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Zoals eerder aangekondigd, wijzigt de ‘skyline’ van Denderrust momenteel
heel snel.
Waar begin vorige maand afdeling Fonteintje -weliswaar reeds zonder
bewoners- nog overeind stond, worden momenteel de laatste restanten
opgeruimd. Met man en macht werd gestart aan deze grootschalige
afbraakoperatie.
Alvast onze excuses voor het mogelijk ongemak welke jullie hierbij ervaren
hebben. Echter voor dit soort werken bestaat er geen geluidsarm of stofvrij
alternatief…
We troosten ons met de gedachte dat dit alles voor het goede doel is.
Het opbouwen van fase 2 van ons toekomstproject nl. het realiseren van
onze tweede woon-leef-zorgcluster ‘De Vlieguit’.
Hiermee willen we in september 2023 een definitief, aangepast en mooi
verblijf aanbieden aan onze bewoners van de huidige afdeling Waterval en
Meander.
We zouden het bijna vergeten maar meer zeker dan langzaam komt de
zomer dichterbij.
En dat we ons deel van de zomer reeds gekregen hebben mag duidelijk zijn.
‘Warme dagen, meer kan ik de Heer niet vragen (als hij antwoorden zou)’
zou Raymond Van Het Groenewoud zingen.
Ook in Denderrust willen we met onze bewoners en gasten van de
dagverzorgingscentra maximaal van het goede weer en de frisse buitenlucht
profiteren.
Voor iedereen die al verlof in het verschiet heeft wens ik alvast een meer
dan welverdiende vakantie toe.
Freddy Horlez
algemeen directeur

MAANDTHEMA'S
maand

MEI EN JUNI 2022

JUNI
VOEL JE GOED IN JE VEL

maand

In de maand juni werken we rond
mentaal welzijn. Maar ook wellness
komt uitgebreid aan bod. Immers,
"een gezonde geest in een gezond
lichaam" was niet voor niets de leuze
van de Romeinen. Tijd dus om ons
hierin volledig onder te (laten)
dompelen!

JULI & AUGUSTUS

OP REIS NAAR...
De zomermaanden komen er aan.
Dus ook de reisverhalen vol fijne
herinneringen.
We gaan in Denderrust virtueel op
reis.
Ga je mee?

Heb je een leuk reisverhaal?
Geef het zeker door aan het onthaal of via
e.vermeir@denderrust.be

PASTORAAL
Ik heb vannacht gedroomd, o Heer,
dat alle mensen lachten
en onbekommerd, onbezorgd
de nieuwe dag verwachtten.

Ik heb vannacht gedroomd, o Heer
dat alle veten bleven rusten
en dat mijn buurman vol berouw
zijn vrouw weer teder kuste.

Ik heb vannacht gedroomd, o Heer,
dat alle journalisten
de waarheid schreven in hun krant
en niet méér dan zij wisten.

Ik heb vannacht gedroomd, o Heer,
dat vriend en vijand samen
hun wapens wierpen in een kuil
en zongen: “Christus, Amen”.

Ik heb vannacht gedroomd, o Heer,
dat alle mensen lachten.
Maar toen ik wakker werd, sprak U:
“Dat komt… nog even wachten”.

M. Grard

Pastoraal Team
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Wie ben ik echt? Waar sta ik voor? Hoe wil ik dat anderen mij
zien? Wat vind ik belangrijk in het leven?
Allemaal vragen die peilen naar onze waarden. Waarden geven
richting aan alles wat je doet. Onze belangrijke waarden bepalen
wat ons gelukkig maakt. Zo zal een drukbezette zakenman, die als
belangrijkste waarden rust, familie en ontspanning heeft,
waarschijnlijk minder gelukkig zijn als zijn collega die als
belangrijkste waarden ambitie, succes en macht heeft.
We kunnen onze waarden vergelijken met een soort kompas.
Maar om dit kompas te kunnen volgen, moeten we het natuurlijk
ook eerst kennen.
Hieronder staan verschillende waarden: omcirkel diegene die voor
jou het belangrijkst zijn.

creativiteit

zelfstandigheid

beleefdheid

leiderschap
medeleven
kennis
Avontuur
plezier

dankbaarheid

passie
afwisseling

behulpzaamheid
empathie
betrouwbaarheid
stiptheid
familie
openheid

erkenning
eenvoud
spontaniteit

bescheidenheid

eerlijkheid
openheid

humor

Proficiat aan onze jarigen in juni
DE HOVENIER
VERMEIR JOSEPH
PAREWIJCK GODELIEVE
BEECKMAN AUGUSTINE
VAN CAEKENBERGHE TREES
DEWILDE ARMANDE
DE SCHRIJVER AMANDINE
PIRON JOSEPH

