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De corona, de oorlog in Oekraïne, de zorgen van iedere dag vullen

ons leven. Corona houdt ons reeds twee jaar in zijn greep. Komt er

een eind aan, is een vraag die velen bezig houdt. De oorlog in

Oekraïne raakt iedereen en vooral senioren. Zij weten wat het

betekent om bang te zijn en te schuilen in een kelder.

Vele senioren en hun familie stellen vragen bij groeiende

afhankelijkheid en het afscheid van het leven. Luisteren naar de

zorgen van iedere dag en die delen, blijft nodig en soms kunnen die

zorgen ons overrompelen.

We zien niet meer wat er rondom ons gebeurt van mooie,

diepmenselijke zaken. Ik denk hierbij aan:

• De grote inzet van vele familieleden, mantelzorgers,

vrijwilligers en medewerkers. Ze zijn en blijven heel

betrokken in de zorg. Die betrokkenheid brengt ‘warmte’

binnen.

• De solidariteit met Oekraïne en mensen in het zuiden.

Hiervoor belangstelling tonen en financieel bijdragen is

hartverwarmend.

• De kleine goedheid: de welgemeende goede dag, dank u wel

na de zorg, de aandacht voor medebewoner en collega’s.

• Het doorvertellen van het goede in de mens.

• De mildheid en vergevingsgezindheid van mensen.

• De zorg voor het zwakke en het gekwetste.

Mensen krijgen net als de natuur in de lente kansen om niet vast te

blijven zitten, op te staan en open te bloeien.

Laat ons deze mooie tijd aangrijpen om al wat ons overrompelt aan

kwaad en ellende achter ons te laten en op zoek te gaan naar het

nieuwe ware leven van iedere dag.

Zalige Pasen.

WZC Ons Zomerheem

april - mei
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Het leven in WZC Ons Zomerheem

Van harte welkom ...

IN ONS WOON- EN ZORGCENTRUM

• Mevrouw Rosanne Vercruysse woont sedert 14 februari op kamer 153.
• Mevrouw Irena Waerniers woont sedert 21 februari op kamer 68.
• Mevrouw Berenice Vergult woont sedert 28 februari op kamer 51.
• Mevrouw Huguette Martens woont sedert 28 februari op kamer 135.
• Mevrouw Adrienne Galens woont sedert 07 maart op kamer 156.
• De heer Omer Meire woont sedert 14 maart op kamer 66.
• Mevrouw Marie Thérèse Duffeleer woont sedert 17 maart op kamer 188.
• Mevrouw Emma Claeys woont sedert 18 maart op kamer 116.
• De heer Roger Van De Geuchte woont sedert 23 maart op kamer 54.
• De heer Josephus Dhooge woont sedert 25 maart op kamer 129.
• De heer Eric Bockaert woont sedert 28 maart op kamer 203.

IN HET DAGVERZORGINGSCENTRUM

• Mevrouw Jakelyne De Mits, uit Waarschoot, sedert 22 februari.
• Mevrouw Bernice Pauwels, uit Waarschoot, sedert 02 maart.
• Mevrouw Edith Santens, uit Nevele, sedert 15 maart.
• Mevrouw Christiana Verheire, uit Zomergem, sedert 14 maart.

IN DE ASSISTENTIEWONINGEN AZALEA

• De heer en mevrouw Armand Van Den Hende – Rachel De Wulf wonen sedert 11 maart in flat 18.

Omringd door de liefde en goede zorgen van allen zijn van ons
heengegaan.

BEWONERS

• Mevrouw Antoinette Patyn (bewoonster Binnenhof 1) is overleden op 11 februari.
• Mevrouw Cecile De Rycke (bewoonster Binnenhof 0) is overleden op 11 februari.
• De heer Pierre Roaen (bewoner assistentiewoningen) en echtgenoot van Denise Waeytens (bewoonster Binnenhof 0) is

