
VOORWOORD

Het zonnetje is daar. Hebben jullie er ook zo naar verlangd? Het is allemaal veel fijner bij zachte temperaturen. We kijken er

naar uit om weer volop van het terras te genieten.

Sinds 30 mei werd de mondmaskerplicht in de woonzorgcentra versoepeld Zijn jullie ook zo blij om elkaars glimlach terug te

kunnen zien?

Velen van jullie hebben het boostervaccin gekregen. Dit zorgt weer voor meer immuniteit en maakt het risico op ernstige

ziekte kleiner. Als dit geen fijn extraatje is.

Achter de schermen zijn we volop het traject wonen en leven voor Onderdale aan het voorbereiden. We hebben het steeds

belangrijk gevonden dat bewoners, medewerkers, vrijwilligers, … zich hier thuis voelen in Onderdale. In het verleden is hiervoor

reeds veel ondernomen. Nu willen we hier graag nog een stap verder in gaan.

De komende weken ,maanden, jaren zullen jullie, als bewoner en ook de familie, medewerkers, vrijwilligers, … betrokken

worden. Met dit traject willen we verder bouwen aan het thuisgevoel in Onderdale. We willen dit maximaal doen in

samenspraak met bewoners, familie, medewerkers en vrijwilligers.

Onze jaarlijkse sneukeltour op woensdag 21 september wordt dit jaar in kader van dit project in een speciaal jasje gestoken.

Samen kijken we tijdens het parcours hoe we de toekomst zien van Onderdale. Daarna gaan we met deze toekomstbeelden

samen aan de slag.

Hilde Van Renterghem

directeur

WZC Onderdale

juli 2022



ONZE BEWONERS

Op kamer 13 woont GERARD D'HOOGE sedert begin april 2022.

Hij is geboren in Knesselare op 15 maart 1931. Thuis waren ze met 3

broers, hij was de jongste. Eerst ging hij naar de kleuterklas in Ursel.

Hij herinnert zich nog juf Anna en dan volgde hij de lagere school o.a.

bij juf Rachel en de meesters Vyncke, De Graeve en De Muyter.

Samen met broer Robert volgde hij de opleiding tot schoenmaker

doch dit deed hij nooit in de praktijk.

Toen Gerard 20 jaar was, waren het woelige tijden. In Korea was het

oorlog. Je zou zeggen, dat is ver van België doch dit had invloed op

de legerdienst. De legerdienst werd verlengd van 18 maanden naar

21 maanden en zo moest Gerard binnen om ons land te dienen. Hij

was van de klas 1951 en hij kreeg zijn oproepingsbrief. Een paar jaar

later wijzigde dit opnieuw en moesten de jongens van klas 1954

slechts 18 maanden dienen.

Daarna ging Gerard werken als metser in Brussel. Hij werkte o .a. aan

de basiliek van Koekelberg! (elke zondag werd in alle missen met de

schaal rondgegaan voor die basiliek). Nadien ging hij samen met zijn

vriend Gaston Claeys werken in het vleesbedrijf DE WULF in Aalter. In

1988 kon hij na 25 jaar trouwe dienst samen met Gaston in pensioen.

Ondertussen was Gerard in 1954 gehuwd met Suzanne Sierens. Hij

bouwde zelf hun eigen huis in 't "Stroatjen" ( nu Urselseweg) en in

1962 namen zij daar hun intrek.

Gerard en Suzanne kregen twee zonen. de oudste zoon Ronny werd

rijkswachter en later onze wijkagent. De jongste zoon Robin volgde

hogere studies aan de universiteit en specialiseerde zijn studies nog

een jaar in Ierland Hij woont en werkt in Anderlecht aan de

stadsdienst.

Na zijn pensionering ging Gerard graag bollen bij de familie Bral in

de Hendelstraat. Erna bakte dikwijls wafels, oliebollen, pannenkoeken

en zelfs soms frieten voor haar bolders.

Spijtig genoeg is dit alles verwoest door een vreselijke brand!

Een bewoner in de kijker! Gerard d'Hooge.

Toen kwam het coronavirus en in januari 2020, werd Gerard met

het virus besmet. In totaal lag hij 7 weken in het ziekenhuis.

Nadien mocht hij, weliswaar zeer verzwakt, weer naar huis.

Vanaf dan ging hij samen met zijn vrouw Suzanne 2 dagen per

week met het busje naar de dagopvang.

Op zijn verjaardag,15 maart 2022 kreeg hij een longontsteking,

dus... terug naar de kliniek. Na een herstelperiode kwam hij dan

naar WZC Onderdale, waar hij zijn vaste intrek genomen heeft in

kamer 13.

