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17 april: Circus Pepino in Grembergen: Acrobaten, clowns, geiten, honden, 
paarden, kameel en een slang. Meer dan het bekijken waard !! 
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Voorwoord 
  

We kijken met zijn allen uit naar die hopelijk 
mooie lange zomer. Door de ogen van een 
zonneklopper liefst met zoveel mogelijk zon 
en zo weinig mogelijk regen. 
Voor de landbouwers en de ‘groene gazon’ 
– liefhebbers liefst geen herhaling van de 
kurkdroge zomer van vorig jaar. Een natuur 
in evenwicht is een beetje zoals het leven 
zelf: Liefst niet té extreem en alles met 
mate. Zo komt men het verst. Dat is 
trouwens ook het levensmoto van de 
meeste ouderen onder ons: alles met 
mate!! 
In deze zomereditie willen we extra 

aandacht hebben voor de warmte, de zonnestralen. Hoe beschermt men 
zich tegen de warmte. Een vraag die onze CRA Dr De Gendt best kan 
beantwoorden. 
In onze rubriek: de cyclus van het leven hebben we het na de geboorte en 
de communie in deze editie over: het huwelijk. Een gebeurtenis die we ook 
het liefst in de zomer plannen. Al was het alleen nog maar voor de mooie 
foto’s. In de loop der jaren is er aan die mijlpaal van vroeger veel 
geknabbeld en veranderd. Myriam verduidelijkt. 
Zomermaanden zijn ook een sein om regelmatig op busuitstap te gaan. 
Sinds iets meer dan een jaar kunnen wij gebruik maken van het VLEK 
busje (Van de nabijgelegen lagere school) Het gebruiksgemak is daardoor 
sterk verbeterd. Anderzijds zijn uitstappen in de zomer niet eenvoudig in 
een periode waarin vele medewerkers van een welverdiende vakantie 
genieten en voor een stuk vervangen worden door ‘vakantiejobbers’. 
Ingrid Baetens, onze zorgcoördinator, brengt iets over kwaliteitszorg. Anja 
Pouliart informeert ons over het nazomer – programma van de werkgroep: 
dementie in beweging. En Nathalie Burssens zet nog eens op een rij welke 
goede werken zij allemaal doet in Zorgpunt De Brug 
En zoals steeds bestaat het overgrote deel van deze toonhoogte uit het 
mededelen van informatie. O.a. het verslag van de gebruikersraad, de 
bewonersgegevens en de liturgische en activiteitenkalender.  
 
Ter informatie: u kan ons infokrantje ‘toonhoogte’ ook altijd bekijken op 
onze website:  (U vindt het bewonersblad onder: werking.) Veel 
leesplezier!! 
 
 
 

 

Een oproep van een Zeelse 
geitenboerderij om geiten ter plaatse 
te komen knuffelen kende gehoor bij 
de mensen van Vlasbloem. 
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Proficiat aan alle jarigen 
 

Juli 
Yvonne Schelstraete 01/07/1921 98 0171 A Rietveld 
Maria Praet 02/07/1926 93 0213 A Klaverweide 
Romanus Beirens 10/07/1931 88 0208 A Klaverweide 
Gerarda Poelman 15/07/1933 86 0279 A Klaverweide 
Emile Martens 16/07/1930 89 0128 A Rietveld 
Maria De Block 17/07/1939 80 0149 A Vlaspit 
Jozef Hellemans 18/07/1930 89 0144 A Vlaspit 
Maria De Ridder 19/07/1936 83 0204 A Klaverweide 
Jacqueline Aerts 31/07/1930 89 0122 A Rietveld 
Diana Van den Abbeele 31/07/1933 86 115 A Rietveld KV 
 
Augustus 
Godelieve Michiels 01/08/1943 76 0145 A Vlaspit 
Juliette De Potter 01/08/1929 90 0177 A Rietveld 
Willy Segers 02/08/1935 84 0113 A Rietveld 
Clarisse Goossens 03/08/1934 85 0057 A Vlasbloem 
Mariette Van Hoecke 05/08/1934 85 0159 A Vlaspit 
Gabriel Aerts 07/08/1927 92 37 A Vlasbloem KV 
Mariette Verhelst 08/08/1933 86 0163 A Vlaspit 
Juliana Dieleman 08/08/1923 96 0120 A Rietveld 
Jannine Mertens 08/08/1929 90 0222 A Klaverweide 
Lea Sacré 16/08/1925 94 0050 A Vlasbloem 
Renée Jacobs 22/08/1925 94 0138 A Vlaspit 
Greta Van den Bossche 22/08/1955 64 9174 A Rietveld 
Marianne De Waegeneer 23/08/1968 51 0275 A Klaverweide 
Fedor Depauw 25/08/1936 83 0278 A Klaverweide 
Marcelle Keulemans 28/08/1924 95 0140 A Vlaspit 
  
September 
Alice Van den Nest  06/09/1930 89 0173 A Rietveld 
Elza Van Boven 13/09/1937 82 0105 A Rietveld 
Leon De Waele 15/09/1927 92 0205 A Klaverweide 
Frederik Abbeloos 16/09/1929 90 0209 A Klaverweide 
Leon Temmerman 18/09/1948 71 0201 A Klaverweide 
Eduard Rosez 19/09/1935 84 54 A Vlasbloem KV 
Bertha Jacobs 20/09/1929 90 0136 A Vlaspit 
Alfred D'hauwer 21/09/1944 75 0135 A Vlaspit 
Maria Van Lombergen 23/09/1937 82 0215 A Klaverweide 
Franciscus V. Cauwenbergh 24/09/1933 86 0139 A Vlaspit 
Rosina Jansegers 28/09/1931 88 0040 A Vlasbloem 
Petrus Van Havermaet 28/09/1926 93 228 A Klaverw KV 
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Volgende bewoners verbleven  in kortverblijf 
Situatie 03/06/19 

Vlasbloem: Leocardie Aubroeck (Hamme), Prosper Van Lembergen 
(Dendermonde), Irene De Visscher (Dendermonde) 
Vlaspit: Dierick Agnes (Grembergen), De Troch Roger (Oudegem) 
Rietveld: Van Extergem Jacqueline (Grembergen), Van den Abbeele Diane 
(Oostende) 
Klaverweide: Van den Eynde Juliette (Grembergen) 
  

Volgende bewoners verblijven in kortverblijf 
Situatie 03/06/19 

Vlasbloem: Rosez Eduard (Dendermonde), Aerts Gabriel (Buggenhout) 
Vlaspit: De Trogh Gustaaf (Oudegem), Baert André (Hamme) 
Rietveld: Dierickx Maria Paula (Oudegem) 
Klaverweide: Van Havermaet Petrus (Hamme) 
 

Wij gedenken overleden bewoners 
Vlasbloem 
Van Extergem Jacqueline °Grembergen 19-02-1939 +04-04-2019 
De Nil Irene wed. Nys Frans/De Bock Cyriel °Oudegem 27-05-1930 +05-
04-2019 
Geerinck Paul Jan wed. Eeckhaut Annie °Dendermonde 18-11-1939 +06-
04-2019 
De Munck Lisette Emma wed. Cornelis Polidor °Waasmunster 16-04-1931 
+03-05-2019 
Van Laere Alphonsus Cesar °Zele 17-06-1934 +07-05-2019 
 
Vlaspit 
Hellemans Jozef Odile °Reet 18-07-1930 +27-04-2019 
Straetman Andreas °Hamme 14-04-1933 +11-05-2019 
Wiels Jozef Alfons °Hamme 13-02-1938 +18-05-2019 
 

Welkom aan de nieuwe bewoners: 
 

Vlasbloem 

  
 
 
 
 
 
 
 

Van den Nest Maria 
(Grembergen) Aubroeck Leocadie 

(Hamme) 

Philomena Van Den 
Abbeele (Wieze) 
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Vlaspit 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Rietveld 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Wit Monique 
(Lebbeke) 

De Coster Rosita 
(Dendermonde) 

Roelands Albert (St-
Gillis bij Dendermonde) 

Dierick Agnes 
(Grembergen) 

Van den Nest Alice 
(Grembergen) 

Segers Willy 
(Grembergen) 

De Man Pierre 
(Dendermonde) 
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Personalia 
 

Eén nieuw gezicht bij onze medewerkers:  
(Situatie 1/06/2019) 

 
Sofie Goossens 
Medewerker administratie. 
Woonplaats: Hamme 
In dienst sinds: 18/03/2019 
 
 
 

Overleden familieleden van medewerkers:  
Irène De Pauw (° 19/01/1936 - + 12/03/2019, schoonmoeder van Anja 
D’Hondt (medewerker klaverweide). 
 