VRIJWILLIGERS
05/06/1935
08/06/1934
12/06/1922
18/06/1929
24/06/1944
26/06/1933
29/06/1932

DE MEANDER
DE WEVER JOANNA
JANSEGERS FRANCOIS
LEEMANS MARIA
VAN DAMME FRIDA
DE GENDT MARCELLA

03/06/1926
06/06/1940
23/06/1933
27/06/1941
30/06/1929

DE WATERVAL
DE DOBBELEER FERNANDA
VAN DEN BERGH ANNY
VAN HECK SUZANNE
CORTHALS MARC
MELCKEBEECK MARIA

07/06/1930
13/06/1932
23/06/1935
27/06/1954
30/06/1928

ROELANDT JEANINE
03/06/1947
VAN DEN BERGHE PETER
10/06/1969
RINGOOT DENIS
12/06/1945
VAN DAMME LUTGART
16/06/1951
HEYVAERT GASTON
21/06/1945
VAN DEN BROECK MARIE THERESE
30/06/1956

PERSONEEL
QUINTEYN SHAUNI
GAHY TIANA
MEULEMAN CINDY
DAELMAN KATHLEEN
BUTTIENS KRISTEL
DE WEVER LITA
MOUTON MIRELLA
SCHEPENS GEERT
AUROUSSEAU CHRISTEL
VEREECKE DIRK
DENIJS KRIS
GEORGE TONIA
CARAEL KATRIEN

DVC DE REGENBOOG - DE REGENDRUPPEL
VOLKAERT MARIA
MEERT DENISE
GLORIEUX ROBERT
BEURMS MARIA
NEVENS GEORGETTE

03/06/1938
06/06/1935
18/06/1947
18/06/1935
24/06/1937

'T OUD KLOOSTER
FRANCK MARIE

25/06/1931

03/06/1993
06/06/1994
06/06/1973
12/06/1965
15/06/1968
16/06/1983
18/06/1975
21/06/1978
22/06/1967
24/06/1968
24/06/1982
24/06/1971
29/06/1984
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VAN HARTE WELKOM
Onze nieuwe bewoners en gebruikers
'T SCHUITJE
K. 067 - DE NEEF GODELIEVE
Geboren te Aalst op 24/04/1927 en afkomstig van Aalst
DE MEANDER
K. 110 - KEYMEULEN NADINE
Geboren te Aalst op 12/08/1644 en afkomstig van Hofstade
DE HOVENIER
K. 174 - DE CROOCK LISETTE
Geboren te Aalst op 02/11/1938 en afkomstig van Aalst
K. 175 - PAREWIJCK GODELIEVE
Geboren te Erpe op 08/06/1934 en afkomstig van Erembodegem
DE WATERVAL
K. 214 - DE BRUYN GERARD
Geboren te Aalst op 09/07/1935 en afkomstig van Aalst
K. 237 - UYTTERSPROT MARIA
Geboren te Moorsel op 22/04/1933 en afkomstig van Wieze
DE LINDEKENS
K. 262 - HALEYDT RACHEL
Geboren te Lede op 15/12/1928 en afkomstig van Gijzegem
K. 264 - DU BOIS JOSEPHINE
Geboren te Meldert op 05/11/1940 en afkomstig van Moorsel
DAGVERZORGINGSCENTRUM DE REGENBOOG - DE REGENDRUPPEL
VAN DE VELDE GODELIEVE
Geboren te Aalst op 10/02/1939 en afkomstig van Aalst
VERMOESEN PAUL
Geboren te Herdersem op 30/10/1928 en afkomstig van Herdersem
GLORIEUX ROBERT
Geboren te Gent op 18/06/1947 en afkomstig van Hofstade
DE KOKER DIANE
Geboren te Lede op 30/11/1935 en afkomstig van Hofstade
DE NIJS DELPHINE
Geboren te Aalst op 25/10/1949 en afkomstig van Herdersem

Onze oprechte deelneming
aan de families
van onze dierbare overledenen
DE MEERSMAN JOSEPHINE
Overleden op 29/04/2022 op 89-jarige leeftijd - Afdeling Waterval
MARCKX YVONNE
Overleden op 03/05/2022 op 96-jairge leeftijd - Afdeling 't Schuitje
DE LANGE RONALD
Overleden op 07/05/2022 op 75-jarige leeftijd - Afdeling De Lindekens
VAN DEN BERGHE ELFRIEDA
Overleden op 15/05/2022 op 78-jarige leeftijd - Afdeling 't Schuitje
DE PAEPE EDUARD
Overleden op 16/05/2022 op 91-jarige leeftijd - Afdeling 't Schuitje
TROGH ANNY
Overleden op 17/05/2022 op 86-jarige leeftijd - Afdeling De Lindekens
WILLE FRANS
Overleden op 21/05/2022 op 91-jarige leeftijd - Afdeling De Hovenier

We delen je
verdriet
We hopen dat je je
verdriet een plekje kunt
geven en de de moed kunt
vinden om verder te gaan.

