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Beste

Binnen de VZW Zorg-Saam en WZC de

Lichtervelde kiezen wij er resoluut voor om het

woon- en leefbeleid in onze huizen te verbeteren

en zo verder in te zetten op zorg op maat. Begin

deze maand hebben het directieteam, samen met

Mathias en Antony, deelgenomen aan het kick-

off event van het project “wonen en leven”. We

zullen methodieken aanleren om samen met de bewoners, familie

en medewerkers aan de slag te gaan om de woonbeleving, of

anders gezegd, het “zich thuis voelen” te verbeteren. Dit zal

stapsgewijs gebeuren, project per project. De betrokkenheid van

iedereen zal hierin heel belangrijk zijn.

Een aanzet hiertoe is het kiezen van een naam voor de afdelingen

in de nieuwbouw. Afgelopen week hebben wij de medewerkers

gevraagd om thema's voor te stellen. Op de bevraging mochten we

een veertigtal reacties ontvangen. Uit een eerste bevraging komen

volgende thema's meermaals naar boven: bomen, bloemen, kruiden,

edelstenen en gekende plaatsen in Eke en Nazareth. Via dit

huiskrantje, de facebookpagina en de website zullen jullie mee het

uiteindelijke thema kunnen bepalen om aansluitend samen een

naam te kiezen voor jullie afdeling. Zo krijgt elke bewoner een adres

binnen het woonzorgcentrum. De opzet is dat een foto of

afbeelding gekozen wordt die past bij de naam van de afdeling.

Deze foto zal het herkenpunt worden van elke afdeling in de

nieuwbouw. Aarzel dus niet om een leuk voorstel te doen.

Daarnaast hebben we in de periode tussen juni en eind september

een waarderende audit georganiseerd in samenwerking met

Paradox, het expertisecentrum dementie. Hierbij werd een

bevraging georganiseerd naar de bevindingen van bewoners,

familie, mantelzorgers en medewerkers. Daarnaast werden

verschillende interviews afgenomen, werden de visieteksten

rondom zorg en specifiek zorg voor bewoners met een dementieel

beeld, werkmethodes, kwaliteitsprocedures, maaltijden,

werkinstrumenten zoals het zorgdossier en andere onder de loep

genomen. Midden oktober hebben wij het rapport ontvangen met

een analyse van de resultaten, de sterke punten en

verbetersuggesties. Samen met Christian en Sabine van Paradox

zullen we een plan van aanpak opzetten en dit samen met het

volledige team uit te werken.

Ook het nieuwbouwproject zit nog altijd op schema. De afgelopen

weken hebben wij op elke afdeling de bewoners en hun familie

uitgenodigd om al een kijkje te nemen in de toekomst. Intussen zijn

de locaties van de afdelingen toegewezen en zijn de teams en

bewoners hiervan op de hoogte. Binnenkort zullen we met de teams

aan de slag gaan om vorm te geven aan de organisatie van het

leven en de zorg op hun afdeling.

We kijken er naar uit om samen toe te werken naar de toekomst

van de Lichtervelde en de Parel als jullie thuis.

Alvast veel leesplezier en genegen groet,

Günther
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Je sliep zo stil vannacht, de zon kon het niet weten
dat jij zo vreedzaam en zo zacht, de ochtend zou vergeten...

Toon Hermans

ONZE BEWONERS

Overlijdens

Mw. Moerman Hermine
22/10/1934 - 23/09/2021

Mw. Vandenhende Cecile

21/11/1931 - 30/09/2021

M. Van Hautte Roger

26/09/1923 - 04/10/2021

Mw. De Meyer Irène

24/12/1936 - 11/10/2021

M. Van De Steene Georges

20/11/1923 - 20/10/2021

Mw. Michels Gilberta

11/04/1926 - 26/10/2021

Bijzondere momenten

Proficiat aan:

Mw. Bekaert Jacqueline (kamer 220), met de geboorte van haar achterkleindochter Marilou, geboren op 14 oktober '21.

Mw. Marie-José Van De Sompele (kamer 532), met de eerste communie van haar achterkleinkind Elias Delcoigne op zondag 17 oktober '21.

