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Beste lezer,
Twaalf

maanden

zijn

ook

maar

twaalf

maanden.

2022

staat

in

de

startblokken als nieuw jaar met wederom nieuwe gedurfde dromen, alles
opnieuw met frisse kleuren en fraaie vooruitzichten. De PANDEMIE heeft
gepoogd onze wezenlijke levensbehoeften te boycotten, maar is hierin
geenszins geslaagd.
We mogen terecht stellen dat we SAMEN in 2021 K.E.I.H.A.R.D. gewerkt
hebben om onze toevertrouwde bewoners en residenten en hun families,
onze dierbaren door deze zware pandemie te loodsen op een wendbare
wijze.
2022 wordt zeker uitdagend, maar ook zeer verschillend. Zeker door de
INGEBRUIKNAME
in
de
lente
van
het
eerste
NIEUWE
WOONZORGGEBOUW voor 77 senioren. Dit zal nieuwe VEERKRACHT,
CREATIVITEIT en VOLHARDING vergen.
Zoals het spreekwoord duidt 'SAMEN ZIJN WE STERK' en we zullen
slagen, zoals meesterlijk bewezen tijdens de voorbije twee jaar.
Heel concreet hebben personeelsleden, vrijwilligers, directies en leden
van de Raad van Bestuur en Algemene Vergadering ondanks permanente
stress en oververmoeidheid gepoogd te REPLICEREN met deugddoende
WARME
ZORG,
vriendelijke
OMGANG
en
VRIENDSCHAP.
Onze
'Christelijke leer' heeft voor dit alles een mooi woord: NAASTENLIEFDE.
Het

allerbelangrijkste

blijft

een

GOEDE

GEZONDHEID,

maar

ook

beschermd contact met elkaar, vriendelijke omgang, het gewoon 'SAMEN
ZIJN', kortom het alledaagse.
Moge 2022 de weg openen naar een mildere toekomst. Een tijd om te
ontspannen, te RE-CONNECTEREN, we hebben er allen nood aan .
VRIENDSCHAP IS DE ENIGE ROOS ZONDER DOORNEN.
Geniet veel van deze soort rozen in 2022 .

Van harte, Franklin Vandendriessche
Voorzitter Raad van Bestuur - 21/12/2021

MAANDTHEMA'S

JANUARI
FEESTVIEREN

We zetten het jaar feestelijk in met
recepties, vieren driekoningen en
keuvelen nog wat na over de afgelopen
kerst-en nieuwjaarsperiode

MAAND

MAAND

JANUARI 2022 EN FEBRUARI 2022

FEBRUARI

HOUDEN VAN...
Waar hou jij van? Wat maakt je gelukkig?
Samen gaan we op zoek naar de kleine
dingen die een groot verschil kunnen
maken.

Waar houdt je familielid van? Wat zou hem of haar
gelukkig maken? Laat het ons weten en we gaan samen
aan de slag!

PASTORAAL

DECEMBER

NIEUWJAARSGEDICHT
Wat staat ons in het nieuwe jaar
aan lief en leed te wachten?
We weten het niet.
Wel mogen we Hem die spoedig komt, verwachten.
Al is het donker om ons heen en dreigen er gevaren,
één is er Die ons altijd trouw in liefde zal bewaren.
We weten niet wat in dit jaar
aan moeite ons zal treffen.
God geve dat wij elke dag
ons hart aan Hem verheffen.
Dan weten wij:
Hij zal ons steeds met liefde en trouw omringen.
Heer, geef ons toch een dankbaar hart

voor al w zegeningen.
We weten niet wat hier op aard
de toekomst zal onthullen.
We weten wél dat U aan ons
volkomen zult vervullen
wat U beloofd hebt in Uw Woord.
O, laat ons daarop bouwen,
en laat ons in dit nieuwe jaar
verder op U vertrouwen.
naar G. Fidder

Pastoraal team
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Eind december toonde Canvas de mooie documentaire ‘Dementia
and us’, waarin vier mensen die lijden aan dementie en hun familie
twee jaar lang gevolgd werden. Een van de mantelzorgers benoemt
haar situatie heel mooi:

“Dit is niet het leven dat we samen gepland hadden,
maar ik wil de mensen laten zien dat we de moed erin
houden. Er is veel pijn en verdriet mee gemoeid, maar
ook veel liefde en vrolijkheid.”
(Jong)dementie is een overkoepelende term voor ruim 50 ziektes
waarvan de ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie,
fronto-temporale dementie en Lewy Body dementie het meeste
voorkomen. Dementie veroorzaakt achteruitgang in de hersenen. De
zenuwcellen (of de verbindingen hiertussen) gaan kapot. Hierdoor
kan de persoon informatie niet goed verwerken.
Vergeetachtigheid,

taalproblemen,

concentratieproblemen,

moeite met alledaagse handelingen zijn hier het resultaat van.

en
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Veranderingen in karakter en gedrag kunnen ook optreden. Dit
maakt het een zeer ingrijpende ziekte voor zowel de persoon als zijn
omgeving. Verdriet, angst, schuldgevoelens, twijfels, … zijn allemaal
normale reacties op zo’n abnormale situatie. Jezelf informeren over
dementie is hier heel belangrijk. Als de persoon en de omgeving de
ziekte beter kennen, kan dit helpen om het gedrag te kaderen.
Daarnaast kan het delen van gevoelens steun bieden en opluchting
brengen. De sites www.dementie.be en www.alzheimer-nederland.nl
kunnen hierbij helpen. De zorgverleners uit Denderrust kunnen
tips, informatie, en steun bieden.

