
1

Dementievriendelijke
wandeling

Een houvast voor mantelzorgers die 
met een familielid of vriend met 

dementie een fijne wandeling 
willen maken. 

Berlare centrum

3km
4.286  stappen
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Dementievriendelijk Berlare

We bieden rolstoelvriendelijke wandelingen aan, vertrekkende vanop verschillende locaties. De 

wandelingen zijn specifiek gekozen voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Wie 

deelneemt aan deze dementievriendelijke wandeling helpt om stap voor stap dementie be-

spreekbaar te maken.

Bovendien draagt wandelen bij aan een gezonde levensstijl voor iedereen. Hiermee willen we 

zowel extra beweegmogelijkheden als extra ontmoetingsmomenten creëren voor personen 

met dementie en hun mantelzorgers. 

In deze brochure vind je, naast de beschrijving van de route, een aantal tips om tijdens deze 

wandeling te genieten van samen zijn in de natuur, herinneringen op te halen (reminiscentie) en 

ook een zintuiglijke sensatie te beleven. De zintuigen worden geprikkeld, niet alleen door stil te 

staan bij wat je ziet en hoort maar de reukzin wordt niet vergeten. Naast de wandelroutes kan je 

ook oude foto’s met een aantal vragen vinden om zo herinneringen op te halen. Ook zit er een 

zakje lavendel in de tas om de reukzin te prikkelen.

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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Stopplaatsen

*Let op: Het kerkhof en het kasteelpark zijn enkel toegankelijk tijdens de openingsuren.
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Wegbeschrijving
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Aan de kapel Heilige Man Job 
vindt de tweede reminiscentie 
plaats. Vervolgens sla je links 
af naar de Galgenbergstraat.

Vervolg je weg tot je 
‘Basisschool Ten Berge’ en de 
site ’T Stampkot tegenkomt. 
Hier vindt de derde
reminiscentie oefening plaats.

Na de reminiscentie aan ’T 
Stamkot en Basisschool Ten 
Berge sla je op het kruispunt 
links af, de ‘Leopolddreef’ in. 

Blijf de ‘Leopolddreef’ volgen. 

Wandel verder en volg de  
Galgenbergstraat met een 
flauwe bocht naar rechts.

Blijf de Galgenbergstraat 
volgen. Steek het kruispunt 
rechtdoor over.

 1

Als je met je rug naar WZC 
Kruyenberg staat, sla je rechts 
af.

 2

Je stapt door tot aan boven-
staand kruispunt. Hier vindt de 
eerste reminiscentie ‘t Hofke 
plaats. Na de oefening sla je 
links de Hoogstraat in.

 3

Wandel een klein stukje verder 
in de Hoogstraat en neem de 
eerste straat rechts, de Sint 
Jobstraat.
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Stap door naar het kasteel. 
Hier vindt de reminiscentie 
‘Kasteel van Berlare’ plaats.

Sla als je voor het kasteel staat 
naar links af. Wandel door tot 
aan de poort en verlaat het 
park

Steek de parking over, aan je 
rechterkant passeer je café ’t 
Klaverblad’. Hier vindt de re-
miniscentie Café ‘t Klaverblad 
plaats

Stap de Kerkhofdreef verder 
af tot aan het kruispunt. Steek 
het kruispunt over en volg de 
Kerkhofdreef. Aan rechterkant 
vind je het Kasteelpark van 
Berlare.

Wandel het Kasteelpark 
binnen langs de grote poort 
aan de rechterkant. 

Volg het pad tot je bijna aan 
het kasteel bent.

Sla op het volgende kruispunt 
schuin rechts af naar ‘ De 
Kerkhofdreef’.

Stap verder in De Kerkhof-
dreef’. Ga het kerkhof binnen 
langs de tweede ingang. 

Stap het pad af tot aan de 
splitsing. Hier vindt aan de 
grafkapel de vierde reminis-
centie plaats. Keer na de  
oefening terug naar 
‘De Kerhofdreef’. 

 19

Wegbeschrijving
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Steek aan het kruispunt over. 
Blijf rechtdoor wandelen, ga 
de ‘Hoogstraat’ in en wandel 
tot aan het kasseienpad.

 22

Volg het kasseienpad tot aan 
de Kasteeldreef. 

 23

Ga rechtdoor deze boomrijke 
dreef in. Hier vindt de laatste 
remiscentie ‘Kasteeldreef’ 
plaats. 

 24

Op het einde van de dreef 
draai je links af. Je komt nu 
weer aan bij het 
woonzorgcentrum. 

 20

Blijf de straat ‘Dorp’ volgen. 
Hier vindt reminiscentie ‘Spin-
nerij en touwslagerij Janssens’ 
plaats. Stap na de oefening 
verder het ‘Dorp’ af 
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Vroeger lag hier op de hoek waar er nu parking is een groentetuin. In de buurt was er ook 
een speelterrein waar de buurtkinderen konden spelen.

 Richtvragen:

•Had jij vroeger een tuin?
•Was dit een groententuin of een siertuin?
•Heb jij nog veel in de tuin gewerkt? Deed je dit graag?
•Er staan momenteel nog enkele planten/bloemen. Welke vind je het beste ruiken?
•Heb je vroeger ook nog veel met de buurtkinderen op straat/ op een speelterrein 
gespeeld?
•Welke spelletjes speelde je toen?

