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We naderen de kaap van twee jaar. Dertien maart 2020 zal ik, samen
met zoveel anderen, nooit vergeten.
Alle gesloten deuren ten spijt kon toen niet vermeden worden dat de
onzichtbare vijand ons in de kern van onze ziel zou raken.
Het gevecht tegen die onbekende vijand was toen niet evident, het was
een ongelijke strijd. En toch, langzaam maar zeker leerden we de
eigenaardigheden van het beestje kennen, wisten we ons te verdedigen
en te adapteren aan een nieuwe levensstijl.
Hoe raar het ook mag klinken, ik tracht enkel de positieve ervaringen
bij te houden. Moed, schouder aan schouder op de barricade, mensen
ondanks alles een mooie en zinvolle tijd geven. Dit kan je uiteraard niet
als individu, hiervoor is solidariteit, samenwerken meer dan nodig.
En laat dat nu net basiscompetentie nr. 1 zijn binnen Denderrust.
De strijd gaat nog verder doch tegen een vijand in (voorlopig)
afgezwakte vorm waar we beetje bij beetje de eigenaardigheden van
begrijpen.
Ondertussen, een mens zou het soms vergeten, zijn we er in geslaagd
om fase 1 van onze toekomstige zorginfrastructuur naar oplevering te
brengen en dit amper één jaar na opstart van de werken. Ons uniek
gebouw dat zal luisteren naar de naam ‘Den Ouden Hof’ – hierover
later meer – zal officieel open gaan op 1mei. Voor deze tijd krijgt u
allen de gelegenheid om samen met ons een bezoek te brengen aan dit
grensverleggend project.
Ook hier geldt hetzelfde thema : ‘samenwerken’ en ‘het werk van velen’.
Alvast mijn oprechte dank aan iedereen die geholpen heeft, het beste
van zichzelf heeft gegeven.
Freddy Horlez
algemeen directeur

MAANDTHEMA'S
MAAND

MAART EN APRIL 2022

MAART

NIEUW LEVEN: KLEUR IN DE
NATUUR

BEWEGEN IS GEZOND

MAAND

De natuur ontwaakt stilletjes uit zijn
winterslaap. Hier en daar steekt een
bloembol zijn kopje al boven de grond. De
sobere grijze kleuren worden geruild voor
meer kleur.
Ga je mee op ontdekking in de natuur?

APRIL

Volwassenen en ouderen die
voldoende bewegen, geven
zichzelf het mooiste cadeau. De
voordelen ervan zijn amper bij te
houden!
We maken er een actieve maand
van. Doe je mee?

We zijn op zoek naar fijne bewegingsactiviteiten, fijne
weetjes over bewegen en sportieve verhalen.
Geef je ideeën zeker door aan het onthaal of via
e.vermeir@denderrust.be

PASTORAAL
19 MAART : FEESTDAG HEILIGE JOZEF
Heilige Jozef, Gij zijt de man achter de schermen,
bezorgd om Jezus en zijn Moeder,
hard werkend voor hun onderhoud
en gelovig verankerd in God,
Uw Schepper en Vader.
Wij danken U oprecht voor uw voorbeeld in alle stilte.
Men noemt U de patroon van de Kerk,
de patroon van ons land,
de patroon van het huisgezin,
de patroon van de arbeiders
en de patroon van de goede dood.
Wij, wij noemen U de patroon van alle stille werkers,
de velen die gezien en ongeweten
zich inzetten voor anderen,
in 1001 kleine opdrachten.
Wij vragen U twee dingen:
Sta die stille werkers bij
en laat hen genieten van het werk dat ze leveren.
En leer ons allen die stille getuigen van Gods liefde
te waarderen en te danken,
hen geregeld in de bloemen te zetten,
hen te helpen en te bemoedigen als het moeilijk wordt.
Dan zullen wij voelen en weten dat in al hun doen en laten,
zoals in uw leven, Jezus en Maria dicht bij hen zijn
en dat Zij dat hele leven
zegenen en vullen met genade. Amen.
Pr. Elie Saye

Pastoraal team
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Kleur bekennen...
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Persoonlijkheidstesten zijn hip! Al jaren lang is men op zoek
naar een simpele manier om iemand te doorgronden en zo
de perfecte teamgenoot, werknemer of partner te vinden.
Jammer genoeg is dit niet zo simpel. Een correcte
persoonlijkheidstest vraagt veel wetenschappelijk onderzoek.
Mensen zijn immers niet zo makkelijk in hokjes te plaatsen.
Toch verdienen bedrijven tot op vandaag miljoenen met de
verkoop van snelle (en niet zo correcte)
persoonlijkheidstesten!
Een van deze is het DISC-model. DISC staat voor
‘Dominantie, Invloed, Stabiliteit en Conformiteit’. Elke van
deze eigenschappen heeft zijn eigen kleur: Dominantie is
rood, Invloed is geel, Stabiliteit is blauw en Conformiteit is
groen. Het is niet bewezen dat deze test iemands
persoonlijkheid kan aanduiden of gedrag kan voorspellen.
Waarvoor het invullen van deze test wél interessant kan zijn,
is dat het je doet nadenken over je eigen gedrag. Het toont
dat er veel verschillen zijn tussen mensen onderling en kan
de start zijn van een interessant gesprek!
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Eens kijken wat de DISC-test over jou zou zeggen? Kies per blokje de
uitspraak die het meeste op jou van toepassing is:
1. Ik hak gemakkelijk knopen door.
2. Ik probeer de zaken zo veel mogelijk van de positieve kant te zien.
3. Bij het maken van een keuze weeg ik zorgvuldig de voor- en
nadelen af.
4. Ik maak mijn keuzes met mijn verstand en niet met mijn emoties.
1. In
2. Ik
3. In
4. Ik

groep neem ik graag de leiding.
hou ervan om een babbeltje te slaan en een grapje te maken.
groep ben ik diegene die oog heeft voor de afwerking en details.
help graag anderen en probeer steeds de vrede te bewaken.

1. Ik
2. Ik
3. Ik
4. Ik

vind
vind
vind
vind

onafhankelijkheid en afwisseling belangrijk.
enthousiasme en erkenning belangrijk.
eerlijkheid en nauwkeurigheid belangrijk.
rust en regelmaat belangrijk.

