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Coachpartners en Viamundi gaven ons een mooi cadeau:
Een gratis optreden van Dirk Bauters.
Dirk Bauters komt reeds dertig jaar naar Denderrust. Hij zorgt telkens weer voor
een paar uurtjes pure gezelligheid
voor onze bewoners. Altijd was de
sfeer top en waagden wij ons al eens
aan een dansje. Een polonaise wat
bijna ó zo belangrijk is. Voor deze
speciale gelegenheid bracht hij zijn
sympathieke vrouwtje Vanessa mee.
Op de Gentse feesten zagen wij het
koppel vaak voor duizenden mensen
optreden op het Veerleplein naast het
Gravensteen. Bij ons moesten zij het
zonder “echt” publiek doen maar wij
zagen ze met evenveel enthousiasme.
Altijd de afsluiter van weer eens een
leuke namiddag. Dirk beseft als geen
ander wat muziek met een mens doet
en vooral wat de combinatie van humor en hun nummers teweeg brengt aan sfeer.
En dat siert deze twee bijzondere mensen. Onze
bewoners hebben op hun scherm mee kunnen
genieten van de mini-show. Wij zijn Dirk en
Vanessa dan ook bijzonder dankbaar om hun
steentje bij te dragen om samen uit deze moeilijke
periode te komen.

Grote dank ook aan Coach Partners en hun
aanverwante reisbureau, Viamundi, die ons
dit optreden gratis hebben aangeboden.
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In het aards paradijs wonen Adam en Eva. Na enkele maanden komt
er een eerste kindje, een lelijk en een dom ! Een jaar later een tweede:
hetzelfde; en zo gebeurt het ook een derde maal. Nu is het genoeg
voor Adam en hij gaat naar de hemel bij St Pieter om er te reklameren.
Ja, zegt de wijze man, jij hebt van het verkeerde doosje poeder. Neem
van dit doosje en je zal mooie en slimme kinderen krijgen. Voila, dat
is het. Nu stellen de meeste mensen de vraag : en wat komt er nu ?
Waarop jij dan zegt : gij zijt ook zeker van het eerste pakje !!
$$$

Tijdens wereldoorlog 40-44 : de pastoor van een Oost-Vlaamse
parochie, die nogal hardhorig was, zat op zijn toilet toen er 3 bommen
kort na elkaar in zijn tuin vielen.
"Bezet!" zei de pastoor.
$$$

Jef komt met zijn hond in zijn armen bij de dierenarts.
Jef: "Ik denk dat mijn hond dood is, hij beweegt niet meer"
Dierenarts: "Leg hem maar op de tafel we zullen eens kijken"
De dierenarts neemt een poes uit een van de hokjes en zet ze bij de
hond. De Poes ruikt aan de hond, begint op hem te springen en geeft
hem nog een gemene klap op zijn kop. De hond beweegt echter niet.
Dierenarts: "Inderdaad Jef uw hond is dood. Dat is dan 575 €"
Jef: "Dat is wel veel geld voor deze consultatie"
Dierenarts: "Het is 25€ ereloon en 550 voor de Cat-scan"
$$$

Zo’n partnerruil is toch even wennen…”
“ Ja, ik zou wel eens willen weten wat onze vrouwen nu aan het doen
zijn “.
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Karel zijn vrouw is aan het zagen over een mooie nertsmantel die ze
wil kopen. "Kijk" zegt Karel "als je op de eerste vraag die ik je stel
neen antwoordt mag je de mantel kopen.
Ben je er klaar voor?"
$$$

