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Een wissel op de toekomst

Afbraakwerken 't Fonteintje

VAKANTIE IS...
Tijd om de dagen
met smaak te beginnen.
Tijd om de zon te vermoeden
achter vuisten van mist.
Tijd om een vogel
vlakbij te horen zingen.
Tijd om te ontdekken
wat je reeds altijd wist.
Tijd om de wereld
opnieuw te verzinnen.
Tijd om de tijd te vergeten
en meegenomen
in duizend-en-één kleine dingen
te weten:
leven is alles en daarom zo enig,
om geen uur van te missen.
(Kris Gelaude)

Freddy Horlez
algemeen directeur

MAANDTHEMA'S

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?

maand

maand

MEI EN JUNI 2022

SEPTEMBER

MIJN LEVEN...EEN VERHAAL
Iedereen heeft z'n eigen verhaal. Dat
maakt ons allen uniek. Voor de
maand september zijn we op zoek
naar jullie levensverhalen. Meer info
volgt in het Denderklokje van
augustus.

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

PASTORAAL
Kom, we zijn weg, zei Jezus.
En Hij voer met zijn leerlingen het meer over
naar een eenzame plek
om daar alleen te zijn en wat uit te rusten…
Zo staat het in het evangelie.

Jezus’ voorstel om vakantie te nemen
is heel bescheiden.
Alsof Hij wilde zeggen:
verwacht daar ook niet alles van.
Vakantie is geen wonderrecept
dat plotseling alles herstelt en alles geneest.
Vakantie is maar een valies, alles hangt af van:
wat steek je erin?
Kom, we zijn weg!

De zorgen, de drukte en de eentonigheid
van het alledaagse werk achter zich laten.
Een andere plek opzoeken, vertrouwd of onbekend,
maar altijd verfrissend splinternieuw.
Geen mierenhoop van mensen
waar iedereen weer niemand is.
Een plek waar je de ander van ver ziet aankomen,
waar je alleen bent en ruimte vindt
om er voor elkaar te zijn
in een verhaal zonder woorden.

Kom, we zijn weg, zegt Jezus,
vakantie is een tijd om ook eens dicht bij Mij te zijn.

(naar Manu Verhulst)

Pastoraal Team
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Een zomer zonder
zorgen?
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Iedereen zit soms wel eens te piekeren, maar wanneer je er uren mee bezig
bent kan het je veel last bezorgen. Piekeren kan zorgen voor stress, angst
en slapeloze nachten. Hoe zet je die molen in je hoofd even op pauze?
Deze tips kunnen jou misschien helpen.
Sta stil bij hoeveel je piekert.
Af en toe eens piekeren kan nuttig zijn. Het helpt om te leren uit je fouten of
om een oplossing te zoeken voor een moeilijke kwestie. Maar, piekeren geeft
ons een vals gevoel van controle. Daardoor kan het al snel een gewoonte
worden. Piekeren vraagt veel energie. Iemand die regelmatig piekert zal zich
snel angstig, moe en lusteloos voelen.
Maak een onderscheid tussen problemen die je wél en niét kunt
oplossen.
Je kan niet op elk probleem een oplossing verzinnen. Wat die persoon van
jou denkt, kan je door te piekeren nooit te weten komen. Daarom is het
belangrijk even stil te staan bij het onderwerp waarover je piekert: kan ik
hier zelf iets aan veranderen of niet?
Deel je gedachten.
Iets luidop uitspreken, kan helpen om het in een ander perspectief te
plaatsen. Als je jouw piekergedachten met iemand deelt, kan die persoon jou
misschien een ander perspectief bieden. Je kan jouw gedachten ook noteren
in een ‘piekerschriftje’: het van je afschrijven kan rust brengen en helpt om
alles op een rijtje te zetten.
Ga op zoek naar afleiding.
Een afleiding die je hersenen bezig houdt, zoals een boek lezen of
kruiswoordraadsels maken, kan helpen om het gedrag te doorbreken. Ook
een verandering van omgeving kan helpen. Denk eens terug aan de voorbije
week: wat was je aan het doen op de momenten waarop je niét aan het
piekeren was?

Het is niet gemakkelijk om te minderen met piekeren. Het vraagt veel tijd en
oefening om dit gedrag te veranderen. Het is echter nooit te laat om eraan te
werken!

