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2 februari: Feest van Maria Lichtmis
Zonder licht geen schaduw, zonder licht geen dag,
zonder licht geen donker; iedereen van slag.
Zonder licht geen blijdschap zonder licht geen groei.
Zonder licht is alles somber; niets staat dan in bloei.
Zonder licht geen uitzicht, zonder licht is er niets aan.
Zonder licht geen hand voor ogen. Weet je niet waar je moet gaan.
Zonder licht geen zomer, zonder licht word je gauw bang.
Zonder licht duurt alles altijd even lang.
God heeft daarom eerst het licht voor ons aangedaan.
Daarna kon het leven komen; scheen de zon en ’s nachts de maan.
Maar bij licht hoort altijd donker, naast de vreugde ook verdriet.
Weet, het licht zal altijd winnen, ook al denk je soms van niet.
Anneke Van Wijngaarden

Pastoraal team
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Dinsdag 2 februari : LICHTMIS
Dan zegt men:
“Er is geen vrouwtje rijk of arm of ze
maakt haar pannetje warm.”
Dus trakteren wij al onze bewoners op

Ma 1 februari - De Waterlelie
Di 2 februari - De Meander
Woe 3 februari - Serviceflats ’t Oud Klooster
Do 4 februari - De Waterval
Vrij 5 februari - DVC De Regenboog
Di 9 februari - ‘t Fonteintje
Woe 10 februari - ’t Rietveld
Vrij 12 februari - DVC De Regendruppel
Telkens vanaf 14u30 in de dagzaal
maar indien gewenst ook op de kamer
2

Wonen en Leven : Gedichtendag
Onze bewoonster Gabriëlle Vanderstraeten kent nog pareltjes van
gedichten volledig uit het hoofd.
We hebben ze samen opgeschreven, zodat iedereen ervan kan
meegenieten.
Het sneeuwt, het vriest,
de noorderwind vaart
schuifelend door de takken.
Maar binnen is het warm en
wel, we zijn aan het wafels
bakken. Dat doet ons moeder
iedere keer als ’t jaar ineen gaat
zakken. Wij gaan het nieuwe
jaarke in met lekkere wafels
bakken!
Daarbuiten waait de woeste wind,
niemand die het prettig vindt.
Op mijn kastje prijken fijn
sneeuwklokjes, zo teer en rein.
Ze bengelen aan hun ranke steeltjes,
het zijn de eerste voorjaarsjuweeltjes.
Ze zijn zo dapper, zo vol moed,
ja, zoiets doet ons mensen goed!
Meisjes, probeer als die klokjes te zijn,
verlicht toch uw zinnen met zonnige
schijn.
Zet boze gedachten uit jullie zinnen, laat nu de lente in de ziele
binnen!
Dank je wel, Gabriëlle, voor deze mooie gedichten!
An Schampheleer, Begeleider Wonen en Leven
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Vier mannen lopen al weken te plannen hoe ze hun echtgenotes
zouden kunnen overtuigen om hen eens op weekend te laten gaan met
vrienden om te jagen en vissen.
Na vele weken denkwerk en overleg, worden de plannen concreter.
Enkel de vrouw van Henk, wil hem niet laten meegaan.
Een beetje teleurgesteld vertrekken de anderen de volgende zaterdag.
Wanneer ze bij een plaatsje aan de rand van het bos, vlak bij een rivier
aankomen, waar ze hun kamp willen opslaan, zien ze tot hun
verbazing al een tentje staan, er brandt zelfs een kampvuur,
waarboven Henk een vers gevangen vis staat klaar te maken.
De andere mannen zijn blij en verrast hun vriend Henk te mogen
begroeten, maar toch ook nieuwsgierig naar wat Henk heeft moeten
doen om toch mee te mogen gaan.
Eén vraagt: “Sinds wanneer ben jij al hier?” en een ander :
“Waarom mocht je nu ineens wel mee van je vrouw?”
Henk antwoordt: “Gisteren, in de vooravond, zat ik, schijnbaar triestig
in mijn stoel.” Plots voelde ik warme poezelige handjes voor mijn
ogen en zei mijn vrouw: “Ik zal je snel laten opkikkeren!”
Ik keek op en zag mijn vrouw in sexy lingerie gekleed.
In haar ogen had ze een ondeugende blik, die had ik al in geen jaren
meer gezien.
Ze nam mijn hand en nam me mee naar de slaapkamer.
Daar stonden twintig kaarsen te branden en die verspreidden ook nog
eens een speciale geur. Opwindende aroma’s, aldus mijn vrouw.
Ze gaf me handboeien en gebood haar aan het bed vast te maken.
Dat heb ik dan maar gedaan.
Toen zei ze: “En nu mag jij doen wat je maar wil …!!! ”
En voilà, hier ben ik dan! হ
সস