Wie de documentaire ‘Dementia and us’ wil herbekijken, kan dat tot 21
januari op https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/dementia-and-us/
(Engelstalig, Nederlands ondertiteld).

Proficiat aan onze jarigen in Januari
DE WATERLELIE

VAN ROSSEM MARIA SOPHIA
DE PROFT ROSA

02/01/1922
18/01/1932

VAN MERRIS XAVIER

DE MEANDER
CAEYLDE CLAIRE
DE SMET MARIE-JOSÉ

DE WATERVAL

VAN HUYLENBROECK ELZA
COEN PROSPER
VAN DER SCHUEREN MARTHA

'T FONTEINTJE

GOOSSENS YVONNE

'T RIETVELD

DE GREVE MARCEL
BUYLE MARIE THRÈSE

DVC DE REGENBOOG/
DE REGENDRUPPEL
LANCKMAN EMILIENNE
VAN KEER KAMIEL
DE MAN RONY
DE SCHRYVER PALMYRE

'T OUD KLOOSTER

01/01/1937
05/01/1939

08/01/1934
12/01/1938
23/01/1929

04/01/1928

29/01/1931
29/01/1938

07/01/1929
23/01/1931
28/01/1943
29/01/1937

03/01/1940

PERSONEEL
BIBAUT JONATHAN
VAN HOYEWEGHEN ELS
DE NEEF NICKI
COPPENS PETRA
PUISSANT SONIA
SCHOOF GRETA
VERHASSELT ANJA
HORLEZ FREDDY
EECKHOUT GODELIEVE
TIBERGHIEN CHARLOTTE
CASTILLO-PEREZ MONICA
VAN EETVELDE CHRISTEL
VERHULST KIMBERLY
MATTHYS-VERDONCK SVEN
TIMMERMAN YANNICK
CRUZ-LOPEZ CHRISTINA
VAN DOORSSELAERE CINDY
OTTE JOLIEN

Geniet van jullie dagje!

04/01/1987
05/01/1968
05/01/1988
09/01/1972
10/01/1973
11/01/1963
12/01/1971
16/01/1963
16/01/1965
16/01/1998
17/01/1962
17/01/1972
18/01/1985
23/01/1979
26/01/1984
27/01/1977
28/01/1976
30/01/1993

Onze nieuwe bewoners
DE MEANDER
K 126- DOOMS GODELIEVE
geboren te Herdersem op 30/05/1936 en afkomstig van Genk
K 108 - VERMEIR JOSEPH
geboren te Wieze op 05/06/1935 en afkomstig van Herdersem

Van harte
welkom!

DE WATERVAL
K 236 - VAN BELLE JOSEPH
geboren te Nieuwerkerken op 10/02/1934 en afkomstig van Erpe-Mere
'T FONTEINTJE
K 068 - VAN DER POORTEN WIVINA
geboren te Aalst op 04/04/1932 en afkomstig van Aalst
DAGVERZORGINGSCENTRUM DE REGENBOOG - DE REGENDRUPPEL
DE WOLF LOUIS
geboren te Aalst op 26/09/1947 en afkomstig van Aalst
VAN HOVE JOANNA
geboren te Wieze op 21/07/1926 en afkomstig van Moorsel

Onze nieuwe medewerkers

JOLIEN OTTE - ZORGKUNDIGE DAGVERZORGINGSCENTRUM

Onze oprechte deelneming
aan de families
van onze dierbare overledenen.
DE MEERSMAN ROSA
Overleden op 30/11/2021 op 87-jarige leeftijd - Afdeling 't Rietveld
VAN DOORSSELAERE PETRUS
Overleden op 03/12/2021 op 75-jarige leeftijd - Afdeling Waterval
BRAECKELEER AUGUSTINE
Overleden op 15/12/2021 op 84-jarige leeftijd - Afdeling Waterval
VAN POTTELBERGH ALICE
Overleden op 15/12/2021 op 81-jarige leeftijd - Afdeling 't Rietveld
VAN CAEKENBERGHE MARIE-JOSE
Overleden op 20/12/2021 op 85-jarige leeftijd - Afdeling Waterval

Ogen spraken krachtig
Handen gaven rust

Woorden waren eerlijk

Een hart vol levenslust

Maar de allermooiste sterren
ook die moeten soms gaan
Te groot voor dit leven

Door naar een nieuw bestaan

DE MEANDER
Deze maand zetten we het talent van onze bewoonster
Rachel De Block in de kijker.
Geboren in het Gentse, in een vrij streng gezin, wist Rachel al vrij
snel wat ze wilde doen in haar leven. Ondanks de moeilijke tijd
wilde Rachel niets liever dan kapster worden.
Ze was erg sociaal, een actief lid bij het verzet en vooral was ze een
lange tijd kapster met een goed draaiend eigen kapsalon.
In Duitsland leerde ze haar echtgenoot kennen en ondanks het
protest van haar ouders was ze niet te vermurwen en volgde ze
haar hart. Ze trouwde met haar grote liefde. Haar gezin was haar
alles, net als haar eigen zaak. Wanneer Rachel niet aan het werk was
of met haar kinderen in de weer was dan was ze volgens haar zoon
een rasechte straatloper (hoe kon ze anders al die sociale
contacten onderhouden😊)
Na het overlijden van haar echtgenoot
en toen de kinderen reeds volwassen
waren, bleef Rachel nog steeds actief
en heel zelfstandig. De pretlichtjes in
haar ogen doofden niet! En nog
steeds lichtten haar ogen op wanneer
ze de kinderen of kleinkinderen ziet
verschijnen.
Rachel was reeds ruim de 90
gepasseerd toen ze bij ons in
Denderrust kwam wonen. Toeval wilde
dat ze hier ook al enkele mensen
kende en dat maakte dat ze hier wel
snel leek te wennen.