Een vertegenwoordiger, doodmoe, komt aan in een kleine gemeente
waar er maar een hotelletje is. Tot overmaat van ramp: alle kamers
zijn bezet. Hij smeekt de baas: “Leg me te slapen, geeft niet waar,
maar ik moet absoluut kunnen uitrusten.” “Wel”, zegt de hotelier, “ik
heb hier een tweepersoonskamer waar er maar één bed bezet is”.
“Als je met die man op een akkoord komt om de kamer en de prijs
ervan te delen is dat voor mij goed. Maar, ik zeg je van tevoren, hij
snurkt geweldig. Het is zelfs zo erg dat alle gasten 's morgens hun
beklag erover doen.”
“Maakt niks uit”, antwoordt de vertegenwoordiger. “Ik ben veel te
moe!”
De twee mannen komen tot een akkoord en eten 's avonds aan
dezelfde tafel.
's Morgens komt de vertegenwoordiger als eerste de trap af om naar
het ontbijtzaaltje te gaan. Vrolijk fluitend en goed gehumeurd de
hotelbaas groetend. “Nou moe!”, zei deze. “Zo vrolijk? Heb je goed
geslapen? Heeft hij niet gesnurkt?”
“Helemaal niet”, zegt de vertegenwoordiger. “Geen enkel moment.”
“Hoe is dat in Godsnaam mogelijk?” vroeg de hotelbaas.
“Heel eenvoudig”, zegt de vertegenwoordiger.
Ik kwam een beetje later dan hij de kamer binnen. Hij lag al op zijn
bed. Ik heb hem een kus gegeven op zijn achterwerk en gezegd:
"Goedenacht, schoonheid". En die kerel heeft daarna de hele nacht
recht op in bed gezeten om me in de gaten te houden.

Goed gelachen
g
mensen?
Blij, want lachen is en blijft … gezond!!
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Geen carnaval in Aalst, maar WEL
traktatie voor onze bewoners met

Di 2 maart voor afdeling Meander
Woe 3 maart voor Flatbewoners
Di 9 maart voor afdeling ‘t Fonteintje
Do 11 maart voor gebruikers Regenboog
Di 16 maart voor afdeling Waterlelie
Do 18 maart voor afdeling Rietveld
Woe 24 maart voor gebruikers Regendruppel
Do 25 maart voor afdeling Waterval

Vanaf 14u30 in de dagzaal maar ook op de kamers.

Smakelijk allemaal.
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Vastentijd: 40 dagen speuren naar God
Speuren naar God
is speuren naar de kern van je leven,
is zoeken naar wie of wat
je doen en laten bepaalt en richting geeft.
Het is gaandeweg ontdekken
dat Iets of Iemand je draagt
in goede en kwade dagen.
Dat kan van alles zijn:
geld of carrière,
eigenbelang of welbehagen,
of liefde en aan anderen gegeven zijn.
Wie of wat
zal jouw God zijn,
de kern van je doen en laten?
Welke God laat in jouw leven
zijn sporen na?
Carlos Desoete, Ik ben er voor jou.
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19 maart: Hoogfeest van de Heilige Jozef