হ
$$$
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Bo, de merrie, krijgt bezoek in haar stal van Jules de hengst.
"Hoe gaat het Bo?", vraagt de hengst. "Sssst" antwoordt de merrie.
"De boer mag ons niet horen spreken. Ik word hier gek. Ik moet van 's
morgens vroeg tot 's avonds laat trekken en sleuren aan kar en ploeg
en hooiwagens en daarbij krijg ik dan nog regelmatig slaag omdat het
niet snel genoeg gaat. Ik ben het hier grondig beu!". "Maar meisje
toch", zegt Jules, "schrijf een brief aan Gaia of aan de
dierenbescherming." "Jules, stop met zo luid te praten", zegt de
merrie. "Als de boer te weten komt dat ik kan schrijven moet ik er zijn




স
boekhouding ook nog bijnemen!" হ
সহ
$$$
Een baby schildpad staat onderaan een boom en begint, na een diepe
zucht te klimmen. Een half uurtje later, bereikt hij de hoogste tak van
de boom en loopt tot op het puntje van de tak. Hij springt vervolgens
van de tak, en zwaait heel hard met zijn vier pootjes om kort daarop
met een doffe klap op de grond te landen.
Het schildpadje schudt versuft zijn hoofd en klopt zichzelf af. Daarna
loopt hij terug naar de boomstam alwaar hij na een diepe zucht weer
begint aan een nieuwe klim naar de top.
Een half uurtje later, bereikt hij opnieuw de top van de boom en
springt opnieuw naar beneden, flapperend met zijn pootjes. Wederom
landt hij met een klap op de grond, schudt zichzelf af, en begint aan
een nieuwe klim naar de top.
Iets verderop zitten twee vogeltjes op een tak het tafereel gade te
slaan. Het ene vogeltje richt zich tot het andere en zegt:
"Schat, denk je niet dat het tijd is dat we hem vertellen dat hij
geadopteerd is?" হ
সহ




স
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FEBRUARI = SPROKKELMAAND
- Al is de sprokkel nog zo fel, ze heeft vijf schone dagen wel.
- Schijnt morgenrood haar tegen, dan dreigt februari met veel regen.
- Is februari zacht, dan brengt de lente vorst bij nacht.
- Is februari nat en koel, dan is juli dikwijls heet en zwoel.
- Is februari zacht en stil, dan komt de noordenwind in april.
- Blijft de storm in februari daar, beschut u in april dan maar.
- Februari mist, hooi in de kist.
- Lichtmis donker, maakt de boer een jonker.
- Lichtmis helder en klaar, maakt de boer tot bedelaar.
- Regen in februari is mest op de akker.
- Februari te warm, vele planten worden arm.
- Ligt de wind in februari stil, dan komt hij zeker in april.
- Als vroege krokussen bloeien, zullen ze met de koude stoeien.
- Komt februari met goed weer, dan vriest het in het voorjaar des te
meer.
- Is februari guur en koud, meestal een zomer waar men van houdt.
- Blazen de muggen in februari alarm, houdt dan in maart de oren
warm.
- Geeft de sprokkelmaand de winter niet, is hij voor Pasen in het
verschiet.

