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Dementievriendelijke
wandeling

Een houvast voor mantelzorgers die 
met een familielid of vriend met 

dementie een fijne wandeling 
willen maken. 

Donkmeer

3,5 km
5.417 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 wandeling, helpt om stap voor stap dementie bespreekbaar te maken. 

Bovendien draagt wandelen bij tot een gezonde levensstijl voor iedereen. Met deze wandelin-

gen willen we zowel extra bewegings- als ontmoetingsmogelijkheden 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 praten 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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Kaart 

Turfput

Eendenkooi

Scheve villa

Aaidierenweide

Provinciaal Domein 
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1 Operettes 7 Schaatsen

8 Staaf Schoof

9 Stunt ‘68

10 Kooiker

11 Paling in ‘t groen

12 Waterfeesten

2 Fred De Bruyne

3 Borremans paling

4 Vissers

5 Chalet Eendenkooi

6 Ooievaar

info

Stopplaatsen

START Start van de wandeling

Toiletten

Baan oversteken

i Onthaalpoort Donkmeer9 Knooppunten

ParkeergelegenheidP

!

AED-toestel
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Volg rechts mee, daar zie je 
de ingang van de Eenden-
kooi. Langs hier zet je de 
wandeling verder.

Wegbeschrijving

Wanneer je voor de onthaalpoort staat, volg je rechts het pad 
in de richting van de tribune van de Festivalhal

Op het einde van dit pad,
voorbij het politiekantoor,
ga je naar rechts.

Hou rechts aan en volg de pijl 
“Eendenkooi”.

Volg dit pad tot het einde. Vervolgens stap je een klein 
stukje langs de grote baan. 
Aan je rechterkant zie je 
La Sapinière.

Ga over het bruggetje en volg 
de weg rond het Donkmeer.

1

2 3 4

5 6 7
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Wegbeschrijving

Volg dit pad tot de 
volgende spiltsing.

Op het einde van het pad 
kom je weer op een T-split-
sing. Sla hier rechts af. 

Je kan aan het huisje direct 
links gaan en het pad volgen. 
Of je gaat rechts voorbij het 
huisje en stapt in een lus rond 
“de eendenkooi”. Wanneer je 
volledig rond de kooi wandelt, 
kom je aan het volgende pad

Sla hier rechts af. Wanneer je 
rechtdoor zou stappen kom 
je op de Nieuwdonk. Je kan 
indien je dat wil, een tussen-
stop maken aan de aaidie-
renweide. Die bevindt zich 
achter het hek.

Aan het einde van de weg 
sla je af naar rechts. Wandel 
voorbij de bootjes en volg de 
baan verder. 

Blijf de weg volgen tot je 
aan de parking van Festival-
hal komt. Wanneer je deze 
parking oversteekt kom je 
terug aan de onhaalpoort.
(Let op, naast de
parking is een voetpad)

 11
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 Elke twee jaar organiseert vzw Festivaria een spektakel-musical op een ponton in
 het Donkmeer. Deze foto werd genomen na de musical “Kiss me Kate”.

 Richtvragen

 Ging jij vroeger graag naar operettes?
 Hou je van muziek?
 Wie is jouw favoriete muzikant?

Operettes
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 Fred De Bruyne was een echte Berlaarse vedette.
 Als wielrenner won hij onder andere Luik-Bastenaken-Luik, Parijs-Nice en 
 Parijs- Roubaix.Na zijn wielerloopbaan werd hij sportjournalist en Tv-commentator bij de  
 vroegere BRT.

 Richtvragen:

 Ken jij Fred De Bruyne? Heb je hem ooit zien fietsen?
 Heb je vaak naar de koers gekeken? (op tv of op locatie)
 Wie was je favoriete wielrenner?
 Welke sport deed jij vroeger?

Fred De Bruyne
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 Palinghandel Borremans kocht jonge paling in die nog enige tijd in de kweekbakken
 in het Donkmeer verbleef. Dit zorgde voor de typische “Donkse smaak”.

