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     Seniorenfeesten 2019. Medewerkers in een volledig andere rol. Herkent u ze? 

E.H. De Decker, Bruno De Gendt, Karen Van Rumst,  
Katrien Van Vaerenbergh, Jonas Van Den Abbeele  
en het Kiné – team 
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Voorwoord 
 

Het nieuwe jaar is er voor de echte 
Dendermondenaars één om naar uit te 
kijken. De Ros Beiaard – ommegang is 
een gebeuren waar velen nu al 
opgewonden van worden. Aangezien 
het edel dier maar één keer om de tien 
jaar zijn opwachting maakt is het voor 
velen de laatste kans om de kloeke 
viervoeter nog eens te aanschouwen. 
2020 is ook een schrikkeljaar, niet echt 
iets waar we ons zorgen moeten over 
maken, maar we weten er wel graag 
het fijne van. 
In het hoekje van de dokter hebben we 
het over slaaphygiëne. Moeten we ons 
dan voorstellen dat we enkel mogen 
gaan slapen als we ons proper 
gewassen hebben? En de tanden 

gepoetst? Of is het meer dan dat? Dr Bruno De Gendt is de geschikte 
persoon om er ons wat meer uitleg over te geven. 
Pastor Katrien heeft het over christelijke meditatie en het geheugenkoor. 
Met de start van het nieuwe jaar beginnen we ook met een nieuwe rubriek: 
onze zintuigen. Myriam pakt in dit eerste kwartaal het zintuig: ‘horen’ aan. 
We zullen merken dat, hoewel de meeste mensen beschikken over dit 
prachtige zintuig, dat je eigen wil om iets te horen daar een invloed op 
heeft. Iets dat je niet graag hoort, hoor je dikwijls niet… 
In de rubriek ‘Ten huize van …‘ een gezicht dat de meesten onder ons wel 
kennen: vrijwilligster Suzanne Van Cauwenberg. Ze vertelt ons wat meer 
over haar wekelijkse voorleesmomenten op de bewonersafdelingen. 
Verder kunt u de vaste ingrediënten van een Nieuwjaarseditie terug vinden.  
We hebben de top 10 van de oudste bewoners van ons wzc. 
We hebben een terugblik op een toch wel heel drukke decembermaand.  
We schenken u alweer een mooie activiteitenkalender en in de 
gebruikersraad werden een aantal beslissingen genomen die ons allen 
aanbelangen. 
Aan alle lezers wensen wij bij deze veel leesplezier. 
  
Wij willen onze lezers ook melden dat ons infokrantje ‘Toonhoogte’ 
steeds te bekijken is op onze website:  (u vindt toonhoogte onder 
‘werking’) 
www.wzcsintantonius.be 
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Jarige bewoners 

 

Januari 

Jeanine Berckmoes 02/01/1937 83 0210 A Klaverweide 
Roger De Meersman 03/01/1938 82 0101 A Rietveld 
Vera De Clopper 05/01/1929 91 0220 A Klaverweide 
Lydia Vanden Abbeele 07/01/1934 86 0274 A Klaverweide 
Honorina Goossens 09/01/1928 92 0273 A Klaverweide 
Liesbeth Decaluwé 10/01/1954 66 9178 A Rietveld 
Francine Windey 13/01/1931 89 0059 B Vlasbloem 
Gustaaf De Clippeleir 14/01/1929 91 0226 A Klaverweide 
Marie-Jeanne Meirsman 16/01/1938 82 0034 A Vlasbloem 
Marietta Waegeman 16/01/1931 89 0126 B Rietveld 
Denise Moeyersoen 17/01/1934 86 0147 A Vlaspit 
Frans Maroten 17/01/1931 89 228 Klaverweide 
Mario Van Brabandt 23/01/1948 72 9179 A Rietveld 
Maurice D'hooge 23/01/1937 83 0060 A Vlasbloem 
Sijlvain Haegemans 25/01/1955 65 9176 A Rietveld 
 

Februari 

Blanche Pieters 02/02/1925 95 0154 A Vlaspit 
Alida Barbier 03/02/1938 82 0048 A Vlasbloem 
André Van den Abbeele 06/02/1935 85 0032 A Vlasbloem 
Philomonena V.D. Abbeele 14/02/1934 86 0058 A Vlasbloem 
Maria Van Hoyweghen 15/02/1936 84 0219 A Klaverweide 
Mariëtta Barth 18/02/1930 90 0114 A Rietveld 
Denise Van den Eede 19/02/1952 68 0133 A Vlaspit 
André Baert 20/02/1945 75 0137 A Vlaspit 
Rita Waterschoot 22/02/1956 64 0061 A Vlasbloem 
Maria Verstraeten 25/02/1933 87 0224 A Klaverweide 
Anne Marie Fierens 26/02/1950 70 0112 A Rietveld 
 

Maart 

Lia Catteauw 02/03/1940 80 0059 A Vlasbloem 
Alice Vanloo 03/03/1935 85 0036 A Vlasbloem 
Andrea Ringoet 03/03/1931 89 0214 A Klaverweide 
Robertus De Loose 03/03/1933 87 0060 B Vlasbloem 
Godelieve Van De Velde 07/03/1930 90 0043 B Vlasbloem 
Lea Cassiman 11/03/1938 82 0121 A Rietveld 
Paul Ruys 12/03/1931 89 0206 A Klaverweide 
Albert De Cock 13/03/1932 88 0126 A Rietveld 
Jan Moruanx 16/03/1931 89 0277 A Klaverweide 
Alice Baetens 16/03/1928 92 0159 B Vlaspit 
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Yvonne De Koning 20/03/1934 86 0128 B Rietveld 
Maria Bracke 21/03/1933 87 0039 A Vlasbloem 
Paula Heyvaert 23/03/1928 92 0117 A Rietveld 
Maria Theresia Peters 23/03/1930 90 0153 A Vlaspit 
Anita Wellens 25/03/1926 94 0158 A Vlaspit 
Alphonsine Pieters 26/03/1930 90 0045 A Vlasbloem 
Bernard Vergaelen 27/03/1959 61 0049 A Vlasbloem 
Paul Van den Bossche 28/03/1932 88 0103 A Rietveld 
Maria Dierickx 29/03/1927 93 0118 A Rietveld 
 

         

Welkom aan de nieuwe bewoners: 
   
 

Vlasbloem (06/12/19) 

  
 
 
 
 
 
 
 

Vlaspit (06/12/19) 

  
 
  
 
 
 
 
 

Rietveld (06/12/19) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saerens 
Christiana 
(Grembergen) 

D’Hooge Maurice 
(Appels) 

De Blende Paul 
(Grembergen) 

Van Puyenbroeck Maria 
(hamme) 

De Donder Erik 
(Grembergen) 

De Smet Maria 
(Grembergen) 
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Klaverweide (06/12/19) 

 
 
 
 
 
 
 

 Volgende bewoners verbleven  in kortverblijf 
(Situatie op 06/12/2019) 
 

Vlasbloem: Verhavert Ivonne (Zele), De Soeter Josefa (Sint-Gillis),  
Mijs Gilbert (Grembergen) 
Vlaspit: Beirens Monique (Zele), Van Nerum Alfreda (Dendermonde), De 
Cock Oscar (Grembergen), Eeckhoudt Marie Jeanne (Dendermonde), 
D’Hooge Marcel (Appels) 
Rietveld: De Brandt Simonne (Dendermonde), De Decker Paul 
(Grembergen), Van Riet Blondine (Hamme), Mijs Gilbert (Grembergen) 
Klaverweide: Van Puyenbroeck Maria (Hamme),  
De Saeger Egidia (Dendermonde) 
  

Volgende bewoners verblijven in kortverblijf 
(Situatie op 06/12/19) 
 

Vlasbloem: Lim Thiauw-hwat (Dendermonde), Vereecken Coleta (Hamme) 
Vlaspit: Sterck Karel (Dendermonde), Roels Maria (Zele) 
Rietveld: Fierens Anne Marie (Grembergen),  
Verschueren Magda (Grembergen) 
Klaverweide: Mertens Margareta (Lokeren) 
 
 

Wij gedenken de overleden bewoners (tot en met 12/12):  

Vlasbloem 
Van Duysen Marie José wed. De Keyser Honoré  
°Moerzeke 10/12/1929 +25-09/2019 
Verhavert Ivonna °Zele 21/10/1927 +11/10/2019 
Vanhoenacker André echtgen. De Kee Elfrida  
°Knokke 02/05/1953 +24/11/2019 
De Nil Marcel wed. Boogmans Maria °Opwijk 22/06/1927 +27/11/2019 
Van Den Broeck Justine wed. Goossens Eduard  
°Hamme 08/11/1925 +16/12/2019 
 
 

Van den Abbeele 
Marie Therese 
(Hoeilaart) 
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Vlaspit 
Verhelst Mariette wed. De Vriendt Marinus  
°Sint-Gillis-D’monde 08/08/1933 +04/09/2019 
 
Rietveld 
Dierick Agnes echtgen. Segers 
Willy °Grembergen 05/03/1935 
+31/10/2019 
Van Riet Blondine wed. De Rycke 
°Moerzeke 07/02/1931 +03/11/2019 
Van Bosbeke Pierre wed. Willems 
Godelieve °Schaarbeek 03/12/1924 
+05/11/2019 
Mijs Franciscus °Moerzeke 
12/08/1927 +29/11/2019 
De Ridder Augusta wed. Mathys Albert  
°Baardegem 05/03/1928 +05/12/2019 
Van Boven Elza wed. Minnebo Alfons °Oudegem 13/09/1937 +17/12/2019 
 

Nieuwjaarswensen directie 
 

Moge het licht van Kerstmis jullie 
brengen …  
Genoeg tijd om van de kleine dingen te 
genieten.  
Voldoende rust om stil te staan bij de 
mooie momenten.  
Oprechte vriendschap die het hart 
verwarmt.  

Open ogen om het positieve in jezelf en in elkaar te zien.  
 Nederige deemoed om de eigen verdienste te relativeren.  
Sterke schouders om elkanders lasten te helpen dragen.  
Stevige handen om te helpen waar het nodig is.  
Tranen van geluk om het succes van anderen.  
Troostende woorden bij tegenslagen en verdriet.  
Gezonde humor om te kleuren wat somber is.  

  
En een glimlach om elke dag van 2020 mee te starten!  
De Directie  
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Vrijwilligersnieuws 
 
Bij de start van 2020 willen we alle 
vrijwilligers van het wzc persoonlijk 
bedanken voor de onbaatzuchtige 
inzet van het voorbije jaar. We 
willen hen meteen ook het beste 
wensen voor het komende jaar. 
We doen dit met een 
nieuwjaarsreceptie op vrijdag 24  
januari om 14 uur in het klavertje 4.  
 