‘t Hofke 
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Deze kapel voor de heilige ‘Man Job’ dateert vermoedelijk uit het eerste kwart van de 19e 
eeuw. Traditioneel werd er in begin mei een noveen (negendaags gebed) gehouden door 
de buren. Alle buren trokken ’s avonds op met hun stoel voor het gebed van een rozen-
krans (= 3 paternosters) en een litanie van alle heiligen.

 Richtvragen

•Geloof jij? In wat geloof je?
•Had jij vroeger ook een kapel in de buurt waar je woonde?
•Ging je vroeger naar de kerk? Hoe vaak?
•Heb je jouw communie gedaan? Wat weet je hier nog over? Was er een feest?
•Welke heiligen ken je allemaal?
•Heb je een favoriete heilige? Zo ja welke

Kapel Sint Job
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Je bent nu aan het ’t Stampkot waar vroeger een grote duin lag. De naam t’ Stampkot  
verwijst naar het stampen van lijnzaad in de molen die vroeger op de duin was ingeplant. 
Het hele gebied dat nu de drie grote nieuwe wijken Bloemenwijk, Bomenwijk en 
Molenhoekwijk beslaat was vroeger één groot duinen-en heidegebied. De duinen  
bereikten hoogtes van 10 tot 20 meter en werden hierdoor in de volksmond vaak bergen 
genoemd. Naast je zie je ook basisschool ‘Ten Berge’ die naar deze geschiedenis verwijst.

 Richtvragen

•Heb je al eens een duinenwandeling gedaan?
•Waar was dit? 
•Aan de kust vind je ook vaak duinen. Ging je vroeger soms naar de kust?
•Ging je vroeger graag naar school? Toe hoe lang ben je naar school geweest?
•Wat was je favoriete vak op school?
•Hoe waren de leerkrachten?

De duinen van Berlare
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Dit kerkhof dateert uit 1882. Deze grafkapel dateert ook ongeveer uit deze periode.
Dit is het grootste kerkhof van Berlare. In totaal zijn er 4 kerkhoven in Berlare.

TIP: Probeer in te schatten of het je naaste helpt om hem of haar voorzichtig aan de overledene te herinneren. 
Je kunt dan samen herinneringen ophalen.
Geef je naaste een voorwerp dat hem of haar aan de overledene doet denken. Dat kan hem of haar helpen 

zich met de overledene verbonden te voelen en herinneringen naar boven te halen

 Richtvragen

•Ging je vroeger veel naar het kerkhof? 
•Welke graven bezocht je? 
•Legde je bloemen neer?
•Zijn er overledenen waaraan je nog dagelijks denkt?
•Wat doet je aan die persoon denken?
•Wat zijn je mooiste herinneringen aan die persoon?

Kerkhof 
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Het kasteel werd in 1722 gebouwd door de heer Vandermeersch, in renaissancestijl.  
De familie was tot de adel verheven. Doorheen de jaren heeft het kasteel verschillende 
eigenaren gekend. Ondertussen is het eigendom van de gemeente.

 Richtvragen

•Vind je het een mooi kasteel?
•Waren er vroeger waar jij woonde ook kastelen in de buurt?
•Zou je zelf ook in een kasteel willen wonen?
•Welke sprookjes ken je die doorgaan in een kasteel?

Kasteel van Berlare
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Je bent nu aan Café t’Klaverblad. Hier waren er vroeger verschillende café’s waaronder 
het café van de ouders van oud-burgemeester Leys. Ook de ouders van wielrenner Fred 
De Bruyne hadden hier een café. Hieronder zie je twee foto’s van Fred De Bruyne voor het 
ouderlijk café naast dat van de ouders van oud-burgemeester Leys. Er was ook een danszaal 
genaamd Kets in de buurt.

 Richtvragen

•Waar kwam je vroeger samen met je vrienden?
•Ging je vroeger ook soms op café?
•Had je een stamcafé?
•Was je aangesloten bij een vereniging?
•Kwam je graag naar de kermis, de jaarmarkt of de wekelijkse markt?
•Ging je wel eens dansen

Café ‘t Klaverblad
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Waar je nu aan de rechterkant al deze appartementsgebouwen ziet stond vroeger een   
groot fabriek: de spinnerij en touwslagerij van de gebroeders Janssens.

 Richtvragen

•Heb jij vroeger in een fabriek gewerkt? Wat werd er in deze fabriek gemaakt?
•Was het een grote fabriek? Met hoeveel mensen werkte je daar?
•Wat deed je vroeger van werk?
•Deed je je werk graag?
•Heb je vroeger ook geweven/genaaid/gebreid?

Fabriek 
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In de jaren 70 werd er door de bevolking van Berlare geld ingezameld voor de aankoop van 
de beuken die langs deze dreef staan. De bevolking heeft deze beuken zelf gepland.

 Richtvragen

•Had je ook veel groen in je buurt?
•Woonde je in een drukke straat? In het centrum of op het platteland?
•Ging je vroeger veel gaan wandelen of fietsen?
•Liggen er in de buurt beukenbladeren? Zo ja, neem er ééntje vast. Hoe voelt dit blad aan?
•In de buurt liggen er misschien ook enkele beukennoten of bolsters? Vind je deze noten 
lekker? Heb je dit vroeger ook gegeten?

Kasteeldreef
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gemeente Berlare

verantwoordelijke uitgever: Katja Gabriëls, Dorp 22 te 9290 Berlare