Proficiat aan onze jarigen in juli

'T SCHUITJE
NOEL OMER
HENDERICKX ETIENNE
COPPENS SIMONE
BONNAERENS ALICE

06/07/1940
08/07/1942
18/07/1936
27/07/1926

DE HOVENIER
VAN DER VORST ROSA
DE BRUYN GERARD
VAN DE VELDE JOZEF

05/07/1933
09/07/1935
13/07/1944

12/07/1945
26/07/1928

DE WATERVAL
VAN DEN BORRE HUGO

18/07/1939

25/07/1944
30/07/1929

VRIJWILLIGERS
UYTTERSPROT CHRISTIANE
VAN NUFFEL MARTINE
BOURGEOIS HEDWIG
HEYVAERT MARIE-JEANNE

01/07/1950
03/07/1959
04/07/1938
08/07/1952
10/07/1938
15/07/1938
26/07/1938

VAN DEN BERGH ANNIE
DE PAEPE AN
MEGANCK MARIE-JOSÉ
HERSSENS DIANE
HOLVOET ROGER

13/06/1932
02/07/1929
10/07/1930
15/07/1927
27/07/1921

PERSONEEL

DE LINDEKENS
VAN DE MAELE DIANE
TANCKERE MARIA

MATTHIJS ILONKA
SANDERS GOEDELIEVE
MELCKENBEEK LILYANE
MAES LUC
VAN DAELE GODELIEVE
GABRIËLS JOHAN
VAN MOSSEVELDE PAULA

'T OUD KLOOSTER

DE MEANDER
CASSIMAN RITA
DE METS? LUCIENNE

DVC DE REGENBOOG
DVC DE REGENDRUPPEL

09/07/1947
13/07/1955
15/07/1936
17/07/1947

BOSMAN SABRINA
VANHOEGAERDEN JENNY
GARCIA MARIBETH
VAN HERREWEGHE VICKY
ROGIERS LEEN
VAN DEN EYNDE WENDY
VAN UYTVANCK AN
DAUWE SOFIE
AELBRECHT GWYNETH
VAN DEN EYNDEN MELISSA
VAN NIEUWENHOVE STEVEN
DE VRIENDT FRAUKE
CHRISTIAENS FILIP
SHABANI FUMBELE
DEMARTIN KIMBERLY
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03/07/1973
04/07/1967
05/07/1973
06/07/1991
07/07/1994
08/07/1975
09/07/1974
11/07/1976
12/07/2001
13/07/1986
14/07/1979
15/07/2002
22/07/1975
23/07/1999
30/07/1991

VAN HARTE WELKOM

Onze nieuwe bewoners en gasten

'T SCHUITJE
K. 062 - VAN DER BIEST JOANNA
Geboren op 28/01/1930 en afkomstig van Aalst
DE HOVENIER
K. 166- VANDEN BOSSCHE GEORGETTE
Geboren te Wemmel op 28/11/1930 en afkomstig van Lebbeke
DE MEANDER
K. 138 - DE WEVER JOANNA
Geboren te Hekelgem op03/06/1926 en afkomstig van Herdersem
DE LINDEKENS
K. 262 - HAELEYDT RACHEL
Geboren te Lede op 15/02/1928 en afkomstig van Gijzegem
K. 263 - BUCQUE JULIENNE
Geboren te Aalst op 06/03/1936 en afkomstig van Aalst
DE WATERVAL
K. 214 - PHLIPS RAOUL
Geboren te Aalst op 28/03/1939 en afkomstig van Aalst
DAGVERZORGINGSCENTRUM DE REGENBOOG - DE REGENDRUPPEL
EVERAERT NELLY
Afkomstig van Hofstade
DE PAEPE JACUELINE
Geboren op 02/12/1930 en afkomstig van Aalst
SURDIACOURT CHRISTIANE
Geboren te Aalst op 15/08/1955 en afkomstig van Aalst
TRIEST GUSTAAF
Geboren te Lede op 22/01/1942 en afkomstig van Meldert
VINCK HELENE
Geboren te Lebbeke op 31/10/1942 en afkomstig van Lebbeke
VERLEYSEN MARINA
Geboren te Aalst op 03/12/1959 en afkomstig van Hofstade
'T OUD KLOOSTER
F. 202 - DE CLERCK HERMAN, geboren te Moorsel op 01/01/1936 en VAN DE
ABEELE EMILIENNE, geboren te Moorsel op 12/04/1936, beiden afkomstig van
Moorsel