Pierre
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Ter gelegenheid van Valentijn trakteren
wij al onze bewoners op een lekker

Woe 10 februari - DVC De Regenboog
Do 11 februari - DVC De Regendruppel
Di 23 februari - De Waterval
Woe 24 februari - De Meander
Dond 25 februari - ’t Rietveld
Di 2 maart - De Waterlelie
Woe 3 maart - ‘t Fonteintje
Vanaf 8u30 wegens corona eten onze bewoners in de dagzaal
maar ook op de kamers.
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Hartelijke nieuwjaarswensen van onze directeur Freddy Horlez met een videoboodschap.
Natuurlijk hadden de personeelsleden ook hun allerbeste wensen klaar voor ons allemaal.

Alweer een nieuw jaar
Valt het mee of wordt het zwaar?
Een vrolijk jaar zonder zorgen weliswaar, dat wensen wij elkaar.
Een kus als begin met geluk het nieuwe jaar in.
Een kus als eerste gebaar
Wij wensen iedereen een Gelukkig Nieuwjaar.
Wij vliegen er weer eens in.
Met nieuwe moed zien wij 2021 tegemoet.
Wij wensen jullie een jaar met een goede gezondheid, vol vreugde zonder pijn en
verdriet zodat jullie het hele jaar genieten.
Wat de toekomst zal brengen kunnen wij niet vertellen
Wij wensen jullie veel liefde en het grootste geluk toe.
Alle medewerkers van Denderrust wensen de bewoners en hun familie een
8
fantastisch
2021.

“Vrolijk kerstfeest, Gelukkig Nieuwjaar” gezongen door An en Erica
met de steun van ons koor.

Deze foto van Onbekende auteur is

Onze “Pavarotti” van Herdersem zingt wondermooie aria’s.
Wat een enig mooie stem. Wij werden er stil van. Bedankt Wilfried,
wij leven nu al toe naar je volgende optreden.
9

Godelieve, Jeanine, Jean-Pierre en Erica zingen een prachtig
liedje : “Als in een droom.”

Jeannine en Monique brengen het ontroerende levensverhaal van
een clown.
10

Een medley van André Rieu. Een beetje minder volk dan bij de
echte maar met evenveel overtuiging en vuur…

En dan een walsje met masker op veilige afstand…
Je kunt maar niet voorzichtig genoeg zijn hé.
11

Sterk in kattenkwaad maar met een gouden

hartje!.
e

De coronaversie van het liedje van Noordkaap : ‘Ik hou
van u…geef me geen kus.’ Gezongen door Godelieve.
12

Enig mooie ballade gezongen door Marc en Erica.

Gelukkig Nieuwjaar, want met nieuwjaar, zijn wij er, voor elkaar.
Is heel de wereld bijeen, is er genoeg voor iedereen.
Gelukkig nieuwjaar, want dat vieren we, met elkaar.
Gaan alle zorgen opzij, een nieuw begin, zo moet het zijn, voor jou.
13

Ons groepje zag er dit jaar wat anders uit dan de vorige jaren en
het was een hele uitdaging om alles spontaan via ons
intern TV-kanaal aan onze bewoners over te brengen maar zij zijn
er samen in geslaagd om er weer eens een feestelijke namiddag
van te maken voor onze bewoners.
Toppers!
Lieve mensen…
14

Dinsdag 16 februari
Feest met ons mee tijdens een
wervelende CARNAVAL show
met vrijwilligers en personeel
om 14u30 op
TV-kanaal 92
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17 februari: Aswoensdag
Als het vuur gebrand heeft, dan blijft er altijd as over.
As als een herinnering aan wat gebeurd is.
As als een restant van de vreugde of de pijn.
En als die as droog blijft,
dan is de kans groot dat de wind ze meeneemt,
soms kilometers ver.
Zo is as het beeld geworden
van de vergankelijkheid van het leven:
van de ervaring dat alles uiteindelijk vergaat…
Maar diezelfde as kan ook stilletjes zingen
van een warme belofte en een smeulende, nieuwe toekomst,
van nieuwe vruchtbaarheid,…
één vonkje is genoeg.
Laten we daarom in de vasten
het moeilijke en lastige achter ons laten
en hoopvol opnieuw beginnen.