Joan Parewijck (° 16/06/1963 - + 28/03/2019), broer en schoonbroer van 
Hilde Parewijck (medewerker keuken) en Karin Van Der Beken (directie 
administratie). 
 
Maria Van Daele ( + 06/04/2019), grootmoeder van Gino Lardenoit 
(diensthoofd rietveld). 
 
Geerinck Paul Jan (+06-04-2019) Grootvader van Kelly Geerinck en 
schoonvader van Maria Leys (medewerkers Vlaspit) 
 
Amedée Van Praet (° 27/04/1934 - + 27/04/2019), vader van Nancy Van 
Praet (medewerker nachtdienst). 
 

Eén van onze medewerkers is bevallen van een 

wolk van een baby ! 
Matteo (06/05/2019), zoontje van Wendy Waegeman (medewerker 
onthaal) 
 

Communie ! 
In vorige editie hebben we een communicant over het hoofd gezien. 
Suzie Lepler, dochter van Mendy Van Hecke (medewerkers onderhoud 
gelijkvloers en Klaverweide) heeft op 19 mei haar Eerste Communie 
gedaan. Ook aan haar een dikke proficiat. 
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Mijlpalen in ons leven: 3: Het huwelijk 
 
‘Ja, ik wil…’ 
 
Deze woorden zijn ontegensprekelijk verbonden met een 
huwelijksplechtigheid. Deze prachtige ceremonie, zowel kerkelijk als 
burgerlijk is een aaneenschakeling van symboliek en tradities. Wonder 
boven wonder houden de jonge mensen, die meestal niets moeten weten 
van alle oubollig gedoe, toch vast aan een aantal oude gewoontes, 
weliswaar in een moderne versie. 

 
De eerste vrijgezellenfeestjes werden 
georganiseerd door Spartaanse soldaten. 
De bruidegom feestte met zijn mannelijke 
vrienden om te vieren dat zijn dagen als 
vrijgezel voorbij waren en om trouw te 
zweren aan zijn vrienden. Zijn vrienden 
gaven hem geld om er zeker van te zijn dat 
hij nog steeds met hen mee kon gaan 
drinken: na de bruiloft was namelijk de bruid 
de baas over het geld.  
Nu wordt een vrijgezellenfeest ook duchtig 
gevierd door de bruid en haar vriendinnen 

met een etentje, een sauna of een wellness-sessie. Op het einde van de 
dag komen de twee gezelschappen samen om nog eens duchtig uit de bol 
te gaan. 
Vroeger was het gebruikelijk om het vrijgezellenfeest een dag voor het 
huwelijk te vieren. Tegenwoordig wordt dat ongeveer een maand voor de 
bruiloft gedaan om een kater op de grote dag te voorkomen. 
 

De bruidsjurk 
Wit was het symbool van maagdelijkheid en puurheid in de westerse wereld 
en jarenlang de enige geaccepteerde kleur voor de bruidsjurk. De 
oorspronkelijke betekenis heeft daar echter niets mee te maken. Sinds de 
Romeinse tijd is wit namelijk de kleur van feesten en vieringen.  
 
De sluier 
Is het symbool van de ondergeschiktheid van de vrouw aan de man. Het 
optillen van de sluier door de bruidegom symboliseert de mannelijke 
dominantie. Kies je er als vrouw voor zelf de sluier naar achteren te 
werpen, dan toon je daarmee een stuk onafhankelijkheid. 

 

 
29 juli 1981 Het huwelijk van Charles 
en Diana. Het begon als een sprookje.  
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De getuige  
In de Middeleeuwen werd een vrouw vaak ontvoerd door de bruidegom. 
Een alleenstaande vrouw was namelijk veel waard voor haar familie: ze kon 
het huishouden doen en het land bewerken.  
Mannen grepen hun bruiden daarom vaak met geweld. De man deed dat 
samen met zijn beste vriend (de ‘Best Man’). De beste vriend van de 
bruidegom stond naast hem, hielp hem en beschermde hem als er een 
gevecht uitbrak. Hier komt de traditie van de getuige vandaan. 

  
Ringen  
Op de bruiloftsdag worden de trouwringen 
uitgewisseld. als teken van verbondenheid. De 
trouwring: een gouden cirkel en symbool met 
begin noch einde van eeuwige trouw. De 
ringvinger is al eeuwen de plaats waar trouw- of 
verlovingsringen worden gedragen. Vroeger 
dacht men dat door deze vinger een ader liep 
die rechtstreeks in verbinding stond met het 
hart. Protestantse echtparen droegen de ring 
traditioneel aan de rechterhand en katholieken 
kozen voor de linkerhand. Tegenwoordig mag je 
zelf kiezen aan welke hand je de ring schuift.  
Pas sinds de negentiende eeuw dragen 
ook mannen een trouwring. 
 

Huwelijksreis 
Was niet altijd zo luxueus als nu. Noorse stellen moesten vroeger na de 
voltrekking van hun huwelijk naar een schuilplaats waar een familielid ze 30 
dagen lang een glas met honingwijn bracht. Dat is dan ook waar de 
Engelse vertaling: ‘honeymoon’ vandaan komt. 
 
Something old, something new… 
Deze van oorsprong Engelse gewoonte is inmiddels helemaal ingeburgerd 
in België. Op de huwelijksdag draagt de bruid vier bijzondere dingen bij 
zich: iets oud, iets nieuws, iets geleend en iets blauw.  Betekenis: Het oude 
staat symbool voor vroeger, terwijl het nieuwe staat voor je nieuwe leven als 
getrouwde vrouw. Het geleende item (het liefst van een gelukkig getrouwd 
persoon) brengt een toekomst vol weelde en blauw is de kleur van trouw. 
 
Bruidsmeisjes hadden oorspronkelijk als functie kwade geesten van de 
bruid af te weren. 
 
 
 

 

 

De fotoreportage … 
Een opmerkelijk verschil. 
Vroeger: stijf en bijna triest 
Vandaag: het kan bijna niet 
uitbundiger 
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Het trouwfeest 
My Heart Will Go On (Celine Dion) is één van de meest gedraaide 
nummers op een bruiloft. De bruid en bruidegom snijden samen de 
bruidstaart aan als teken van verbondenheid. De traditie van de trouwtaart 
stamt uit de tijd van het Romeinse rijk. In die tijd braken gasten brood af 
boven het hoofd van de bruid om haar vruchtbaarheid te stimuleren. 
 
Rammelende blikjes achter de auto zijn bedoeld om de geesten, die het 
geluk van het bruidspaar willen verstoren, te verjagen. 
 
De bruidegom draagt de bruid volgens traditie over de drempel, zodat de 
geesten niet onder haar jurk kunnen gluren 
 
Wie na de huwelijksplechtigheid als eerste over de drempel stapt, wordt de 
baas in huis! 
 
Strooien  
Eén van de tradities is strooien met rijst. Hiermee wordt een gelukkige 
toekomst met kinderen toegewenst. Dit gebeurt meestal als het bruidspaar 
de kerk of het stadhuis verlaat. En soms ook als ze 's avonds van het feest 
vertrekken. 
Het woord ‘bruid’ afkomstig is van een Oud-Germaanse woord dat ‘koken’ 
betekent? 
Parels als bijnaam ook wel bruidstranen hebben? 

De huwelijksnacht: 

Hij: Eindelijk, hier heb ik zolang op gewacht! 
Zij: Wil je dat ik ooit wegga? 
Hij: NEE! Ik durf er niet eens aan te denken… 
Zij: Hou je van me? 
Hij: Natuurlijk, heel veel! 
Zij: Heb je mij ooit bedrogen? 
Hij: Nee, waarom vraag je me dat? 
Zij: Wil je met mij vrijen? 
Hij: Elke keer als ik de kans krijg! 
Zij: Zul je me ooit slaan? 
Hij: Ben je gek, zo iemand ben ik niet! 
Zij: Kan ik je vertrouwen? 
Hij: Ja lieverd! 
Zij: Lieve schat! 
 
En.. na 25 jaar huwelijk lees je hem van onder naar boven… 
 
Met dank aan internet 
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Lichamelijk welbevinden in ons wzc!! 
Sedert enige tijd gingen we op weg met Prezo….. 
Voor velen van jullie waarschijnlijk onbekend. Via dit blad wil ik jullie 
hierover toch informeren want ieder van ons, bewoner, familie, 
medewerker… heeft hier belang bij. 
 
WAT IS PREZO?  
Prezo is een instrument dat het kwaliteitsdenken binnen alle domeinen van 
zorg belicht en de kwaliteit van onze dienstverlening in kaart brengt, maar 

ook werkpunten blootlegt. Vanuit deze 
aangebrachte werkpunten kunnen we 
verbeterprojecten, groot en klein, opstarten. 
Een van de zaken die bij elk zorgdomein 
regelmatig naar voor komt, is het 
bespreken van de zorg met onze bewoners. 
Wij stemmen af op basisbehoeften maar 
zijn ons bewust dat dit op sommige vlakken 
nog beter kan. 