Nieuwe medewerkers in Denderrust

KAUHAUS
FREDERIQUE
Zorgkundige Waterval

HEIRWEGH
KIMMY
Medewerker
Interieurzorg

VANBUGGENHOUT
BRYAN
Hulpmagazijnier

CLAUWAERT
EVI
Zorgkundige Hovenier

VAN ORSHOVEN
MARJOLEIN
Logistiek medewerker in
de zorg

Proficiat aan onze medewerkers
Huwelijk
24/05/2022
Dhr. Lievens Mikhael (ZK Meander) en Dhr. De Martelaere Sven
14/06/2022
Mevr. Belmans Inge (Kiné Waterval) en Dhr. Schamp Pieter

Geboorte
OBI - 30/04/2022
Zoontje van Mevr. Wuytack Els (Ergo De Waterval) en Dhr. Vermeir
Gertjan
VINCE - 15/05/2022
Zoontje van Mevr. Rogiers Melissa (ZK De Lindekens) en Dhr. Van
Kelecom Jens

Wonen en Leven, de nieuwe visie in Denderrust.
Afgelopen maanden verzamelden we al heel
. wat informatie en ideeën omtrent Wonen
en Leven. Ook bij de bewoners gingen we aan de slag adhv voeldozen en babbelboxen
en dat leverde heel wat leuke dingen op! De procesgroep bundelt alles in verschillende
categorieën waar we in een later stadium nog mee aan de slag zullen gaan!
Wanneer kan jij jezelf zijn?
‘Je kan hier goed jezelf zijn, anders zouden we niet blijven komen!’
Wat kunnen we hier in Denderrust doen om je meer thuis te laten voelen?
'We zijn hier niet alleen, ge hoort eens iets en dat is zoals het thuis was
vroeger.’
Wat mis je het meeste van thuis?
‘In de zomer nekeer naar café de Snas gaan!’
Wat is er belangrijk voor jou (in je leven)?
‘Als iedereen goed overeen komt, als we compagnie hebben aan elkaar,
babbelen, u hart kunnen luchten!’
Wanneer/op welke moment voel jij je belangrijk?
‘Met mijn verjaardag! En zeker als ik eens niet moet helpen afwassen dan!’
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#kleinegelukskes #gelukzitineenkleinhoekje

'T OUD KLOOSTER
Briljanten Jubileum
Louis en Maria zijn 65 jaar getrouwd !

Louis De Petter en Maria Aelbrecht vierden hun briljanten Jubileum in de
ontmoetingsruimte van ’T Oud Klooster in het bijzijn van hun familie en de
bewoners.
Het was een mooi feest!

Een dikke proficiat van ons
allemaal!
we wensen jullie nog vele
jaren samen.

DE REGENBOOG &
DE REGENDRUPPEL
Op het dagcentrum maakten we de lekkerste confituur!
Ga aan de slag met dit recept en geniet van je huisgemaakte
confituur! Smullen maar!

1. Laat het fruit op een zacht vuurtje tot sap stoven en roer af en toe.
2. Begint er sap te komen? Zet het vuur dan hoger.
3. Laat het koken tot de vruchten gaar zijn. Dan kun je het fruit zeven of
fijn drukken.
4. Weeg hoeveel fruit je overhoudt en doe er hetzelfde gewicht aan suiker
bij. Laat het geheel koken tot het dik is.
5. Doe de confituur in potjes, dek ze af en laat ze omgekeerd afkoelen.

DE MEANDER
Ook de meimaand werd alweer een feestmaand op Meander.
Deze keer vierden we geen bewoners maar wel 2 collega’s die vanaf 1/5/22
mogen genieten van een welverdiend pensioen!
Na jarenlange dienst, Anny werkte zelfs meer dan 40 jaar in Denderrust, is
het nu tijd geworden om volop van familie en hobby’s te genieten!
Wij wensen het allerbeste toe aan Anny Coppens en Brigitte Kindermans en
hopen hen nog vaak terug te zien!