Nu komt Suzanne elke dag met het busje bij Gerard, ze eten hier

samen hun middagmaal, maar om 16 uur gaat ze weer naar huis.

"Spijtig dat ik hier niet kan blijven," zegt ze ... Zo blijft ze hopen en

alle twee zijn ze blij als er een bezoekje komt want dat mag nu

weer.

Dus heb je even tijd Kamer 13 wacht op een klopke op de

deur....en....ze roepen:"binnen."

Gaby Van Opstaele

*Ondertussen heeft Suzanne op 1 juli haar intrek genomen in de

kamer naast die van Gerard. Haar lange wachten werd beloond!



ONZE MEDEWERKERS

Arno Fraeyman:

"Dag iedereen van het WZC Onderdale,

Ik ben Arno Fraeyman. Ik ben momenteel een aantal maanden aan de slag op

afdeling b als hoofdverpleegkundige.

Het is leuk om alles te leren kennen. Niet alleen de gewoonten van het huis

maar ook de verschillende bewoners en de nieuwe collega’s. Het familiaire

aspect spreekt mij hier heel erg aan.

Voordien was ik aan de slag in een ziekenhuis te Gent als

hoofdverpleegkundige en verpleegkundige.

Naast het werk heb ik een gezin dat mij heel dierbaar is. Ik kijk dan ook

enorm uit om na het werk samen met hen te genieten van leuke

familiemomentjes.

In mijn vrije tijd probeer ik ook sportief te zijn. Ik ga af en toe lopen of

minivoetballen met de vrienden."

Welkom nieuwe

medewerker!

Charlotte Pieters:
"Ik ben Charlotte Pieters. Ik werk als assistent-hoofdverpleegkundige op afdeling C onder de

vleugels van Tine, hoofdverpleegkundige van afdeling C. Tijdens mijn beginjaren als

verpleegkundige werkte ik op de afdeling geriatrie in een ziekenhuis. Nadien heb ik enkele

jaren gewerkt in een woonzorgcentrum. De afgelopen jaren behaalde ik mijn bachelor

diploma in de verpleegkunde. In september zal ik starten met het volgen van een

bijkomende opleiding tot leidinggevende.

Mijn vrije tijd vul ik met plezier in met meerdere hobby’s gaande van fietsen en badminton

tot lezen, muziek en haken. Daarnaast heb 2 prachtige katten in huis lopen.

Groetjes,

Charlotte

Op de foto zie je Charlotte in het domein Puyenbroeck. De uitstap was een hartenwens van

één van onze bewoners.



NIEUWS UIT ZORG-SAAM

Wij streven naar meer thuis!

De toekomst van de ouderenzorg, hoe ziet WZC Onderdale die? Het is een vraag die ons al een tijd bezig houdt.

Onze visie is nu meer dan duidelijk: wij streven naar minder “huis” en meer “thuis.” Ons doel is het welzijn en de zorg van de bewoner zo

kwaliteitsvol mogelijk te maken. Maar wat betekent dit en hoe pak je dat praktisch aan?

In het najaar van 2021 werd het startsein gegeven van het traject “woonleefbeleid” binnen de VZW Zorg-Saam, waar WZC Onderdale deel

van uitmaakt. In dit traject kijken we vooral naar wat de toekomst brengt in het woonzorgcentrum. Naast zorg willen we ook het aspect

wonen en leven, een thuis zijn, een belangrijkere plaats geven.

Er werd een lerend netwerk opgestart. Begeleiders van de individuele huizen werken er samen onder leiding van een procescoach. Vanuit

waarden zoals verbondenheid, eigenwaardegevoel, eigen regie, betekenisvolheid, hoop, optimisme en thuisgevoel, wordt bekeken hoe het

veranderingstraject in elk woonzorgcentrum vorm kan krijgen.

Je voelt je sneller ergens thuis als je je verbonden voelt met de bewoners, medewerkers en vrijwilligers. Als het leven nog betekenisvol kan

zijn in kleine en grote doelen, je gewaardeerd wordt voor wat je wel nog kan, als je het leven kan leiden dat je wenst te leiden.

In 2022 gaan we hiermee verder aan de slag. Momenteel werken we achter de schermen aan de voorbereiding van een nieuw

“woonleefbeleid”. We bekijken hoe we medewerkers, bewoners, familie, vrijwilligers, … hierbij kunnen betrekken en gaan binnenkort samen

aan de slag om dit concreet te realiseren in het woonzorgcentrum.

Betekenisvolle dagbesteding op maat van de bewoner is hierbij zeker van belang. We hebben hier al heel wat stappen in genomen. Op de

afdeling van bewoners met fysieke zorg wordt elke vrijdagmiddag bij de koffie besproken wat de bewoners de volgende week graag

wensen te doen als activiteit.