Het domein “Lichamelijk welbevinden” werd reeds grondig besproken:  
6 onderwerpen kwamen aan bod: 
 

1. Pijn 

2. Drukletsels 

3. Zorginfectiebeleid 

4. Vrijheidsbeperkende maatregelen 

5. Geneesmiddelen  

6. Zorg rond het levenseinde 

 
1. Pijn:  

• bij het belichten van het aspect pijn werd vastgesteld dat de 
meeste van onze medewerkers de vorming rond pijn- en 
symptoomcontrole gekregen hebben maar dat de leidraad niet 
altijd consulteerbar was. Alle afdelingen kregen deze 
ondertussen ter beschikking. 

• Bij een deel van de bewoners is er soms vermoeden van pijn 
maar is het niet altijd te detecteren. Hiervoor werden 
hulpmiddelen ter beschikking gegeven in het zorgdossier. In de 
bewonersbespreking wordt op regelmatige basis het aspect pijn 
meegenomen ( 2×jaar ES pijn). 
Aarzel ook niet om als bewoner zelf jullie pijn te benoemen 
en ga er niet van uit dat we dit als lastig beschouwen! Ook 
familie kan pijn waarnemen en dit doorgeven aan het 
zorgteam 
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• Niet alleen is er lichamelijke pijn maar ook spirituele of 

psychische pijn zijn aanwezig, ook hiervoor willen we oog 
hebben en zoeken de nodige ondersteuning bij pastores, 
medewerkers of naasten. 

• Naast de 
medicamenteuze 
pijntherapie blijven we 
zoeken naar alternatieve 
oplossingen waarbij de 
bewoner baat kan 
hebben vb. aroma-, 
koude- of 
warmtetherapie, 
massage…Hiertoe kunnen alle disciplines bijdragen. Geef 

gerust aan waarvan u als bewoner nog zou kunnen 

genieten! 
 

2. Drukletsels: 

• Alle zorgpersoneel kreeg hierover vorig jaar een vorming. De 
nieuwe medewerkers krijgen deze bijscholing op de onthaaldag. 

• De nodige middelen zijn ter beschikking in het WZC vb. 
positioneringskussens, alternatingmatrassen en zitkussens. 

• Er werd een brochure ontwikkeld om bewoners en familie 
hierover te informeren. Indien interesse, aarzel niet ernaar te 
vragen! 
 

3. Zorginfectiebeleid: 

• Nodige maatregelen worden toegepast en vorming handhygiëne 
wordt systematisch herhaald door onze referente infectiebeleid 
Veerle Vlaminck. 

• Wanneer men maatregelen moet treffen bij kans op besmetting 
wordt dit besproken en is zij de eerste contactpersoon. 
 

4. Vrijheidsbevorderende maatregelen: 

• We doen er alles aan om de vrijheid van onze bewoners te 
bevorderen. Hiertoe bannen we zoveel mogelijk fixatiemateriaal. 
Moeten we toch fixatiemateriaal gebruiken omwille van de 
veiligheid van de bewoner zelf of ter bescherming van andere 
bewoners dan wordt steeds grondig overlegd met de relevante 
disciplines. De huisarts wordt altijd betrokken bij deze 
beslissingen 
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• Ook hierover werd er een folder ontwikkeld, die u ter 
beschikking kan krijgen. 

• Het gebruik van bedhekkens wordt nog vrij veel toegepast, heel 
dikwijls op vraag van de bewoner zelf, die zich daardoor veiliger 
gaat voelen. Toch hebben we ons voorgenomen om dit op 
herhaalde basis kritisch te evalueren. 

• De referente vrijheidsbevorderende maatregelen is Karen 

Cattrysse, diensthoofd afd. Vlaspit, zij kan je zeker nog 

meer info geven 

 
5. Geneesmiddelen:  

• Dit proces dient blijvend te worden vervolmaakt en wordt dan 
ook regelmatig besproken en aangepast samen met COOP-
apotheek en onze CRA, Dr Bruno De Gendt. 
 

6. Zorg rond het levenseinde 

• 4x/jaar hebben we de palliatieve stuurgroep met deskundigen in 
de palliatieve zorg van elke zorgafdeling en discipline, onze 
CRA dr. De Gendt maakt hier deel van uit. 

• Belinda Vermeulen is 
de palliatief referente, 
zij leidt dit alles in 
goede banen en voert 
ook de gesprekken 
betreffende 
voorafgaande 
zorgplanning, volgt op 
of coördineert. Door 

deze gesprekken 

wordt het mogelijk 

gemaakt dat u, als bewoner, de behandeling krijgt die zo 

dicht mogelijk bij uw wensen aanleunt, ook als u daar zelf 

niet meer kunt over beslissen. 
Onze werkpunten:  
- opvolgen van de gemaakte  gesprekken en aftoetsen of 

eerder gemaakte afspraken nog gelden 
- Alle disciplines betrekken. Zo kan kine, ergo en keuken ook 

heel wat betekenen tijdens het levenseinde van onze 
bewoners. 

       We hebben dus al veel werk verricht rond het domein “Lichamelijk  
        welbevinden”. Volgend domein dat we gaan aanpakken is  
        “Zorgondersteuning” 
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We zijn ervan overtuigd dat in onze instelling steeds wordt gestreefd naar 
kwaliteitsvolle zorg en zien dagelijks veel betrokkenheid, liefde en 
professionaliteit. Maar we staan ook open om nog te groeien en te 
verbeteren. 
Bewoners krijgen vaak medicatie zonder dat ze weten waarvoor die dient. 
Soms horen we hen pijn benoemen maar weten ze niet of die al behandeld 
wordt… 
Er worden preventieve maatregelen tegen drukletsels opgestart maar 
bewoners krijgen hierrond soms te weinig info.  
Info op allerhande vlak komt wel in dit infokrantje, wordt besproken in de 
gebruikersraad of wordt geafficheerd… . 
Toch zijn we er ons van bewust dat we ook wat zorg betreft, geen info 
genoeg kunnen geven en dat afstemmen op vlak van dagelijkse zorg een 
grote kwaliteit kan bieden in het dagelijks leven van onze bewoners. 

Wat PREZO ons vooral leert en waar 
we zeker nog moeten in groeien is het 
bespreken van dit alles met bewoner 
en/of familie. U als bewoner en/of 
familie kan ons hierbij helpen door de 
in de tekst vetgedrukte items te 
gebruiken als middel om onze 
communicatie te bevorderen. Ook aan 
onze medewerkers reiken we zoveel 
mogelijk handvaten aan om hen hierbij 

te helpen. Hun “presentie” is er zeker! 
Hebt u als bewoner zelf of als naaste van een bewoner informatie, om 
het even van welke aard? Wat deed u vroeger graag? Wat eet u graag 
of wat juist niet? Waar kunt u nog van genieten?,... Deze informatie 
kan belangrijk zijn om goede zorg te kunnen bieden, geef deze zeker 
door aan een teamlid. Dit geeft ons kansen om onze zorg met u af te 
stemmen. 
Verslag: Ingrid Baetens, verantwoordelijke Zorg. 
 

Het ‘netbalsterrentornooi’ 

Ons wzc is al jaren in de ban van het netbal. Tijdens de finale in sporthal 
Meulenbroek te Hamme werden we op 4 april trouwens kampioen. De 
bijhorende beker is te bewonderen in de polyvalente zaal. Maandenlange 
trainingen hebben dit resultaat mogelijk gemaakt.  

Proficiat Bernard, Jos, Gilbert, Leonie, Paul, Albert, 
Leopold, Frederik, Marie-Elise, Gustaaf, Lambert, Yvonne, 
Leon (2x) 
Op vrijdag 7 juni was er ook nog de het netbaltornooi 
georganiseerd door de sterrencoaches.  



 15

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Links boven: Vlaspit: Een ster voor enthousiasme. 
Rechts boven: Vlasbloem en nacht: Een ster voor 
fairplay. Rechts onder: Technische dienst en onderhoud: 
de Ster van de pechvogels. De ploeg van de bewoners 
won de ster  van de populariteit. 
 

Een topnamiddag en een dikke  
proficiat aan alle sterrencoaches!! 
 