Dierbare herinnering aan
onze overleden bewoners
DEWILDE ARMANDE
Overleden op 28/05/2022 op 77-jarige leeftijd - Afdeling De Hovenier
VAN DAMME ELZA
Overleden op 29/05/2022 op 87-jarige leeftijd - Afdeling De Regenboog
LEEMANS MARIA
Overleden op 05/06/2022 op 90-jarige leeftijd - Afdeling De Meander
KOOLEN JOSEPHINE
Overleden op 15/06/2022 op 82-jarige leeftijd - Afdeling De Waterval
VAN DE VELDE FRANCOIS
Overleden op 19/06/2022 op 83-jarige leeftijd - Afdeling De Lindekens
VAN DEN BERGH ANNIE
Overleden op 24/06/2022 op 90-jarige leeftijd
Afdeling De Waterval/'t Oud Klooster

ONZE OPRECHTE DEELNEMING AAN DE FAMILIES

Nieuwe medewerkers in Denderrust

TROCH EVELIEN
Medewerker
Interieurzorg

DE VISSCHER KATIA
Begeleider
Wonen en Leven

DE WOLF GILLES
Chauffeur

LAUWERS BJORN
Zorgkundige 't Schuitje

Geboorte
JANNE - 08/05/2022
Dochtertje van Mevr. Vallaeys Elfie (LDC Begeleider Wonen en Leven) en Dhr. De
Cock Joerie

Wonen en Leven, de nieuwe visie in Denderrust.
.

De komende maanden gaat
ook de procesgroep even in
zomervakantie….
Maaaaaaaar… Dat wil niet
zeggen dat jullie niets van ons
zullen horen 😉 Hou jullie
postbus maar in de gaten!
Wij wensen jullie allen een
ontspannende en
deugddoende vakantie toe!
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De procesgroep Wonen en
Leven
Wendy, Sandra, Inge, Ann,
Maaike, Shauni, Kristine, Mia,
Djiba, Melissa, An en Sabrina.

'T OUD KLOOSTER
Onze flatbewoners gaan al zingend de zomer tegemoet!
ZING DE ZOMER
DANS DE DAG
LEEF DE LIEFDE
NU HET MAG!

ZING DE ZOMER
BAAD IN BLAUW
LEEF HET LEVEN
DOE HET NOU!
PROEF DE PASSIE
LEES HET LICHT
WENS DE WARMTE
DOELGERICHT

DE REGENBOOG &
DE REGENDRUPPEL
In vakantiemodus
Juli 2022, de vakantie is aangebroken.
De scholen gaan weer dicht, iedereen mag op vakantie gaan.
Ook veel van onze gasten zijn vroeger op reis geweest.
Ver of dichtbij, maakt niet uit, als je maar uit de dagelijkse sleur bent.
Verre bestemmingen zijn niet altijd mogelijk.
Een wandeling in onze tuin is altijd de moeite waard.
En niet te vergeten om een pauze te nemen op het terras voor een ijsje of
een drankje.
Santé!

DE MEANDER
Op dinsdag 24/05/22 stapte onze collega Mikhael in het huwelijksbootje met Sven.
We trokken er met enkele bewoners op uit om hen op dit
belangrijke moment in hun leven een hart onder de riem te steken!
Het was een klein avontuurtje om er met onze groep bewoners op
uit te trekken. Eens iedereen in het busje had plaatsgenomen zat
“de leute” er al goed in!
In het stadhuis keken we verwachtingsvol uit naar het belangrijkste
moment: het ja-woord.
Ik ben er van overtuigd dat ik niet de enige was die een traantje
moest wegpinken toen deze woorden werden uitgesproken en
bezegeld werden met hun eerste officiële zoen!
We wensen Mikhael en Sven een gelukkige toekomst toe vol liefde
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'T SCHUITJE
Vandaag gingen we samen aperitieven
Drink met (je) mate(n)