Op het programma: een lekker hapje en drankje en een vormend moment. 
Tijdens deze receptie zijn ook nieuwe kandidaat - vrijwilligers van harte 
welkom 
Uw komst graag melden aan het onthaal of op de lijst in de 
vrijwilligershoek. (Ten laatste maandag 20 januari.) 
Op dinsdag 3 maart is er ook de 2-jaarlijkse dankdag voor alle 
vrijwilligers van de vzw zorgsaam in Wachtebeke (domein 
Puyenbroek)  
(We voorzien een ganse dag, de verplaatsing gebeurt met een bus.)  
(Inschrijving eveneens binnenbrengen op maandag 20 januari) 
 
Tot binnenkort. 
 (Dominik)  
 

 De top 10 van de oudste bewoners in ons wzc!! 
 

Bij het begin van dit nieuwe jaar maken we graag een 
top 10 van de oudste bewoners in ons wzc. Dit jaar 
maken we daar een top 13 van, omdat er 9 mensen 
zijn die op 31 december 94 j. zijn. Blijkbaar is 1925 
een gezegend geboortejaar. We merken wel een 
aantal serieuze wijzigingen in vergelijking met vorig 
jaar. De nr 2 van vorig jaar: Urbaan Van Langenove 
is niet meer waardoor Juliana, Gilbert en Marcelle 
een plaatsje opschuiven. Opvallend: de top 3 zijn 
allemaal bewoners van afdeling Rietveld. De jongste 
afdeling is Klaverweide met slechts 1 
vertegenwoordiger in deze top 10. 
Met stip op 1 nog altijd Yvonne Schelstraete. 
Proficiat Yvonne. 
Alvast een dikke proficiat aan alle top 13 mensen!! 
 
 

Yvonne Schelstraete (98 jaar) 
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0p 31 december 2019 zijn dit hun leeftijden… 
(in de loop van 2020 worden zij een jaar minder jong!) 

 Voornaam en naam                                   Lft     Kamer    Afdeling 
1 Yvonne Schelstraete         01/07/1921     98    0171 A     Rietveld 
2 Juliana Dieleman              08/08/1923      96    0120        Rietveld 
3 Gilbert Wellekens             10/05/1924       95   0110 A     Rietveld 
4 Marcelle Keulemans         28/08/1924      95    0140 A     Vlaspit 
5 Blanche Pieters                02/02/1925      94   0154 A     Vlaspit 
6 Ignace De Hovre               22/05/1925      94   0111 A     Rietveld 
7 Camilla Bulté                02/06/1925      94   0272 A     Klaverweide 
8 Lea Sacré                16/08/1925      94   0050 A     Vlasbloem 
9 Renée Jacobs                 22/08/1925     94   0138 A     Vlaspit 
10 Leon Keppens                 04/10/1925     94   0152 A     Vlaspit 
 Marietta Geerinck              03/11/1925     94    0175 A      Rietveld 
 Angela Baetens                 25/11/1925     94   0042 B     Vlasbloem 
 Diana Moriaux                 24/12/1925     94   0135 A     Vlaspit 
 

Personalia 
 

Nieuwe medewerkers 

  
Bob Kania                                             Melissa Stalmans                              
Zorgkundige                                           Zorgkundige 
Vlaspit                                                    Rietveld                                              
Woonplaats:                                           Woonplaats:                
Oudegem                                                Dendermonde 
In dienst sinds:                                       In dienst sinds: 
16 september 2019                                1 oktober 2019   
 
  
Eddy Heirman                                       Kenneth Van Uytvanghe 

Kinésitherapeut                                      Zorgkundige 
Woonplaats:                                           Mobiel 
Berlare                                                    Woonplaats:  
In dienst sinds:                                        Hamme 
14 oktober 2019                                      In dienst sinds: 
                                                                4 november 2019 
 

 
 

Overleden familieleden van medewerkers 
 

Machteld Putteman (°10/02/1955 - + 04/11/2019), zus van Kathleen Putteman 
(medewerker Vlasbloem) 
Dierick Agnes (°05/03/1935 +31/10/2019) schoonmoeder van Bernadette De 
Clippeleir.  (directeur wzc) 
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Tip van de Kiné 

 

       Tekening 1   Tekening 2          Tekening 3 
 
 

Tekening 1:  
Breng je armen in bokspositie, dwz armen geplooid en vuisten gebald voor 
je gezicht. 
Tekening 2:  
Breng dan je linker arm gestrekt voorwaarts, vuisten blijven gebald. 
Rechterarm is nog geplooid zoals in de beginpositie (tekening 1). 
Tekening 3:  
Breng dan je rechter arm gestrekt voorwaarts, vuisten blijven gebald. 
Linkerarm is opnieuw geplooid zoals in de beginpositie (tekening 1). 
Aantal herhalingen: 20 keer. 

Voor wie graag een extraatje doet, je kan deze oefening ook zijwaarts of 
opwaarts uitvoeren. 
Sportieve groeten!         Het kineteam 
 

De raadselhoek  
De fotorebus van vorige editie was er één met 8 gezichten van politiekers. 
Opmerkelijk was dat bij de meeste inzendingen dezelfde fouten 
terugkwamen: politieker nr 1 was Gaston Eyskens en niet zijn zoon Mark. 
Leo Tindemans en niet Tindermans. Maar vooral de schrijfwijze van 
Meyrem Almaci was bij velen niet correct. 
De meest juiste inzending was die van Marie – Louise Munghen. 
(Klaverweide) Als prijs kan ze kiezen: een fles cava, een waardebon bij de 
pedicure of de kapper. 
De juiste oplossing: Gaston Eyskens, Leo Tindemans, Paul Vanden 
Boeynants, Koen Geens, Guy Verhofstadt, Charles Michel, Meyrem Almaci 
en Maggie De Block.) 
Het volgende raadsel is een rebus. Vindt de juiste woorden, en bezorg ons 
het resultaat in het vogelkastje aan het klavertje 4. Ten laatste op vrijdag 21 
februari.  
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Ten huize van… 

Ten huize van…  

 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In onze rubriek ‘Ten huize van…’ zetten we graag mensen in de kijker die 
we wat beter willen leren kennen. Dikwijls doen we dat met nieuwe 
medewerkers met specifieke functies. Regelmatig komen er echter ook 
anderen aan bod. In deze editie is dat Suzanne Van Cauwenberg, een 
gewaardeerde vrijwilligster die velen kennen als de mama van ergo 
Nathalie, als lid van onze Zorg – Bib bibliothecarissen en andere 
vrijwilligerstaken. Velen kennen haar echter ook als voorlezer van eigen 
geschreven werk. 
Voorlezen voor onze senioren, wat moeten wij ons daar bij 
voorstellen? Vanwaar die interesse? 

Het begon allemaal toen ik een ex- 
collega ging bezoeken. Zij verbleef 
hier in het wzc, waar wij jaren 
geleden samen werkten. We 
deelden de vreugde van het 
boeken lezen, maar oa door haar 
toenemende zorgbehoevendheid 
werd dit moeilijker. Zij stelde mij de 
vraag om voor haar voor te lezen. 
Later werd mij gevraagd om voor 
een groep bewoners voor te lezen. 

Ik kende reeds een groot aantal mensen die in literatuur geïnteresseerd 
waren via onze Zorgbib. Dus de stap was snel gezet. 
Voorlezen is een taak die in een vrijwilligerspakket kan zitten, maar 
voorlezen uit eigen werk is dan nog een brug verder! Vanwaar dat 
idee? 
Is dit ontstaan uit een noodzaak?  
Die ex - collega hield van spannende verhalen. Ik ging op zoek naar een 
passend verhaal maar vond niet echt wat zij wilde horen. Toen kwam ik op 
het idee om er zelf één te schrijven.  

Vrijwilligster  
Suzanne Van Cauwenberg 
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Toen ik het voorlas genoten wij daar allebei van. 
Wanneer je zelf schrijft kan je iets à la carte aanbieden. Je kan je meer 
richten op de interesse van de doelgroep.  
U hebt bij het schrijven van uw verhalen steeds uw doelgroep in het 
achterhoofd?  
Bij ouderen moet je geen verhalen zoeken met 20 verschillende 
personages: wel duidelijk herkenbare personen uit het leven gegrepen. 
Ook praten over de modernste multi-mediatoestanden is uit den boze. Bij 
kinderen moet men het niet hebben over de kleine dingen des levens. Daar 
mag het allemaal wat spectaculairder zijn. 
Maar niet enkel de interesse speelt een rol, ook het taalgebruik en de 
lengte van het verhaal kan je aanpassen wanneer je zelf schrijft. 
Het taalgebruik in mijn verhalen is de taal die ik spreek. Zonder veel 
overwegingen, zonder literaire hoogstanden. Bij senioren heeft men dan 
ook nog het gehoor dat niet altijd 100% is, en daardoor een bijkomende 
moeilijkheid kan zijn.  

Hoe moeten we uw zelfgeschreven stukken omschrijven? Waar moet 
men vooral op letten wanneer men schrijft voor senioren? 
Wij vergeten soms dat er een groot verschil is in een verhaal lezen en een 
verhaal horen. Wanneer je iets zelf leest, is alles veel gemakkelijker te 
begrijpen omdat je de woorden beter meevolgt. Iets horen is altijd veel 
abstracter. Bvb Een doordenker die je leest zal je altijd beter begrijpen dan 
een doordenker die je hoort. 
Bijkomstigheden tracht ik te vermijden, ik herhaal liever de belangrijkste 
gegevens een paar keer. 
Naast het taalgebruik is ook de lengte van een verhaal belangrijk. Wanneer 
iets te lang duurt neemt vooral ook bij ouderen de concentratie sterk af. 
Tijdens de voorleesmomenten start ik rond 10.30 u. Ten laatste om 11 u 
sluiten wij af. Ik hou er ook aan om achteraf nog een korte nabespreking te 
hebben met de aanwezigen.  
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De bewoners beginnen dan dikwijls zelf te praten over wat zij of hun 
kennissen vroeger meemaakten. Dat maakt het extra boeiend. 
Wat interesseert senioren 
vooral? 
Voornamelijk verhalen van 
vroeger: de boerderij, het 
harde werk, het vroege 
opstaan,… Soms triest, 
soms spannend maar wel 
altijd afronden met een 
‘happy end’. (Zodat iedereen 
met een goed gevoel de 
voorleessessie kan verlaten.) 
In de loop der jaren heb ik 
leren aanvoelen waar de 
interesses liggen. Op die 
manier zorgt het publiek zelf 
voor wat er al dan niet 
gelezen wordt. Voorlezen à la carte als het ware.  
Welke eigenschappen moet men hebben om een goede voorlezer te 
zijn? 
Belangrijk bij het voorlezen is dat je luid genoeg spreekt, niet te snel en 
goed articuleert. Dat je vanuit je hart leest en zelf voeling hebt met je 
verhaal. Wanneer de groep iets groter is zal ik in de toekomst ook meer en 
meer een micro en geluidversterking gebruiken om nog duidelijker over te 
komen.  
Maandelijks komt u op elke afdeling voorlezen. 4 afdelingen waarvan 
2 met bewoners met dementie. Vraagt deze laatste groep een andere 
aanpak? Als je voorleest voor mensen met dementie voel je soms dat ze 
niet altijd mee zijn met het verhaal. Toch merk ik dat ze er rustig bij worden 
en dat er toch enkele stukken doordringen. 
Er zijn diensten die gesproken boeken met computerstem aanbieden. 
(Vooral bestemd voor slechtzienden) Hoe staat u daar tegenover? 
Met gesproken boeken voor slechtzienden heb ik geen ervaring. Ik denk 
wel dat het niet te vergelijken is met een verhaal dat door een echte 
persoon wordt verteld. Met een computerstem is geen zijsprong mogelijk. 
Je kan enkel de pauzeknop indrukken… Om informatief iets over te 
brengen zal dit wel zijn nut hebben, maar je krijgt het er niet warm van.  
Waar en wanneer kunnen geïnteresseerde senioren u aanhoren? 
Bijna wekelijks is er op 1 van de 4 bewonersafdelingen wel een 
voorleesmoment. Met een 8 à 10 – tal aanwezigen. We starten om half 11 
met een tas koffie en een babbel achteraf. Iedereen is welkom! 
 