Op elke afdeling hebben wij een ergotherapeut die samen met de bewoners activiteiten doet.

Op onze 2 afdelingen met bewoners met dementie hebben wij naast een ergotherapeut ook een leefgroepbegeleider. Ook deze helpt mee

bij het organiseren van betekenisvolle activiteiten.

Daarnaast hebben wij ook het project “hartenwensen” waarbij we de hartenwens van de bewoner proberen waar te maken. Zo zijn we bijv.

al op uitstap geweest naar Ieper, gaan eten op restaurant, naar de zee, …

Om deze betekenisvolle activiteiten waar te maken kunt u ons helpen. We zijn steeds op zoek naar vrijwilligers die bijv. een specifieke

hobby hebben en deze graag willen delen met onze bewoners.

Schildert u graag en wilt u bij ons bewoners die dit ook graag doen begeleiden?

Schildert u graag portretten? Zeker en vast zijn er bewoners die graag een schilderij van zichzelf in hun kamer wensen.

Ondersteunt u graag? Misschien begeleid u onze bewoners dan graag van en naar de cafetaria, tijdens activiteiten, …

Groene vingers? Samen met de bewoners kan u onze bloembakken verzorgen!

Bent u creatief? Er valt altijd wel iets te knutselen of te versieren samen met de bewoners.

Speelt u graag een gezelschapsspel? U vindt zeker en vast iemand die wil meespelen.

“Hé, buschauffeur! Brengt u onze bewoners naar een activiteit of naar het dagverzorgingscentrum?”

Staat u graag voor een groep? Begeleid mee onze animatie - activiteiten!

Roert u graag in de kookpotten? Onze bewoners houden van verse soep, taart, wafels, fruitsalade,…

Slaat u graag een gezellig babbeltje? Breng eens een bezoekje aan onze bewoners in hun vertrouwde omgeving.

Leest u graag? Onze bewoners blijven graag op de hoogte van het nieuws uit de krant of horen graag een gedicht of kort verhaal.

Interesse? Contacteer Martine De Meyere, vrijwilligersverantwoordelijke, op het nummer 09/325 80 00 of via mail demeyerem@

onderdale.zkj.be.

(Hilde Van Renterghem)

Ons huis wordt een thuis!



Het “hartenwensproject” speelt hier een hoofdrol in. Zo is er Fernand uit Eeklo die elke week

met zijn vrouw trouw naar de markt ging. Destijds een vast ritueel. Het was Fernands grote

wens om dit nog eens te kunnen doen. Samen met zijn echtgenote, de ergotherapeuten

Mieke en Martine en medebewoners Anna, Maria en Godelieve – hoe meer zielen hoe meer

vreugd – werd zijn wens op een zonnige donderdag waar. Fernand en zijn gezelschap

genoten zichtbaar van het marktbezoek, de wandeling in het Leen en het aansluitende

etentje.

De zus van Irena figureert sinds jaar en dag in de Heilig Bloed processie. Irena had dit graag

nog eens in “het echt” gezien en ook haar wens kon worden vervuld. Door tegemoet te

komen aan de kleine en iets grotere “wensen vanuit het hart” proberen we voor onze

bewoners van ons huis iets meer een “thuis” te maken.

(Lieve Wesemael)

het hartenwensverhaal gaat verder!

Een wens vanuit het hart.Je hebt het ooit wel eens meegemaakt. Je bent

ergens in het buitenland, de geuren, kleuren en geluiden om je heen zijn je

niet vertrouwd. Je voelt je een beetje “ontheemd”. Dan hoor je iemand praten in

je eigen moedertaal en je voelt je eensklaps “thuis”, veilig. Of je komt ergens

en je weet, precies zo rook het in het huis van mijn grootouders en je voelt je

getroost, beschut door de warme herinneringen die je plots overvallen.
Onze bewoners hebben allemaal moeten afscheid nemen van hun vroegere

huis en thuis. Zij zoeken hun nieuwe thuis in ons “huis”, in Onderdale. Voor de

ene bewoner zal dat al wat makkelijker gaan dan voor de andere. De

herinneringen aan vroeger worden zeker nog kostbaarder bij het zoeken naar

die nieuwe “thuis”. Voor bewoners met dementie ligt dit nog moeilijker. De

herinneringen aan vroeger en hun vroegere “thuis” zijn vaak wazig en ver weg.

KleinEen wens vanuit het hart.e details, gewoontes en rituelen kunnen de

herinneringen soms weer naar boven brengen.



