Dementie is een dagelijkse realiteit
voor heel wat van onze bewoners in
De Vliet en De Wending. Via onze
werking kijken we steeds met een
kritisch oog naar onze dementiezorg.
Daaruit ontstaan vaak mooie
initiatieven. DE BELEEFWANDELING –
DEMENTIEVRIENDELIJK OP STAP is er
eentje waarmee we mensen met
dementie in verbinding brengen met
de wereld buiten het
woonzorgcentrum. Het is meteen ook
een wandeling voor verschillende
generaties, en bovendien, onze
bewoners met dementie hebben deze
wandeling mee gerealiseerd. Teksten
inspreken voor tijdens de wandeling,
stapstenen maken onder begeleiding,
de wandeling zelf uittesten... Het zijn
initiatieven die laten zien dat onze
bewoners vaak nog heel wat in hun
mars hebben. Aan de hand van de
thema’s op de infoborden langs deze
wandeling wordt actief aan
reminiscentie gedaan. Mensen met
dementie kunnen mee herinneringen
ophalen aan vroeger, de verhalen, de
mensen en de bekende hotspots in
Turnhout.

DE BELEEFWANDELING DEMENTIEVRIENDELIJK OP STAP.

Het gaat om een wandeling
gerealiseerd door Zorggroep Orion
in samenwerking met Stad
Turnhout, de stadsgidsen van
Turnhout, Alzheimer Liga
Vlaanderen en met ondersteuning
van Erfgoed Noorderkempen. Dit
met het doel interactie te creëren
met bewoners, bezoekers,
medewerkers en vrijwilligers op een
dementievriendelijke wijze.
Mensgerichte zorg is de
inspiratiebron tot dit initiatief.
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DE BELEEFWANDELING ALS VERTALING
VAN MENSGERICHTE ZORG VOOR
MENSEN MET DEMENTIE, HUN FAMILIE,
BUURTBEWONERS, MANTELZORGERS...

Beleefwandeling
Route
Dementievriendelijk op stap.

ZO GA JE VAN START

De stapstenen die de bewoners van De
Vliet maakten, geven een nummering en
richting aan. Je begint aan de starttegel
aan de patio van De Wending. En zo kun je
meteen dementievriendelijk op stap.
Onderweg kom je langs vijf infoborden.
Daar krijg je interessante weetjes over de
plek waar je staat. Als je de QR codes
scant, hoor je een gedicht in het
Turnhouts ingesproken en kun je een leuk
volksverhaal beluisteren. Deze zijn
ingesproken door een bewoner van De
Vliet. Kijk goed rond bij bord 1 en 4. Daar
valt ook nog iets te doen...Er is een
uitgebreide brochure beschikbaar bij UIT
dienst toerisme Turnhout. Daar kun je
reserveren voor een wandeling met gids.
Zeker een aanrader. Geniet ervan!
INFOBORD - achter De Vliet:
Turnova het nieuwe bruisende
stadsdeel.
INFOBORD -Rubensstraat:
herinneringen aan Promephar en
de hondenschool.
INFOBORD -tuin Zorggroep Orion:
site oude rusthuis Sint-Petrus.
INFOBORD -tuin Zorggroep Orion:
appelboomgaard bij het voormalige
klooster.
INFOBORD -tuin Zorggroep Orion:
vlakbij het kippenhok ontdek je
échte Turnhoutse kruiden zoals
gagel, tijm en lievevrouwebedstro.