 
Suzanne Van Cauwenberg, vrijwilligster 
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Meditatie en geheugenkoor 
 

In 2020 willen we in ons huis starten met twee nieuwe pastorale 
initiatieven: ‘meditatie in groep’ en ‘verbindend zingen’!  
 
 Meditatie in groep. Meditatie, wat is dat?  

Meditatie doet ons 
misschien spontaan denken 
aan het boeddhisme en 
minder aan een christelijke 
traditie, maar eigenlijk 
bestaat christelijke 
meditatie al sinds het prille 
begin van de Kerk. Hier in 
het westen is het echter in 
de vergeethoek geraakt en 
pas vrij recent terug onder 
de aandacht gebracht door 

John Main, een Benedictijner monnik die in 1982 gestorven is en een 
wereldwijde beweging op gang gebracht heeft.  
Christelijke meditatie is gebaseerd op de ervaringen van de woestijnvaders, 
dit waren de eerste christelijke monniken die in de woestijn leefden.  
Meditatie is heel eenvoudig in stilte bij God en bij jezelf zijn. Wanneer je 
mediteert stel je je vertrouwen in Christus en in zijn Geest die leeft in je 
hart. 
 

Mediteren, hoe doe je dat? 
Mediteren is de eenvoud zelf. Iedereen kan het leren! 
Er wordt niet luidop gebeden of gesproken, maar iedereen herhaalt wel 
voor zichzelf een gebedswoord in zijn gedachten. Men raadt het woord 
‘maranatha’ aan. Dat is een Aramees woord en betekent: ‘Kom, Heer 
Jezus’. Het is waarschijnlijk het oudste gebed van de Kerk. Dat 
gebedswoord herhalen is geen verplichting, je kan ook een ander 
gebedswoord kiezen of gewoon luisteren naar de stilte. Een vast 
gebedswoord herhalen, helpt wel om je niet te verliezen in alle gedachten 
die door je hoofd gaan. Want het is pas voorbij dat ‘denken’ dat je iets kan 
ervaren van wat of Wie diep in je binnenste leeft. 
 

Hoe verloopt meditatie in groep? 
We beginnen met een gezamenlijk gebed. Daarna wordt er een tekst 
voorgelezen die inspiratie kan geven. Dan volgt de eigenlijke meditatie: een 
stilteperiode van 10 à 15 minuten. 
Je zit stil en sluit zachtjes de ogen. Je begint inwendig het door jou 
gekozen woord te zeggen vb. ‘maranatha’.  
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Je zeg het woord als vier gelijkwaardige lettergrepen: ma-ra-na-tha. Je 
luistert ernaar terwijl je het innerlijk zegt, vriendelijk maar aanhoudend. 
Wanneer er gedachten en beelden bij je opkomen, dan laat je die gewoon 
voorbijgaan. 

 
Alles samen duurt de 
meditatie een half 
uurtje. Als locatie 
kiezen we de 
snoezelruimte, dit is 
een kleine en rustige 
plek die ook mensen 
die niet (meer) 
kerkelijk zijn, kan 
aanspreken. De 
meditatie gaat door in 
een klein groepje en 
iedereen is welkom:  
 

bewoners, familieleden, vrijwilligers, personeelsleden, buurtbewoners, 
enz… 
Iedereen die mee komt mediteren, behoudt zijn eigenheid, achtergrond en 
traditie. Mediteren zelf is universeel.  
Je hoeft dus niet christelijk of kerkelijk te zijn. De praktijk creëert niet alleen 
eenheid in jezelf maar ook verbondenheid met anderen. 
 
Vaak beginnen mensen te mediteren om zich te leren ontspannen, te 

concentreren of stress te reduceren, maar 
gaandeweg ontdekken ze dat mediteren veel 
meer is. Het is eenvoudig worden, met aandacht 
leven, in het nu-moment zijn, ... Mediteren doet je 
intenser leven. De kunst van het aandachtig 
leven maakt je liefdevoller. En de mensen die met 
je samenleven zullen het aan je merken. Want de 
vruchten van de Geest worden je zomaar in de 
schoot geworpen: liefde, vrede, geduld, ...  
Christelijke meditatie doet je volop leven! 
 
Begin 2020 mag je meer informatie verwachten 
over de eerste bijeenkomst. Tijdens die 
bijeenkomst zullen we nogmaals uitleggen wat 
meditatie is, wat je kan verwachten, wanneer we 
dit zullen organiseren enz. Er is dan ook volop 
gelegenheid om vragen te stellen. 
 

 

 

WZC Aqua Vitae te Gijzegem, meditatiesessie. 
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2. Verbindend zingen 
Zingen brengt verbondenheid! Daarom willen we twee keer per jaar een 
moment van samenzang organiseren. De ervaring leert ons dat vooral twee 
soorten liederen gekend en geliefd zijn bij een grote groep mensen: 
Marialiederen en kerstliederen. Vanaf 2020 willen we per afdeling in de 
meimaand een zangnamiddag ‘Marialiederen’ organiseren en in december 
een namiddag ‘kerstliederen zingen’. We mogen daarvoor rekenen op de 
deskundige begeleiding van Dominik. Ook familieleden zijn van harte 
welkom op deze zangnamiddagen. We hopen dat het sfeervolle en 
verbindende momenten mogen worden! 
 
Katrien Van Vaerenbergh 

 
                
 

Verslag gebruikersraad: woensdag 27 november 2019 

 
Aanwezig: Audenaert  A., Depauw F., De 
Cock A., De Neef C., Van Cauwenberghe 
R., Van Den Bossche P., Van De Velde L., 
Van Haut R., De Clippeleir B., Van Rumst 
K. 
Verontschuldigd: Minnebo M., Van 
Hoyweghen N., Vercauteren L. 

1. Verwelkoming en bezinning  
Bezinning: De clown (Phil Bosmans) 
 
2. Goedkeuring verslag 
De directie stelde nogmaals 
de vraag aan CM om een 
brievenbus aan Zorgpunt 
‘De Brug’ te plaatsen, 
zonder reactie. Met de 
aankomende                  
e-facturatie is dit voor de 
bewoners misschien niet 
meer zo belangrijk.  
Bij afwezigheid van het 
diensthoofd, wordt aan het 
personeel duidelijk 
gecommuniceerd wie 
vervangend 
verantwoordelijke van de afdeling is (notitie in agenda). Een duiding naar 
bezoekers, bijv. adhv. een bordje, is niet praktisch (de vervangend 
verantwoordelijke kan wisselen).   

 
Feest van de Welzijnsraad: polonaise op muziek 
van Tivato. 



18 

 

Het verslag van de vorige gebruikersraad 04/09/2019 werd verder 
goedgekeurd. 
 
3. Evaluatie van de voorbije activiteiten 
Door de aanwezigheid van scabiës binnen het wzc gingen 
afdelingsoverschrijdende activiteiten in september en oktober niet door. 
Deze werden ofwel geannuleerd ofwel verschoven naar een latere datum. 
Voor bepaalde activiteiten werd een aangepast programma voorzien op de 
afdelingen.  
 Smoutebollenfestijn (10 september): De keuken bakte smakelijke 

smoutebollen voor alle afdelingen nav. Grembergen kermis.  
 Dementie in beweging (23 – 27 september): Elke afdeling organiseerde 

volgende activiteiten: muzieknamiddag, kook-/eetactiviteit, 
filmvoorstelling (musical ’14-’18). De bewoners namen enthousiast deel! 
Tof dat dit gebeuren kon gevolgd worden op facebook. 

 Muziekquiz (28 september): georganiseerd door de MS-liga voor de 
bewoners met MS en 
leden van de MS-liga. 
De polyvalente zaal 
was die dag niet 
toegankelijk voor 
buitenstaanders.  

 Rozenkrans (oktober): 
Onder begeleiding van 
de pastorale 
medewerksters konden 
de bewoners die dit 
wensten, mee de 
rozenkrans bidden op 
de afdeling.  

 Lijndansers (29 oktober): Dit optreden wordt enorm geapprecieerd! De 
datum voor volgend jaar werd dan ook direct in de jaarkalender 2020 
vastgeprikt. 

 Verjaardagsfeest (30 oktober) voor de jarigen van september en 
oktober. 

 Modeshow (8 oktober): De voorgestelde herfst- en wintercollectie viel 
enorm in de smaak en kende een grote verkoop. De leden van de 
gebruikersraad zijn tevreden met jaarlijks twee modeshows 
(herfst/winter en lente/zomer) en een schoenenverkoop. 

 Toneel “Oude koeien aan de Costa del Sol” (13 november): Enkele 
bewoners genoten van deze komische voorstelling in CC Belgica. 

 
 

 

Modeshow met daarna gelegenheid tot aankopen. 
Vooral een vrouwenkwestie.. 
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 Tivato (15 november): Dit optreden, aangeboden door de Stedelijke 
Raad, werd zeer enthousiast onthaald: niet te luid, mooie klank, goede 
muziek. Deze heren en dame zien we graag nog eens terug in ons 
WZC. 

 Week van de derde leeftijd (18-22 november): Er werd een hele week 
gefeest op alle afdelingen! Dankjewel aan alle medewerkers en 
vrijwilligers voor het verwezenlijken van de eucharistieviering (met een 
vernieuwde aanpak), de feestmaaltijd (met heel wat lekkers) en de 
feestnamiddag (met veel ambiance). 