DE WATERVAL
Deze maand zetten we onze bewoonster Anny Keymeulen in de
spotlights.
Anny was al aan het werk vanaf haar 14 jaar. Ze werkte als schoenenstikster
te Aalst. Nadien heeft ze ook een opleiding gevolgd om kleren te stikken.
Anny en haar echtgenoot houden van de zee. Ze kochten dan ook samen
een kleine studio. Meer hadden ze niet nodig om te genieten. Hun studio lag
in de winkelstraat, ideaal dus! Elk weekend trokken Anny en haar man naar
Nieuwpoort. Zondagavond keerden ze terug naar huis na een weekend vol
plezier. In de zomer vertoefden ze 2 maanden aan de zee en genoten van
het zonnetje.
Wat was hun favoriete activiteit aan zee? Gaan fietsen! Hier kon Anny
enorm van genieten. Ze fietsten vaak van Nieuwpoort naar Middelkerke,
rond het casino van Middelkerke en dan terug naar huis.
We wensen Anny hier nog een mooie tijd toe!

'T SCHUITJE
De eerste weken...

DE HOVENIER
Een maand geleden begonnen we op de Hovenier aan ons nieuwe avontuur.
Ondertussen leerden we elkaar, het team en het gebouw al wat beter
kennen en vinden we er steeds meer onze draai.

DE HOVENIER
NIEUWE
MEDEWERKER

Evi
Clauwaert
Dag iedereen,
Als nieuwe medewerker van de afdeling “ De Hovenier” stel ik mij graag kort
even voor aan jullie. 😊
Ik ben Evi Clauwaert, 30 jaar en sinds kort woonachtig in Hofstade, samen
met mijn vriendin Leen Rogiers die ook werkt in WZC Denderrust. Samen
hebben wij 2 honden en 2 katten.
Ik ben opgegroeid in Halle en in 2011 afgestudeerd als zorgkundige.
Hiervoor heb ik 9 jaar gewerkt in WZC Eyckenborch te Gooik. Maar omdat
de afstand te groot was en ik toe was aan een nieuwe uitdaging, heb ik
gekozen voor WZC Denderrust.
Ik ga graag wandelen en zwemmen. Ook kan ik mij bezighouden met
fotografie en sinds kort speelt gezonde voeding ook een belangrijke rol in
mijn leven.

ARTIKEL

Campagne Twee voor de prijs van één
Het Expertisencentrum Dementie lanceert de campgane
'Twee voor de prijs van één' om hersengezondsheid in de kijker
te zetten.
Een gezonde levensstijl kan het risico op dementie verminderen.
Gezonde voeding, veel bewegen, … het zijn allemaal factoren die het risico
op dementie kunnen verlagen. Daarnaast is het ook goed voor je hart en
bloedvaten: vandaar twee voor de prijs van één.
Kan jij alle factoren invullen in dit kruiswoordraadsel?
HORIZONTAAL

VERTICAAL

2. Voldoende ... door bijvoorbeeld te
fietsen of te wandelen zorgt voor een
gezonde geest in een gezond lichaam.

1. De Zuiderse ... keuken eet men
voornamelijk rond de Middelandse zee
en bevat veel gezonde producten als
olijfolie, vis en groenten.

3. Samen met liggen is dit het
tegenovergestelde van bewegen,
daarom is regelmatig rechtstaan
belangrijk.
4. Net als onze spieren moeten we ook
onze ... trainen met denkoefeningen.
5 Hoewel we al eens graag een glaasje
drinken, is ... slecht voor onze
gezondheid.
7. ... actief zijn en je omringen met vele
mensen helpt tegen depressie en
hartziekten.
8. Twee stukken ... zoals een appel of
een banaan per dag is een belangrijk
onderdeel van gezonde voeding.

4. Als je hoorproblemen hebt, zorgt het
dragen van een ... voor een hogere
kwaliteit van leven.
6. Een hoge ... betekent dat je
hersenen meer bloed toegestroomd
krijgen en kan zorgen voor kleine
schade.

ARTIKEL

Campagne Twee voor de prijs van één

TUIN- EN DIEPLEZIER
Onze tuin werd de voorbije tijd opgefleurd met enkele mooie bloemen en planten.
Met dank aan alle bewoners, gebruikers van het DVC en vrijwilligers voor de vele
uurtjes werk!
Een extra dankjewel aan Louis de Wolf (DVC De
regenboog) en zijn vrouw Nelly voor de schenking van
de mooie waterbegonia’s.

Ook een grote dankjewel aan Linda Schouppe
(afdeling Waterval) voor de dagdagelijkse goede
zorgen voor de plantjes in de rokershoek.

