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Het is zover. Waar we jaren aan voorbereid hebben, vanaf januari
’20 aan beginnen bouwen zijn is voltooid.
Onze bewoners en medewerkers (ongeveer de helft) hebben vanaf
19 april hun intrek genomen in ons eerste splinternieuw woon-leefzorg-gebouw ‘den Oudenhof’ en dit op de respectievelijke
afdelingen ’t Schuitje, De Hovenier en De Lindekens. In deze
vernieuwde infrastructuur gekenmerkt door kleinschaligheid, inzet
op huiselijkheid en vooral een aangename leefomgeving schrijven
we een nieuw verhaal.
Voor ieder van ons is het aanpassen doch de eerste signalen van
bewoners, familie en medewerkers is heel positief. Dienen we nog
bij te sturen? Absoluut. We hebben onszelf opgelegd op korte
termijn te evalueren en aan te passen, bij te sturen waar nodig. Dit
met één doel: het geluk van onze bewoners, familie, medewerkers
en vrijwilligers na te streven en een voorbeeld te zijn voor een
noodzakelijke omslag naar een vernieuwd visie op residentiële
ouderenzorg.
Een meer dan speciaal woord van dank aan iedereen betrokken bij
Denderrust voor de inzet, het geloof de wilskracht en motivatie om
dit alles voor elkaar te krijgen. En ik zeg bewust ‘iedereen’. Immers
blijft ook onze werking en de afdelingen/diensten binnen het
bestaande gebouw nog deels operationeel en kunnen we daar ook
rekenen op iedereen. Bedankt!
Terwijl ik dit voorwoord schrijf zit ik noodgedwongen in quarantaine.
Na meer dan twee jaar op de ‘corona-barricades’ te hebben
gestaan, in Denderrust en ook ver daarbuiten, de vijand meer dan
eens recht in de ogen te hebben gekeken, heeft het ‘beestje’ mij
uiteindelijk ook te pakken. De timing kon echt niet slechter, hoewel
er voor Covid geen goede timing bestaat.
Mijn boodschap aan iedereen: ook al hebben we er ondertussen
leren mee leven, blijf toch voorzichtig en hou het vooral gezond.
Freddy Horlez
algemeen directeur

MAANDTHEMA'S
maand

MEI EN JUNI 2022

MEI
MUZIEK

maand

In de ouderenzorg is muziek
onmisbaar. Zo kan muziek ouderen
in beweging brengen, en betekenis
geven aan emoties en herinneringen
die door ouderdom of dementie naar
de achtergrond zijn verdwenen. Bij
dementie kan muziek een deel van
de identiteit teruggeven.

JUNI

VOEL JE GOED IN JE VEL
In de maand juni werken we rond
mentaal welzijn. Maar ook wellness
komt uitgebreid aan bod. Immers,
"een gezonde geest in een gezond
lichaam" was niet voor niets de leuze
van de Romeinen. Tijd dus om ons
hierin volledig onder te (laten)
dompelen!
Waardoor voel jij je goed in je vel?
Waar geniet je van?
Geef je ideeën zeker door aan het onthaal of via
e.vermeir@denderrust.be

Internationale dag van
de handhygiëne
5 mei 2022
We zetten deze dag in de kijker met een doe-stand in De
Bron.
Van 14-16u kan je er terecht voor het testen (d.m.v. de UVdoos) van een goede handhygiëne. We geven ook tips en
tricks mee.
Benieuwd? Kom zeker eens langs!

PASTORAAL
MEIMAAND
MARIAMAAND
Moeder Maria,
eens hebt gij aan de wereld
Jezus gegeven als verlosser,
toon ons ook vandaag de weg naar Hem.
Schenk ons iets van uw geloof
in donkere dagen,
iets van uw vreugde
om hetgeen God voor ons doet,
iets van uw luisterbereidheid
naar Jezus’ woord.
En help ons
Hem na te volgen
zoals gij het hebt gedaan
in eenvoud en dienstbaarheid.
Amen.

Pastoraal Team
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Muziek als therapie

A
R
TI
K

De Engelse schrijver Huxley zei: “Na de stilte komt muziek het
dichtst bij het zeggen van het onzegbare.” Muziek heeft invloed op
gedrag en emoties. Het kan een middel zijn om zonder woorden
gevoelens te uiten. Zeker bij personen met dementie, waarbij de
spraak niet altijd even vlot verloopt, kan dit een manier zijn om
contact te maken. Het kan rust brengen, iemand troosten, iemand
opvrolijken of herinneringen oproepen die lang vergeten waren. Dit
maakt het op zijn beurt dan weer gemakkelijker om een gesprek aan
te gaan. Hersenscans tonen aan dat het luisteren naar muziek zorgt
voor een enorme hoeveelheid hersenactiviteit. Voor mensen met
dementie is het luisteren naar muziek als het ware een alternatieve
route naar het vroegere geheugen.
Hoe kan je nu zelf aan de slag gaan met muziek voor personen met
dementie? Enkele praktische tips:
Maak het persoonlijk: kies de favoriete muziek van de persoon of
ga voor muziek van toen hij/zij tussen 15 en 25 jaar oud was.
Doe mee! Ga samen zingen, bewegen of klappen op de muziek.
Luister goed naar elkaars zang en spiegel deze.
Kies het juiste moment: is de muziek ter ontspanning, ter afleiding
of om te dansen bedoeld? Zo is zachte instrumentale muziek het
best om ’s ochtends de dag rustig te beginnen.
Een koptelefoon kan helpen om muziek duidelijker te horen, maar
zorgt er ook voor dat de persoon zich moeilijker bewust is van zijn
omgeving. Doe dit dus enkel in vertrouwde ruimtes.