VRIJWILLIGERS

Fietsen door de natuur van Ursel!

Als je al enkele jaren in Onderdale woont, dan weet je het wel:

ons woonzorgcentrum beschikt over een speciale fiets waarmee

bewoners een ritje door de natuur van Ursel kunnen maken.

De kans is groot dat je meteen denkt dat dit niets voor jou is,

aangezien je helemaal niet meer kan fietsen. Dat is inderdaad

vaak de reactie als je het nog nooit geprobeerd hebt. Het

speciale aan onze fiets is immers dat het een rolstoelfiets is. Hij

lijkt een beetje op de bakfiets waarmee een moeder haar

kinderen naar school brengt. De moeder zit als piloot achteraan

terwijl de kinderen vooraan in de bak meerijden. Bij de

rolstoelfiets zit de piloot ook achteraan en zit de bewoner

rustig in een rolstoel. Die rolstoel is veilig vastgezet op een

plateau dat zich op een hoogte van 20 cm boven de grond

bevindt. Als bewoner zit je dus veilig op de eerste rij en hoef je

niets anders te doen dan te genieten van de omgeving en van

de buitenlucht.

Er zijn wel meer woonzorgcentra in de streek die over speciale

fietsen beschikken, maar meestal worden daarmee enkel korte

ritjes gereden op het domein van het woonzorgcentrum zelf.

Wij in Onderdale proberen maximaal te profiteren van de

prachtige ligging van ons huis midden in de natuur. Wij laten

onze bewoners echt de streek verkennen. Vaak zijn we langer

dan een uur onderweg omdat we al eens stoppen om van het

uitzicht te genieten, of omdat we een praatje hebben gemaakt

een oude bekende.

De mogelijkheden zijn

onuitputtelijk! Je kan een rit

maken door het Drongengoed, je

kan vliegtuigen spotten op het

vliegveld van Ursel, je kan

binnenschepen zien varen op het

kanaal Gent – Brugge, je kan de

Pietendriesmolen van dichtbij

gaan bekijken, … Je kan ook

gewoon genieten van de vele

dieren en planten die je onderweg tegenkomt.

Zou je liever de markt van Zomergem of het centrum van Knesselare

nog eens willen zien, of hou je van een kort ritje door het dorp van

Ursel, gevolgd door een terrasje, of verlang je ernaar om eens een

bezoek te brengen aan familieleden of vrienden die zelf niet zo

gemakkelijk meer naar het WZC op bezoek kunnen komen? Het kan

allemaal geregeld worden.

Heb je door het lezen van dit artikel zin gekregen in een fietstochtje,

vraag dan aan de verantwoordelijke van je afdeling om een afspraak

te maken met één van de vrijwilligers die de fiets besturen. Op dit

ogenblik zijn er al drie ervaren piloten (Jean-Pierre, Filip en Els) die

deze zomer opnieuw klaar staan om zoveel mogelijk bewoners te laten

genieten van de buitenlucht. En stiekem hopen we dat er in de loop

van deze zomer nog enkele bijkomen.

(Jean-Pierre Martens)



PASTORAAL

Op een avond zaten de eekhoorn en de mier naast elkaar op de bovenste tak van de beuk. Het was warm en stil en zij keken naar de

toppen van de bomen en naar de sterren. Zij hadden honing gegeten en gepraat over de zon, de oever van de rivier, brieven en

vermoedens.

"Ik ga deze avond bewaren," zei de mier. "Vind je dat goed?" De eekhoorn keek hem verbaasd aan. De mier haalde een klein zwart doosje

tevoorschijn. "Hier zit ook de verjaardag van de lijster in," zei hij. "De verjaardag van de lijster?" vroeg de eekhoorn. "Ja," zei de mier en hij

pakte die verjaardag uit het doosje. En zij aten weer zoete kastanjetaart met vlierbessenroom en ze dansten weer terwijl de nachtegaal zong

en het vuurvliegje aan - en uitging en ze zagen de snavel van de lijster weer glimmen van plezier. Het was de mooiste verjaardag die ze

zich konden herinneren. De mier stopte hem weer in het doosje. "Daar stop ik deze avond bij," zei hij. "Er zit al heel veel in." Hij deed het

doosje dicht, groette de eekhoorn en ging naar huis.

De eekhoorn bleef nog lang op de tak voor zijn deur zitten en dacht aan dat doosje. Hoe zou die avond daar nu in zitten? Zou hij niet

verkreukelen of verbleken? Zou de smaak van honing er ook in zitten? En zou je hem er altijd weer in kunnen krijgen als je hem eruit

haalde? Zou hij niet kunnen vallen en breken of wegrollen? Wat zou er trouwens nog meer in dat doosje zitten? Avonturen die de mier

alleen had beleefd? Ochtenden in het gras aan de oever van de rivier, als de golven glinsterden? Brieven van verre dieren? En zou het ooit

vol zijn, zodat er niets meer bij kon? En zouden er ook andere doosjes bestaan, voor treurige dagen?