GEDICHT

Gedichtje uit mijn kindertijd
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één, één, één is 1
1 zaligmaker en anders geen
2 twee is twee
Twee stenen tafels als gebakken wafels
Ééne God alleen, ééne zaligmaker en
anders geen
3 patriarchen Abraham, Isaac en Jacobus
4 evangelisten die de waarheid wisten
5 wijze maagden die de hemel vaagden
6 kruiken wijn die op de bruiloft te Kana
zijn
7 sacramenten zonder complimenten
8 zaligheden voor hier beneden
9 koren der engelen, die daar hangen te
bengelen
10 geboden des Heren, die wij moeten eren
Ééne God alleen, ééne zaligmaker en
anders geen

Drinken bij warm weer:
• Drink meer water dan gewoonlijk: minstens 1,5 liter in rust.
• Drink regelmatig en vóór je dorst hebt. Kleurt je urine donker of plas je minder
dan gewoonlijk? Dan drink je te weinig.
• Vermijd alcohol en gesuikerde dranken. Je lichaam verliest sneller vocht als je
alcohol drinkt. En gesuikerde dranken neem je minder snel op.
Jezelf koel houden:
• Draag lichte, loszittende en lichtgekleurde kledij, een hoofddeksel én een
zonnebril.
• Bewaar je inspanningen voor de koelere momenten van de dag (de ochtend en
de avond).
• Blijf zo veel mogelijk in de schaduw. Ga naar het bos en het park om te
wandelen.
• Neem een lauwe douche, een voetbad of een frisse duik in een zwembad.
Speciale aandacht voor ouderen:
• Zorg voor verfrissing zoals een waterspuit, een koele doek, een douche, een
voetbad, …
• Zorg dat het lichaam voldoende kan rusten
• Laat de oudere voldoende en regelmatig drinken, ook als hij geen dorst heeft.
Doe dat ook enkele dagen voor de warme dagen. Zo bouwt hij een vochtreserve
op.
• Bied keuzemogelijkheden en variatie aan zoals koffie, thee en suikerhoudende
dranken. Daarmee zet je aan tot drinken.
• Hou de algemene gezondheidstoestand (hydratatie, vermoeidheid, bloeddruk,
…) goed in het oog. Die kan bij oudere mensen zeer snel evolueren. Herken de
signalen!
• Een hitteslag kan gevaarlijk zijn. Bel 112 als nodig.

Internationale dag van de
handhygiëne
5 mei 2022
Ter gelegenheid van de Internationale dag van de handhygiëne ( 5 mei) konden
bewoners en bezoekers via een speciale handalcohol en ultraviolet licht op een
leuke, interactieve en efficiënte manier hun goeie handhygiëne zichtbaar maken.
Ervaring wijst uit dat bepaalde delen van de handen vaak vergeten worden bij
het desinfecteren. Door de handen na het inwrijven met handdesinfectiemiddel,
met toegevoegd UV-concentraat, met een UV-licht te beschijnen worden
vergeten plekjes zichtbaar.
De deelnemers waren verrast van het resultaat.
De vingertoppen, duimen, plekken tussen de
vingers en polsen werden vaak niet zo grondig
ontsmet. Sommige deelnemers namen niet
voldoende handalcohol, anderen namen
onvoldoende tijd zodat bepaalde delen van de
handen vergeten werden. Zij beloofden om er in
de toekomst meer op te letten!
Hieronder een instructiekaart om de handen op
een correcte manier te ontsmetten in 20 a 30
sec.
9 bewoners (WZC, de flats en DVC), 10 familieleden en de 2 vrijwilligers in De Bron
hebben deelgenomen en kregen als beloning een handcrème of verfrissende doekjes.

WISTJE DAT...
... Denderrust een eigen “huiskonijn” heeft?
Dit schattige pluizenbolletje heet Mathilde.
Het is er dus eentje met een koninklijke naam
en dito allures.
Mathilde zou eigenlijk beter Houdini genoemd
hebben want ze was als kleintje een echte
ontsnappingskoningin. Wie weet waar komen
we ons kleine dametje binnenkort dus tegen 😊
... Mathilde hier al enkele jaren woont?
Ze startte haar carrière op afdeling
Waterval, kreeg nadien een thuis op
afdeling Fonteintje en geniet nu van een
eigen plekje in de tuin!