overleden op 19 februari.
• De heer Raphaël Reyniers (bewoner Binnenhof 0) is overleden op 20 februari.
• De heer Ignas Van De Walle (bewoner van Binnenhof 1) is overleden op 25 februari.
• Mevrouw Simonne Lootens (bewoonster van Binnenhof 1) is overleden op 9 maart.
• Mevrouw Antoinette De Pauw (bewoonster van Binnenhof 0) is overleden op 10 maart.
• De heer Irenée Van Speybroeck (bewoner van Horizon 1) is overleden op 13 maart.
• Mevrouw Brigitte Martens (bewoonster van Kortverblijf en gast van onze Dagverzorging) is overleden op 13 maart.
• De heer Thierry Vandegeuchte (bewoner van Binnenhof 0) is overleden op 16 maart.
• Mevrouw Simonne De Jaeger (bewoonster van Horizon 2) is overleden op 17 maart.
• De heer Freddy De Rynck (gast van onze dagverzorging) is overleden op 11 maart.
• Mevrouw Cecile Bultynck (bewoonster van Horizon 2) is overleden op 21 maart.
• Mevrouw Ivette De Vreeze (bewoonster van Binnenhof 1) is overleden op 31 maart.

FAMILIELEDEN VAN PERSONEELSLEDEN

• Mevrouw Lucrèse Lambert, moeder van Conny De Clercq (medewerkster Binnenhof 0), is overleden op 21 februari.
• De heer Emiel Ledeganck, vader van Lia Ledeganck (medewerkster keuken), is overleden op 5 maart.
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Het leven in WZC Ons Zomerheem

Onze communicanten.

Geboorte.

• JULIAN - Zoontje van Sharon Hinion (ergo

Binnenhof 1). Julian werd geboren op 12 februari.

• FRITS - Zoontje van Emily Geuens (medewerkster

Binnenhof 0). Frits werd geboren op 22 februari.

Nieuwe personeelsleden.

Stefanie De Pestel

Op 28 februari komt Stefanie het kineteam versterken. Stefanie is geen onbekende. Van september
2017 tot juni vorig jaar was zij werkzaam in de kine. We zijn blij dat Stefanie opnieuw kiest om bij
ons te werken. Stefanie woont in Drongen.

Creelle Liselotte

Liselotte is pas afgestudeerd als zorgkundige en liep bij ons stage op Binnenhof 0. Ze start op 1
maart en werkt zich in op Horizon 1, Binnenhof 1 en nachtdienst. Zij zal Veronique Cocquyt
vervangen die in mei met pensioen gaat. Liselotte woont in Lovendegem.

We wensen de nieuwe medewerkers een vlotte inwerk en veel arbeidsvreugde!

De maand mei staat bekend voor de kinderen die hun eerste of plechtige communie doen of hun lentefeest vieren.
Voor de kinderen van het personeel organiseren de directie en pastoraal medewerkster een communicantenviering op vrijdag 10 juni.

Doen hun eerste communie
• Floor Van De Walle, dochter van Charline Meiresonne (Binnenhof 0) op 7 mei.
• Jef Verjans, zoon van Sofie Mekeirel (Binnenhof 0) op 7 mei.
• Morgane De Mits, dochter van Kimberly De Vis (Horizon 2) op 7 mei.
• Aiden De Clercq, zoon van Kimberly Van Der Jeught (Horizon 2) op 8 mei.
• Jayden Yaman, zoon van Lindsy Termont (Horizon 2) op 8 mei.
• Maïté Gregoir, dochter van Ankie Claeys (Binnenhof 1) op 8 mei.
• Louis Danhieux, zoon van Sofie De Clercq (Binnenhof 0) op 14 mei.

Ontvangen het vormsel
• Elise Vyncke, dochter van Evelien Goethals (Binnenhof 1) op 28 mei.
• Mattiz Vlerick, zoon van Davinia Lambert (Binnenhof 1) op 29 mei.
• Pauline Berth, dochter van Virginie Ryckaert (nacht) op 29 mei.
• Iluna Dierickx dochter van Sabine Van Ryckegem (nacht) op 26 mei.

Vieren hun lentefeest
• Aline Dauchot, dochter van Kirsten De Muynck (DVC) op 21 mei.
• Yara De Meyere, dochter van Ellen Tack (DVC) op 15 mei.
• Tiebe Vanquickelberghe, zoon van Bianca Cuppens (ergo) in juni.
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Het leven in WZC Ons Zomerheem

Solidariteit met Oekraïne.

De gebeurtenissen in Oekraïne doen

ons allen stil worden en laten de

bewoners nadenken over het eigen

verleden en onzeker worden over de

toekomst. Er was bij de bewoners van

Horizon 2 nood aan een gesprek rond

dit thema. Op een creatieve manier

gingen de bewoners aan de slag om

samen tot een kunstwerk te komen

rond vrede. Tijdens het kleuren en

creëren werd er gesproken over eigen

ervaringen en eventuele acties …. “De

zorgen” verdwenen even. Nadien

werden kaartjes gemaakt die aan de Oekraïense vluchtelingen die in de streek verblijven,

werden gegeven.

