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Willy

Terwijl ik dit voorwoord schrijf heeft het Overlegcomité opnieuw de
riem aangespannen en verstrengde maatregelen uitgevaardigd.
Geef toe, het ‘jojo-effect’ waar we nu al een tijdje tussen bengelen leidt
niet tot een algemene hoerastemming in de maatschappij.
Ik weet dat ik me op glad ijs waag doch soms vraag ik mij af of er niet
nog iets meer politieke en maatschappelijke moed nodig is om nog eens
een tijdelijke stevige ‘lockdown’ door te voeren? Op de radio hoorde ik
de getuigenis van een Belgische dame vanuit Nieuw-Zeeland waar men
de pandemie overwonnen had na slechts één ‘echte’ lockdown’. Echt
waar, het leven ging daar z’n gewone gangetje ondertussen, zonder
restricties. Uiteraard kunnen we heel wat argumenten aanhalen waarom
het aan de andere kant van de wereld op dit mega grote eiland totaal
anders is dan bij ons. Laat dit geen argument zijn om hier niet nog eens
allemaal samen ons best te doen.
Anderzijds, hier in Denderrust hebben we geen klagen. Al onze
bewoners en medewerkers zijn gevaccineerd en in goede gezondheid.
Ook zijn we er in geslaagd de nieuwe bewoners, medewerkers maar
vooral onze mensen die dagelijks naar het dagverzorgingcentrum
komen te vaccineren. Stapje voor stapje evolueren we naar een
‘normale’ situatie. Houden zo!
Voor wie het nog niet zou weten: onze bouwwerken beginnen vanaf nu
op kruissnelheid te komen. Dankzij onze ‘huisfotograaf’ Willy kunnen
jullie maandelijks de evolutie van de werf volgen in het vertrouwde
Denderklokje. Zeker de moeite waard. Langzaam maar zeker worden
de ‘contouren’ zichtbaar van wat het begin moet worden van een
ambitieus toekomstplan voor Denderrust maar bovenal een mooie
aangepaste woon-leef-zorgomgeving voor onze bewoners.
Freddy Horlez
algemeen directeur
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STA OP EN GA ...
JOUW WEG HEET PASEN :
"HET OPSTAAN VAN DE HEER IN MENSEN"
Christenen oefenen zich in deze corona-pandemie in "opstaan",
zij leggen zich niet bij alles neer.
Ze zeggen néé als iemand een ander onderdrukt,
ze staan op als blanke mensen menen dat ze meer waard zijn als
zwarten.
Ze protesteren als rijken steeds rijker worden op de rug van armen;
ze leggen er zich niet bij neer als één machtiger wil zijn dan de ander.
Ze komen op tegen het lakse klimaatbeleid en tegen stinkende lucht of
gif in de grond.
CHRISTENEN ZIJN OPSTANDIG.
Ze willen anders leven dan alleen maar voor meer en meer ten koste
van alles.
Hij werd mondDOOD gemaakt, maar Hij stond op en ging naar zijn
vrienden.
Zij herkenden Hem, toen en later en weer later en steeds opnieuw,
nu nog.
Dat komt door dat oude verhaal:
HIJ IS OPGESTAAN, zeggen ze, ECHT OPGESTAAN!
En waarom wij dan niet?
Heer keer ons tot elkaar,
steek het licht van Pasen in ons aan ,
richt ons op, doe ons opstaan, tot "VREDE" van
allen .
Gezegend Pasen!
Herman De Pelsmaeker
Permanent-diaken.
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PASEN
Doorbreek de stilte van de dood.
Spreek mensen aan en geef hen hoop.
Vertel hen hoe het leven
heel anders wordt
als wij nu net als Jezus kunnen samenkomen
en brood en beker
durven delen met elkaar.
Vertel hen hoe het leven
heel anders wordt
als wij nu net als Jezus
durven bidden
tot een Vader die zorg draagt voor ons.
Vertel hen hoe het leven
heel anders wordt
als wij nu net als Jezus
durven getuigen
dat liefde voor de medemens
het leven anders maakt.
Ja, doorbreek de stilte.
En vertel het aan de mensen:
Dit is niet iets uit een ver verleden!
Hij gaat nu verder
met ieder van ons mee
om een nieuwe wereld
en een nieuwe aarde
waar te maken.
Pastoraal team

