekregelingen waren beperkt.
De laatste momenten van het leven, die je een
leven lang bijblijven, zijn je soms ontnomen.
Het sterven was vaak snel en onverwacht.
Sommigen moesten afscheid nemen van een
gesloten kist en de uitvaartviering moest
gebeuren in een kleine kring. Wat betekent dat
voor de beleving van verlies en verdriet en de
rouwbeleving?
Deze lezing gaat over al die aspecten, maar
ook over hoe je elkaar bij verlies en verdriet
kan helpen. Er worden veel concrete tips aangeboden die helpen om verdriet te overleven, maar ook voor de naasten om
adequate steun en hulp te bieden, niet
alleen in coronatijden maar ook in
de toekomst.

DURGEBONT IS EEN
PLEK WAAR IEDEREEN
WELKOM IS
Vervolgtraject verlies zonder
afscheid
Onder deskundige begeleiding kan je met lotgenoten in groep dieper ingaan op je persoonlijke verhaal en ervaringen. Dit is een gesloten
groep zodat veiligheid maximaal gegarandeerd
wordt.

Begeleiding: Lieve Gielen, psychologe bij
Palliatief Netwerk Arrondissement Turnhout
Dit vervolgtraject wordt afgesloten met een
wandeling naar één van de mijmerplekken in
Arendonk, waar de deelnemers een persoonlijk
ritueel kunnen uitvoeren.

Mantelzorgcafé:
Dementie in een
notendop

Je kan er een kopje koffie
komen drinken en andere mensen
ontmoeten. Je kan er meedoen aan
interessante en leerrijke activiteiten.
Je vraagt je af waar je terecht kan
met jouw specifieke probleem? Je zit
met een welzijnsvraag en je wil daarmee verder geholpen worden? Je wil
wel iets doen met jouw talenten, maar
je weet niet goed wat er allemaal kan?
Het Durgebont helpt mee aan het
uitbouwen van een dorp waar mensen
zich thuis voelen en zich gesteund én
gewaardeerd voelen.

OPENINGSUREN
EN CONTACTGEGEVENS
Vrijheid 100 (cafetaria OCMW)
De cafetaria is elke dag geopend van
13.30 uur tot 17.00 uur.

i.s.m. ECD Tandem

TEAM ‘DURGEBONT’

Donderdag 9 september 2021
19.00 uur tot 21.00 uur
Cafetaria LDC Durgebont, Vrijheid 100

Ezra Gooskens, Karine Soenen,
Ilse Van Gelder, Els Vangool en
vrijwilligers

Inschrijven: durgebont@arendonk.be
of 014 40 10 50

014 40 10 50
durgebont@arendonk.be

Hoe kan je dementie herkennen en wat
zijn de oorzaken? Wissel ervaringen uit
en krijg inzichten in de aandoening en
concrete tips.

V.u.: Gemeente Arendonk - Kristof Hendrickx - Vrijheid 29 - 2370 Arendonk

Vrijdag 16, 23 en 30 september 2021
19.00 uur tot 21.00 uur