Pastoraal team
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Kort verhaal : Begrip
Nog dagelijks geniet ik van je mooie inspirerende verhalen. Het is
voor mij een soort ritueel geworden om ’s avonds, als de drukte van
alle dag gedimd is, je verhaal van die dag te lezen. Deze week kwam
ik dit verhaaltje over “begrip” tegen en wil het graag met je delen….
Een 24-jarige jongen kijkt uit het raam van de trein en schreeuwt:
“Papa, kijk de bomen gaan achteruit!”. Zijn papa glimlacht….
Een jong stel zit vlakbij en kijkt de 24-jarige vanwege zijn kinderachtig
gedrag met medelijden aan. Plotseling roept de jongen weer uit: Papa,
kijk de wolken lopen met ons mee!”. Het jonge stel kon het niet laten
en zei tegen de oude man: “Waarom ga je met je zoon niet naar een
goede dokter? “
De vader glimlachte en zei: “Dat heb ik gedaan. We komen net uit het
ziekenhuis vandaan. Mijn zoon was blind van met de geboorte. Door
een operatie kan hij vanaf vandaag zien….”
Elke persoon op de planeet heeft een verhaal. Oordeel niet over mensen
voordat je ze echt kent. De waarheid kan u verrassen.

Pierre
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De Waterlelie: Zusterliefde met Valentijn
Het betekent zoveel voor mij om jou als zus te hebben.
Tijden zijn veranderd.
En wij ook.
Nu wij ouder zijn delen we zoveel meer.
Onze dromen.
Onze gevoelens.
En onze herinneringen.
Het leven is waardevoller.
Met een zus zoals jij!
Door Maribeth.

De zussen van Waterlelie: Louise en Augustine Beeckman

21

De Waterval – Bewoner in de kijker
DEZE MAAND: Maria van den Bossche en Angelique
(zorgkundige en aandachtspersoon)

“Carnaval”
Zoals jullie allemaal weten, is deze
periode, de periode dat normaal
gezien carnaval doorgaat in Aalst.
Omwille van de coronapandemie
gaat spijtig genoeg dit jaar de
stoet niet uit.
Toch ging ik even langs bij mijn
aandachtspersoon Maria, om
eens te vragen hoe zij carnaval
vroeger vierde!

Dag Maria! Ik kom eens langs voor ons boekske. En zoals je weet is het deze
maand normaal gezien Carnaval.

Aaaajaa, Carnaval! স
 Maar

হ
dat gaat nu niet door hé!
Met dat virus.
Das neig spijtig voor de
carnavalisten.
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Ging jij vroeger naar Carnaval?

Als ik jong was ging ik er naar kijken. Wij gingen altijd naar Aalst
carnaval kijken. We stonden altijd aan de grote markt.
Ging je alleen of ging er iemand mee?

Ik ging altijd met mijne man
Lucien. Onze zoon Patrick ging met
zijn kameraden.
Onze Patrick is ‘nen echte
carnavalist’. Hij ging altijd met een
oude kinderkoets vol met bier
verkleed als ‘voil janet’. Ik en mijne
.

হ
man gingen nooit verkleed স
Wat vond je zo leuk aan carnaval?

De sfeer op de markt en in de straten. De wagens, de kostuums en de
danskes waren ook zeer schoon om naar te kijken.

Zou je carnaval graag nog
eens in het echt
meemaken?

Neenee, liever nietস
.

হ
Als ik deze kan bekijken
op TV ben ik al heel blij.
Ik ben er te oud voor
geworden.

Vele groetjes en tot volgende maand!

Bewoners en team de Waterval
23

Afdeling ‘t Rietveld
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Assistentiewoningen
Op de assistentiewoningen werden de mensen verwend
met een heuse feestmaaltijd. Wat heeft dat gesmaakt!

25

De Meander
Januari is traditioneel de maand van de nieuwjaarsfeesten. Dit jaar was dit
net iets anders, maar dat lieten onze bewoners niet aan hun hart komen.
Onze bewoners laten 2020 achter zich en kijken vooral vooruit naar een
beter 2021. We laten jullie alvast meegenieten van enkele nieuwjaarswensen
van onze bewoners.