Donderdag 4 november: Filmfestival "Cine Lichtervelde"

De Lichtervelde kermis (15/11 - 26/11)

maandag 15 november: Bloemetjes

Dinsdag 16 november: Wafelbak

Donderdag 18 november: Volksspelen met oliebollen

GV, 1A, 2A, 3A, DVC

Donderdag 25 november: Volksspelen met oliebollen

1C, 1B, 2B, 3B

Vrijdag 19 november: Dag voor bewoners met meer zorg (PZ) -> dessertbord

Film "De Witte"

Dinsdag 23 november: Eetfestijn mosselen/stoverij

Vrijdag 24 november: Optreden

Maandag 6 december: Ontbijtbuffet + Sint

Activiteiten



ONZE MEDEWERKERS

Nieuwe medewerkers

Bijzondere momenten

Proficiat aan:

Jef Verstraete (pastorale dienst) en Jolien met de

geboorte van hun zoontje Cyriel, een broertje voor

Anna en Suze, geboren op zondag 17 oktober 2021.

Van Hulle Arne

Zorgkundige 2B

Sinds 1 oktober '21

Motheu Chloé

Verzorgende

gelijkvloers

Sinds 21 oktober '21

Zo fijn dat wij collega's zijn

Devlamynck Lien

Kinesiste

Sinds 18 oktober '21

Afscheid Als liefde een weg kon bouwen en herinneringen een brug,
dan kwam ik je achterna, en bracht ik je terug.

Anton Van Wilderode

Wij gedenken:

M. De Wulf Johan, schoonbroer van Leen Verschueren (afdeling 2A), overleden op 7/10/2021.

M. Hendrickx Paul, vader van Hendrickx Sybille (afdeling 2A), overleden op 15/10/2021.

Dag van de verzorgende 21 oktober '21



NIEUWS UIT ZORG-SAAM

Vzw zorg-saam vindt het belangrijk om ecologisch principes toe

te passen.

Enige tijd geleden vonden we in een boodybag van een

studiedag een eenvoudig foldertje van out of use.

Out of Use is een milieubedrijf gespecialiseerd in hergebruik en

recyclage van materialen. Door een duurzaam gebruik van

materialen en grondstoffen zullen onze toekomstige generaties

kunnen blijven genieten van onze planeet zoals wij dat doen.

Duurzaamheid staat dan ook centraal in al hun activiteiten.

Belangrijk principe: Urban mining! haalt grondstoffen, die nodig zijn

voor het produceren van onze producten, niet uit de grond of de

natuur maar uit de 'stad' (Urban). Een mijn vol afgedankte, oude

maar waardevolle elektrotoestellen. In onze smartphones zitten

grondstoffen zoals goud, zilver, koper en kobalt.

Bovendien werken zij samen met natuurpunt. Welke meerwaarde

levert deze samenwerking op voor Natuurpunt?

Door je oude GSM of IT materiaal terug te bezorgen, zorg je niet

alleen voor het recycleren van de waardevolle grondstoffen. Je

schenkt ook een bedrag aan Natuurpunt voor natuurbehoud in

Vlaanderen.

Bijvoorbeeld:

• 1 herbruikbare smartphone, tablet, pc, laptop of server =

4m2 bosgrond

• 8 niet-herbruikbare smartphones of gsm’s = 1 m2 bosgrond

• 1 niet-herbruikbare laptop/pc/server = 1 m2 bosgrond

Recyleren loont

Momenteel wordt maar 1 tot 2% van alle GSM’s gerecycleerd of

hergebruikt. Voor IT-materiaal is dat 48%. De recyclage, zeker van

gsm's, kan beter!

Wij werken mee aan een schoner milieu. Met deze actie zorgen we

ervoor dat grondstoffen hergebruikt worden er geen nieuwe

moeten ontgonnen worden elektrotoestellen niet bij het afval

terecht komen.

Bovendien wordt met de opbrengst van deze actie in

Vlaanderen bomen geplant.

We namen de proef op de som en doorliepen de procedure met de

oude IT-materialen, netwerkcomponenten, kabels,.. van de centrale

unit. Alles verliep wonderwel snel. We kregen een attest van onze

datavernietiging en we we konden op deze manier 31m bos laten

aanplanten. We kregen hier een certificaat voor.

We voelen ons hier zo goed bij dat we vanaf heden al onze

voorzieningen vragen om deze procedure te volgen.

We willen natuurpunt nog meer bosgrond kunnen schenken.

Iedereen wordt hier beter van!

Zorg-Saam ontvangt boomcertificaat van Natuurpunt



PASTORAAL NIEUWS

Dit jaar begint de advent op zondag 28 november.
De advent is de voorbereidingstijd op Kerstmis.
Maar wat betekent deze periode nu weer?

