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Weemoedig kijk ik naar buiten. De regen valt in bakken neer, de honden
hebben helemaal geen zin om buiten te komen. Deze ochtend de
houtkachel aangestoken om ons te koesteren aan het warme
welbehagen. Gezellig binnen blijven is de boodschap.
Is dit juni? We hebben eerder een februari/maart-gevoel. Soms kijken
we met angst en afgrijzen terug op het hectische voorbije jaar. Echter,
positief te onthouden was het schitterende weer en ja ik weet het, toen
moesten we ook binnen blijven om een andere reden…
Terwijl ik hier zit te schrijven, net vandaag, is één van mijn grote
muziek-voorbeelden jarig. Robert Allen Zimmerman – Alias Bob
Dylan – werd tachtig! Ongelofelijk, iemand van wie ik altijd dacht dat
hij ‘forever young’ bleef kon met een beetje verbeelding bij ons wonen
op een assistentiewoning, gebruiker zijn van ons centrum
dagverzorging of bewoner van ons woonzorgcentrum.
Aan ambiance of animo zou het niet ontbreken, hoewel hij even goed
als knorpot en lastigaard door het leven gaat. Bob als voorzitter van
onze bewonersraad, zijn wekelijks uurtje concert in de patio of het
gebruiken van zijn ontelbare teksten en gedichten bij bezinning of
voorleesuur. Ik moet even stoppen met fantaseren en onbewuste
wensvervullingen.
Ondertussen ben ik mijn belofte van vorige maand nagekomen, mijn
instrumenten van de haak gehaald, een ‘soulmate’ gevonden en gestart
met musiceren. En ja, Dylan zal vertegenwoordigd zijn in ons
repertoire…
Ten slotte alvast aan iedereen een fijn en welverdiend verlof gewenst.
Hou het, ondanks alle versoepelingen en perspectief, vooral
verantwoord en veilig. ‘Het verleden mag je koesteren maar de
toekomst dien je te omarmen’ – Bob Dylan.
Freddy Horlez
algemeen directeur

Het zal zomeren in ons hart
als we ons verwonderen over de tere gratie
van een pas ontloken bloem
en over het verrukkelijke lied van een vogel
die de nieuwe dag begroet.
Het zal zomeren in ons hart
als we met goede vrienden genieten
van een zuiderse wijn
die van zon en vakantie doet dromen.
Het zal zomeren in ons hart
als we in uren van eenzaamheid
de mens niet vergeten
die zich helemaal verlaten voelt.
Het zal zomeren in ons hart
als we zo met anderen zijn begaan
dat om onszelf te beklagen
er geen tijd meer overblijft.
Het zal zomeren in ons hart
als we op God vertrouwen
die ons helpt alsmaar te groeien
tot de mens die we nog niet zijn
maar zo graag zouden worden.
Priester Valeer Deschacht

Pastoraal team

LEVE MOEDER
Op maandag 10 mei zetten we al onze moeders letterlijk en figuurlijk
in de bloemetjes.
Alle bewoonsters kregen een mooie plant met een kaartje.
Dj Kraakje zorgde voor een muzikaal feest. De bewoners, familieleden,
vrijwilligers en personeel konden een liedje aanvragen.
Hier werd massaal op gereageerd, wat voor emotionele en fijne
momenten zorgden. De teksten werden voorgelezen en gericht tot de
bewoner wat hen steeds een lach op het gezicht bracht.
Er werden veel liedjes van toen gespeeld en aangevuld met wat
hedendaagse nummers.
De bewoners konden aansluiten in de Patio of live meevolgen vanop
hun tv op de kamer of afdeling.

Er werd gezongen, gedanst, gelachen en gevierd.

[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.]

DE WATERLELIE
Beeckman Maria
Fruithof Joseph

12/06/1922
15/06/1931

DE MEANDER
Leemans Maria
Van Damme Frida
De Gendt Marcella

23/06/1933
27/06/1941
30/06/1929

………………………..

………………………..
DE WATERVAL
Verstraete Alice
Van Heck Suzanna
Corthals Marc

PERSONEEL
Quinteyn Shauni
Gahy Tiana
Daelman Kathleen
Buttiens Kristel
De Wever Lita
Schepens Geert
Aurousseau Christel
Vereecke Dirk
Denijs Kris
Caudron Christel
Carael Katrien

03/06/1993
06/06/1994
12/06/1965
15/06/1968
16/06/1983
21/06/1978
22/06/1967
24/06/1968
24/06/1982
26/06/1964
29/06/1984

14/06/1933
23/06/1935 ………………………..
27/06/1954 VRIJWILLIGERS
03/06/1947
……………………….. Jeanine Roelandt
Denis Ringoot
12/06/1945
FONTEINTJE
16/06/1951
Dewilde Armande
24/06/1944 Lutgart Van Damme
21/06/1945
De Schrijver Amandine 26/06/1933 Gaston Heyvaert
Piron Joseph
29/06/1932 Marie Therese Van Den Broeck
30/06/1956

………………………..