 Richtvragen

 Eet jij graag paling? Eet je die dan in ‘t groen, in tomatensaus of liever gebakken? 
 Welke vis eet je nog graag?

Borremans paling
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 Aan het Donkmeer kwam de hengelsport vanaf begin jaren 1950 op. De meeste vissers 
 kwamen voor het plezier vissen en niet voor de buit.

 Richtvragen

 Ging je vroeger zelf vissen?
 Kan jij genieten van de natuur?

Vissers



12

 In de Eendenkooi stond vroeger een chalet met een groot terras. Dit was ideaal
 voor ouders die met hun kinderen naar de speeltuin kwamen. Zij konden ontspannen
 terwijl hun kroost zich in de speeltuin kon uitleven.

 Richtvragen

 Welke uitstapjes maakte jij vroeger met je ouders of kinderen?
 Ging je op vakantie in eigen land of in het buitenland?

Chalet Eendenkooi
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 Er bevindt zich een nest in de Eendenkooi.

 Richtvragen

 Heb je graag dieren? Wat is jouw lievelingsdier?
 Had je vroeger huisdieren?

Ooievaar
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 Af en toe, wanneer de winters koud genoeg zijn,kan er geschaatst worden op 
 het Donkmeer. Soms groeide dit uit tot een groot evenement met veel kraampjes 
 op en naast het ijs. Er werd zelfs carnaval op het ijs gevierd.

 Richtvragen

 Kan jij schaatsen? Heb je dit gedaan als kind?
 Wat deed jij in je vrije tijd vroeger?
 Wat is jouw favoriete seizoen?

Schaatsen



15

 Staaf Schoof kwam op het idee om vanuit zijn bootje ijs te verkopen op het 
 Donkmeer. 

 Richtvragen

 Heb je zelf ooit een ijsje gekocht aan het water?
 Eet jij graag ijsjes? Wat is je lievelingssmaak?
 Eet jij een ijsje het liefst op een horentje of in een potje? 

Staaf Schoof
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 Stuntman Roland Vande Putte sprong met een auto van op een schans in het 
 Donkmeer. De auto landde na een sprong van 62 meter in het water. De stuntman brak  
           zijn kaakbeen. Deze stunt bracht zeer veel kijklustigen op de been. Nooit was er meer  
           volk op de Donk.

 Richtvragen:

 Heb jij de stunt van Roland Vande Putte gezien?
 Heb jij ooit een gekke stunt uitgehaald vroeger?

Stunt  ‘68
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 Overzetboot naar de Eendenkooi en terug. Nu vaart er een andere boot op het 
 Donkmeer die de naam “Blauwe reiger” draagt. 

 Richtvragen

 Vaar je graag op een boot?
 Ben je al eens zeeziek geweest?
 Kan je zwemmen?

kooiker
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 De groene kleur bekom je door het gebruik van palingkruid.
 Palingkruid is een mengeling van kruiden en groenten zoals peterselie, salie, 
 citroenkruid, zurkel, kervel en spinazie. Elke kok heeft wel zijn eigen recept of geheim 
 ingrediënt.

 Richtvragen

 Kookte jij graag vroeger?
 Weet jij hoe je paling in ‘t groen moet bereiden?
 Wat is jouw lievelingsgerecht? Hoe werd dat klaargemaakt?
 Wat was voor jou een feestmaaltijd? 

Paling in ‘t groen
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 Sinds 1938 gaan de Waterfeesten door op de eerste zondag van augustus. 
 Het is een heus volksfeest dat telkens wordt afgesloten met een groot watervuurwerk.

 Richtvragen
 
 Ben jij ooit naar de Waterfeesten geweest? Vond je het leuk?

Waterfeesten
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gemeente Berlare

verantwoordelijke uitgever: Katja Gabriëls, Dorp 22 te 9290 Berlare
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