Heilige Jozef,

In het verleden werd ons rusthuis aan U toevertrouwd.
Onder uw bescherming staan allen die hier wonen en werken.
Gij, behoeder van Jezus,
help ons Zijn leven gestalte te geven.
Dat zijn levend woord opnieuw wordt geboren
waar mensen in aandacht en liefde bestaan.
Dat vragen wij door Jezus, uw zoon en onze Heer.
Amen
Pastoraal team
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MOOIE SPREUKEN EN GEZEGDEN
De arme heeft weinig, de bedelaar heeft niets, de rijke heeft teveel
en niemand heeft genoeg. (Benjamin Franklin.)
Niet beslissen, is je neerleggen bij keuzes
die anderen voor je maken.
Wie beseft dat hij genoeg heeft,
is werkelijk rijk. (Lao Tsé.)
Je kunt beter een nachtje slapen over wat je wilt doen,
dan wakker liggen over wat je gedaan hebt.
Ik hoef niet zo nodig te vliegen. Ik vind het al prima
als ik naar de lucht kan kijken. (William Shakespear.)
Het enige wat je bereikt met liegen, is dat je niet meer
wordt geloofd als je de waarheid spreekt. (Aristoteles.)
Terwijl men uitstelt te leven,
raast het leven voorbij. (Seneca.)
Een hart dat liefheeft blijft altijd jong !
Het maakt niet uit hoe langzaam je vooruitkomt,
zolang je maar niet stopt.
Alles wat ons ergert aan anderen,
leert ons iets over onszelf. (Carl Jung.)
Ik heb zoveel geleerd van mijn fouten,
dat ik denk dat ik er nog een paar ga maken.
Als een rommelig bureau staat voor een rommelige geest,
waarvoor staat een leeg bureau dan? (Albert Einstein.)
Christiane De Brucker. Vrijwilliger.
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AALST ‘De Draaiers’
Het is ondertussen wel duidelijk
geweten dat de Aalstenaars door het
leven gaan met de spotnaam "Ajuin".
Veel minder geweten is dat ook de
spotnaam "de Draaiers" wel eens
gebruikt wordt om de inwoners van
Aalst aan te duiden.
Hoe de Aalstenaars aan deze naam
kwamen, kan je lezen hieronder. Er bestaan 2 versies.
Eerste versie:
Een spotnaam die de Aalstenaars te danken hebben aan een
bezoek van vorst Keizer Karel aan onze stad. Eén van de
raadsheren, die een welkomstgroet moest uitspreken, vond de
woorden niet en draaide maar in ’t rond zonder uit de
verlegenheid te geraken. Vandaar de naam "De draaiers van
Aalst".
Tweede versie:
Deze spotnaam werd volgens andere bronnen door de
Gentenaars aan Aalst gegeven na de opstand van Gent tegen
Karel V.
Maria van Hongarije eiste een enorme som aan belastingen tot
onderhoud van de krijgstocht van de keizer tegen Frankrijk. De
Gentenaars weigerden deze steun te betalen en prob eerden ook
de andere Vlaamse steden er toe aan te zetten hetzelfde te
doen. Aalst bleef zijn vorst trouw en aarzelde niet om deze
zware belasting te betalen.
Dit konden de Gentenaars niet verkroppen en de Aalstenaars
werden Draaiers genoemd, in de betekenis van muilentrekkers,
jassendraaiers, personen die naar alle winden draaien.
Pierre
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Woensdag 24 maart
Vanaf 14u30 via TV-kanaal 92

afgewisseld met enkele liedjes
Thema’s :
Lente, Pasen, Moeder- en Vaderdag
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JARIGEN VAN DE MAAND
‘t OUD KLOOSTER
Van Hauwermeiren Gabriel13/03/1931 Margo Denise
Moens Theofiel
16/03/1924
Van Den Broeck Helena 18/03/1931 PERSONEEL
Thesin Rosa Eleonora 30/03/1927 Persoons Hilde
Scheirlinckx Christel
Van Den Steen An
DE MEANDER
Van Den Bossche Marc 10/03/1941 Herreman Angelique
Maes Maria
17/03/1935 Bosman Caro
De Petter Jeanine
25/03/1936 Saeys Wendy
De Schryver Elfrida
25/03/1930 Pfaff Vanessa
De Petter Pieter
31/03/1941 Van Ransbeek Steffi
Hoebeeck Ann
Van Haut Sofie
DE WATERVAL
Putteman Celestina
07/03/1922 Heymans Maaike
Pieters Suzanne
09/03/1930 De Jaeger Marleen
De Sutter Denisia
13/03/1930 Claessens Mia
De Meersman Josephina 17/03/1933 Legroux Christine
Philips Suzanna
26/03/1933
VRIJWILLIGERS
‘t FONTEINTJE
Christiane Christiaens
Van Hover William
03/03/1934 Pierre Van den Steen
De Lange Ronald
15/03/1947 Martine De Wael
Magda Van Molle
Caroline Mannaert
‘t RIETVELD
Anne Suzanna
08/03/1929
Blondeel Luc
11/03/1951
Van Looken Walter
16/03/1934
DE WATERLELIE

DVC DE REGENBOOG
De Bruyne Albert
08/03/1952
Geeroms Maurice
10/03/1951
De Saedeleir Marie-Jeanne 13/03/1937
Knaepenbergh Mariette 24/03/1936
Claessens Lodewijk
13/03/1935

Gelukkige verjaardag gewenst!

