DECEMBER 2020
THEMA: WARME VERHALEN
Sluitingsdagen: vrijdag 25 en zaterdag 26 december december 2020 (Kerstmis en
tweede kerstdag), donderdag 31 december 2020 (oudjaar)

Donderdag 26 november 2020
19.00 uur tot 21.00 uur
Zaal De Garve, Deroissart 9
Inschrijven: durgebont@arendonk.be
of 014 40 10 50
LDC Durgebont en Vormingplus Kempen nodigen Ann Peuteman uit om haar boek ‘Grijsgedraaid’ toe te lichten.
Hoe ouder je wordt, hoe moeilijker je het lijkt
te hebben om te blijven wie je bent.

Mantelzorgcafé:
Verhalen voor mantelzorgers
over geluk
Donderdag 12 november 2020
19.00 uur tot 21.00 uur
Cafetaria LDC Durgebont, Vrijheid 100
Inschrijven: durgebont@arendonk.be
of 014 40 10 50
Vertelster Marijke Goossens neemt je mee in
verhalen over geluk.
Geluk, moet je daarnaar op zoek gaan? Of is
geluk iets dat je overkomt? Hoe vind je licht in
het donkere woud? Zijn helpers uit onverwachte hoek wel te vertrouwen?
Al deze verhalen bevatten steeds een wijze
kern van waarheid, mooi ingekleed, met humor
en een knipoog verteld. Maar tegelijk doen de
verhalen je stilstaan, en nadenken over jezelf
en je eigen situatie. Een magisch moment!
Een aanrader.

Op een dag komen ze je huis binnen. Ze nemen
je rijbewijs in beslag en brengen je oude Volvo
naar een opkoper. Je moet een document
ondertekenen waardoor je het beheer van je
bankrekeningen afstaat. Zelf koken mag niet
meer. In plaats daarvan krijg je elke dag een
voedzame maaltijd aan huis geleverd. Voor jou
geen frieten of pizza meer. Wil je nog vrijen,
dan moet je dat zo stil en snel mogelijk doen.
Er kan immers elk moment iemand binnenkomen. De reden? Je bent de 80 voorbij.
In haar boek ‘Grijsgedraaid – waarom we bang
moeten zijn om oud te worden’ beschrijft
Knack-redactrice Ann Peuteman hoe we
80-plussers alles uit handen nemen wat het
leven leuk en spannend maakt: hun auto, hun
geld, lekker koken, intimiteit, hun privacy ook.
Allemaal met de beste bedoelingen.
Daarbij gaan we voorbij aan het feit dat het
volwassen, wilsbekwame mensen zijn die hun
eigen beslissingen kunnen nemen – ook als we
het er niet mee eens zijn. Dat moet anders.
Dat kán ook anders.

Mantelzorgcafé: Relatie
mantelzorger - zorgvrager
Donderdag 17 december 2020
19.00 uur tot 20.00 uur
Cafetaria LDC Durgebont, Vrijheid 100
Inschrijven: durgebont@arendonk.be
of 014 40 10 50
Zorg je voor iemand uit je omgeving die
door ouderdom, een chronische ziekte of
een handicap zorg nodig heeft? Dan ben je
een mantelzorger.
Als mantelzorger zorg je op regelmatige
basis voor een naaste: je doet de boodschappen, de was, het huishoudelijk werk,
de administratie en zoveel meer. Kortom, je
bent er voor de zorgvrager die ondersteuning nodig heeft. Je doet dit allemaal niet
omdat het je beroep is, maar omwille van
de emotionele band die je met de persoon
hebt.
Vaak onderschatten we de impact van de
veranderde relatie die we krijgen met onze
zorgvrager.
Hoe gaan we om met de veranderde relatie?
Hoe houden we deze relatie evenwichtig?
Hoe maak ik dit bespreekbaar?
Vaak staan we niet stil bij deze vragen als we
starten met mantelzorg. Door je bewust te
zijn van je relatie met de zorgvrager, kan je
een nog betere zorgverlening geven aan je
dierbare.