Toon Vandeputte
3

OPZIJ, OPZIJ, OPZIJ!
WE WILLEN BREIEN, HAKEN, WEVEN,
NAAIEN, KOFFIEKLETSEN EN
WEER DOOR GAAN …
En of er in Denderrust dames zijn die van handwerken houden!
Om de veertien dagen komen deze dames op maandagnamiddag om
14u30 samen in onze patio. Een lekkere tas verse koffie hoort er
natuurlijk altijd bij.
Elke vorm van handwerk is welkom: breien, haken, weven, borduren…
Iedereen is vrij om te doen wat ze wil en kiest zelf wat ze wil maken.
Bij gebrek aan inspiratie worden er wel ideetjes aangereikt.
Tot op vandaag hadden we nog geen mannen in onze handwerkclub, al
zijn ook zij zeker welkom! Maar voorlopig plaatsen de mannen liever
een bestelling dan dat ze zelf komen handwerken.
Dat het
gezellig
bewijzen
e ge
e g iss in oonss cclubje,
ubje,, ddat bew
j e deze
de e foto’s
o o s wel:
we :
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Zuster Caritas en onze vrijwilligster Christiane Christiaens hebben
paashaaszakjes
p
j en vrolijke
j onderzetters gehaakt voor alle afdelingen:

Dank jullie wel!
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Onze handige vrijwilliger, Freddy De Meersman, maakte voor ons
vier mooie en stevige weefgetouwen.
Hierdoor kunnen meerdere dames tegelijkertijd een doekje weven.
Heel erg bedankt, Freddy ! We gebruiken ze goed!

Wil je graag aansluiten bij onze handwerkclub? Laat het weten
aan An, begeleider Wonen en leven. Je bent van harte welkom!
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SPREUKEN EN GEZEGDEN
9 Als je tijd hebt voor iemand, kijk je niet op de klok.

Phil Bosmans

9 Maak je geen zorgen, maak plannen. Winston Churchill.
9 Le sommeil est le seul ami qui ne vient pas quand on l'appele.

Diane de Beausacq

9 Kies ervoor om optimistisch te zijn, dat voelt beter.

Dalai Lama

9 Ook de donkerste nacht eindigt met het opkomen van de zon.

Victor Hugo

9 De zon schijnt voor jou, om jou, en wanneer zij moe wordt, begint
de maan en dan worden de sterren aangestoken.

Soren Kierkegaard

9 Schoonheid is overal. Aan onze ogen mankeert niets, maar onze
ogen kijken er vaak aan voorbij. Auguste Rodin
9 Laat het verleden niet je leven dicteren; maar gebruik het als
raadgever voor je toekomst.
9 Treuren over het verleden betekent dat je het heden voorbij laat gaan.

9 De kleine sterren schitteren altijd terwijl de grote zon ondergaat.
9 Geen getuige is beter dan je eigen ogen.
9 De nachtegaal zingt op doornen net zo mooi als op rozen.

Uit Georgie

Christiane De Brucker, vrijwilliger.
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Midden in de zomer…
Een trappist, een benedictijn en een jezuïet staan na een begrafenis van een
kennis toevallig samen, naast een café, en wisselen de nieuwtjes uit. Na een
poosje zegt de trappist: "Mannen, zouden we hier in dit café niet een trappist
gaan drinken, het is zo warm en ik heb dorst. Kom mee, ik geef een rondje."
De 3 gaan binnen en drinken een lekkere koele trappist.
"Nu is het mijn beurt," zegt de benedictijn "ik geef ook een rondje."
En ze genieten van een hartige druppel benedictine.
De jezuïet gebaart echter van krommen haas, en de trappist zegt na een tijdje
tegen de jezuïet: "Nu is het jouw beurt voor een rondje hoor!"
Waarop de jezuïet antwoordt: "Neen, ik kan niets aanbieden, want wij jezuïeten
laten ons niet op flessen trekken."

Een jonge poes heeft in het "Meubelpaleis" een dure driedeurs kleerkast
gekocht. De kast valt steeds in elkaar. Nadat de schoonheid de kast al zes, zeven
keer terug ineen stak stapt ze naar de winkel met haar klacht. De dag daarop
komt een technieker het probleem bekijken en op het moment dat de trein
passeert valt de kast uit elkaar.
De technieker zet de kast terug ineen en kruipt erin met een zaklamp,
schroevendraaier, vijzen, bouten enz. om bij de volgende passage van de trein
te kunnen zien waar het mis loopt. Plots trekt iemand de kastdeur open en de
technieker staat oog in oog met een boom van een kerel. Waarop hij direct zegt:
"Meneer je gaat het waarschijnlijk niet geloven maar ik sta hier op de trein te
wachten!"