Naast nood aan een gesprek hadden we het gevoel dat

we iets moesten doen. We zagen een oproep op

Facebook met nood aan warme kledij en medicatie.

Helena De Keyser, verantwoordelijk voor de medicatie,

ging rond op alle afdelingen om medicatie die wij niet

meer konden gebruiken, bijeen te zoeken. We

verzamelden twee grote dozen.

Via Wendy, coördinator van de noodhulp, komt de medicatie in goede handen.

Openingsuren cafetaria Ons Zomerheem - Bistro De Dreef.
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Doe je mee aan de "Weet je nog... -

quiz? Vanaf zaterdag 9 april tot en

met pinkstermaandag kan je in de

gangen van Ons Zomerheem je

kennis testen over vroeger.

Een 25-tal meerkeuzevragen over

oude voorwerpen nemen je mee in de

tijd en laten je wegmijmeren over

het leven zoals het vroeger was.

Weet jij nog waarom er een stuk

sunlight zeep in je bed lag of hoeveel

vragen uit de catechismus je moest

kunnen beantwoorden? Herinneringen

delen is leuker met twee. De quiz

samen met je familie of

medebewoners doen is dus het

leukst.

Deelname is gratis en er zijn

traktaties in de cafetaria te winnen.

Om de quiz visueel wat leuker te

maken, poseerden bewoners met

een oud voorwerp. Ook op de

voorkant van deze infokrant kan je

enkele foto's zien van deze

fotoshoot.

We kijken uit naar de vele inzendingen.

Het leven in WZC Ons Zomerheem

Uitstap naar Dédés Après-ski chalet in Aalter.

Op vrijdag 18 maart gingen we met een aantal bewoners van

Horizon 1 en Binnenhof 1 op uitstap. We bezochten een leuke

après-skibar in Aalter. We vetrokken met volle goesting samen

met onze bewoners met onze minibusjes richting Aalter. In deze

amusante bar kregen we heerlijke warme apfelstrudel met een

bolletje vanille-ijs, een drankje naar keuze en een jenever.

Daarnaast mochten we vrolijk mee zingen en neuriën met de

leuke meezingers. Deze namiddag werd volledig in thema

aangekleed. Het A-team was verkleed in de typische après-ski

outfit. De bewoners hebben er duidelijk van genoten. Dat is dan

ook te zien op onze sfeerbeelden.

"Weet je nog...? -quiz"
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Het leven in WZC Ons Zomerheem

Werken in de keuken: een vaatwasmachine voor de toekomst?

Ons keukenteam zet zich dag na dag in

om smakelijke, gezonde en

gevarieerde maaltijden aan te bieden.

Dit is een hele opdracht. Driemaal per

dag leggen ze hun werk voor aan de

bewoners bij het ontbijt, het

middagmaal en het avondmaal.

Goede maaltijden kunnen niet zonder

een propere vaat. Bovendien moet al

het keukenmateriaal goed gereinigd

worden. Dit is de basis van

voedselveiligheid. Een kwalitatieve vaat

voor meer dan 200 maaltijden vraagt

een goede vaatwasmachine. Het werk

aan de vaat is arbeidsintensief en moet

efficiënt verlopen.

Ons Zomerheem gaat mee met zijn tijd.

De oude vaatwasmachine was 25 jaar

oud. Men koos voor een grondige

aanpak.

Bij de aankoop werd rekening gehouden met duurzaamheid,

efficiënt en economisch werken. Het nieuwe toestel verbruikt veel

minder energie, bespaart op water en reinigingsproducten. Via een

afruimband zal het werk veel vlotter verlopen.

Maar er was nog meer… De vloer, de dampkap, de verlichting en

het plafond werden aangepakt. Hiervoor werd een gedeelte van de

keuken ontruimd en werd een werfzone afgebakend. Dit zorgde

voor de nodige hinder, maar de werken verliepen vlot en veilig.

Het gebruik van de liften was niet altijd mogelijk en een deel van de

inkom werd afgesloten als werkzone.