DE HOVENIER
We vieren de 100-jarige Augustine
Deze maand zetten we Maria Augustina Beeckman, roepnaam
Augustine in de kijker.
Augustine woont sinds 22 juni 2015 op De Waterlelie. Vijf jaar later
op 30 april 2020 is haar zus Louise ook komen wonen op De
Waterlelie.
Ze zijn samen op 20 april 2022 verhuist naar Den Oudenhof op
afdeling De Hovenier.
Augustine is geboren op 12 juni 1922 en is dan ook 100 jaar
geworden op zondag 12 juni 2022.
En natuurlijk hebben we er een groot feest van gemaakt!
Augustine is haar dag begonnen met haar haren te laten doen
samen met haar zus Louise. Hier hebben ze van genoten, na al die
jaren zijn ze nog steeds 2 handen op 1 buik. En doen ze nog
steeds graag alles samen.
Dan was het tijd om nog een mooie foto te maken voor de versierde
deur.
We hebben dan met z'n allen getoost en gezongen op Augustine
haar 100 jaar.
Ook onze directeur Freddy en onze clusterverantwoordelijke
Wendy wouden dit niet missen en waren zeker van de partij!
De cadeautjes mochten ook zeker niet ontbreken!
En dan als afsluiter een lekker stuk taart, want wie lust er nu geen
taart?
Nogmaals proficiat Augustine!

20

22

JUNI

EUCHARISTIEEN GEBEDSVIERINGEN

Vrij 1 juli - 14u30 - Patio:
Eucharistieviering - Pater Rik
Vrij 8 juli - 14u30 - Patio:
Gebedsdienst- Gaston Heyvaert
Woe 13 juli - 10u15 - 't Schuitje
Gebedsdienst - Gaston Heyvaert
Vrij 15 juli - 14u30 - Patio:
Gebedsdienst - Diaken Herman
Vrij 22 juli - 14u30 - Patio:
Eucharistieviering - Pater Rik
Vrij 29 juli - 14u30 - Patio:
Gedachtenisviering voor de overleden
bewoners van maart en april - Diaken
Herman

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: “he, 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?
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
vrijdagnamiddag 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.

Pierre, vrijwil iger

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

KLASSIEK UURTJE
Voor de afdelingen
Meander, Waterval en DVC
Donderdag 28/07/2022 om
10u in de Patio

BEZOEK PLANTENTUIN
MEISE
Dinsdag 26/07/2022
Inschrijven bij de Begeleiders
Wonen en Leven

ACTIVITEITENAANBOD
LDC
SAMEN LEZEN, SAMEN DENKEN
SAMEN DENKEN
Donderdag 07/07/2022 om 14u30
SAMEN LEZEN
Dinsdag 19/07/2022 om 14u30
WAAR
Ontmoetingsruimte 't Oud Klooster

MUZIKALE PRESENTATIE
François en Marc verwennen jullie
opnieuw met een 'wandeling in
operettaland'.
Maandag 11/07/2022 om 14u30 in de
Patio

NUTTELOZE BORDJES WANDDELING
Vrijdag 29 juli
Vertrek: Kasteelpark Berlare om 14.00u
Afstand: 7 kilometer
In het straatbeeld van de Berlaarse dorpskern vind
je tal van grappige, flauwe en eigenaardige bordjes
die samen een nieuwe wandelroute vormen. Geniet
mee van een hoogst vermakelijke wandeling! We
wandelen samen, alle deelnemers ontvangen een
plannetje waar de vindplaatsen van de nutteloze
bordjes op vermeld staan. Plezier is zeker en vast
verzekerd.
Deelname is gratis. Inschrijven noodzakelijk via Dendervallei@denderrust.be

Allemaal digitaal
In juli en augustus is Digipunt ook in verlof. Vanaf september staan ze weer
klaar voor u!

ONZE BOEKENKAST AL GESPOT?
Ook onze boekenkast gaat creatief aan de slag in zijn verlof!
In juli en augustus vind je er enkel boeken om
creatief bezig te zijn: koken, reizen, kaarsen maken,....
Wie ruilt een boek?
In deze 2 maanden vind je daarnaast in elk boek
een creatieve verrassing!
Onze
boekenkast is te
vinden op de
parking van
zorgcampus
Denderrust.
Veel creatief plezier!

IK KAN DAT NIET
LEZEN!
Ben je het ook beu om
steeds te moeten
vragen: 'wat staat er?'