In het schoonheidssalon…
“ Mevrouw Jansen praat niet meer met haar man.”
“ Waarom niet?
“ Ze vroeg hem om 100 euro om naar het schoonheidssalon te gaan.“
“ Nou en? “
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“ Hij gaf haar 1000 euro.“

Sollicitatie…
"En waarom denkt u geschikt te zijn voor de plaats als nachtwachter?"
"Ik word wakker bij het geringste geluid."

In de bibliotheek…
"Waar kan ik iets vinden over de vlucht naar Egypte?"
"Voor alles wat de luchtvaart betreft moet u op stand 25 zijn."

De jonge chirurg mag voor het eerst alleen een operatie uitvoeren, en een
oudere collega spreekt hem moed in.
"Het zal wel lukken, beste kerel, maar let er vooral op dat je niet in je vingers
snijdt."

"Zegen mij vader, want ik heb gezondigd tegen het zesde gebod", zegt een
Italiaanse jongen als hem de biecht word afgenomen. De priester vraagt: "Ben jij
Joe Pagano?" “Ja vader, dat ben ik." "En wie was het meisje?" vraagt de priester.
"Ik kan het niet zeggen Vader, ik wil haar eer niet schaden" zegt Joe. "Maar Joe
toch, ik ben zeker dat ik haar naam vroeg of laat te weten zal komen, dus kun je
het mij dan ook nu zeggen?” De jongen zwijgt. "Was het Tina Minetti?". "Ik kan
het niet zeggen". "Was het Teresa Mazzarelli?". "Ik zal het nooit zeggen". "Was
het Camelli?". "Sorry Vader ik kan haar naam niet geven". "Was het Cathy
Piriano?". "Mijn lippen zijn verzegeld". "Was het dan Rosa Di Angelo?" "Asjeblieft
Vader, ik kan het niet zeggen!" Vol frustatie zegt de priester: "Joe Pagano, uw
lippen blijven gesloten, ik waardeer dat, maar je hebt gezondigd en ik moet je
straffen. Je mag gedurende vier maanden de mis niet meer dienen. Ga nu maar
en zondig nooit meer..." Joe komt buiten en zijn vriend Franco vraagt: "Hoeveel
heb je gekregen?" "Vier maand vakantie en vijf goeie adressen!"
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GEDACHTEN IN DE TUIN
Ik heb leren roeien met riemen van stro, ik vorder heel
langzaam, maar traag is het soms ook heel mooi.
Hoe nauwgezetter je luistert naar de stem in jezelf, hoe beter je
hoort wat erbuiten gebeurt.
Als we dingen vanuit ons hart doen, is er sprake van verrijking
van het leven, dat van onszelf en dat van anderen.
Als je hoofd is verbonden met je hart, kunnen je handen en
voeten de meest wonderlijke dingen doen.
Een geslaagde relatie begint niet bij het vinden van de juiste
persoon, maar door zelf de juiste persoon te zijn.
Het geluk zit niet in de bestemming, maar in de geur van de
bloemen onderweg.
Wat ik niet zeggen kan en niet kan schrijven, zal ergens diep in
mij toch bij me blijven.
Mensen komen in je leven en verdwijnen er ook uit, maar alleen
vrienden laten voetafdrukken achter op je hart.
Het leven wordt niet rijker door vrij te zijn van emoties, wel
door vrij met emoties om te gaan.
Een vriend(in) is iemand die het lied van je hart kent, en het
opnieuw kan zingen als jij het vergeten bent.

Pierre
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KORT VERHAAL: SAMEN
In een uitgestrekte weide staan twee paarden. Een van de paarden blijkt
blind te zijn. Zijn eigenaar heeft besloten het paard niet af te maken. Hij
heeft een veilige en comfortabele schuur voor de paarden gebouwd. Bij
het andere paard heeft hij een kleine, koperkleurige bel aan zijn halster
vastgemaakt.
Het belletje zorgt er voor dat het blinde paard weet waar het ander paard
is. Zo houden ze elkaar de hele dag in de gaten. ’s Avonds als ze naar
de beschutting van de schuur gaan, loopt het paard met de bel voorop.
Regelmatig stopt hij om zeker te weten dat het blinde paard volgt.
En zo brengen de paarden samen de dag door.
Ze accepteren wie ze zijn, houden rekening met elkaar. En het gegeven
dat ze niet perfect zijn… ze kunnen er samen prima mee leven. En de
eigenaar ook.