Mathilde verhuisde met hulp van Gracy,
bewoonster van afdeling Meander. Zij is een
echte dierenvriend en wil mee instaan voor de
verzorging van het konijn

... dat er een konijnenras is dat heel erg groot wordt? Dit heet… “De Vlaamse
Reus”. De Duitse reuzen zijn ongeveer even groot maar iets zwaarder
gebouwd waardoor zij de titel halen van “grootste konijn ter wereld”
... dat een konijn graag knaagt maar toch geen knaagdier is?
... dat konijnen vegetariërs zijn?
... dat konijnen met hun ogen open kunnen slapen?
... dat konijnen liever in groep dan alleen leven?
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JUNI

EUCHARISTIEEN GEBEDSVIERINGEN

Woe 1 juni - 10u - 't Schuitje:
Gebedsdienst - Diaken Herman
Vrij 3 juni - 14u30 - Patio:
Gebedsdienst Pinksteren - Diaken Herman
Vrij 10 juni - 14u30 - Patio:
Eucharistieviering - Pater Rik
Woe 15 juni - 10u - De Hovenier:
Gebedsdienst - Gaston Heyvaert
Vrij 17 juni - 14u30 - Patio:
Gebedsdienst voor de vrede - Diaken
Herman en Gaston Heyvaert
Vrij 24 juni - 14u30 - Patio:
Gedachtenisviering voor de mensen die
overleden zijn in januari en februari 2022 Diaken Herman
Woe 29 juni - 10u - De Lidekens:
Gebedsdienst - Diaken Herman

ACTIVITEITENAANBOD
NETBAL
Elke maandag om 11u
spelen we in de patio onder
leiding van Willy Coen een
partijtje netbal.
TE

HAR
N
A
SV !
R
E
ORT ELKOM
P
P
W
SU

BEWEGEN OP MUZIEK
Elke maandag van 18:00 - 19:00
in de Patio
Willy Coen biedt je het wekelijks
uurtje 'bewegen op muziek'.
Iedereen kan op zijn eigen
tempo en niveau meedoen op
heerlijke discomuziek.

BEWONERS- EN FAMILIERAAD
Hiermee willen we bewoners en familie op de hoogte houden en inspraak geven
in het reilen en zeilen van Denderrust.
Het verslag van de vorige editie ligt ter inzage in zaal De Bron.
Wenst u toegevoegd te worden aan de mailinglijst om uitnodigingen,
agendapunten en verslagen ook digitaal te ontvangen, dan mag u dit ook laten
weten op mailadres s.vanbelle@denderrust.be.
De volgende bewoners- en familieraad vindt plaats op woensdag
08/06/2022 om 10u in De Bron.

ACTIVITEITENAANBOD
ROLSTOELWASH
WAAR?
Terras en grasplein aan de Bron.
WANNEER?
Dinsdag 28/06/2022 van 9u30-12u
en 13u30-16u
WAAROM?
De rolwagens verdienen eens een flinke
opknapbeurt!

HELPERS
VAN HARTE WELKOM!

ZING HET MET BLOEMEN
François en Marc verwennen jullie
opnieuw met een muzikale
presentatie.
Donderdag 30/06/2022 om 14u30 in
de Patio

DAG VAN DE MANTELZORGER
Op 23/06/2022 is het Dag van de Mantelzorg. Op deze dag uiten we onze
waardering naar mantelzorgers en informeren we zoveel mogelijk mensen
over mantelzorg. We doen dit door elke mantelzorgen een kleine attentie te
bezorgen.

ACTIVITEITENAANBOD
LDC
SAMEN DENKEN
Met Monique
Donderdag 02/06/2022 van 14u3016u30.
We wisselen onze ideeën uit over verhalen,
actualiteit, gebeurtenissen, geschiedenis...
GRATIS

BLOEMSCHIKKEN
Donderdag 09/06/2022 om 14.30u in de Patio.
Er wordt weer creatief gewerkt met bloemen. Betty
Van Geem zal ons de knepen van het vak leren
om een mooi stukje te maken voor op jouw tafel.
Prijzen via LDC De Dendervallei

Expo oude postkaarten
Zondag 12 juni van 9-12u - De Bron

WORKSHOP GIVANI
Donderdag 16/06/2022 om 14.00u in de Patio.
Sara Seghers verwent je huid met de beste gelaatsen verzorgingsproducten van Givani.
Prijzen via LDC De Dendervallei.

DE WONDERE WERELD VAN DE
HONINGBIJ
Donderdag 23/06/2022 om 14.30u in de Patio.
Jef en Marcel zullen ons onderdompelen in het
bijzondere leven en het belang van het bestaan van de
honingbij.
GRATIS.
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Dit knap duo geeft
een 2 uur durend
optreden. Ze stelen
de show op nummers
van ABBA, Dana
Winner en Laura Lynn.
Ambiance
verzekerd!!!

7 juni om 14.30u
De Patio
Inkom gratis

ACTIVITEITENAANBOD

Iedereen die zorg draagt
voor een kwetsbare persoon
is welkom om elkaar een
hart onder de riem te steken
en tips uit te wisselen.
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GRATIS
INSCHRIJVEN
VERPLICHT
ZORGCAMPUS
DENDERRUST ZAAL DE
BRON
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Op 20 juni om 19u verwennen we de
aanwezigen in het kader van zelfzorg, want
23 juni is het de dag van de mantelzorger.
Een ontspannende verrassing wacht op jou!

s.vanbelle@denderrust.be
ergo-dagcentrum@denderrust.be
dendervallei@denderrust.be
0491/56 44 19
ACTIVITEITEN

Tijd om eens goed te lachen!

