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In mei leggen alle vogels een ei maar bovenal zingt iedere vogel zoals
hij gebekt is. Elke ochtend, voorafgaand aan mijn wekker, word ik
vergast op een aanzwellend ‘fluitconcert’ recht-evenredig met de
overgang van donker naar licht. Helaas houdt de haan van de buren hier
helemaal geen rekening mee en start zijn enthousiast gekraai op de
meest onmogelijke momenten, dag en nacht… En toch ben ik gelukkig
te mogen leven met deze natuurlijke geluiden, veel beter en aangenamer
dan het geraas van auto’s, artificiële geluiden enz.
Dit alles om een aanknopingspunt te zoeken met de opstart van de
‘maandthema’s’ in Denderrust. Mooi initiatief onder impuls van onze
medewerkers en vrijwilligers welke op deze wijze maandelijks extra
kleur geeft aan de invulling van het woon-leef-gebeuren van onze
bewoners.
Voor de maand mei zal alles zich organiseren rond het thema ‘muziek’.
Alsof we in Denderrust de andere maanden niet met muziek bezig
zijn… Immers gaat hier geen dag voorbij of er knalt wel één of ander
deuntje door de geluidsinstallatie al of niet begeleid door dans of
beweging. Muziek brengt mensen bij elkaar, geeft meerwaarde, emotie,
geluk.
Door al te veel andere prioriteiten in combinatie met de restricties van
Corona staat mijn eigen muzikaal leven, iets te veel naar mijn zin, op
een laag pitje. Ik besef dat ik dit erg mis. Ondertussen borrelen heel veel
ideeën en initiatieven bij mij op, smeken mijn gitaren om wat meer
aandacht. Kortom, mijn goede voornemen voor de maand mei is
aansluiting zoeken bij het maanthema en zelf weer actief aan de slag te
gaan. Wanneer binnenkort dan ook opnieuw concerten mogen, zal niets
of niemand mij nog tegen houden. Wie weet zien we elkaar daar terug…
Freddy Horlez
Algemeen directeur
1

MEIBOOMPLANTING

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
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‘garnizoen
liggende
binnen
Denremon(de)’ en dit om geen ‘meibomen
te kappen binnen deser heerlijkhede’ .
Welnu , als er een verbod bestond om
meibomen ter 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 “
Pierre
Omwille van de opgelegde Corona-maatregelen zal er helaas geen festiviteit georganiseerd worden
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rond het opzetten en inhuldigen van onze meiboom. De meiboom zal wel eerstdaags opgesteld
worden op zijn gekende plaats in onze tuin, zodat iedereen er kan van genieten.

MEIMAAND: MARIAMAAND
Liefde gaf U duizend namen
Groot en edel, schoon en zoet
Maar geen een die 't hart der Vlamen
Even hoog verblijden doet
Als de naam, o Moedermaagd,
Die gij in ons landje draagt.
Schoner klinkt hij dan al d'andren
Onze Lieve Vrouw van Vlaand'ren
Waar men gaat langs Vlaamse wegen
Oude hoeve, huis of tronk,
Komt men U, Maria, tegen,
Staat Uw beeltenis te pronk
Lacht ons toe uit lindegroen
Bloemenkrans of blij festoen
Moge 't nimmer hier verand'ren
O gij Lieve Vrouw van Vlaand'ren
Blijf in 't Vlaamse harte tronen
Als de hoogste koningin
Als de beste moeder wonen
In elk Vlaamse huisgezin
Sta ons bij in alle nood,
Nu en in het uur der dood
Ons, Uw kind'ren, en ook d'and'ren
Liefste Lieve Vrouw van Vlaand'ren

