
 

 

 

Van Hoyweghe – De Ridder 

Kerkstraat 55 

9200 Dendermonde 

 

 

 

Optiek Ockerman 

Sint-Gillislaan 151-153 

9200 Sint-Gillis Dendermonde 

 

 

 

Neuhaus 

Brusselsestraat 48 

9200 Dendermonde 

 

 

 

Lichtplan 

Sint-Gillislaan 131 

9200 Dendermonde 

 

 

 

Foto Tecqmenne 

Vlasmarkt 17 

9200 Dendermonde 

 

 

 

Ets Pieters 

Werf 5-6 

9200 Dendermonde 

 

 

 

Cinema Albert 

Sint-Gillislaan 90 

9200 Sint-Gillis-bij-

Dendermonde 

 

 

 

De Wijnkamer 

Kasteelstraat 11 

9200 Dendermonde 

 

 

 

 

Electro Eeckhoudt 

Oude Vest 95 

9200 Dendermonde 

 

 

 

 

Apotheek Portuensis 

Franz Courtensstraat 20 

9200 Dendermonde 

 

 

 

 

Waterviolier Andya 

Hekkestraat 56A 

9200 Grembergen 

(Dendermonde) 

 

 

 

 

Hilde Biesemans 

Sint Ursmarusstraat 84 

9200 Dendermonde 

 

 

 

Schoonheidsinstituut Macharisa 

St Jorisgilde 2 

9200 Dendermonde 

Al deze handelaars waren bereid om één of meerdere van de kunstwerken  
tentoon te stellen.  

Wij willen hen hartelijk danken voor hun bereidwillige medewerking  
en hopen dat zij een bezoekje van u mogen verwachten!  

ELECTRO EECKHOUDT 

 

K U N S T 

R O U T E 

2 0 1 4  
 

“Wandelen door dementie” 

Een wandeling langs alle dementievriendelijke handelaars in Dendermonde.  
Een initiatief van de werkgroep Dementievriendelijk Dendermonde,  

de lokale dienstencentra van OCMW Dendermonde en ECD Meander 
 

Van 1 september 
 

tot en met  

31 oktober 2014 



 
In Vlaanderen leven momenteel ongeveer 100.000 personen met dementie. Mensen die 
lijden aan dit syndroom vergeten snel, kunnen zich soms moeilijk oriënteren of hebben 
moeite om de juiste woorden te vinden. Functioneren in onze hectische maatschappij is 
dus niet vanzelfsprekend. Toch is het, in de beginfase die wel enkele jaren kan duren, 
perfect mogelijk om mee te draaien en te genieten van het leven. Ongeveer 70% van de 
personen met een diagnose dementie woont niet in een woonzorgcentrum, maar gewoon 
thuis. De kans dat u hen op straat of in het verenigingsleven tegenkomt, is dus vrij groot. 
Daarom geven wij u alvast enkele tips in het omgaan met personen met dementie.  
 

   •   Zorg dat je oogcontact hebt. 

   •   Neem de tijd en luister goed naar de persoon. 

   •   Gebruik eenvoudige woorden en korte zinnen. 

   •   Zeg geen twee boodschappen in één zin tegelijk. 

   •   Maak gebruik van gebaren en aanrakingen. 

   •   Spreek niet betuttelend. 

   •   Praat niet over het hoofd van de persoon. 

   •   Ga niet in discussie. 

 
Wil u graag meer weten over deze ziekte, is er iemand met dementie in uw omgeving en 
hebt u vragen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen: 
Expertisecentrum Dementie Meander, Kerkstraat 115 Dendermonde ,  
meander@dementie.be    052 26 28 23 
 

Sedert 2009 is Dendermonde erkend als dementievriendelijke stad. Dit 
houdt in dat alle inwoners van de stad inspanningen doen om mensen 
met dementie een waardige plaats te geven. Dit kan onder andere door 
hen zo lang mogelijk te laten deelnemen aan het gemeenschapsleven.  
Verschillende partners spelen hierin een belangrijke rol. De dienstverle-
nende sector, politiemensen en loketbedienden kunnen met het nodige 
geduld en begrip een persoon met beginnende dementie bijstaan. Het 

verenigingsleven kan ervoor zorgen dat een persoon met dementie betrokken blijft en niet 
uitgesloten wordt wanneer het plots moeilijker gaat. Tenslotte kunnen ook de handelaars 
in de stad hun steentje bijdragen door gepast te reageren als hun klant iemand met de-
mentie blijkt te zijn. Het is zoals Jan Hoet het krachtig verwoordde: 

 
“Dementie is vooral erg als de samenleving er niet mee om kan gaan.”  

 
Om de verantwoordelijkheid die de samenleving hierin draagt te stimuleren, organiseert 
de werkgroep dementievriendelijke stad verschillende acties. Deze kunstroute “Wandelen 
door dementie” is er één van.  
Aan de kunstenaars van lokaal dienstencentrum Zonnebloem en ‘t Plein werd gevraagd 
om hun idee over dementie in beelden of woorden weer te geven. Op de achterzijde van 
deze folder ziet u bij welke handelaars de werken te zien zijn. 
De kunstenaars zijn: Liesbet Amerijckx, Hilde Cool, Albert Poelmans, Jeanine Smekens, 
Maria Steeman, Freddy De Blieck, Jozef Meskens, Louise Mertens, Jenny Van Genabet, 
Nancy Maes, Mia De Rijbel, Jenny De Vos, Georges Segers, Raf Suetens, 
Hilde Hermans, Freddy Bracke 


