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Dementievriendelijke
wandeling

Een houvast voor mantelzorgers die 
met een familielid of vriend met 

dementie een fijne wandeling 
willen maken. 

Boerenkrijgpark

1,3 km 
2.012 stappen 
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Dementievriendelijk Berlare

Als dementievriendelijke gemeente, ontwikkelden we dementievriendelijke wandelingen die ook 

roelstoeltoegankelijk zijn. Deze wandelingen vertrekken op verschillende locaties. 

Ze zijn specifiek ontwikkeld voor mensen met dementie en hun mantelzorgers

Wie deelneemt aan deze dementievriendelijke wandeling, helpt om stap voor stap dementie 

bespreekbaar te maken. Bovendien draagt wandelen bij tot een gezonde levensstijl voor 

iedereen. Met deze wandelingen willen we zowel extra bewegings- als ontmoetingsmogelijkhe-

den creëren voor personen met dementie en hun mantelzorgers.

In de wandeltas kan je naast deze brochure met de wegbeschrijving, tips en oude foto’s, ook 

enkele folders en theezakjes vinden. Deze theezakjes zullen er voor zorgen dat ook de geurzin 

geprikkeld wordt tijdens deze wandeling. 

Wat is dementie?

Dementie is geen ziekte, maar een syndroom. Het is een geheel van symptomen die het gevolg 

zijn van een onderliggende ziekte die de hersenen aantast. De meest gekende en meest 

voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. 

De manier waarop dementie verschijnt, hangt af van de vorm en de plaats in de hersenen waar 

de ziekte toeslaat. Gemeenschappelijk is wel dat het gehele geestelijke functioneren geleidelijk 

aan achteruit gaat, waardoor een normaal zelfstandig leven na verloop van tijd niet meer 

mogelijk is.

Heb je vragen over dementie? Twijfel niet om contact op te nemen met Expertisecentrum 

Dementie Meander. Deze organisatie is een laagdrempelig aanspreekpunt voor professionele 

hulpverleners, mantelzorgers en personen met dementie zelf. 

•https://www.dementie.be/meander/dementie/wat-is-dementie
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Hoe  omgaan met een persoon met dementie?

Behandel een persoon met dementie als een volwaardig persoon. Spreek hem/haar nooit aan 

als een kind, probeer hem/haar steeds te betrekken bij de beslissingen. Probeer je in te leven 

in de wereld van personen met dementie. Heden en verleden lopen vaak door elkaar voor hen. 

Door de waarheid te vertellen, confronteer je hen met het falend geheugen en dit kan pijnlijk 

zijn. Indien je je kunt aansluiten bij gevoelens die op dat moment aanwezig zijn, ontstaan er 

nieuwe kansen tot contact. Probeer je in te leven in wat de persoon bezighoudt. Op die manier 

heeft hij/zij het gevoel ernstig genomen te worden. Het is goed hem/haar de kans te geven om 

gevoelens, zowel positief als 

negatief te uiten.

 Tips om te communiceren
 

 o Maak oogcontact en spreek de persoon met dementie

  aan met zijn naam.

 o Spreek traag en duidelijk zonder te betuttelen. 

 o Gebruik korte zinnen en eenvoudige woorden. 

 o Geef geen twee boodschappen tegelijk. 

 o Ga niet in discussie. 

 o Ondersteun wat je zegt met gebaren en aanrakingen. 

 o Geef voldoende tijd om te antwoorden. 

 o Neem niet te snel het gesprek weer over. 

 o Ga op gelijke hoogte staan. 

 o Praat niet over het hoofd van de persoon met dementie. 

o https://www.dementie.be/meander/dementie/hoe-omgaan-personen-dementie

Herinneringen ophalen

Probeer tijdens deze wandeling open te staan voor de verhalen van de persoon met dementie. 