Pastoraal team
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MEI = BLOEIMAAND
Is mei nat, een droge juni volgt zijn pad.
Het weer wat koel en een buitje erbij, dat maakt in mei de
landman blij.
Als de eiken in mei gaan bloeien, zal alles volop gaan groeien.
Is in mei het weer mooi, dan ziet de schuur maar weinig hooi.
Waait in mei de bloem door het veld, een rijke oogst wordt dan
voorspeld.
Is het koud en bloeit de meiboom, veel van haar pracht gaat
verloren.
Als het onweert in mei, valt er vaak hagel bij.
Is in mei de temperatuur te hoog, dan houden we het in de
zomer niet droog.
Het onweer in de schone mei, doet het koren bloeien op de hei.
Maartse wind en aprilse regen, beloven voor mei een gouden
zegen.
Nachtvorst in mei, houdt ’t jonge groene niet schadevrij.
Onweer in mei, maakt de boeren blij.
Avonddauw en zon in mei, hooi met karren in de wei.
Avonddouw en koelte in de maand mei, brengen ons veel hooi
en wijn.
In mei een warme regen, betekent vruchten zegen.
In mei warme zachte regen, geeft gevulde aren en een
bloemenzegen.
Een bijenzwerm in mei, is een goed teken voor de wei.- De
meimaand tot juichmaand uitverkoren, heeft nochtans rijm
achter de oren.
Pierre
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Een man gaat naar de dokter en zegt: 'Ik kan 's nachts niet goed slapen .Ik heb
steeds van die vreemde dromen.' 'Wat droomt u dan allemaal?' vraagt de
dokter. 'Ik zie een hoop schapen die aan het voetballen zijn. ''Oké,' zegt de
dokter, 'ik geef u pilletjes en die moet u vanaf vandaag slikken.' 'Kan ik die niet
vanaf morgen beginnen te gebruiken?' vraagt de man. 'Waarom?' reageert de
dokter verbaasd. 'Het zit namelijk zo,' antwoordt de man, 'vanavond spelen ze
de finale.'

Twee vrienden gaan jagen in de Ardennen. Plots legt de ene aan en schiet in
het struikgewas naar een beest. Hij hoort het dier vallen en loopt er naar toe.
Bij nader toezien ontdekt hij dat hij een man doodgeschoten heeft. Hij gaat in
zijn portefeuille en ziet dat de man 2500 euro op zak heeft. Hij steekt die vlug
in zijn zak waarop zijn vriend zegt : ”Kom op man, elk de helft !!
“...Ha nee, schiet jezelf ook enen, hé makker!!”

Een vliegtuig is neergestort op een vlucht naar het zuiden, toch kan een koppel
zich redden op een onbewoond eiland. Niets wijst erop dat ze nog zullen
gevonden worden.
De man vraagt zijn vrouw (blijkbaar is zij degene die de financiën beheert):
“Lieverd, heb je onze inkomstenbelastingen betaald voordat je vertrok?”
En zij antwoordt: "Nee".
Hij vraagt haar ook: "Heb je onze onroerende voorheffing betaald voor
vertrek?"
En zij antwoordt: "Nee".
Hij vraagt haar ook nog: "En heb je onze verkeersbelasting betaald voordat je
wegging?"
En zij antwoordt andermaal: "Nee".
Dan springt de man recht, omhelst haar en kust haar uitzinnig.
Ze vraagt hem waarom hij zo blij is.
Hij antwoordt: "Ze zullen ons zeker vinden!"
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Een man komt een café binnen en vraagt een pint en een prei.
De waard brengt het gevraagde en de man steekt de prei in zijn oor, drinkt zijn
pint uit, haalt de prei uit zijn oor, betaalt en gaat weg. Dit herhaalt zich elke
dag, een week lang, en de waard is nieuwsgierig tot en met.
Als de man 's anderendaags een pint vraagt met een prei, zegt de waard : "Ik
heb geen prei vandaag , maar wel selder."
"Dat is ook goed", zegt de man, steekt de selder in zijn oor, drinkt zijn pint uit,
haalt de selder uit zijn oor, betaalt en wil weggaan.
"Ja maar," zegt de waard, die dodelijk nieuwsgierig is, "waarom steekt gij die
selder in je oor?"
"Omdat ge geen prei hebt," zegt de man.

Jefke en Pietje kwamen elkaar tegen op straat.
Pietje: “Hey Jefke, hoe is het jong, je kijkt zo beteuterd?”
Jefke: “Slecht jong.”
Pietje: “Wat scheelt er kameraad?”
Jefke: “Ik kom net van de dokter.”
Pietje: “En …. slecht nieuws gekregen?”
Jefke: “Dat niet direct, maar hij gaf me pillen mee, ik moet voor de rest van
mijn leven zo één pilleke per dag nemen.”
Pietje: “Dat is toch niet zóóóóó erg.”
Jefke: “Ter zaten maar twintig pillekes in dat doosje."