01/03/1933

02/03/1962
02/03/1966
02/03/1981
09/03/1987
10/03/2000
12/03/1976
13/03/1977
17/03/1994
18/03/1964
23/03/1982
28/03/1988
30/03/1959
30/03/1968
31/03/1967

07/03/1949
11/03/1951
14/03/1956
18/03/1949
28/03/1933

NIEUWE BEWONERS EN GEBRUIKERS
DE WATERLELIE
i K. 024: Mevr. Cornand Maria Theresia, geboren te Aalst op 04
september 1929, woonachtig te Aalst.
DAGVERZORGINGSCENTRA DE REGENBOOG – DE REGENDRUPPEL
i Mevr. Coppens Maria Louisa, geboren te Aalst op 28 december 1940,
woonachtig te Erembodegem.
i Dhr. Janssens Willy, geboren te Sint-Gillis Dendermonde op 30 juni
1932, woonachtig te Herdersem.
i Dhr. Van Keer Kamiel, geboren te Aalst op 23 januari 1931, woonachtig
te Aalst.
i Mevr. Coppens Maria Louisa, geboren te Aalst op 28 december 1940,
woonachtig te Erembodegem.
i Mevr. Meganck Emilienne, geboren te Aalst op 07 september 1942,
woonachtig te Aalst.
i Mevr. Faveyst Denise, geboren te Lessen op 27 januari 1943,
woonachtig te Aalst.
i Mevr. Latour Paula, geboren te Hofstade op 14 december 1935,
woonachtig te Hofstade.
i Mevr. Holsters Elisabeth, geboren te Duffel op 09 december 1942,
woonachtig te Lebbeke.
i Mevr. De Hauwere Etienne, geboren te Wieze op 03 augustus 1937,
woonachtig te Lebbeke.
EEN AANGENAAM VERBLIJF TOEGEWENST
IN ZORGCAMPUS DENDERRUST!

ONZE DIERBARE OVERLEDENEN
Van Rossem Fernand, overleden op 20 februari 2021 op 95-jarige
leeftijd. (Bewoner van onze Assistentiewoningen)

ONZE OPRECHTE DEELNEMING AAN DE FAMILIE

PERSONEELSNIEUWS
We verwelkomen volgende nieuwe medewerkers:
Lesenne Tina - verpleegkundige Nachten
Demartin Kimberly - zorgkundige Waterlelie
De Sterck Jonathan - zorgkundige Meander

ALLEN VAN HARTE WELKOM IN WZC DENDERRUST!

GEBOORTE
j LOUNES ABARKAN – 15/01/2021
Zoontje van Toufik en Samyra (Zorgkundige op afdeling
Rietveld/Fontein) Abarkan – Van der Straeten
j MATHIS VERMOESEN – 11/02/2021
Zoontje van Koen en Gwen (Zorgkundige op afdeling
De Meander) De Kuyper – Vermoesen

VAN HARTE PROFICIAT MET DIT KLEINE WONDER!

DE WATERLELIE
Hallo, ik stel mezelf even voor…
Ik ben Sofie, 43 jaar en startte in november '20 als verpleegkundige op afdeling
Waterlelie.
Als geriatrisch gegradueerd verpleegkundige werk ik met hart en ziel voor
ouderen. Wzc Denderrust sprak mij aan, omdat de zorg voor de bewoner hier op
de eerste plaats staat en ik direct een goed gevoel had bij mijn
sollicitatiegesprek. Na 2 maanden voel ik me hier al goed thuis en kan ik zeggen
dat ik lieve en hardwerkende collega's heb.
Buiten mijn werk heb ik ook nog enkele hobby's, waaronder reizen, wat
momenteel spijtig genoeg nog niet kan en mag. Ik ben ook een creatieve bezige
bij. Ik hou van handwerk, schilderen, tekenen, schrijven en fotografie. Ik ben
verslaafd aan werken in mijn tuin en plantjes kopen voor binnenshuis. Mijn
grootste hobby is op wandel gaan met mijn hond Robin en zorgen voor mijn
konijntjes, degoes en dwergpapegaaitjes.
Graag wil ik jullie ook mijn aandachtspersonen voorstellen.
Tot ziens, Sofie.
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De waterval – Bewoner in de kijker
DEZE MAAND:

Marie-Jean Tonnelier, Suzanne Pieters en Inge
(kine)

“Lente”
Hoera, de lente staat voor de deur! Het mooie weer begint, de bloemetjes
gaan beginnen bloeien, de wandelschoenen kunnen weer uit de kast gehaald
worden. We spreken met de vriendinnen Suzanne en Marie-Jean tijdens een
zonnige (frisse) dag over de lente.
Het eerste waar beide dames over beginnen zijn
de paasblommekes die uitkomen, daaraan kan
je zien dat het mooie weer begint.
Suzanne vertelde ook een anekdote hoe ze
vroeger al haar bloemetjes op de vensterbank
“om zeep” heeft geholpen, door ze met de
hogedrukreiniger water te geven in plaats van
de ladder en een gieter te gebruiken! Ze wou
het wat sneller vooruit laten gaan, met kapotte
bloemen als gevolg.
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De lenteschoonmaak stond bij beide
dames ook op de planning, hoewel
Marie-Jean daarvoor een dag verlof
moest nemen, aangezien ze voltijds
werkte bij Tupperware.
Suzanne gaf ook de tip om alles open
te zetten, zodat de zon binnenkomt.


হ
স
Op de vraag of ze vroeger vaak gingen wandelen tijdens de mooie lentedagen,
zijn ze het alletwee eens: “daar hadden wij geen tijd voor! Wij moesten
werken!”. Suzanne had een boerderij met koeien waar ze elke dag werk genoeg
had. Marie-Jean ging bij goed weer soms eens naar De Haan, haar
schoonmoeder had daar een huisje, maar dan was het vooral om op het strand
te vertoeven, want de kinderen wandelden niet zo graag.

Nu doen beide dames niets liever dan eens in de tuin te gaan wandelen, nu
hebben ze er tijd voor ͧ
ͪ. Toch missen ze het om nadien eens iets te gaan
ͩ
ͨ
drinken…. Wij ook!
Bedankt voor het gesprek dames, en veel wandelplezier in de tuin!

Vele groetjes en tot volgende maand!
Bewoners en team de Waterval
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Houden van...
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DE MEANDER
De voorbije maand februari stond in het teken van “houden van”.
Op de afdeling zagen we dit aan onze valentijnsdecoratie, maar
ook carnaval verloren we niet uit het oog, ook al mochten we dat
dit jaar niet vieren zoals we gewend zijn!
We gingen eens op rondvraag bij onze bewoners waar zij zoal van
houden en hier kwamen we op uit:

Claire eet graag eens een pannenkoek uit het vuistje, Maria kijkt
wekelijks uit naar de komst van de Libelle en Liliane is heel graag
creatief bezig.

Marie-jose heeft een nieuwe hobby gevonden in het kleuren voor
volwassenen, Emilienne kijkt graag eens naar een film van
vroeger en Gaby geniet met volle teugen van een wandeling in de
sneeuw.
Zo zie je maar, houden van, werd hier door iedereen op zijn eigen
unieke manier beleefd!
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RIETVELD/FONTEINTJE
Santé mén bieken!
Zoals jullie wellicht al konden lezen, werd begin
vorige maand Keizer Kamiel gevierd met een
bier ter ere van zijn verjaardag. Uiteraard
konden wij dit niet zo maar laten passeren,
mede dankzij zijn familie mochten wij als een
van de eersten proeven van dit nieuwe
“gerstennat”.
Er is dit jaar geen aanloop naar carnaval, maar
wij vinden als snel een andere reden om te
feesten. Het werd een gezellige middagactiviteit
rond het brouwers verleden van de stad Aalst,
een muzikaal intermezzo van Kamiel op de
achtergrond en als kers op de taart het Keizer
Kamiel bier om af te sluiten!