1. Ik vind het enorm vervelend als iemand mijn beslissing in twijfel
trekt.
2. Ik heb een hekel aan strakke tijdsschema’s en een lange
taakjeslijst.
3. Ik word boos op mezelf als ik een fout maak.
4. Ik word zenuwachtig als ik merk dat er ruzie is in mijn omgeving.
1. Ik leg hoge standaarden bij mezelf en bij anderen.
2. Soms kan ik chaotisch en druk zijn.
3. Ik verlies soms veel tijd met onbelangrijke zaken.
4. Ik kan er niet tegen om opgejaagd te worden.
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Volgens de DISC zijn de stellingen van nummer 1 kenmerken
van het rode, dominerend gedragstype. Dit zijn leidersfiguren
die graag de uitdaging aangaan en problemen oplossen. Ze
zijn direct en doelgericht, maar kunnen ongeduldig en streng
zijn.
De stellingen van nummer 2 zouden dan weer typisch zijn voor
het gele, invloedrijke gedragstype. Deze personen zijn
populair en maken graag plezier. Het zijn echte sfeermakers
en kunnen anderen gemakkelijk motiveren. Langs de andere
kant zijn ze soms chaotisch en hebben ze veel bevestiging
nodig.
De uitspraken die we bij nummer 3 zien zouden horen bij het
blauwe, conformerende karakter. De kenmerken hiervan zijn:
voorzichtig, zorgvuldig en nauwkeurig. Deze mensen hebben
een hekel aan fouten maken en zijn heel ordelijk. Ze kunnen
afstandelijk en besluiteloos overkomen.
Als laatste zouden de vierde stellingen deel uitmaken van het
groene, stabiele gedragstype. Deze personen zijn geduldig en
loyaal. Ze werken graag in teamverband en brengen
stabiliteit in een groep. Hun persoonlijkheid is rustig en
gevoelig. Ze hebben nood aan een trager tempo en flexibel
opstellen gaat soms moeilijk.
Wat zou jouw resultaat zijn op de DISC-test? Vind je het
kloppen, of helemaal niet?

Proficiat aan onze jarigen in maart
DE WATERLELIE

MOENS THEOFIEL
VAN DEN BROECK HELENA
THESIN ROSA

16/03/1924
18/03/1931
30/03/1927

DE MEANDER
VAN DEN BOSSCHE MARC
MAES MARIA
DE PETTER JEANINE
DE PETTER PIETER

10/03/1941
17/03/1935
25/03/1936
31/03/1941

DE WATERVAL
PUTTEMAN CELESTINE
PIETERS SUZANNE
DE SUTTER DENISE
DE MEERSMAN JOSEPHINE

'T FONTEINTJE

DE LANGE RONALD

'T RIETVELD

ANNE SUZANNE
BLONDEEL LUC

VRIJWILLIGERS

CHRISTIANE CHRISTIAENS
PIERRE VAN DEN STEEN
MAGDA VAN MOLLE
CAROLINE MANNAERT

07/03/1922
09/03/1930
13/03/1930
17/03/1933

15/03/1947
08/03/1929
14/03/1951
07/03/1949
11/03/1951
18/03/1949
28/03/1933

'T OUD KLOOSTER
MARGO DENISE

01/03/1933

DVC DE REGENBOOG/
DE REGENDRUPPEL
KNAEPENBERGH MARIETTE

PERSONEEL

PERSOONS HILDE
SCHEIRLINCKX CHRISTEL
VAN DEN STEEN AN
HERREMAN ANGELIQUE
WAUTERS TIMOTHY
SAEYS WENDY
PFAFF VANESSA
NAOUAL BANI
HOEBEECK ANN
VAN HAUT SOFIE
DE STERCK JONATHAN
HEYMANS MAAIKE
DE JAEGER MARLEEN
CLAESSENS MIA
LEGROUX CHRISTINE
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24/03/1936

02/03/1962
02/03/1966
02/03/1981
09/03/1987
11/03/1999
12/03/1976
13/03/1977
17/03/1985
18/03/1964
23/03/1982
25/03/1988
28/03/1988
30/03/1959
30/03/1968
31/03/1967

Onze nieuwe bewoners
WATERLELIE
K 025 - VAN DOORSELAER YVONNE
geboren te Sint-Gillis-bij-Dendermonde op 07/02/1926 en afkomstig van
Dendermonde
K 030 - CORTHALS CRISPINUS
geboren te Aalst op 21/08/1930 en afkomstig van Aalst
FONTEINTJE
K 063 - VAN DE MAELE DIANE
geboren te Aalst op 25/07/1944 en afkomstig van Aalst
WATERVAL
K 213a - SAEGERMAN ROSA
geboren te Gijzegem op 09/10/1936 en afkomstig van Gijzegem
K 216 - KREMER YOLANDE
geboren te Brussel op 02/09/1943 en afkomstig van Asse
K 221 - NEVENS GEORGETTE
geboren te Herdersem op 24/06/1937 en afkomstig van Aalst

Onze nieuwe gebruikers
DAGVERZORGINGSCENTRUM DE REGENBOOG - DE REGENDRUPPEL
SAERENS FRANS
Geboren te Buggenhout op 11/02/1936 en afkomstig van Hofstade

Onze nieuwe medewerkers

Van Achter Lisa - zorgkundige Waterval

Proficiat ...
DAPHNE SPINETTE (ZK RV/FO) en Kevin De Haes met de
geboorte van hun zoontje SEM - 19/01/2022

Onze oprechte deelneming
aan de families
van onze dierbare overledenen.

AERTS GILBERT
Overleden op 02/02/2022 op 83-jarige leeftijd - Afdeling Waterval
BAERT LEONARD
Overleden op 05/02/2022 op 95-jarige leeftijd - Afdeling Waterval
BUYLE MARIE-THRESE
Overleden op 05/02/2022 op 84-jarige leeftijd - Afdeling Rietveld
BAYENS JUSTINE
Overleden op 09/02/2022 op 89-jarige leeftijd - Afdeling Waterval
DE SADELEER MAURICE
Overleden op 09/02/2022 op 89-jarige leeftijd - Afdeling Fonteintje
DE BLOCK RACHEL
Overleden op 12/02/2022 op 97-jarige leeftijd - Afdeling Meander
FRUITHOF JOSEPH
Overleden op 13/02/2022 op 90-jarige leeftijd - Afdeling Rietveld
VANDERSTRAETEN GABRIELLE
Overleden op 22/02/2022 op 93-jarige leeftijd - Afdeling Meander

Wonen en Leven, de nieuwe visie in Denderrust.

