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OCMW EN HABK WERKEN SAMEN AAN EEN ‘DEMENTIEVRIENDELIJKE GEMEENTE’ 
Spectaculair kunstwerk ‘Bankgeheimen’ wordt op 5 oktober onthuld 
 
Dementie is een moeilijk begrijpbaar en bespreekbaar woord. In 2012 deed de Koning 
Boudewijnstichting een oproep aan steden, gemeenten en OCMW’s om een project rond 
dementie in te dienen. Het OCMW van Aarschot lanceerde het project ‘Dementie in beeld’ in 
nauwe samenwerking met de Hagelandse Academie Beeldende Kunst (HABK), 
woonzorgcentrum (WZC) Sint-Rochus, de eigen thuiszorgdiensten, Lokaal Dienstencentrum 
Het Anker en de Lions Club. Memo, het expertisecentrum dementie van Vlaams-Brabant, is 
ook een partner. 
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Bankgeheimen 
Het atelier Vrije Grafiek van HABK ging de uitdaging aan om dementie beeldend 
bespreekbaar te maken. Dit op vraag van en in samenwerking met WZC Sint-Rochus, het 
OCMW en de Lions Club. Zo ontstond het kunstwerk ‘Bankgeheimen’. Het beeld van de 
bank, getekend en aangetast door graffiti en houtwormen, symboliseert de 
overgang van de mentale toestand van dementerende mensen. 
 
Beeldend in de vorm van graffiti. Graffiti door inkervingen in het hout die elk een 
verhaal vertellen. Een verhaal of zelfs een geheim dat onze identiteit bepaalt. 
Beeldend in de vorm van wormgangen. Wat als er geleidelijk aan ‘gaten’ beginnen te 
komen in de verhalen en de geheimen die iemand met zich meedraagt? Zijn deze voor eeuwig 
verloren? 
Beeldend in de vorm van metaal. Metaal dat het licht weerkaatst en reflecteert en dat ons 
doet stilstaan en nadenken over dementie. 

1 

mailto:gwendolyn.rutten@aarschot.be
mailto:julia.mellaerts@aarschot.be
mailto:voorzitter@ocmw-aarschot.be


Beeldend in de vorm van een zitbank. Een bank als vertrouwde plaats voor 
ontmoetingen en ervaringen van ontspanning of rust. Een vertrouwdheid en stabiliteit die ook 
een woonzorgcentrum biedt aan dementen. 
 
De bank is een stille getuige van het verleden, maar ook een bruikbare, tastbare en levende 
sculptuur. Bezoekers van de bank mogen hun verhaal of geheim aan de bank toevertrouwen. 
En zo ontstaan er nog meer bankgeheimen! 
 
Onthulling op 5 oktober 2013 om 14 uur 
Op zaterdag 5 oktober 2013 om 14 uur huldigen schepen van Kunstonderwijs Gwendolyn 
Rutten en OCMW-voorzitter Julia Mellaerts het spectaculaire kunstwerk ‘Bankgeheimen’ in 
op de Aarschotse Grote Markt. Om 14.30 uur vindt de officiële opening van de 
tentoonstelling ‘Dementie in beeld’ plaats in WZC Sint-Rochus.  
 
Tentoonstelling ‘Dementie in beeld’ 
De verschillende ateliers van de hogere graad van de Hagelandse Academie Beeldende Kunst 
brachten dementie letterlijk in beeld. Op de gelijknamige tentoonstelling in WZC Sint-Rochus 
tonen ze het resultaat aan het grote publiek. Vanaf woensdag 9 oktober 2013 kan je de 
tentoonstelling ‘Dementie in beeld’ elke dag van 14 tot 17 uur bezoeken in WZC Sint-
Rochus.   
 
Meer info? 
Surf naar www.bankgeheimen.tumblr.com 
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