 Zorgbib (12 september - 8 oktober - 12 november): Geïnteresseerd om 
een boek te ontlenen? Spreek gerust de vrijwilligers aan als je de bel 
hoort in de gang. 

 Intergenerationeel: gym 3e leerjaar (7/11 – 14/11), dansdemo (12/11), 
voorleesmoment 6e middelbaar (22/11), aanleren lied 6e leerjaar 
(25/11). 
 

4. Geplande 
activiteiten. 
 Brillenbus (28 

november) 
 Welkomstnamiddag 

RV/KLW (28 
november): onder 
begeleiding van de 
pastorale 
medewerkster 
maken nieuwe 
bewoners kennis 
met elkaar en de 
medewerkers van de afdelingen. 

 Sinterklaas (4 december): De Sint en zijn Zwarte Pieten brengen heel 
wat lekkers mee voor de bewoners. De (klein)kinderen van het 
personeel en (achter)kleinkinderen van de bewoners mogen persoonlijk 
langsgaan bij de Sint. 

 Mosselfestijn (18 december) 
 Kerstperiode: adventskransen maken (op alle afdelingen), kerstfeest 

aangeboden door de Lionsclub (10 december), kerstevocatie met koor 
(20 december) 

 Nieuwjaarsreceptie (6 januari) 
 Verjaardagsfeest (jarigen november/december - 27 december) 
 Intergenerationeel: kerstverhaal 3e kleuterklas (19 december), 

wentelteefjes (14 januari), moppen (10 februari), lied (18 februari). 

 Intergenerationele samenwerking:  
jong en oud samen gymnastieken. 
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Naar aanleiding van 
de Ros 
Beiaardommegang 
op 24 mei 2020, 
organiseert stad 
Dendermonde de 
Rosse Buurten-stoet 
op 26 april 2020. 
Ons wzc werd 
uitgenodigd hieraan 
deel te nemen. De 
directie bekijkt de 
haalbaarheid van dit 
voorstel.  
Onze bewoners 
hopen ook dit jaar 
toeschouwer te zijn van een kinderstoet, georganiseerd door de beide 
scholen. De vraag wordt gesteld aan ’t VLEK en ’t Kraaiennest. 
 
Op 26 mei staat een grote busuitstap gepland. Enkele voorstellen: domein 
Puyenbroeck (Wachtebeke), plantentuin Meise, donkmeer, zee.  
Eén van de raadsleden tipte de filmvoorstellingen in CC Belgica 
Dendermonde op donderdagnamiddag. Het ergo-animatieteam bekijkt 
verder de mogelijkheden en interesses. 
 
5. Aandachtspunten. 
De aangehaalde aandachtspunten waren afdelingsgebonden en zullen per 
afdeling opgenomen worden door de directie.  
De bemerkingen rond het eten worden doorgespeeld aan de 
menucommissie. 
 
6. Mededelingen door de 
directie. 
 Op 14 december organiseert 

het wzc de jaarlijkse kerstmarkt. 
Tussen 14u en 17u kan je 
komen kuieren langs de 
verschillende kraampjes. De 
honger en dorst kan gestild 
worden in de polyvalente zaal 
en het Klavertje 4. 

 Sinds eind oktober is het wzc 
vrij van scabiës.  

 

 

2 maandelijkse verjaardagsfeesten: heel lekker en 
verzorgd. 

Een busuitstap naar de kerstmarkt 
in Interflower 
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Dank aan alle personeelsleden, bewoners, familie, vrijwilligers en 
bezoekers om de opgelegde maatregelen op te volgen en bijgevolg de 
besmetting in te 
dijken. 

 Kapper Etiënne 
knipt op 27 
december het haar 
van zijn laatste 
klanten en geniet 
daarna van zijn 
welverdiende 
pensioen. 
Dankjewel Etiënne 
om al die jaren 
onze bewoners zo 
goed te soigneren! 

 De werkkledij, uniform voor alle wzc’s van de VZW, werd voorgesteld. 
Vermoedelijk tegen zomer 2020 zal Dumoulin elk personeelslid in een 
nieuwe outfit steken. Er zal mogelijkheid zijn om een badge te 
bevestigen op de bovenkledij. Op vraag van de gebruikersraad bekijkt 
de directie om zo de naam van elk personeelslid kenbaar te maken.  

 POLO Architects werd aangesteld om een masterplan uit te schrijven 
voor onze woonzorgsite (vervangingsnieuwbouw). Op een bepaald 
moment in het proces zullen bewoners/familie en medewerkers 
betrokken worden en de gelegenheid krijgen aan een workshop deel te 
nemen. 

 Nav. een bemerking tijdens de zorgaudit en zorginspectie, zal bij elke 
bewonersbespreking de bewoner of zijn/haar familie nauwer betrokken 
worden. 

 De pastorale audit bezorgde het wzc een goed rapport. Er zal meer 
aandacht gaan naar het multidisciplinair organiseren van het ethisch 
denken. 

 Bijna alle bewoners ontvingen de griepvaccinatie. Ook 66% van het 
personeel is ingeënt. 

 De lay-out van ons huismagazine “Toonhoogte” krijgt in 2020 een nieuw 
jasje.  

 Zorgnet ICURO lanceert de campagne “Het klopt voor u”. Ons wzc sluit 
hierbij aan.  

 Data bijeenkomsten 2020: 18/03, 10/06, 09/09 en 09/12 
 
 

Volgende gebruikersraad: woensdag 18 maart om 14u in de vergaderzaal. 

 

 
Rollatordans, ondertussen een bijna wekelijkse 
gewoonte 
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De dokter aan het woord…! 

 
In elke editie van ‘toonhoogte’ laat onze CRA  Dr Bruno De Gendt 
(coördinerend en raadgevende arts) zijn 
licht schijnen op een kwaal – ziekte 
 of aandoening. In deze editie: 

‘Slaaphygiëne’ 
 
1 op de 5 Vlamingen,1 op de 4 vrouwen neemt  
of nam al slaappillen. En dat terwijl alternatieven in veel gevallen een meer 
duurzame en gezonde oplossing zijn voor slaapproblemen.  
De helft van de Vlamingen slaapt acuut slecht. 
1 op 10 lijdt aan chronische slaapproblemen.  
 
 
Hoe werkt de slaap? 
Onze slaap is opgedeeld in verschillende fasen: 
• Doezelslaap: Dit is de overgang tussen wakker zijn en slapen. Dit is de 
  fase waarin je het gevoel hebt dat je nog wakker bent, ook al zegt men  
  dat je aan het slapen was.  
• Lichte slaap: Tijdens deze fase slaap je nog niet vast. We worden nog 
  gemakkelijk wakker. 
• Diepe slaap: In deze fase word je minder snel wakker. Je slaapt zeer  
  vast. Deze fase dient vooral om ons lichaam te laten herstellen van de  
  inspanningen die we geleverd hebben overdag.  
• Rapid Eye Movement (REM)’ of droomslaap: Tijdens deze fase slaap je  
  heel diep. Terwijl je hersenen zeer actief zijn. Dit is de fase waarin je  
  droomt en je ervaringen van de dag verwerkt.  
 
 
Slapen en ouder worden, wat verandert er aan ons slapen 
• Groter percentage lichte slaap  
  (De slaap is oppervlakkiger en meer gefragmenteerd) 
• Minder diepe slaap en REM-slaap 
• Vaker ontwaken 
• Moeilijker inslapen 
 
Deze veranderingen zijn normaal. Je hoeft hier dus geen slaapmedicatie 
voor te nemen. 
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Hoeveel slaap 
heb ik nodig? 
De hoeveelheid 
slaap die iemand 
nodig heeft, 
verschilt van 
persoon tot 
persoon. 
Gemiddeld 
genomen is dit 
acht uur voor 
jongvolwassenen. 
Dit wil niet zeggen 
dat iedereen acht 

uur slaap nodig heeft. Om te weten of je voldoende uren slaapt, is het 
belangrijk na te gaan of je overdag goed functioneert. Wanneer je niet moe 
bent overdag, is er geen probleem. Bij het ouder worden, kan het trouwens 
ook zijn dat je minder slaap nodig hebt in vergelijking met je jonge jaren. 
Ook de inslaapduur verschilt van persoon tot persoon. Je hoeft dus niet te 
panikeren als je langer wakker ligt dan je partner vooraleer je in slaap valt. 
Onze activiteit overdag bepaalt mee hoe goed je slaapt. Als je overdag veel 
dutjes doet, weinig actief bent, veel stress ervaart, veel koffie of andere 
cafeïnerijke dranken drinkt, … slaap je minder goed in.  
Wanneer je doorheen de dag jezelf niet voldoende vermoeid en te veel 
dutjes doet heb je te weinig ‘druk’ om ’s avonds in slaap te vallen. Hierdoor 
val je moeilijk in slaap. Wanneer dit in extreme mate gebeurt, kan je dag en 
nacht omkeren, waardoor je overdag veel slaapt, maar ’s nacht wakker ligt. 
Het belang van een goede nachtrust hoeft ondertussen niet meer uitgelegd 
te worden, wél hoe we de goede nachtrust kunnen bereiken. Mensen 
vinden het in veel gevallen makkelijker om een slaapmiddel te nemen, dan 
om er actief iets aan te doen. 
 
Slaappillen zijn niet zo onschuldig als ze lijken:  
 
Slaapmedicatie is niet altijd de juiste oplossing 
De actieve bestanddelen in slaapmedicatie werken maar twee tot vier 
weken. Nadien zijn je hersenen eraan gewend, waardoor ze hier niet meer 
op reageren. Verhoging van de dosis is dan nodig om hetzelfde effect te 
bekomen. Je lichaam geraakt erg snel gewoon aan slaapmedicatie. 
Slaapmedicatie kan helpen met het overbruggen van een moeilijke periode, 
maar ze nemen de oorzaak van het slaapprobleem niet weg. Om van je 
slaapprobleem af te geraken, is de aanpak van de oorzaak dus veel 
effectiever. 
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Gewoonte 
Bewoners hebben vaak het gevoel dat ze beter slapen met slaapmedicatie. 
Zelfs wanneer de dosis van slaapmedicatie al jaren hetzelfde is. Dit wijst 
meestal op een gewoonte, en wil zeggen dat de bewoner psychisch 
verslaafd is aan de slaapmedicatie. Het idee ‘ik ga een pilletje krijgen’ werkt 
dan al voldoende om je te doen inslapen. De medicatie zelf heeft echter 
geen actieve bijdrage meer aan het inslapen. Het lijkt alsof je beter slaapt 

met 
slaapmedicatie, 
omdat ze ervoor 
zorgt dat je 
sneller inslaapt. 
De kwaliteit van 
de slaap is 
slechter bij 
langdurig gebruik 
van 
slaapmedicatie. 
In die zin dat je 
lichter slaapt en 
sneller wakker 
wordt dan 
normaal. 
 