Pierre

11

Optreden ter gelegenheid
van Pasen:
Zanger Diëgo Trivier

Op woensdag 21 april 2021 om 14u30
Bij goed weer in de tuin, bij regenweer op TV-kanaal 92

12

JARIGEN VAN DE MAAND
DE WATERLELIE
De Meersman Maria
Vereecken Mariette

09/04/1931
21/04/1925

DE MEANDER
Verhofstadt Suzanna
De Block Rachel

08/04/1922
13/04/1924

DE WATERVAL
Lenain Willy
Heyvaert Maria
Vermoesen Clement
Sijmons Frieda
Braeckeleer Augustine

11/04/1933
13/04/1932
15/04/1935
17/04/1942
29/04/1937

PERSONEEL
Van De Perre Jens 03/04/1992
Moortgat Katrien
08/04/1996
De Buck Carine
10/04/1965
Belmans Inge
12/04/1988
Willems Sigrid
14/04/1987
D'hondt An
18/04/1976
Van Droogenbroeck Gretel
22/04/1966
Baeten Christel
27/04/1965
Spinette Daphne
28/04/1995
Jansegers Iris
29/04/1972
Amelinckx Hilde
29/04/1975
Coppens Anny
30/04/1961

VRIJWILLIGERS
Patrick Callebaut
02/04/1959
‘t FONTEINTJE
De Nauw Marie-Jeanne 12/04/1936 Viviane De Schrijver 12/04/1951
Viviane De Decker 24/04/1948
‘t RIETVELD
Franck Maria
04/04/1929
Van Driessche Huguette 10/04/1932
DVC DE REGENBOOG
Roelant Godelieve
06/04/1941
Van der Zijpe Nicole
13/04/1953
Van Den Steen Roger
14/04/1934
Roels Agnes
22/04/1934
Van Mossevelde Emilienne24/04/1935
Kiekens Justine
25/04/1934
‘t OUD KLOOSTER
Vierstraete Augusta
De Kegel Christiane
Gabriëls Maria
Ballinckx Francois
Saeys Louisa

10/04/1929
14/04/1930
20/04/1925
26/04/1944
28/04/1939

GELUKKIGE
VERJAARDAG!

NIEUWE BEWONERS EN GEBRUIKERS
DE WATERLELIE
i K. 011: Dhr. Van Gijsegem Frans, geboren te Aalst op
12 oktober 1925, woonachtig te Aalst.
DE WATERVAL
i Mevr. Tonnelier Marie-Jeanne, geboren te Dendermonde op
25/12/1940, woonachtig te Wieze-Lebbeke

DAGVERZORGINGSCENTRA
DE REGENBOOG
i Mevr. Van der Zijpe Nicole, geboren te Aalst op 13 april 1953,
woonachtig te Herdersem.
DE REGENDRUPPEL
i Dhr. Amant Norbert, geboren te Aalst op 22 januari 1940,
woonachtig te Aalst.
i Dhr. De Sadeleer Maurice, geboren te Aalst op 04 mei 1932,
woonachtig te Aalst.
i Dhr. De Wolf Emiel, geboren te Aalst op 19 oktober 1936, woonachtig
te Aalst.
EEN AANGENAAM VERBLIJF TOEGEWENST
IN ZORGCAMPUS DENDERRUST!

ONZE DIERBARE OVERLEDENEN
Mevr. Vandenbroeck Maria, overleden op 08 maart 2021 op 91-jarige
leeftijd. (Bewoner van afdeling Fonteintje)
Mevr. Dellaert Erna, overleden op 22 maart 2021 op 77-jarige leeftijd
(Bewoner van afdeling Waterval)

PERSONEELSNIEUWS
We verwelkomen volgende nieuwe medewerkers:
Philips Jonas - Zorgkundige Waterlelie
De Schryver Evi - Verpleegkundige Rietveld/Fonteintje
Wuytack Els - Ergotherapeute Waterval
Van Mulder Evelien - Begeleider Wonen en Leven
Vallaeys Elfie - Coördinator LDC/Begeleider Wonen en Leven