Proficiat aan onze jarigen in MEI
'T SCHUITJE
MARCKX YVONNE
CLAUS SHIRLEY
MEYERS CLEMENCE

VRIJWILLIGERS
04/05/1925
10/05/1945
10/05/1937

DE HOVENIER
DE BRUYN GERTRUDE
VERDOODT CLOTILDE

11/05/1933
29/05/1934

DE LINDEKENS
VAN LANGENHOVEN JEANNINE 23/05/1939

DE MEANDER
DE WILDE JEANINNE
BECAKERT LILIANE
DOOMS GODELIEVE

08/05/1941
16/05/1933
30/05/1936

SUPPLY MARTINE
DE SMEDT ANN
GEES CHRIS
JANSSENS LIEVE

08/05/1950
14/05/1965
25/05/1945
28/05/1946

PERSONEEL
DE GENDT SANDRA
VAN DER VEKEN HEIDI
VALLAEYS ELFIE
TROGH ELS
SCHAMPHELEER AN
VERMEIR ELS
VAN DEN BREMPT SYLVIA
BEERNAERT PHILIPPE
LIEVENS MIKHAEL

13/05/1976
18/05/1972
18/05/1994
19/05/1980
19/05/1973
24/05/1983
26/05/1978
28/05/1962
29/05/1992

DE WATERVAL
ARIJS CLOTILDE
DE WIT JULIETTE

05/05/1931
12/05/1933

DVC DE REGENBOOG
MICHIELS JAN
VEREECKEN FRANÇOIS

14/05/1955
18/05/1937

'T OUD KLOOSTER
VAN DEN BOSSCHE RITA
VAN DORPE MARIE-JEANNE

20/05/1933
29/05/1937

e
i
l
u
j
n
a
v
t
e
i
n
e
G
dagje!

VAN HARTE WELKOM
Onze nieuwe bewoners
MEANDER
K 122 - EDIERS DENISE
Geboren te Aalst op 15/12/1928 en afkomstig van Herdersem
DE HOVENIER
K 1.61 - VAN KEER KAMIEL
Geboren te Aalst op 23/01/1931 en afkomstig van Aalst
K 1.62 - VAN MOSSEVELDE EMILIENNE
Geboren te Herdersem op 24/04/1935 en afkomstig van Aalst
DE LINDEKENS
K 2.61 - HENDRICKX ROGER
Geboren te Moorsel op 08/03/1933 en afkomstig van Aalst
K 2.74 - SARENS FRANS
Geboren te Buggenhout op 11/02/1936 en afkomstig van Hofstade
K 2.75 - PODEVYN ETIENNE
Geboren te Aalst op 03/03/1942 en afkomstig van Aalst

Onze nieuwe gebruikers
DAGVERZORGINGSCENTRUM DE REGENBOOG - DE REGENDRUPPEL
MELCKENBEEK LILYANE
Geboren te Aalst op 04/07/1938 en afkomstig van Moorsel
VEREECKEN FRANCOIS
Geboren te Moorsel op 18/05/1937 en afkomstig van Meldert
DIEPENDAEL MARIA
Geboren op 30/11/1925 en afkomstig van Buggenhout

Onze oprechte deelneming
aan de families
van onze dierbare overledenen
VAN NUFFEL PETRUS
Overleden op 28/03/2022 op 88-jarige leeftijd - Residentie 't Oud Klooster
LAMBRECHT CAROLUS
Overleden op 02/04/2022 op 98-jarige leeftijd - Afdeling Meander
VAN DER SCHUEREN MARTHA
Overleden op 06/04/2022 op 93-jarige leeftijd - Afdeling Waterval
VANDER CRUYSSEN CHRISTINE
Overleden op 19/04/2022 op 80-jarige leeftijd - Afdeling Fonteintje

Nieuwe medewerkers in Denderrust

MOSSELMANS
MELISA-NURAY
Zorgkundige Waterval

DE SCHUTTER
NATHALIE
Medewerker IZ

SHABANI
FUMBELE
Verzorgende Meander

HENDRICKX
MAXIMA
Verzorgende Meander

ROTTIERS
KELLY
Ergotherapeute Waterval

Wonen en Leven, de nieuwe visie in Denderrust.
In de vorige editie zagen jullie dat we met de medewerkers van start zijn
gegaan omtrent de principes van wonen en leven. We wilden van hen horen
wat dit voor hun betekent.
De komende 2 maand zijn onze bewoners en gebruikers aan de beurt.
Aan de hand van voeldozen en babbelboxen gaan we achterna wat nu echt
belangrijk is voor hen en hoe we hun hiermee kunnen helpen.
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We gaan met onze bewoners en gebruikers in gesprek en we nemen zoveel
mogelijk van deze zaken mee in onze dagdagelijkse werking.