Nadelen van slaapmedicatie 
Slaapmedicatie heeft een belangrijk aantal nadelen. Ze zorgen ervoor dat 
ouderen: 
• Gemakkelijker vallen: De gemiddelde slaappil blijft 12 tot 14 uur aanwezig  
  in ons bloed. De meeste mensen slapen niet zo lang. Wanneer ouderen  
  wakker zijn, verdooft de slaapmedicatie hen dus nog altijd, waardoor ze 
  minder stabiel zijn en sneller vallen. 
• Minder goed onthouden: Slaapmedicatie werkt verdovend. Hierdoor  
  kunnen ouderen minder goed hun aandacht ergens bij houden, waardoor  
  ze nieuwe informatie minder goed onthouden. 
• Suf voelen: Doordat slaapmedicatie langer in het lichaam van ouderen  
  aanwezig is dan dat ze slapen, voelen ze zich overdag nog suf en  
  verdoofd. Daarnaast verslapt slaapmedicatie de spieren. 
• Meer kans hebben op urineverlies doorheen de dag. 
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Onderstaande algemene tips kunnen tot een beter slaap leiden.  
 
• blijf actief doorheen de dag, neem deel aan activiteiten en zorg voor  
  zoveel mogelijk beweging.  
• Voorzie voldoende regelmaat in het dag- en nachtritme: sta op hetzelfde  
  uur op en ga slapen als u zich moe voelt en eet op regelmatige 
  tijdstippen. 
• Zorg voor voldoende blootstelling aan de buitenlucht en het daglicht,  
  verlucht de kamer regelmatig en voorzie veel lichtinval. 
• Blijf wakker overdag. Vermijd dutjes overdag of beperk deze tot 
  maximaal 20 minuten. 
• Zorg voor een ‘dagafbouw’: 
  -Vermijd lezen of tv kijken in bed.  
  -Vermijd het gebruik van nicotine, cafeïne (zit ook in zwarte thee!) en  
    alcohol. 
  - Zowel honger als een volle maag hebben een negatieve impact op de  
    slaap. Vermijd dus zware maaltijden voor het slapengaan, een lichte hap  
    kan echter wel. 
• Zorg ervoor dat de slaapkamer: 
   Voldoende verduisterd, verlucht en  
   rustig/stil is en een ideale   
   kamertemperatuur heeft (18°)  
• Plaats de wekker uit het zicht.  
• Bewoners die sterk piekeren ’s  
  avonds kunnen een piekermoment  
  inlassen, waarbij ze alle  
  piekergedachten neerschrijven in   
  een boekje of deze bespreken met een  
  naaste. Wanneer het piekeren terug de kop opsteekt, kan verwezen  
  worden naar het piekermoment van de dag nadien. Zo worden de  
  gedachten ‘opgespaard’ tot één moment. 
• Beperk de tijd die iemand in bed doorbrengt tot het aantal uren die  
  iemand nodig heeft om voldoende uitgerust te zijn.  
 

De klassieke slaaphygiëne-adviezen zijn: 
• steeds opstaan en gaan slapen op hetzelfde uur. 
• geen overmatige beweging vóór het slapengaan 
• bij voorkeur lichamelijke activiteit overdag het bed dient alleen om te 
  slapen  
• geen nicotine, cafeïne, theïne of zware maaltijden vóór het slapengaan 
• een goed verluchte kamer en aangename temperatuur.  
• Geen dutjes overdag. 
 
     Bruno De Gendt 
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 Binnenkort: Ros Beiaard – ommegang! 

24 mei 2020 wordt voor velen en 
vooral voor de Dendermondenaars 
onder ons een hoogdag. Dan doet 
immers het Ros Beiaard terug zijn 
ronde. Iedereen kent het paard, en 
misschien hebben het er al velen 
gezien. Maar weinigen kunnen de 
echte sage vertellen. 

Voor een goed begrip: een sage is voor een stuk een verzonnen verhaal, 
maar het start wel vanuit een historische kern, dus wel met een stuk 
waarheid. 

De sagen van het Ros Beiaard: 
Aymon, heer van Dendermonde, leefde jarenlang in ruzie met Karel de 
Grote. Er kwam pas verzoening toen heer Aymon huwde met Adelheid, een 
nicht van Karel De Grote. Het echtpaar zette vier kloeke zonen op de 
wereld: Ritsaert, Writsaert, Adelaert en Reinout. Hun vader sloeg hen tot 
ridder en gaf ze elk een paard. Reinout was evenwel zo sterk dat hij zijn 
rijdier met één vuistslag velde. Een tweede paard werd hem aangeboden, 
maar reeds bij de eerste rit brak hij het de lenden. Omdat een ridder toch 
een paard moest hebben, bracht heer Aymon zijn zoon naar een burcht 
waarin het door iedereen gevreesde Ros Beiaard zat opgesloten. Na een 

heroïsch gevecht wist Reinout het dier 
aan zijn wil te onderwerpen. 
 
 

 

Ros Beiaard in 1958, met links een duidelijk zicht op de breedte van het paard en 
rechts op de voorgrond de pijnders, de dragers van ’t peird. 



27 

 

Tijdens een hoog oplopende discussie aan het hof van Karel de Grote 
onthoofdde Reinout met één slag van zijn zwaard Karels zoon Lodewijk. 
De Vier Heemskinderen (verbastering van Aymonskinderen), gezeten op 
Beiaard, sloegen op de vlucht. Vanuit hun sterke burcht verdedigden de 
vier ridders zich tegen de steeds aanvallende legerbenden van Karel de 
Grote. De vier broers zagen echter de ongelijke strijd in en Beiaard bracht 
hen terug naar het ouderlijk verblijf in Dendermonde. Ze troffen er hun 
rouwende moeder aan. Heer Aymon was namelijk in de handen van Karel 
de Grote gevallen. Karel wilde enkel vrede sluiten als het duivelse Ros 
Beiaard aan hem werd uitgeleverd. Reinout weigerde op dit voorstel in te 
gaan. Uiteindelijk zwichtte hij onder de smeekbede van zijn moeder. 

Het Ros werd naar de Dendermonding (Schelde) gebracht, kreeg een 
aantal zware molenstenen rond de nek en werd in het water gestort. Het 
Ros verbrijzelde tot tweemaal toe de stenen en zwom hinnikend naar de 
oever waar Reinout stond. Het tragische schouwspel werd hem te machtig 
en hij wendde het hoofd af. Het Ros Beiaard dat voor een derde keer 
boven water kwam, dacht dat zijn meester hem verloochende en verdronk. 

Wat gebeurt er elke 10 
jaar in Dendermonde? 

Het Ros Beiaard 
uit Dendermonde wordt 
elke 10 jaar onder massale 
belangstelling door de stad 
gedragen door een gilde 
van dragers, Pijnders 
genoemd. Geheel volgens 
de sage nemen dan vier 
jeugdige broers uit 
Dendermonde, de Vier 
Heemskinderen, op het 
Paard plaats, getooid in 
ridderuitrusting. Hun 
fysieke prestatie is al even 
bewonderenswaardig als 
die van de Pijnders, gezien 
hun positie op de brede rug 
van het paard en de duur van de ommegang. In deze ommegang wordt ook 
de sage van Ros Beiaard verteld. 

 

 

 

De ommegang in 2010, op de Grote Markt van 
Dendermonde 
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Hoe ziet het Ros Beiaard er uit? 

Van op de grond tot het hoogste gedeelte van het hoofd meet het Ros 
Beiaard 4,85 meter. Rekent men daar nog de sierpluim bij, dan bereikt het 
een hoogte van 5,8 meter. Van de neus tot de staart is het Ros 5,2 meter 
lang. De breedte bedraagt precies 2 meter. De kop van het Ros Beiaard is 
van eikenhout, 120 centimeter lang, van oor tot bovenlip, en zijdelings 50 
centimeter breed, van oog naar keel. De kop is hol en bestaat vooral uit 
twee wangen die door zwaluwstaarten verbonden zijn op schedel en 
bovenkaakbeen. Het paard weegt 800 kg, zonder heemskinderen. Het 
houten geraamte bevat drie ruimtes en biedt plaats voor 12 dragers of 
Pijnders die binnenin worden aangevoerd door hun ploegleider. 

Het verhaal van het hoofd van het Ros Beiaard 

Experts zijn het er over eens dat de kop tamelijk oud moet zijn. Volgens 
sommigen werd hij gebeeldhouwd in 1754. Andere bronnen verklaren dat 
hij in de 15e eeuw werd vervaardigd. 

De Dendermondse traditie wil dat het nog steeds dezelfde kop is, die eens 
werd gebeiteld door Lieven Van de Velde. Die Dendermondse kunstenaar 
bracht veel van zijn tijd door in herbergen. Hij was verslaafd aan alcohol en 
verwaarloosde zijn gezin. Toen zijn geld opraakte, smeedde hij plannen om 
een jonge man te overvallen en zijn geld te roven. Helaas bleek hij het 
verkeerde slachtoffer te hebben uitgekozen en werd hij opgesloten. De 
rechters veroordeelden hem tot de strop. 

Ondertussen werd het nieuws bekendgemaakt dat het Ros Beiaard 
opnieuw zijn ronde zou maken in de stad van Dendermonde. Er was echter 
een probleem. De kop van het beroemde Ros Beiaard was door 
houtwormen herleid tot brandhout. 

Er bleek maar één kunstenaar in de stad te zijn die op een korte tijd een 
nieuwe kop kon beitelen, met name Van de Velde. In ruil voor zijn vrijlating 
zou hij een nieuwe kop beitelen. Daarna leefde Van de Velde, nog steeds 
volgens de overlevering, nog een voorbeeldig leven. Volgens sommige 
versies van het verhaal heeft men de ogen van de kunstenaar uitgestoken 
om te vermijden dat hij een tweede dergelijk kunstwerk zou maken. 

In 2010 werd de ommegang op zondag 30 mei gehouden. De gebroeders 
Michiel, Dieter, Niels en Maarten Van Damme mochten dan plaatsnemen 
op het paard. 
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De Vier Heemskinderen 

Bij de tienjaarlijkse ommegang heeft de keuze van de Vier Heemskinderen 
(Aymons kinderen) heel wat voeten in de aarde. De selectiecriteria zijn niet 
min: 

• Het moeten 4 opeenvolgende broers zijn, zonder meisje ertussen.. 

• Ze moeten in Dendermonde geboren zijn. 

• De ouders en de grootouders moeten in Dendermonde geboren zijn. 

• Ze moeten tussen de 7 en 21 jaar zijn op de dag van de ommegang. 

• Woonachtig in Dendermonde of een deelgemeente. 

Op 6 november 2019 
zijn de gebroeders 
Cassiman, Maarten, 
Wout, Stan en Lander, 
geselecteerd als de 
Heemskinderen. 

