
VOORWOORD

Beste lezers,

Juli en augustus komen eraan. Dat zijn toch

dé vakantiemaanden? Tenminste, daar

waren we tot begin maart nog rotsvast van

overtuigd. De plannen waren gemaakt, de

reisbestemmingen geboekt, dromen zouden

gerealiseerd worden…

COVID-19 besliste er anders over! Een

vernietigende donderslag bij heldere hemel.

Een niets ontziend virus. De gevolgen: niet

in te schatten.

Ruim twee maanden al leven we in een

compleet andere wereld. Had iemand dat

moeten voorspellen, we hadden hem een

enge-sp(r)ookjesverteller genoemd, een

zwaar gedeprimeerde fantast met een

verhaal dat angstaanjagender was dan de

strafste Harry Potter-story.

We hebben intussen een akelige realiteit

beleefd. Duizenden mensen werden ziek.

Honderden stierven. Nog altijd kunnen

familieleden omwille van het

besmettingsgevaar geen afscheid nemen

van hun dierbaren.

Hartverscheurende taferelen die zich in de

hele wereld afspelen, zien we ook nu nog

dagelijks op ons tv-scherm; mensonterende

toestanden in geïmproviseerde

ziekenhuizen; lijken in de straten…

In de Belgische gezondheidszorg werd het

begin maart: alle hens aan dek.

WZC Sint-Rafaël haalde het beste uit zichzelf
naar boven. De invloed van het coronavirus

bleef tot een paar besmettingen beperkt.

We hebben “veel chance” en vooral: een

alerte directie en fantastische medewerkers

over de gehele lijn.

We zijn enorm fier en zullen dat blijven. Het

hele huis is, ook vandaag nog, op zijn

hoede. Strikte maatregelen i.v.m. afstand

houden, hygiëne, bezoekersaantal worden

streng toegepast. Terecht. Ook daarop zijn

we trots.

We zijn nu einde mei. Vraag is, hoelang we

onze ongewone levensstijl nog moeten

aanhouden. Tot elk gevaar is geweken? Tot

er een vaccin wordt gevonden dat de killer

alle kansen ontneemt? Het hele Sint-

Rafaëlteam is daartoe bereid. De zorg voor

onze bewoners en voor al wie er werkt en

langskomt, is prioritair. Dat heeft WZC Sint-

Rafaël met glans bewezen.

Wordt onze wereld nog ooit als vroeger? Ik

denk dat we voorzichtiger zullen blijven in

onze omgang met elkaar – en creatiever

zullen worden met andere uitingen van

blijdschap en genegenheid.

We werden gedwongen, “in ons kot” te

blijven. (O Maggy, je gaat met je uitspraak

de geschiedenis in.) Voor sommigen werd

dat een aartsmoeilijke opdracht. Relaties

werden op de proef gesteld, kinderen

hadden geen speelruimte, ouders werkten

in zware omstandigheden thuis.

Hoe erg en ingrijpend de gevolgen van

COVID-19 ook zijn, deze crisis heeft ons ook

heel veel geleerd.

Dat wij hier in het Westen die dachten alles

te weten, alles te kunnen, alles met geld te

kunnen verkrijgen, eigenlijk gewoon

MENSEN zijn. KWETSBAAR – en ALLEMAAL

GELIJK. Een virus maakt geen

klassenverschil.

We kregen onze zintuigen terug. Dat de

lente langzaam in de zomer overgaat: dat

zien we weer. De tuin groéit. Bloemen en

struiken hebben hun eigen bloeitijd, hun

specifieke vorm en kleur. Bloesems worden

vruchtbeginsels – en die beloven fruit. De

zon staat prachtig op – en gaat meestal in

heerlijk geelrood onder. Iedere morgen

brengt ze licht, dat ze elke avond weer

meeneemt.

We spelen weer meer met de kinderen,

herontdekken onze keuken, ruimen kasten

en garage op, nemen een verfborstel in de

handen, maken de straten stiller en

leefbaarder en halen de fiets boven. De

luchtkwaliteit ging er al met sprongen op

vooruit.

Spontaan doen we boodschappen voor

alleenstaande en oudere buren,

applaudisseren ’s avonds met de ganse

straat voor al wie voor onze zieken zorgt,

voor technici, havenarbeiders,

toeleveranciers…

We ondervinden vooral, hoezeer we ELKAAR
NODIG hebben.
We kunnen meer RELATIVEREN, LACHEN om

elkaars onhandige kook- en

timmerpogingen. We worden er ons

opnieuw van bewust, wat een THUIS,

FAMILIE en VRIENDEN betekenen.

Afschuwelijk, dat coronavirus. Maar het

heeft veel in ons losgeweekt.

Laten we, als het grootste gevaar is

geweken, behouden wat het ons duidelijk

heeft gemaakt.

Ach, mens, blijf eenvoudig. Luister naar de
noden van anderen. Help waar je kunt.
Wees rapper tevreden – en met minder.
Onthoud, waar het in het leven echt om
gaat.

Vakantie vieren? Natuurlijk gaan we dat

doen. Ja, dat kan zéker ook in ons

Belgiekske. We zullen opkijken van wat we

dichtbij ontdekken – en enthousiaste

verhalen meebrengen voor de vaste

bewoners van ons huis, die elkaar en de

ruime tuin stilaan mogen terugvinden.

SAMEN maken we er toffe maanden van.

Goede moed – en veel liefs voor allemaal!

Chris

Ook voor zaken die vanzelfsprekend zijn, mag waardering worden uitgesproken

WZC Sint-Rafaël

26/06/2020
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WOORDJE VAN DE DIRECTEUR

Attenties voor allen die bleven zorgen voor

We hebben tijdens deze coronacrisis heel wat attenties gekregen,

zowel om het lot van bewoners te verzachten als om het werk van de

medewerkers te waarderen.

Daarnaast waren er ook heel wat giften van preventiemateriaal voor

de voorziening. Bewoners en medewerkers werden overweldigd met

chocolade; de voorziening kreeg heel wat mondmaskers en alcoholgel

en medewerkers kregen bloemen, plantjes en pizza’s. Er werden ook

veel kaartjes en tekeningen geschonken. We hebben een aantal foto’s

van schenkingen verzameld als getuigenis van deze attenties. Langs

deze weg willen we ook onze dankbaarheid hiervoor betuigen.

Wat heeft naar aanleiding van de coronacrisis de aandacht en

waardering voor onze medewerkers weer doen opleven?

“Zorgen voor” is een belangrijk aspect van een gemeenschap.

Sommige groepen werden, al dan niet bewust, vergeten. De

ouderen, o.a. Onze medewerkers bleven echter zorgen voor de

ouderen, terwijl anderen deze groep vergaten. Zodra de mensen

dat doorhadden, hebben ze deze professionele medewerkers met

woord en daad gesteund. Ook de ouderen kregen opnieuw de

aandacht die ze verdienden. Tenslotte werden de voorzieningen

geholpen, zodat ze uiteindelijk toch de middelen kregen die ze

nodig hadden om de ouderen te verzorgen.

Wij, de gemeenschap, wij westerlingen vooral, hebben lang

gedacht dat we alle zorg konden kopen.

Toen bleek dat het geld ervoor op was, kon er plots geen zorg

genoeg gekocht worden. Sommige groepen vielen dan uit de boot.

Ook de ouderen. Hierdoor beseffen we nu allemaal, dat zorg

onbetaalbaar is. We kunnen niet alle zorg uitbesteden aan

professionelen.

Elke burger moet opnieuw zorg leren dragen voor iemand

anders. Dat is de bijdrage die we verschuldigd zijn aan de

gemeenschap waarin we wonen. We kunnen niet blijven onze

zogenaamde rechten opeisen, zonder ook onze plichten te

vervullen. “Zorgen voor” is er een van. M.a.w.: Samen zorgen

voor elkaar: er is geen andere weg.

Met vriendelijke groet,

Manu Langerock,

directeur

SAMEN ZORGEN

VOOR MEKAAR



3

RESIDENTIE SARA

Korenbloem

Munt & Mirte

Gigliola Cinquetti – Non Ho l’Eta
Voor liefste meter Yvonne. Omdat we

haar graag zien en haar vanop afstand

een dikke virtuele knuffel willen geven.