                    Een superfijne namiddag met vooral veel enthousiaste  
                    medewerkers in de hoofdrol. Elke ploeg was winnaar van een 
ster: Links boven de ploeg van kiné – Anja – Chris en Ken. (De ploeg met 
een ster voor de beste aanval én de ultieme winnaars.) Rechts boven: 
Rietveld, een ster voor het meeste inzet. 
Links onder: Klaverweide, een ster voor de originaliteit. Rechts onder: 
Directie – Ingrid – Monica en Kevin: een ster voor de beste verdediging. 
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De nieuwe raadselhoek…  
Wie kent nog de volgende tennissterren. 
Bezorg ons de juiste namen en maak kans op een prijs. 
Vergeet wel uw naam niet bij de invulstrook te noteren (Ten laatste op 
maandag 26 augustus in het vogelkastje aan het klavertje 4) 

1:…………………………………..         2:………………………………….. 

3: ………………………4:………………………….5:………………………. 

6: ………………………………….         7:………………………………….. 

8:…………………………………..         9:…………………………………. 
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De raadselhoek: 
De raadselhoek van vorige keer (editie april – mei – juni) kende een groot 
aantal inzendingen. Wielrenners zijn mensen die we blijkbaar wel goed 
kennen. Wie konden we op de foto’s herkennen? 1. Eric De Vlaeminck (En 
niet Roger zoals sommigen dachten), 2. Rik Van Looy, 3. Tom Boonen, 4 
Wout Van Aert,  
5. San Ockers, 5. Ludo Dierckxsens, 7. Greg Van Avermaet, 8. Frank Van 
Den Broucke, 9. Eddy Planckaert.  
Mr Leon De Waele (Klaverweide) kon bij alle foto’s de juiste naam 
plaatsen. Hij heeft de keuze: ofwel een fles cava ofwel een waardebon bij 
onze pedicure of kapper. (Prijs te bevragen aan iemand van het ergoteam) 
 

De dokter aan het woord…! 
In elke editie geeft onze CRA  Dr. Bruno De Gendt 
tips om kwaaltjes – lichamelijke ongemakken  
te vermijden. 
 

De hitte, hoe zich beschermen!! 
 

In 2018 was de hitte daar. Wij verwachten ze terug in de komende 
zomermaanden. 
Wat is daar voor ons wzc zo belangrijk aan. 

In periodes van grote hitte stijgt het 
sterftecijfer. 
Extreme warmte wordt problematisch 
voor de gezondheid wanneer 
gedurende minstens twee 
opeenvolgende dagen de 
dagtemperatuur gemiddeld 30°C 
bedraagt en de nachttemperatuur 
gemiddeld 18°C.  
Iedereen kan last krijgen, maar het 
meeste risico lopen baby’s en kleine 

kinderen, ouderen, mensen met ernstig overgewicht en chronisch en/of 
ernstig zieken.  
De belangrijkste risico’s van een hittegolf zijn uitdroging, zwelling 
ledematen door de warmte, oververhitting, uitputting en een zonneslag. 
Stijgt de lichaamstemperatuur tot 39°C en meer, dan kan dit wijzen op een 
hitteberoerte, een levensbedreigende situatie. 
Hitte-uitputting treedt op na een periode van hitte waarbij het lichaam 
uitdroogt. Dit kan de voorbode zijn van een hitteberoerte.  
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De voornaamste kenmerken zijn duizeligheid, flauwte, vermoeidheid, 
slapeloosheid of ongewone nachtelijke onrust. 
Een hitteberoerte is een medische urgentie die, indien niet behandeld, in 
korte tijd dodelijk kan zijn. De eerste (levensreddende) ondersteuning is zo 
snel mogelijk afkoelen. Daarna moet zuurstof toegediend worden en de 
vochtbalans hersteld (via een infuus). De verdere behandeling van een 
hitteberoerte gebeurt in het ziekenhuis, waar o.a. de nieren en het hart 
nagekeken worden 
 
Wat te doen bij hitte 
-Doe tijdens de dag geen grote lichamelijke inspanningen buiten. 
-Beperk lichamelijke inspanningen of las regelmatig een pauze in. 
-Drink voldoende: minstens 1,5 tot 2 liter water in rust (water, fruitsap) 
wacht niet tot je dorst hebt.  
-Vermijd alcohol- en cafeïnehoudende dranken, deze verstoren de 
natuurlijke vochtbalans van je lichaam. 
-Verhoog je zoutinname bij temperaturen >25° of bij extreem zweten. 
-Blijf binnen en zoek een koele ruimte op. Koel je lichaam ook regelmatig 
af. 
-Draag lichte kledij en bescherm je hoofd tegen de zon (hoed of pet). 
-Bescherm je tegen de zon met een goede zonnecrème (aangepaste 
beschermingsfactor). 
-Vraag je arts of bepaalde geneesmiddelen die je neemt een nadelig effect 
kunnen hebben op je gezondheid tijdens een hittegolf. Soms moet de dosis 
aangepast worden.  
-Voel je je onwel worden in de zon, ga dan meteen naar binnen en drink 
wat. 
 
Welke maatregelen nemen wij: 

Het voltallige personeel schenkt 
extra aandacht aan de toestand 
van de bewoners en volgt deze van 
dichtbij op (vb. gewicht, bloeddruk). 
Wanneer bewoners zich minder 
goed voelen wordt dit direct 
gesignaleerd. 
De bewoners worden zo licht 
mogelijk gekleed. (ruime en lichte 
kledij, liefst katoen, linnen of 
andere natuurlijke vezels). 
Wij zorgen voor luchtige 
bedbedekking. 
Wij houden bewoners die bepaalde 
medicamenten nemen extra in de 
gaten.  
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Dagelijks controleren wij de bewoners op uitdrogingsverschijnselen door de 
huid op te tillen op beide armen. De huid moet daarbij snel en soepel zijn 
oorspronkelijke gladde positie aannemen. Indien niet, kan dit wijzen op 
uitdroging.  
De bewoners wordt geregeld drinken en voldoende eten aangeboden en/of 
toegediend. 
Er worden extra drankrondes ingevoerd. 
Wij zorgen voor voldoende verfrissing en afkoeling. 
De ramen worden gesloten gehouden overdag en worden afgeschermd 
tegen de warmte. (door de zonneblinden neer te laten of gordijnen dicht te 
doen.) 
Alle fysieke inspanningen en uitstappen tussen 12u en 20u worden    
vermeden. 
Een warme zomer is leuk en aangenaam. 
De hitte kan voor problemen zorgen. Wij beschermen er ons samen tegen. 
 
 
 
 

 

Gebruikersraad: woensdag 22 mei 2019 
 
Aanwezig: Audenaert  A., De Cock A., Depauw F., 
Minnebo M., Van Cauwenberghe R., Van Den Bossche 
P., Van De Velde L., De Clippeleir B., Van Rumst K. 
Verontschuldigd: Van Hoyweghen N., Vercauteren L. 
Stop: D’Hollander J., Van Hoorebeeck L. 
 

1. Verwelkoming en bezinning  
Bezinning: Soms heb je niet veel nodig (Liz is more) 
Mevrouw Josephine D’Hollander en meneer Luciaan Van Hoorebeeck 
lieten weten hun bijdrage aan de gebruikersraad stop te zetten. Wij 
bedanken hen voor hun inzet tijdens de verschillende bijeenkomsten. 
 
2. Goedkeuring  verslag 
Het verslag van de vorige gebruikersraad 27/02/2019 werd goedgekeurd. 
 
3. Evaluatie van de voorbije activiteiten. 
 Aswoensdag (6 maart) 
 Verjaardagsfeest (8 maart): 32 jarigen van maart en april genoten van 

een heerlijk, uitgebreid en gezellig middagmaal. De feestlocatie in 
zorgpunt De Brug was net voldoende ruim. 

 Gemeenschappelijke ziekenzalving (op de afdeling voor de bewoners 
van VB - 12 maart en VP – 28 maart, in de kapel voor de bewoners van 
RV en KLW - 1 april) 
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 Haringfestijn (15 maart): 72 bewoners genoten in de polyvalente zaal 
van overheerlijke bakharing met ajuinsaus en pellenpatatten. 

 Schoenenverkoop (19 maart): dames en heren kochten degelijk 
schoeisel, onder begeleiding van het kiné-ergoteam. 

 Hoedenfestival (22 maart): een carnavaleske dansnamiddag, met 
verkiezing van prins en prinses in aanwezigheid van keizer en keizerin 
carnaval Grembergen. 
Vooral de polonaises 
brachten heel wat 
ambiance. 

 Repetitie grootouderfeest 
(29 maart): we wandelden 
via de parking naar ’t 
Kraaiennest om het 
danstalent van de kinderen 
te bewonderen.  

 Modeshow (2 april): vooral 
de dames vonden hun 
gading in de betaalbare en 
kwaliteitsvolle lente- en 
zomercollectie. 

 Finale netbal (4 april): de 
nieuw ontworpen T-shirts, 
gevraagd op de vorige 
gebruikersraad, brachten 
geluk: onze wzc-ploeg 
behaalde goud! Proficiat. 