ALLEN VAN HARTE WELKOM IN WZC DENDERRUST!
PENSIOEN
Op 30 april 2021 gaat onze animatrice Erica De Neef onze
Zorgcampus verlaten en genieten van een welverdiend pensioen.
Erica zette haar enkele 10-tallen jaren mateloos in voor al ‘haar’
bewoners. Ze heeft hen al die jaren weten te verblijden met een
assortiment aan activiteiten. Gaande van kookactiviteiten,
knutselmomenten, muzikale optredens organiseren of samen met de
vrijwilligers zelf optreden, sport en spel, uitstappen, noem maar op…,
of er ook gewoonweg ‘zijn’ voor de mensen, een luisterend oor
bieden, klaarstaan met raad en daad voor iedereen.
Erica maakte gans haar carriére in Denderrust deel uit van de
redactieraad van ons allom geprezen Denderklokje.
Ook dit deed zij met hart en ziel!
We willen Erica dan ook via deze weg in de bloemetjes zetten en haar
laten weten dat ze zal gemist worden en er nog veel aan haar zal gedacht
worden. Erica, geniet met volle teugen van je pensioen, je hebt dit meer
dan verdiend!
da
ve d e d!

Bedankt

Cupido zoekt wijze woorden
op afdeling WATERLELIE …
Met mijn vleugels op de rug en
een magische liefdesstaf in de
hand trok ik er als Cupido op
uit...
Op zoek naar de wijze woorden
van de meest ervaringsrijke
personen in Denderrust
We hebben
gelachen,
getetterd en
elkaar weer wat
beter leren
kennen…
Het was
hartverwarmend!
Engelengroetjes
van Yaelle
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DE MEANDER
De voorbije maand bruiste het op de afdeling alweer van drukte.
Samen met de natuur kregen wij met zijn allen ook al wat
lentekriebels en genoten we op de mooie dagen van het eerste
prille lentezonnetje! Stevig ingeduffeld trokken we de tuin in om
wat vitamientjes op te doen en wat deed dat deugd zeg!!

Verder hebben we deze maand ook lekker gekookt, een recept uit
grootmoeders tijd. Het voelde goed om nog eens zo’n gerechtje te
kunnen klaarmaken en zelf koken daar kregen we honger van
dus smulden we dubbel zo veel!

Ook benieuwd wat volgende maand voor ons in petto heeft?
Check dan zeker ook het volgende Denderklokje!
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DE WATERVAL – Bewoner in de kijker
DEZE MAAND:
Mathilde Van De Meerssche en aandachtspersoon Kathleen Daelman

Een babbel met mijn
aandachtspersoon Mathilde.
Telkens wanneer ik haar kamer
binnenkom zegt ze: ‘Zet u. Ik zou
u graag een tas koffie willen
aanbieden, maar ik ben hier niet
meer thuis,” een beetje
beteuterd.
“We zullen het eens over thuis
hebben”, zei ik en begon over de
schoolvakanties van de kinderen.
“Met Pasen,” zei Mathilde “was ik zo blij dat ik de kinderen eens kon verwennen
met paaseitjes rapen en toch nog een klein presentje dat ze zelf mochten
kiezen.”
Toen haar man nog leefde gingen ze al eens naar de zee met de trein, want een
auto wou haar man niet (hijzelf was redelijk sportief).
“Een appartementje met zicht op zee, dat had ik nodig.” zei ze.
Ze gingen immers veel wandelen.
Mathilde is een echt natuurmens, iemand die veel buitenlucht wil. Van zodra de
zon schijnt maakt ze onmiddellijk gebruik van haar terras aan haar kamer.
“Mijn man is vroeg overleden”, zei ze plots. “De kinderen waren nog relatief jong
en ik moest alleen verder, gelukkig wel met de hulp van mijn moeder die in onze
straat woonde.”
Af en toe ging ze ook eens een koffie drinken in 't stad van Aalst. “In een
koffiehuis voor wat meer klasse-volk,” zei ze Ϡ
Ϣ. “Niet dat ik hautain was maar
ϡ
daar kwamen alleen maar vrouwen en dat vond ik het best zo want plaats voor
18