1 augustus 2022
LDC Dendervallei
Alfons De
Cockstraat 12A
9310 Herdersem
Laat uw zicht gratis en
vrijblijvend screenen. Mat al
je vragen en voor controle
kan je terecht bij de opticien
op 1 augustus vanaf 10.00u
Inschrijven verplicht op
Dendervallei@denderrust.be

PERSOONLIJK GEGEVENS:
• NAAM EN VOORNAAM: .………………………………………….
• GEBOORTEDATUM:
......./ ......../ ........
• GEGEVENS BELANGRIJK VOOR DE OOGMETING:
• LAATSTE OOGARTS BEZOEK:........................ /
WEET HET NIET
O
• MOMENTEEL ONDER BEHANDELING VAN EEN
OOGARTS: JA O NEE O
- GLAUCOOM (TE HOGE DRUK) O
- NETVLIESPROBLEEM O
- CATARACT
O
- ANDERE: ..........................................................
• GEOPEREERD VAN CATARACT:
JA O (R OOG
/ L OOG / BEIDE OGEN) / NEE O
• ANDERE OOGINGREPEN:
...........................................
• DIABETES O /
TROMBOSE O / DEMENTIE O
• ANDERE:......................................................
OOGMETING (IN TE VULLEN DOOR DE OPTICIENOPTOMETRIST):
• HUIDIGE TOESTAND: VERTEBRIL: JA O NEE O /
LEESBRIL: JA O NEE O
• HUIDIGE VISUS: VISUS VER:
... / 10 - VISUS
NABIJ ... / 10
• RESULTAAT EN ADVIES NA
OOGMETING:........................................................
........
• + AANGEPASTE CORRECTIEGLAZEN: VISUS
VER ... / 10 VISUS NABIJ .../ 10
+ VERDER ONDERZOEK DOOR OOGARTS
AANBEVOLEN:
JA O NEE O

Café Oublié
Ontmoetingsmoment
voor iedereen die
zorgt voor een
kwetsbare persoon

20 JUNI
1 AUGUSTUS
12 SEPTEMBER
10 OKTOBER
7 NOVEMBER
5 DECEMBER

OM 19U IN ZAAL DE BRON
GRATIS
INSCHRIJVEN VERPLICHT

20 juni - Stress en zelfzorg
1 augustus - Mangomomenten
12 september - Raad en daad bij hulpmiddelen
10 oktober - "Als de muren konden praten"
7 november - Wie en wat kan mij helpen?
5 december - Feestelijke afsluiter

Meer info en inschrijven:
s.vanbelle@denderrust.be
m.heymans@denderrust.be
dendervallei@denderrust.be
0491/56 44 19

V.U Freddy Horlez

BEWONERS- EN
FAMILIERAAD
Tijdens de vorige bewoners- en Familieraad op 08/06 jl. werd meer toelichting
gegeven over de verschillende werkgroepen in Zorgcampus Denderrust.
Doelstelling van de werkgroepen = verbeteren van de zorg in een bepaald aspect
ervan. De medewerkers werken zo actief mee aan kwaliteit van zorg
Er worden geen beslissingen opgelegd van bovenaf, maar samen naar oplossingen
gezocht. Op die manier wordt aan de medewerkers inspraak gegeven in de werking.
Belangrijk uiteraard is dat de resultaten doorstromen naar de juiste plaatsen via de juiste kanalen.
Communicatiekanalen zoals website, FB, TV-kanaal,… zijn cruciaal hierin, en daar is steeds ruimte
voor verbetering. Denderrust is zich daar bewust van.

Permanente werkgroepen in DR zijn:
Palliatief supportteam : de CRA maakt deel uit van deze werkgroep. Deze werkgroep
staat in voor o.a. de nazorg bij overleden bewoners. Bekijkt hoe familie kan worden
opgevolgd na overlijden.
Werkgroep kwaliteit (stuurgroep) – project Wonen en Leven. Momenteel bestaat deze
werkgroep een half jaar en functioneert vooral in functie van de nieuwbouw. Deze
werkgroep Wonen en Leven wordt ook extern begeleid. De visie van DR wordt
bekeken in deze werkgroep aan de hand van volgende pijlers: jezelf zijn; eigen keuze
(eigen mening/eigenheid/mening behouden in Denderrust); thuis voelen in
Denderrust (overstap naar Denderrust vlot laten verlopen, gewoontes van thuis
overnemen – bewoner blijft regisseur van zijn eigen leven/verhaal); betrokkenheid
(bewoner en familie); van tel zijn (wat kan de bewoner WEL nog en hoe kunnen wij
hierin een rol spelen); hoop, vertrouwen, optimisme (weten dat je na je verhuis van je
thuisomgeving hier in Denderrust een mooi tijd tegemoet gaat). We willen de
bewoners hierin constant bevragen op een creatieve manier. Het Denderklokje is
hierin ook een belangrijk communicatiekanaal en het whiteboard in de gang zal in de
toekomst ook meer gebruikt worden.