Steunpunt Mantelzorg brengt de nodige
info in vertrouwde kring. Er is uiteraard ook
ruimte voor vragen of persoonlijke verhalen.

Dinsdag 1 december 2020
9.30 uur tot 12.00 uur
Cafetaria LDC Durgebont, Vrijheid 100
Speel je graag spelletjes zoals ‘Rummikub’,
‘Skip-Bo’, ‘Mens erger je niet’, of gewoon
een kaartspel? Kom dan zeker naar de
cafetaria. Je vindt er altijd wel iemand die
met jou wil meedoen! Je mag je eigen spel
meebrengen.

Vertelavond in de bib
Donderdag 10 december 2020
19.30 uur tot 21.00 uur
Zaal De Wamp (bibliotheek), Deroissart 5
Inschrijven: arendonk.bibliotheek.be
of 014 67 16 14

Workshop:
Groepsgesprek rond het
vuur i.s.m. Tuintaferelen

Workshop:
Winterwandeling met
vertellingen

Datum wordt later gecommuniceerd
19.00 uur tot 21.00 uur
Tuintaferelen, De Lusthoven 37

Datum wordt later gecommuniceerd
19.00 uur tot 21.00 uur
Vertrek: cafetaria LDC Durgebont, Vrijheid 100
Prijs: 5 euro

Inschrijven: durgebont@arendonk.be
of 014 40 10 50
December is de warmste maand van het jaar!
Toch?
Plots lijkt die warme zomer ineens voorbij. De
zon gaat vroeg onder en de donkere avond is
daar weer. En dan komt de gekte van het eindejaar weer vol op gang. Cadeautjes, eten, drinken
… het moet overvloedig in huis zijn. We vertellen
aan iedereen die het horen wil hoe druk de
maand december is. Familiebezoek hier, feestje
daar, nieuwjaarsbrieven voorlezen …

Niets is wat het lijkt ...
De Verhalenkat spint
wonderlijke verhalen …
Met Kathleen Van der
Velde reis je doorheen
oude verhalen met een
eigentijdse boodschap
of hedendaagse met
oeroude thema’s. Haar geurige woorden
zijn authentiek, ontwapenend en toveren
verwondering. Ze stimuleren fantasie en
prikkelen gevoelens. Aan het eind is niets
nog wat het lijkt ... en kijk je anders om je
heen.

Maar wat is voor mezelf nu een zinvolle eindejaarsperiode? Waar hecht ik belang aan? Waar
word ik gelukkig(er) van? Laat deze periode
ons ook de kans geven om stil te staan bij tal
van deze levensvragen. Samen aan het vuur
open nadenken en filosoferen om betekenis te
geven en dichter bij de waarheid geraken.

Van harte welkom op deze gezellige avond!

Het gesprek zal worden aangestuurd door
Daniël Janssens, docent filosofie in de
opleiding Sociaal Werk aan Thomas More
Hogeschool in Geel. Samen rond het vuur
zullen er mooie gesprekken ontstaan.

Filosoferen helpt ons om zorgvuldig na te
denken over gebeurtenissen en vraagstukken
in werk en leven. Wie filosofeert, staat sterker
in het omgaan met dilemma’s en kan beter
standpunten innemen, communiceren en
besluiten nemen.

DURGEBONT
Activiteitenkalender

(de opbrengst gaat naar een goed doel)

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

SEPTEMBER - DECEMBER 2020

Wandelen is een ontzettend simpele maar zeer
effectieve manier om je gezondheid, humeur
en geest een ﬂinke positieve boost te geven!
LDC Durgebont organiseert in de maand
december een wandeling van ongeveer 8 km
(kan ingekort worden naar 4 km). Tijdens de
wandeling zijn er punten waar er verhalen
verteld worden over Arendonk. Tijdens de
wandeling krijg je een drankje aangeboden en
bij aankomst is er een heerlijke kom soep!