ARTIKEL

Oud Herdersem herleeft in nieuwe
benamingen Denderrust
Fons Dierickx, voorzitter van Denderrust
Dienstengroep VZW schreef een prachtig artikel over
de nieuwbouw. Het artikel verscheen onlangs in het
tijdschrift van de Heemkundige Kring 'De Faluintjes'
en behandelt onder andere de herkomst van de
benamingen van de nieuwe afdelingen.
We nemen het graag op in dit Denderklokje.
Denderrust treedt een nieuw tijdperk in door de bouw van een compleet nieuwe
campus in de periode 2021-2024. De bouw verloopt in drie fasen, zegge drie
clusters. De eerste cluster (77 beden) is momenteel volledig afgewerkt en wordt
nog deze maand in gebruik genomen. Onmiddellijk nadien start de bouw van de
tweede cluster.
Bij deze gelegenheid krijgen alle bestaande afdelingen ook een andere naam.
Hierbij werd gekozen voor benamingen die teruggrijpen naar het Herdersemse
verleden, volledig in overeenstemming met de nieuwe stijl van de site, waarbij de
klemtoon ligt op het dorpse karakter en de integratie binnen de lokale
gemeenschap.
Het nieuwe gebouwencomplex zal na afwerking bestaan uit drie clusters of woonzorgentiteiten. Als benaming voor deze drie afzonderlijke eenheden is gekozen
voor drie Herdersemse toponiemen of plaatsnamen die reeds van oudsher op
heel wat oude kaarten van de gemeente voorkomen.
Cluster 1 (gebouw kant Grote Baan): ‘Den Oudenhof’.
Naam afkomstig van reeds lang verdwenen hoeve (‘het oude hof’), welke gelegen
was aan het einde van de Boskant (nu Pontweg), richting Wieze. Hiervan afgeleid
is de nog bestaande ‘Oudehofbaan’ die loopt van de Broekstraat tot het einde van
de Koekeroel.
Cluster 2 (middelste gebouw): ‘De Vlieguit’ (opening in 2023).
Naam waarvan de betekenis moeilijk te achterhalen is, maar die toch reeds op
heel wat oude kaarten van Herdersem vermeld staat. Mogelijks afgeleid van een
persoonsnaam, in de betekenis van ‘een zorgeloos individu, iemand die vrolijk
door het leven gaat’. De ‘Vlieguit’ is gesitueerd langs de nog bestaande
‘Vlieguitweg’, een wegel die loopt van de Broekstraat naar het ‘Sternekken’, op
de grens van Herdersem met Aalst langs de Boskant (nu Pontweg).

Cluster 3 (gebouw kant Alfons De Cockstraat): ‘Den Aert’ (opening in
2024).
‘Aert’ betekent vaste grond, plein, werf, markt aan of bij een water gelegen, dus
aanvankelijk een wal, kade, laad- en losplaats voor schepen. Dergelijke plaats
bestond ook te Herdersem langsheen de Dender, momenteel ‘kaai’ genoemd.
Gedurende vele eeuwen was dit de plaats van waaruit de abdij van Affligem haar
wereldvermaarde stenen (afkomstig uit de zandgroeven van Meldert)
verscheepte naar alle hoeken van Europa. Deze zandsteen werd gebruikt bij de
bouw van talloze meesterwerken. ‘Den Aert’ werd al heel snel één van de
gehuchten van Herdersem. De huidige ‘Aartstraat’, lopende van de Grote Baan
tot aan de Dender, is nog een verwijzing naar deze wijk.
Voor de namen van de verschillende afdelingen binnen elke cluster werd
teruggegrepen naar de benaming van een aantal oude Herdersemse
dorpsherbergen die reeds vele jaren verdwenen zijn. Deze herbergen waren
meestal niet meer dan de (woon)kamer van het huis ingericht als
‘huiskamercafeetje’. We willen hiermee een sfeer creëren van geborgenheid,
huiselijke gezelligheid, gemoedelijkheid, samenhorigheid, ontmoeting, intimiteit
en rust.
Cluster 1 (drie afdelingen, namen die verwijzen naar natuurelementen)

‘'t Schuitje

Voormalige herberg gelegen aan de
Dender, huidige woning van de familie
Aimé De Witte-Auweryckx. Was
oorspronkelijk kolenmagazijn en
eigendom van Gustaaf De Bièvre en
zuster, koopman te Wieze. Het huis
werd gebouwd in 1923 en was herberg
tot 1938 onder de naam ’t Schuitje’.
De naam verwijst naar de kleine
overzetboot die er meermaals daags
werd ingelegd om passagiers over de
Dender vlugger in Gijzegem of
Hofstade te brengen.

‘De Hovenier’
Verdwenen herberg aan de Grote Baan, gelegen schuin tegenover het Parochiaal
Centrum. Aanvankelijk uitgebaat door Joannes Troch, later voortgezet door
schoonzoon Camiel De Vlieger-Troch en laatst door diens zoon Albert De Vlieger.
Deze herberg was dan ook tot in de zestiger jaren van de vorige eeuw gekend als
‘Bij Vliegers’. De naam verwijst naar het beroep van de oorspronkelijke uitbater.
‘De Lindekens’
Oude herberg gelegen aan het einde van de Aartstraat dichtbij de Grote Baan
schuin tegenover de hoeve De Meyst. Aanvankelijk uitgebaat door Alfons Van
Leuven, nadien door Benoit Pieters en laatst door de familie De Clerck-Van de
Maele. De naam verwijst naar de rij lindebomen die vooraan de woning stonden.
Momenteel zijn nog een aantal van die lindebomen aanwezig in het landschap.

