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MAART - JUNI 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
Elke maandag en donderdag
van 9.30 uur tot 12.00 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!

Core stability voor
50-plussers
Elke dinsdag van 10.00 uur tot 11.00 uur
Cafetaria LDC Durgebont; bij mooi weer buiten
50 euro voor 10 lessen
Inschrijven: durgebont@arendonk.be
of 014 40 10 50

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

Tijdens de lessen core stability 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 sterk genoeg
worden om zo het hele lichaam in balans te
brengen.

Een fijne plaats waar je vrij mag binnenkomen.
Alleen, of in gezelschap, iedereen is welkom.

Tai chi

Den Instap

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!

Elke woensdag (niet tijdens schoolvakanties)

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.

Cafetaria LDC Durgebont, Vrijheid 100
50 euro voor 10 lessen
Inschrijven: durgebont@arendonk.be
of 014 40 10 50

Tai chi is van oorsprong een oude
bewegingsport, 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.

MAART 2021
THEMA: ARENDONK

Lezing: Digitaal Arendonk Uw Compaan
Woensdag 17 maart 2021
19.00 uur tot 21.00 uur
gaat ONLINE door

Mantelzorgcafé:
Verhalen over geluk

i.s.m. vertelster Marijke Goossens
Donderdag 11 maart 2021
19.00 uur tot 21.00 uur
gaat ONLINE door
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.

Inschrijven: durgebont@arendonk.be
of 014 40 10 50
Contact houden met ouderen en kwetsbare
mensen is nu heel belangrijk. Want door het
coronavirus blijven juist deze mensen nu zo
veel mogelijk thuis. Door alle noodzakelijke
maatregelen vergroten we de (kans op)
vereenzaming. Al ongeveer een jaar is het
niet meer zo vanzelfsprekend om (klein)kinderen op bezoek te krijgen. En ook de
wekelijkse bijeenkomst met vrienden is al
een tijdje opgehouden.
Lokaal dienstencentrum Durgebont werkt
samen met Compaan, een tablet speciaal
gemaakt voor senioren. ‘Uw Compaan’ kan
een oplossing zijn om contact te houden.
Zeker als je moeite hebt met computers
en smartphones. Wil je wel makkelijk
videobellen met je (klein)kind of een foto
of filmpje ontvangen? Met deze tablet zijn
zo’n acties eenvoudig en gebeurt het binnen
een beveiligd portaal dat enkel toegankelijk
is voor de gebruiker en zijn familie of/en
vrienden.
Heb je interesse in deze tablet, voor jezelf,
voor je (groot)ouders of kennissen? Schrijf
je dan in voor deze infoavond Digitaal
Arendonk.

APRIL 2021
THEMA: GEZONDHEID

Workshop: Rondleiding
in het heemmuseum
Zaterdag 20 maart 2021
14.00 uur tot 15.00 uur
Heemmuseum, Molenwiel 37
Inschrijven: durgebont@arendonk.be
of 014 40 10 50
Het heemmuseum is een realisatie van
de Arendonkse Heemkring Als Ice Can
en is opgebouwd rond drie centrale
thema’s:
• Arendonkse geschiedenis en
gebruiken: valkerij, Sinte-Katharina
…
• Bekende Arendonkenaars: Louis
Van Gorp, Rik Van Steenbergen,
Remi Lens …
• Sigarennijverheid: uitgebreide
kennismaking met meer dan twaalf
fabrikanten en hun machines
Behalve vele voorwerpen en foto’s,
wordt ook gebruikgemaakt van
moderne technologie. Met behulp
van de Erfgoedapp kunnen bezoekers
zelf video’s en audiofragmenten
raadplegen met een smartphone
of tablet. Naast het museum
beschikt het heemhuis ook over een
ontmoetingsruimte waar regelmatig
tentoonstellingen en thema-avonden
georganiseerd worden.