Het lievelingsliedje van peter Jef, haar

man, die dit liedje steeds zong voor hun

dochter Andrea als ze niet wou slapen.

Hannelore

Eddy Wally – Chérie
Dat was ooit het liedje van mijn moeder

Annie en vader Frans. Ik vraag ook het

liedje voor jullie, alle medewerkers, om

jullie te bedanken en te steunen!

Gerda De Schepper

Radio Sara, de Munt en Mirte show

Om onze mensen zoveel mogelijk nieuws van het thuisfront mee te geven heb ik op Munt en Mirte tijdens deze gekke coronatijden ‘Radio Sara’

in het leven geroepen.

Families/vrienden/kennissen van onze bewoners en ons personeel mochten liedjes aanvragen en een boodschap achterlaten. Aan de vele leuke

reacties en liedjes te merken was dit een groot succes. Ook onze bewoners genoten heel erg van het voor hun gekozen nummertje en de

bijhorende boodschap. Deze kregen ze ook steeds op papier mee zodat ze hier nog van konden nagenieten.

Een greep uit de liedjes en boodschappen voor bewoners én personeel die ik heb kunnen laten horen:

Tina Turner – Simply the best
Voor alle personeel van Sint-Rafaël,

in het bijzonder mijn mama Hilde

van M&M.

Bert

George Ezra – Paradise
Speciaal voor hun ‘tantie in de zorg’.

You rock, Sis! Geniet ervan met al

jouw collega's en alle mensen aan het

werk in St.-Rafaël. Goe bezig.

Inge, Geert, Sam en Tuur

Dennie Christiaans – Rosamunde
Speciaal voor meter Jacqueline Van

Droogenbroeck. En daar stuur ik

graag een dikke virtuele knuffel bij!

Ronny en Krista

Tom Jones – Green green grass of home
Ze wordt gemist door haar kinderen,

klein- en achterkleinkinderen. Maar

we zijn trots op hoe ze het daar doet,

altijd een straffe madam geweest.

Kim De Leeuw

André Hazes Jr – Leef!
Ik kan het niet genoeg zeggen, heel

veel dank voor al de extra

inspanningen die jullie leveren!!! Ook

veel groeten aan onze va.

Lutgart, Ivan en Jan
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RESIDENTIE SARA

Zilverberk

Dille & Kamille

We blikken even terug naar de

maand mei.

Meimaand is Mariamaand.

Traditiegetrouw gingen we in de

maand mei met onze bewoners

op bedevaart. We probeerden

er telkens een gezellige

namiddag van te maken voor

onze bewoners.

Dit jaar gooide het coronavirus

roet in het eten. Ons uitstapje

kon dus deze keer niet

plaatsvinden.

Maar we zouden de

Zilverberkjes niet zijn als we

geen ander plannetje hadden…

Samen met Jens, onze

pastorale medewerker, maakten

we een uitstap in eigen tuin. De

tuin van Residentie Rafaël

heeft een prachtige Mariagrot

en daar trokken we dan ook

naartoe.

De bewoners die het wensten,

konden mee naar buiten om de

rozenkrans te bidden aan de

grot. Het was een fijne

namiddag en de zon scheen

volop. We genoten van de

gebeden, het zingen en van

elkaars gezelschap. We genoten

na met een babbel in het

lentezonnetje.

Op dienst keken we nadien nog

naar een prachtige

eucharistieviering op groot

scherm. Nadien beleefden onze

bewoners deugd aan een

consumptie die uit de cafetaria

kwam. De bewoners moeten de

cafetaria al lang missen; zo

brachten we het cafetariagevoel

toch een beetje op onze

woongemeenschap.

Veel zonnige groetjes.

Evi

RESIDENTIE RAFAEL

Lichthove 2

Koriander & Marjolein

Mooi lenteweer schept prachtige buitensfeer

Na enkele weken binnenzitten, was het zover. We

mochten eindelijk buiten met die mooie lentezon.

Gelukkig kon ik rekenen op de steun van mijn

collega’s, om zoveel mogelijk bewoners te laten

genieten van de omgeving van Residentie Sara.

Het was wel “anders” wandelen in deze coronatijden.

Ondanks de afstand en de mondmaskers kon er bij

iedereen toch een grote glimlach van vreugde af.

Laten we hopen op nog meer zonnige dagen.

Zeker niet te vergeten na zo’n inspanning en bij

warm weer: voldoende drinken!

De foto’s spreken voor zich.

Bjorn
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Lichthove 1
Hop & Mout

RESIDENTIE RAFAEL

Hersftvreugde
Linde & Maretak

Na regen komt zonneschijn

De lenteperiode was een bijzondere en
zware periode voor de bewoners en het
team.
Door het coronavirus was het onmogelijk om
bezoek te ontvangen. Dit zorgde voor een
groot gemis en deuk in het gemoed van
onze bewoners. Ook omdat er tijdens deze
periode geen activiteiten mochten
plaatsvinden, viel een groot deel van de

dagbesteding en van de sociale contacten
weg.
Als team wilden wij onze bewoners wat
opbeuren door verschillende dingen te
organiseren in de mate van het mogelijke.
Zo zorgden wij voor een eierenbak, een
dessertenbuffet, ijssalon, voor contact
maken met familie via skype/telefoon, voor
raamvisites of cafetariabezoeken. Maar het
opbeuren zit ook in de kleine dingen: hààr
mooi maken, brieven voorlezen, wandelen in

de tuin, de kapel bezoeken of er gewoon zijn
en luisteren.
Wij hebben ook goede hulp gekregen binnen
het team tijdens deze bijzondere periode.
Sissy (van het dagverzorgingscentrum),
Antoinette (van het mobiele team) en Eline
(kinesitherapeute) hebben ons team
versterkt. Hiervoor willen wij hen nog eens
extra bedanken!

Ouders…

Ouders kan je nooit helemaal vervangen.
Die van mij: content, sociaal, altijd in de weer. En ze
kunnen luisteren naar mijn problemen en naar de
kleine zorgen van hun kleinkinderen. Ik hoop dat ik
wat op mijn ouders kan gelijken.

Mijn broer en ik hebben vroeg alleen onze plan
moeten trekken.
In ons eigen gezin doen wij dat helemaal anders.
Wij zien elkaar allemaal graag – en wij tonen dat ook
aan elkaar. Wij kunnen elkaar nooit iets misvragen –
en onze kinderen hebben regelmatig vriendjes mee.
Iedereen zorgt voor iedereen.
Ook op het werk en op school proberen wij vriendelijk
te zijn voor alleman. Iemand in nood? Hoe kunnen wij
helpen?
Mooi: de openheid, de dankbaarheid, de inzet, soms
ondanks en niettegenstaande het eerdere verdriet.

Bedankt!

Courage – en good luck aan iedereen!

Ouders ...

Staan altijd voor je klaar

Mopperen soms

Bedoelen het goed

Hebben vaak gelijk

Houden van je

Voor het leven
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RESIDENTIE RAFAEL

Hemelhuize
Klaver & Oleander

De Waterlelie
Residentie Tobias

Volg je
hart,

want dat
klopt

Vrijdag 13 maart 2020 zullen we
niet zo gauw vergeten. Het
dagcentrum moest de deuren
sluiten; begin van de lockdown…
Onze gasten vertrokken huiswaarts;
wanneer we hen zouden weerzien,
wisten we niet.
Met extra ondersteuning van hun
mantelzorgers en van de
thuiszorgdiensten hebben onze
gasten deze periode toch kunnen
overbruggen. Voor sommigen was
deze hulp niet haalbaar; zij werden
daarom in ons WZC in kortverblijf
opgenomen.

Eind mei kwam er gelukkig goed
nieuws vanuit het Agentschap voor
Zorg en Gezondheid. De dagcentra
zouden gefaseerd terug mogen
opstarten.
Blij dat we waren! Met volle
goesting begonnen we aan de
reorganisatie en de installatie van
het dagcentrum, zodat we onze
gasten - met het naleven van de
nodige veiligheidsmaatregelen -
opnieuw zouden kunnen
ontvangen.