Twee blondjes stappen een schoonheidssalon binnen.
"Ha," zegt de receptioniste," zijn jullie zusters?"
"Hi hi" lacht een blondje "wij zijn niet eens katholiek!"

Een moeder in twijfel over haarzelf vraagt even bevestiging bij één van haar
kinderen.
Moeder: "Markske jongen, vind je dat ik een goede mamma ben?"
Zoon: "Ik ben Benny"
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Vraag een plaatje voor je maatje!

Op maandag 10/5 speelt DJ Kraakje
tussen 14u en 16u op verzoek!
Bewoners, familieleden en medewerkers kunnen liedjes
aanvragen en opdragen aan iemand.
Bij goed weer worden de liedjes in de tuin van Denderrust
live gespeeld door DJ Kraakje en opgenomen zodat we het
later kunnen uitzenden op het intern TV-kanaal 91.

Bij slecht weer gaat het door in de patio en wordt het
live uitgezonden op het intern TV-kanaal 92 zodat
iedereen kan meegenieten.
Vul het formulier in (te vinden aan het onthaal) en steek het in
de bus aan het onthaal/administratie.

Want een plaat kan geen kwaad!

8

9

DONDERDAG 13 MEI
ONZE LIEVE HEER HEMELVAART
Hemelvaartmens zijn
is volop leven
en het hoofd niet laten hangen
omwille van alle tegenslagen en donkere tijden
en niet naar boven staan gapen
alsof de oplossing
voor alle problemen
vandaar moet komen
is naar mekaar kijken
en weten en voelen en beseffen
met elkaar moeten we vooruit
met elkaar gaan we het aanpakken
en wat die Jezus deed,
dat doen wij ook…
kijk !

Wij vieren Onze Lieve Heer Hemelvaart tijdens onze
eucharistieviering op vrijdag 14 mei om 10 u, op TV-kanaal 92.
De viering wordt voorgegaan door Pater Rik De Gendt.
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ZONDAG 23 MEI
PINKSTEREN
Pinkstermens zijn
is volop leven
ramen en deuren opengooien
en praten met iedereen
en niemand is een vreemde
en niemand moet buiten blijven
en niet bang zijn,
van niemand,
van geen mens en geen macht.
Is de levensadem in de rug voelen
en volop mens zijn
en zich helemaal smijten…
begeesterd, bezield, enthousiast…
Spreek!

Wij vieren Pinksteren tijdens onze eucharistieviering op
vrijdag 21 mei om 10 u, op TV-kanaal 92.
De viering wordt voorgegaan door Pater Rik De Gendt.
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JARIGEN

VAN
DE MAAND
DE SADELEER
MAURICE

DE WATERLELIE
MARCKX YVONNA
CLAUS SHIRLEY
MEYERS CLEMENCE
RUBBRECHT DIANA

DE WILDE JEANINNE
VERSTRAETEN MARIA
BEKAERT LILIANA
DOOMS GODELIEVE

08/05/1941
13/05/1926
16/05/1933
30/05/1936

DE WATERVAL
ARIJS CLOTILDE
MOENS AGNES
DE NYS VICTOIRE
DE WIT JULIETTE
DE MEERSMAN ROSA
BRUYLAND LEOPOLDINA
VAN DEN BOSSCHE RITA

‘t FONTEINTJE
DE WILDE JEAN-PAUL
MAREELS JEANINNE

‘t OUD KLOOSTER

04/05/1925 !! CORRECTIE APRIL:
10/05/1945 BALLINCKX MARIA
10/05/1937 IPV MEERSMAN FRANCOIS
31/05/1943
VAN DORPE MARIE-JEANNE

DE MEANDER

05/05/1931
09/05/1930
10/05/1932
12/05/1933
18/05/1934
20/05/1930
20/05/1933

04/05/1932

26/04/1944

29/05/1937

PERSONEEL
LAUWERS BJORN
ROSSENEU SOFIE
DE GENDT SANDRA
VAN DER VEKEN HEIDI
VALLAEYS ELFIE
TROGH ELS
SCHAMPHELEER ANN
TEMPELS KELLY
VERMEIR ELS
VAN DEN BREMPT SYLVIA
BEERNAERT PHILIPPE
LIEVENS MIKHAEL