Cluster 2 (drie afdelingen plus afdeling Kortverblijf, namen die verwijzen
naar oude beroepen):
‘De Witborstel’
Voormalig café en winkel in voedingswaren
aan de Broekstraat, eigendom van en
uitgebaat door het echtpaar Benoit Boel-Van
den Meerssche. De vader van Josephine Van
den Meerssche was van beroep ‘witter’ of
stukadoor te Moorsel, waar hij een café
uitbaatte onder dezelfde naam. Vandaar de
naam ‘In de Witborstel’. De laatste bewoners
waren de familie Richard Steenhout-De Loore.
Het huis is momenteel afgebroken.
‘De Wegge’ (KV)
Oude herberg gelegen aan de Grote Baan
naast de kapel van OLV ten Rozen, vóór de
Eerste WO uitgebaat door Camiel Ledegen.
Nadien werd de woning eigendom van de
familie Richard Heynderickx-Cooreman. De
naam van de herberg is afkomstig van het feit
dat er een baskuul aanwezig was waarop een
vracht tot duizend kilogram kon worden
gewogen. Deze werd veelvuldig gebruikt door
klanten die met hun vracht dan verder richting
Dendermonde reden. De link met ‘wegen’ is
dan ook vlug gelegd.
‘De Gareelmaker’
Verdwenen herberg gelegen aan de Grote
Baan tegenover het ‘Koortskapelletje’, woning
momenteel bewoond door de familie Johan
Van Damme-Fransen. Voor de Eerste
Wereldoorlog uitgebaat door Eugeen Van
Molle, nadien door zoon Adolf Van Molle en
laatst door diens zoon Frans Van Molle. De
naam van de herberg duidt op het beroep van
de opeenvolgende eigenaars en uitbaters.

‘De Kuiper’
Oude herberg aan de Grote Baan recht
tegenover de maalderij Buyle in het ouderlijk
huis van de familie Bruyland, momenteel
eigendom van de familie Wim De CockSmekens. De naam verwijst naar het beroep
van de eigenaar en uitbater. Een ‘kuiper’
maakte en herstelde houten vaten die
gevormd waren van duigen en hoepels, een
beroep dat op vandaag niet meer bestaat.

Cluster 3 (Dagverzorgingscentrum en Lokaal Dienstencentrum):
‘De Wederkomst’ (DVC1)
Oude herberg gelegen aan de Grote Baan op de hoek met de Aartstraat (kant
Wieze). De oorspronkelijke uitbater was Alfons Van Leuven, vandaar ook bij ‘Van
Leuvens’. De zaak was ook een beenhouwerij. Een precieze verklaring voor de
naam van deze herberg is niet gekend.
‘De Welkom’ (LDC)
Oude herberg gelegen in de Alfons De Cockstraat (huidig hummer 21) en
stamcafé voor diverse Herdersemse verenigingen. Grootste bloeiperiode in de
jaren zestig met toenmalige uitbaatster Noëlla Van den Steen. Het café verdween
ca. 1975. De naam verwijst eenvoudig naar de toegankelijkheid van de herberg.
‘'t Koninkshof’ (DVC2 in 't Oud Klooster)
Gewezen herberg gelegen in de Alfons De
Cockstraat (voormalige Kerkstraat) recht
tegenover de Vrije Basisschool. Vóór de
Eerste Wereldoorlog werd de zaak uitgebaat
door de familie Frans De Cock-Vermoesen, die
ook metselaar was van beroep. De herberg
had een buitenbollenbaan en werd zeer druk
bezocht door de mannelijke bewoners van het
naburige rustoord. Later werd de zaak
uitgebaat door Petrus Verhaegen-Ledegen en
nadien door diens zoon Paul Verhaegen-De
Geest. Op de plaats van deze herberg stond
voordien een boerderij die eigendom was van
een zekere De Coninck, gekend onder de
naam ’t Hof van Konink’, vandaar de
naamgeving.

Fons Dierickx

GAW 'T OUD KLOOSTER
Thema Muziek
Wij stellen jullie één van onze bewoners voor: Syroit Emiel.
Emiel is zeer muzikaal en speelt Trompet en synthesizer.
Hij volgde les aan de Academie in Dendermonde en speelde bij de
Koninklijke Harmonie Concordia et Docilitas Herdersem.
Hij is een enorme liefhebber van klassieke muziek van Andrew
Lloyd Webber en Beethoven.
Hij speelt zelf al 4 jaar geen trompet meer maar luistert nog elke
dag naar muziek.

DVC DE REGENBOOG &
DE REGENDRUPPEL
Stel je een wereld voor zonder muziek….
Wat is er allemaal al niet gecreëerd met louter 7
noten en een notenbalk van 5 lijntjes. Muziek is
“oneindig”.
Toch bijzonder vreemd dat personen met dementie
geen herinneringen meer kunnen ophalen, veel data
van hun harde schijf is uitgewist. Er is die nieuwe
werkelijkheid waarin zij vertoeven, maar muziek,
daar schieten ze meteen van wakker. Muziek is iets
wonderlijks.
Bepaalde bezoekers hebben me al verrast omdat ze
alle aan bod komende liedjes kunnen meezingen,
sommigen hebben zelfs de tekst niet nodig.
Bij een van de personen met verregaande dementie
had ik onlangs mijn gsm dicht bij haar oor geplaatst
en de tekst vlak bij haar gezongen. Ik volgde haar
lipbewegingen en stelde tot mijn verbazing vast dat
ze bepaalde stukken tekst perfect mee prevelde.
Wat ik bij onze personen met dementie vaststel is
dat de meesten bij het horen van muziek,
eenvoudig een lied zingen is al voldoende,
‘reageren’.
Ik
vind
het
fantastisch
dat,
niettegenstaande zij zoveel vermogens verliezen
het vermogen om naar muziek te luisteren, liedjes
te zingen of te fantaseren niet verliezen. Reden
genoeg dus om bij het organiseren van activiteiten
veel op muziek in te zetten.