26
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DE REGENBOOG
Wat een leuke start van het nieuwe jaar! We kregen een
bezoek van de Drie Koningen en van de kinderen van de
school. We mochten smullen van lekkere soep,
advocaat, wafels en taart. En om al die calorieen te
verbranden, haalden we onze gezelschapsspelletjes en
gewrichten van onder het stof ͧ
ͪ
ͩ
ͨ

En we mochten daarbij ook nog onze gloednieuwe
facebookpagina lanceren! Kom je ook eens kijken?
28

DE REGENDRUPPEL
Op de Regendruppel zijn ze de koningen ter rijk!
Kijk zelf maar hieronder!
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DE NACHTVLINDER
Onlangs is er 1 verpleegkundige het nachtteam komen versterken.
We stellen haar graag aan jullie voor aan de hand van 5 vragen!

Jenny Vanhoegaerden

Waarom heb je voor de zorg gekozen?

Van jongs af aan had ik al interesse in de anatomie van het menselijk lichaam
en hoe alles werkt, dit gecombineerd met het graag verzorgen van de
medemens.

Wat heb je het meest gemist in 2020?

Mijn vrienden en familie en ze kunnen knuffelen. De horeca en contact met
andere mensen! Ik ben juist voor de 1ste lockdown verhuisd, dus mijn nieuw
dorp ken ik nog niet goed. Juist de supermarkt.

Wat wil je in 2021 zeker doen?

Uit eten gaan en op bezoek gaan bij vrienden en familie.

Heb je goede voornemens voor 2021?

Mij minder ergeren in futiliteiten.

Wat is jouw levensmoto?

Ik heb er verschillende:
1: Wees lief en verdraagzaam voor je medemens
2: Opkomen voor de zwakkere in de maatschappij
3: Complimenteer elkaar!
Dit wordt veel te weinig gedaan.

We heten jou van harte welkom in ons nachtteam en wensen je een
goed nieuw jaar toe in Denderrust!
30

AGENDA FEBRUARI 2021
Maandag, 1 februari
10u00 Pastoraal snoezelen
Stille ruimte
14u30 Pannenkoekenbak
Waterlelie

An
An/Sofie

Dinsdag, 2 februari - LICHTMIS
14u30 Pannenkoekenbak
Waterval
An/Erica
10u00
14u30
10u00
14u30
10u00
14u00
14u30

Woensdag, 3 februari
Beweging + zitdansen
TV-kanaal 92
Pannenkoekenbak
Flats
Donderdag, 4 februari
Hits van Will Tura
TV-kanaal 92
Pannenkoekenbak
Rietveld
Vrijdag, 5 februari
Gebedsdienst
TV-kanaal 92
Film
TV-kanaal 91
Pannenkoekenbak
Regenboog

An/Erica
Erica/An
An/Erica
Erica/An
Gaston Heyvaert
Parateam
Pers.

Maandag, 8 februari
14u30 Breiclub

Patio

An

Dinsdag, 9 februari
14u30 Pannenkoekenbak

Fonteintje

Woensdag, 10 februari
08u30 Valentijnontbijt
Regenboog

An/Erica
Pers./Erica

TV-kanaal 92 An/Erica

10u00 Beweging + zitdansen

Donderdag, 11 februari
08u30 Valentijnontbijt
Regendruppel Pers./Erica
10u00 Valentijnprogramma
TV-kanaal 92 An/Erica/Mon.
14u30 Pannenkoekenbak
Meander
An/Erica
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10u00
14u00
14u30
14u30

Vrijdag, 12 februari
Eucharistieviering
TV-kanaal 92
Film
TV-kanaal 92
Sprekende handen ‘Houden van’ Fonteintje
Pannenkoekenbak
Regendruppel

Zondag, 14 februari - VALENTIJN

10u00 Klassiek uurtje
14u30 Carnavalsfeest
14u30
10u45
14u30
10u00
14u00
10u45

Pater Rik
Parateam
An
Pers.