Jaarlijks op 1 maart is het 'Nationale Complimentendag'. Deze dag gaat
om het geven van oprechte aandacht en het tonen van persoonlijke
waardering. Twee dingen die niet te koop zijn, maar de mens wel het
diepst raken.
Wil jij iemand in de bloemetjes zetten? Is er een medewerker die je nauw
aan het hart ligt? Zijn er medebewoners die jou dat speciaal gevoel
geven?
Ga aan de slag met de complimentenkaartjes op de volgende pagina's en
maak de andere blij met een mooi compliment.
In de gangen van Denderrust vind je ook poster met complimenten. Laat
ze voor iemand achter en maak iemand aan het lachen.
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Want een oprecht compliment is zoveel meer waard dan een cadeau!

ARTIKEL

Dat heet dan gelukkig zijn...
Misschien herinnert u zich nog de hit van wijlen Ann
Christy, waaraan ik de titel ontleende. Geluk is iets
waar we allemaal in het leven naar streven. En
gelukkig zijn betekent dan ook voor iedereen iets
anders. De ene mens voelt zich gelukkig in zijn job, de
andere pas wanneer hij met vakantie vertrekt. Voor de
ene mens betekent geluk zich verdiepen in een goed
boek, of zijn favoriete muziek beluisteren, voor de
andere is dat actief bezig zijn met sport of andere
buitenactiviteiten, zoals tuinieren. Of volledig tot rust
komen in meditatie. Want smaken verschillen nu
eenmaal!
Hoe dan ook op 20 maart is het de Internationale Dag
van het Geluk. De Verenigde Naties hebben die dag in
2012 zo gekozen. Er bestaat zelfs een website rond op
https://www.dayofhappiness.net/. Daarop lees je o.a.
dat in deze moeilijke tijden, het normaal is om je eens
down te voelen, maar dat je er nooit alleen voor staat.
Dat gezond eten, bewegen, goed slapen en contact
met geliefden van levensbelang is. En wanneer dat
allemaal niet helpt, je professionele hulp moet zoeken.
Ik schreef het in de vorige gazet al, liefde is de
hoeksteen waarop ons geluk gebouwd is. Liefde voor je
echtgeno(o)t(e),

kinderen,

kleinkinderen,

familie,

vrienden, huisdieren, hobby en ga zo maar door.

ARTIKEL

Dat heet dan gelukkig zijn...
Maar geluk kan ook een streven zijn om iets te
bereiken of te verwerven. Geluk is dan ook erg
subjectief te noemen. Wetenschappelijk bekeken is
geluk de aanmaak van endorfines in de hersenen, die
op morfine gelijken. Meer bepaald zijn dat de stoffen
dopamine en serotonine.
Deze maand is de lente in aantocht, en dat betekent
meer zonlicht. Want zonlicht maakt vitamine D aan in
ons lichaam, iets waar de meeste Belgen een tekort aan
hebben. Dat maakt dat we actiever worden en ons
opgewekter gaan voelen. Want de lente brengt nieuw
leven in de natuur, de cyclus hernieuwt zich na de
winter(slaap). Lentekriebels wordt dat genoemd. We
krijgen meer zin om naar buiten te gaan, mensen te
ontmoeten, contacten te hernieuwen.. Hopelijk lukt dat
met die aanslepende Corona pandemie.
Ik hoop dan ook jullie te ontmoeten op een activiteit in
Denderrust. Een mens is nu eenmaal iemand die nood
heeft aan sociale contacten. Dus “spring is in the air”!
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DVC DE REGENBOOG &
DE REGENDRUPPEL
Kennismaking met Louis De Wolf.
Louis komt wekelijks naar ons dagcentrum en was
steeds een fervent tuinierder. Hij geeft ons dan
ook graag een kijk op zijn hobby.
Het huis waar hij woonde had een oprit van 25
meter met aan de zijkant allemaal mooie bloemen
alsook grote tuin van 11 are. Zijn tuin heeft een
kruidentuin, moestuin en een prachtige siertuin.
In de moestuin stonden ajuin, aardappelen,
boterboontjes, snijboontjes en groene boontjes.
Naast de moestuin en kruidentuin had Louis ook
een serre van 3 meter op 6 meter met lekkere
groenten zoals tomaten, komkommer, paprika’s
en sla.
In de tuin staan ook verschillende fruitbomen. De
pruimen werden vooral gebruikt om confituur van
te maken.
De 7 kippen maakten de grote tuin alleen
maar mooier. Ze brachten elk 7 eieren per
dag op. Als L. er teveel had deelde hij ze
met buren of zijn kinderen.
Louis is een man met groene vingers. Hij is
lid van de tuiniersbond waar hij
maandelijks een krantje van krijgt. Hij is
graag bezig met bloemen en planten
verzorgen hij heeft ook een rijke kennis
over de seizoensgroenten en fruit

DVC DE REGENBOOG &
DE REGENDRUPPEL

Het seizoen fruit van maart:
Ananas
Appel
Avocado
Banaan
Citroen
Kiwi
Mandarijn
Peer
Pompelmoes
Rabarber
Sinaasappel

De seizoen groenten van maart:
Andijvie
Biet
Boerenkool
Champignons
Koolraap
Oesterzwammen
Paksoi
Paprika
Prei
Radijs
Rode Kool
Schorseneer
Spinazie
Veldsla
Waspeen/Bospeen
Witlof
Witte Kool
Zuurkool

GAW 'T OUD KLOOSTER
Mogen we jullie even voorstellen?
Woonassistent 't Oud Klooster

KATHY PHILIPS
Ik ben Kathy. Sommigen van jullie kennen
mij al of hebben mij ale eens zien voorbij
komen. Ik werk namelijk al meer dan 10
jaar in Denderrust.
Op 1 februari 2022 ging ik een nieuwe
uitdaging aan als woonassistent op onze
assistentiewoningen 't Oud Klooster.
Ik ben afkomstig van Aalst en woon daar al heel mijn leven. Een echte
Oilsjtenes.
Ik ben een sociaal iemand en maak graag tijd voor een babbel. Ik ben ook
graag creatief bezig. In mijn vrije tijd ga ik graag wandelen samen met
mijn partner en onze dochter.

Ik hou van de natuur en vooral de
overgang van de seizoenen. De mooie
kleuren, daar worden we blij van!
Vorig jaar maakte ik samen met de
gebruikers van het dagcentrum een leuke
kalender vol tips en weetjes over de
natuur en de moestuin. Ga gerust eens
kijken op het dagcentrum!
Als afsluiter wil ik mij richten tot al de bewoners van 't Oud Klooster.
Ik kijk er enorm naar uit om jullie allemaal nog beter te leren kennen en
samen leuke dingen te doen. Om samen te kunnen genieten van de kleine
dingen, maar vooral om er te zijn voor elkaar.
Kathy is elke maandag en vrijdag aanwezig van 9-16:30. Op woensdag is
ze er tot 13:30.