Zijn hoofd duizelde. Hij ging zijn huis in en stapte in bed. Die mier lag toen allang te slapen, in zijn huis onder de struik. Het doosje lag

boven zijn hoofd, op een plank. Maar hij had het niet stevig genoeg dichtgedaan. Midden in de nacht schoot het plotseling open en een

oude verjaardag vloog met grote snelheid naar buiten, de kamer in. En plotseling danste de mier met de olifant, in het maanlicht, onder de

linde. "Maar ik slaap!" riep de mier. "O, dat geeft niets," zei de olifant en hij zwierde met de mier in het rond. Hij zwaaide met zijn oren en

zijn slurf en zei: "Wat dansen wij goed, hé?" en "O, pardon," als hij op de tenen van de mier trapte. En hij zei dat de mier ook best op zijn

tenen mocht trappen.

De gloeiworm glom in de rozenstruik en de eekhoorn zat op de onderste tak van de linde en wuifde naar de mier. Plotseling glipte de

verjaardag het doosje weer in en even later werd de mier wakker. Hij wreef zijn ogen uit en keek om zich heen. De maan scheen naar

binnen en viel op het doosje op de plank. De mier stond op en duwde het deksel stevig dicht. Maar hij hield zijn oor nog wel even tegen het

doosje en hoorde muziek en gekabbel van golven. En hij dacht zelfs even dat hij de smaak van honing hoorde, maar hij wist niet zeker of

dat wel kon. Hij fronste zijn voorhoofd en stapte weer in bed.

uit "Misschien wisten zij alles," van Toon Tellegen

Een dierenverhaal: de eekhoorn en de mier!

Antonius Otto Hermannus (Toon) Tellegen (Brielle, 18 november 1941) is een Nederlandse schrijver,

arts en dichter die vooral bekend is om zijn kinderboeken. Vooral zijn dierenverhalen rond de mier en

de eekhoorn zijn erg geliefd en worden ook door volwassenen graag gelezen vanwege de amusante,

bizarre situaties en filosofische diepgang.

Tellegen studeerde geneeskunde in Utrecht en vestigde zich na een verblijf van drie jaar in Kenia als

huisarts in Amsterdam. Na al een aantal jaren gedichten voor volwassenen te hebben geschreven,

begon hij verhalen voor zijn kinderen te schrijven. In 1984 verscheen zijn eerste kinderboek, Er ging
geen dag voorbij: negenenveertig verhalen over de eekhoorn en de andere dieren. In de verhalen van

Tellegen spelen dieren als de mier en de eekhoorn vaak de hoofdrol. De verhalen zijn vaak filosofisch

van aard. Enkele boeken zijn met prijzen bekroond.

Wij nemen afscheid van
Solange Bruggeman, 19/04/1939 - 16/03/2022

Van Wanseele Leon, 26/12/1929 - 27/032022

Cailleaux Elvira, 19/02/1926 - 05/05/2022

Moelaert Andrea, 19/12/1932 - 11/05/2022

Van Den eeckhout Mariëtte, 05/01/1928 - 12/05/2022

Almey Yolanda, 07/03/1945 - 25/05/2022

Van Eeghem Juliën, 08/10/1933 - 01/06/2022

Streuve Jacqueline, 29/02/1932 - 18/06/2022

Vandaag begraaf ik jou in mij
Niet in de aarde, niet in die kist

Niet bij die bomen in de ochtendmist
Daar ben jij niet, jij bent veilig in mij

Vandaag begraaf ik jou in mij

Niet bij die steen daar, die lange rij
Al die oude namen, daar hoor jij niet bij

Nee, vandaag begraaf ik jou in mij
Dan kan ik met je praten en antwoord geven

Dan blijf je leven in mijn leven

Neem m'n ogen en kijk met mij
Neem m'n voeten en loop met mij
We gaan naar huis toe, wij allebei

Vanaf vandaag leef jij in mij
(Rob De Nijs)