Dinsdag, 16 februari
TV-kanaal 92 An/Erica
TV-kanaal 92 An/Erica

Woensdag, 17 februari - ASWOENSDAG
Bijbelbabbel ‘Winter’
Fonteintje
An
Donderdag, 18 februari
Bijbelbabbel ‘Winter’
Waterlelie
An
An
Sprekende handen ‘Houden van’ Rietveld
Vrijdag, 19 februari
Gebedsdienst
TV-kanaal 92 Diaken Herman
Film
Filmkanaal 91 Parateam
Maandag, 22 februari
Bijbelbabbel ‘Winter’
Meander
An
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14u30 Breiclub
08u30
10u00
14u30
14u30

Patio
An
Dinsdag, 23 februari
Ontbijtbuffet
Waterval
An/Erica
Contactkoor
TV-kanaal 92 Erica/An
Hobbyclub
Erica
Activiteit rond bekende koppels Waterval
An

Woensdag, 24 februari
08u30 Ontbijtbuffet
Meander
An/Erica
10u00 Quiz ‘Houden van’
TV-kanaal 92 An/Erica/ergo’s
14u30 Bijbelbabbel ‘Winter’
Rietveld
An
Donderdag, 25 februari
08u30 Ontbijtbuffet
Rietveld
Erica/An
10u00 Lievelingsliedjes bewoners
TV-kanaal 92 An/Erica
Vrijdag, 26 februari
10u00 Gebedsdienst
TV-kanaal 92 Gaston Heyvaert
14u00 Film
TV-kanaal 91 Parateam
14u30 Activiteit rond bekende koppels Meander
An
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NIEUWE WERKING BINNEN DENDERRUST:
‘Ontslagbegeleiding voor kortverblijfbewoners’
Voor velen is het een droom om zo lang mogelijk thuis te wonen…
Daarom zijn we vanaf januari 2021 binnen Denderrust van start gegaan met
ontslagbegeleiding van kortverblijfbewoners die terug naar huis gaan.
We willen hiermee de bewoner en zijn omgeving goed voorbereiden op de
terugkeer naar huis. Een goede voorbereiding is immers het halve werk.
Ons doel is dan ook om ervoor zorgen dat de bewoner, met extra hulp, langer
in zijn vertrouwde omgeving kan blijven en dat die situatie voor alle betrokken
partijen haalbaar blijft. Zo kan een definitieve opname uitgesteld of vermeden
worden.
Tijdens het verblijf observeren, begeleiden en adviseren we gedurende de hele
opnameperiode de bewoner en zijn mantelzorgers. Vanuit het multidisciplinair
samengesteld team bekijken we welke adviezen, extra hulp, ed. nodig is om
goed voorbereid naar huis te gaan.
Wat kan u concreet van ons verwachten?
Beroep doen op de thuiszorgondersteunende diensten van Denderrust

(bv: sociale dienst, dagverzorgingcentrum, ergo aan huis, assistentiewoningen, lokaal
dienstencentrum ‘De Dendervallei’,…)
∑

Info, advies en doorverwijzing naar verschillende thuiszorgdiensten

(bv: thuisverpleging, diensten voor gezinszorg, poetshulp,…)

∑ Advies en doorverwijziging naar (para)medische hulpverleners
(bv. kinesitherapeut, psycholoog, logopedist,…)

∑ Ergotherapeutisch advies

(bv: hulpmiddelen, mobiliteitshulpmiddelen, aangepaste kledij, valpreventie,
woningaanpassing, aangepaste activiteiten,…)

∑ Kinesitherapeutisch advies en behandeling van allerlei klachten
(bv. rugklachten, gewrichtsproblemen,…)