DE MEANDER
15 februari was een bijzondere dag op afdeling Meander, niet
omdat we met een dagje vertraging Valentijn vierden maar wel
omdat “ons Virginie” 100 kaarsjes mocht uitblazen!
Haar verjaardag was dubbel bijzonder. Niet alleen omwille van
het mooie cijfer 100 maar ook omdat wij deze helaas in
quarantaine moesten vieren ☹MAAR Meander zou Meander niet
zijn mochten we daar niet iets op gevonden hebben… We hebben
haar niet alleen in de bloemetjes gezet maar ook in de ballonen
en overstelpt met extra aandacht en bezoekjes! Zo’n speciale
verjaardag laten we niet ongemerkt voorbij gaan…

Jij hebt een hart vol liefde,
jij hebt een hart van goud
en je mag best wel weten,
we zullen je nooit vergeten!
Een eeuw oud vandaag,
en zonder geklaag.
Een eeuw oud,
nog steeds een hart van
goud.

DE NACHTVLINDERS
Februari staat voor het thema ‘liefde’ met op 14
februari Valentijn.
Dan zetten we onze geliefden extra in de bloemetjes.
Deze maand zetten de nachtvlinders onze langst
getrouwde collega in de kijker, Marleen De Jaeger!
Ons

Marleen,

die

afkomstig

is

van

Vlekkem

(kleinste

deelgemeente van Erpe-Mere) leerde haar toekomstige man,
Rudy, kennen in Aaigem.

In het jaar 1987 in café Miranda

dartte hij met vrienden en de vonk sloeg al vlug over.
Maar Rudy wou nog geen verkering met Marleen, zijn auto was
te vuil en hij wou niet dat zijn Marleen er in zou zitten dus had
ze een Audi 80 besteld.
Op 14/10/1988 traden ze al in het huwelijksbootje voor de wet
en op 22/10/1988 voor de kerk.
Hun huwelijksreis naar de Moezel in Duitsland was het jaar
nadien pas omdat hun huurhuis nog niet in orde was.
In het jaar 1990 zijn ze verhuisd naar Heldergem (deelgemeente
van Haaltert), waar ze nu nog steeds wonen.
Nu ze goed gesetteld waren hadden ze besloten hun gezinnetje
uit te breiden. Op 14/06/1992 is hun dochtertje geboren, ze
kreeg de naam Charlien. Helaas is Charlien in 2016 overleden
toen ze een road trip deed door Bolivië op de zoutvlakte.
Op 29/05/1995 is hun zoontje geboren, hij kreeg de naam
Leander en woont nog steeds thuis onder de warme vleugels
van hotel mama.
Marleen en Rudy zijn dus sinds vorig jaar 34 jaar getrouwd!

Op 01/04/2022 gaat Marleen ons verlaten door op welverdiend
pensioen te gaan na een dienst van 42 jaar in Denderrust!
Waarvan we trots kunnen zeggen dat ze 18 jaar in de vaste
nacht equipe heeft gewerkt.

DE WATERLELIE

GEDICHT
Open een houten tuinhekdeur
waar de bank me tot rust brengt
Zie dat bloesem in volle groei staat
Feeërieke dans van spelende lenteregen.
Seringen geuren en kleuren een pad
Unieke schoonheid, sta er versteld van
Variërende tinten van een fuchsia doen me
denken aan een betoverende jurk van een elfje.
Het lelietje-van-dalen overwoekert hier
terwijl het water gevuld is met gele lissen
Witte rododendrons geven mij extra energie
Voel het zachte van het gras in deze bloementuin.

© Catherine Boone 2014
Gwyneth Aelbrecht
Team Waterlelie sinds mei 2021

Resultaten tevredenheidsenquête bewoners en familie
Woon- en Zorgcentrum Denderrust
52 bewoners van het WZC hebben deelgenomen

Onthaal

Accommodatie

Activiteitenaanbod

Maaltijden Zorgverlening Medische begeleiding

Zingeving

Informatie

Klachtenafhandeling

….. = gemiddelde alle WZ,
groen=huidige score DR (% (heel) tevreden),
geel = score van enquête 2018 DR
Het is duidelijk dat dit toch een heel mooie score is, maar dat jullie toch een
aantal punten aangeven waar we moeten aan werken.
Minder goeie scores zijn er voor het activiteitenaanbod dat, zeker en vast mede
door de coronapandemie, eerder beperkt was wat betreft grote activiteiten.
Hier gaan we in de toekomst veel meer inzetten op kleinschalige activiteiten.
Daarnaast moeten we ook aandacht besteden aan de maaltijden. Dit gaat dan
over keuzemogelijkheid, de porties en de smakelijkheid.
Ook de klachtenafhandeling kan beter.

77 familieleden van bewoners in WZC hebben meegewerkt

Onthaal

Accommodatie

Maaltijden

Zorgverlening

Medische
begeleiding

Activiteitenaanbod

Zingeving

Informatie

Klachtenafhandeling

Ook hier krijgen we mooie cijfers van de familieleden.
Mindere punten zijn er voor de accommodatie. Daar wordt echter volop aan
gewerkt met de bouw van cluster 1 en de clusters 2 en 3 de komende jaren.
Ook de families van onze bewoners geven aan de maaltijden een mindere score
en geven ook aan dat de klachtenafhandeling beter kan.
Met deze cijfers gaan we de komende maanden aan de slag en proberen we
aan jullie opmerkingen tegemoet te komen.
Alvast bedankt voor het vertrouwen en de deelname aan de bevraging!