We wensen “ons” Rachel hier nog een mooie tijd toe en hopen
dat de pretlichtjes in haar ogen nog lang niet uitgedoofd zijn.

DE WATERLELIE

TEAM WATERLELIE

bedankt voor het mooie 2021!

DE WATERLELIE

TEAM WATERLELIE

wenst jullie een gelukkig nieuwjaar!

DE WATERVAL

VOOR 2022 WENSEN WE JULLIE ALLEN
...HÉÉL VÉÉL ZONNESCHIJN
...GEZELLIGHEID
...CREATIVITEIT
...PLEZIER

DE WATERVAL

VOOR 2022 WENSEN WE JULLIE ALLEN
...KLEINE GELUKJES
...VRIENDSCHAP
...LIEFDE

VOOR 2022 WENSEN WE JULLIE ALLEN...

...ZOETIGHEID

VOOR 2022 WENSEN WE JULLIE ALLEN...

VOORAL EEN GOEDE

GEZONDHEID, SANTE !!
VANWEGE ALLE BEWONERS EN PERSONEEL VAN AFDELING WATERVAL !

DVC DE REGENBOOG &
DE REGENDRUPPEL

GAW 'T OUD KLOOSTER
Suzanne Buys is heel fier op haar
kerstversiering. Ieder jaar komen er
heel veel mensen kijken naar haar
kerstversiering. Het is een jaarlijkse
kersttraditie waar ze heel trots op is,
haar huis/flat versieren in het thema
van kerst. Haar oudste popjes in
haar kerststal zijn 94 jaar oud, een
jaartje jonger dan Suzanne zelf!
Haar grootvader heeft haar dit
cadeau gegeven als ze 1 jaar was. In
de loop der jaren heeft Suzanne wel
al enkele popjes moeten wisselen
want sommige zijn gesneuveld tijdens
het opzetten van de kerststal😊

GEDACHTEN ALS JE OUDER WORDT
Met mij is er totaal niets aan de hand,
Ik ben nog fit van lijf en verstand.
Och ik heb wat pijn in mijn heup en mijn knie
En als ik buk is het of ik sterretjes zie,
Mijn pols iets te snel, mijn bloeddruk te hoog,
Maar ik ben nog fantastisch goed...zo op het oog.
Met de steunzolen die ik heb gekregen,
Loop ik weer buiten langs ‘s Heren wegen,
Kom ik weer in de winkel en op het plein,
Wat heerlijk om zo gezond te mogen zijn.
Mijn geheugen is niet best en evenmin mijn ogen,
En mijn rug raakt steeds meer gebogen.
Mijn adem wat korter, mijn keel vaak zo droog,
Maar ik ben nog fantastisch goed...zo op het oog.
Is het leven niet mooi? Het gaat te snel voorbij,
Ik denk terug aan mijn jeugdige jaren,
Ik wilde mooie schoentjes en moest er voor sparen.
Ik ging fietsen en wandelen overal heen
En kende geen moeheid zo het scheen.
Nu ik ouder ben zijn mijn schoenen vaak zwart
En loop ik heel langzaam, dat is voor mijn hart.
Houd uw gemak maar zegt de cardioloog,
U bent nog fantastisch goed... zo op het oog.
De ouderdom is goud, ja ik begrijp het wel,
Maar als ik niet kan slapen en tot honderd tel,
Dan twijfel ik en vraag me af of het waar is,
Of dat beeld van goud niet dwaas en raar is?
Ik doe nog van alles, maar het gaat wat traag
En na het eten, heb ik wat last van mijn maag.
Maar ik wil niet zeuren, want dat is wat niet mag,
Allemaal komen we eens op onze oude dag.
Aanvaard het maar rustig zegt mijn psycholoog,
U bent echt nog fantastisch goed...zo op het oog!
Deze mooie tekst werd ons toegestuurd door
de heer en mevrouw De Greve - De Kegel van SF 1.05

NIEUWJAARSDRINK

Op woensdag 5 januari toosten we samen op het
nieuwe jaar! In de leefruimte, met een drankje en
lekkere hapjes.

PROGRAMMA

Om 14u30: Nieuwjaarsspeech door directie en
afdelingshoofden, te volgen op ons TV-kanaal.
Om 14u45: Muzikaal plezier met onze vrijwilligers
Daarna brengen onze vrijwilligers muziek en ambiance naar de
verschillende afdelingen, in deze volgorde:
14u55 -15u10: DVC De Regenboog
15u15 -15u30: De Waterlelie
15u35 -15u50: DVC De Regendruppel
16u00 -16u15: De Waterval
16u20 -16u35: De Meander
16u40 -16u55: 't Rietveld
17u05 -17u20: ‘t Fonteintje
17u30 -17u45: GAW 't Oud klooster

SANTÉ

Van onze directie, bewoners, personeel en vrijwilligers van onze Zorgcampus aan jou

We wensen jou dat er een jaar op je
wacht dat vooral naar je lacht!