 Circus Pepino (17 april): 
32 bewoners wandelden of 
reden met het VLEK-busje 
naar het sportplein om 
daar te genieten van een 
animatieve voorstelling. 
Dankjewel vrijwilligers om deze wandeling te begeleiden! 

 Infonamiddag vroegtijdige zorgplanning: in een kleine groep werd 
algemene info meegegeven aan nieuwe bewoners van RV en KLW. 

 Paasperiode: 
             -Per afdeling organiseerden de pastorale medewerkster en 
              ergotherapeut een paasactiviteit. 
             -Vieringen nav. de Goede Week in de kapel en paasvieringen op 
              de afdeling en in de kapel, opgeluisterd door het bewonerskoor. 
             -De film over het leven van Jezus werd geannuleerd door werken  
               aan de lift.  
             -Paas-/lente-ontbijt: De bewoners konden smullen van een heerlijk 
              ontbijt, dit per afdeling. 

Boven: 2 maandelijkse verjaardagsfeesten met Jonas als 
maitre – d’hotel. 
Onder: Rollatordans: gestart tijdens de week van de 
valpreventie, intussen een bijna wekelijkse gebeurtenis in 
de polyvalente zaal. 
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               Graag aandacht voor diegenen in een rolstoel, dat deze ook zelf 
               kunnen kiezen aan het ontbijtbuffet.  
 14-daagse van de valpreventie: een informatieve quiz, rol-o-meter, 

veiligheidsbingo, opstart van de rollatordans, rolstoeldans en een film. 
 Moederdagreceptie (13 

mei): alle vrouwen die 
verblijven in het wzc werden 
getrakteerd op een ludieke 
zangshow met hapje en 
drankje en een heerlijk 
parfum. 

 Oostakker (15 mei): een vlot 
verloop van de 
tweejaarlijkse bedevaart met 
mooi weer en een muzikale 
terugrit. 

 Intergenerationeel: gym 
(14 maart en 2 april) – 
uitdelen paaseitjes door 
leerlingen van het Óscar 
Romerocollege (5 april) 
–  les met het 
smartboard (25 april) – 
parachute (VB/VP – 6 
mei) – bingo (VP/KLW – 
14 mei)  

 Busuitstappen: geitjes 
knuffelen in ’t Leenhof 
(VB – 5 april), shoppen 
in Ikea (VP – 25 april), 
bowlen in de Meirdam (RV – 9 mei). 

 Omwille van gezondheidsredenen is er een (tijdelijke) afwezigheid van 
de cosidogs (voorheen clinidogs). 
 
 

4. Geplande activiteiten. 
 Start wandel- namiddagen (29 mei): een warme oproep aan vrijwilligers 

en familieleden om deze wandelingen mee te begeleiden. 
 Sterrennetbaltornooi (7 juni): medewerkers en de bewonersploeg 

nemen het tegen elkaar op, op het sportveld van ’t VLEK. 
 Vaderdagreceptie (11 juni) 
 Patroonsfeest (RV/VP – 13 juni, KLW/VB – 14 juni): overheerlijke wafels 

op de afdeling 
 Menucommissie (24 juni): kan de bijeenkomst aangekondigd worden 

met een affiche? 

 

 

Boven: Modeshow 2 april, show met achteraf mogelijk tot 
aankoop. ’t Is niet gemakkelijk … 
Onder: Grootouderfeest in ’t Kraaiennest. 
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 Verjaardagsfeest voor de jarigen van mei-juni en juli-augustus 
 Ijsfestijn (9 juli) 
 Zomerfeest: datum en act worden nog meegedeeld 
 BBQ: hopen op mooi weer om de bbq weer aan te steken 
 Intergenerationeel: bingo (RV/VB - 3 juni) 
 Busuitstappen: plantentuin Meise (KLW – 23 mei), paling eten (VP – 4 

juni en KLW – 20 juni), Cabaret Magiq nav. een sterwens (6 juni) 

5. Aandachtspunten. 
 
A. Aandachtspunten voor het verzorgend/verplegend personeel 

 Er werden geen aandachtspunten geformuleerd. 
B. Algemene aandachtspunten/bemerkingen 

 De cafetaria was gesloten op paaszondag. Jammer.  
 Een uitstap naar de zee staat op het verlanglijstje van heel wat 

bewoners. 
 Waarom kan niet iedereen kiezen voor het middagmaal?  

Momenteel kunnen gebruikers van het seniorenrestaurant en 
bewoners met MS kiezen tussen 2 menu’s. Dit is praktisch niet 
haalbaar voor alle bewoners. Wie toch wil kiezen, wordt aangeraden 
om gebruik te maken van het seniorenrestaurant. 
Dit aspect wordt ook meegenomen bij de besprekingen rond de 
vervangingsnieuwbouw.  

 Er werden opnieuw niet voldoende gereinigde koffietassen gespot. 
Graag aandacht hiervoor! 

 Sommige van de kleine koffiethermossen verliezen te gemakkelijk het 
deksel of zijn niet goed open te krijgen. Graag melden, want er zijn 
nieuwe aangeschaft. 

 Kan er geen brievenbus van de CM aan het Zorgpunt De Brug 
gehangen worden? In het verleden kreeg men hierop een negatief 
antwoord, maar deze vraag zal opnieuw voorgelegd worden.  

 

Rechts: 9 mei, bowling met de mannen van rietveld. 
Links: Intergenerationeel. Het bijwonen van een les op smartboard (in VLEK) 
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7. Mededelingen door de directie. 
 Bij wandelnamiddagen, duo-fietstochten en uitstappen zijn 

familieleden ook zeer welkom als begeleider.  
 Suggesties mogen doorgegeven worden via de ideeënbus. Graag met 

naam indienen, zodat hier persoonlijk op gereageerd kan worden. 
 Na de zomervakantie zal er een quiz plaatsvinden, georganiseerd en 

gepresenteerd door een bewoner, n.a.v. een sterwens. 
 De laatste bijeenkomst van de menucommissie stond in het teken van 

“strijd mee tegen voedselverlies”. Enkele maatregelen zorgden al voor 
een daling van één derde 
van het voedselafval! 

 De facebookpagina wordt 
meer en meer gebruikt en bezocht. Leuke foto’s en berichten mogen 
steeds doorgegeven worden aan mevrouw Bernadette De Clippeleir. 

 De website wordt in een nieuw jasje gestoken, te bewonderen vanaf 
augustus. 

  

Rechts: Bingo met leerlingen van VLEK en ’t Kraaiennest. 
Links: gezond bewegen tijdens de vijverpad- wandeling op dinsdag. (afhankelijk van de 
weersomstandigheden en de al of niet voldoende aanwezigheid van de therapeuten.)   

Links: intergenerationeel op Vlasbloem. 
Parachutedemonstratie door de lagere school 
Rechts: Vlaspit aan de oevers van de Schelde 
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 De vakantieperiode komt eraan. Graag begrip voor de beperktere 
(minimale norm) aanwezigheid van vast personeel en de inzet van 
vakantiehulpen.  

 Nog 34 van de 155 bewoners reageerden niet op het 
toestemmingsformulier voor publicatie van foto’s. Zij worden hieraan 
herinnerd via een brief, bijgevoegd bij de laatste factuur. 

 Het inlezen van de eID gebeurt automatisch bij nieuwe bewoners. 
Bewoners die al langer in het wzc verblijven krijgen Joke, de 
opnameverantwoordelijke, op bezoek om even de eIDkaart uit te 
lenen.  

 De vrijwilligersfolder werd 
in een nieuw jasje 
gestoken, nieuwe taken 
voor vrijwilligers werden 
toegevoegd. De 
vernieuwde folder is klaar 
voor publicatie en zal 
binnenkort zowel binnen 
als buiten het wzc worden 
verspreid.  

 De zorginspectie 
formuleerde enkele 
aandachtspunten m.b.t. de 
sanitaire cellen, het 
beloproepsysteem, het 
wegbergen van 
incontinentiemateriaal, het 
afpunten van prestaties en 
de overdracht tussen dag- 
en nachtploeg. Een 
remediëringsplan is 
opgesteld en de uitvoering 
ervan is lopende.  

 De telefonie werd grondig 
doorgelicht en aangepast. 
De bestaande afspraken 
m.b.t. het beantwoorden van beloproepen werd hernieuwd. Er werd 
o.a. een nieuw prioritair alarm op de DECT geïnstalleerd, nl. SOS bij 
agressie. 

 Vrijwilligers en medewerkers in de polyvalente zaal/kapel kunnen bij 
noodsituatie beroep doen op onmiddellijk verpleegkundige hulp, door 
een druk op de rode knop t.h.v. het muurpaneel. Deze noodoproep 
komt toe op afdeling Vlasbloem. 
 