'T FONTEINTJE
Het maandthema van februari was “houden van”.
Samen met de bewoners spraken we over bekende koppels van
vroeger en nu. Nicole en Hugo, Hans en Grietje, Bart Kaël en
Luc Appermont en Jean Marie Pfaff en Carmen, … ze kwamen
allemaal aan bod aan de tafel in het fonteintje.
Hier kwam een fijn gesprek mee op gang.
‘Prinses Diana was een knappe vrouw’
‘Jean Marie Pfaff met al zijn krullen’
‘Michael Jackson kon nogal met zijn benen zwieren’
Er werd gelachen en veel anekdotes boven gehaald.
Liefde van…. Het komt in alle maten en vormen voor.
Sommige ogen begonnen te blinken terwijl ze de herinneringen
aan liedjes, optredens, … bovenhaalden.
Het was een namiddag om van te houden!!!
Herkennen jullie deze bekende koppels ook?
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AGENDA BEGELEIDERS
WONEN EN LEVEN

04/03 Misviering met askruisjes - Patio - 14u30 Pater Rik
08/03 Kaartclub - Patio - 14u30 - Evelien
11/03 Gebedsdienst ter ere van Sint-Jozef - Patio 14:30 - Diaken Herman
14/03 Handwerkclub - Patio - 14u30 - An
15/03 Klassiek uurtje - Patio - 10u30 - Evelien
18/03 Gebedsdienst - Patio - 14:30 - Gaston
Heyvaert
22/03 Kaartclub - Patio - 14u30 - Evelien
25/03 Gebedsdienst - Patio - 14:30 - Diaken

MAART

Herman

1 MAART
DAG VAN DE
VRIJWILLIGER

Vrijwilligers.
Zoveel meer dan helpende
handen.
Zonder jullie zou geen enkele
wandeling, ontbijtbuffet,
kookactiviteit, festiviteit
hetzelfde zijn!
Jullie zorgen voor een
luisterend oor, die extra
aandacht.
Door jullie worden vreugde en
verdriet gedeeld.
Jullie zijn het bewijs dat kleine
dingen een groot verschil
kunnen maken!

BEDANKT!

ACTIVITEITENAANBOD

CARNAVALS

FEEST

Op donderdag 03 maart trekken we
ons zotste kostuum aan en vieren we
Carnaval! Als het kan en mag
volgens de coronaregels, vieren we
met z’n allen samen in de patio,
vanaf 14 u 30.
Als dat niet kan, zenden we uit via
onze camera, op TV-kanaal 92.

PLEZIER

VERZEKERD!

BEWONERS - EN FAMILIERAAD
WOENSDAG 09 MAART 2022
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 bewoners- en familieraad zal viermaal per jaar plaatsvinden.

ACTIVITEITENAANBOD
Muzikale presentatie Duetten
Donderdag 10 maart om 14:30 - De Patio en TV kanaal 92

François en Marc verwennen jullie met een geweldige
mix van prachtige duetten, gezongen door jong en oud,
vaste partners, postume montages en verrassende
combinaties, zowel van zang als bijhorende beelden.

Expo oude postkaarten
zondag 13 maart
van 9:00 - 12:00
Elke 2de zondag van de maand kan je komen
snuisteren op de expo met oude postkaarten, van
geboortekaartjes tot rouwprentjes in cafetaria de
Bron van Zorgcampus Denderrust
Gratis consult audioloog
WAT ZEG JE????

Laat uw gehoor gratis en vrijblijvend
screenen. Mat al je vragen en voor
controle kan je terecht bij de
audioloog op 21 maart vanaf 10.00u

Ben je het ook beu om steeds die vraag
te moeten stellen?

Inschrijven verplicht via Kathy De
Croock (bureau begeleiders wonen &
leven) of op
dendervallei@denderrust.be
21 maart 2022
LDC Dendervallei
Alfons De Cockstraat 12A
9310 Herdersem

ACTIVITEITENAANBOD

Contactkoor
Dinsdag 29 maart 2022 om 10u30 - De Patio
Hugo Piron komt opnieuw langs om het
contactkoor te begeleiden. Dit koor staat open
voor mensen met dementie. Door te zingen
maken mensen opnieuw contact met zichzelf,
hun familie, en mensen uit hun omgeving.

Digitaal concert: Cellisten
31 maart om 10u30 - TV kanaal 92
31 maart traketeren we jullie op een
concert van 2 jonge cellisten,
Stéphanie Huang en Aleksey Shadrin.
Als voorbereiding op hun deelname
aan de Koningin Elisabethwedstrijd
spelen zij hun repertoire.

Pedicure Evelien is trotse mama
geworden van Leonie. Leonie kwam
een beetje vroeger dan verwacht,
maar stelt het goed!
Tot en met 16 mei zal haar zus
Emelie de pedicure overnemen op
MAANDAG voormiddag van
09.00u tot 12.00u. Je kan Emelie
bereiken op 0471/04 32 66 voor
een afspraak. Iedereen kan
gebruik maken van haar diensten.

Pedicure
Elke maandagvoormiddag 9-12u

TEKST

Later...

Een ontroerende tekst die tot nadenken stemt en
die ik graag doorstuur. Later… Wanneer is dat?

Pas is de dag begonnen,
en het is al zes uur 's avonds.
Pas maandag, en het is alweer vrijdag.
… en de maand is voorbij.
… en het jaar is bijna voorbij.
… en zijn er 30, 40, 50, 60, 70
jaren van ons leven vervlogen.
Plotseling worden we ons bewust
hoeveel mensen we al verloren zijn.
Ouders, familie, vrienden, bekenden.
Ze komen niet meer terug !
Dus laat ons van de tijd genieten die ons nog rest !
Laat ons niet ophouden die tijd
zo te gebruiken hoe we het echt graag hebben.
Laat ons kleur brengen in onze oude dag !
Laat ons lachen met de dingen des levens
die een balsem voor ons hart zijn.
Laat ons genieten in kalmte en vertrouwen
van de tijd die ons gegund is.
Laat ons proberen het woord LATER te elimineren.
Ik doe dit later…
Ik zeg het wel later…
Ik denk hier later wel over na…
We schuiven alles naar Later !
Later is veel te laat !
Want wat we niet begrijpen is:
Later is de koffie koud.
Later zijn het andere prioriteiten.
Later is de charme eraf.
Later is de gezondheid niet meer wat ze was.
Later zijn onze ouders oud.
Later worden beloften vergeten.
Later wordt de dag nacht
Later is het leven voorbij.
En daarna is het te laat !

TEKST

Later...

Daarom, stel AUB niets uit tot later !
Want in tussentijd kunnen we
de beste momenten in ons leven voorbij laten gaan , verliezen.
De beste ervaringen
De beste familie
De beste vrienden
De dag is vandaag
Het moment is nu
We zijn niet meer op een leeftijd,
dat we het ons kunnen permitteren,
iets naar later, naar morgen verschuiven,
wat nu kan gedaan worden !
Eens kijken of U nu de tijd hebt
dit bericht tot het einde toe te lezen,
het te kopiëren en dan verder te sturen
naar de mensen en ze nog eens te zeggen
hoe dankbaar je bent dat
ze in je leven zijn !

Of stel je het weer uit… tot later?

vrijwilliger Pierre

ARTIKEL

Wat betekent kleur in de
dierenwereld?