BEWONERS- EN FAMILIERAAD
Beste bewoner, beste familielid,
Met deze brief willen wij u uitnodigen op onze Bewoners- en Familieraad die zal
doorgaan op dinsdag 25 januari om 10u in zaal De Bron. 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.
De Bewoners- en Familieraad zal viermaal per jaar plaatsvinden. Daarom
horen we van u graag of u
(1) aanwezig zal zijn op 25 januari, of u
(2) niet aanwezig zal zijn op 25 januari maar graag op de hoogte blijft van de
agendapunten, het verslag en de volgende uitnodigingen.
U mag dit laten weten aan Sofie (psycholoog) op s.vanbelle@denderrust.be.
Vriendelijke groeten en tot dan,
De medewerkers en directie van zorgcampus Denderrust.

WZC DENDERRUST - LDC DE DENDERVALLEI

Lichtjesceremonie
woensdag 5 januari 2022 om 17:45
Samen verlichten we het nieuwe jaar!
Maak je eigen lampion, kom en geniet van een warm
drankje en doe mee met onze lichtjesceremonie.
Van harte welkom om 17:30 in de tuin van
Denderrust, te bereiken via het landweggetje
door de rode poort. Om 17:45 steken we samen
onze lichtjes aan voor de bewoners van Denderrust.
Breng jouw Covid Safe Ticket mee en draag een mondmasker.

Wil je jouw buren een hart onder de riem steken
en samen de buurt wat lichter maken tijdens deze
donkere dagen? Zet jouw kaarsje nadien voor het
raam zodat de buren kunnen genieten van
jouw lichtje in het duister.
LDC De Dendervallei
Alfons De Cockstraat 12A, 9310 Herdersem
053/60.60.49
dendervallei@denderrust.be
https://www.facebook.com/ldcdedendervallei

Stappenplan lampion
Dit heb je nodig:
Kaarsenzakje, pijpenrager,
kleurpotloden, kaarsje,
perforator

Versier jouw zakje

Stop de pijpenrager in de
gaatjes en leg er een
knoop in

Maak met een perforator
gaatjes in de zijkant voor
de pijpenrager

Leg het kaarsje op de
bodem van de zak

Klaar!

Wonen en Leven, de nieuwe
visie in Denderrust.
Zoals jullie ondertussen wel weten zijn we recent gestart met een nieuw project ter
voorbereiding van onze nieuwbouw. Hieronder vinden jullie zes sleutelprincipes die
we willen hanteren binnen ons woonzorgcentrum. Meer bepaald is dit eigenlijk de
bedoeling van Denderrust. Samen met jullie brengen we deze principes tot leven en
maken we ze dagelijks voelbaar en zichtbaar voor iedereen.

De bedoeling van Denderrust
Gelukkig zijn, je thuis voelen, van tel zijn,... is voor iedereen belangrijk.

Jezelf zijn
Je mag zijn wie je bent. Ieders levensverhaal, mening en eigenheid is van belang.

Thuis voelen
De overstap van zijn oude thuis naar zijn nieuwe thuis is klein. De bewoner kan
zijn eigen leven en gewoontes zoveel mogelijk verder zetten in Denderrust.

Zelf kiezen en beslissen
De bewoner is regisseur van zijn eigen verhaal. Hij kan in samenspraak zelf
keuzes maken en beslissingen nemen.

Samen zijn en betrokken
Iedereen die voor de bewoner belangrijk is, blijft welkom. Er kunnen ook nieuwe
relaties en vriendschappen ontstaan.
Bewoners, familie en medewerkers zijn één team.

Van tel zijn
Vanuit zijn sterktes en mogelijkheden kan de bewoner betekenis geven aan de
kleine en grote dingen in zijn leven en voelt hij zich waardevol.

Hoop, optimisme en vertrouwen
De bewoner kan erop vertrouwen dat hij het goed zal hebben bij ons
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Samen gaan we ervoor!

Artikel:Wat zeggen ze weeral over...

JANUARI = LOUWMAAND

Als in januari de muggen zwermen, dan moogt ge in meert uw oren
wermen.
Heeft januari kou en droge dagen, zo zal in februari de winter u plagen.
In januari veel verdronken land, is goed voor de ganzen maar slecht
voor de boerenstand.
Januari zonder regen, is de boerenstand een zegen.
is januari zacht, dan krijgt de lente en zomer veel groeiende kracht.
Geeft januari sneeuw en vorst, vaak de boer veel granen dorst.
In januari veel regen, brengt vruchten weinig zegen.
Als januari ons brengt strenge vorst, lijden we zomers geen honger en
geen dorst.
Spelen muggen in januari, dan raakt de boer in groot gevaar.
Nevels in januari opgestaan, brengen een natte lente aan.
Knopt januari niet van de kou, men zit in de oogstmaand nog in de
rouw.
Geeft januari muggenzwermen, dan hoort men in de oogstmaand de
boeren kermen.
Als het in januari dondert, wees voor zieken dan niet verwonderd.
Geeft januari een sneeuwtapijt, dan zijn we gauw de winter kwijt.
Januari zonder sneeuw, maar met regen, brengt de boeren geen zegen.
Sneeuw met donder in januari, voelt men het ganse jaar.