DVC DE REGENBOOG &
DE REGENDRUPPEL
Hiermee worden bepaalde zones in de hersenen ‘geactiveerd’ en
‘gestimuleerd’ en het is een krachtig wapen om de ‘onrust’ bij
personen met dementie even weg te nemen.
Rony, één van onze bezoekers in het DVC De Regenboog, en zelf
jarenlang accordeonist bij een 3-koppige band, hoorde bij een
zangsessie op het DVC opnieuw de allereerste accordeonmuziek
die hem deed beslissen om ook accordeon te spelen. Hij was
ontroerd en pinkte een traan weg.
Ik ben zelf reeds van mijn 11 jaar intensief met muziek bezig en
heb hierdoor reeds een aantal unieke zaken kunnen beleven.
Muziek is voor mij erg belangrijk in mijn leven, voor mijn moeder
ook. Muziek bezorgt me meestal een zeer goed gevoel. Ik ben
reeds drie keer met mijn moeder naar een concert van Nana
Mouskouri geweest, zij adoreert haar. Na de eerste drie noten die
zij zingt is het al prijs, mijn moeder begint te wenen. Zij weent niet
van verdriet, zij weent omdat ze zich goed voelt. Dit klinkt
contradictorisch maar muziek triggert blijkbaar iets bij mijn moeder.
Ik denk dat maar weinig mensen niet getriggerd worden door
muziek. Van alle kunsten zit muziek het dichtst op je emotie.
Muziek heeft in mijn leven een bijkomende ‘Dimensie’ gecreëerd. Ik
voel me bevoorrecht en ben daar erg dankbaar voor. Muziek als
therapie gebruiken bij onze bezoekers in het DVC om hun fysiek en
vooral psychisch welzijn te bevorderen is mijn doel.
Alexander Stordiau
Zorgkundige DVC

DE MEANDER
Uit de pen van Christiane Geurts
(gedichtje dat ze hoorde van haar mama)

Van 10 naar 100
10 zijn onze kinderjaren
20 denkt men reeds aan paren
30 mocht men zijn getrouwd
40 is men reeds te oud
50 gaat men al aant zakken
60 voelt men ongemakken
70 is men oud en stram
80 neemt de wereld af
90 daalt men op en af
100 is heel erg straf

DEN OUDENHOF
De eerste bewoners namen hun intrek in de nieuwbouw
op 19, 20 en 21 april.
De teamcoaches en het personeel van 't Schuitje, De
Hovenier en De Lindekens zijn er helemaal klaar voor.

Sandra De Gendt
Teamcoach
't Schuitje

Melissa Brondeel
Teamcoach
De Hovenier

Laura Van der Jeught
Teamcoach
De Lindekens

20

22

MEI

AGENDA BEGELEIDERS
WONEN EN LEVEN
Maandag 2 mei: Schoenenverkoop - 14u30 - Patio
Dinsdag 3 mei: Zitdansen - 14u30 - Patio
Donderdag 5 mei: Bezoek van de alpaca's - 10-12u - Tuin
Vrijdag 6 mei: Bezoek van basisschool 't Meivisje - 10u - Patio
Vrijdag 6 mei: Eucharistieviering, pater Rik De Gendt - 14u30 - Patio
Vrijdag 13 mei: Gebedsdienst, Dhr. Gaston Heyvaert - 14u30 - Patio
Dinsdag 17 mei: Klassiek uurtje - 10u - Patio
Vrijdag 20 mei: Gedachtenisviering voor de bewoners die overleden
zijn in de periode van september tot december 2021 - 14u30 - Patio
Zaterdag 21 mei: Alternatief schoolfeest Vrije School Herdersem
(meer info volgt)
Dinsdag 24 mei: Contactkoor - 10u - Patio
Vrijdag 27 mei: Gebedsdienst, Dhr. Gaston Heyvaert - 14u30 - Patio

Nog even dit: de handwerk- en
kaartclub zijn we in een nieuw jasje aan
het steken.
Meer info volgt snel!

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.

MUZIKALE PRESENTATIE
François en Marc verwennen
jullie met 'Een tintje klassiek'.
Dinsdag 12 mei om 14u30 in de
Patio

ACTIVITEITENAANBOD
LDC
FILMAVOND
'LA VITA E BELLA'
I.s.m. OKRA Wieze
Vrijdag 6 mei om 19.00u in de ontmoetingsruimte
van 't Oud Klooster

Expo oude postkaarten
Zondag 8 mei van 9-12u - De Bron
GEZINSWANDELING
Op 15 mei is het de internationale dag van het
gezin. Dus: we gaan wandelen met het hele gezin!
Gaan jullie mee? (+/-6km)
Start op de parking van Zorgcampus Denderrust

SAMEN LEZEN
"Samen lezen" met Monique en Christiane zal
doorgaan op dinsdag 17 mei van 14.30u tot
16.30u. We lezen mooie verhalen, praten en leren
erover bij tijdens een gezellige en verrijkende
namiddag.