De kleuren die het meeste voorkomen in de natuur zijn de natuurlijke tinten. Zo
worden bruin, zwart en grijs onder andere veelal gezien. Bij knaagdieren wordt de
kleur agouti (ook wel wildkleur genoemd) gezien. Het eerste deel van een haar is
hierbij grijs, loopt over in bruin en eindigt in het zwart. Door deze kleuren vallen
de dieren weinig op in de natuur. Het is in de meeste gevallen een goede
schutkleur aangezien de grond, bomen, bergen en zand ook in de buurt komen
van de meest voorkomende kleuren.

Felle kleuren
Tropische vogels en vissen hebben vaak
prachtige felle kleuren. Ze vallen erg op wat in
Cavia in de kleur agouti
de dierenwereld met roofdieren niet ideaal
lijkt, maar wel degelijk een functie heeft. Hoe
dieper in de zee des te donkerder wordt de
omgeving.
De meeste felgekleurde vissen zult u dan ook niet dieper dan 20 meter in het
water vinden. Een reden voor de felle kleur is dat er veel meer soorten en vogels
en vissen zijn in de tropische gebieden. Zo kunnen vogels en vissen hun
soortgenoten in een groot gebied herkennen.

Mannetjespauw

Een andere reden is dat de dieren juist op willen
vallen. Vooral bij vogels hebben vaak de mannelijke
soorten felle kleuren. Met deze felle kleuren kan het
mannetje opvallen voor de vrouwtjes. De mannetjes
doen soms ook iets extra's om de vrouwtjes te
verleiden. Zo blaast de grote fregatvogel een rode
zak op de borst op en de satin bowerbird heeft
misschien geen felle kleur, maar verzamelt zoveel
mogelijk felle dingen zoals bloemblaadjes om een
mooie verzameling voor een vrouwtje te maken.

Een laatste functie van de felle kleuren is het waarschuwen. Zo
hebben veel giftige kikkers een felle kleur. Hiermee zijn andere
dieren eigenlijk gewaarschuwd dat ze de kikker beter niet op
kunnen eten. Een kikker valt dan dus wel op door zijn kleur, maar
een roofdier zal een felle kikker toch niet gauw pakken.

Verkleuren
Sommige dieren kunnen van kleur veranderen
om zo op te gaan in hun omgeving. Een van
de bekendste verkleurende dieren is de
kameleon. Dieren die van kleur kunnen
veranderen hebben altijd een basiskleur.

Kameleon
De kameleons die voornamelijk in bomen leven hebben een groene kleur, de
kameleons die meer op de bodem leven hebben een bruinachtige kleur. Verder
past de kleur zich niet echt aan de omgeving aan, maar het is meer een manier
van communiceren. Bij ziekte, temperatuurwisseling, tijdens de paringstijd, tijdens
de drachttijd, bij stress en onder andere bij agressie zullen de kleuren van de
kameleon veranderen.

poolvos in de winter

poolvos in de zomer

In het water zijn het de schol, inktvis en de zeekat die
hun kleuren aanpassen. Zelfs de krokodil kan
veranderen. De krokodil verandert niet echt van kleur,
maar wel qua hoe donker de schubben zijn. Een krokodil
vangt meer zon met donkere schubben. Om meer of
minder zon te vangen kan de kleur van hun schubben
lichter of donkerder worden.
Dan zijn er nog de dieren die in de zomer een totaal
andere kleur aannemen dan in de winter. Na de rui
zullen veel dieren een iets andere kleur hebben, maar de
poolvos, hermelijn en poolhaas springen er echt
bovenuit. Deze dieren hebben in de winter namelijk
allemaal een hele witte vacht en in de zomer verruilen ze
hun witte pak voor een bruinachtige kleur.

Albino
Albinisme komt zowel bij mensen als bij dieren voor. Deze afwijking kan
bij elk diersoort voorkomen, maar bij sommige dieren zoals
bijvoorbeeld het konijn wordt het vaker gezien. Albinisme is een
afwijking waarbij een dier weinig tot geen pigment heeft. Het gevolg is
dat het dier wit is en rode ogen heeft. De rode ogen komen eigenlijk
omdat juist ook de ogen geen kleur hebben waardoor het bloed van
het netvlies zichtbaar is. Het zicht bij een albino is dan ook vaak slecht.
Daarnaast verbranden albino's snel en zijn de dieren door hun
opvallende witte kleur een makkelijke prooi. Albino's worden dus niet
heel vaak gezien omdat de overlevingskans ook niet zo groot is.

Albino koe met rode ogen

Zwarte panter

Melanisme
Het tegenovergestelde van albinisme is melanisme. Hierbij heeft een
dier teveel pigment. De dieren zijn meestal volledig zwart gekleurd.
Echter heeft de zwarte kleur in de natuur ook zijn voordelen. Zo kunnen
hagedissen met een zwarte huid veel meer zon opvangen. Als een
diersoort er veel voordeel bij heeft kan het voorkomen dat er na een
tijd een ondersoort van een dier ontstaat. Dit is onder andere het geval
geweest bij de peper- en zoutvlinder. Deze vlinder waren voorheen
voornamelijk wit, maar hun leefgebied lag in een industrieterrein
waardoor de witte berken veranderden in met roet besmeerde bomen.
De witte vlinders vielen nu juist enorm op in de omgeving. Door
spontane genmutatie kwamen er vlinders met melanisme bij. Doordat
de donkere vlinder een grotere kans op overleven hadden bleven er
uiteindelijk steeds minder witte vlinders over.

bron: https://dier-en-natuur.infonu.nl

ARTIKEL

Voorjaarsbloemen
Bloemen betekenen meer dan enkel een vrolijk geurig cadeau. Ze staan
symbool voor liefde, hoop, trouw en vriendschap. Al sinds de 18de eeuw
gebruiken mensen bloemen om hun gevoelens te uiten.
Tulpen zijn geliefde voorjaarsbloemen
en kennen we in verschillende kleuren.
Hun betekenis hangt dan ook af van
de kleur. Een rode tulp staat voor
liefd. Hoe donkerder de kleur is, des te
sterker het gevoel dat uitgedrukt
wordt. Zo staan roze tulpen voor
beginnende liefde. Vrienden kunt u
goed gele en oranje tulpen cadeau
doen.
De Narcis is eveneens een
lentebloeier. De naam is afkomstig
van de Griekse saga over Narcissus.
Deze was zo verliefd op zijn eigen
spiegelbeeld dat hij verdronk toen hij
zichzelf in het water zag. Na zijn
dood kwam hij terug als de bekende
gele bloem. De narcis staat als
symbool voor ijdelheid

Als u hyacinten in uw kamer heeft staan, ruikt de
hele kamer naar deze heerlijk geurende bloemen.
De hyacint geldt als de bloem van de Griekse
zonnegod Apollo. Hij staat voor vrede, toewijding
en schoonheid. In de taal van de bloemen staan
blauwe hyacinten voor oprechtheid, hoop en
geduldig wachten.