vrijwilliger Pierre

NIEUWJAARSBRIEF
Lieve Meter, Peter,

Het is al een hele tijd geleden dat ik hier met mijn eerste
nieuwjaarsbrief stond en het van buiten opzegde. Ik kon nog niet lezen
!Nu kan ik dat wel en ik begrijp al heel goed wat ik in deze
nieuwjaarsbrief vertel. Daardoor komt het waarschijnlijk dat ik steeds
mijn wensen en dankbetuigingen vermeerder en met mijn beloften wat
voorzichtiger word. Ik weet immers al wat het betekent:
“ Belofte maakt schuld en wie ze niet houdt krijgt een bult .“
Indien het van mij afhing zou ik voor mijn lieve Meter en Peter
een echte hemel op aarde scheppen, waar al uw verlangens vervuld
worden. Ik zal alles doen wat menselijk gesproken mogelijk is om uw
geluk te vergroten. Ik weet dat U steeds met spanning uitkijkt naar
mijn uitslagen op school.
Ik beloof U oprecht, lieve Meter en Peter, dat ik alles in het werk
zal stellen om die te verbeteren, tot jullie grote vreugde!
Ik kan deze brief niet besluiten zonder U hartelijk dank te zeggen
voor het vele dat U voor mij doet.
Dit zijn lieve Meter en Peter, de welgemeende wensen en beloften
van U lief doopkind - Herdersem 1 januari 2022

vrijwilliger Pierre

NIEUWJAARSBRIEF

Zeer lieve ouders,
Op deze heuglijke en langverwachte nieuwjaarsdag kom ik U mijn
hartelijke en welgemeende wensen aanbieden.
Uit het diepste van mijn dankbaar en liefhebbendekinderhart wellen de
wensen voor u op. Ik wens U , liefste Moeder en beste Vader, een
heilvol en zegenrijk nieuwjaar, zonder ziekte, zorg en kommer. Ik word
nu al groot en begin stilaan te begrijpen wat al zorg en liefde Gij beiden
mij betoont. Ik zal trachten U te vergelden voor al het goed dat ik van
U mocht ontvangen. Ik zal mijn best doen, thuis en op school, want ik
wil een deugdzaam en flink meisje ( jongen ) worden, waarvoor Gij fier
mocht zijn. Al mijn wensen en beloften leg ik neet aan de voeten van
het Kerstkindje, opdat Jezus ze zou zegenen en vervullen.
Zie daar, lieve Ouders, wat ik vandaag wensen en zeggen wou.
Uw liefhebbend kind, Herdersem 1 januari 2022
PS. Dit zijn oude nieuwjaarsbrieven, beetje vergeeld teruggevonden. Die voor
ouders heb ik zelf geschreven met pennenstok, pen en inkt uit de
ouderwetse inktpot ! Ik heb die voorgelezen toen ik 11 jaar was. Ik ging nu in
gedachten terug in de tijd en was echt ontroerd !
Deze nieuwjaarsbrieven stuur ik aan ALLE Denderklokje-lezers.
Het allerbeste voor 2022 !

vrijwilliger Pierre

ARTIKEL

6 januari = Driekoningen
In het verhaal van de geboorte van Jezus kwamen er herders en
koningen van overal naar de stal. Zij waren de eersten die Jezus leerden
kennen en vertelden het nieuws verder aan alle mensen van goede wil.
Later, toen Jezus volwassen was, reisde hij zelf door het hele land.
Hij hielp vele mensen en hij vertelde hen hoe gelukkig ze konden
worden. Die mensen konden niet over Jezus zwijgen en vertelden aan
iedereen wie hij was, hoe hij leefde en hoe goed hij was. Nog steeds
vertellen we dit verder: Jezus is gekomen voor alle mensen. Hij maakt
mensen gelukkig. Voor hem zijn alle mensen gelijk. Zijn Vader ziet ons
graag, of wij nu rijk zijn of arm.

Driekoningen is een katholiek feest dat herinnert aan de reis van de
drie koningen Caspar, Balthazar en Melchior.
Ze worden ook wel de drie wijzen uit het Oosten genoemd. Ze hadden
veel verstand van sterren en konden de toekomst voorspellen.
In de bijbel staat dat ze op zoek waren naar de nieuwe koning van het
joodse volk. Een heldere ster wees hun de weg naar het dorp
Bethlehem. Daar vonden ze in een stal het pasgeboren kindje Jezus.
Hij kreeg dure cadeaus van de koningen: goud, wierook en mirre. Mirre
is lekker ruikende hars die in zalf wordt gebruikt. Het feest van de drie
koningen wordt nog steeds gevierd.

ARTIKEL

6 januari = Driekoningen
In sommige steden en dorpen in Nederland en Vlaanderen gaan
kinderen verkleed als koningen langs de huizen. Ze dragen een ster,
zingen een lied en halen snoep op. Soms bakken vaders of moeders
een koek met drie bonen erin verstopt: twee witte en één bruin.
Het kind dat de bruine boon krijgt, mag die dag koning zijn en is dan de
baas over iedereen.
Ook in andere christelijke landen wordt driekoningen gevierd. In veel
Spaanse steden bijvoorbeeld trekken grote optochten door de straten.
Je kunt dan de drie koningen zien met hun hele gevolg van dienaren,
prinsen, prinsessen, paarden en kamelen.