een nieuwe liefde was er niet... laat staan tijd Ϡ
Ϣ.”
ϡ
“Het leven heeft mij niet gespaard,” vertelt ze “maar mijn motto is...
WAAR EEN WIL IS, IS EEN WEG!!”
Eigenlijk kijk ik naar haar op! Op deze leeftijd van 101 (bijna 102) nog zoveel
levensmoed en optimisme. Ze is vooral trots dat haar kinderen nooit iets tekort
zijn gekomen.
Haar moeder had voorgesteld om bij haar in te trekken in het ouderlijke huis en
haar huis te verkopen, wat ze ook deed. “Zo konden we ook de kosten delen”, zei
ze al lachendϠ
Ϣ. Nooit hebben ze echt ruzie gehad.
ϡ
Haar laatste wens is dat ze haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
nog eens samen kan zien. Ze vindt deze coronatijd maar niets. “We leven in zure
tijden” voegt ze er nog aan toe (en gelijk heeft ze).
Voor mij is ze een voorbeeld van een vrijgevochten vrouw. Sterk en
onafhankelijk.
Stiekem denk ik: ik wou dat ik kon zijn zoals zij is. Vooral haar positiviteit zou ik
willen in mijn eigen leven...
Ze geeft mij nog 1 goede raad mee... Doe wat je graag doet en niet wat anderen
willen wat je zou doen.
Een degelijke levensles van mijn bewoner die mijn aandacht volop verdient.
“Merci voor de babbel” zeg ik nog terwijl ik opsta en ze voegt er nog aan toe dat
haar deur altijd openstaat en dat ik mag langskomen wanneer ik wil.
Vele groetjes en tot volgende maand!
Bewoners en team de Waterval

Nota: bepaalde foto’s in onze artikels zijn
genomen voor de coronamaatregelen.
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'(5(*(1%22*(1'(5(*(1'5833(/
De voorbije maand zijn we druk in de weer geweest met
het maken van onze eigen unieke tuinkalender.
Maar wat houdt zo een tuinkalender nu precies in?
Onze tuinkalender staat vol tips en
weetjes die de gebruikers op weg helpen
om aan de slag te gaan met het planten
van de eerste zaadjes. Wat planten we
het best op welk moment van het jaar en
hoe
zit
het
juist
met
de
seizoensgebonden groenten en fruit?
Wat maakt hem zo uniek?
Onze gebruikers gingen samen met
Kathy aan de slag en wisselden hun
kennis omtrent zaden en planten uit
met elkaar. Verder werd ook hun beste
knip en plakwerk bovengehaald.

20
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Hieronder alvast een voorsmaakje:

Een goed mopje mag zeker niet
ontbreken in een kalender. ͧ
ͪ
ͩ
ͨ
21
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AGENDA ANIMATIE APRIL 2021

Donderdag, 1 april – WITTE DONDERDAG
10u00 Eucharistieviering
TV-kanaal 92 Pater Rik
Bezoek paasklokken
Vrijdag, 2 april – GOEDE VRIJDAG
10u00 Herdenking Kruisweg
TV-kanaal 92 An
Zaterdag, 3 april – STILLE ZATERDAG
Zondag, 4 april – Zalig

Paasfeest !

Maandag, 5 april - PAASMAANDAG
10u00 Paasviering
10u00 Bewegingsuurtje

Dinsdag, 6 april
TV-kanaal 92 Pater Rik
Woensdag, 7 april
TV-kanaal 92 An en Sofie

Donderdag, 8 april
10u45 Bijbelbabbel ‘Gebed’
Waterlelie
14u30 Jenga
Waterval
10u00 Gebedsdienst
14u00 Film
10u00 Klassiek uurtje
14u30 Handwerkclub

An
An

Vrijdag, 9 april
TV-kanaal 92 Diaken Herman
Filmkanaal 91 Parateam
Maandag, 12 april
TV-kanaal 92 An
Patio
An

Woensdag, 14 april
10u00 Bewegingsuurtje
TV-kanaal 92 An en Maaike
14u30 Bijbelbabbel ‘Gebed’
Fonteintje
An
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Donderdag, 15 april
10u45 Bijbelbabbel ‘Gebed’
Waterval
14u30 Volksspelen
Waterlelie
10u00 Gebedsdienst
14u00 Film