De Heemskinderen 
wacht een zware taak. 
Zij moeten op de zeer 
brede rug van het 
paard plaatsnemen 
gedurende enkele 
uren. Dit geeft een 
grote belasting voor de 
beenspieren, het bekken, de liezen en de onderrug. De Heemskinderen 
krijgen dan ook begeleiding gedurende enkele maanden door een kinesist 
om de spieren en pezen te rekken tot een zo groot mogelijke spreidstand. 

De Pijnders: 

Het pijndersambacht, ontstaan in de 14e eeuw, had het monopolie over 
lossen en laden van schepen en kelderen van wijn en bier. Vandaag zijn de 
Pijnders de exclusieve dragers van het Ros Beiaard in de Ommegangen. 
De leden zijn verenigd in de gilde der Vrije Pijnders met aan het hoofd de 
gildedeken Gustaaf Mannaert. 

De taak van de Pijnders is niet te onderschatten. Als dragers van het Ros 
hebben zij een hoofdrol. Zij hebben niet alleen de verantwoordelijkheid over 
de veiligheid van de Vier Heemskinderen, maar de bewegingen van het 
Ros Beiaard moeten ook gesynchroniseerd gebeuren met de regie-
aanwijzingen. Tempo en aangepaste snelheid zijn van hoofdbelang. Al die 
belangrijke details worden voor elke ommegang ingestudeerd. De Pijnders 
bestaan uit drie groepen van twaalf dragers. Elke ploeg wordt aangevoerd 

 

In 2010 werd de ommegang op zondag 30 mei gehouden. De 
gebroeders Michiel, Dieter, Niels en Maarten Van Damme 
mochten dan plaatsnemen op het paard. 
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door een ploegleider die de cadans bepaalt en het bevel geeft om te 
steigeren, te groeten of te wijken. Naast de eigenlijke dragers worden een 
aantal reservedragers achter de hand gehouden. 

Naast de dragers leveren de Pijnders ook enkele andere functies aan de 
Ommegang. De vier schragendragers zetten bij elk oponthoud van het Ros 
de schragen neer waarop het Ros rust. De twee ladderdragers zorgen dat 
de ladder wordt meegedragen waarmee de Vier Heemskinderen het Ros 
op- en afstijgen. De twee zuipdragers hebben de belangrijke taak om 
dragers van het Ros Beiaard onderweg te voorzien van drank. 

Maandenlang wordt geoefend aan de kazerne waar het Paard zijn 
rustplaats heeft. Het dragen van het paard is fysiek zeer zwaar daar elke 
Pijnder meer dan 85 kg moet dragen. Niet het dragen op zich is het grote 
probleem, wel de manoeuvres zoals het steigeren van het paard en het 
lopen over een niet altijd even stabiele ondergrond waardoor de lasten niet 
altijd gelijk verdeeld zijn. Bij het steigeren van het paard moeten de pijnders 
vooraan in het paard heffen en gelijktijdig gaan de achterste dragers door 
de knieën. 

De eeuwenoude vete met Aalst 

Het Dendermondse paard is een doorn in het oog voor de Aalstenaars. 
Aalstenaars vinden het nogal een pathetisch schouwspel dat er zoveel 
ophef wordt gemaakt over een paard dat één keer om de zoveel tijd 
"rondjes" maakt en daarbij heel wat volk tot tranen toe beweegt. Bovendien 
is het Dendermondse paard van hout, terwijl dat van Aalst van balatum 
gemaakt is. De Dendermondse carnavalisten spreken dan ook smalend 
over Ros Balatum. 

Het is bij de Aalstenaars een sport geworden om - vooral tijdens Carnaval - 
de spot te drijven met dat paard, tot grote verontwaardiging van de 
Dendermondenaars. Ieder jaar rijdt met carnaval het Ros Balatum door de 
straten van Aalst. Bijgevolg is er al jaren een "vete" tussen de Ajuinen van 
Aalst en het Peird van Dendermonde. 

Echte Dendermondenaars laten dat niet aan hun hart komen. Voor hen is 
het feest op 24 mei. Misschien doen we wel mee… 
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Voor de opmerkzamen: 

 
 

Onze zintuigen. Deel 1: horen !! 
 

 
De zintuigen, dankbare 
onderwerpen om aandacht te 
schenken. Functies die zo 
vanzelfsprekend zijn, die, als 
er iets fout loopt, ons laten 
beseffen dat we zorg moeten 
dragen voor ons lichaam. 

Het ‘gehoor’ krijgt als eerste onze volle aandacht. 
Een ingewikkelde uitleg geven over het oor met het middenoor en het 
aambeeld, de stijgbeugel en wat nog allemaal laat ik vanzelfsprekend over 
aan een medisch team. 
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Enkele wetenswaardigheden vond ik interessant: 
Een oorschelp is even uniek als de vingerafdruk waardoor de 
oorschelpafdruk gebruikt kan worden voor biometrie of door de politie 
gebruikt kan worden om iemand op te sporen. 
Het is algemeen geweten dat dieren over een bijzonder gehoor beschikken: 
Sommige dieren hebben niet echt een gehoororgaan, maar zijn wel 
gevoelig voor trillingen: regenwormen registreren de trillingen in de grond 
en reageren erop; schorpioenen maar ook slangen voelen trillingen in de 
grond. Spinnen registreren trillingen in het web en horen zo de plaats van 
hun prooi. 
Insecten hebben het gehoororgaan op allerlei verschillende plaatsen zitten. 
Bij bidsprinkhanen en vlinders zit het in het borststuk, bij sprinkhanen op 
het achterlijf, bij krekels in de voorpoten, bij muggen in de voelsprieten. 
(orgaan van Johnston).  
Vissen gebruiken de zwemblaas als een soort trommelvlies: met het 
orgaan van Weber, dat bestaat uit een aantal verbonden botjes wordt de 
trilling van de zwemblaas overgedragen naar het middenoor. 
Ook het frequentiebereik kan per dier sterk verschillen. Vleermuizen maken 
voor hun echolocatie gebruik van ultrasoon geluid; olifanten en neushoorns 
kunnen tonen van 5 of zelfs 1 Hz waarnemen die voor mensen ver in het 
infrasone gebied liggen. 
Dat horen en oren zeer belangrijk zijn komt tot uiting in spreuken en 
gezegdes die al jaar en dag bij groot en klein gebruikt worden. 
Zie ik je al lichtjes van herkenning in je ogen als je het volgende leest? 
Ze horen wel maar luisteren niet! Is een uitspraak die bij ouders, zeker in 
deze tijd van tablets en computers, in de meeste huisgezinnen in de top 
tien van de uitspraken 
staat. 
‘k Zal eens aan uw 
oren trekken als je 
niet luistert. Als je dat 
hoorde als kind wist je 
dat het menens was! 
Zou je hiermee nog 
mogen dreigen in 
deze moderne tijden? 
Met ezelsoren op de 
speelkoer staan. Oei 
oei dat was, vele jaren 
geleden, het grootste 
‘affront’ dat er mogelijk was! Schuine moppen, met veel zwier verteld door 
… (zelf aan te vullen) nonkels op een uit de hand gelopen familiefeest, 
kwamen pas ten berde als de kinderen van tafel waren want ‘de kinderen 
hadden oren gelijk taloren’.  
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Dit had natuurlijk tot gevolg dat de jonge snotters nog meer op hun’ qui 
vive’ waren en met hun onschuldige kindermond een heel nieuwe versie 
van de aangebrande mop verkondigden aan de nieuwsgierige neefjes en 
nichtjes.  
Dat werd lachen, gieren, brullen door zowel de volwassenen als de 
kinderen!  Weet je nog? 
 
Hoeveel gezegdes en spreuken werden er gebruikt in de volgende regels? 
Toen hij het in Keulen hoorde donderen verging horen en zien. Zijn oren 
begonnen te tuiten en toch ging het zijn een oor in en zijn ander uit. 
Toen zei de mama: Wie niet horen wil moet voelen. Knoop het goed in je 
oren, het is gedaan met de oren van mijn hoofd te zagen. Je bent nog nat 
achter je oren. Dus… slaap maar op je twee oren… En toen werd het zo stil 
dat je een speld kon horen vallen. 
 
Neem even tijd, onderbreek al je bezigheden en luister naar 
Vogels die fluiten, bijen die zoemen, het ruisen van de zee, het ritselen van 
het gebladerte, een echo in de bergen… 
Een kind dat zingt,  een vleugje klassieke muziek, een harmonische a 
capella groep , en gevoelig voorgelezen gedicht… 
Duizenden geluiden over heel de wereld kunnen het verschil maken als 
men maar kan en wil luisteren. 
Sssst … 
 
Myriam Peleman 

 

Schricken – schrikkelen – schrikkeljaar 2020 
De naam komt van het middeleeuwse woord scricken wat zoveel betekent 
als ‘lopen met grote passen’. In Engelstalige landen wordt de dag ook 
wel leap day (sprong dag) genoemd. Goed nieuws voor de mensen die op 
29 februari geboren zijn: het is dit jaar weer schrikkeljaar en de verjaardag 
kan dus gewoon gevierd worden en ze zijn in België met 6154!  
Het vruchtbaarste schrikkeljaar was 1964 met 457 geboorten gevolgd door 
1956 en 1960 met 423 geboorten. 
De Westerse kalender stamt af van de oude Romeinse kalender. Deze was 
oorspronkelijk (zoals bij de meeste culturen) een maankalender, gebaseerd 
op de fasen (schijngestalten) van de Maan. Helaas zijn de fasen van de 
Maan helemaal niet gebonden aan de omlooptijd van de Aarde rond de 
Zon (en dus met de seizoenen).  
Een jaar duurde dus 12 X 29.5 = 354 dagen, terwijl de Aarde één keer op 
365.24219 dagen rond de Zon draait (dit laatste komt natuurlijk ook 
overeen met de cyclus der seizoenen, die toen nog veel belangrijker was 
dan nu). 
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Om de kalender niet te veel te doen afwijken van het ritme der seizoenen, 
werd door de Romeinse priesters regelmatig (oorspronkelijk om de drie 
jaar) een extra dertiende maand ingelast.  
De Juliaanse kalender  

De schrikkeldag werd in 46 voor Christus 
ingevoerd. De alexandrijnse astronoom 
Sosigenes had dit berekend en stelde dat er 
eens in de vier jaar een schrikkeldag moest 
worden ingelast. Dit werd door Julius Caesar 
ingevoerd en hij stelde die dag vast aan de 
kortste maand van de romeinse kalender 
februari. 