ARTIKEL

Nieuwjaarsbrief

Een nieuwjaarsbrief, een op papier gezette voordracht met
nieuwjaarswensen ,wordt in Vlaanderen op 1 januari door kinderen aan de
ouders, de meter en de peter alsook vaak aan beide grootouders samen
voorgelezen. Meestal zijn de meter en de peter nabije familie en maakt dit
gebeuren deel uit van een echt familiefeest, in aanwezigheid van nonkels
tantes en andere familie.
Geschiedenis
Het
opzeggen
van
een
nieuwjaarsbrief is een Vlaamse
traditie die zijn oorsprong kent in de
16e eeuw toen de Franse koning
Karel IX in 1563 besliste dat 1 januari
voortaan nieuwjaarsdag zou zijn. Na
de invoering van de Gregoriaanse
kalender in 1582 werd 1 januari
aanvaard als nieuwjaarsdag in steeds
meer landen in Europa en daarna in
de wereld.
De brieven van toen waren echter
heel anders: het was enkel voor de
elite, want enkel zij gingen naar
school en konden lezen en schrijven.
Er is zelfs nog een exemplaar teruggevonden van de Antwerpse drukker Jan
Moretus ( 1543 – 1610 ), schoonzoon van Christoffel Plantijn ( 1520 – 1589 ),
deze brieven kwamen vooral voor in het uitgeversmilieu.
Ze waren in het Latijn geschreven en in dichtvorm. We leren erin dat vrede
het kostbaarste is op aarde en dat geschenken de vrede bevestigden en
versterkten. De leerlingen konden de op school geleerde kennis en
vaardigheden in de huiskamer en voor de familieleden in de praktijk
brengen. Het gaat daarbij zowel over de manier waarop de tekst werd
gebracht, als over hoe de brief geschreven is. Even konden de leerlingen de
rol spelen van redenaar, van spreker voor een publiek. De traditie is echter
pas doorgebroken tot het grote publiek in de jaren 60.

ARTIKEL

Nieuwjaarsbrief

Hedendaags gebruik
Een nieuwjaarsbrief is traditioneel een eenvoudig dubbel gevouwen en
versierd kaftje, binnenin kan dan de tekst geschreven worden.
Echter zijn er ook vaak moderne varianten met zelfgemaakte foto’s of
heuse kunstwerkjes. De tekst opent traditioneel met: “Liefste ouders“,
“Liefste meter“, “Liefste peter“ of “Liefste oma en opa“ ( of andere
benamingen voor de grootouders). In nieuw samengestelde gezinnen
en bij overlijdens, kan hiervan afgeweken worden. De
nieuwjaarswensen zelf worden meestal in rijm of versvorm geschreven.
De brief eindigt met: “Uw kapoen“. (Vroeger, in strengere katholieke
tijden, doopkind), ( plaats), 1 januari, (jaar).

Het opzeggen van nieuwjaarsbrieven begint bij de leeftijd van 3 jaar, de
leeftijd waarop kinderen naar de kleuterschool gaan. In de
kleuterschool zal de tekst voorgedrukt staan op de nieuwjaarsbrief en
wordt de tekst in de klas doorgenomen en geoefend samen met de
leerkracht in een klassikaal verband. Vanaf het eerste jaar, wanneer de
kinderen leren lezen en schrijven, tot en met het laatste jaar van de
basisschool, respectievelijk van 6 tot 12 jaar, schrijven de kinderen op
school de nieuwjaarsbrief eigenhandig. Het gaat dan om een tekst, al
dan niet een eigen of reeds bestaande tekst, waarin de wensen voor
het nieuwe jaar in staan. Na het voorlezen van de nieuwjaarsbrief krijgt
het kind speelgoed of een ander geschenk, maar vaak ook contant geld
om op te sparen voor later. Het krijgen van geschenken met Nieuwjaar
is in België even belangrijk of zelfs belangrijker dan geschenken met
Sinterklaas of kerstmis.
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Nieuwjaarsbrief

De nieuwjaarsbrief is al het ware een soort van dienst die een kind
moet leveren opdat het cadeautjes krijgt, hierdoor beseft men dat geld
en cadeaus niet altijd zomaar vanzelf komen. Vaak houdt deze traditie
op tijdens het 12de – 13de jaar, wanneer het kind de overstap maakt
van de basisschool naar secundair onderwijs. Meestal krijgt de tiener
met Nieuwjaar, wel nog wat geld toegestopt door de ouders, meter,
peter, of grootouders.
Alhoewel een meter en peter een christelijk-katholiek gebruik is, is deze
traditie ook door vrijzinnigen in gebruik. Dit is minder het geval bij de
andere geloofsovertuigingen, dit omdat het eerder een gebruik is uit de
katholieke, christelijke Belgische cultuur. Toch maken ook
moslimkinderen samen met katholieke en vrijzinnige kinderen op
school nieuwjaarsbrieven voor hun ouders en grootouders, deze
traditie is bij hen echter minder in gebruik en wordt meer gezien als een
initiatief van de school.