Volgende gebruikersraad: woensdag 4 september om 14u in de vergaderzaal. 

Boven: Moederdag werd gevierd met een show in de 
polyvalente zaal. Vaderdag werd een namiddag 
volksspelen. 
Onder: rolstoeldansen tijdens de 14 daagse van de 
valpreventie, een vak apart, daardoor was 
professionele begeleiding welgekomen. 
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Dementie in beweging 

Terwijl iedereen al volop aan het uitkijken is naar het verlof, toch al een 
vooruitblik wat er de komende maanden te gebeuren valt. 
Op zaterdag 21 september is het werelddag dementie. Wij gaan hier in het 
wzc onze bewoners met dementie een hele week extra laten genieten. Van 
23 september tot 27 september zullen hun zintuigen extra geprikkeld 
worden. Proeven, ruiken, horen, zien, voelen zijn van groot belang voor 
hen. Elke dag zal één van de zintuigen geprikkeld worden. We gaan nog 
niet te veel verklappen, maar er zal zeker ook een optreden in het cafetaria 
plaatsvinden. Begin september zal het volledige programma geafficheerd 
worden. 
Op zorgafdeling Rietveld zijn we gestart 
met een project rond reizen. Op de afdeling 
zelf zullen verschillende activiteiten 
georganiseerd worden rond de 
werelddelen. Elk werelddeel wordt in de 
kijker gezet met een muziek-, kook-, en 
crea-activiteit.   
We doen daarom een oproep naar jullie 
allen. Wie op reis vertrekt, en het ziet zitten 
om ons een kaartje te sturen,  doe gerust. 
Zo kunnen onze bewoners meegenieten 
van jullie reizen. De kaartjes zullen op de 
afdeling uitgehangen worden, wij hopen op 
een groot aantal vakantiegroeten.  
Op afdeling Vlasbloem zijn we de living en 
de gangen aan het herinrichten in functie van onze bewoners. Op 
verschillende plaatsen in de gangen zullen ze nu geprikkeld worden om hun 
continue staptocht even te onderbreken. Andere prikkels aanbrengen kan 

voor een korte 
periode hun 
aandacht 
opeisen, geeft 
hen een beetje 
rust. Zo hebben 
we een 
natuurhoekje 
gecreëerd, 
hebben we 

snoezelhandtassen aan de muren gehangen, boodschappentassen staan 
op verschillende plaatsen. Het project is nog niet volledig afgewerkt, maar 
we zien wel dat onze bewoners hier van genieten. Na de grote vakantie is 
het ook de bedoeling om opnieuw een hobbyclub op te starten. 
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De laatste afspraken worden met vrijwilligers gemaakt, we bekijken hoe we 
het praktisch gaan organiseren, en zijn volop ideeën aan het verzamelen. 
Bent u een creatief type? Breien en haken interesseren u? Een stikmachine 
kent geen geheimen voor u? Dan kunt u gerust aansluiten bij onze 
hobbyclub.  
We trachten om 1x maand samen te komen, de juiste data zullen later nog 
volgen. Geef een seintje aan het diensthoofd van de zorgafdeling, deze zal 
de info zeker aan mij doorgeven.   
Als referentie persoon dementie kan je steeds bij mij terecht indien je 
vragen hebt rond dementie. Wil je een gesprek, neem gerust contact op 
met diensthoofd van de zorgafdeling of rechtstreeks met mijzelf. 
Ik wens jullie allen een deugddoende vakantie toe. 
 
Anja Pouliart 
Referentie persoon dementie 
 

Fotohoek: bedevaart Oostakker 

 

 

15 mei: bedevaart naar Oostakker. 
Met een viering in de basiliek, een 
bezoek aan de grot en veel 
gezelligheid en prachtig weer.  
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Zorgpunt ‘De Brug’ !! 

 
 
Zorgpunt De Brug is een ontmoetingscentrum voor thuiswonende senioren 
die in en rond Grembergen wonen. Het doel van onze werking is senioren 
zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen met een zo hoog 
mogelijke levenskwaliteit. 
Om dit te bereiken organiseren we allerhande activiteiten. Want wie 

regelmatig deelneemt aan activiteiten is meer 
actief, blijft in beweging, oefent zijn geheugen, 
leert iets nieuws, kan zijn talenten uitbouwen. 
alles om fit en gezond te blijven. En wat 
misschien nog wel het allerbelangrijkste is, je 
leert nieuwe mensen kennen en onderhoudt 
contacten met vrienden. Een belangrijk 
hulpmiddel om sociaal isolement en 
eenzaamheid tegen te gaan.                                                                                  
We proberen zoveel mogelijk verschillende 
zaken aan te bieden zodat iedereen wel iets 
vindt dat bij hem of haar past.                                                                                                                        

Voor de sportievelingen zijn er bewegingsactiviteiten zoals petanque, krolf, 
yoga en volksspelen.                                                                                                                                             
Wie het net iets creatiever wil kan komen schilderen, een prachtig 
bloemstuk maken tijdens de bloemschik-les of deelnemen aan een 
creaworkshop of poëzienamiddag. Eén keer per maand wordt onze zaal 
omgetoverd tot een waar naaiatelier waar volop zonnedekens gemaakt 
worden voor het goede doel.                                                                                              
Voor wie graag iets wil bijleren zijn er regelmatig infonamiddagen over 
allerhande uiteenlopende onderwerpen. Zin om een nieuwe taal te leren? In 
samenwerking met CVO Leerstad organiseren we verschillende 
taalcursussen voor levensgenieters (Engels, Frans en Spaans) op maat 
van de cursisten.                                                                                           
Tenslotte hebben we nog een waaier aan activiteiten waarbij de nadruk 
vooral ligt op ontmoeting en ontspanning. Zo zijn er bv. onze 
hobbynamiddagen, maandelijkse bingo, barbecue, Vlaamse kermis, 
ontbijtbuffet, eetfestijnen, uitstappen,… 
Naast ons activiteitenaanbod kan je gebruik maken van een aantal 
diensten. Ons dienstverleningspakket wil vooral hulp bieden bij 
zelfzorgactiviteiten. Zo kan je 

• een maaltijd nuttigen in seniorenrestaurant “de gestoofde peer”. 
• soep afhalen per liter. 
• onder begeleiding een bad of douche nemen in het wzc. 

 Nathalie, de verantwoordelijke van 
de werking in De Brug. 
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• je nagels laten verzorgen bij de pedicure 
van het Sociaal Huis. 

• langskomen bij de brillenbus, een mobiele 
opticien die 4 keer per jaar langskomt. 

• info en advies krijgen m.b.t. hulpmiddelen. 
We bekijken samen wat voor jou het 
beste hulpmiddel is en leren je aan hoe je 
dit moet gebruiken. 

• info en advies krijgen m.b.t. thuiszorg, 
thuisverpleging, poetsdienst, mantelzorg, 
oppas aan huis, maaltijden aan huis, personenalarmsysteem, 
vervoer,... We gaan samen op zoek naar de hulp die voor jou 
interessant of nodig is en contacteren de door jou gekozen dienst. 

Wil je graag op de hoogte blijven van ons activiteitenaanbod en onze 
dienstverlening? Neem dan contact op met Nathalie Burssens 
( 052/21.01/91 of debrug@stantonius.zkj.be ). Je kan dan voortaan onze  
2- maandelijkse activiteitenkalender gratis thuis ontvangen. 
 

Klachten? Suggesties? Een vraag? Een probleem? 

Hebt u een suggestie, wil je een compliment geven of heb je vragen of een 
specifiek probleem?  
Laat het ons gerust weten wij maken er graag een verbeteringskans van. 
Vul onderstaande strook in en deponeer het formulier in de witte bus aan het 
onthaal. 
 

Datum indiening:………………… 
 
Indiener (contactgegevens):………………………… 
e- mail: …………………………………………………………………….. 
telefoon:…………………………….. 
 
Omschrijving van de suggestie, compliment /vraag of probleem: 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 

Laat ons weten wie je bent dan zoeken we  
samen met jou naar een oplossing voor jouw vraag of probleem 
of nemen wij uw idee en/of suggestie graag verder met jou op. 
Wij behandelen deze informatie met de nodige discretie. 
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Wat gebeurt er zoal in ……. 

Juli – augustus –september 
Wie kan men nog geloven?!. Alle weercomputers voorspellen ons alweer 
een prachtige zomer met zonovergoten, plakkerige, warme dagen…. 
Als we de lokale preikweker hierover aanspreken, trekt hij een twijfelachtige 
blik, steekt zijn wijsvinger in de lucht en zegt met de geleerdheid van 
Einstein:” Draagt januare een sneeuwwit kleed, dan wordt de zomer heet!” 
Charel heeft er dus geen goed oog in.  
 