Oilsjt Ajoin en bier
mé schoim!
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Gedachten in de tuin - KINDEREN
Voor God moet men buigen omdat Hij zo groot is, voor een kind
omdat het zo klein is
Er zijn meer volwassenen bang in het licht dan kinderen in het
donker.
Volwassenen zijn de stenen, kinderen het cement.
Wanneer je je jeugd aflegt, moet je het kind zijn niet verliezen.
Erfelijkheid is datgene waarin men gelooft wanneer men een
intelligent kind heeft.
De kinderen van vandaag zijn ook niet van gisteren.
Van kinderen houden betekent op de eerste plaats dat je niets terug
verlangt.
Het geluk van een kind begint in het hart van een moeder.
Kinderen moeten altijd iets aan het doen zijn, anders worden de
volwassenen ongerust.
De wijsheid der kinderen is hun vrolijkheid.
Wat een kind op straat zegt, zeggen de ouders thuis.
Ieder kind is een kunstenaar…. De moeilijkheid is er een te blijven
als je groot wordt.
Als je kind gezond is heb je 1000 wensen als het ziek is heb je er
maar één.
Een kind zonder moeder is als een bloem zonder regen.
Er is slechts één lief kind in de ganse wereld… en elke moeder
bezit dat ene kind.
Het beste dat een moeder aan haar kind kan geven, is het geschenk
van haar tijd.
Het leven van de ouders is het boek dat de kinderen lezen.
Als je je kinderen wilt houden, kan je hen beter laten gaan.
Ieder kind wil boodschappen doen, als je het maar rond bedtijd
vraagt.
Lieve mensen houden van kinderen, kinderen houden van lieve
mensen.
Kinderen zijn het knoopsgat dat de ouders samen houdt.
Vrede is een kind dat glimlacht als je er naar kijkt.
Er is geen kind zo lief of zijn moeder is blij dat het slaapt.
Pierre
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AGENDA
2019
AGENDAJANUARI
MAART 2021
Maandag, 1 maart - COMPLIMENTENDAG

08u00
10u00
10u45
14u30

Dinsdag, 2 maart
Ontbijtbuffet
Waterlelie
Bewonersraad
De Bron
Bijbelbabbel ‘Winter’
Waterlelie
Smoutebollenbak
Meander

An en Erica
Erica
An
Erica en An

08u00
10u00
10u00
14u30

Woensdag, 3 maart
Ontbijtbuffet
Fonteintje
Klassiek uurtje
TV-kanaal 92
Kookactiviteit
Meander
Smoutebollenbak
Flats

Erica en An
An
Erica en Katrien
An en Erica

Donderdag, 4 maart
10u00 Virtueel bezoek Plantentuinen
TV-kanaal 92 An
Vrijdag, 5 maart
10u00 Eucharistieviering
TV-kanaal 92 Pater Rik
14u00 Film
TV-kanaal 91 Parateam
14u30 Lentedomino
Meander
An
Maandag, 8 maart
10u00 Pastoraal snoezelen
Stille ruimte
14u30 Breiclub
Patio
14u30 Smoutebollenbak

Dinsdag, 9 maart
Fonteintje

An
An
An en Erica

Woensdag, 10 maart
Parochiaal
14u30 Gedachtenisviering overleden
bew. WL, ME, WV en GAW
centrum

An

Donderdag, 11 maart
10u45 Bijbelbabbel:
Waterlelie
‘De gezichten van Pasen’

An
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Vrijdag, 12 maart
10u00 Gebedsdienst
TV-kanaal 92 Diaken Herman
14u00 Film
TV-kanaal 91 Parateam
14u30 Schilderen met lentekleuren
Waterlelie
An
Maandag, 15 maart
10u45 Bijbelbabbel:
Meander
‘De gezichten van Pasen’

An

Dinsdag, 16 maart
10u00 Bewegingsoefeningen en
TV-kanaal 92 Erica
zitdansen
14u30 Smoutebollenbak
Waterlelie
Erica
Woensdag, 17 maart
10u45 Bijbelbabbel:
Waterval
‘De gezichten van Pasen’
Donderdag, 18 maart
14u30 Smoutebollenbak
Rietveld