WEETJES EN GEZEGDEN

feestvieren

Kijk in het nieuwe jaar wat minder T.V. en wat meer naar elkaar.
Mies Bouwman
Vergeet in het nieuwe jaar nooit je afgelopen jaren te bedanken,
zij maakten het mogelijk om het heden te bereiken.
Mehmet Murat ildan
Proost op een nieuw jaar en een nieuwe kans voor ons om het
goed te doen. Oprah Winfrey
Wat het nieuwe jaar voor jou in petto heeft, hangt sterk af van wat
jijzelf doet in het nieuwe jaar. Vern Mc Lellan
Schrijf het in je hart dat elke dag de beste van het jaar is.
Ralph Waldo Emerson
Met het nieuwe jaar komt er nieuwe kracht en nieuwe inzichten.
Eleanor Roosevelt
We zullen het boek openen. De pagina's zijn leeg. We gaan er zelf
woorden op schrijven. Het boek heet: Kansen, en het eerste
hoofdstuk is: Nieuwjaarsdag. Edith Lovely Pierce
Laten we iets ongelofelijks doen dit nieuwe jaar! Laten we
proberen de wereld te zien vanuit het perspectief van andere
culturen. Mehmet Murat Ildan
Een nieuw jaar ontvouwt zich geleidelijk, zoals de bloembladen
van een knop de schoonheid binnenin verborgen houden.
Sluit je ogen en doe een wens. Alvast even wegdromen, over wat
er in dat nieuwe jaar gaat komen.
Laten wij voor het nieuwe jaar de lat zo hoog leggen dat we er vlot
onderdoor kunnen !
Proost op het leven en op elkaar. Proost op een geweldig
CORONAVRIJ nieuw jaar.

Christiane, vrijwilliger

WEETJES EN GEZEGDEN

feestvieren

Met Driekoningen lengt de dag zoveel een geitje springen mag.
Als Driekoningen is in 't land, stapt de vorst in 't vaderland.
De Drie Koningen doen de dagen lengen en de nachten strengen.
Een leven zonder feesten is als een lange weg zonder herbergen.
Democritos van Abdera
Het geheim voor succesvolle feestjes ? Nodig nooit idioten uit !
Elizabeth Montagu
Een feest is nooit
Henny Vrienten

een

feest

als

jij

niet

bent

geweest

!

Het leven is een feestje : je komt erin als het al begonnen is en je
gaat weg voor dat het gedaan is.
Het zal een feest zijn als ieder de helft doet van wat hij van anderen
verlangt.
Het leven is een feest, maar je moet zelf de slingers ophangen.
Die alle dagen viert, vraagt naar de zondag niet.
Leer GOED - maar feest BETER.
Water is pas feest, als het in de brouwerij is geweest.
Als 't alle dagen zondag is en kermis in de week, en nu en dan een
"heiligdag" dan werken we geen "steek".
Kermis is een geseling waard !
Ik wens je een bloempje voor iedere dag. Een vriendelijk woordje,
een vrolijke lach. Een arm om je schouders, een knipoog die 't doet.
Maar vooral een duim in de hoogte, die hoopt: 'Het ga je goed !'

Christiane, vrijwilliger

Tijd om eens goed te lachen!

MOPPENTROMMEL
Een soldaat komt op vrijdagmorgen bij de sergeant om verlof
aan te vragen . “Ik ga vader worden”, zegt hij dapper en hij
krijgt een paar dagen vrij. Na het weekend vraagt de sergeant
hem; “En, hoe heet de kleine?“. Zegt de soldaat:
“Geen idee, maar over negen maanden bent u de eerste die het
weet”.
Wat moet je doen als uw schoonmoeder op de ruit tikt?
De oven wat harder zetten!
Bij een blonde studente wordt ingebroken. “Stil“ dreigt de
inbreker, “ik zoek geld!”. “Wacht even,” antwoord het blonde
studentje, “dan zoek ik mee“.
Onderwijzer: “Wie weet waar Bordeaux ligt “
Een dom blondje: “Ik meester! Bij ons in de kelder!“.
Zitten twee domme blondjes in de trein zegt de ene tegen de
andere: ”eerst even mijn make-up doen “,dus ze pakt haar
spiegeltje en zegt dan: “hé,die ken ik!! “Zegt het andere
blondje: “Laat mij eens kijken, natuurlijk ken je die, dat ben
ik!!“.
Waarom gaat een dom blondje op de tuinslang staan?
Om plat water te hebben.
Een dom blondje komt bij het inlichtingenloket van een groot
warenhuis. “Kan ik hier een reis boeken?” vraagt zij.
“Natuurlijk, ons reisbureau is op de vierde verdieping.”
“Wilt u met de lift?”. “Nee", zegt het domme blondje, "Met het
vliegtuig.“
Wat zegt een dom blondje als ze de telefoon oppakt? "Hoe
weet je dat ik hier ben?'

Tijd om eens goed te lachen!