MOPPENTROMMEL
Man vermist:
Een vrouw komt op het politiebureau.
“Mijn man is verdwenen!“ roept ze bezorgd.
“Hoe ziet hij eruit?“ vraagt de dienstdoende agent.
“Gewoon, net als andere mannen.” Antwoordt de vrouw
zenuwachtig. “Een baard, een jeansbroek, witte sportschoenen
en een voorschoot met bloemekes op“.
Op de juiste plaats:
“Mijnheer kunt u mij zeggen waar het Astridpark is?“ vraagt
een vreemdeling aan een agent.
“Daar staat ge op, meneer,“ is het antwoord.
“O, geen wonder dat ik het niet vond!“ schrikt de vreemde man.
Slecht rapport:
Gerard overhandigt zijn vader een rapport.
“Zo’n slecht rapport heb ik van m’n leven nog niet gezien!”
brult de vader boos.
“Maar dat rapport is helemaal niet van mij,” antwoordt de
jongen geschrokken. “Het is een rapport van u dat ik op de
zolder in een schoenendoos vond”.
Goed gezien:
Een vader zegt tegen zijn zoontje: “Toen ik zo oud was als jij
moest ik al heel hard werken. Ik kreeg weinig te eten en één
keer per jaar nieuwe kleren.”
't Zoontje antwoordt heel serieus: “Papa, dan mag je wel van
geluk spreken dat ge bij ons terecht gekomen zijt!”.

Leren zwemmen:
Een vader probeert om zijn zoontje te leren zwemmen. Na een
kwartier zegt de jongen: “Pa zullen we er mee stoppen?“
“Hoezo?” vraagt de vader. “Heb je er geen zin meer in?”
“Jawel,“ antwoordt het ventje, “maar ‘k heb geen dorst meer."
Braaf zijn:
“Jan“ roept moeder boos, “wil je nu gehoorzamen of ga je liever
zonder eten naar bed?“
Het antwoord van Jan: “Dat hangt ervan af wat we vanavond
eten, moe.“
In de rechtbank:
Rechter : “U hebt dus honderd zilveren bestekken gestolen.
Weet u wel wat daarop staat?“
Verdachte: “Jawel, Edelachtbare, Hotel Royal“.
Rekenles:
Een onderwijzer zegt in de klas: “Stel je voor dat je een appel
in twee snijdt. Die twee helften snijd je nog eens middendoor.
Daarna snijd je alle stukken nog eens middendoor. Wat krijg je
dan?”.
Een leerling roept: “Appelmoes, meester!”.
Bij de directeur:
Een leerling wordt op het matje geroepen bij de directeur. Die
zegt: “Stefaan, u wil ik niet meer zo vaak in mijn bureau zien!”.
Antwoord van de leerling: “Waar spreken we dan af, meneer?“.
Zo oud:
“ In ons dorp is iemand geboren in 1802.”, vertelt de jongen
aan zijn neef. “Dat kan nooit!” antwoordt de neef overtuigd.
“Jawel, ik heb het zelf op zijn grafsteen gelezen!” antwoordt de
eerste met klem.

Pierre, vrijwil iger

WEETJES EN GEZEGDEN

Goed in je vel
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Het leven is een reis die je moet meemaken, niet een probleem om op te
lossen.
Als je beter voor jezelf zorgt ga je jezelf beter voelen. Dan ga je betere
keuzes maken en mooiere dingen aantrekken.
Het geluk behoort aan hen die aan zichzelf genoeg hebben.
Waarom je hoofd laten hangen ? Als je ook je schouders kunt ophalen?
Je bent niet te oud, het is niet te laat. Doe waar je van houdt zolang je
bestaat.
Je kunt anderen niet helen, als je om jezelf niets geeft. Een kaars kan ook
zijn vuur niet delen, als hijzelf geen vlam meer heeft.
Wees niet bang om NEE te zeggen zonder reden of verhaal. Je hoeft dat
niet uit te leggen "Ik wil het niet" is klare taal !
Soms is de gemakkelijkste weg niet de juiste.
Het leven gaat niet altijd over rozen, maar paardenbloemen zijn ook mooi.
Alles wat je voedt, dat groeit, inclusief je zorgen. Richt je op wat je wilt dat
bloeit, dan heb je iets te plukken morgen.
HOOP is een lichtje in je hart, dat vandaag moed geeft en morgen kracht.
Het mooiste wat je kunt worden is JEZELF.
Durf te falen, verlies eens de strijd. Streef niet naar perfectie, omarm je
kwetsbaarheid.
Neem het leven dag bij dag en wees dankbaar voor kleine dingen.
IF YOU CAN DREAM IT, YOU CAN DO IT ! (Walt Disney)