Een voor een werden de families
opgebeld; de ene was al meer of
minder enthousiast dan de andere.
Op 25 mei ging ons dagcentrum
opnieuw open. Het was een blij
weerzien en de maatregelen namen
onze gasten er graag bij. Gelukkig
hebben we iedereen kunnen
ontvangen die het zag zitten om
terug naar het dagcentrum te
komen. Door de te nemen
maatregelen van social distancing
moesten we het aantal gasten
immers beperken tot 10 per dag.
Alles verloopt in onze bubbel nu
meer gestructureerd en met de
nodige afstand. Elkeen kreeg ook
een vaste plaats aan tafel en een
vaste medegast. Zo creëerden we
meerdere bubbels in onze
afstandsbubbel.
Onze gasten zijn het intussen al
goed gewend om met de nodige
afstand met iedereen om te gaan.
Ze zijn vooral blij dat ze elkaar
terug kunnen ontmoeten.

De Waterlelietjes

Op onze afdeling Hemelhuize mochten we zaterdag (20/06)
een nieuwe vrijwilliger, Eric Van Snick, ontvangen.
In de zomer van 2018 werd Juliette, de moeder van Eric,
opgenomen op onze afdeling. Eric kwam dagelijks 2 maal
op bezoek om zijn moeder te verzorgen, samen met het
personeel. Tijdens het middagmaal sprong Eric hier en daar
eens bij om onze andere bewoners te helpen waar nodig.
Op 12 maart, toen bezoek niet meer mogelijk werd door
corona, moest Eric afscheid nemen van zijn moeder. Het
waren zware tijden voor hem. Niet veel later werd Juliette
ziek en overleed begin april.
Eric kon moeilijk zijn draai vinden thuis. Hij bleef in contact
met het personeel. Het was voor hem een evidentie om
zich op te geven als vrijwilliger. Momenteel komt Eric in
het weekend en op maandag om te helpen bij de
maaltijdbedeling en de koffieronde.
We zijn hem allemaal dankbaar en wensen hem veel
succes!
Welkom!
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2 juli: mevr. Rita De Moor, Linde en Maretak
4 juli: mevr. Christiane De Schrijver, Klaver en Oleander
5 juli: mevr. Maria Cobbaert, Dille en Kamille
8 juli: dhr. Juliaan De Coster, Linde en Maretak
11 juli: dhr. Charles De Geyter, Linde en Maretak
11juli: mevr. Julia De Jonghe, Klaver en Oleander
17 juli: mevr. Claire De Coninck, Klaver en Oleander
19 juli: mevr. Emilienne Van der Straeten, Dille en Kamille
22 juli: mevr. Marie Rose Baeyens, Klaver en Oleander
26 juli: dhr. Simon Maes, Linde en Maretak
27 juli: mevr. Marie José Vanmechelen, Linde en Maretak
30 juli: dhr. Robert De Vos, Linde en Maretak
30 juli: mevr. Edith Verlie, Linde en Maretak
31 juli: mevr. Maria Dooms, Linde en Maretak
3 augustus: dhr. Etienne Van Ginderdeuren, Dille en Kamille
6 augustus: mevr. Jacqueline De Schrijver, Dille en Kamille
8 augustus: dhr. Michel De Gelas, Dille en Kamille
14 augustus: Abt Benedict O.S.B., Linde en Maretak
21 augustus: mevr. Rachel Van Waeyenbergh, Linde en Maretak
30 augustus: mevr. Elisabeth Debrabander, Klaver en Oleander

Residentie Rafaël

Residentie Sara

NIEUWS OVER BEWONERS

16 juli: dhr. Etienne Vernaillen, Tijm en Lavendel
21 juli: dhr. Pierre Piron, Munt en Mirte
23 juli: mevr. Arlette Guedj, Koriander en Marjolein
27 juli: dhr. Maurits Verhille, Tijm en Lavendel
28 juli: dhr. Geert Samin, Koriander en Marjolein
31 juli: mevr. Rosa Van Nuffel, Koriander en Marjolein
8 augustus: mevr. Christelle Van Hove, Munt en Mirte
9 augustus: dhr. Joseph De Craecker, Munt en Mirte
11 augustus: mevr. Hendrika Verbeke, Tijm en Lavendel
16 augustus: dhr. Paul Vyverman, Munt en Mirte
18 augustus: mevr. Alma Deneys, Munt en Mirte
18 augustus: mevr. Ludwina Lucas, Munt en Mirte
18 augustus: mevr. Rosa Van den Brande, Koriander en Marjolein
19 augustus: dhr. Felix Van Rossem, Tijm en Lavendel

Een bloempje voor de jarigen

Van harte welkom

Residentie Sara

Van harte welkom op Munt en Mirte

Dhr. Jozef De Ryck, afkomstig van Denderleeuw
Dhr. Pierre Piron, afkomstig van Ternat
Dhr. Marcel Bultynck, afkomstig van Liedekerke
Mevr. Maria Bogaert, afkomstig van Ninove
Van harte welkom op Koriander en Marjolein

Mevr. Gemma Van Valckenborgh, afkomstig van Liedekerke
Mevr. Rosina Ruysseveldt, afkomstig van Denderleeuw
Dhr. Willy Meyts, afkomstig van Liedekerke
Van harte welkom op Tijm en Lavendel

Mevr. Marie-Louise Leloup, afkomstig van Denderleeuw

Voor altijd bij de Heer

Residentie Rafaël

Residentie Sara

Hop en Mout:

27 mei: dhr. Joseph Massagé, 85 jaar

27 mei: dhr. Gustaaf De Loecker, 79 jaar

Klaver en Oleander:

17 maart: dhr. Guillaume Demeyer, 89 jaar

22 maart: dhr. Patrick Rombauts, 65 jaar

5 april: mevr. Julietta De Haen, 88 jaar

30 april: mevr. Liliane Van den Hove, 84 jaar

13 mei: mevr. Maria De Backer, 92 jaar

18 mei: dhr. Camille Schouppe, 94 jaar

18 mei: mevr. Iliane Holbrecht, 86 jaar

Munt en Mirte:

14 april: mevr. Paula Van Damme, 94 jaar

14 april: mevr. Josephine Hellinckx, 87 jaar

26 april: mevr. Lucienne Hellinckx, 96 jaar

27 april: mevr. Leontine Van Droogenbroeck, 84 jaar

2 mei: dhr. Frans De Block, 87 jaar

5 mei: dhr. Leopold De Braekeleer, 85 jaar

Koriander en Marjolein:

10 april: mevr. Germaine Van der Hoeven, 79 jaar

8 mei: mevr. Paulina Vanderheyden, 99 jaar

15 mei: dhr. Armand De Rouck, 95 jaar

Tijm en Lavendel:

3 april: dhr. Jozef Van Droogenbroeck, 87 jaar

10 april: mevr. Maria De Ridder, 88 jaar

14 april: mevr. Marcella Van de Gucht, 89 jaar
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In de voorbije maanden zagen jullie

heel wat foto’s op de website, op

sociale media – en toch zal het even

schrikken geweest zijn: zorgverleners

met een mondmasker aan, dansend

met een bewoner, manicurend,

assisterend bij het dessertenbuffet.

Het coronavirus dwingt ons er immers

toe, om in contact met de meest

kwetsbaren een mondmasker op te

zetten. Op bepaalde momenten horen

daar ook een bril, handschoenen en

een beschermend pak bij. De

herkenbare zorgverlener wordt

daardoor minder herkenbaar of

volledig onherkenbaar. Soms lijken het

wel marsmannetjes die de kamer

binnenkomen.

Een gezicht herkennen we immers aan

de unieke combinatie van ogen,

wenkbrauwen, neus, mond, wangen,

kin… Heel wat van die kenmerken

zitten vandaag verstopt achter het

mondmasker dat de zorgverlener

draagt. Voor vele van onze bewoners

kan dit een grote uitdaging zijn.

Daarom is het op dit moment nog

meer dan anders van belang om uit te

stralen wie we zijn. We vallen immers

terug op onze persoonlijkheid en op

onze houding als werkinstrumenten.

We hebben nog onze stem, onze

lichaamshouding, onze ogen “die

kunnen spreken” - en ons hart dat

openstaat voor onze bewoners. We

praten immers met ons ganse

lichaam, met rust in onze stem – en

met de handen die meevertellen.

Bewoners (met dementie) taxeren ons

immers op basis van een gevoel dat

gecreëerd wordt – en daar kan geen

mondmasker tegen op!

VARIA

Warme zorg

Personen met dementie in tijden van COVID-19…

Langs alle kanten horen we, dat de solidariteit in de samenleving is

toegenomen.