DURGEBONT IS EEN PLEK WAAR
IEDEREEN WELKOM IS.
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.

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

Lezing: Grijsgedraaid.
Waarom we bang moeten zijn
om oud te worden.

Gezelschapsspelletjes

LOKAAL DIENSTENCENTRUM

OPENINGSUREN
EN CONTACTGEGEVENS
Vrijheid 100 (cafetaria OCMW)
De cafetaria is elke dag geopend
van 13.30 uur tot 17.00 uur.
Op feestdagen is het lokaal
dienstencentrum gesloten.

TEAM ‘DURGEBONT’
Ezra Gooskens, Karine Soenen,
Els Vangool, Ilse Van Gelder en
vrijwilligers
014 40 10 50
durgebont@arendonk.be

WEKELIJKSE ACTIVITEITEN

SEPTEMBER 2020

OKTOBER 2020

NOVEMBER 2020

Den Instap

THEMA: VEERKRACHT

THEMA: ARMOEDE

THEMA: SENIOR

Gezelschapsspelletjes

Sluitingsdagen: zondag 1 en maandag 2 november
2020 (Allerheiligen en Allerzielen)
woensdag 11 november 2020 (Wapenstilstand)

Elke maandag van 13.30 uur tot 17.00 uur
Cafetaria LDC Durgebont, Vrijheid 100
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
Elke woensdag van 9.30 uur tot 11.00 uur
(niet tijdens de schoolvakanties)
Cafetaria LDC Durgebont, Vrijheid 100
50 euro voor 10 lessen
Inschrijven: durgebont@arendonk.be
of 014 40 10 50

Gezelschapsspelletjes
Dinsdag 1 september 2020
9.30 uur tot 12.00 uur
Cafetaria LDC Durgebont, Vrijheid 100
Speel je graag spelletjes zoals ‘Rummikub’,
‘Skip-Bo’, ‘Mens erger je niet’, of gewoon een
kaartspel? Kom dan zeker naar de cafetaria.
Je vindt er altijd wel iemand die met jou wil
meedoen! Je mag je eigen spel meebrengen.

Mantelzorgcafé:
Vroegtijdige zorgplanning i.s.m. PNAT vzw

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

Donderdag 10 september 2020
19.00 uur tot 21.00 uur
Cafetaria LDC Durgebont, Vrijheid
100

Core stabilty - 50-plussers

Ook de laatste reis wil je samen
bespreken. Vroegtijdige zorgplanning
is een proces waarbij we op zoek gaan
naar welke waarden, normen en wensen we hebben als het gaat om ons
ziekte-, zorg- en stervenproces. Het
gaat dus om een open communicatie
met jezelf, naasten en zorgverstrekkers.

Elke dinsdag van 10.00 uur tot 11.00 uur
Cafetaria LDC Durgebont (Vrijheid 100) of bij
mooi weer buiten
50 euro voor 10 lessen
Inschrijven: durgebont@arendonk.be
of 014 40 10 50
Tijdens de lessen core stabilty wordt de
focus gelegd op de buik, onderrug en billen.
Zowel de oppervlakkig gelegen spieren als de
dieper gelegen spieren worden getraind. Het
doel is om ervoor te zorgen dat deze spieren
sterk genoeg worden om zo het hele lichaam
in balans te brengen.

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

PNAT vzw geeft tijdens deze avond de
nodige informatie met nadien ruimte
voor vragen.