Lieve papa, kom eens even
Met je hoofd heel dicht bij mij
Ik wil je graag een kusje geven
En je krijgt er nog iets bij
’t Is geen zakdoek en geen dasje
’t Is een heel ander ding
Ik heb ’t gemaakt in ’t kleuterklasje
’t is een mooie tekening
Op die tekening sta ikke
Zie je wel hoe of ik lach
Met mijn mondje heel wijd open
Roep ik hard ’t is VADERDAG !!
Viva viva vader, vaderdag hoera
Viva viva vader, vaderdah hoera

Hallo, daar ben ik weer
Met een versje deze keer
Ik klim maar even op je knie
Omdat ik je dan beter zie
Het is voor jou vandaag nu feest
We zijn nog nooit zo druk geweest
Vaderdag vind ik zo fijn
Het mag best vaker vaderdag zijn
Je krijgt een kus en een cadeau
Alsjeblieft, dit is voor jou, ziezo.

g!
a
d
r
e
ad
V
e
n
j
i
F
ierre
P
r
e
lig
Vrijwil

ARTIKEL

De kruik die stuk was
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Een waterdrager moet elke dag voor zijn meester naar de rivier om water te halen.
Aan weerszijden van zijn lichaam hing een kruik aan een houten juk. De ene kruik
was zo goed als nieuw, puntgaaf en zonder lek, de andere kruik was oud en
gebarsten en verloor permanent water.
Bij thuiskomst blijkt de helft van deze kruik soms al leeg te zijn en dat deed de
oude kruik veel verdriet. Op een dag kan hij het niet meer voor zich houden en
zegt tegen de waterdrager, meester ik schaam me zo. Maar waarom dan toch,
vraagt de waterdrager.
Omdat ik niet in de schaduw van uw andere kruik kan staan. Hij levert dagelijks de
volle inhoud af, terwijl ik onderweg steeds water verlies. O, maar dat wist ik
immers al lang, antwoordt de waterdrager. En toch heb ik je al die tijd graag willen
gebruiken.
Enige tijd geleden heb ik daar zaad uitgestrooid, jij hebt ze elke dag begoten en nu
kan ik steeds een prachtig boeket plukken voor mijn heer.
Een tijdje komt er geen antwoord van de gebarsten kruik, zo heeft hij het nog nooit
bekeken. Hij heeft die bloemen wel zien groeien, maar dat zijn meester hem
bewust in dienst heeft gehouden en dat hij hem ondanks alle gebreken toch kan
gebruiken, dat was nog nooit bij hem opgekomen…

Bananenmopjes
Het is geel en het zingt. Banana Mouskouri.
Bert: "Ernie, waarom heb je een banaan in je oor?"
Ernie: "Om de olifanten weg te jagen!" Bert: "Maar hier
zijn toch helemaal geen olifanten?" Ernie: "Moet je
nagaan hoe goed het werkt."
Er zitten twee bananen in een jampotje. Zegt de een
tegen de ander: "Mag ik nu achter het raampje?"
Waarom zijn bananen krom?
Anders passen ze niet in hun schil.
Twee bananen graven een kuil. Na een poosje zegt de
een tegen de ander: "Ik stop ermee, want ik krijg er een
kromme rug van."
Het is geel en het pest.
Een bana-na-na-na-na.
Het is geel en het hangt achter de auto.
Een banaanhangwagen.
Het is geel en het hangt aan de muur.
Een banaanplakbiljet.
Het is geel en het valt in de bus.
Een banaanslagbiljet.
Het is geel en de afwas staat er op.
Een banaanrecht.

Kleurplaat
Vaderdag

Zoek de verschil en

Vind je al de gezichtjes terug?

Doolhof
Steven maakt zich klaar voor het feest, maar zoekt zijn stropdas nog.
Help je hem?

Zoek de weg
Start links bovenaan en volg de lachende gezichtjes

Woordzoeker
Kan jij alle verborgen emoties vinden in deze woordzoeker?
Misschien heb je bepaalde emoties ook al eens zelf ervaren?
Het kan fijn zijn om er eens over te praten met een
familielid of goede vriend of vriendin. Praten over hoe je je voelt,
of het nou fijne of lastige gevoelens zijn, is heel gezond. Succes!