Wat het ook wordt, laat ons er ten volle van genieten. En met deze gevulde 
kalender zal het zeker wel lukken. Voor de wandelnamiddagen op 
woensdag en de BBQ’s op de 4 bewonersafdelingen hopen we alvast op 
die zalige zomerzon! 
  
WANDELNAMIDDAGEN OP WOENSDAG  

Sinds begin juni zijn we gestart met de zomerse 
wandelnamiddagen. Een wandeling met bewoners in een 
rolstoel vereist natuurlijk begeleiders. Er kunnen dan ook 
maar zoveel bewoners mee als dat er begeleiders zijn. 
Kunt u een rolstoelgebruiker begeleiden? 
U bent van harte welkom! 
Er wordt dan een rustige wandeling gemaakt waarbij we 
vooral kiezen voor de rustige en groene wegen van 
Grembergen. 
Wij komen samen om 14 uur. Vertrek om 14.30 uur aan 
het onthaal van het wzc.  

De data: 3 - 17 -  31 juli, 7 – 14 – 21 – 28 augustus en 4 september. 
Bij mindere weersvoorspellingen wordt de wandeling afgelast en verleggen 
we deze gewoon naar een andere datum. Of een wandeling al dan niet 
doorgaat kunt u de dag ervoor op de affiches zien of via email. (Indien wij 
uw email-adres hebben, hebben we dat niet, en hebt u interesse om af en 
toe mee te gaan? Bezorg het aan het ergoteam!    
 
MARKTBEZOEK naar Dendermonde 
Tijdens de vakantie zijn er regelmatig marktbezoeken. Er zijn 
telkens per afdeling 3 mensen die meekunnen. Wie wenst mee 
te gaan, gelieve dit te signaleren aan de medewerkers. 
maandag 1 juli (Vlaspit), maandag 15 juli (Rietveld), 
maandag 22 juli (Klaverweide), maandag 29 juli (Vlasbloem), 
maandag 12 augustus (Vlaspit), maandag 19 augustus 
(Rietveld), maandag 26 augustus (Klaverweide) 
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WOENSDAG  - Voorleesmomenten met Suzanne  
Suzanne komt ons weer verblijden met mooie 
zelfgeschreven verhalen rond 10.30 u.  
Vlasbloem: 3 juli, 28 augustus en 18 september. 
Vlaspit: 24 juli, 21 augustus en 25 september. 
Rietveld: 10 juli, 7 augustus en 4 september. 
Klaverweide: 17 juli, 14 augustus en 11 september. 
 

DINSDAG 2 JULI: ijsfestijn 
Er is niemand die ze kan weerstaan. De Dame Blanche, De 
Banana Split, De Coupe Aardbei of de lieftallige dames die 
ze serveren. Zij zullen u met plezier bedienen in de 
polyvalente zaal. Vlasbloem en Vlaspit krijgen een stoel 
aangeboden tussen 14u en 15u. De bewoners van Rietveld 

en Klaverweide verwelkomen we graag tussen 15u en 16u. 
 

VRIJDAG 5 JULI: Verjaardagsfeest mei - Juni 
Alle jarigen van deze 2 maanden zijn welkom in feestzaal 
De Brug.  De tafel zal gedekt staan vanaf 11.15u. 
 

DINSDAG 9 JULI: Zorgbib 
Suzanne en Greet komen langs en verblijden u 
graag met een leesboek of een goed gesprek. 

 

DINSDAG 30 JULI: Zomerfeest met Marino Punk. 
Deze accordeonspelende punker speelt reeds vanaf 
zijn 7 jaar accordeon. Hij brengt ons in vervoering 
met melancholische zigeunermuziek, laat ons 
meezingen op oude bekende Vlaamse liederen, of 
misschien dansen we wel op een swingende wals of 
een strakke tango. 
Vanaf 14 uur in de polyvalente zaal. 
Alle bewoners zijn welkom. 
 

DINSDAG 13 AUGUSTUS:  Bezoek van de Zorg- Bibliotheek. 
Vanaf 14 uur komen Gisele en Ingrid weer langs met hun rijdende  
bibliotheek. Je herkent hen aan het hun uniek belgerinkel. Veel leesplezier. 
 
VRIJDAG 23 AUGUSTUS: Verjaardagsfeest juli - augustus 
We verwachten alle jarige bewoners van de maanden juli en 
augustus op hun paasbest in ons klasse- restaurant “ De Brug”. 
De tafel zal gedekt staan vanaf 11.15u. 

DINSDAG 3 SEPTEMBER:  bezoek van de Zorg- Bibliotheek. 
Vanaf 14 uur komen Suzanne en Greet langs voor een goed 
gesprek of een boek.  
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WOENSDAG 4 SEPTEMBER: Gebruikersraad  
(voor de leden om 14u in de vergaderzaal) 
 
DINSDAG 10 SEPTEMBER: smoutebollenkermis 
Dendermonde heeft altijd zijn mond vol van ‘Katuit’. 
In Grembergen hebben we met kermis onze mond 
vol met de lekkerste smoutebollen uit de streek. 
Kermisdinsdag gaan we vieren in de polyvalente 
zaal. Bewoners van Vlasbloem en Vlaspit zijn 
welkom vanaf 14u. Afdeling Rietveld en Klaverweide 
verwelkomen we vanaf 15u. 
 
WOENSDAG 11 SEPTEMBER: Naaiatelier 

Om 14.30 uur in de polyvalente zaal. 
Op algemene aanvraag zullen de dames van het naaiatelier 
die dag aanwezig zijn. Wie kleine herstellingen heeft aan zijn 
of haar kledij, kan deze op dat moment bezorgen (of vooraf 
deponeren in de witte bakken in het dienstlokaal.)  

 
DEMENTIE IN BEWEGING (23 – 27 september) 

- Maandag 23 september:  
         -Oefenzangstonde Rietveld en Vlaspit  

       (In de refter op Vlaspit om 14.30 u) 
     -Muziekinstrumenten maken Vlasbloem en Klaverweide.  
       (om 14.30 u in het Klavertje 4) 

- Dinsdag 24 september:  
     -Oefenzangstonde Klaverweide en Vlasbloem.  
      (In de refter van Vlasbloem om 14.30 u) 
     -Muziekinstrumenten maken Vlaspit en Rietveld. 
      (om 14.30 u in het Klavertje 4) 

- Woensdag 25 september: Circus Saracasie + zangstonde. 
      (om 14.30 u in de polyvalente zaal.) 

- Donderdag 26 september: Koken / dessert maken. 
- Vrijdag 27 september: film - musical in de polyvalente zaal. 

       
DINSDAG 1 OKTOBER: Modeshow  
Een modeshow van de betere winterkledij voor 
mannen en vrouwen. Achteraf is er gelegenheid tot 
aankopen, zonder enige verplichting. 
Om 14.30u in de polyvalente zaal. 
 
ZONDAG 6 OKTOBER: Eetfestijn 
Het vervang-feest van het laatzomerfeest. Verdere info volgt later. 
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Van Pasen tot Pinksteren over de Hemelvaart. 
 

Van Pasen tot Pinksteren over de Hemelvaart.  

Het heeft de vrienden van Jezus tijd gekost 
om te verwerken wat hen is overkomen in 
de Goede Week. De verrijzeniservaringen 
kwamen er bij mondjesmaat en in een 
verschillend tempo…De apostel Thomas 
moest eerst ‘zien’ vooraleer hij kon 
geloven. Dat zien heeft alles te maken met 
inzien. Inzien betekent inzicht krijgen in de 
ervaringen en hen een juiste plaats kunnen 
geven in het leven…Het is een teken van 
wijsheid, waar ook ervaringsdeskundigen 
blijk kunnen van geven. 

Van bange mensen die zichzelf hebben 
opsloten in een zaal uit schrik dat hen 
hetzelfde kon overkomen als hun Heer; worden zij bezielde verkondigers van 
de boodschap, die Jezus voor de wereld heeft gebracht.  Een periode van 40 
dagen tot hemelvaart…en 10 dagen later of 50 dagen pentekostè, wat vijftig 
betekent in het Grieks. In het Frans herkennen we nog Pentecote. We 
citeren uit de lezingen van de eucharistie van deze feestdag… 

Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat 
het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een 
soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van 
hen neerzetten, en allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen 
op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd 
ingegeven. 

Pinksteren ontstond uit het joodse Wekenfeest (of Sjavoeot). Met dat feest 
wordt herdacht dat God de Tien Geboden aan Mozes gaf op de berg Sinaï. 
Christenen namen de feestdag over omdat ze de overeenkomst zagen met 
de neerdaling van de Heilige Geest. In beide gevallen verenigen mensen 
zich met God. 