“Hoe kunnen we elkaar helpen?” “Kunnen we iets doen voor de

bewoners in de woonzorgcentra?” Het zijn een paar vragen die na de

aangekondigde maatregelen in de media verschijnen.

De roep om solidair te zijn, is groot – en dat merkten we ook hier in

Sint-Rafaël.

Kinderen schreven brieven en maakten tekeningen voor onze

bewoners die geen bezoek mochten ontvangen.

Mensen kwamen zich spontaan als vrijwilliger aanbieden om mee te

helpen in de zorg voor ouderen.

Anderen kwamen een raamconcert geven – en daar genoten onze

bewoners ten volle van.

Er was snel ongelooflijk veel solidariteit!

Ook door personen met dementie worden deze weken als een zeer

onstabiele periode ervaren.

Graag geef ik enkele tips mee voor het omgaan met personen met

dementie in deze coronatijd:

- Doseer de informatiedoorstroom. Let bv. op met de radio- en/of

televisieprogramma’s die je aanzet. Ze kunnen heel wat onrust

teweegbrengen.- Als je als medewerker angstig bent, probeer dit

dan niet te tonen aan de bewoner met dementie, maar praat

erover met een collega.

- Raak elkaar zo weinig mogelijk aan – en probeer contact te

maken via lichaamshouding en mimiek.

- Ondersteun je woorden met gebaren, opdat de bewoner je beter

begrijpt.

- Laat het gewone leven zoveel als mogelijk ook gewoon

voortgaan. Laat de bewoners helpen bij huishoudelijke taken.

- Bouw voldoende ontspanning in.

- Stimuleer de bewoner met dementie om zoveel mogelijk de

handen te wassen na het eten of na een toiletbezoek.

- Laat familie contact nemen via verschillende infokanalen: skype,

briefkaart, tekening…

- Toon begrip voor de zorgen van de familieleden en de

mantelzorgers van de bewoners met dementie. Het zijn ook voor

hen moeilijke tijden!

- Blijf steeds kalm en rustig.

- Pluk de dag, samen met de bewoners, nog meer dan anders!

Kirsten

Vinger aan de polsEen of geen mondkapje?

Drager Covid-19

90%

70%

5%

1,5%

Enkele tips bij het dragen van een mondmasker:

- Let goed op de articulatie. Een mondmasker dempt immers

sommige klanken.

- Begroet de bewoner steeds met een warme, vriendelijke stem

en noem zijn naam. Zo weet hij dat jij hem kent.

- Beweeg niet te snel. Blijf je tempo behouden.

- Stel jezelf voor. “Het is Marijke. Je herkent me waarschijnlijk

niet achter het masker.”

- Blijf steeds herhalen waarom je het mondmasker (en

beschermende kledij) aanhebt.

- Gebruik wat humor. “Ik ben precies een marsmannetje.”

- Wijs op het feit dat jij niet de enige bent die een mondmasker

draagt.

- Blijf gebruik maken van gebarentaal.

De “marsmannetjes” zullen nog een tijdje tot het dagelijkse

beeld behoren: bescherming voor anderen en voor onszelf.

Onderstaande beelden illustreren dit. Maar # SAMEN ZORGEN

WE VOOR ELKAAR #

Veerle

De anonieme zorgverlener in tijden van corona
Kans op

besmetting
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NIEUWS OVER MEDEWERKERS

Hoekje van de vrijwilliger

Mijn naam is Jacky en in het dagelijkse leven

ben ik vertegenwoordiger. Door mijn beroep

ben ik dagelijks in contact met veel mensen.

Namelijk praten en telefoneren is mijn 2de

natuur.

Door de coronacrisis werd ik tijdelijk

technisch werkloos en miste ik heel snel de

sociale contacten. Ik ging op zoek naar

vrijwilligerswerk en zo kwam ik bij Residentie

Sara van St.-Rafaël terecht. Na één telefoontje

was alles in kannen en kruiken, want bij

Residentie Sara hadden ze voor mij een job

‘op het lijf geschreven’.

Ik zou 1 namiddag per week met de

bewoners gaan skypen, maar dit werden er al

gauw 3 per week. De appreciatie die ik

hiervoor kreeg van de bewoners en hun

familie deed mij erg deugd. Het was een

speciale en emotionele ervaring voor mij !

Het idee dat ik een hulp was voor het

algemeen personeel en specifiek voor

Marjolein en Koriander gaf mij een enorme

voldoening. Zij lieten mij ook voelen dat ik

welkom was en stonden steeds voor me klaar

indien nodig.

Ik heb deze ‘job’ met veel plezier gedaan en

mijn bewondering voor het verzorgend

personeel is er alleen maar groter op

geworden. Jullie zijn TOP !

Vacatures voor vrijwilligers

Voor meer inlichtingen gelieve contact op te nemen met

mevr. Hadewych Daem, coördinator vrijwilligerswerking via

e-mail: daemh@strafael.zkj.be of

telefonisch : 053/ 66.65.79 op dinsdag of donderdag

Als elke vrijwilliger
een ster kreeg,
dan werd het

nooit meer donker

Vrijwilliger zijn...

is vrijwillig

maar niet vrijblijvend.

Is verbonden

maar niet gebonden.

Is onbetaalbaar,

maar niet te koop.

Is positief denken.

Is positief doen,

met als enig doel,

voor jezelf en de ander

een goed gevoel.

Over onze medewerkers

Op 27 april overleed mevr. Flora

Labarque, moeder van Jean-Louis

Hinnekint, diensthoofd van de

keuken.

Onze oprechte deelneming.

Het is zomer en we trekken naar buiten !

De deuren van ons buitenverblijf DOMMELHOF gaan weer open in de

belevingstuin van Residentie Rafaël!

De zon verwarmt de stoelen en tafels en zonneparasols zorgen voor de

nodige schaduw op het terras.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers om het koffie- en theehuisje

open te houden.

Waar? Residentie Rafaël

Wanneer? Op maandag vanaf maart tot en met oktober

Hoe laat? Van 13u30-16u30

Koffie- en theehuisje
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NIEUWS OVER MEDEWERKERS

Pastorale dienst

Zielzorg is als monumentenzorg

Tijdens de Goede Week schreef ik een
opiniestuk voor de website van Caritas
Vlaanderen. Het gaat over het belang van
zielzorg midden in de coronacrisis en het pleit
voor de erkenning van het beroep van pastor.
Ik deel het stuk graag met jullie.

Zorg. Zorg wordt als volgt omschreven: “Wat
je doet voor iemand die of voor iets dat hulp
of aandacht nodig heeft”.
Voorbeelden: “Mijn grootvader heeft zorg
nodig.” “Bejaardenzorg”, “Thuiszorg”,
“Monumentenzorg”, “Veel zorg besteden aan”.

Je kan monumentenzorg vergelijken met
zielzorg. Zoals een monument fysieke zorg
nodig heeft opdat het niet zou verloederen, is
het ook best belangrijk om de betekenis
achter het monument te blijven verzorgen. Zo
treedt de emotionele waarde van het
monument naar voor.
Dit geldt ook voor een mens. Fysieke zorg en
geestelijke zorg; zorg voor de gehele persoon.

De rol van pastor en spiritueel begeleider is in
Vlaanderen (in heel België eigenlijk) niet
erkend. Voorzieningen krijgen geen subsidies
– en het is een bewuste keuze van een
voorziening wanneer deze een pastor aanstelt.

Wanneer ik kijk naar mijn eigen voorziening en
werkveld ervaar ik, dat wij als pastor op
handen gedragen worden. Zowel
personeelsleden als bewoners en externen
weten: “Bij hem kan je terecht.” (Dat probeer ik
toch uit te stralen.) Het is anders dan bij een
psycholoog of therapeut die onderzoekt en je
tools aanreikt om verder te gaan. De pastor

gaat, anders dan een psycholoog, vanuit de

liefde voor de mens naar de persoon toe.