BEWONERS- EN
FAMILIERAAD
Werkgroep intern noodplan: medewerkers binnen deze werkgroep behandelen
de noodprocedures in Denderrust. Trainingen worden gegeven (i.s.m. met een
externe firma) in geval er in Denderrust brand zou uitbreken. Deze training wordt
jaarlijks voor alle medewerkers herhaald. In het kader hiervan wordt hiervoor
soms aan een bewoner gevraagd om zijn kamer open te stellen om bv. rook te
simuleren in deze kamer. Weet dat dit in functie is van de werkgroep Intern
noodplan.
Werkgroep transfer: deze werkgroep handelt vooral over comfortzorg, til- en
kanteltechnieken (juiste technieken worden aangeleerd hoe een bewoner in-en
uit bed te liften, op een stoel te zetten, kortom correct te verplaatsen), preventie
rugklachten (interne bijscholing voor de medewerkers om hen zoveel mogelijk te
behoeden van rugproblematieken).
Werkgroep maaltijd: Binnen deze werkgroep komt alles aan bod omtrent
maaltijden en het maaltijdgebeuren: interne bijscholing door en voor
medewerkers, medewerker neemt in deze vormingen de plaats in van de
bewoner en ondervindt aan den lijve bv. hoe het voelt als men je mond
afschraapt, als je een lange tijd je servet blijven aanhouden,… opdat men meer
stilstaat bij deze handelingen wanneer men terug in de zorg staat.
Werkgroep fixatie: Denderrust wil vooral inzetten op een fixatie-arm beleid:
attitudes en werkvoorschriften worden binnen deze werkgroep opgesteld. Bv.
onrusthekken gebruiken? Er wordt stil gestaan bij wat het alternatief kan zijn, bv.
een half onrusthekken.
Werkgroep ‘omgaan met besmettingsrisico’s’: de aanbevelingen in acute
situaties (vb. Corona) opvolgen, de opvolging en registraties, uitvoeren van
nieuwe richtlijnen die inzetbaar zijn in acute situaties. Jaarlijks wordt ingezet op
handhygiëne: een heel belangrijke vorm van mogelijk besmettingsrisico. Laatste
actie hieromtrent was bv. in onze cafetaria. Er werd a.d.h.v. een lichtbak
gecontroleerd hoe grondig medewerkers hun handen gewassen hadden.

BEWONERS- EN
FAMILIERAAD
Werkgroep dementie: nieuwe ideeën in het werkveld: bv. warme handjes, deze
handjes kunnen mensen met dementie die onrustig zijn gaan kalmeren.
Vorming rond dementie: Voor bewoners – familieleden - vrijwilligers
Expertisecentrum dementie wordt hierin geraadpleegd. Individuele
dementiezorg: Individuele problematiek van bewoners wordt hierin bekeken. Bv.
bewoner vertoont blijvende onrustigheid, stelt steeds dezelfde weerkerende
vraag,… In de werkgroep wordt onder de medewerkers bekeken hoe we hierin
de bewoner en elkaar kunnen helpen. Overkoepelende dementiezorg. Aandacht
voor dementie: Jaarlijks in september wordt er een specifieke actie gedaan die
volledig in teken staat van dementie, herinner onze pannenkoekenslag.
Project SAMEN MENS: voornaamste doel van deze werkgroep is de zorg voor
personen met dementie verbeteren. Hiervoor worden we begeleid door het
Expertisecentrum Dementie. Een van de doelen is het maaltijdgebeuren van
onze bewoners huiselijker maken (binnen de haalbare limieten, want er moet in
onze organisatie met heel veel reglementering rond voedselveiligheid rekening
gehouden worden). Hierbij een oproep naar ideeën van bewoners en familie.
Deze mogen steeds gemaild worden naar cindyvd54@hotmail.com

Het volledige verslag ligt ter inzage in zaal De Bron.
De volgende bewoners- en familieraad vindt plaats op donderdag
22/09/2022 om 10u in De Bron.