Lezing: Mentale veerkracht,
het verschil tussen lijden en
leiden
Woensdag 16 september 2020
19.00 uur tot 21.00 uur
Zaal De Garve, Deroissart 9
Inschrijven: durgebont@arendonk.be
of 014 40 10 50
Steeds meer zien we zorgwekkende cijfers
verschijnen over de gevolgen van stress, soms
vertaald in burn-outcijfers, depressiecijfers,
zelfmoordcijfers, absenteïsmecijfers … Cijfers
die in Vlaanderen en Nederland trouwens weer
aan het stijgen zijn!
Wat heeft er toch voor gezorgd dat dit van
nature ooit positieve stresssysteem, dat ons
geholpen heeft om als soort te overleven, nu
plots voor zulke nefaste gevolgen kan zorgen?
Is iedereen even kwetsbaar? Wat is mentale
veerkracht, en hoe helpt dit tegen stress?
Wat kunnen we doen tegen de gevolgen van
stress? Wat betekent stress nu werkelijk voor
ons lichaam en geest?
Een voordracht waardoor we hopelijk niet gestresseerd worden, en door de vele mediabomen het bos weer beginnen te zien.
Michael Portzky is klinisch psycholoog, neuropsycholoog, gezondheidszorgpsycholoog,
docent diagnostiek, op de rol erkend gerechtsexpert psychodiagnostiek, en auteur van
alle Nederlandstalige vragenlijsten inzake
(jongeren)veerkracht, het ‘palliatieve
pallet’ en de boeken ‘Veerkracht’ en
‘Jongerenveerkracht’.

Workshop: Aan de slag met je
veerkracht
Zaterdag 26 september 2020
11.00 uur tot 15.00 uur
Cafetaria LDC Durgebont, Vrijheid 100
Inschrijven: durgebont@arendonk.be
of 014 40 10 50
In de lezing rond mentale veerkracht en stress
door Michael Portzky kregen we inzichten
aangeboden in wat het brein en het lichaam
onder stress doormaken, en zelfs tot welke
onder de microscoop zichtbare hersenschade
dit kan leiden! Maar gelukkig kregen we ook te
horen dat dit geen definitieve schade hoeft te
zijn, en werden ons enkele concrete adviezen
aangeboden om die schade te herstellen of
voorkomen.
In deze workshop gaan we concreter in op
sommige van deze adviezen. Waarom blijkt
niet elke ontspannende activiteit voor het
gestresseerde brein te helpen? Doe ik zelf
wel de juiste ontspannende activiteiten voor
wat mijn brein nú het meest nodig heeft? En
waarom zou zelfs ik als gepensioneerde nog
steeds baat hebben bij gewichtstraining?
Allemaal zaken waar we dieper op ingaan, en
waarbij ieder voor zichzelf aan de hand van een
eenvoudige vragenlijst enkele van die aspecten
eens in kaart kan brengen.
Het enige wat stresserend is aan deze workshop, is dat het aantal deelnemers beperkt is.
Snel inschrijven is dus de boodschap!

Dinsdag 6 oktober 2020
9.30 uur tot 12.00 uur
Cafetaria LDC Durgebont, Vrijheid 100

Gezelschapsspelletjes

Speel je graag spelletjes zoals ‘Rummikub’, ‘Skip-Bo’,
‘Mens erger je niet’, of gewoon een kaartspel? Kom
dan zeker naar de cafetaria. Je vindt er altijd wel
iemand die met jou wil meedoen! Je mag je eigen spel
meebrengen.

Mantelzorgcafé:
Dementie
i.s.m. ECD Tandem

Donderdag 8 oktober 2020
19.00 uur tot 21.00 uur
Cafetaria LDC Durgebont, Vrijheid 100
Inschrijven: durgebont@arendonk.be
of 014 40 10 50
LDC Durgebont en ECD Tandem vzw organiseren een praatcafé met als thema dementie,
waarbij de focus ligt op de omgeving van de
persoon met dementie.
Dementie raakt niet alleen de patiënt, maar
ook de omgeving, met name de partner, kinderen, broers, zussen en de nabije omgeving.
Zij worden geconfronteerd met de zorg en de
praktische problemen door de vergeetachtigheid en verwardheid.
Hun geliefde verandert geleidelijk onherkenbaar. De naaste krijgt ook te maken met de
vaak heftige en wisselende emoties van de
zieke. Ze moeten geleidelijk afscheid nemen
van iemand die lichamelijk nog aanwezig is.
Hoe ga je hiermee om? Wat is je draagkracht draagvlak? Welk hulpaanbod is er? Hoe ervaren
anderen dit? Tijdens dit praatcafé wordt hier
verder op ingegaan.