MOPPENTROMMEL
Frankske, een jonge Belg, niet van de snuggerste, verhuist naar
Nederland en opent een nieuwe brillenwinkel ergens in
Amsterdam. De naam van zijn zaak wordt afgebeeld in een mooie
lichtreclame boven het uitstalraam: 'IN DE KLEINE HOND'. Een
buurman vraagt waar hij toch in vredesnaam die naam vandaan
haalt. Trots antwoordt de jongeman: "Mijn grote broer heeft nét
zo'n winkel in Brussel en die heet: 'O PTI CIEN"

Jantje zat zich steendood te vervelen in de klas op een vrijdag
namiddag zoals velen van zijn andere vriendjes. De juffrouw had
dat door en wilde hun aandacht trekken door ze uit te dagen.
"Oké klas. Ik noem een beroemd gezegde en de eerste die mij
kan zeggen van wie dat stamt hoeft maandag niet naar school te
komen.
"Van wie stamt het gezegde: "To be or not to be, that’s the
question?" vroeg de juffrouw.
De kleine Pham Lam Nguyen op de eerste bank riep luid,
"Shakespeare"....
Baziel zag een pastoor met een ‘col romain‘. “Wat wil dat
zeggen, zo’n averechtse col?“ vroeg hij. “Dat wil zeggen dat ik
vader ben”. Antwoordde de priester. “Ik ben ook vader”, zei
Baziel, maar ik draag mijne col niet averechts”. “Ja maar“,
lachte de pastoor, “Ik ben vader van duizenden". Zei Baziel:
“Zou je dan niet beter je broek averechts aandoen?”.

Wie heeft de hamer uitgevonden? Een Zwitser
En wie heeft het jodelen uitgevonden? Dezelfde Zwitser toen hij
op zijn vinger sloeg.

ZORGCAMPUS DENDERRUST HERDERSEM
Momenteel zijn wij op zoek naar enkele
enthousiaste collega's (M/V/X)
Woonassistent (deeltijds)
Ergotherapeut (deel- of voltijds)
Medewerker was en linnen (deeltijds)
Zorgkundige DVC - vervanging (deeltijds)
Coördinator Lokaal Dienstencentrum (voltijds)

HEB JE EEN HART VOOR
OUDEREN?

We bieden jou een boeiende job en
interessante voorwaarden

MEER INFO?
Check onze
pagina of onze website: www.denderrust.be of
www.vdab.be of www.belgievacature.be en misschien
word jij onze nieuwe collega?

Kleurplaat ' Zoek de verschillen - Thema feest'

WOORDZOEKER ' WONEN EN LEVEN IN DENDERRUST'
Hieronder vinden jullie een woordzoeker terug die de
sleutelprincipes en enkele typerende woorden bevat van onze
nieuwe werking. Zoek de woorden en maak kennis met onze
bedoeling die je terug vind. Veel plezier!!

BETEKENISVOL
HOOP
PLEZIER
VERBONDENHEID

JEZELF ZIJN
SAMENHORIGHEID
VERTROUWEN
EIGENHEID

OPTIMISME
THUISVOELEN
ZELFWAARDEGEVOEL
BETROKKENHEID

Initiatief van procesgroep Wonen en Leven

BOEKRECENTIE
JAN DRIES – ALZHEIMER
HOE VOORKOMEN OF AFREMMEN?
Op 21 september jongstleden had de Werelddag voor
dementie plaats. Dit is een verschrikkelijke ziekte, en
Alzheimer is de meest voorkomende vorm ervan.

Zeven internationale onderzoekers gingen op zoek naar de
oorzaken ervan. En wat blijkt: er zijn verbanden tussen
dementie

en

milieuvervuiling.

Tevens

zou

voeding,

beweging en doorbloeding van belang zijn. Maar ook
fijnstof, sproeistoffen uit de landbouw, en het massaal
gebruik van toegevoegde suikers in onze voeding en
frisdranken zouden kunnen aan de basis liggen. Daarom
moeten wij al deze zaken zoveel mogelijk vermijden, en ook
niet ten prooi vallen aan eenzaamheid en depressie. Maar
er is hoop! Want in gezonde hersenen kan Alzheimer zich
niet ontwikkelen! Blijf dus actief, train uw hersenen, blijf in
beweging, eet veel verse groenten en fruit. Want
voorkomen is nog steeds beter dan genezen! Een
interessant boek voor wie er meer wil over weten dus.
Sterck & De Vreese
2021
Paperback
276 Blz.
978 90 5615 741 8
www.sterckendevreese.nl
Verdeling België
VBK België
www.vbkbelgie.be
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AGENDA BEGELEIDERS
WONEN EN LEVEN

03/01 Balsporten - Patio - 14u30 Evelien/Els/ Katrien
05/01 Nieuwjaarsreceptie met optredens van
vrijwilligers - Op de afdelingen - 14u30 Evelien en An
05/01 Lichtjesceremonie - Op afdelingen
en tuin - 17u45 - Focusgroep Wonen en
Leven
07/01 Misviering - Patio - 14:30 - Dhr. Gaston
Heyvaert
10/01 Netbal - Patio - 11u - Willy
11/01 Kaartclub - Patio - 14:30 - Evelien
14/01 Misviering- Patio - 14:30 - Pater Rik
17/01 Netbal - Patio 11u - Willy
18/01 Klassiek uurtje - Patio - 10:30 - Viviane
21/01 Misviering - Patio - 14:30 - Diaken
Herman
24/01 Handwerkclub - Patio - 14u30 - An
25/01 Bewoners- en familieraad - De Bron
10uur - paramed

JANUARI

28/01 Misviering - Patio - 14:30 Dhr. Gaston
Heyvaert