“Alles mag en niets moet” is mijn motto. Mijn
wens is: samen een stukje levensweg te
mogen bewandelen, lief en leed te delen en
een luisterend oor te zijn voor de vragen van
bewoners en voor wat er omgaat in het hart.
Ik probeer ook mensen zelf te laten
verwoorden wat in hen omgaat en welke
richting ze uit willen met hun leven. Ook al
vermoed ik al na één gesprek wat het
probleem is, we gaan samen op weg en we
komen samen tot woorden, emoties, plannen…

In een tijd waarin iedereen schreeuwt dat er te

weinig personeel werkt in de zorgsector en
waarin velen dat werk een onderbetaalde en
zware job vinden, worden juist deze
zorgverleners nog eens “belast” met de
aandacht voor de menselijke kant van het
leven van hun bewoners; ze staan dus voor
méér in dan voor de fysieke zorg. Velen
hebben geen, of toch maar minimale tijd om
eens 5 minuutjes aan het bed te zitten en te
horen hoe het vandaag met die welbepaalde
bewoner gaat. Zorgverleners voelen zich
tekortschieten. Wanneer een voorziening dan
een pastor in huis heeft kunnen zij, indien
nodig, doorverwijzen. Het geeft ruimte.

In deze coronacrisis voel je des te meer dat
zorgverleners nodig zijn … en dat ze met te
weinig zijn. Zij kunnen, naast de fysieke zorg
die zij vandaag moeten geven, zeker geen tijd
maken om ook nog eens in te staan voor de
zinzorg bij hun bewoners. Nu er geen
familieleden aanwezig mogen zijn in
voorzieningen, vallen de bewoners nog meer
terug op hun tweede familie: de zorgverleners.
Nu zie je ook dat een pastor in de voorziening
een grote meerwaarde is voor de bewoners.
Bewoners zitten met angstgevoelens als:
“Zullen ze mij nog helpen in het ziekenhuis
wanneer ik COVID-19-positief ben?” of “Ik denk
dat dit virus bewust de wereld is ingestuurd
om ons, ouderen, te doen sterven; wij kosten
de maatschappij te veel.” En ook de andere

dagdagelijkse gevoelens en gedachten blijven,
zoals: “Ik heb spijt van iets in mijn leven dat ik
graag nog zou goedmaken met een
desbetreffend familielid. Ik hoop dat ik nog de
kans krijg om dit na de crisis goed te maken.”
Ik ga ook een geloofsgesprek aan met
bewoners die daarvoor openstaan of dat ook
wensen.
Ik schrijf dit opiniestuk net in de Goede Week.
Dé liturgische week van het jaar. Ik merk dat
er veel vraag is naar priesters, pastores,
spiritueel begeleiders toe, om voorzieningen te
helpen met een liturgisch/geestelijk aanbod
tijdens deze Goede Week en voor de gehele
coronacrisistijd.

Brieven vol tips worden verstuurd om zowel
bewoners, patiënten als medewerkers te
helpen bij het nabij-zijn, in het erkennen van
hun angst, hun een luisterend oor te bieden…
Net DAAR maken voorzieningen die het hele
jaar een pastor in dienst hebben een verschil;
niet enkel nu tijdens deze coronatijd. Wij
blijven in de voorziening aanwezig.

Als politici momenteel stilstaan bij het feit dat
er meer moet worden geïnvesteerd in de
zorgsector, laat hen dan even ruimdenkend
zijn als het gaat over investeren in de zorg
voor de gehele persoon. Een erkenning van
het beroep van pastor/spiritueel begeleider
zou hierbij een eerste stap kunnen zijn. Dit
kan tevens voor voorzieningen een aanzet zijn
om iemand in dienst te nemen, die vrijgesteld
is als een tochtgenoot voor bewoners,
patiënten, medewerkers, familieleden,
vrijwilligers…
Het zou geen overbodige luxe zijn!

Hartelijke groeten en veel moed aan allen in
deze bizarre tijd.

Jens
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Even terugblikken
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Even terugblikken
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Even terugblikken
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Poëzie

VARIA

Duiven

Klap-klap-klap,
m’n dertien duiven

slaan hun vlerken, de ene op de aâr;
klap-klap-klap,

en henenschuiven
doen ze, van mijn dak mij daar.

Klap-klap-klap,
ze spelevaren,

rinkelroeiende, altemaal;
klap-klap-klap,
van harentaren,

ommenton, in énen haal.
Klap-klap-klap,

zij zijn daar weder;
hoort ge vlug hun vlerken slaan?

klap-klap-klap,
ze vallen neder,

betende op mijn dak, voortaan.
Klap-klap-klap,

de veren stuiven,
want hun baaike, groef en fijn,

klap-klap-klap,
m’n dertien duiven

boetende, in de zonne, zijn.

Guido Gezelle

15 augustus : Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart

Men heeft mij toegedekt met duizend namen
door eeuwen vroomheid en ontzag bedacht,

mij op een troon geplaatst, gebrand in ramen,
met milde tonen mijn gezicht verzacht.

Maar Mirjam was mijn naam toen ik nog jong,
door zon en wind getekend en getaand,

met velen water putte uit één bron
en heuvels wollig van het vee zag staan.

De weelde van een wereld zonder schijn,
een thuis, een man om mee op weg te gaan

en het besef door God bemind te zijn.
Ik ben een vrouw en Mirjam blijft mijn naam.

Patrick Lateur

Liefde in tijden van……

Als ik bij je kom
Zal ik je niet kussen

Niet omhelzen of aanraken
Ik zal meters afstand tussen ons bewaren

Ik zal roepend vragen hoe het is

Misschien is het beter om weg te blijven
Want we kunnen van alles van elkaar krijgen

Het gevaar ligt op de loer
Maar ik wil toch weten hoe het met je is

Ik blijf niet te lang bij je hangen
Maar ik kom morgen weer kijken
Om te brengen wat je nodig hebt

Want de stilte hoeft niet langer te duren
Dan nodig is

Ik zal je niet kussen
Niet omhelzen of aanraken

Ik zal meters afstand tussen ons bewaren
Ik zal roepend vragen hoe het is

Ik zal uit de verte naar je zwaaien
Als ik weer je straat uit fiets

Ronald M. Offerman

Schelpen

Voetstappen in het zand
Laten zachte afdrukken achter
De zee vult ze met een golf op
Kleine voetjes worden groter

Schelpen spoelen aan
Een grote variatie uitgestald

Blinkend als juwelen in een vitrine
met een schat aan herinneringen
Denkend aan de dagen in de zee

liggen scheermesjes zij aan zij
Kinderhanden selecteren op kleur

Knerpend onder hondenvoeten
Ik draag je op mijn handen

Zandkorrels waaien sierlijk weg
Vergankelijk in ons korte leven

blijven schelpen plakken in
mijn ziel, als teken van hoop

Cor van Welbergen

Een zwemmer is een ruiter

Zwemmen is losbandig slapen in spartelend water,
is liefhebben met elke nog bruikbare porie,

is eindeloos vrij zijn en inwendig zegevieren.
En zwemmen is de eenzaamheid betasten met vingers,

is met armen en benen aloude geheimen vertellen
aan het altijd allesbegrijpende water.

Ik moet bekennen dat ik gek ben van het water.
Want in het water adem ik water, in het water

word ik een schepper die zijn schepping omhelst,
en in het water kan men nooit geheel alleen zijn

en toch nog eenzaam blijven.
Zwemmen is een beetje bijna heilig zijn.

Paul Snoek

Het wonder van de goede koffie

Het is zoals het wonder
van de goede koffie.
Gemiddeld eens in de

twaalf maanden houdt
iemand middenin een zin
zijn adem in, waarna hij

naar de bodem van de kop
die als gegoten op het

bordje past blijft staren.
Misschien minutenlang

blijft het geluid uit, maar
in dat hoofd zou je het
brullen moeten horen.

Er wordt nogal gescholden
als iemand inziet dat hij
jarenlang genoegen nam

met drab en dat maar
koffie noemde omdat er
melk bij kon, en suiker.
Gemiddeld één keer in
het jaar heeft iemand

zo'n ervaring, wat eigenlijk
verbazend weinig is

als je de koppen en de
schotels telt die al

vergeten zijn nog voor
ze worden aangeroerd.

Nochtans is smaak geen
kunst of wetenschap.
Het is hetzelfde als

gezond verstand, iets
wat we voor het leven
houden, zoals het kopje

bij het bord hoort,
de mensen bij elkaar,
het water bij de zee.