Mantelzorgcafé: Wegwijs
in mantelzorg en het nieuw
mantelzorgstatuut
i.s.m. Steunpunt Mantelzorg

Donderdag 8 april 2021
19.00 uur tot 21.00 uur
Cafetaria LDC Durgebont, Vrijheid 100
gaat mogelijk online door
Inschrijven: durgebont@arendonk.be
of 014 40 10 50
Je wordt mantelzorger zonder het goed en wel
te beseffen. Plots bied je hulp aan iemand in
je nabije omgeving waarmee je een affectieve,
sociale band hebt. Dat kan je partner, je kind,
je broer of zus, je ouders, je buur … zijn. Je
doet dit langdurig en onbetaald. Je rolt erin en
kan het stopzetten van de zorgtaken helemaal
niet kiezen. Vele mensen weten of beseffen
niet dat ze mantelzorger zijn.
Wat is mantelzorg? Ben jij op de hoogte van
de verschillende mantelzorgstatuten? Wil jij
meer wegwijs krijgen in het mantelzorgen? Wil
je weten of jij of je zorgvrager in aanmerking
komen voor de verschillende zorgpremies?

Lokaal dienstencentrum Durgebont nodigt
Steunpunt Mantelzorg uit voor een infosessie
over mantelzorg en zijn statuten.

Lezing:
De impact van angst en
massavorming op veerkracht
in de coronacrisis
Zaterdag 10 april 2021
10.00 uur tot 12.00 uur
Cafetaria LDC Durgebont, Vrijheid 100
gaat mogelijk online door
Inschrijven: durgebont@arendonk.be
of 014 40 10 50
In de coronacrisis spelen psychologische
factoren als angst en groepsdruk
onmiskenbaar een rol. Deze factoren hebben
een rechtstreekse impact op de veerkracht
van individuen. In deze lezing gaat Mattias De
Smet, professor klinische psychologie, dieper
in op de psychologische mechanismen die
angst, massavorming en veerkracht met elkaar
verbinden. Daarnaast wordt er interactief
nagedacht over manieren waarop we de
veerkracht kunnen
verbeteren.

Lezing: Geef darmkanker
geen kans
Woensdag 21 april 2021
19.00 uur tot 21.00 uur
Cafetaria LDC Durgebont, Vrijheid 100
gaat mogelijk online door
Inschrijven: durgebont@arendonk.be
of 014 40 10 50
Dokter Luc Colemont, maag- en darmspecialist
en medeoprichter van vzw Stop Darmkanker,
geeft tijdens zijn presentatie een antwoord
op volgende vragen: darmkanker vroegtijdig
opsporen: waarom, wanneer, bij wie en hoe?
Op deze en vele andere vragen geeft dr.
Colemont een duidelijk en helder antwoord in
‘mensentaal’. Een boeiende uiteenzetting, met
een lach en een traan, die maar één doel voor
ogen heeft: minder leed door darmkanker,
méér gezonde levensjaren!

MEI 2021
THEMA: OOG OP HET KIND

Mantelzorgcafé:
Relatie mantelzorger zorgvrager
i.s.m. Steunpunt Mantelzorg

Donderdag 6 mei 2021
19.00 uur tot 21.00 uur
Cafetaria LDC Durgebont, Vrijheid 100
gaat mogelijk online door

Lezing:
Infoavond voor ouders Schermtijd
i.s.m. Vormingplus Kempen

Woensdag 19 mei 2021
19.00 uur tot 21.00 uur
Cafetaria LDC Durgebont, Vrijheid 100
gaat mogelijk online door

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

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

Vaak onderschatten we de impact van
de veranderde relatie die we krijgen met
onze zorgvrager.

Matthias Dewilde was zelf tien jaar
gameverslaafd. Ondertussen heeft hij al
meer dan 23 000 jongeren met zijn verhaal
geïnspireerd naar een on- en offlineleven in
balans. Hij werkt ook dagelijks met gezinnen
die hier mee worstelen.

Hoe gaan we om met de veranderde
relatie? Hoe houden we deze relatie
evenwichtig? Hoe maak ik dit
bespreekbaar?
Tijdens dit mantelzorgcafé bespreken we
wat de impact is van mantelzorg op ons
leven en op onze relatie. We overlopen
daarbij wat voor ons mythes, valkuilen
én energiegevers zijn in onze zorg voor
iemand anders. Samen verkennen we
zelfzorgtips en gesprektips waarbij
evenwicht in onze relatie met de
zorgvrager centraal staat. We staan
stil bij de verandering van rollen. Via
verbindende communicatie bekijken we
hoe we onderwerpen over de (mantel)zorg bespreekbaar kunnen maken.