Een tweede maatregel was om de kalender helemaal los te koppelen van 
de Maan, en de maanden afwisselend 30 en 31 dagen te laten duren. Ook 
hier zit echter een politiek addertje onder het gras: Caesar wou natuurlijk 
dat de naar hem genoemde maand juli tot de lange maanden (31 dagen) 
behoorde. Zijn opvolger, keizer Augustus, onder wiens bewind de Juliaanse 
kalender definitief werd aangenomen, kon hiervoor natuurlijk niet 
onderdoen, waardoor twee achtereenvolgende maanden 31 dagen kregen. 
Dit ging ten koste van de maand februari, waardoor deze korter werd. De 
berekening van Caesar was echter niet helemaal volledig. Hierdoor was er 
in de zestiende eeuw een verschil ontstaan van maar liefst tien dagen.  

Paus Gregorius XIII wilde dat in 1582 herstellen. 
De Gregoriaanse kalender ging toen in en men 
liep de achterstand in een klap in. Van 4 oktober 
1582 ging men meteen over naar 15 oktober 
1582. Om te voorkomen dat er weer zo’n groot 
verschil zou ontstaan bepaalde de paus dat 
eeuwjaren voortaan geen schrikkeljaar meer 
zouden zijn, behalve de door 400 deelbare 
eeuwjaren. Hierdoor was bijvoorbeeld 1900 geen 
schrikkeljaar, maar het jaar 2000 wel. 

De schooltelevisie vertelt verder: ‘Onze planeet, 
moeder Aarde heeft een heel belangrijke baan: een baan om de zon. Met 
de moderne technologie werd  de duur van zo’n rondje zon berekend op 
365 dagen, 5 uren, 48 minuten en 45,1814 seconden. Dat betekent dat als 
wij op 31 december om middernacht het nieuwe jaar vieren, de aarde nog 
niet helemaal rond is. Die moet nog bijna 6 uur! En dat kunnen wij niet 
hebben, want dan kan de champagne pas ploppen om 11 voor 6  
’s ochtends, en tegen die tijd ligt iedereen al te slapen. 
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En wat doen we dan? We voegen een extra dag in, zodat de zon tijd heeft 
om ons een beetje in te halen. Dat was de aanpassing die paus Gregorius 
XIII deed en dan nog is ons jaar gemiddeld iets te lang. 

Dus als je met oud & nieuw de kurken precies 27 seconden voor 
middernacht laat knallen, dan ben je eigenlijk heel astronomisch bezig. 

Duur of goedkoop dagje? 

De schrikkeldag mag dan goed nieuws zijn voor de mensen die ooit op 29 
februari werden geboren, omdat ze maar ééns in de vier jaar hun 
verjaardag (kunnen of moeten vieren).  Voor een gemiddeld gezin kost 
deze dag wel wat! Het is één dag extra voedings- verwarmings- en 
huisvestingskosten (elektriciteit en waterverbruik).In 2008 werd dit 
berekend op ongeveer 15 euro per persoon.  Niet erg veel als je bedenkt 
dat verzekeraars – volgens het centrum voor Verzekeringsstatistiek – maar 
liefst 17 miljoen euro toelegden op het extra dagje omwille van de extra 
schadegevallen. Voor werkgevers is de schrikkeldag goed nieuws. Zij 
hoeven namelijk niks extra te betalen voor het dagje dat hun werknemers 
nu extra werken. De schrikkeldag wordt namelijk niet in maandlonen 
verwerkt en daar zijn arbeiders met een uurloon voor één keer beter af! 

Louis Bruyland 

De 40-dagentijd of hoe het ene vasten het andere 

niet is… 
Vasten is het zich geheel of gedeeltelijk onthouden van eten en drinken of 
van bepaalde spijzen voor een bepaalde periode. 

De beweegredenen om te vasten kunnen divers zijn, 
maar de belangrijkste motieven zijn religieuze. Het kan 
dus een middel zijn tot bezinning, onder andere in een 
periode van rouw.  
In de vorm van een hongerstaking is het een manier 
om van anderen iets af te dwingen. Vasten kan ook 
noodzakelijk zijn op medisch voorschrift. In 
de natuurgeneeskunde wordt vasten gebruikt als 
reinigingsmiddel. 

Christelijke traditie ‘Na zijn doopsel door  Johannes 
werd Jezus door De Geest naar de woestijn gebracht. Na veertig dagen en 
veertig nachten vasten kreeg Hij ten slotte honger. De beproever (duivel) 
kwam naar Hem toe en zei: Als je de Zoon van God bent, zeg dan dat deze 
stenen brood worden.  
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Hij antwoordde: ‘Er staat geschreven: De mens zal niet leven van brood 
alleen , maar van ieder woord dat uit de mond van God komt.’ Matheus 4,2-
5.  De vastentijd begint op Aswoensdag en dient ter voorbereiding op het 
Paasfeest.  

Deze veertigdagentijd is een periode van bezinning op de feitelijke 
christelijke levenspraktijk door zich meer open te stellen voor het Woord en 
het leven van Jezus en/of om solidair te zijn met hen die het moeilijk 
hebben, broederlijk te delen.  

Alhoewel er zesenveertig dagen 
verlopen tussen Aswoensdag en 
Pasen (einde van de vastentijd), wordt 
er traditioneel niet gevast op de zes 
zondagen tijdens die periode, omdat 
op zondag de maaltijd van de heer 
wordt genomen; waardoor men op 
veertig dagen uitkomt. De Katholieke 
Kerk kent zowel het vasten in 
eigenlijke zin (d.i. slechts één volle 
maaltijd per dag) als de onthouding 

(d.i. het verbod om vlees te eten op bepaalde dagen). Aswoensdag en 
Goede Vrijdag wordt er gevast. Op die twee dagen en de andere vrijdagen 
van de vasten werd er geen vlees gegeten. De bisschoppenconferenties 
hebben de bevoegdheid het onderhouden van vasten en onthouding nader 
te bepalen en ook andere vormen van boete zoals liefdadigheidswerken en 
oefeningen van vroomheid geheel of gedeeltelijk in de plaats te stellen van 
vasten en onthouding. Zo onthouden velen zich van een bepaalde luxe of 
gewoonte, zoals roken, televisie kijken, snoep of alcohol nuttigen, 
seks…Vaak wordt geld dat 
zo wordt uitgespaard, 
bestemd voor een goed 
doel. Het is een hulpmiddel 
om de focus van ons leven 
niet exclusief op onszelf te 
richten (egocentrisme) maar 
solidair te zijn met de ander 
als broer en zus van 
dezelfde hemelse Vader. 

 

Binnen het protestantisme is er geen gezamenlijke kerkelijke traditie van 
vasten.  

 

 

 



37 

 

Bij de Islam 

De belangrijkste vastenperiode in de islam is de negende maand van de 
islamitische kalender de ramadan, tijdens welke gelovigen 
tussen dagenraad, dus voor de feitelijke zonsopgang en 
zonsondergang niet mogen eten, drinken, kwaadspreken, roken en 
geslachtsgemeenschap hebben. Het beginmoment van de vastendag wordt 
normaal gesproken bepaald als het moment dat men in natuurlijk licht een 
witte draad garen van een zwarte draad garen kan onderscheiden. De 
maaltijd vóór het vasten wordt 'sahoor' genoemd, de maaltijd die het vasten 
breekt heet ‘iftar’'. 

Buiten de verplichte periode waarin gevast moet worden (de maand 
ramadan), zijn er tevens dagen waarin het extra wordt aanbevolen om te 
vasten, zoals: 

• iedere maandag; 
• iedere donderdag; 
• een dag wel en een dag niet vasten, dit wordt het vasten van de 

    profeet Dawud (David) genoemd; 
• de witte nachten, de 13de, 14de en 15de dag van iedere islamitische  

     maand, als het volle maan is; 
• de dag van asjoera, 10de dag van moeharam (eerste maand); 
• de dag voorafgaand aan het Offerfeest. 

Gezondheidsvasten 

Mensen kunnen ook om redenen van gezondheid vasten. Dit wordt vooral 
in de natuurgeneeskunde gepraktiseerd, maar ook in de reguliere 
geneeskunde wordt vasten gebruikt. Een reden ervoor kan zijn het 
leegmaken van de darmen ter voorbereiding op een chirurgische ingreep, 
of ter voorbereiding op een medische procedure waarbij anesthesie nodig 
is. Omdat de aanwezigheid van voedsel in de maag complicaties kan 
veroorzaken tijdens anesthesie, adviseren medici vaak om voorafgaand 
minimaal enkele uren te vasten. 

Theevasten 

Bij theevasten wordt niets gegeten en niets anders gedronken dan 
dagelijks enkele liters thee van verschillende kruiden, gedurende meestal 
één week. De kruiden waarvan thee getrokken wordt, stimuleren de 
uitscheidingsfuncties van het lichaam. Dit is een van de strengste vormen 
van vasten, die het beste onder deskundige begeleiding kan worden 
gedaan. 
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Sapvasten 

Sapvasten is de meest toegepaste vorm van natuurgeneeskundig vasten. 
In een sapvastenkuur wordt circa een liter groentesap per dag gedronken, 
met daarnaast vaak ook vruchtensap. De sappen kunnen worden 
verkregen door middel van een sapcentrifuge, maar kunnen ook kant-en-
klaar gekocht worden. Zou een positieve invloed hebben op de darmflora. 

Fruitvasten 

Tijdens een fruitvastenkuur wordt driemaal daags een portie van 200-300 
gram fruit gegeten, tussendoor wordt kruidenthee of water gedronken. 

Extra aandacht is er voor het 
goed kauwen en langzaam eten 
van het fruit. Doordat er toch 
enig gevoel van verzadiging 
optreedt, is deze vorm van 
vasten gemakkelijker vol te 
houden. 

Rijstvasten 

Deze vorm van vasten komt 
oorspronkelijk uit China en 
Japan, en is een onderdeel van 
de macrobiotiek, een systeem 
dat in de jaren vijftig van de vorige eeuw in het westen werd 
geïntroduceerd. In de oorspronkelijke versie wordt daarbij één kopje 
zilvervliesrijst met twee kopjes water gaargekookt met toevoeging van 
ongeraffineerd zeezout en eventueel verdeeld over de dag gegeten worden 
(in principe zoveel als men lust).  

Gezondheidseffecten: Uiteraard kan een periode van soberheid helpen om 
de BMI van ons lichaam binnen aanvaardbare grenzen te houden. Te …is 
nooit goed, behalve in te-vreden. 

In de resultaten van muizenstudies komt naar voren dat intermittent vasten 
kan zorgen voor een verlengde levensduur en een verbetering van de 
gezondheid. Voor het effect op mensen ontbreekt vooralsnog 
wetenschappelijk onderzoek. Maar elke diëtist(e) kan je een stuk op weg 
helpen om je beter in je vel te voelen en een gezondere levenstijd aan te 
houden. Belangrijk is zeker te leren ‘luisteren’ naar ons eigen lichaam en 
vooral niet de slaaf te worden van een aantal gewoonten…  
Aan alle lezers …een deugddoende veertigdagentijd gewenst!  