WEETJES EN GEZEGDEN

Reizen
Wij reizen om te leren, en hebben als wij keren, nog zoveel verstand.
Reizen is studie in beweging.
ALLARD PIERSON
Wij reizen om te verteren.
LEA COUZIN
Reizen is boven je stand leven in een vreemde munt KRIS JAN JACOBS
Heel wat vrouwen reizen om de HEREN
GABY VANDEN BERGHE
Het is beter een mijl te reizen dan duizend boeken te lezen
CONFUSIUS
Reizen is naar jezelf kijken tegen een andere achtergrond JAN BROKKEN
Wie samen kan reizen, kan ook samen leven
SIMON CARMIGGELT
Reizen is een manier om vragen te stellen die je thuis niet stelt Niet per se over het
land in kwestie zelf, maar over jezelf HERMAN DE CONINCK
Wie verre reizen doet, kan veel verhalen vertellen
MATTHIAS CLAUDIUS
Wij maken grote reizen om dingen te zien waarop wij in onze woonplaats geen
acht slaan PLINIUS DE OUDERE
De wereld is een boek. Wie niet reist, leest enkel één bladzijde AUGUSTINUS
De kunst van te leven is thuis te zijn alsof men op reis is GODFRIED BOMANS
De enige echte ontdekkingsreis bestaat niet uit het zoeken van nieuwe landen,
maar in het krijgen van nieuwe ogen MARCEL PROUST
Dat is een voordeel van reizen : het verruimt de blik en het toont ons hoe
verrukkelijk het thuis is
SIMON CARMIGGELT

Wanneer een hart tegenwoordig op reis gaat, neemt het
altijd een retourbiljet ETIENNE REY
De charme van het reizen is dat de wereld herleid wordt tot
een toneeldecor FERNAND AUWERA
Er zijn maar twee manieren om te reizen : eerste klas, en
met kinderen
ROBERT BENCHLEY
Het is makkelijker een reisgezel te vinden dan ervan af te
geraken
ART BUCHWALD
Wie weinig meedraagt, reist licht
MARC
CALLEWAERT
Net als een huis bouwen, kost reizen altijd meer dan je
berekend had
ILKA CHASE
Ik wens jullie een veilige reis !
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KORTVERHAAL

Bijzondere verschijning
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Een oude man schuifelde het restaurant binnen. Hij droeg
versleten kleren. De man schuifelde naar een tafeltje bij het
raam.
Een jonge serveerster, genaamd Sophie, liep naar hem toe
en zei: “Laat mij u helpen”. Ze trok de stoel weg van de
tafel en ze hielp de oude man bij het raam te gaan zitten.
Ze schoof de tafel dicht bij hem en zette de stok van de
man op een plaats waar hijzelf bij kon. Ze stelde zichzelf
voor en hielp de man op een vriendelijke wijze aan de
gewenste consumpties.
Na de maaltijd bracht Sophie de rekening en de man liet
het geld op tafel achter. De serveerster hielp de man uit
zijn stoel, gaf hem zijn stok en hield de deur open.
Vriendelijk zei ze gedag. De oude man draaide zich om en
zei : “ Je bent echt aardig “.
Sophie liep naar de tafel en pakte het geld. Onder het bord
bleek een visitekaartje te liggen en onder het servet lag
nog eens 100euro extra.
Op het servet stond de volgende tekst:
“Lieve Sophie, ik respecteer je zeer. De manier waarop je
anderen behandelt is geweldig. Je bezit het geheim van
het geluk. Jouw aanwezigheid geeft licht aan anderen. Je
baas “.
Het was de eerste keer dat een van de werknemers in het
restaurant de hoogste baas had gezien...