DAENSWANDELING IN AALST
MET GIDS KOEN DELMOITIE
Zondag 22 mei van 9:30 - 11:30

Meer info, prijzen en inschrijven voor een van deze activiteiten
via LDC De Dendervallei

ACTIVITEITENAANBOD

Nieuw!!!

Iedereen die zorg
draagt voor een
kwetsbare persoon is
welkom om elkaar een
hart onder de riem te
steken en tips uit te
wisselen.
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Op 02 mei om 19u willen we graag
uitgebreid kennis maken met iedereen en
ervaringen uitwisselen. Er komt iemand
langs om haar verhaal te vertellen.
Ongetwijfeld hoor je situaties waar je jezelf
in herkent.
Op 20 juni om 19u verwennen we de
aanwezigen in het kader van zelfzorg, want
23 juni is het de dag van de mantelzorger.
Een ontspannende verrassing wacht op jou!

s.vanbelle@denderrust.be
ergo-dagcentrum@denderrust.be
dendervallei@denderrust.be
0491/56 44 19
ACTIVITEITEN

WEEK VAN DE VALPREVENTIE:
TERUGBLIK
Tijdens de week van 4 april galmde iedere voormiddag het liedje
“Jurusalema” door de boxen van Denderrust.
Hiermee kwamen zowel bewoners als personeel in beweging. Met
een lach werd er met de armen en de benen bewogen. Dit kunnen
we alleen maar aanmoedigen.
Op woensdag 6 april zetten we een 12 uren stappen op poten.
Hier werden 82 toeren gestapt ten voordele van “Levenvreugde” en
“kom op tegen kanker” dat door Bert Surmont zal overhandigd
worden.
Hiermee werd er 250 euro verzameld.
Een initiatief en bedrag waar we terecht fier mogen op zijn!!

ARTIKEL

MEIBOOMPLANTING
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Wat is een meiboom ?
De meiboom was oorspronkelijk een levende boom
die men op de eerste meidag kapte, met bloemen
en kransen versierde, en dan plantte op de
voornaamste dorpsplaats. Rond deze boom werd
gedanst, meiliederen gezongen en menige pint
gedronken. Met de meegebrachte takken en
twijgen werden de huizen van de dorpsoverheden
en andere hooggeëerde personen versierd.
Volgens sommige volkskundigen zou dit gebruik ver in de geschiedenis teruggaan en
zijn oorsprong vinden bij de Germanen, zelfs tot bij de Kelten.
Wat was het doel bij het planten van de meiboom ?
Wanneer we in de maand mei belanden is de winter voorbij. De meizon doet overal
nieuw leven ontwaken. Het “ planten van de mei “ is dus niets anders dan een vaarwel
aan de winter en een welkom aan het nieuwe leven, aan de zon. Vroeger gingen deze
feesten ook gepaard met het stoken van vuren, waarmee men dan symbolisch de
winter en de kwade geesten verbrandde.
Hoe oud is dit gebruik in onze regio ?
Aangezien onze regio bekend staat als één van de
oudste dorpen in Vlaanderen, zal ook het gebruik
om de mei te planten zeer oud zijn. Uiteraard is het
altijd moeilijk om daar schriftelijke bronnen van
terug te vinden. En toch vinden we een spoor dat
teruggaat tot 1667! In een rekeningboek uit deze
streek leest men dat er in dit jaar “8 schellingen
groten“ betaald zijn aan Duitse soldaten van het
“garnizoen liggende binnen Denremon(de)“ en dit
om geen “meibomen te kappen binnen deser heerlijkhede“. Welnu, als er een verbod
bestond om meibomen te kappen, is het ook logisch dat het gebruik bestond om
meibomen te planten !!!

Vanwaar het verbod om meibomen te kappen?
Wanneer we oude rekeningen bekijken, dan valt het ons op dat de kostprijs van het
hout, in vergelijking met andere zaken of grondstoffen, aan de hoge kant lag. Dit is
niet abnormaal, want hout was een zeer gezochte grondstof in die tijd. Denken we
maar aan de huis- en scheepsbouw en aan de bouw van windmolens, waar overal
houtverwerking aan te pas komt. Het hoeft ons dan niet te verwonderen dat hout
een vrij dure en zeldzame grondstof geworden was. Bovendien hadden de
aanhoudende oorlogen het bosbestand erg gehavend. Zolang het planten van de
mei beperkt bleef tot één boom op de voornaamste dorpsplaats, kon dit het
bosbestand weinig deren. Doch, weldra begon iedere wijk of gehucht zijn eigen
boom te planten. Het is dan dat de overheid heeft ingegrepen en een wet heeft
uitgevaardigd die het kappen van meibomen verbood.
Om de wet te eerbiedigen en terzelfdertijd toch een meiboom te kunnen oprichten,
ging men over tot het vervaardigen van een boom die men vele jaren na elkaar kon
gebruiken.
Het spreekt vanzelf dat zo een maaksel niet op alle plaatsen goed gelukt was.
Toch in deze streek werd een boom vervaardigd die model zou gestaan hebben
voor tientallen meibomen uit de weide omtrek! Dit hebben wij niet uitgevonden. Het
is Alfons De Cock, de grote volkskundige, die dit schreef in 1916, in het tijdschrift
“Vlaamsch Leven“. Hierin schreef hij het volgende. “Onze streek was
hoogstwaarschijnlijk het uitgangspunt van waar dat volksgebruik zich over heel de
streek Dendermonde- Aalst- Ninove- Assche verbreidde“. Al die meibomen zijn
naar hetzelfde plan vervaardigd en hebben de zelfde versiersels “

Tijd om eens goed te lachen!