DE REGENBOOG
Van Droogenbroeck Willy
15/06/1936
Perquy Camille
29/06/1922
DE REGENDRUPPEL
Beurms Maria
18/06/1935
Nevens Georgette
24/06/1937

………………………..

’T OUD KLOOSTER
De Wever Joanna
03/06/1926
Van Caekenberghe Cyrilla
18/06/1929
Franck Marie
25/06/1931

………………………..

DE WATERLELIE
Ik ben Frans Van Gyseghem en ik woon op mijn oude dagen op afdeling
Waterlelie. Ik ben hier al goed op mijn gemak en open gebloeid, ‘k heb mijn
klapje en heb hier goede vrienden en vriendinnen gevonden. Mijn vader is
geboren in Brazilië en hierop ben ik toch wel fier. Ik ben in Aalst in ons huis
geboren. Ik ben opgegroeid in de straten van Aalst samen met de andere
kinderen van mijn straat. Samen hebben we veel kattekwaad uitgehaald dat
door de beugel kon. Mijn vader verkocht melk in de stad en ik ben altijd
meegegaan. Mijn vader werkte in de landbouw en heb dit overgenomen tot ik in
pensioen ging. Ik heb
altijd zo hard gewerkt
dat ik gezegd heb: “Als ik
in pensioen ben, doe ik
niets meer!” En heb dan
ook niets meer gedaan.
Vroeger heb ik altijd
een oogje gehad op een
meisje en heb haar dan
ook ten huwelijk gevraagd! Echt romantisch heb ik dit niet echt gevraagd…
“Kom vrouw, wat denk je? Zijn we weg om te trouwen?” En ik had geluk dat ze
ja gezegd had! Dit was de gelukkigste dag van mijn leven. We hebben samen 3
prachtige kinderen en al 3 kleinkinderen. Sommige takken van mijn familie zijn
naar ons thuisland teruggegaan en als ik mijn vrouw niet getrouwd zou hebben
zou ik meegegaan zijn. Maar ik ben enorm blij dat ik gebleven ben. ‘k Heb een
goed en productief leven geleid en ben er blij mee!
Wie graag eens bij mij komt voor een praatje, ik doe zeker mee.

DE MEANDER
De voorbije meimaand stond in het teken van muziek maar we deden
veel meer dan dat! We namen ook tijd om een speciale “gast” te
ontvangen, namelijk Pipa. Pipa is een hondje dat er vanaf de eerste
seconde dat zij op onze afdeling verscheen, in slaagde om bij elke
bewoner een stralende lach op het gezicht te laten verschijnen!!

Verder vergeten we ook niet dat de meimaand traditioneel de
Mariamaand is en planden we dus ook nog een momentje in om
haar in de bloemetjes te zetten!
Intussen zijn we ook begonnen met de maand juni te plannen want
aangezien we dan het thema “goed in je vel” uitgekozen hebben,
beloofd dat heel wat verwenplezier!

DE WATERVAL – Bewoner in de kijker
DEZE MAAND:
Josephine de Meersman en Christel Caudron
“De junimaand is de rozenmaand”
Josephine had vroeger in de
tuin lichtroze rozenstruiken
staan.
Het was haar taak om deze te
snoeien en te verzorgen.
Een boeket rozen met hoogteen laagteverschil vindt ze het
mooist.

Een liedje over rozen weet ze zo niet direct meer.
Maar dit kende ze nog toen ik dit begon te zingen:
‘Ik geef je een roosje, m’n Roosje
Ik geef je een roos elke dag
En ik hou van jou tot de wei zonder dauw
En de echo niet lacht om een lach.’

Als aandachtspersoon weet ik dus het perfecte kado

!

Aan alle bewoners en personeel in Denderrust wensen we jullie met
ons twee een leuke en fijne junimaand…
Met vooral veel rozen en vooral iedereen tevree!

VADERDAG
Net als Moederdag vond ook Vaderdag zijn bakermat in de Verenigde Staten.
Aan de wieg ervan stond een zekere Sanora Smart Dodd. Dodd werd opgevoed
door haar vader William nadat haar moeder gestorven was. Hij hertrouwde niet
en voedde zijn zes kinderen alleen op. Daarom wilde Sanora, toen zij zelf
volwassen was, hem laten weten hoe speciaal hij voor haar was. Hij was in haar
ogen een moedige, onzelfzuchtige en liefhebbende man en zij realiseerde zich
hoe zwaar dit alles voor hem geweest moest zijn.
Sanora's vader was geboren in juni, dus ze koos ervoor om de eerste Vaderdag
in Spokane te houden op 19 juni 1910. Het duurde nog tot 1966 voor er een
presidentiële verklaring werd ondertekend waarin de derde zondag van juni
uitgeroepen werd tot Nationale Vaderdag.
In België valt 'Vaderdag' jaarlijks op de tweede zondag van juni.