VARIA

Pret en verzet



VARIA

FLUWIJNE

OAKRE

TEMBRE

PERZIENNE

KEUN

PLASTRONG

PILE

ZJANTE

CARNACHEIRE

TALLONG

PUIT

OALKARDEEL

STUDE

TABBOARD

CORNISSE

SELDESOU

KONIJN

BOTERHAM

KUSSENSLOOP

MESTKAR

VELG VAN EEN WIEL

BATTERIJ

DAKGOOT

BOEKENTAS

KNIKKER

SLAAPKLEED

POSTZEGEL

EMMER

HAK

DAS

ROLLUIK

SODA

In de stille Kempen

In de stille Kempen

Op de Purperen hei

Staat een eenzaam huisje

Met een boom erbij

Op een zomeravond

In m’n droom alleen

Liep ik in gedachten

Langs dat huisje heen

Hoe schoon op de wereld, de zomerse
hei
Dat is hier op aarde de hemel voor mij
Hoe schoon op de wereld, de zomerse
hei
Dat is hier op aarde de hemel voor mij

In dat eenzaam huisje

Zat een mooie vrouw

Die zag in m’n ogen

wat ik vragen wou

Zij keek mij toen lachend

en verlegen aan

Schoof ’t gordijntje toe

En is toen heen gegaan

Hoe schoon op de wereld, de zomerse
hei
Dat is hier op aarde de hemel voor mij
Hoe schoon op de wereld, de zomerse
hei
Dat is hier op aarde de hemel voor mij

Maar wat heeft de liefde

Hier opnieuw verricht

Want ’t rood gordijntje

gaat nu nooit meer dicht

Door het open venster

Dat ze vroeger sloot

Lach ik naar het kindje

Op zijn moederschoot

Dat is hier op aarde

de hemel voor mij

wzc zonnewende, juli 2019

terug naar de kust

'K Weet niet wat het is

Maar er is iets mis

Hoe zou dat komen

't liefst loop ik alleen

Niemand om me heen

In mezelf te dromen

Ik wil terug naar de kust

Heel ongerust zoek ik de weg naar de kust

Bijna niet bewust van de dreiging

Dat daar m'n jeugd voorbijging

'K Voel me hier niet goed

Waar ik wonen moet

Tussen al die mensen

Laat me nu maar gaan

Achter de meeuwen aan

En m'n vage wensen

Ik wil terug naar de kust

Heel ongerust zoek ik de weg naar de kust

Bijna niet bewust van de dreiging

Dat daar m'n jeugd voorbijging

Was ik maar niet weggegaan

'K Hoor de branding in m'n hoofd

Had ik eerder maar geloofd

Wat die stem toen heeft voorspeld

Dat geluk verdwijnt voor geld

Mist en regen, westenwind

Zeg me of ik ooit weer vind

Ik wil terug naar de kust

Heel ongerust zoek ik de weg naar de kust

Bijna niet bewust van de dreiging

Dat daar m'n jeugd voorbijging

Oh hoe kom ik hier vandaan

Was ik maar niet weggegaan

'K Hoor de branding in m'n hoofd

Had ik eerder maar geloofd

Wat die stem toen heeft voorspeld

Dat geluk verdwijnt voor geld

Mist en regen, westenwind

Zeg me of ik ooit weer vind

Mist en regen, westenwind

Zeg me of ik ooit weer vind

de grote dialect kwis: wie kent het correcte

Nederlandse woord?



IN EN OM DE NATUUR

Natuurlijke remedies om insecten uit je buurt te houden
Planten met een reukje aan

Gelukkig bestaan er ook natuurlijke remedies om die ongewenste vliegende en kruipende zomergasten zoveel mogelijk op afstand te

houden, bijvoorbeeld met planten. Bepaalde heesters, bloemen of kruiden verspreiden namelijk een geur die afstotend werkt voor de

beoogde doelgroep. Muggen bijvoorbeeld houden niet van citroenmelisse, citroenverbena, pepermunt, Afrikaantjes (in de volksmond ook

stinkertjes genoemd), lavendel en (in mindere mate ook niet van) citroengeranium.

Er zijn zo allerlei soorten groen die je kunt inzetten om de beestjes buiten je perimeter te houden. Bovendien geven ze je terras meteen

een fleurige toets en de kruiden kan je ook in de keuken gebruiken.

We zetten hier even op een rijtje met welke planten en kruiden je welke insecten kunt weren.

• Alsem (Artemisia): mieren, wespen

• Basilicum (Ocimum basilicum): vliegen, muggen

• Goudsbloem (Calendula officinalis): allerlei insecten, ook muggen

• Kattenkruid (Nepeta): bepaalde soorten kevers (o.a. Coloradokever), mieren, muggen en kakkerlakken. Het houdt ook bladluizen

op afstand, wat meegenomen is voor je andere planten. De plant trekt wel katten aan, ze heeft haar naam niet gestolen... Je kunt

ook meteen kattenkruidolie kopen om muggen af te stoten.