An
An

Vrijdag, 16 april
TV-kanaal 92 Gaston Heyvaert
Filmkanaal 91 Parateam

Maandag, 19 april
10u00 Pastoraal snoezelen
Stille ruimte An
14u00 Bewegen met Saartje
TV-kanaal 92 An en Sofie
Vandendriessche
10u00 Golden Oldies

Dinsdag, 20 april
TV-kanaal 92 Erica

Woensdag, 21 april
10u00 Bewegingsuurtje
TV-kanaal 92 An en Erica
10u00 Paasoptreden Diëgo Trivier
Tuin of patio An en Erica
Donderdag, 22 april
14u30 Bijbelbabbel ‘Gebed’
Rietveld

An

Vrijdag, 23 april
10u00 Eucharistieviering
TV-kanaal 92 Pater Rik
14u00 Film
Filmkanaal 91 Parateam
14u30 Zitdansen
Meander
An
Dinsdag, 27 april
10u00 Contactkoor
TV-kanaal 92 An en Erica
14u30 Handwerkclub
Patio
An
14u30 Koffiekrans en liedjes zingen
Meander
Erica
Woensdag, 28 april
10u00 Bewegingsuurtje en zitdansen
TV-kanaal 92 An en Erica
14u30 Gezellig samenzijn en
Flats of tuin Erica
lievelingsliedjes spelen
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Donderdag, 29 april
10u45 Bijbelbabbel ‘Gebed’
Meander
Maandbladbedeling door Erica

An

Vrijdag, 30 april
10u00 Gebedsdienst
TV-kanaal 92 Diaken Herman
14u00 Film
Filmkanaal 91 Parateam
14u30 Spelen met ballonnen
Rietveld
An

GOEDE WEEK
Witte Donderdag: 1 april 2021
Op Witte Donderdag herdenken we het laatste
avondmaal van Jezus, tijdens onze
eucharistieviering om 10 u.
De viering wordt voorgegaan door Pater Rik De
Gendt en is te volgen op TV-kanaal 92.

Goede Vrijdag: 2 april 2021
Op Goede Vrijdag herdenken we het lijden en
de dood van Jezus.
Jullie kunnen allen mee kijken en bidden om 10
u, op TV-kanaal 92.

Pasen
Op dinsdag 6 april zal Pater Rik De
Gendt voorgaan in onze Paasviering.
Ook deze eucharistieviering start om 10 u
op TV-kanaal 92.
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Maandthema april ~ BEWEGEN
Onder het motto ‘rust roest’ zetten
we bewegen in de maand april extra
in de kijker.
Onze paramedici op de afdeling
organiseert weer tal van
bewegingsactiviteiten. Hou de
aankondigen dus zeker in het oog!
Eén tegen allen, allen tegen vallen!
De hele dag stilzitten dat doen wij niet
in Denderrust.
Om dat te bewijzen, hebben wij ons ingeschreven voor de wedstrijd
‘de beste valpreventie-provincie’ van België.
Vanaf 1 tot en met 25 april zullen wij (lees bewoners en personeel)
4 verschillende opdrachten tot een goed einde trachten te volbrengen.
Hou de aankondigingen zeker in het oog, meer info volgt!

Maandthema mei ~ MUZIEK
EK
De maand mei staat in het licht van de
lentemelodieën.
We ggaan zingen
Deze activiteit
isg teenvolgen
springen, swingen en zingen.

op TV-kanaal 91
9

Onze medewerkers staan te p
popelen
p
om
met jullie deze muzikale maand te starten.
Muzikale voorstellen mogen
g steeds
doorgegeven
g g
worden aan de begeleiders
g
wonen & leven en de ergotherapeuten.
g
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Bewegen een feest…
geen ijdele woorden bij ons in Denderrust

27

28

1.

2.

29

30

En nu allen aan de slag, komaan mensen…
laat ons allen samen bewegen!
Hierbij alvast enkele heel doeltreffende basisoefeningen waar
we geen toestellen voor nodig hebben, gewoon ons lichaam.
Want we weten…excuses verbranden geen calorieën.