7/5/2000
12/5/1995
13/5/1976
18/5/1972
18/5/1994
19/5/1980
19/5/1973
23/5/1982
24/5/1983
26/5/1978
28/5/1962
29/5/1992

VRIJWILLIGERS
MARTINE SUPPLY
07/05/1932 ANN DE SMEDT
28/05/1932 CHRIS GEES
LIEVE JANSSENS

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

RIETVELD
DE BRUYN GERTRUDA
11/05/1933
VAN LANGENHOVEN JEANNINE 23/05/1939
DE KOSTER JOZEF
24/05/1934

DVC DE REGENBOOG/
DE REGENDRUPPEL
PLAS JACQUELINE
MICHIELS JAN

12/05/1942
14/05/1955

GELUKKIGE
VERJAARDAG!

NIEUWE BEWONERS

EN

GEBRUIKERS

DE MEANDER

9 K111 - Mevr. De Petter Jeaninne, geboren te Aalst op 25/03/1936 en
woonachtig te Aalst
DAGVERZORGINGCENTRA
DE REGENBOOG

9 Synaeve Yvette, geboren te Zelzate op 12/12/1947 en woonachtig te
Herdersem
DE REGENDRUPPEL

9 Vander Cruyssen Christine, geboren te Lochristi op 24/11/1941 en
woonachtig te Aalst
ASSISTENTIEWONINGEN ’T OUD KLOOSTER

9 Familie De Petter Louis – Aelbrecht Marie. Louis is
geboren op 15/07/1934 en Maria op 04/12/1936,
beiden afkomstig van Moorsel.
Wij wensen jullie allen een aangenaam verblijf in onze Zorgcampus!

ONZE DIERBARE OVERLEDENEN
Mevr. De Smedt Celestine, overleden op 04/04/2021 op 87-jarige leeftijd.
(Bewoner van afdeling Meander)
Dhr. De Smedt Willem, overleden op 28/04/2021 op 95-jarige leeftijd
(Bewoner van afdeling Meander)

PERSONEELSNIEUWS
We verwelkomen volgende nieuwe medewerkers:
9 Philips Jonas - Zorgkundige afdeling De Waterlelie
(bepaalde duur)
9 De Schryver Evi - Verpleegkundige afdeling Waterval
9 Vallaeys Elfie - Centrumleider LDC ‘De Dendervallei’/
Begeleider Wonen en Leven
9 Van Belle Sofie - Psychologe
9 Wuytack Els - Ergotherapeute afdeling De Waterval
9 Van Mulder Evelien – Begeleider Wonen en Leven
9 Van de Maele Jirka - Zorgkundige afdeling Rietveld/
’t Fonteintje
9 Van Langenhove Evy – administratief medewerke

VEEL SUCCES EN PLEZIER
MET JULLIE NIEUWE JOB!

! WIST JE DATJE !
Je kan ons Denderklokje
j elke maand bekijken
j
op
p onze website
www.denderrust.be
be in kleur.

EEN TROOSTPLEK IN ONZE TUIN
“Rouw is waardering van wat mooi was in het verleden.”
Wouter Deprez

Het afgelopen jaar is er één dat we nooit zullen vergeten.
We hebben het allemaal erg moeilijk gehad, elk op onze eigen
manier.
Het gevecht tegen het coronavirus is zwaar.
En we zijn in deze strijd jammer genoeg heel wat bewoners verloren.
Maar we vergeten onze bewoners niet.
Ze zitten in ons hart en in ons hoofd.
Om deze band met hen tastbaar te maken, hebben we in onze tuin een
“Troostplek” gemaakt: een rustige plek met mooie bloemen, waar je
even in stilte kan vertoeven op een bank. Een eerbetoon, een warme
herinnering, een stilteplek, een plek van troost.
Het is een plek die openstaat voor iedereen die er even behoefte aan
heeft. Voel je welkom om er even rustig aanwezig te zijn.