MOPPENTROMMEL
Baziel
Liever lui dan moe:
De gemeentelijke ploegbaas wist dat er onder zijn werklieden
zeker 10 waren die liever lui dan moe waren. Hij dacht erover
na hen met een smoes alsnog werklustiger te maken. Hij zei:
“Ik heb een zeer gemakkelijk werkje voor de meest luie
werkman. Wil die luiste werkman zijn hand eens omhoog
steken?“. Direct gingen 9 handen de lucht in. De ploegbaas
vraagt verwonderd aan Baziel: “Waarom steekt gij uw hand niet
op?”
Daarop antwoordt Baziel gewoon: “Teveel moeite!”
Zo traag als een slak:
Baziel en Hector mogen samen beginnen werken bij de post.
Ze komen mekaar tegen langs de straat op hun eerste
werkdag. Ze babbelen een beetje en plots draait Baziel zich om
en trapt een slak dood. "Allé Baziel, woarom trapte gie die
slekke doad?” vraagt Hector verwonderd.
“Ewel, ze werkt op min zenuwen. Ze luptige al heel den
uchtend achter min hielen!“.
Vrouwelijke schoonheid:
Flavie kocht in een uitverkoop enkele schoonheids-producten.
Thuis was ze van alles aan het uitproberen, ze wil er zo jong
mogelijk uitzien. Na een paar uur rimpels bestrijden vraagt ze
aan Baziel: “Ewel, zeg nu nekeer eerlijk, oe oud zien’k er nu ut
“. Baziel schudt met zijn hoofd eens heen en weer en begint:
“Wel Flavie, je vel ziet er ut as een vrouwe van 20, joen hare
as iemand van 22 en je figure as iemand van 25,…“Oo Baziel,
da’s lief van je!” zegt Flavie. "Niet te rap, k'en nog nie gedoan
me uptellen wej” remt Baziel zijn vrouw af.

Blij weerzien:
Baziel zit in Zaventem te wachten op de landing van het
vliegtuig waarmee zijn broer voor het eerst in 30 jaar naar
België komt. Hector vraagt: “Go j’em nog wel kennen, je
broere?”. “k Zin’t nie zeker “ antwoordt Baziel, “hi et tenslotte
zoe lange weggeweest!” “En goat ie u nog wel herkennen?“
vraagt Hector. “Natuurlijk!“ zegt Baziel, “Ik ben toch nie
weggeweest hé“.
Goed betaald:
Bij een sollicitatiegesprek aan de gemeente’ vraagt Baziel
“Oevele betaald da werk?“. De secretaris zegt “30.000 om te
beginnen en later rond de 50.000.”. “Ewel,” antwoordt Baziel
“‘k gon ton loater es weerkommen.”
In de file:
Baziel heeft net een GSM gekocht en maakt een toertje met
zijn moto. Na een paar uur belt hij naar Flavie om te zeggen
dat hij pas laat thuis zal zijn omdat hij in de file zit. Om een
idee te hebben wanneer ze haar eten moet opzetten vraagt ze
“Oe lank is die file wel?”. “‘k Kunne ’t nie zien” antwoordt
Baziel ”want ‘k ston den eersten.”
Vriendendienst:
Baziel komt thuis en zegt tegen Flavie: “‘k En ne moat
utgenodigt voe ‘t eten vanavond”. “Zie je zot“ antwoordt
Flavie. “Ons kot is lik ne zwienestal, ‘k en gien commisses
gedoan, al de teloren zin vuil en ‘k en gien goesting om vele
tralala te doen !” “‘k Weet ‘k ik dat allemolle wel, vromens”
replikeert Baziel. “Ewel, woarom wil je tonn een van die
patchakels meebringen ? “vraagt Flavie een beetje boos. “
Voar ne goeie indruk te maken. Da kieken klapte deze morgen
van te trouwen! “.

Pierre, vrijwil iger
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MUZIEK

Met muziek door 't leven, want... Muziek verzacht de zeden.
Als muziek het ontbijt van de liefde is, wil je dan zo vriendelijk zijn mij
niet te storen voor lunchtijd? - JAMES AGEE.
Wij leren een tijdperk beter kennen via de muziek dan via de
geschiedenis ervan. - ROSEANNE AMBROSE-BROWN.
Een musicoloog is iemand die de muziek kan lezen, maar niet kan
horen. - THOMAS BEECHAM.
Muziek is een hogere openbaring dan filosofie. - LUDWIG VAN
BEETHOVEN.
Muziek vult datgene aan wat het woord laat liggen. - LODEWIJK DE
BOER.
Wie moderne muziek speelt, heeft het voordeel dat niemand het merkt
als hij een fout maakt. - GORDON BROWN.
Vrouwen houden van muziek als je hen het hof maakt. - CHARLES
DICKENS.
Muziek is het kostbaarste lawaai. - THEOPHILE GAUTIER.
De grootste muziek ontstond uit een samensmelting van pure fantasie
en wiskunde. - CECIL GRAY.
Als woorden tekort schieten, begint de muziek. - HEINRICH HEINE.
De muziek is de moedertaal van het hart. - ERNST HOHENEMSER.
Musicologie is voor de muziek wat gynaecologie is voor de liefde. HERBERT VON KARAJAN.
Praten is een slechte vorm van communicatie, muziek is beter. - JOHN
LENNON.
Het belangrijkste in de muziek staat niet in de noten. - GUSTAV
MAHLER.
Als alle muzikanten de eerste viool willen spelen, kan je geen orkest
meer samenstellen. - ROBERT SCHUMANN.
Het ergste wat je kunt doen, is met een muzikant over muziek praten. CHARLIE WATTS.
Als je slechte muziek hoort, is het je plicht ze te verdrinken in een
conversatie. - OSCAR WILDE.