RIETVELD/FONTEINTJE

DE REGENBOOG
Gebruiker in de kijker:
Roelandt Godelieve

Hallo allemaal,

Ik ben Roelandt Godelieve.
Ik ben op 6 april 1941 geboren in Aalst.
In 1957 trouwde ik met Aloïs en samen kregen we vier kinderen. Mijn
jeugd speelde zich af in Aalst waar ik nog een tijdje gewoond heb
nadat ik getrouwd was. Nadien zijn we verhuisd naar Hofstade waar je
me de dag van vandaag nog steeds terug vindt.
Sedert enkele jaren kom ik met plezier 3x per week naar het
dagcentrum. Dit heb ik leren kennen door mijn man die hier ook vele
jaren geweest is. De reden waarom ik naar het DVC kom is omdat ik
graag eens een babbeltje doe en omdat ik graag onder de mensen kom.
Daar kan ik echt van genieten.
Mijn grootste hobby’s zijn breien, kruiswoordraadsels invullen en TV
kijken.
Ik hoop dat ik nog vele jaren naar het dagcentrum mag komen want
hier voel ik me goed in mijn vel!

Veel liefs,
Godelieve

DE REGENDRUPPEL
Muziek maakt alles toch veel leuker he… Daarom combineerden we
twee van onze favoriete dingen: Muziek en beweging!
Jij hebt zin om te bewegen.
Op welke stijl heeft geen belang.
Al wil je dansen in de regen,
Niets of niemand houdt je nu nog in bedwang!

AGENDA
JANUARI
2019
AGENDA
JUNI 2021
10u45 Handverzorging

Maandag, 31 mei
Waterval

Evelien

14u30 Handverzorging

Dinsdag, 1 juni
Meander

Evelien

Woensdag, 2 juni
Waterlelie
Fonteintje

An
Evelien

14u30 Vraaggesprek
14u30 Balspel

Donderdag, 3 juni
10u00 Hobbyclub: kaartjes Vaderdag
Patio
10u00
14u00
14u30
14u30

Gebedsdienst
Film
Vraaggesprek
Liedjes raden

Vrijdag, 4 december
TV-kanaal 92
TV-kanaal 91
Meander
Waterlelie

An en Evelien
Gaston Heyvaert
Parateam
An
Evelien

KERMISWEEK VAN MAANDAG 7 TOT VRIJDAG 11 JUNI
Maandag, 7 juni
Kermis met volksspelen
Tuin
14u30 Handwerkclub
Patio

Parateam
An

Dinsdag, 8 juni
Kermis met volksspelen
Tuin

Parateam

Woensdag, 9 juni
Kermis met volksspelen
Tuin
10u45 Bijbelbabbel: ‘Onze Vader’
Waterlelie
14u30 Vraaggesprek
Fonteintje
17u00 Pensen als avondmaal
Alle
afdelingen
Donderdag, 10 juni
Kermis met volksspelen
Tuin

Parateam
An
An
Keukenteam /
Parateam
Parateam

10u45 Bijbelbabbel: ‘Onze Vader’
14u30 Bezoek van hondje Pippa

Meander
Rietveld

Vrijdag, 11 juni
Kermis met volksspelen
Tuin
10u00 Eucharistieviering
TV-kanaal 92
14u00 Film
TV-kanaal 91
14u00 Bezoek snoepkarretje
Tuin

An
Elfie
Parateam
Pater Rik
Parateam
Parateam

Zondag, 13 juni - VADERDAG
Maandag, 14 juni
10u45 Bijbelbabbel: ‘Onze Vader’
Waterval
14u00 Feest voor Vaderdag:
Patio of tuin
Optreden zanger Diëgo Trivier

An
An en Evelien

Dinsdag, 15 juni
14u30 Bekende namen raden
Meander

Evelien

Woensdag, 16 juni
14u30 Bekende namen raden
Waterval

Evelien

Donderdag, 17 juni
10u45 Bijbelbabbel: ‘Onze Vader’
Rietveld
10u45 Hoger Lager
Fonteintje

An
Evelien

10u00 Gebedsviering
14u00 Film
14u30 Zangnamiddag
10u00 Zangvoormiddag

Vrijdag, 18 juni
TV-kanaal 92 Diaken Herman
TV-kanaal 91 Parateam
Meander
Evelien
Maandag, 21 juni
Waterlelie

Evelien

Dinsdag, 22 juni
Waterval
Patio

An en Evelien
An

08u30 Ontbijtbuffet
10u00 Klassiek uurtje
Voorleesuurtje met
14u30
Christiane en Monique

Waterlelie

An

14u30 Bezoek hondje Pippa

Fonteintje

08u30 Ontbijtbuffet
Rolstoelwash

Woensdag, 23 juni
Meander
Alle afd.