Sinds de lockdown zitten jongeren meer
achter een scherm dan ooit. Of het nu gaat
om games, TikTok, YouTube of Netﬂix: hun
favoriete tijdverdrijf zorgt vaak voor ﬂink wat
discussies en ongerustheid thuis. Hoe moet
je als ouder omgaan met het toegenomen
smartphonegebruik, het continu actief zijn op
sociale media of het voortdurende gamen?
Wat maakt die schermen zo aantrekkelijk? Wat
moet je er zelf van kennen, waar moet je op
letten en hoe hou je het binnen de perken?
In deze sessie ontdek je wat je als ouder kan
doen om je kinderen te begeleiden naar een
evenwicht tussen online en offline.

JUNI 2021
THEMA: KLIMAAT

Workshop: Samen een
insectenhotel maken

i.s.m. Natuurpunt, De Reuzetuin en Talander
Zaterdag 22 mei 2021
14.00 uur tot 17.00 uur
De Reuzetuin, Hovestraat 54
Inschrijven: durgebont@arendonk.be
of 014 40 10 50
Kostprijs: het nestkastje kost 5 euro
Samen een insectenhotel maken en
beschilderen, een leuke activiteit om samen
met je kind te doen. Een medewerker van
Natuurpunt geeft je ook meer info over de
insecten in je tuin.
Je brengt best een hamertje en een
schroevendraaier mee.
Er wordt een hapje en een drankje
voorzien. Na aﬂoop mag je het
insectenhotel zelf mee
naar huis nemen.

Mantelzorgcafé:
Zorgvolmacht en
verwenmoment
Donderdag 10 juni 2021
14.00 uur tot 16.30 uur
Cafetaria LDC Durgebont, Vrijheid 100
gaat mogelijk online door
Inschrijven: durgebont@arendonk.be
of 014 40 10 50
In juni is het de Dag van de
Mantelzorger. Deze symbolische dag
staat centraal voor alle mantelzorgers
die dag in dag uit zorgen voor een
persoon die hen nauw aan het hart ligt.
Het is de dag waarop we mensen willen
verrassen die zorgen voor een ander.
Mantelzorg is niet vanzelfsprekend, dus
laten we er samen een mooie dag van
maken!
Lokaal dienstencentrum Durgebont
organiseert een dessertnamiddag
om de mantelzorgers te bedanken.
Daarnaast zal notaris Caroline Van
Gansewinkel een toelichting geven over
de zorgvolmacht.

DURGEBONT IS EEN
PLEK WAAR IEDEREEN
WELKOM IS

Woensdag 16 juni 2021
19.00 uur tot 21.00 uur
Cafetaria LDC Durgebont, Vrijheid 100
gaat mogelijk online door
Inschrijven: durgebont@arendonk.be
of 014 40 10 50
Steven Vromman (1960) is bekend geworden
met zijn Low Impact-project. In een
bekroonde documentairereeks van Canvas
kon het publiek volgen hoe Steven zijn leven
drastisch omgooide om zijn ecologische
voetafdruk te minimaliseren. Steven
Vromman brengt een meeslepend verhaal
waar iedereen iets bij opsteekt. Ondertussen
is hij één van de meest gevraagde sprekers in
het land en bedacht hij de ‘eco-comedy’, een
originele vorm van infotainment.
Tijdens deze avond krijg je heel veel
praktische tips om je eigen ecologische
voetafdruk te verkleinen. Zowel op vlak
van wonen, voeding, vakantie, aankopen en
mobiliteit. Met deze tips zal je vaak besparen
op uitgaven én je gezondheid verbeteren.
Zo wordt duidelijk dat het voor iedereen
mogelijk is te leven met ‘meer geluk en een
kleinere voetafdruk’.

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, behalve op
feestdagen.
Let op! Door de huidige
coronamaatregelen is de
cafetaria momenteel gesloten.
Hou de gemeentelijke website,
Facebookpagina en nieuwsbrief
‘2370 in ’t kort’ in het oog om te
weten te komen wanneer de deuren
terug openen.

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

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

Lezing: Klimaat, meer geluk
en een kleinere voetafdruk

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?