GEDICHT

Ik ben nog fit van lijf en verstand
(Annie M.G. Schmidt)

Ik ben nog fit van lijf en verstand,
Wel wat artrose in mijn heup en mijn knie.
Als ik me buk, is het net of ik sterretjes zie.
Mijn pols is iets te snel, mijn bloeddruk wat te hoog.
maar ik ben nog fantastisch goed...zo op 't oog
Met de steunzolen die ik heb gekregen,
loop ik weer langs 's Heerens wegen,
kom ik in de winkels en ook weer op het plein.
Wat heerlijk zo gezond te mogen zijn.
Wel gebruik ik een tabletje om in slaap te komen en over
vroeger te kunnen dromen.
Mijn geheugen is ook niet meer zoals het was en ik ben
weer vergeten wat ik gisteren nog las.
Ook heb ik wat last met mijn ogen
en mijn rug raakt meer en meer gebogen.
De adem is wat korter, mijn keel vaak erg droog.
Maar ik ben nog fantastisch...zo op 't oog.
Is het leven niet mooi, het gaat zo snel voorbij, als ik kijk
naar de foto's, over vroeger van mij.
Dan denk ik terug aan mijn jeugdige jaren.
Wilde ik een jas, dan moest ik heel lang sparen.

Ik ging fietsen en wandelen, overal heen, en ik kende
geen moeheid, zo het scheen.
Nu ik ouder word, draag ik vaak blauw, grijs of zwart
en ik loop heel langzaam, vanwege mijn hart.
Doe het maar op uw gemak, zei de cardioloog.
U bent nog fantastisch...zo op 't oog
De ouderdom is goud, ja begrijp me wel.
Als ik niet kan slapen en dan tot honderd tel.
Dan twijfel ik, denk ik of dat wel waar is en of dat beeld van
goud niet een beetje raar is.
Mijn tanden liggen in een glas,
mijn bril op tafel, gehoorapparaat in mijn tas Mijn steun zolen
naast het bed op de stoel.
U weet dus wat ik met die twijfel bedoel.
Trek niets in twijfel, zei de pedagoog.
U bent nog fantastisch goed...zo op 't oog.
En 's morgens als ik ben opgestaan
en eerst de afwas heb gedaan,
lees ik het laatste nieuws in de krant.
Ik wil toch bijblijven en naderhand
doe ik van alles, eerst geef ik de planten water, de kamer
stoffen doe ik later.
Wel gaat alles wat traag
heb na 't eten wat last van mijn maag.
Maar ik wil niet zeuren, want 't mag,
dat is heel gewoon op je oude dag.
Aanvaard het rustig zei de psycholoog..
U bent nog fantastisch goed...zo op t oog.

vrijwilliger Pierre

Tijd om eens goed te lachen!

MOPPENTROMMEL
Er komt een vertegenwoordiger in stofzuigers langs bij een boerderij..
Hij belt aan, de boerin doet open.
De vertegenwoordiger begint te praten: "Dag mevrouw, ik ben
vertegenwoordiger van hele goede stofzuigers. Ze zuigen echt alles, maken
alles schoon. En om het te bewijzen, maak ik nu uw tapijt even vuil."
De vertegenwoordiger gooit een hele doos met vuiligheid over
de vloerbedekking en zegt:
"Met mijn stofzuiger maak ik dat weer helemaal brandschoon.
Ik garandeer u: elke korrel die blijft liggen, eet ik persoonlijk van de vloer."
Zegt de boerin:
"Begint dan mor te fretten, want wij emme genen eletriek.

Jantje gaat zijn 93-jarige opa in het rusthuis bezoeken en was verheugd om
hem zo blij en monter te zien.
“Hoe gaat het met je, opa?”, vraagt de kleinzoon.
“Uitstekend”, zegt de oude man.
“Hoe is het eten?”
“Ontzettend goede menu’s. Vandaag hadden we kip met appelmoes en
gebakken aardappeltjes, bijna zo goed als in een restaurant.”
“En de verzorging?”
“Kan gewoon niet beter. Die prachtige verpleegsters zorgen echt uitstekend
voor ons.”
“En hoe zit het met slapen? Slaap je wel goed?”
“Helemaal geen probleem! Elke nacht acht uur vaste slaap. Om 22 uur
brengen ze me een kop warme chocolademelk en een Viagra-pilletje … en
dat is het dan. Ik val als een blok in slaap.”
Jantje is een beetje overstuur en gaat meteen te rade bij de verpleegster
van dienst.
“Hallo, ik dacht dat je misschien wat duidelijkheid kon scheppen”, vraagt
hij. “Ik werd verteld dat je mijn 93-jarige opa elke avond een Viagra-tablet
geeft. Dat kan toch niet waar zijn?”
“Oh ja”, antwoordt de verpleegster. “Elke avond om 22 uur geven we hem
een kop chocolademelk en een Viagra-tabletje. Het werkt wonderbaarlijk
goed. De chocolade doet hem in slaap vallen en de Viagra verhindert dat
hij uit bed rolt.

Tijd om eens goed te lachen!

MOPPENTROMMEL
Twee gepensioneerden zitten op een bank in het park.
Zegt de ene tegen de andere: "Ik heb een nieuw gehoorapparaat
en t'is een goede, ik hoor nu alles weer klaar en duidelijk."
"Ja?" vraagt de andere, "En wat heeft dat gekost?"
"Half vier!"

Een timmerman, metselaar en een elektricien zitten tegen elkaar op te
pochen over wie het oudste beroep heeft.
De timmerman: "Weet je nog: Jezus. Die lag in een stalletje, en dat
stalletje is gebouwd door, jawel, een timmerman."
Zegt de metselaar: "Nou en, de piramiden stonden er toen al eeuwen en
die zijn toch gemetseld."
Zegt die elektricien: "Jullie moeten niet zo ruziën want wij hebben toch
het oudste beroep." "Op de eerste dag zei god: 'Er was licht!' en toen
hadden wij de leidingen al liggen."