• begint op de vierde zondag voor Kerstmis en
dient als voorbereidingstijd

• komt van het Latijnse adventus, dat ‘komst’
betekent.

Centrale figuren en thema’s

• Eén van de centrale figuren van de advent is de
profeet Jesaja. Zijn naam betekent: God redt. In
de lezingen van de twee eerste zondagen
horen we hoe hij onrecht aanklaagt en oproept
om het te herstellen. In de lezing van de derde
zondag klinkt zijn vreugdevolle verwachting van
de komst van God. Wees blij!, roept hij op. De
derde zondag wordt daarom ook wel
Gaudetezondag genoemd.

• Een andere belangrijke figuur is Johannes De
Doper, die zich in de lijn van Jesaja boos maakt
om het onrecht dat mensen elkaar aandoen. Hij
voegt een grote sense of urgency toe. Kom tot
inkeer! Het is bij hem nu of nooit.

• En dan is er natuurlijk Maria, die letterlijk in
verwachting is. De adventsperiode van 4 weken
staat voor de tijd sinds de val van het aards
paradijs. Zolang al kijkt het volk van God uit
naar het herstel van de harmonie en vrede die
daar heerste. Met Maria’s groeiende buik kan
het aftellen beginnen.

• In andere evangelielezingen worden we (al
enkele weken) opgeroepen om alert en
waakzaam te zijn, want God kan er elk moment
zijn.

Symboliek en ritueel

• Licht en duisternis. De duisternis en koude van
de winter staan al eeuwenlang symbool voor
kwaad, onrecht en verwarring. Hoe klein ook,
een vlam verjaagt die duisternis. Voor
christenen is Jezus het ultieme licht voor de
wereld, dat de weg wijst naar de bron van al
wat goed is.

• Adventskrans. Bij de mensen thuis en ook in de
kerk zie je vaak een adventskrans. Het paarse
lint staat voor bezinning en inkeer, het
wintergroen voor het leven. De ronde vorm
verwijst naar eeuwigheid en oneindigheid.
Begin en einde haken in elkaar. Het licht van de
4 kaarsen wijst op de stappen naar het volle
licht van de kerstnacht. Gods Zoon, het Licht
van de wereld, komt met de boodschap dat niet
de duisternis en de dood, maar het licht en het
leven overwinnen.

Liturgie

• In de kerk overheerst de kleur paars, die staat
voor inkeer.

• Bij het begin van de viering wordt elke zondag
één kaars meer van de adventskrans
aangestoken.

• In de mis weerklinkt geen 'Gloria' of Eer aan
God, zodat dit lied met des te grotere vreugde
weerklinkt met Kerstmis.

• Elke zondag heeft een specifieke naam, afgeleid
van het gregoriaanse introïtusgezang van die
zondag. De derde zondag bijvoorbeeld is
Gaudete, de vierde Rorate.

• Met de advent begint een nieuw liturgisch jaar.
Er start een nieuwe lezingencyclus voor de
liturgie.

Bron: Kerknet

De Advent



PASTORAAL NIEUWS

Herdenkingsviering overleden bewoners

Gemeenschappelijke ziekenzalving

Herfst

Nu het kouder wordt en het licht verzwakt,
bidden wij dat wij warmte geven

en warmte ontvangen
en dat ons nooit mag ontbreken

het licht van vriendschap en liefde
waarin wij elkaar herkennen.

Nu de avonden langer worden,
bidden wij dat wij de tijd gebruiken

om tot onszelf te komen,
anderen te ontmoeten
en te naderen tot God

Nu het jaar naar de winter keert,
bidden wij om dankbaarheid

voor alle vruchten van onze herfst
en dat wij afscheid leren nemen.

God,
tussen licht en donker

verloopt ons leven.
Neem ons op in uw stilte

en verblijd ons met uw vriendelijk licht,
Jezus, onze Heer.

Frans Cromphout

We bevinden ons momenteel in de herfst,
een seizoen waarbij we meer dan anders
stilstaan bij onze geliefden die overleden
zijn. Zo viert de kerk op 1 en 2 november
Allerheiligen en Allerzielen. Dagen waarop
veel mensen naar het kerkhof gaan met een
bloemetje of een gebed. Ook wij willen in

een herdenkingsviering stilstaan bij de
bewoners die het afgelopen jaar overleden
zijn. Deze viering zal plaatsvinden op
maandag 15 november in de kerk van Eke.
De betrokken familieleden zullen hiervoor
nog een aparte uitnodiging krijgen maar
iedereen is hierbij van harte welkom.