Een tijdelijke noodvaatwasmachine werd geplaatst in een tent. Dit

was zeker niet eenvoudig voor het keukenteam. Extra loopafstand

en wagens verplaatsen op een hellende ondergrond… doe het

maar. Ons keukenteam ging er voor en zoals steeds was de vaat in

orde. Bedankt aan het team om er in moeilijke omstandigheden het

beste van te maken.

Nu hebben we een vaatwasmachine voor de toekomst. Dank aan

het bouwteam, de bouwvakkers, de techniekers om deze moeilijke

realisatie tot een goed einde te brengen. Dank aan directie en

beleid voor de financiële inspanningen.

Doe jij ook mee?
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Het leven in WZC Ons Zomerheem

Oproep: creatievelingen gezocht voor de creamarkt.

Een creatieve uitdaging: het zomerproject.
In Ons Zomerheem lopen heel wat creatieve mensen rond, niet

alleen onder personeelsleden en vrijwilligers, maar zeker ook

onder onze bewoners.

Samen creatief bezig zijn, “iets” samen creëren, eens even “out

of the box” denken kan heel leuk zijn en mensen echt verbinden

met elkaar.

Daarom is er deze lente een nieuwe creatieve uitdaging voor alle

afdelingen. Elke afdeling mag aan de slag met het thema “Een

zomer vol dromen”. Wat zijn de dromen van de afdeling of van

iemand in het bijzonder? Wat wenst het team voor de toekomst

of de 90-jarige voor morgen? Elke afdeling droomt er even op

los. Na het brainstormen gaan ze aan de slag en daarvoor

krijgen ze maar 1 ding: een pergola in de tuin. Die pergola

kleden ze helemaal volgens hun dromen aan en tonen ze aan de

buitenwereld.

Daarnaast houden ze alle info goed bij en gaan ze deze

visualiseren in 5 kaders die te zien zullen zijn in de algemene

gangen. Daarin wordt getoond waarom de “dromen” zijn

gekozen, waarom de techniek werd gekozen, de aanpak en

enkele foto’s van het creëerproces.

Momenteel is men nog in de brainstormfase. De resultaten

zullen vanaf 17 juni te vinden zijn her en der in de tuin van Ons

Zomerheem.

Iets om naar uit te kijken!
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Het leven in WZC Ons Zomerheem

Wist je dat...?

SAVE THE DATE: SCHLAGERFESTIVAL

Het is nog eventjes..., maar op woensdag 5 oktober 2022 gaat

ons jaarlijks schlagerfestival opnieuw door.

De vedette van dit jaar: Luc Steeno! Filip Piens zal terug het

voorprogramma verzorgen.

Verdere details van dit leuke festival volgen nog, maar noteer

alvast de datum in jullie agenda.

Iets om naar uit te kijken!

Dit is een organisatie in samenwerking met Samana.

MOEDERDAG / VADERDAG

Twee data om ook te onthouden:

Op 12 juni 2022 is het Vaderdag en op 8 mei 2022 is het de

beurt aan de dames want dan is het Moederdag.

Ook hier in het woon- en zorgcentrum laten we deze dagen

niet onopgemerkt voorbij gaan.

Alle moeders en vaders worden op hun feestdag in de watten

gelegd en krijgen een mooi geschenkje.

ZAPATTA EN SENIORFASHION

Op 21 april komt Zapatta opnieuw langs met een ruim gamma

aan schoenen, sandalen en pantoffels.

Op 30 en 31 mei komt Seniorfashion langs met hun mooie

aanbod najaarskledij.

Iedereen is welkom in de cafetaria om op deze dagen iets aan

te kopen. De affiches worden nog opgehangen en

strooibriefjes uitgedeeld.

Geef gerust door aan iemand op dienst indien jouw familielid

iets nodig heeft.

PERSONEELSFEEST ZORG-SAAM ZKJ

Een tijdje geleden, rond de periode van complimentendag,

kregen wij van onze algemeen directeur Berten van

Kerkhove allemaal een persoonlijk compliment.

"Samenwerken met jou is een feest!" Met deze kaart

werden alle collega's uitgenodigd voor het allereerste Zorg-

Saam personeelsfeest dat zal plaatsvinden op vrijdag 24

juni. We kijken er al naar uit!