De Bijbel beschrijft daarna de verbazing bij de inwoners van Jeruzalem. Van 
Romein tot Arabier, en iedereen er tussenin: ze hoorden allemaal in hun 
eigen taal de apostelen spreken over ‘Gods grote daden’. Het is een 
universele taal die elke rechtgeaarde mens aanspreekt…’Waar het hart van 
vol is loopt de mond van over’ is een zegwijze die we nog kennen.  
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De leerlingen werden zodanig vervuld van Gods geest dat ze niet langer 
konden zwijgen; dat ze ‘ als het ware vurige tongen kregen’. Jezus had hen 
geleerd dat zijn Vader in de hemel en hijzelf één zijn. Ik ben in de Vader en 
de Vader is in Mij… God ziet zijn mensen graag en wenst dat de mens, 
Adam en Eva, geschapen als zijn beeld en gelijkenis echt op hem gaan 
gelijken en het geluk van hun medemens voor ogen hebben. Alle mensen 
zien als broers en zussen van dezelfde hemelse Vader. Hun enthousiasme 
en de zorg waarmee ze met de zwakke en onmondige mensen omgingen 
werkte aanstekelijk en wervend. 

Drieduizend mensen raakten overtuigd en sloten zich diezelfde dag nog aan 
bij de kerk. Daarom wordt deze gebeurtenis gezien als het ontstaan van de 
Kerk, als gelovige gemeenschap die Jezus boodschap ter harte willen 
nemen. 

Voor ons mensen van 2019 is en blijft dat 
een bemoedigende boodschap, die hoop 
geeft en perspectief biedt aan wie door de 
omstandigheden van het leven de moed 
dreigt te verliezen…Burn-out, waar zo veel 
mensen mee te kampen hebben is 
misschien wel het tegendeel  van de 
begeestering van Pinksteren.  

In die zin hebben wij de Geest van 
Pinksteren broodnodig in onze 
maatschappij. De zeven gaven van de H. 
Geest: wijsheid, inzicht, raad, sterkte, 
kennis, vroomheid en ontzag voor God. 
Daarmee ‘begiftigt’ de Heilige Geest 
Christenen; d.w.z. Hij geeft hen, boven hun 
natuurlijke aanleg uit, bepaalde krachten 

en de kans om speciale werktuigen van God in deze wereld te worden. 
Mensen, die daarin uitmunten worden heiligen genoemd ondanks hun 
menselijke beperkingen. Als dat geen hoopvolle boodschap is voor elke 
mens…! Daarom ook wordt in de periode tussen Pasen en Pinksteren het 
Vormsel toegediend aan onze twaalfjarigen. Op de drempel van hun 
volwassen leven bidden wij samen met hen dat zij de gaven van de H. Geest 
mogen ontvangen. Opdat zij Jezus Boodschap in hun leven vorm kunnen 
geven met de talenten die hun werden geschonken. Ook voor ons allemaal 
mag een Zalige Pinkstertijd aanbreken, die over de vakantie heen doorloopt 
tot aan de volgende advent! 

Louis Bruyland 
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De Zondagsliturgie wordt gevierd elke vrijdag om 10.30u. in de kapel.  
                (E.H. Paul De Decker zal in deze vieringen voorgaan) 
 
JULI 

- zondag 7 juli: 14e zondag door het jaar: Uw vrede zal op hen rusten. 
- zondag 14 juli: 15e zondag door het jaar: Wie is mijn naaste? 
- zondag 21 juli: 16e zondag door het jaar: Martha ontving Hem in haar woning. 
- zondag 28 juli: 17e zondag door het jaar: Vraag en u wordt gegeven. 

 
 
AUGUSTUS 

- zondag 4 augustus: 18e zondag door het jaar: Al die voorzieningen, voor wij zijn 
die  dan? 

- zondag 11 augustus: 19e zondag door het jaar: Weest ook gij bereid. 

- donderdag 15 augustus: TENHEMELOPNEMING VAN MARIA 
- zondag 18 augustus: 20e zondag door het jaar: Geen vrede maar verdeeldheid. 
- zondag 25 augustus: 21e zondag door het jaar: Zij zullen komen uit het oosten 

en het westen. 
 
SEPTEMBER 

- zondag 1 september: 22e  zondag door het jaar: Wie zich verheft, wordt 
vernederd. 

- zondag 8 september: 23e zondag door het jaar: Als iemand zijn kruis niet draagt. 
- zondag 15 september: 24e zondag door het jaar: Vreugde over één zondaar die 

zich bekeert. 
- zondag 22 september: 25e zondag door het jaar: Gij kunt niet God dienen en de 

mammon. 
- zondag 29 september: 26e zondag door het jaar: Lazarus en de rijke vrek. 

 

 

L’assomption De La Vierge, Le Brun 
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De parabel van Lazarus en de rijke vrek 

Er was eens een rijke man die de mooiste kleding droeg en van zijn leven 
een groot feest maakte. Voor zijn huis lag de bedelaar Lazarus, overdekt met 

zweren. Lazarus hoopte dat hij 
de restjes die overbleven van de 
maaltijden van de rijke man kon 
eten, maar er kwamen alleen 
maar honden aanlopen, die zijn 
zweren likten. Op zekere dag 
stierf de bedelaar, 
en engelen brachten hem 
naar Abraham om aan zijn hart 
te rusten. Ook de rijke man 
stierf. Toen deze in 
het dodenrijk kwam, werd hij 

hevig gekweld, maar zag hij Lazarus bij Abraham. De rijke man vroeg 
Abraham om medelijden en of hij Lazarus wilde sturen om zijn tong te 
verkoelen met water aan het topje van zijn vinger, want hij had pijn door de 
vlammen. Abraham weigerde dit en zei dat de rijke man al het goede al 
tijdens zijn leven had gehad, terwijl Lazarus alleen maar ellende had gekend. 
Nu vond Lazarus troost en de rijke man pijn. De kloof tussen de twee was te 
groot, ze zouden die niet kunnen oversteken. De rijke man smeekte Abraham 
daarop Lazarus naar zijn vijf broers te sturen om ze te waarschuwen, zodat 
zij niet zijn lot zouden ondergaan. Abraham wees erop dat er genoeg 
waarschuwingen staan in Mozes en de profeten. De rijke man zei dat als een 
dode naar hen toe zou komen zij eerder tot inkeer zouden komen. Maar 
Abraham zei dat als Mozes en de profeten niet genoeg zijn, ze zich ook niet 
zouden laten overtuigen door iemand die uit de dood zou opstaan. 

De Interpretatie 

Sommigen zien de gelijkenis als een aankondiging van het bestaan van 
een hemel en een hel waar de ziel van overleden direct na het overlijden 
terechtkomen. In het Bijbelboek Openbaringen wordt geschreven dat 
het Laatste Oordeel pas zal plaatsvinden na afloop van het duizendjarig 
rijk en dat de zielen tot die tijd rust hebben. Weer anderen zien de 
beschrijving van de hemel en de hel in deze gelijkenis vooral symbolisch. 
Zij wijzen erop dat de gelijkenis naar hun mening vooral over moraliteit 
tijdens het leven gaat en niet over het leven na de dood. 

Het verhaal van de rijke man en Lazarus werd in de Middeleeuwen veel 
verteld. Vanwege de zweren op zijn huid werd de ziekte van Lazarus in die 
tijd geïnterpreteerd als lepra (melaatsheid) en zo werd 
Lazarus patroonheilige van de melaatsen.  
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Mensen die nooit wat geven, daar krijg ik wat van. 
 
Een man maakt je eerst het hof, en leidt je dan om de tuin. 
 
Toen ik de prijs van de sla zag, kreeg ik een krop in de keel. 
 
De "cursus lassen voor beginners" is afgelast. 
 
Bij de slankheidsclub zijn drie nieuwe leden aangekomen.  
Maar er zijn er ook drie afgevallen. 
 
Er valt iets over te zeggen, als je niets te zeggen hebt. 
 
 
Een van de twee drielingen vierde op de vijfde van de zesde 
maand zijn zevende verjaardag. 
 
Edelachtbare, als u wilt dat ik rechtsta, zal ik mij daarbij neerleggen. 
 
 
Wat doen weekdieren in het weekend? 
 
Het grote aantal werkongevallen in de houtzagerij  
wordt veel te gemakkelijk door de vingers gezien. 
 
Roken: het blijft een teer onderwerp. 
 
Bij de geboorte van hun eerste kind worden man en vrouw op slag ouder. 
 
Beroepskeuzeadvies:  
Word bokser, meer kans op slagen. 

 Goed gedaan - Goed gezegd !! 