In het vorige infokrantje deelden we reeds mee dat we terug zullen beginnen met het
organiseren van gemeenschappelijke ziekenzalving per afdeling. Ook de familie is
hierbij van harte uitgenodigd. De data daarvoor zijn als volgt:

• Afdeling gelijkvloers en 1C: woensdag 10 november om 14u in de kapel

• Afdeling 1A en 1B: woensdag 1 december om 14u in de kapel

• Afdeling 2A en 2B: woensdag 8 december om 14u in de kapel

• Afdeling 3A: dinsdag 14 december om 10u15 in de living van 3A

• Afdeling 3B: woensdag 15 december om 10u15 in de living van 3B



VRIJWILLIGERS

“De neiging om in anderen het goede te zien
getuigd van een goed hart."

~ Thomas van Aquino

In dit rubriekje zetten we een vrijwilliger of meerdere
vrijwilligers in de spotlight. Iedere vrijwilliger heeft zijn eigen
achtergrond en verhaal. Aan de hand van enkele vragen
leren wij hen Paul Jambers-gewijs beter kennen.

Vandaag maken jullie kennis met
Agnes Gevaert. Agnes is sinds jaar
en dag vrijwilliger in de
voorziening. Agnes helpt tijdens de
zomer mee met de
zomerwandelingen en ze helpt op
zondag in de cafetaria. Ze is ook
op verschillende evenementen die
we organiseren van de partij.

Mathias: Dag Agnes, mag ik eens

storen? Voor het volgende

bewonerskrantje ben ik nog

naar iemand voor een interview?

Zou ik jou enkele vragen mogen

stellen?

Tuurlijk!

Super! Eerst en vooral: Hoe gaat het met jou Agnes? Ik

kan mij voorstellen dat het voor jou de voorbije maanden

ook geen evidente periode is geweest.

Dat klopt. Ik kom al bijna 46 jaar in de Lichtervelde en ik ben

blij dat ik ook tijdens de COVID-periode ben kunnen blijven

komen helpen.

Je hebt hier precies wel nog je bezigheid. Je vertelde

daarnet dat je al 46 jaar hier langskomt in De

Lichtervelde. Weet je nog hoe je hier voor het eerst bent

terechtgekomen?

Zeker. In die tijd was Dhr. Franklin van den Driessche de

econoom van de vzw (cfr. de algemene directeur). Destijds

lette ik op zijn kinderen en op deze manier kwam ik hier vaak

over de vloer. Ik ging dan ook al op bezoek bij de mensen

die hier woonden. Het was destijds zuster Paula die directrice

was.

Dat is al een serieus lange geschiedenis!

Inderdaad. Mijn man heeft nog geholpen met de verhuis van

het oude gebouw naar het nieuwe gebouw in ‘76-‘77. Destijds

kwam de bisschop de nieuwe voorziening nog inwijden. Het

zal dus de tweede keer zijn dat ik een verhuis ga meemaken.

Weet jij toevallig wat er met het oude gebouw gaat

gebeuren? Gaan ze het klooster ook afbreken?

Neen dat mogen ze niet. Het gebouw is namelijk

beschermd.

Ah ok super. Het zou spijtig zijn. Er is in het klooster ook nog

zo een mooie kapel aanwezig. Weet je wie deze kapel destijds

geschilderd heeft? Neen? Dat was Frans Beirnaert, zijn zoon

heeft momenteel nog altijd een verfwinkel op Eke.

Ja, die ken ik! Fantastisch, weeral iets bijgeleerd over de

gemeente waar ik ben opgegroeid. Agnes bedankt voor

het gesprek, ik ga wat meer moeten komen babbelen

met jou, zo leer ik ook nog wat bij over de geschiedenis

van Eke.

(lacht)

Bedankt en tot de volgende!

Julien De Cocker (ex-medewerker en vrijwilliger in de voorziening) is 60 jaar getrouwd
met zijn vrouw Maria Van Mullem. Proficiat Julien!



Donderdag 7 oktober

Na een dag vol regen kwam de zon nog
eens tevoorschijn. De klimop op het

terras van de cafetaria trok een
heleboel bijtjes en vlinders aan.

Prachtig om te zien...









www.zorg-saam.be/delichtervelde - #samenzorgenvoorelkaar