16

17

18

19

Wij hadden het zonnetje besteld en
konden in onze tuin genieten van een
heerlijke muzikale namiddag. Met dank
aan Claude met zijn partner Willy.
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En jawel, de
sfeer zat er al
direct in
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Proficiat Claude! Een knappe
man met een hele mooie stem.
Wij genieten enorm. Spijtig dat
wij nu onze maskers niet
kunnen afdoen en een dansje
“placeren”.
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Mooi, ’t leven is
mooi, zolang er
zon, muziek en
kinderen zijn…
(Will Tura)
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Laat de zon in je hart, ze
schijnt toch voor
iedereen, geniet van het
leven…(Willy Sommers)
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AGENDA
JANUARI
2019
AGENDA
MEI 2021
Zaterdag, 1 mei – FEEST VAN DE ARBEID

14u30 Handwerkclub

Maandag, 3 mei
Patio

An

14u30 Bezoek hondje

Dinsdag, 4 mei
Meander

An

Donderdag, 6 mei
10u45 Bijbelbabbel ‘Maria’
Waterlelie

An

Vrijdag, 7 mei
10u00 Gebedsdienst
TV-kanaal 92 Gaston Heyvaert
14u00 Film ‘Hoop doet leven’TV-kanaal 91
Will Tura
Zondag, 9 mei - MOEDERDAG
Maandag, 10 mei
14u30 DJ Kraakje: feest Moederdag
TV-kanaal 92 Filip en An
Dinsdag, 11 mei
10u45 Bijbelbabbel ‘Maria’
Meander

An

Woensdag, 12 mei
10u45 Bijbelbabbel ‘Maria’
Rietveld

An

Donderdag, 13 mei – HEMELVAART VAN DE HEER
Vrijdag, 14 mei
10u00 Eucharistieviering
TV-kanaal 92 Pater Rik
14u00 Film ‘Helmut Lotti: Latino love TV-kanaal 91
songs
Maandag, 17 mei
10u00 Liedjes van Eurosongfestival
TV-kanaal 92 An
14u30 Handwerkclub
Patio
An
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10u45
14u30
10u00
14u30

Dinsdag, 18 mei
Bijbelbabbel ‘Maria’
Waterval
Muziekdoos
Waterlelie
Donderdag, 20 mei
Klassiek uurtje
TV-kanaal 92
Tuintje maken voor Maria
Rietveld

An
An
An
An

Vrijdag, 21 mei
10u00 Eucharistieviering Pinksteren
TV-kanaal 92 Pater Rik
14u00 Concert: ‘75 jaar Eddy Wally’
TV-kanaal 91
14u30 Quiz Eurosongfestival
Meander
An
Zondag, 23 mei – PINKSTEREN
Maandag, 24 mei - PINKSTERMAANDAG