An

Erica en An

Vrijdag, 19 maart
10u00 Gebedsdienst
TV-kanaal 92 Gaston Heyvaert
14u00 Film
TV-kanaal 91 Parateam
Zondag, 21 maart - DAG VAN DE ZORG
10u00 Lentequiz
14u30 Voorleesuurtje

Woensdag, 24 maart
TV-kanaal 92 Erica en An
TV-kanaal 92 Erica

Donderdag, 25 maart
10u00 Voorstelling ‘Nieuw leven’
TV-kanaal 92 An en Erica
14u30 Smoutebollenbak
Waterval
Erica en An
Vrijdag, 26 maart
10u00 Eucharistieviering
TV-kanaal 92 Pater Rik
14u00 Film
TV-kanaal 91 Parateam
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Maandag, 29 maart
10u45 Bijbelbabbel:
Rietveld
‘De gezichten van Pasen’
14u30 Breiclub
Patio
Dinsdag, 30 maart
10u45 Bijbelbabbel:
Fonteintje
‘De gezichten van Pasen’
14u30 Kuikentjes weven
Waterval
10u00 Contactkoor

An
An
An
An

Woensdag, 31 maart
TV-kanaal 92 Erica en An

Deze activiteit is te volgen op TV-kanaal 91
Deze activiteit is te volgen op TV-kanaal 92
Dit is een activiteit met de Beleef-TV
Deze activiteit staat open voor iedereen die wenst deel te nemen
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Maandthema Maart

Maart = Nieuw leven = Kleur in de natuur
Maart is de eerste lentemaand. De
komen piepen en vrolijken de omgeving op.
De
houdt ons overdag langer gezelschap
en trakteert ons op warmere zonnestralen.
In maart zien we natuur herleven.
De levendige
komen terug.
Deze maand gaan
g
we samen genieten
g
van het
moois dat de natuur ons geeft.
g
Je ontdekt alle mogelijke
g j
activiteiten op de affiches die ophangen op je afdeling.
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Wonen en leven na de vaccinatie
Zoals je las in het voorwoord is de vaccinatie binnen Denderrust
goed verlopen. De meerderheid van de
bewoners en personeel lieten zich
vaccineren. We zijn dankbaar en blij om
deze grote bereidwilligheid.
Door deze hoge vaccinatiegraad hebben
we de mogelijkheid om het bezoek te versoepelen.

Bezoekregeling
Er mogen dagelijks 2 nauwe
contacten langs komen. Om
de twee weken mogen er 2
andere mensen op bezoek
komen. Tijdens de
bezoekuren mogen de
bezoekers vrij komen.
De bezoekuren zijn:
x Maandag tot en met
zondag: 14u-17u
x Woensdag: 14u -19u
Het mondneusmasker blijft
verplicht tijdens het bezoek.
We raden je aan om te
wandelen in onze tuin.
De zitbanken krijgen een poetsbeurt en staan te wachten op jullie.

Samen in Denderrust
Het is opnieuw mogelijk om vrienden of familie te bezoeken die op de andere
afdelingen wonen. Per afdeling is het ook mogelijk om de activiteiten in de
patio te volgen. Vraag zeker aan de medewerkers van je afdeling wat mogelijk is.
Wij hopen samen met jullie dat we binnenkort nog verder mogen versoepelen,
zodat iedereen kan herademen.
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Spelletjespagina’s - Hersenkrakers
Amuseer jullie en laat die hersenen eens goed kraken.
Laat jullie gerust helpen indien het niet zou lukken.

Rebus 1:

…………………………………………………………
Rebus 2:

…………………………………………………………
Rebus 3:

…………………………………………………………
Rebus 4:

…………………………………………………………..
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TERUGBLIK
FEBRUARI

n terugblik
op februari...

TERUGBLIK
FEBRUARI

n terugblik
op februari...