Bart Moeyaert
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Extra puzzelplezier

Hallo, beste liefhebbers,

Dit wordt wel een heel speciale “grote vakantie”…
De beperkingen in onze bewegingsvrijheid blijven we moedig aanvaarden; dat is o zo belangrijk voor de dierbare
gezondheid van ons allen.
Van harte bieden we jullie in dit nummer wat extra tijdverdrijf.

Veel zoekplezier!

Chris
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Humor

Corona.
Vakantie en schoolreizen in eigen
land…en de schrijfsels van leerlingen van
P. Vanhaverbeke

Daar we geen tijd hadden, besloten we de

olifanten maar te laten vallen.

Rond 9u begonnen we te smullen aan de voet

van de Kemmelberg.

We gierden door de kaartspelbochten.

We reden naar Kortrijk, waar in 1302 het eerste

Guldensporenfeest plaats had.

Ik heb in Brugge het meest gesukkeld met het

klimaat en met mijn achterband.

Na een uurtje was het nog veel lastiger met al

die pleisterplaatsen op onze voeten.

Het was mij eerste voet in vijf jaar die ik daar

zette.

We waren wel een beetje ongerust toen we

onder de Scheldetunnel liepen.

“Kom maar hier”, zei de fietsenmaker, “ik zal je

gat met plezier stoppen.”

Zuchtend pakte ik mijn platte wielrijder bij de

hand en gong dan maar te voet naar mijn peter.

Eerst vulden we onze buik en toen onze

emmertjes met zand.

Tegen de middag stopten we bij een riviertje.

Het was de moeite niet om alles uit te halen en

we mochten van moeder een beetje plassen in

ons onderbroekje.

Jammer genoeg kwam er een kind in de kabel.

De vissen namen vlug de benen, toen ze de

vissers hoorden aankomen.

Om te mogen vissen moest ik eerst een

visverloving hebben.

Nu kunnen we weer ons hartje ophalen in onze

zwembroek.

Vandaag zou de boer beginnen met zijn graan af

te pikken, alsook zijn knechten en meiden.

“Splits je in twee” vroeg de kampleider.
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... een menselijke baby ongeveer 90 botten meer in zijn lichaam heeft dan een volwassen
persoon? Een baby wordt geboren met 300 botten, maar als je volwassen wordt, blijven er nog
maar 206 over. Dat komt omdat sommige botten in elkaar groeien, zoals in de schedel.

... een gemiddeld persoon bijna 25 000 liter speeksel produceert in zijn leven? Dat is genoeg om
2 volledige zwembaden te vullen!

... ieder van ons kleine beestjes (mijten) in zijn wimpers heeft?

... ons zweet zelf geen enkele geur heeft? Maar waarom stinkt het dan soms zo? Dat is het werk
van bacteriën onder je oksels. Zij zorgen voor de ‘zweetgeur’.

... wanneer we volwassen zijn, we stoppen met groeien? Dat gebeurt als we ongeveer 21 zijn. Er
zijn echter 3 dingen die nooit stoppen met groeien: je 2 oren en je neus.

... er op onze planeet miljoenen verschillende kleuren zijn? Het menselijk oog kan het verschil
zien tussen ongeveer 10 miljoen kleuren.

... je hartritme verandert als je naar muziek luistert? Volgens een onderzoek zou je hart zich
aanpassen aan de beat van je muziek.

... er meer bacteriën in je mond zitten dan dat er mensen op de wereld zijn?

... mensen die voortdurend minder dan 7 uur slapen per nacht minder lang leven? Je kan ook
minder lang zonder slaap dan zonder eten. Ons lichaam kan maximum 11 dagen overleven
zonder slaap.

... bij elke stap die je zet je ongeveer 200 spieren gebruikt?

... de hoogste lichaamtemperatuur die men ooit gemeten heeft bij een mens 46,5°C was? Vanaf
38 graden heb je al koorts.

... als het zuur van je maag terecht zou komen op je huid, er een heel gat in zou branden?

... de totale lengte van ons bloedvatenstelsel ongeveer 100 000 kilometer bedraagt moest je het
helemaal op de grond leggen?

... blonde meisjes meer haar hebben dan meisjes met donkere haren? Een gemiddeld persoon
heeft ongeveer 100 000 haren. Iemand met rood haar heeft er 86 000, een zwartharige
100 000, en een blondine maar liefst 146 000.

... bijna alle zoogdieren op onze planeet hun oren kunnen draaien? Wij zijn slechts één van de
weinige die dat niet kunnen.

...alle mensen op deze planeet een unieke vingerafdruk hebben, maar ook een unieke
tongafdruk? Apen en koala’s zijn naast de mens de enige dieren die ook een unieke vingerafdruk
hebben.

... elke persoon een eigen lichaamsgeur heeft die uniek is? Maar wist je dat bij tweelingen die
lichaamsgeur hetzelfde is?
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Rebus

Extra puzzelplezier

Kraak de code !

Woordzoeker

Hoeveel weegt het konijn?

Oplossing : Totaal : 27 kg - Kat : 7 kg - Hond : 17 kg - Konijn : 3 kg

Oplossing : Wat is het leven fijn als de zon schijnt

Oplossing : Hij werd overvallen door doodsangst maar bleef bidden
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Extra

Het schortje

Zo waar ...

Ik geloof niet dat onze kinderen weten wat

een schortje is.

Het voornaamste gebruik van oma's

schortje was, om haar jurk te

beschermen,omdat ze er maar een paar had.

Maar ook omdat het makkelijker was, om

een schortje te wassen in plaats van een

jurk.

Ze gebruikte het schortje ook als

pannenlappen, om de pannen van de kachel

of uit de oven te halen..

Het diende ook om de tranen en vuile neus

van de kinderen af te vegen.. En als ze de

eieren uit het kippenhok ging halen, was het

schortje ook heel handig, om de eieren te

dragen.

Als er bezoek kwam konden haar verlegen

kinderen onder haar schortje schuilen.

En als het koud was kon ze haar armen er

indraaien en opwarmen.

Het was ook heel geschikt om de menige

zweetdruppeltjes af te vegen, als ze gebukt

stond over de kachel, met koken.

out voor de kachel werd ook in het schortje

binnen gebracht.

Uit de tuin droeg ze allerhande soorten

groente naar binnen,

En als de erwten gedopt waren gingen de

schillen in het schortje.

In de herfst werd het schortje gebruikt om

de appels op te rapen, die onder de bomen

lagen.

Als oma onverwachts bezoek aan zag

komen, je stond er van te kijken, hoeveel

meubeltjes dat ouwe schortje nog kon

stoffen, in een paar seconden.

Als het eten klaar was,ging ze naar buiten

en zwaaide met haar schortje, dan wist

iedereen dat het tijd was om binnen te

komen.

Het zal nog lang duren, voordat iemand

uitgevonden heeft, wat voor zoveel doelen

gebruikt kan worden als het schortje!

Vergeet niet!! In deze tijd, zouden wij er gek

van worden, te weten hoeveel bacteriën er in

dat schortje zaten ..

Toch heb ik er nooit wat aan

overgehouden……..of toch ??

LIEFDE

Miguel Stas-Michiels > Het Stadsblad, Land

van Aalst

Beste lezers,

Begin juni…Tot nu toe blijven juli- en

augustusreizen naar het buitenland een

verre droom. Als de corona-

reisbeperkingen worden opgeheven, zullen

we hoogstwaarschijnlijk toch niet allemaal

direct naar verre oorden vliegen. Velen

van ons blijven dit jaar zeker in eigen

land. Da’s een buitenkans om het eindelijk

beter te leren kennen.

Ook voor wie thuisblijft, een paar tips: ga

eens meer wandelen, als je dat nog kan.

Diep een oude film op. Kies een boek.

Luister geboeid naar de kampeer- en

andere verhalen van je (klein-)kinderen,

bezoek een (virtueel) concert.

“Extra” biedt jullie een paar teksten van

een geboeide vader en vriend: Gaston

Durnez. – Kunnen we in de komende tijd

nog geen “tourneetje” geven of doen, we

kunnen alvast “Durnez-“tjes lezen. Op

verschillende bladzijden in ons krantje

vinden jullie de glimlachende ervaringen.

Geniet ervan.

Chris

Creatief

“Waar ben je geweest?” vroeg ik achteloos

aan mijn zoon die in een jeugdbeweging

“staat” maar er meestal druk voor

rondloopt.

“Oh”, zei hij, “ een weekendje over

creativiteit.”