In deze brochure staan verschillende suggestievragen om het gesprek aan te gaan. Natuurlijk 

mag je ook zelf andere vragen stellen. Ook luisteren en zwijgen heeft een meerwaarde. Het is 

belangrijk dat je op een ontspannen manier kan babbelen met de persoon met dementie. Door 

herinneringen uit het verleden op te halen, kan de persoon met dementie opnieuw het gevoel 

krijgen dat hij/zij de regie over het eigen leven heeft. Dit heeft een positief effect op de 

eigenwaarde.
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O.L.V van Lourdeskapel De Paus Parkpaviljoen

De houthakker AED-toestelHet Laatste Blad
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Je maakt een mooi toertje en 
loopt zo het park helemaal 
rond. 

Wegbeschrijving

Je stapt door tot aan het 
kruispunt en daar ga je links.

Direct rechts heb je daar de 
toegang naar het park.

Aan het WZC steek je de weg 
over en neem je het baantje 
naast d‘oude kapel.

Stap tot net voorbij de 
sporthal. Daar ga je 
opnieuw links.

Binnen het park kan je 
gewoon de wandelpaden 
volgen. 

1 2 3

4 5 6
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Wegbeschrijving

Hier en daar staan er bankjes 
om even halt te houden, te 
genieten van het groen …

Wanneer je het park verlaat 
ga je naar links. De sporthal 
ligt aan je rechterkant. Je vat 
nu de terugweg aan. 

Je komt terug aan in het 
WZC. Je bent zeker welkom 
in het Café ‘De Bron’ of op 
het terras! 

Op het einde kies je het pad 
links, je blijft dus voor de  
lokalen van de Chiro.

Het pad loopt terug naar het 
beginpunt van de wandeling.
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 Richtvragen

 Welke religieuze rituelen zijn voor jou belangrijk? 
 Zijn er momenten in je leven waar het geloof voor jou een belangrijke rol speelde? 
 Hoe denk jij over een samenleving met diverse culturen en godsdiensten? 

 Eventueel een kaarsje laten branden. 

O.L.V van Lourdeskapel

Sinds 2011 staat deze kapel in het Boerenkrijgpark. Vroeger situeerde de kapel zich op 
de splitsing van de Molenstraat en Kasteelwegel. Omwille van de verkeersveiligheid 
werd ze in 2009 afgebroken en weer opgebouwd in het park. 
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 Richtvragen

 Waar denk je aan bij ‘Het laatste blad’
 Vind je jezelf oud? 
 Wat vind je leuk aan deze fase van het leven? Wat zou je nog zeker willen doen? 
 Heb je gedacht zo oud te worden? 
 Denk je soms aan je eigen dood? Heeft u iets geregeld rond uw eigen afscheid? 

Het laatste blad

Het laatste blad is ook een van de geschonken beelden. Voordat het werk hier in het 
Boerenkrijgpark stond, was het te vinden in de privétuin van Vic Temmerman.
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gemeente Berlare

verantwoordelijke uitgever: Katja Gabriëls, Dorp 22 te 9290 Berlare

Dank aan Etienne Le Bon voor het fotomateriaal

 Richtvragen:

 
 Herken je de paus hierin? 
 Weet je wie de paus nu is? 

De Paus

De paus (1980) is een beeld gemaakt door Vic Temmerman. De familie van de 
Overmeerse kunstenaar schonk dit beeld, samen met vijf anderen aan gemeente 
Berlare.
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 Richtvragen

 Hout hakken was vroeger een belangrijke bezigheid.
 Vaak werd het huis verwarmd met hout, hadden jullie nog een houtvuur vroeger? 

De houthakker

De houthakker (1957) is een standbeeld van beton op staal. Ook dit standbeeld is een 
werk van Vic Temmerman.
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 Richtvragen

 Hier werden vaak trouwfoto’s genomen. 
 Ben jij getrouwd? Waar werden jouw foto’s genomen? 
 Wat vind jij een mooie locatie voor een huwelijksreportage? 

Parkpaviljoen

Circa 1850 werd het park aangelegd omgeven door een brede gracht. Door de bouw 
van het paviljoen werd het een volwaardige lusthof of kasteelwarande.
Sinds juli 2014 is het voormalige gemeentehuis van Overmere, samen met 
het Boerenkrijgpark en het parkpaviljoen beschermd als monument.
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gemeente Berlare
Verantwoordelijke uitgever: Katja Gabriëls, Dorp 22 te Berlare