• Kamille (Matricaria chamomilla): alle vliegende insecten

• Lavendel (Lavandula): motten, vliegen, muggen

• Citroentijm (Thymus citriodorus), -melisse (Melissa officinalis), - gras (Cymbopogon citratus) en –verbena (Aloysia citrodora):
muggen. Alles wat in de buurt van citroen komt is niet de heug van de mug. Citroenmelisse, een familielid van de munt, plant je wel

best in potten als je zijn weelderige en enthousiaste groei binnen de perken wilt houden.

• Oostindische kers (Tropaeolum majus): tal van keversoorten

• Rozemarijn (Rosmarinus officinalis): slakken, muggen

• Salie (Salvia officinalis): muggen

• Pepermunt (Mentha spicata): vliegen, motten, mieren, kevers, wespen, muggen, spinnen

• Boerewormkruid (Tanacetum vulgare): mieren, tal van kever- en vliegsoorten

Je kunt als extra voorzorgsmaatregel ook een paar blaadjes van de plant kneuzen en je blootgestelde huid ermee inwrijven. Basilicum werkt

enkel tegen muggenlarven, die worden erdoor vergiftigd. Maar als je kruidentuintje vol basilicum staat, zullen er ook minder muggen

afkomen om daar hun eitjes te leggen.

Ben je de gelukkige bezitter van een notelaar (okkernoten) of lindeboom, dan zit je veilig onder het bladerdek omdat de geur van de

bladeren insecten afstoot.

Puur natuur en insect proof

Niet alleen met planten kan je je terrein afbakenen, er zijn ook andere natuurlijke

middeltjes die je kunt inzetten tegen bezoek van insecten.

Muggen bijvoorbeeld zijn geen liefhebber van knoflook en azijn Je kunt je

insmeren met een laagje geurige appelazijn of eens wat vaker knoflook gebruiken om

je huid tegen die akelige bloedzuigers te beschermen. Evenals vliegen houden ze

ook niet van wind of tocht Met een ventilator in de buurt zit je dus ook safe. En

citronellakaarsen of wierook hebben eveneens een afstotend effect.

Wespen kan je dan weer bannen door de geur van koffie en kruidnagel. Doe een

paar kruidnagels in een potje en giet er kokend water over om de aroma’s vrij te

maken of steek ze in het vruchtvlees van een gehalveerde citroen. Je kunt natuurlijk

ook een decoratieve glazen wespenvanger kopen waarin je een bodem zoete limonade

of cola giet om de beestjes aan te trekken en ze naar de ‘wespenhemel’ te helpen.

Geen toegang tot etensresten en stilstaand water

Ook zonder extra attributen kan je heel veel ongemak voorkomen door ervoor te zorgen dat er geen lokspijs of water voor de beestjes in je

buurt ligt.

- Muggen leggen hun eitjes het liefst in stilstaand water en ook vliegen vertoeven er graag rond. Zorg er dus voor dat het deksel van

je regenput tot op de millimeter is afgesloten en maak je dakgoot tijdig schoon zodat het water niet blijft staan na een fikse regenbui.

Bedek watertonnen met een deksel en laat geen water in je gieter of een emmer staan. Bevolk je vijver met goudvissen, ze eten de larven

op, en voorzie hem van een pompje dat het water in beweging houdt.

- Mieren, wespen en vliegen komen enthousiast af op zoet en vlees. Let erop dat je de tafel meteen afruimt na een maaltijd en dat alle

etensresten en kruimels worden verwijderd. Gooi fruitschillen en –resten meteen in een afgesloten bak, daarmee hou je ook fruitvliegjes uit

de buurt. Heb je een buitenkeuken, maak dan ook het werkblad schoon na elk gebruik. Laat geen vaat of lege flessen slingeren en laat

geen afwaswater in de spoelbak staan.

En als je ondanks al die maatregelen toch nog door vliegende insecten wordt geplaagd, kan je een elektrische insectenlamp kopen die de

beestjes aantrekt en elektrocuteert.

Hou je tuin netjes

Ben je geen fan van spinnen, dan kan je maar beter alle rommel uit je tuin verwijderen.Spinnen vinden het fijn om zich te verstoppen in

tuinafval zoals grasresten, dode bladeren, hout, lege bakken … Ook hoog gras en onkruid vinden ze prima als buitenverblijf Spinnen kun je

buiten (of binnen) ook op afstand houden met de geur van citroen of kaneel of met pepermuntolie die je laat verdampen. Voor gebruik

binnenshuis kan je de olie mengen met afwasmiddel en water, in een verstuiver doen en er alle kieren en openingen mee besproeien.