Hij liet mij een map zien met bladen vol

geheime formules om de diepste creatieve

roerselen van de jongelui naar de

oppervlakte te lokken. Alles zat er in:

schilderen, fotogrammen maken,

gezelschapsspelen, ontdekking van de

natuur, “inpikken” bij de actualiteit,

“maatschappijkritische reflectie”. Op de

map stond: CREVOJOMEN.

“Ha”, zei ik. “Doen jullie in de

jeugdbeweging nog aan iets zo

romantisch als codetaal?”

“Dat is Nederlands”, zei mijn zoon.

CREativiteit VOor JOnge MENsen.

’s Avonds, toen de televisie mij tot lezen

noopte, greep ik een jeugdblaadje uit de

tijdschriftenmaand, een aardig ding dat op

de Wereld Van Nu wil “inspelen”. Het heet

“Pee”. En het duurde een hele tijd eer ik

snapte dat dit de voluit geschreven

afkorting van “Vrede” was, in het Engels.

Gaston Durnez
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De ijskarren van de familie Vleugels zorgden vroeger

altijd voor een verfrissend geluksmomentje. Vandaag is

Remy Vleugels 84 jaar en staat zijn ijskar in restaurant

‘De Wijnrank’.

De vader van Remy reed van ongeveer 1930 tot circa

Nostalgie - Met deze ijskar ontvluchtte Remy WO II

1966 rond met ijskar met paard. “Toen

in 1940 de Duitsers het land

binnenvielen, besloten we te vluchten.

Mijn vader zette ons hebben en houden

op de kar en zo vertrokken we. Het moet

de enige vlucht met ijskar geweest zijn

in de geschiedenis”, lacht Remy. Ook

vader Jef, moeder Marie en zus Josée

en de bevriende familie Boons waren

erbij. “Over de kasseiwegen trokken we

twee en een halve maand lang richting

Dendermonde en uiteindelijk Brugge. ”

Ze werden opgevangen bij de familie

Viaene in Sint-Michiels.

Later ging Jef weer aan de slag als

ijsjesverkoper, met Remy als opvolger.

Rond 1966 maakte de ‘kreemkar’ plaats

voor een ijswagen, waarmee Remy

uiteindelijk nog zo’n twintig jaar mee

zou rondrijden. Ijssalon Vleugels in

Heppen, dat nog steeds open is, is verre

familie van Remy en vader Jef.

Toen de switch werd gemaakt van ijskar

naar ijswagen werd in Heusden-Zolder

De Wijnrank geopend in een voormalige

villa van een politiecommissaris. “Toen

stond de ijskar plots in de garage. De

mensen van De Wijnrank wilden het als

decorstuk gebruiken en mijn vader

stemde daar mee in. Bijna volledig in de

oorspronkelijke staat kan je die ijskar

met de grote ijzeren wielen daar nog

steeds bezichtigen. Er staat zelfs een

foto bij van hoe ze vroeger was. Die

kleine gast op het paard ben ik”, vertelt

Remy. De uitbaatster van De Wijnrank

weet nog dat de ijskar zowat het eerste

was wat in de zaak een plaatsje kreeg.

“Mijn ouders hadden het exemplaar

gekocht en ik herinner me nog dat de

familie Vleugels daar toen veel waarde

aan hechtte. Sindsdien werd ze hier

prominent in beeld gezet en nooit meer

gedemonteerd.”

Bron : www.hln.be

LODEWIJK DE BEDUIMELDE (gezongen door Miel Cools)

Lodewijk de beduimelde

Die had een nar die mooi tuimelde, van de trappen van z'n koninklijk

paleis

Maar Lodewijk de beduimelde

Verdroeg niet goed dat die nar tuimelde, van de trappen van z'n

koninklijk paleis

Want zijn eigen buik die was te dik, van tuimelen had de koning schrik

En daarom dacht hij aan een koninklijk besluit, want die nar die moest

eruit

Maar de kinderen van Lodewijk die hielden zo van hem

Ze hielden van z'n sprookjes en ze hielden van z'n stem

Als hij vertelde was de wereld wonder boven wonderbaar

De prinses die hij beschreef had twintig sterren in haar haar

En de prins bracht de prinses zo door z'n schoonheid in de war

Hij was zo mooi dat de kinderen zegden: Hij gelijkt op onze nar

Lodewijk de beduimelde

Die had een nar die mooi tuimelde, van de trappen van z'n koninklijk

paleis

Maar Lodewijk de beduimelde

Verdroeg niet goed dat die nar tuimelde, van de trappen van z'n

koninklijk paleis

Hoewel z'n vrouw de nar verdedigde, zei hij nors terwijl hij z'n beker

ledigde

Ik tref nog morgenvroeg een koninklijk besluit, want die nar die moet

eruit

Maar de kinderen van Lodewijk die weenden zo om hem

Ze misten erg z'n sprookjes en ze misten ook z'n stem

De koningin durfde niet wenen, ook al was haar hart zo zwaar

Zeven weken liep ze droevig zonder sterren in haar haar

Op de tinnen van de toren keek ze elke avond uit

Maar de koning dronk z'n wijn en las tevreden z'n besluit

Lodewijk de beduimelde

Die had nu geen nar meer die tuimelde, van de trappen van zijn

koninklijk paleis

Want de nar die zo mooi tuimelde in 't paleis van de beduimelde,was

vertrokken voor een hele verre reis

En de mensen die hem zagen gaan vroegen: Nar, waarom blinkt in jouw

oog een traan

Maar de nar, hij zei geen woord en stapte voort

En misschien had hij die vraag niet eens gehoord

Voor onze kinderen en kleinkinderen

Extra
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Extra

Fernandel

Die mimiek… Het ene ogenblik lachte hij
breeduit, zoals niemand anders lachen kon.
Het volgende moment begreep hij plotseling de
ernst van de situatie. Zijn gezicht werd strak,
zijn mond sloot zich bolrond, zijn ogen
kwamen naar voren.
Zo hebben wij hem vele keren gezien. En altijd
weer veroverde hij ons. Omdat er achter de
theatertechniek iets leefde. Iets méér, dat in
elke goede clown zit. Zijn persoonlijkheid brak
door het masker.
“De lach van Fernandel was de zonnige lach
van zijn geboortestreek, de lach van hen die
niet gelukkiger zijn dan de andere mensen
(waarom zouden zij?), maar die tenminste het
ongeluk wisten te temmen. Na zijn dood was
er weer een lach minder op de wereld.”
(Denk o.a. aan 'La vache et le prisonnier', 'Le
petit monde de Don Camillo', …. )

Gaston Durnez

Zwarte kat

Zopas ben ik, mits betaling
van 2 euro, lid geworden van
De Zwarte Kat. Dit is een
valse naam voor een geheime
club. De echte naam mag ik
niet onthullen. Ik kan u wèl
zeggen dat de club werd
gesticht door mijn zoon, die al
negen jaar is, en door zijn
vriend. Als erelid heb ik niet
het recht, de vergaderingen bij
te wonen (in een mij
onbekend torentje en op een
niet nader bepaalde zolder). Ik
mag zwaar lidgeld betalen,
meer niet. Door een
technische fout ken ik wel het
reglement. Ik vond er een klad
van, naast mijn p.c. Het is
met een onhandig vingertje
getikt en het zegt;

1. De club is voor sterke
mannen.
2. Als je niet sterk bent, is het
ook goed.

3. Zeer moedig zijn en
volhouden.
4. Als iemand aangevallen
wordt en niets gedaan heeft,
hem helpen.

Waar vind je tegenwoordig
nog zoveel bescherming tegen
de agressieve wereld als bij
de geheime club van de
kinderen?