KORTVERHAAL

De vlinder
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Transformatie. Een man vindt een cocon van een vlinder
en neemt deze mee naar huis. Op een dag verschijnt er
een kleine opening in de cocon. De man kijkt een paar uur
toe hoe de vlinder worstelt om zich door de kleine opening
naar buiten te werken. Totdat de vlinder niet meer verder
lijkt te kunnen komen.
De man besluit met al zijn goede bedoelingen de vlinder te
helpen en knipt met een schaar de rest van de cocon open.
De vlinder kan zich nu vrij eenvoudig losmaken. Maar de
vlinder heeft een gezwollen lichaam en verfrommelde
vleugels. De vlinder kan de rest van zijn leven alleen maar
rondkruipen en is nooit in staat te vliegen.
De krappe cocon en de worsteling, die nodig is om door de
opening te kruipen, is voor de vlinder de manier om de
lichaamsvloeistof in de vleugels te pompen. De vlinder kan
pas vliegen als het de vrijheid uit de cocon zelf heeft
bereikt.
Soms zijn worstelingen exact wat we nodig hebben in het
leven.

ARTIKEL

Gebeten door de reismicrobe
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Het woordenboek vermeldt onder het begrip “wanderlust” een sterk verlangen om
de wereld te ontdekken. Met andere woorden om op zoek te gaan naar andere
dingen, en die te ontdekken in andere culturen. Tegelijk is het een ontsnapping
aan de alledaagse sleur. Deze maand neem ik u mee op een virtuele reis langs
de landen en culturen die ik al mocht bezoeken.
Als Belg begin je uiteraard, naast ons eigen land, met uitstapjes naar onze
buurlanden Nederland, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk. Op het einde van mijn
schooltijd bezocht ik voor het eerst bruisend Londen. Daarna zou het enkele jaren
duren vooraleer ik het zuiden van Spanje leerde kennen, om later ook vakanties in
Tirol, in Oostenrijk door te brengen.
Maar de doorbraak kwam er door mijn vriendin, de vrouw van mijn leven, die mij
deed beseffen dat alle dingen waarover ik las, of op Tv zag, ook werkelijk kon
bezoeken. En dat zijn er heel wat!
Zo bezocht ik al zo’n tien maal Turkije, en maakte zelfs driemaal een rondreis in
het majestueuze binnenland van Cappadocië, maar zag tevens de kust van de
Zwarte Zee in Bulgarije, was ik tweemaal in mijn geliefde Egypte, waar ik zelfs tot
in de Grote Piramide van Cheops klom, en de Nijl afvoer. Kroatië, meer bepaald
de streek rond Dubrovnik, stond ook op het programma. Maar tevens Tunesië en
Djerba kwamen aan de beurt. Op Malta, Sicilië, Kreta, Rhodos, Corfu, Cyprus en
aan de kust van Lissabon ervoer ik het Middellandse Zee gevoel. En op de
Canarische eilanden verbleef ik op Lanzarote en Tenerife. Niet ver daarvandaan
was ik al driemaal te gast op het paradijselijke Madeira. Dichter bij huis is de
Champagnestreek in Frankrijk ook een bezoekje waard.
Exotische reizen hadden plaats naar Sri Lanka en het naburige Thailand. En
begin dit jaar vertoefde ik op Cuba.

Maar eens je gebeten bent door de reismicrobe stopt het verlangen om te reizen
nooit meer. Zo droom ik nog van een reisje naar Liverpool, de geboortestad van
The Beatles, maar wil ik al jaren naar de USA… En als het even kan wil ik best
naar de Maan!
Via Tv-zenders zoals National Geographic of Discovery Channel kan u
reisdocumentaires bekijken, maar op het Internet kan je virtueel heel wat plekken
bezoeken, en zelfs tot in musea binnenkijken.
Ik hoop hiermee uw (virtuele) reismicrobe geprikkeld te hebben, of oudere
reiservaringen terug naar boven gehaald te hebben.
Of zoals Pat Conroy het ooit stelde: “Als je eenmaal hebt gereisd, houdt de reis
nooit op.”
Foto's: Cuba, Capadocië (Turkije), Tenerife, Madeira

Woordzoeker

Oplossing: Oostenrijk - Griekenland - Portugal - Hongarije

Landenrebus

Kleurplaat
Kleur de vlaggen juist in

Griekenland

Engeland

China

Duitsland

België

Turkije

Zomerwedstrijd
Vind de oplossing en bezorg ze door aan Kathy De Croock van het LDC
Je kan een leuke verrassing afhalen in het LDC De Dencervallei!!

EEN TERUGBLIK OP EEN GESLAAGDE OPENDEURDAG
VAN ONZE ASSISTENTIEWONINGEN