10u00 Contactkoor
14u30 Muziekdoos

Dinsdag, 25 mei
TV-kanaal 92 An
Waterval
An

Woensdag, 26 mei
10u00 Pastoraal snoezelen
Stille ruimte

An

Donderdag, 27 mei
10u45 Bijbelbabbel ‘Maria’
Fonteintje

An

Vrijdag, 28 mei
10u00 Gebedsdienst
Kanaal 92
Diaken Herman
14u00 Duitstalige muziek
TV-kanaal 91
14u30 Zangnamiddag
Fonteintje
An
Dit is een activiteit met de Beleef-TV
Deze activiteit is te volgen op TV-kanaal 91
Deze activiteit is te volgen op TV-kanaal 92
Deze activiteit staat open voor iedereen die wenst deel te nemen,
Corona-maatregeling in acht genomen.
26
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1. Westenwind, westenwind waai me weer naar mijn liefste toe.
Westenwind, westenwind ben het zolang alleen-zijn moe.
……………………………………………………………………………………………………………………
2. Leef, alsof het je laatste dag is, leef, alsof de morgen niet bestaat.
Leef, alsof het nooit echt af is, en leef, pak alles wat je kan.
……………………………………………………………………………………………………………………
3. Kom van dat dak af 'k waarschuw je niet meer neeneeneeneeneenee, van dat
dak af.
'K Waarschuw je niet meer, kom van dat dak af dat was de laatste keer.
……………………………………………………………………………………………………………………
4. ‘k Heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevezele en Genoelselderen.
‘k Heb zalen doen vollopen, ‘k heb ook zalen doen leeglopen.
‘k Heb succes gekend, ‘k heb ellende gekend. J’veux de l’amour, j’veux de
l’amour.
…………………………………………………………………………………………………………………
5. Chérie, chérie dans met mij de tango d’amoré. Chérie, cherie want wij zijn
voor elkaar geboren. Chérie, chérie blijf bij mij de hele nacht.
Chérie oh mijn cherié slechts op jou heb ik gewacht.
……………………………………………………………………………………………………………………
6. Goeie morgen, morgen, goeie dag. Goeie morgen, goeie morgen, blij dat ik je
weer vanmorgen zag. Goeie morgen, goeie morgen Goeie dag iedereen, dank
U wel dat ik er weer bij mag lopen.
……………………………………………………………………………………………………………………
7. Door de wind, door de regen, dwars door alles heen.
Door de storm, al zit alles me tegen, door jou ben ik nooit alleen.
……………………………………………………………………………………………………………………
8. De meeste dromen zijn bedrog, maar als ik wakker word naast jou
dan droom ik nog. Ik voel je adem en zie je gezicht Je bent een droom die
naast me ligt.
Je kijkt me aan en rekt je uit, eén keer in de zoveel tijd komen dromen uit.
……………………………………………………………………………………………………………………
9. Laat het gras maar groeien, laat het gras maar groeien, laat het gras maar
groeien. Rij het nooit meer af. Laat het gras maar groeien, laat het gras maar
groeien. Nee, ik rij het nooit meer af.
……………………………………………………………………………………………………………………
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[Trek de aandacht van uw lezer met een veelzeggend citaat uit het document of gebruik deze ruimte
om een belangrijk punt te benadrukken. Sleep dit tekstvak als u het ergens anders op de pagina wilt
plaatsen.]
1. Louis Neefs - Ach ………………..…..., de………………………. zullen bloeien ook al

zie je mij niet meer. Door je………………..…….. heen zul jij
weer………………..…….. net zoals die laatste keer.
2. Vader Abraham - Daar in dat………………………………... aan
de………………..…..., daar zijde…………………....gelijk en tevree. Daar in
dat…………..............................................., daar telt je………………….. of wie je
bent niet meer mee.
3. Marva - Rode………………….… in de………………...……, rozen rood
als…………………, die vertellen jou dat ik van je hou.
4. Willy Sommers - Oh laat de………….…. in je………………………, ze schijnt toch
voor iedereen. Geniet van het………………….want het duurt toch maar
even.
5. Rob de Nijs - Dag…………………...……...en dag………………...…..
Dag Zuster………………….……… Ik zie het hier niet zitten.
Ik ga naar …………………………………….
6. Frans Bauer - Heb je even voor mij, maak wat……………. voor me vrij. Ieder
uur van de……………. denk ik steeds aan jou……………. alleen jij maakt mij
blij.
Heb je even voor mij, maak wat tijd voor me vrij, zeg me wat ik moet
doen, want ik wacht op die……….….…. kom……………..…….……. bij mij.
7. Eddy Wally - Als…………………………..… ben ik………………………..…,
als…………………..…………… blijf ik bestaan. En als ik mijn………………... maar
laat horen, dan komen de……………….……. aan mijn kraam.
8. Will Tura - Ik ben zo……………………zonder jou. Niets kan mij binden bij
mijn…………………………….. Bij hen kan ik het…………………….vinden.
Het………………...ben ik…………….…..bij jou.

9. Bart Kaël - De…………………………… danst op en neer. Ze gaat dwars door
de woeste…………. En de huilende……….. gaat weer wild tekeer. Maar
de………………................zal nooit vergaan.
10. De Kreuners - Ik wil je, …….…….bij me,………….....van me, ga nooit meer
……….. Ik wil je,………..….bij me,……………..van me, ik word.……………………
Ik wil je,……..…….bij me,………………van me, zegt ze …………………………….,
en……………………………, elke dag!
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EEN LEUKE NAMIDDAG BEWEGEN OP WATERLELIE
Samen met bewoners een leuke namiddag op Waterlelie. In teken van
het thema ‘bewegen’, samen met personeel wat geturnd.
Enkele foto’s…

Jolien
Kerbusch
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DE MEANDER
De maand april stond volledig in het teken van bewegen want
“rust roest” en net dat willen we nu toch wel trachten te vermijden!
We deden regelmatig een wandelingetje, deden onze wekelijkse
“80 maar krachtig” gymnastieksessie, een ganzenbord met
bewegingsopdrachten
mocht
ook
niet
ontbreken,
…
dit en nog veel meer (oa. een konijnenrace/paasquiz) vulde de voorbije
maand onze dagen.