Louis Bruyland 
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Activiteitenkalender januari – februari - maart. 
 

De prachtig wit gerijmde daken, de aankoop van een flesje porto en een 
doos pralines. Het nieuwe jaar doet weer zijn intrede en daar zijn we dan 
ook maar best op voorbereid. Dat we ons nu even laten gaan, kan geen 
kwaad. Want met de gymnastiek en tal van andere activiteiten krijgen we 
dat extra kilootje er nadien wel af. Geniet van deze sfeervolle periode….en 
kom gerust naar de sfeervolle activiteiten!  
 
VRIJDAG 3 JANUARI: Driekoningen zingen 
De cathechisten van Grembergen komen als voleerde 
koningen zingen en hun wensen uitbrengen aan alle 
bewoners van goede wil. We verwachten hen rond 15 
uur op de afdelingen. 
 
MAANDAG 6 JANUARI: Nieuwjaarsreceptie voor de bewoners 

De  goede voornemens om te regimen schuiven we nog even op 
de lange baan, want de cava en een lekker dessertbord kan je 
toch niet zomaar laten staan. We toosten op het nieuwe jaar en 
tonen 2019 in beeld en gezang met alle bewoners in de 
polyvalente zaal om 14 uur.  

 
WOENSDAG 8  JANUARI: Voorleesmoment op Vlaspit met Suzanne  

Suzanne komt ons weer verblijden met mooie zelfgeschreven 
verhalen rond 10.30 uur.  
 

 
MAANDAG 13 JANUARI : ZORGBIB 

In de loop van de namiddag komt onze rijdende bib weer bij 
jullie langs op de afdeling. Suzanne en Greet zijn de 
vrijwilligers van dienst. Veel leesplezier! 
 

 

DINSDAG 14 JANUARI: Overheerlijke wentelteefjes 
Kom gerust meegenieten van onze ambachtelijk bereide 
wentelteefjes    ( jaja, op grootmoeders wijze) en een tas 
koffie in de livingen op de afdeling. Dit doorlopend van 14 
uur tot 15.30 uur. De kinderen van het vlek zullen ze met 
veel vriendschap en plezier serveren. 
 

 
WOENSDAG 15 JANUARI: Voorleesmoment op Rietveld met Suzanne. 
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WOENSDAG 22 JANUARI: Verjaardagsfeest 
Jarige bewoners  van de maanden januari en februari: laat 
jullie verleiden door een overheerlijk 4 gangen-menu met 
aangepaste wijnen in ons gelegenheidsrestaurant : 
«comme chez –nous»  in ‘De Brug’. De aperitief wordt 
geschonken om 11.15 uur.  

 
WOENSDAG 29 JANUARI: Voorleesmoment op Klaverweide met 
Suzanne. 
 
MAANDAG 3 FEBRUARI: Pannenkoeken - O.L.V. Lichtmis 
Jeroen Muis, Pier Huysentroet, Sergio Bierman,….allemaal 
haalden ze de saus voor hun pannekoekenrecepten bij de 
bedovergrootzuster overste van De zuster Kindsheid Jesu. 
Haar recept wordt dan ook al jaren doorgegeven binnen de 
congregatie. Haar overheerlijke pannenkoeken zullen jullie 
ongetwijfeld weten te smaken . Bewoners mogen ze naar 
hartelust komen smaken in de refter op de afdeling.  
We starten om 14 uur. 

 
WOENSDAG  5 FEBRUARI: Voorleesmoment op 
Vlasbloem met Suzanne 
 

MAANDAG 10 FEBRUARI : intergenerationeel project 
De jongens en meisjes van het 6e leerjaar van het 
Kraaiennest komen moppen vertellen en gedichten 
voordragen op de afdelingen RV en KLW. We verwelkomen 
ze graag om 10 uur. 
 
 DINSDAG 11 FEBRUARI : ZORGBIB 

In de loop van de namiddag komt onze rijdende bib langs op 
de afdelingen. Ingrid en Gisele kunnen u alweer een 
uitgebreid gamma aanbieden. Veel leesplezier! 

WOENSDAG 12 FEBRUARI: Voorleesmoment 
op Vlaspit met Suzanne 

 
WOENSDAG  12  FEBRUARI: Hutsepotfestijn  
Geen festijn zo fijn, als hutsepotfestijn. Dit waren de legendarische 

woorden die onder het oeroude recept van mijn 
overgrootmoeder zaliger geschreven stonden. We zijn dan 
ook blij dat wij u de lekkerste hutsepot der lage landen 
mogen voorschotelen. Kom meesmullen en genieten in de 

polyvalente zaal vanaf 11.15 uur. 
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DINSDAG 18 FEBRUARI: Intergenerationeel project 
Samen met de kinderen van het 3° leerjaar (‘t Kraaiennest) 
wisselen we oude en recente liederen uit. Wij leren hen een 
oude meezinger en zij laten ons genieten van een staaltje van 
hun zangtalent. We verwachten hen om 10 uur op Vlasbloem 
en Vlaspit. 
 

 
WOENSDAG 19 FEBRUARI: Voorleesmoment op Rietveld 
met Suzanne 
 

DONDERDAG 20 FEBRUARI: Voorronde Netbal 
Onze netbalploeg werd vorig jaar kampioen. We zijn alvast 
benieuwd hoe zij dit jaar starten. (Normaal gezien in de 
namiddag in de polyvalente zaal, dit jaar kan het zijn dat 
die wedstrijden op verplaatsing gespeeld worden.) 
 
VRIJDAG 21 FEBRUARI: Menucommissie (voor de leden) 
 

 
WOENSDAG 26 FEBRUARI: Voorleesmoment op 
Klaverweide met Suzanne 
 

VRIJDAG 6 MAART: Modeshow 
Is er na de nieuwjaarsdagen een kilootje bij en zit de kledij niet 
meer echt comfortabel, dan vind je hier wel de oplossing. Enkele 
modellen tonen in onze cafetaria de mooie nieuwe collectie, die 
nadien in alle maten kan aangekocht worden. We starten om 
14.30 uur in de polyvalente zaal. 
 

DINSDAG 10 MAART : ZORGBIB 
In de loop van de namiddag komt onze bib langs op de 
afdelingen. Greet en Suzanne helpen u in het maken van 
een boekenkeuze. Veel leesplezier! 
 

 
WOENSDAG 11 MAART: Voorleesmoment op 
Vlasbloem met Suzanne 
 

 
DONDERDAG 12 MAART: Intergenerationeel project. 
Samen met de kinderen van de VLEK doen we olv meester Kristof 
gymnastiek. Om 10 uur in de polyvalente zaal. 
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VRIJDAG 13 MAART: Haringfestijn. 
Enkel de geur al roept ongetwijfeld herinneringen op. Het gebeurde niet 
vaak ….maar het was steeds een feest. De gebakken haring, een dikke 
pellenpatat die lichtjes lag te drijven in de ajuinsaus. Mooie herinneringen 
die wij weer tot realiteit maken. Om 11.15 uur in de 
polyvalente zaal. 
 
WOENSDAG 18 MAART: Gebruikersraad(voor de leden) 

 
WOENSDAG 18 MAART: Voorleesmoment op Vlaspit met 
Suzanne 
 

 
 
VRIJDAG 20 MAART: Hoedenfestival Grembergen  
Pluimen, maskers, hoeden, zotte muziek en vooral 
tonnen ambiance.  Ons jaarlijks carnavalsbal staat 
weer paraat met zijn vaste ingrediënten. Kom gerust 
onze polonaise aanvullen of meegenieten van onze 
verkleed- en dansnamiddag in de polyvalente zaal 
vanaf 14.30 uur. U maakt daarenboven nog kans om 
verkozen te worden tot Prins of Prinses Carnaval! We zijn benieuwd!  

 
WOENSDAG 25 MAART: Voorleesmoment op Klaverweide 
met Suzanne 
 

DONDERDAG of VRIJDAG 26 of 27 MAART: Schoolfeest 
In de loop van de dag zijn we aanwezig bij de repetitie van dit prachtige 
feest (In de turnzaal van ’t Kraaiennest) 
 
VRIJDAG 3 APRIL: SCHOENENVERKOOP 
Om 14.30 uur zal de polyvalente zaal weer omgetoverd worden tot een 
schoenenwinkel. Het aanbod bestaat voornamelijk uit comfortabel zittend 
en veilig schoeisel. (Ook sandalen en pantoffels voor senioren.) Zeker de 
moeite om eens een kijkje te komen nemen.  
 
Wij wensen jullie allen veel amusement 
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                     De wekelijkse eucharistie is op vrijdag 10.30 uur. 
(Met de liturgie van de volgende zondag.) 

 

Januari 2019 
Woensdag 1 januari: FEEST VAN DE MOEDER GODS 
Zondag 5 januari: OPENBARING VAN DE HEER: Wij komen uit het Oosten 
Zondag 12 januari: Doop van de Heer 
Zondag 19 januari: 2de zondag door het jaar: Lam Gods dat de zonde wegneemt 
Zondag 26 januari: 3de zondag door het jaar: Vervulling van de profetie van 
Jesaja 

 
Februari 
Zondag 2 februari: Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis) 
Zondag 9 februari: 5de zondag door het jaar: Gij zijt het licht der wereld 
Zondag 16 februari: 6de zondag door het jaar: Uw ja moet ja zijn, uw neen, neen. 
Zondag 23 februari: 7de zondag door het jaar: Bemint uw vijanden 
 
Woensdag 26 februari: ASWOENSDAG – begin van de veertigdagentijd 

 
Maart 
Zondag 1 maart: 1ste zondag in de veertigdagentijd: Jezus, bekoord in de 
woestijn 
Zondag 8 maart: 2de zondag in de veertigdagentijd: Gedaanteverandering 
Zondag 15 maart: 3de zondag in de veertigdagentijd: De Samaritaanse vrouw 
Donderdag 19 maart: H. JOZEF, BRUIDEGOM VAN DE H. MAAGD MARIA 
Zondag 22 maart: 4de zondag in de veertigdagentijd: De blindgeborene 
Woensdag 25 maart: AANKONDIGING VAN DE HEER – Maria-Boodschap 
Zondag 29 maart: 5de zondag in de veertigdagentijd: Opwekking van Lazarus 
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Fotohoek 

 

 

 

  

De kerstevocatie: Boven 
de acteurs: Gilbert, Albert, 
Tom, Sofie met Manon, 
Paul, Romain, en Marcel. 
Eddy en Yvonne waren de 
fotograaf te snel af. 
Rechts: ons imposant 
koor tijdens een 
voorafgaande repetitie. 

Boven links: onze vrijwilligers zetten hun beste beentje voor bij een 
lijndansdemonstratie. Boven rechts: onze afdelingshoofden en de directie tijdens 
de planningsdagen voor het jaar 2020. 