08u30 Ontbijtbuffet
Rolstoelwash

Donderdag, 24 juni
Rietveld
Alle afd.

08u30
10u00
14u00
14u30
14u30

Vrijdag, 25 juni
Ontbijtbuffet
Fonteintje
Gebedsdienst
TV-kanaal 92
Film
TV-kanaal 91
Grappige gedichten
Rietveld
Handverzorging
Fonteintje

Evelien
An en Elfie
Parateam
An en Evelien
Parateam
An en Evelien
Gaston Heyvaert
Parateam
An
Evelien

08u30 Ontbijtbuffet
10u00 Contactkoor
14u30 Hoger Lager

Maandag, 28 juni
Waterlelie
An en Elfie
TV-kanaal 92 An en Evelien
Waterval
Evelien

08u30 Ontbijtbuffet
10u00 Contactkoor

Dinsdag, 29 juni
Waterlelie
An en Elfie
TV-kanaal 92 An en Evelien

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

Tijdens deze maand nemen we eventjes de tijd om terug tot onszelf
te komen. We plannen enkele ontspannende activiteiten in waarbij
GENIETEN het centrale woord zal zijn!
Volg zeker de activiteitenplanning van de afdeling op om hierover
meer aan de weet te komen…

Na al deze ontspanning zijn we helemaal klaar om een drukke
vakantieperiode in te gaan want tijdens de maanden JULI en
AUGUSTUS snijden we het thema reizen aan! We vergeten hierbij
niet dat het ook de tijd van de Olympische Spelen is en houden onze

olympische
brandend! Onze vlam zal vertrekken in Denderrust
en als einddoel hebben we Tokyo in het vooruitzicht. Hoe we dit
allemaal coronaproof gaan aanpakken, kan gevolgd worden via de
activiteitenplanning op de afdelingen zelf.

Heeft u zelf nog ideetjes? Bezorg ze zeker aan de ergotherapeuten op
de afdeling of aan onze begeleiders wonen en leven

door Sofie, psycholoog

Tijdens de slaap herstelt je lichaam en verwerken je hersenen
de informatie van de vorige dag. Naarmate de leeftijd stijgt, ga
je minder diep slapen. Hierdoor hebben veel ouderen last van
slaapproblemen. Maar, beter slapen kan je leren! Aandachtig
zijn voor wat je slaap beïnvloedt noemen we ‘slaaphygiëne’.
ZORG VOOR EEN VASTE AVONDROUTINE

Met een vast avondritueel signaleer je aan je lichaam dat het
bijna tijd is om te slapen. Probeer om op een vast tijdstip aan
je avondritueel te beginnen, en doe steeds dezelfde
handelingen

(omkleden,

verwarming

uitzetten,

tanden

poetsen, …) in dezelfde volgorde.

BEWEEG VOLDOENDE OVERDAG

Beweging zorgt ervoor dat je lichaam fysiek moe wordt en
brengt je tot rust. Je hoeft hiervoor niet intensief te sporten:
een halfuurtje wandelen zorgt al voor een positief effect.

VERMIJD DUTJES

Ook al zijn dutjes vaak verleidelijk, toch is het best om deze te
beperken. Ze zorgen er immers voor dat je ’s avonds moeilijker
in slaap valt. Een kort dutje duurt maximum 30 minuten en
vindt best plaats voor 15u.
BEPERK KOFFIE EN ALCOHOL

De cafeïne in koffie zorgt ervoor dat je hersenen
gestimuleerd worden. Ideaal om wakker te worden, maar
een kop koffie ’s avonds kan ervoor zorgen dat je moeilijk in
slaap geraakt. Alcohol zorgt wel voor makkelijker inslapen,
maar ook voor een verminderde slaapkwaliteit.
ZORG VOOR BUITENLICHT EN -LUCHT

Op basis van de hoeveelheid licht maakt het lichaam
‘melatonine’ aan, een stof die je slaperig maakt. Daarom is
het niet alleen belangrijk om ’s avonds licht te mijden (bv.
van de televisie), maar ook om ’s ochtends en overdag het
licht op te zoeken. Zo kan je jouw interne klok juist zetten.
Na deze tips nog steeds slaapproblemen?
Praat erover met iemand die je vertrouwt.