We hadden de voorbije maand ook een gezellig avondmaal. De
opdracht was “een gezonde maaltijd” bereiden, dit in het kader van
de week van de valpreventie. We kozen er hier samen voor om een
boerenomelet te maken. Het was om duimen en vingers van af te
lekken.
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Ook 1 april lieten we niet zomaar aan ons voorbij gaan maar ipv elkaar
de loef af te steken met grappen en grollen, kozen wij er dit jaar voor
om een wandeling te organiseren doorheen het WZC en overal werden
er moppen en cartoons omhoog gehangen!

Verder kijken we al uit naar wat de maand mei ons op zijn muzikale
notenbalk zal brengen want… in mei leggen wij een muzikaal ei!
Deze maand zal gekleurd worden door het thema muziek dus in een
aantal van onze activiteiten zal heel wat schwung zitten স


হ
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DE WATERVAL – BEWONER IN DE KIJKER
Deze maand:

Rosa de Meersman en Vicky Tielemans

Hallo,
Ik ben Rosa de Meersman.
Als kind ben ik opgegroeid in
Gijzegem. Ik ben er ook
blijven wonen nadat ik
trouwde met ‘mijnen Jef’.
Ik trouwde met Jozef
Verspeet op 17/5/1956.
We zijn dus dit jaar 65 jaar
getrouwd (en ik zie hem nog altijd even graag als vroeger স
).

হ
Samen hebben wij 3 kinderen: ons Jasmien, ons Nadine en onze
Chris(tiaan). We hebben ook 6 kleinkinderen.
Ik ben heel graag op stap (ik wandel graag).
Ik heb van kinds af altijd dieren gehad. Toen ik nog thuis wonen had
ik een cavia, Siska.
Mijn vader Adolf was poelier en mijn moeder Maria was huisvrouw.
Ik ben een echte zoetelip… ik eet graag snoepjes en koeken স


হ
Van harte proficiat met jullie
65ste huwelijksverjaardag!
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Tot slot nog een mooi gedichtje

MEI
de vogels beginnen te fluiten
en iedereen komt terug buiten
het gras is groener dan ooit
en de hemel is mooi bloot

het koude weer verdwijnt
het moment dat de zon weer schijnt

er komen weer blaadjes aan de
bomen
laat de bloemen maar komen

Veel liefs,
Bewoners en
team de waterval
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FONTEINTJE EN RIETVELD
Ons bewoners hebben genoten van de 1ste zonnestralen
met een leuke wandeling in de tuin.
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Namiddagje petanque gespeeld in de tuin,
ons bewoners hebben er zichtbaar van genoten.
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DE REGENBOOG EN DE REGENDRUPPEL
Ondanks het soms gure weer tijdens de maand april hadden we zowel
op ‘De Regenboog’ als ‘De Regendruppel’ lentekriebels.
Onder het motto ‘Bewegen is gezond’ organiseerden we een aantal
activiteiten: een ballontennistoernooi, een estafette, zitdansen en…..
Het enthousiasme was groot en iedereen gaf het beste van zichzelf.
Er werden dan ook heel wat gouden medailles uitgereikt voor hun
deelname, want ‘deelnemen is belangrijker dan winnen’!!
Na al deze inspanningen kon iedereen genieten
van een welverdiend ijsje.
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DE ASSISTENTIEWONINGEN
Altijd ambiance op de assistentiewoningen...
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In de week van 19-25 april werden we speciaal voor de tiende editie
van de week van de valpreventie uitgedaagd in vier opdrachten. Het
werd een grote strijd tussen de verschillende provincies. Allemaal om
met de titel van de beste valpreventieprovincie van 2021 naar huis te
gaan. Die strijd gingen we uiteraard maar al te graag aan!

Dankzij jullie inspanningen, enthousiasme en grote inzet mogen we
jullie met trots meedelen dat de provincie Oost-Vlaanderen de eerste

plaats behaald heeft!!

Proficiat aan jullie allemaal!!
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