31
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Naar aanleiding van 10 jaar Week van de Valpreventie organiseert
ŚĞƚǆƉĞƌƟƐĞĐĞŶƚƌƵŵsĂůͲĞŶĨƌĂĐƚƵƵƌƉƌĞǀĞŶƟĞsůĂĂŶĚĞƌĞŶ

de grote valpreventiebattle
Ğ ǀŝũĨ sůĂĂŵƐĞ ƉƌŽǀŝŶĐŝĞƐ ĞŶ ƌƵƐƐĞů ƐƚƌŝũĚĞŶ ƐĂŵĞŶ ŵĞƚ
ďĞŬĞŶĚĞsůĂŵŝŶŐĞŶƚĞŐĞŶĞůŬĂĂƌĂĂŶĚĞŚĂŶĚǀĂŶǀŝĞƌŽƉĚƌĂĐŚƚĞŶ
ƌŽŶĚǀĂůƉƌĞǀĞŶƟĞǀŽŽƌĚĞ

‘beste valpreventie-provincie van het jaar’!
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Meer info? Ga naar www.valpreventie.be

oor
ev

n
lle

n zonder va
e
l
de

smaak vall
e
d

en

ief

e Week ac
d
t
t
ar

Spreuken en gezegden
Thema BEWEGEN
9 Laat degene die de wereld in beweging wil zetten, eerst zelf tot
actie komen. Socrates
9 De dans is een gedicht, waarbij elke beweging een woord is.
Mata Hari
9 Geluk is nooit een staat van evenwicht. Geluk is altijd in beweging,
altijd onderweg en het enige wat je kunt doen, is het spoor volgen.
Paulo Coelho
9 Lezen is voor de geest wat beweging is voor het lichaam.
Sir Richard Steele
9 Niet elke verandering betekent verbetering en niet elke beweging
is vooruit. Ellen Glasgow
9 Ware beleefdheid is volkomen gemakkelijkheid van beweging en
vrijheid. Zij bestaat eenvoudig hierin, dat men anderen behandelt
zoals men zelf gaarne behandeld wordt. William C.Brown
9 Het huwelijk lijkt op een schaar, waarvan de beide delen zo
aaneengevoegd zijn dat ze niet kunnen worden gescheiden; die
dikwijls in tegenovergestelde richtingen bewegen, maar altijd
iedereen straffen die tussen hen in komt. Sidney Smith
9 De hersenen zijn een spier die de wereld kan bewegen.
Stephen King
9 Om anderen te kunnen bewegen, moet je zelf bewogen zijn.
Benedictus
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De Lente

Kleurde het blad
Verwarmde de ziel
Van de boom
Ieder jaar opnieuw
Hetzelfde ritueel
Was jouw hart al geopend
Voor het nieuwe leven?
Het oude
achterlatend
Kom
Laat ons dansen
En zwijgen
En meebewegen

Op de nieuwe takken
Die buigen
Van de regendruppels
En zingen
In de stralen
De Liefde ontmoet
Het leven omhelzend
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OVERHEERLIJK PAASRECEPT
Deze snelle kaneelrolletjes van
croissantdeeg zijn heerlijk
bij de paasbrunch of het paasontbijt
Ingrediënten: 1 blik croissantdeeg large - 1
ei - 75 gr donkere basterdsuiker - 2
theelepels kaneel - 2 eetlepels zachte
boter
Bereiding:

Verwarm de oven op 200 graden. Meng de suiker met kaneel in een kommetje.
Rol het croissantdeeg uit en druk alle naden goed aan elkaar tot 1 grote lap deeg.
Besmeer deze met de boter en bestrooi met de kaneelsuiker. Snijd 8 dunne repen
van het deeg over de lange zijde. Snijd de repen op ca. ⅔ door en rol het langste
stuk op tot een rondje en leg op de bakplaat met bakpapier.

Halveer het overgebleven stuk reep en maak hier 2 oortjes van door ze te buigen
en vast te maken aan het rondje. Doe dit bijvoorbeeld met een vork. Je kunt de
oortjes het beste een beetje plat drukken anders bestaat de kans dat ze tijdens
het bakken omvallen.
Klop het ei los en bestrijk de haasjes hiermee. Bak ze in ca. 15 min mooi bruin in
de oven. Je kunt ze een dag van te voren maken en goed afdekken en de
volgende dag een paar minuten opwarmen in de oven, maar vers zijn ze wel het
allerlekkerste.

SMAKELIJK!
36

In het kader van de dag van de zorg
zingen onze bewoners met begeleiding
van onze directeur Freddy met zijn
muzikale partner Jan, het lied van
Noordkaap : ‘Ik hou van u’
Een ode aan alle personeelsleden die
ons met zorg hebben blijven omringen in
deze bijzonder moeilijke tijden.