ARTIKEL

MUZIEK WAS
MIJN EERSTE LIEFDE
Waarschijnlijk kent u het liedje ‘Music’ van wijlen John Miles. Wijlen, ja,
want deze artiest is eind vorig jaar op 72-jarige leeftijd overleden. Maar
John zal eeuwig in ons geheugen gegrift staan als “Mister Night of the
Proms”. Zijn wereldhit dateert al uit 1976, en John was sinds 1985 steeds
de centrale gast op dat muziekfestijn. Ik zag hem daar dan ook meerdere
malen aan het werk. Misschien herinnert u zich nog dat John in dat liedje
zong: “Music was my first love, and it will be my last”. Ik weet niet hoe het
bij u is, maar die zin is bij mij volledig juist. Muziek was immers mijn
eerste liefde, mij doorgegeven door wijlen mijn vader. En die zal steeds
bij mij blijven!
Muziek helpt mij doorheen moeilijke momenten. En wanneer je oudere
liedjes terug hoort, is het alsof een oude vriend bij jou komt aankloppen.
Meestal komen met een liedje ook herinneringen bovendrijven.
Herinneringen toen je nog jong was, toen je jouw eerste liefde ontmoette,
de openingsdans op jouw huwelijk, dat liedje dat je zo graag hoorde, en
waarop je stond te dansen, en ga zo maar door.
Muziek kan opwekkend werken, maar ook helend. Sommige muziek is als
het ware gemaakt om op te dansen, andere om bij weg te dromen, of om
op te ontspannen tijdens yoga en meditatie. En muziek is universeel,
want in iedere hoek van onze planeet klinkt muziek weer. Hoe dan ook
muziek heeft een positieve uitwerking op onze hersenen. Ze zorgt tevens
voor ontspanning, vermindert stress, en heeft een verlagende invloed op
de bloeddruk. Daarvoor is de stof dopamine verantwoordelijk, die in onze
hersenen voor een gelukzalig gevoel zorgt.
Of u nu houdt van klassieke muziek, pop, jazz, rock, soul, blues, folk,
kleinkunst, chanson, het maakt niet uit. Of u The Beatles, Willy Sommers,
Tom Jones of Beethoven verkiest, u maakt zelf uw keuze. Luister dus
elke dag naar muziek, en ga erin op. En zing mee!

Patrick Van de Wiele

Lieve Mama
Jij bent waar ik van hou,
Jij bent het die ik vertrouw!
Iedere dag sta je voor me klaar,
Dat is voor mij een bijzonder gebaar!
Lieve Mama
Zelfs in tijden dat het leven niet zo goed gaat,
Is het maar beter dat ik je even met rust laat!
Ik weet dat ik naar je toe kan komen,
omdat ik door jou altijd serieus word genomen!
Lieve Mama
Ik hoop dat je in tijden altijd mijn steun wilt zijn,
Ook al doe ik je soms wel eens pijn.
Ik steun je in tijden die ik samen met jou deel,
En die tijden doen mij veel!
Lieve Mama
Met dit gedicht wil ik duidelijk maken hoeveel je me doet,
Ook al durf het ik niet te zeggen, ik zeg het met volle moed!
Mama, de allerliefste in de hele wereld dat ben jij,
Er gaat geen dag zonder jou voorbij.
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Kleurplaat
Moederdag

Hang deze kleurplaat mooi ingekleurd aan je deur tegen 31
mei en ontvang een fleurige attentie.

Zoek de verschil en
Moederdag

Doolhof
Breng je de muzikant naar zijn instrument?

Puzzel
Welk stuk hoort bij welke foto?

Verbind de juiste termen met elkaar
pp

mezzoforte

luid

p

pianissimo

zeer zacht

mp

forte

zeer luid

mf

fortissimo

half luid

f

piano

zeer zacht

ff

mezzopiano

zacht

oplossing:

Resultaten tevredenheidsenquête bewoners GAW (29/1019/11/21) 23 bewoners van de flats hebben deelgenomen
100% is tevreden

Accommodatie

Maaltijden

95% zou aanbevelen

Zorgverlening

Medische begeleiding Activiteitenaanbod

Zingeving

Woonassistent

Informatie

….. = gemiddelde alle WZ,
groen=huidige score DR (% (heel) tevreden),
geel = score van enquête 2018 DR
Naar activiteitenaanbod bekijken we of er terug meer mogelijkheden zijn om
aan te sluiten bij activiteiten georganiseerd in het WZC en door LDC.
De oorzaak van de mindere cijfers voor ‘maaltijden’ en ’informatie’ zullen
bevraagd worden op een bewonersraad zodat we hierrond gericht acties
kunnen ondernemen.
Alvast bedankt voor het vertrouwen en de deelname aan de bevraging!