Dinsdag 3 november 2020
9.30 uur tot 12.00 uur
Cafetaria LDC Durgebont, Vrijheid 100

Lezing: Tel-Oor
Donderdag 15 oktober 2020
19.00 uur tot 21.30 uur
Cafetaria LDC Durgebont, Vrijheid 100
Inschrijven: durgebont@arendonk.be
of 014 40 10 50
Wat is armoede? Armoede is een verhaal van één op zeven.
Dit wil zeggen dat het 1,7 miljoen
Belgen ontbreekt aan financiële middelen om een aantal basisfuncties te
realiseren, bijvoorbeeld gezond zijn en
blijven, in een degelijke woning wonen,
vriendschappen onderhouden …
Maar armoede heeft vele gezichten. Er
is generatiearmoede en nieuwe armen,
verdoken armoede en verschillende
risicogroepen. Armoede is een kluwen,
een web van verschillende levensdomeinen en met diverse oorzaken. Mensen
geraken in een negatieve spiraal en
geraken hier moeilijk uit.
Het is een netwerk van sociale uitsluiting dat zich manifesteert op verschillende levensdomeinen.
In samenwerking met Tel-Oor en enkele
ervaringsdeskundigen bespreken we de
vele gezichten van armoede.

Workshop:
Budgetvriendelijk
winkelen en koken
met Tel-Oor
Zaterdag 24 oktober 2020
10.00 uur tot 14.00 uur
De Ontmoeting, Deroissart 3
Inschrijven: 014 40 10 50 of
durgebont@arendonk.be
Tel-Oor deelt graag hun kennis over
budgetvriendelijk koken. Je leert niet
enkel een gezonde maaltijd te bereiden, je krijgt ook tips hoe je voordelig
boodschappen doet.
Naast het koken (en eten) wordt er
ook gewerkt aan je vaardigheden inzake het gebruik van voedingsmiddelen, kooktechnieken en voornamelijk
het budgetvriendelijke voorbereiden,
aankopen, verwerken en bewaren.
De workshop start om 10.00 uur
zodat we ‘s middags samen kunnen
eten.

Workshop:
Met plezier met pensioen
Zaterdag 7 november 2020
14.00 uur tot 16.00 uur
Cafetaria LDC Durgebont, Vrijheid 100
Inschrijven: durgebont@arendonk.be
of 014 40 10 50
Stoppen met werken is een afscheid, maar tegelijkertijd ook een nieuw begin. Het beïnvloedt je leven (en
dat van je partner) ingrijpend. Je staat op de drempel
van een volledig nieuwe levensfase, waarin alles mogelijk is. Maar hoe ga je die nieuwe carrière vormgeven? Hoe maak je jouw pensioen tot een succes?
LDC Durgebont en Marc Claus (Leef-Tijd) dagen je
uit om op zoek te gaan naar jouw persoonlijk geheim
voor een succesvol pensioen, met de hulp van een
interactieve presentatie waar concrete tips aanbod
komen.
Enkele van de vragen waar je tijdens deze workshop
een antwoord op vindt:
Mijn pensioen komt snel dichterbij maar ik ben nog
veel te druk met mijn werk. Hoe bereid ik me voor?
Hoe geef ik mijn afscheid op het werk vorm? Wat
kan ik doen om geestelijk en lichamelijk fit (en
bij) te blijven? Is het belangrijk om een eigen
plek, een vluchtheuvel te hebben, en hoe
realiseer ik die? Op welke manier komt
de relatie met mijn partner onder
druk te staan? Hoe vermijd ik dat?
Het boek dat hierbij hoort:
‘Met plezier met pensioen.’