(BRON: wzc Emmaüs, september 2020)



Nu met het mooie weer in het vooruitzicht, fleurt een mens automatisch op…

Het is fijn om de geuren op te snuiven van de jasmijn langs de weg, die eerste

warme zonnestralen te voelen op je gezicht… Ze doen je onmiddellijk de winter

vergeten die energievretend is…

Maar voor heel wat vrouwen is dit nu net het moment dat ze de energie vinden

om “zich te smijten” en te starten met “de grote lenteschoonmaak”, ook onze

bewoners kunnen erover meespreken.

Johanna De Waele vond het belangrijk dat haar huis er niet alleen gezellig, maar

ook netjes uit zag. Ze maakte er haar werk van om haar zilver en koper op te

poetsen. Ze vroeg dan aan haar zoon om haar luster af te halen, want ze durfde

dit op oudere leeftijd uiteraard niet meer zelf te doen… Ze had ook nogal wat

koperen “kannekes” staan en “postuurkes” ( biscuit beeldjes) om op te kuisen.

Een “grote lente-schoonmaak” deed ze niet enkel in de lente. Zij deed 2-jaarlijks

een grote schoonmaak… Dit hield in: achter de kasten kuisen en de

spinnenwebben afhalen, maar ook de gordijnen e.d. wassen… Mij lijkt al

onmiddellijk duidelijk dat Johanna geen stof kon zien of haar handen begonnen

te kriebelen om daar zo snel mogelijk komaf mee te maken. Ze kookte - net als

vele vrouwen toentertijd - haar witte was in een kookwas en bleekte die dan in

de zon… Dit alles verliep goed, zolang de boer maar niet langs kwam met de

beerkar, want anders was al het werk voor niets geweest J

Een bijkomend klusje van Johanna was haar kippen en hanen pluimen nadat

deze gekookt waren. Ze was een bezige bij, zoveel is duidelijk.

Urbain Van Hecke had vooral zijn bezigheid in de tuin: tomaten kweken, het gras

afmaaien, “de kanten afdoen” van het graspark; enz. … . Er waren wel eens

mollen in de tuin - zo vertelt hij - maar die deed hij pas dood als het de

spuigaten uit liep… Een mol vindt Urbain uiteindelijk een nuttig dier want door

hun gewroet brengen ze lucht in de grond. Johanna, genietend in de zon.

Lentekriebels!

Hij had “zijn werkkot” in de tuin waar al zijn “alaam” of werkgerei in lag… Daar stond ook zijn slijpsteen in, waar hij jaarlijks zijn messen,

vijlen en ander gerief mee kon bijscherpen. Hij had ook een groot duivenkot waar hij meer of genoeg werk aan had. Met zijn laatste duif

verdiende hij een prijs van 2750 Belgische frank (nu ongeveer 68 euro).

Een mens kan altijd werken natuurlijk, maar de lente is ook een uitgesproken moment om eens op uitstap te gaan naar de zee, het bos in

te trekken of een uitje te plannen met de familie. Urbain ging dan ook regelmatig op reis naar Duitsland, dit was zijn favoriete land bij

uitstek. Ook Johanna heeft er zo haar portie reizen op zitten. Ze vond Spanje fantastisch, maar ook Frankrijk; Nederland; enz. ….

Tot zover het verhaal van Urbain en Johannah.

Eén ding staat vast: de lente doet ons herleven…

We genieten van een glaasje rosé op het terras, we maken een deugddoende wandeling in het bos, … .

Wat het ook zij: geniet er met volle teugen van, want dit jaar belooft het toch beter te worden dan het jaar voorheen!

Veerle Barremaecker,

Ergotherapeute afdeling B

"'k zie zo geiren mijn duivenkot ..."

ONZE BEWONERS



Grapje

Twee tachtigers Louis en Simon zitten op een bank in het park.Zegt

Louis opeens: "Ik heb zin in een cremmeke!"

Simon: " Ik zal ze gaan halen, wat wil je van smaak?"

"2 bollen chocolade en jij?"

"Voor mij twee vanille?" Antwoordt Louis: "

Je zou het beter opschrijven, want je gaat dat zeker vergeten!"

"Maar nee: de ijskar staat hier vlak voor ons"!

"Schrijf het op, want je gaat het vergeten, zeg ik u!"

"Nee, nee ik ga juist niks vergeten!" Simon staat grommelend

recht: "Twee chocolat, twee vanille... twee ch?"

Na een lang kwartier komt Simon terug met twee braadworsten en twee pakjes

friet.

Zegt Louis : "En waar is de mosterd ? " "Gedoeme, vergeten!"

"Ziede wel dat je dat moest opschrijven !"

wzc sint vincentius, november 2019





zomers genieten!