∑ Informatie omtrent de verschillende tegemoetkomingen
∑ Info en advies rond vroegtijdige zorgplanning
∑ Logopedisch advies ivm slikproblematiek en aangepaste voeding
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Bij wie kan je hiervoor terecht?
Sociale dienst WZC Denderrust
Steven van Nieuwenhove
053/60.60.47
0491/56.44.04
socialedienst@denderrust.be
Verantwoordelijke niet-residentiële zorg
Katrien Carael
053/78.41.62
0492/73.22.62
k.carael@denderrust.be
Samenwerking met Wit-Gele kruis Oost-Vlaanderen ifv thuisverpleging
Afdeling Aalst
09 239 51 98
TOP.Aalst@wgkovl.be
Een ergotherapeut van WZC Denderrust
- Ergotherapeute Maaike - afdeling
de Waterval: 053/60.60.52
para-waterval@denderrust.be
Ergotherapeute Katrien - afdeling
de Meander: 053/60.60.51
para-meander@denderrust.be
Ergotherapeute Sofie - afdeling
de Waterlelie: 053/60.60.50
para-waterlelie@denderrust.be
Ergotherapeut(e)
Yasmine - afdeling Rietveld: para-rietveld@denderrust.be - 053/60.60.53
Jens - afdeling ’t Fonteintje: para-fonteintje@denderrust.be - 053/60.60.54
Lokaal dienstencentrum De Dendervallei (voor diensten en activiteiten)
Cécile van Merris - dendervallei@denderrust.be
053/60.60.49 - 0491/56.44.19
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Een feestelijke start in 2021!
Zoals jullie reeds in ons Denderklokje van januari konden lezen gaan
we dit jaar werken met maandthema’s.
Wij, An en ik, begeleiders Wonen en Leven, dragen hier dan ook onze
activiteiten toe bij. Januari kreeg als thema “Feestvieren”.

Zo zijn we het nieuwe jaar gestart met de filmpjes en alle kaartjes die
we ontvangen hadden, met wensen en zelfs nieuwjaarsbrieven, aan
onze bewoners te tonen via onze camera.
We brachten net zoals andere jaren allen een toost uit op het nieuwe
jaar, alleen gebeurde dit nu per afdeling, elk in zijn of haar bubbel.
Ondertussen konden onze bewoners genieten van een
animatienamiddag, die ze op hun TV konden volgen: een woord van
onze directeur Freddy Horlez, een nieuwjaarsbrief door de
verantwoordelijken, gevolgd door enkele acts in samenwerking met
enkele vrijwilligers. (zie foto’s in Denderklokje pg. 8 tem 14).
- 6 januari: 3 koningen. Neen, geen buitenstaanders, maar wel 3
personeelsleden trokken als koningen rond naar alle afdelingen.
Ondertussen kregen we in onze tuin bezoek van wel zeker 100
kleuters, verkleed als koningen, van de vrije School Herdersem.
Onze bewoners waren zeer blij met deze verrassing.
Ter gelegenheid van 3 koningen trakteerden we al onze
bewoners, gebruikers DVC en flatbewoners op lekkere
versgebakken wafels.
- 17 januari: St.-Antoniuskermis in Herdersem. Helaas geen stoet
of kermis. Toch konden we dit niet zomaar laten voorbijgaan.
Een traktatie van lekkere vlaaien, witte en zwarte trippen met
kriekjes alsook nog een lekker kriekentaartje stond op het
menu. Die maandag konden onze bewoners dan ook een film
van St.-Antoniuskermis volgen, met dank aan Willy Perdaens die
deze film gemaakt had. Op woensdag volgde er een optreden
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van “Met volle goesting”. Vier muzikanten trokken al zingend
en spelend door de gangen om daarna plaats te nemen voor de
camera in de patio, zo kon iedereen het optreden volgen.
Enkele bewoners van ‘t Rietveld en ‘t Fonteintje werden er in de
patio bijgehaald. We zagen deze bewoners ten volle genieten.
Er werd meegezongen, gedanst, geklapt,…
De activiteiten voor de camera, te volgen door alle bewoners op alle
TV-toestellen staan nog wekelijks ingepland.
Zo konden we in januari samen genieten van bewegingsoefeningen
en zitdansen, een gezamenlijke quiz, liedjes van Ann Christy, liedjes
van ons contactkoor, filmpjes samen op stap in Oostenrijk, Klassiek
uurtje,…
Al onze bewoners kunnen zelf kiezen waar ze zin in hebben, want
naast de activiteiten die wij aanbieden, zorgen ook alle ergo’s voor tal
van activiteiten of aandachtsmomenten.
Ik wil hier dan ook eindigen met iedereen, die op welke manier ook,
bijgedragen heeft om al deze activiteiten te kunnen verwezenlijken,
bedanken. Ook aan de vrijwilligers die weer zorgden voor de
prachtige sneeuwmannen om onze cafetaria te versieren. Alsook
voor de aangepaste bloemstukken voor advent en kerst.