Er loopt een jongetje met een hond aan de lijn. De lijn is wel drie meter
lang. Komt er een politieagent langs, die vraagt waarom die lijn zo lang
is. De jongen zegt: "Die hond die stinkt zo." "Nogal wiedes," zegt de
agent: "Die hond is loops." "O," zegt de jongen, "ken jij 'm dan niet
dekken? Ik heb altijd al een politiehond willen hebben

WEETJES EN GEZEGDEN

Lente - Natuur
Is het koud in maart, dan nadert de lente met een vaart.
Het voordeel van de lente is, dat je ook overdag schaapjes
kunt tellen (LOESJE)
De lente is de tijd van het jaar waarin het zomer is in de zon en
winter in de schaduw. (CH.DICKENS)
Gooi de ramen open, laat de wereld binnen. De winter geeft
zich over, de lente kan beginnen. (STEF BOS)
Last van Lentekriebels...? Gewoon terugkriebelen...! (LOESJE)
Eén zwaluw maakte de lente niet. (ARISTOTELES)
De natuur haat namaak en zonder menselijk ingrijpen groeit alles het best.
(DESIDERIUS ERASMUS)
De natuur wordt alleen overwonnen door haar te gehoorzamen. (FRANCIS
BACON)
Uit de dromen van de lente wordt in de winter jam gemaakt. (PETER BRAMM)
De mooiste dagen van de lente zijn de dagen die wij er zelf aan toevoegen.
(JAN VERCAMMEN)
Kijk diep in de natuur en dan zal je alles beter begrijpen. (ALBERT EINSTEIN)
Bij elk nieuw levensstadium ben je weer een groentje. (NICOLAS CHAMFORT)
Ook al zouden we alle bloemen plukken, de lente zullen we nooit kunnen
tegenhouden. (PABLO NERUDA)
Ieder mens is mede verantwoordelijk voor wat er met de natuur gebeurt.
(WALENTIN RASPUTIN)
De natuur doet niets zonder doel. (ARISTOTELES)
De stem van
WIELAND)

de

natuur

laat

zich

niet

overschreeuwen.

(CHRISTOPH

Christiane, vrijwilliger

Boekrecensie
'Land van belofte' - Catherine Cookson
Onder het motto: “lees eens een boek” zijn er op
afdeling Meander enkele bewoners die de boeken
bijna verslinden! Aan sneltreintempo wordt hier
naar de bibliotheek gegaan 😊 maar dat
resulteert in alweer een knappe recensie
geschreven door Christiane Geurs deze keer.

Fellburn, 1880.
Veel boerenfamilies hebben er te
kampen met armoede. Hector
Stewart is een van die boeren die
alleen komt te staan met 2
opgroeiende kinderen. Enkele
jaren later stapt hij opnieuw in het
huwelijksbootje met een dame
Moira Conelly genaamd. Zijn zoon
Daniel, uit het eerste huwelijk,
heeft hier zo zijn eigen mening
over en denkt te weten waarom
zijn vader met deze vrouw een
verbintenis aangaat.
Moira heeft echter iets verzwegen, een geheim wat haar
kapitaal betreft. Ze verwacht rijk te worden, maar is daarin
afhankelijk van de gulheid van een tante, die haar een
erfenis heeft beloofd. Maar als deze tante overlijdt, blijkt
Moira tot haar verbijstering niets te erven. Dit laatste zorgt
voor heel wat problemen voor het gezin om het hoofd boven
water te houden!

Boekrecensie
'Land van belofte' - Catherine Cookson
Christiane sluit haar recensie af met de
boodschap: ik heb het boek in 1 ruk uitgelezen.
Het is dus een boek dat ik zeker aan iedereen die
graag leest zal aanraden!

Kleurplaat

Lentequiz
1. Wanneer begint en eindigt de lente?
van:_______________

tot:_______________

2. Noem 6 verschillende bloemen die in de lente groeien.
1_____________________ 4_______________________
2_____________________ 5_______________________
3_____________________ 6_______________________
3. Vul het ontbrekende woord van het spreekwoord in.
In______________

leggen alle vogels een ei.

één zwaluw maakt de_____________niet.
Een jonge ooi en ene oude___________ geeft binnen het jaar een lam.
Maart roert zijn____________.
Achter de________________ schijnt de zon.
4. Kun jij de seizoenen in de goede volgorde invullen?
Lente, ___________, ___________, ___________
5. Noem een feestdag die in de lente valt.
___________________________________________________
6. Verbind de dieren met hun jongen.
paard

biggetje

varken

lammetje

koe

veulen

schaap

puppy

kip

kalfje

hond

kuiken

Lentequiz
7. Welke woorden horen wel of niet bij de lente volgens jou?
Gras, krokus, tulp, nest, ei, grote kuis, bloem, zaadjes, eendenkuiken, vlinder,
rups, bikini, bloembollen, blaadjes, kikker, hyacint, bloesem, buiten, tak,
narcis, appeltaart, bloembollen, schapen, uitslapen, wandelen.
8. Waar of niet waar?
In
In
In
In
In
In
In
In
In

de
de
de
de
de
de
de
de
de

lente
lente
lente
lente
lente
lente
lente
lente
lente

vallen alle blaadjes van de bomen.
worden heel veel jonge dieren geboren.
moet je dikke kleren aan.
groeien er heel veel bloemen.
vieren we Kerstmis.
mogen de koeien weer naar buiten.
bouwen vogels een nestje.
komen er knoppen in de bomen.
is het buiten steeds langer licht.

9. Raadsels
Ik ben klein, ik vlieg, en ik maak honing, ik ben een ___________
Ik was een rups, toen een cocon en nu ben ik een ___________
Als mijn mama een koe is, dan ben ik een ___________
Van mijn vacht kan je een lekkere warme trui maken. Ik ben een
___________
Ik ben een bloem, en ik kan paars, wit of geel zijn. Ik ben een ___________
Als het lekker weer is mag zonder dit naar buiten: ___________
10. Welk woord hoort er niet bij?
krokus – kastanjeboom – hyacint – narcis
olifant – schaap – varken – paard
lente – winter – herfst – zomer – september
ei – kip – vlinder – kuiken
kat – kikker – vis – eend
spin – rups – cocon – vlinder
nest – vogel – ei – haan
lammetje – big – paard – veulen
wol – trui – schaap – katoen
zwemmen – water – badpak – schaatsen

Woordzoeker

Spelletjespagina

HYACINT

TULP

BLAUW DRUIFJE

NARCIS

KROKUS