Gaston Durnez

Maigret

“Bonsoir, Maigret.”
Zijn vrouw noemde hem nooit bij zijn voornaam.
“Bonsoir.”
“Blijf je vanavond thuis?”
Hij grommelde iets dat ja kon betekenen en ging naar de
kast waarin hij de fles brandewijn bewaarde die zijn nicht uit
de Elzas meebracht, als ze op bezoek kwam. Hij schonk
zich een glaasje in en ging ermee voor het raam staan.
De Boulevard Richard Lanoir was nat van de regen. Enkele
mensen in glimmende jassen liepen voorbij. Twee auto’s
stonden aan de hoek tegen mekaar en Maigret zag de
chauffeurs grote gebaren maken.
“Ik heb konijn”, zei zijn vrouw.
Hij liep traag naar de tafel en bedacht hoe lang het geleden
was dat zij nog eens konijn had klaargemaakt volgens dat
recept van de patron uit “Le Chat Cocu”.
“De man zou binnenkort vrijgelaten worden”, dacht Maigret.
Hij voelde eens aan zijn hoofd, zette zich voor zijn bord en
begon te eten.
“Vind je ’t goed?”
“Hm?”
“Of het konijn je bevalt?”
Hij keek haar peinzend aan en zij begreep dat hij zich nog

niet helemaal van de zaak had losgescheurd.
“Zullen we morgen nieuw visgerief gaan kopen?” vroeg hij
opeens. “Ik heb toch maar besloten…”
Hij beëindigde zijn zin niet. Het was niet nodig. Zij wist wat
hij bedoelde.
Pensioen.

Gaston Durnez

(Voor al wie van detectiveverhalen houdt. De werken van
Georges Simenon werden allemaal in het Nederlands
vertaald. Een paar titels:
De glazen kooi (La cage de verre), De poes (Le chat), De

schuldelozen (Les innocents), Het huis aan de overkant

(La fenêtre des Rouet), Het geval de muis (Monsieur la

souris),..)
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Aardbeien

Is er een vrucht die meer herinneringen
oproept aan onbezorgde, lome, zonovergoten
zomerdagen dan de aardbei, al dan niet
gesavoereerd met opgeklopte room of met
witte of bruine suiker? En dan zeker in onze
streek. De aardbei is een vrucht van het
Vlaamse Toscane, het heuvelige pajottenland
dat begint in Pamel-Roosdaal. In mijn
kindertijd werden ganse akkers in elk dorp in
de streek aangeplant met aardbeien. Elke gezin
zorgde voor zijn eigen kweek. Bij ons thuis en
bij mijn grootouders was het niet anders. De
aardbeienkweek tekende het jaar met eigen
rituelen. Voor eenvoudige werkmensen waren
deze van groot belang: het welslagen van de
aardbeienoogst betekende voor hen immers
een extra spaarcentje bij het einde van de
zomer. Het begon met het aanschaffen van het
juiste plantsoen en de keuze van een goede
soort. Bij ons thuis werden dikke Regina’s
gekweekt. Vervolgens kwamen de discussies
over het aanvetten door te kiezen voor de
juiste meststof. De inhoud van de beerput was
schatten waard en werd verrijkt met wat de
paarden op straat lieten vallen ( en wat ik als
kind vlug moest gaan opscheppen).
Regelmatig werd ik er met emmer en schop op
uitgestuurd om in de weiden de koeienvlaaien
te gaan oogsten. Wat zou dokter Freud
hiervan denken? Ik word nu soms nog in mijn

dromen door grote koeien en enorme stieren
achtervolgd.
Met de wonderbaarlijke komst van de “roze
korrel”werd de natuur wat geholpen .
Naarmate de bloemetjes zich omvormden in
vruchten moest er stro worden uitgespreid,
zodat de aardbeien op een droge onderlaag
tot rijping konden komen. Afhankelijk van de
soort werd er geoogst van juni tot einde juli. Ik
zie nog altijd mijn grootmoeder in volle
drukte. In de “bezentijd” werd er zo weinig
mogelijk gekuist en gekookt; ze was immers
van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat in de
weer. Op en neer van en naar het veld langs
een uitgesleten voetpad. Plukken, sorteren,
bakjes vullen en presenteren voor de verkoop
op de bezenmarkt, al dan niet voor de pers,
het wegen, het klaarmaken voor een opkoper
of het zelf weg brengen naar de fruitmarkt.
Gans die tijd liep ze rond met het hoofd
omwikkeld met sjaals tegen de zon ( en bij
aanhoudende migraineaanvallen- die ik van
haar heb overgeërfd - met pakken watten
doordrenkt met azijn). Op het einde van de
zomer deed ze dan de grote kuis en gaf ze
een “bezenfeest” waar gans de familie werd
op uitgenodigd. Bovendien, als braaf jongetje
met goede schoolresultaten, kon ik op het
einde van het schooljaar menige leerkracht
bedanken met een pot huisbereide confituur of

een “bakske bezen.” Die bakskes werden
trouwens door mijn grootvader zelf in elkaar
getimmerd. Ze leken op een houten korfje, wat
toendertijd door iedereen in de streek werd
gebruikt. Nu is dit in onbruik geraakt. Enkele
jaren terug zag ik in de streek van de
Dordogne iets wat er erg op leek.
In de grote vakantie moest ik natuurlijk helpen
met het plukken. (En na de aardbeien
kwamen de aalbessen, de stekelbessen, de
frambozen, de aardappelen… ) Het zelf maken
van een gevarieerde wintervoorraad confituur
is een zomerse bezigheid die ik nu ook als
“gepensioneerde” op mijn kalender heb gezet:
fruit reinigen, potjes afkoken, roeren in de
kolkende massa waar je bij moet blijven,
proeven, de vuile boel opkuisen, etiketten
schrijven, wegzetten en vooral veel uitdelen….
Intussen zijn er in de supermarkt het ganse
jaar door aardbeien te verkrijgen. Ze worden
aangevoerd van over gans Europa. Maar geen
enkele smaakt als deze van eigen bodem. Je
steekt er eentje in je mond en alles komt
terug: mooie zomerse jeugdherinneringen…

Zoete groeten,

Francis

Alles komt terug
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Aankondigingen

Werkten mee:

Kathleen Asselman

Sylvie Cotthem

Cindy D’hoe

Hadewych Daem

Lynn Deschuyteneer

Bjorn Franck

Kirsten Fernandez-Suarez

Veerle Heemers

Greet Merlevede

Elke Ots

Ina Schouppe

Evi Tortelboom

Karmen Van Den Houtte

Margot Van Espen

Karin Van Hover

Jens Van Wezemael

Ans Vertommen

Kernredactie:

Marleen Bastaerts

marleenbastaerts@hotmail.com

Yolande Gettemans

yolande.gettemans@gmail.com

Manu Langerock

langerockm@strafael.zkj.be

Francis Pitteurs

francispitteurs@skynet.be

Chris Van der Perre

chris.vanderperre@skynet.be

Prijsbepaling “Samen Thuis”

20 €: abonnement en verzending

40 €: steunend lid (inclusief

abonnement)

130 €: reclamelid (inclusief

abonnement

Verkoop losse nummers aan de

receptie : 4 €

Contact:

WZC Sint-Rafaël

Kasteelstraat 14

1770 Liedekerke

Tel 053 66 65 79

www.zorg-saam.be

Verantwoordelijke uitgever:

Manu Langerock

email: langerockm@strafael.zkj.be

Voorlopig werden alle extra activiteiten in Residentie Rafaël en in

Residentie Sara geannuleerd.

Zodra het kan en mag, starten we er uiteraard opnieuw mee.

Blijf er intussen de moed in houden.

Inhoud

1 ..........

1 - 2 .....

3 ..........

4 ..........

4 ..........

5 ..........

5 ..........

6 ..........

6 ..........

7 ..........

7 ..........

7 ..........

8 ..........

8 ..........

9 ...........

9 ...........

9 ...........

10 .........

11 - 14 ...

15 .........

16 .........

17 .........

18 .........

19 .........

20 - 22 ..

23 .........

24 .........

24 .........

24 .........

Voorwoord

Woordje van de directeur

Korenbloem - Munt & Mirte

Lichthove - Koriander & Marjolein

Zilverberk - Dille & Kamille

Lichthove - Hop & Mout

Herfstvreugde - Linde & Maretak

Hemelhuize - Klaver & Oleander

De Waterlelie / Residentie Tobias

Een bloempje voor de jarigen

Van harte welkom

Voor altijd bij de Heer

Vinger aan de pols

Warme zorg

Vacatures voor vrijwilligers

Hoekje van de vrijwilliger

Over onze medewerkers

Pastorale dienst

Even terugblikken

Poëzie

Extra puzzelplezier

Humor

Wist je dat..

Extra puzzelplezier

Extra

Alles komt terug

Aankondigingen

Inhoud

Werkten mee

Wacht niet

op een goede dag,

zorg dat het

ER EEN WORDT.