Wij zijn al volop onze activiteiten aan het plannen voor februari.
Deze maand krijgt als thema: “Houden van”
Dus zeker weer iets om naar uit te kijken!
Erica
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Vaccinatiecampagne in Zorgcampus Denderrust
19 januari was een spannende dag in Denderrust. De vaccins tegen
COVID-19 voor bewoners
en personeel werden
geleverd. Er ging een
gevoel van euforie door
het huis toen de vaccins
eindelijk in de koelkast
stonden. Een nachtje rusten en dan konden we er aan beginnen.
Er was een heel team
samengesteld om de vaccins
voor te bereiden en deze toe
te dienen. Uit elk flacon van
het vaccin van Pfizer werden
6 dosissen uitgehaald.
Hierdoor konden we in totaal
137 bewoners van
Denderrust, 34 bewoners van de assistentiewoningen ’t Oud Klooster, 135
personeelsleden, 6 externe hulpverleners en tientallen vaste vrijwilligers
vaccineren.
De eerste vaccinatieronde ging vlot. De bijwerkingen die
optraden waren mild. We zagen vooral veel lachende en
opgeluchte gezichten.
Hopelijk is dit de eerste stap naar terug een normale
wereld. In de week van 08 februari verwachten wij de
tweede levering van het vaccin.
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Ondanks de goeie vooruitzichten van de
bescherming die het vaccin biedt, zullen de
maatregelen niet direct versoepelen. Het
chirurgisch mondneusmasker blijft verplicht voor
bewoners en bezoekers tijdens de
bezoekmomenten. Handhygiëne en afstand blijft
belangrijk. Zo blijven we ook de mensen
beschermen die nog geen vaccins toegediend kregen.

Wij willen iedereen van harte danken voor de medewerking aan het
post-corona tijdperk!
Bedankt aan de collega’s, dr. Franssens, en dr. Jordens
die ervoor zorgden dat de vaccinatie vlot verliep.
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Project 20/24 – Een wissel op de toekomst
De laatste weken was er al heel wat bedrijvigheid op de site van Denderrust.
Er werden bomen en struiken geveld, plaatjes geslagen en er verscheen een grote
torenkraan in de tuin. De eerste stappen naar de nieuwbouw zijn hiermee gezet.
15 januari kregen we van de stad Aalst de officiële bouwvergunning en kon bouwfirma Juri
echt aan de slag. De landmeter kwam langs om cluster 1 uit te zetten. Op basis hiervan zal
de bouwfirma de kelder van de eerste cluster uitgraven.
In de maand februari zal de opbouw van de kelder gemetst worden. Als alles loopt zoals
gepland zullen, na het gieten van de bovenplaat, de eerste stenen gelegd worden voor de
opbouw van de verdiepen. We zullen de komende weken dan ook veel activiteit zien in onze
tuin.
Terwijl we buiten heel wat zullen zien veranderen, gaan we ook binnen de muren aan de
slag. Het komende werkjaar zal een personeelsproject uitgerold worden om samen
ondergedompeld te worden in de visie rond wonen en leven. Elke afdeling en departement
zal hier actief in betrokken worden.
Via het Denderklokje en Facebook houden we jullie op de hoogte van de stand van zaken
van het bouwproject.
Speciale dank aan Willy Perdaens voor de fotoreportages die hij zal maken van dit project!

We kijken samen met jullie uit naar deze wissel op de toekomst
waar het aangenaam wonen en werken is!
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FEESTVIEREN IN DENDERRUST…WE KUNNEN ER WAT VAN!
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