DAGUITSTAP MET PAJEROTREIN

Op 7 juni gaat onze jaarlijkse uitstap eindelijk terug door. Dit jaar

gaan we er op uit met een Pajero trein. Voor zij die hier al enkele

jaren verblijven, zal dit niet nieuw zijn. Aangezien deze uitstap 4

jaar geleden zo een succes was, hebben we besloten iets

gelijkaardigs te doen. We vertrekken in Ons Zomerheem voor 2

ritten. De bewoners kunnen kiezen welke rit hen het meest

aanspreekt. De ene rit is richting Ursel - Bellem - Aalter. Voor de

2de rit blijven we in Lievegem.

Tussen de ritten door kunnen jullie genieten van een koffie en iets

lekkers in de cafetaria. Daar zal niemand minder dan Marino Punk

jullie muzikaal verwennen met zijn accordeon. We beloven jullie

een dag om niet snel te vergeten!
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Het leven in WZC Ons Zomerheem

De gasten van de dagverzorging gaan op uitstap.

Op woensdag 16 maart hadden
we onze uitstap naar het
tuincentrum Aveve in
Waarschoot, een splinternieuwe
winkel langs de Grote Baan.
Om 13.15 u werden de busjes
ingeladen en konden we
vertrekken.
Bij het binnenkomen van de
winkel werden we reeds
overspoeld door de kleurrijke

bloemenpracht. De
medewerkers van DVC, die
meegereden waren, hadden hun
handen vol met het uitkiezen
van de gepaste decoratie en
bloemen. Ze kozen ook
verschillende kruiden welke
zouden dienen voor hun

kruidentuintje. Ik zag sommige mannen denken van “waar is de tijd dat
wij de bloemetjes buiten zetten “... Ook de vrouwen in het gezelschap
waren enthousiast om te kopen.

In de winkel zelf was het volop genieten van hetgeen er te koop was.
Van hokken voor honden, kippen, konijnen, voeders voor allerlei dieren
tot mandjes, leibandjes en dekentjes voor allerlei hondjes en poesjes.
Werkgerief voor in de tuin, zaden en plantgerief tot sproeistoffen. Op
het einde konden we allerlei lekkers kopen, tot bakgerief toe. De
vrouwen in het gezelschap kwamen hier aan hun trekken.
Nadien waren we welkom in de cafetaria van de assistentiewoningen in
de Dreef. Iedereen kon naar believen iets eten of drinken. Een iemand
had het leuke idee om het biertje van de maand te proeven: “'t
Klootzakse” genaamd. Ik vermoed dat dit niets met de persoon te

maken had, alhoewel... Uit wel ingelichte bron vernamen we dat er ook
een vrouwelijke versie bestaat: “Hete Klinke”, “gewillig blondje van hoge
goesting”. Wat daarmee bedoeld wordt, laat ik aan ieders interpretatie
over... En of er gelachen werd...

Het was een geslaagde namiddag. De dagverzorging heft een nieuwe
look met lentedecoratie en bloemen. in onze plantenbak vind je de
eerste tuinkruiden.

Werkgroep medicatie.

De werkgroep medicatie is
enkele jaren geleden opgericht
om de kwaliteit van zorg rond

het medicatiegebeuren te

verhogen en verbeteren. De
werkgroep bestaat uit Marianne
Ginneberge (verantwoordelijke
zorg en kwaliteit), Dr Maenhout
(CRA-arts), Cindy Hutsebaut
(diensthoofd B1), Marc Claeys
(verpleegkundige B1), Steven
Lannoo(diensthoofd H2) en
Helena De Keyser
(verpleegkundige H1).
Wij komen drie maal per jaar

samen en bespreken het
medicatiegebeuren. We bekijken

de regelgeving en de verwachtingen van de overheid. De
inspectieverslagen van Zorg en Gezondheid zijn steeds onderwerp van
gesprek. Ze geven aan wat goed loopt en wat verbeterd kan worden.
Zo staan we ook stil bij de invulling van de ‘noodkoffer’, het correct
toedienen en ‘pletten’ van medicatie, het gebruik van langdurige

pijnstilling en het voorkomen van medicatiefouten.

Antverpia is een expert als rusthuisapotheker. Zij bieden een grote
dienstverlening aan. Zij leveren via een medicatierobot verpakte
medicatie aan per bewoner én per toedieningsmoment. De medicatie
komt toe op grote medicatierollen. De verpleegkundigen staan in voor
de juiste distributie in huis. De apotheker probeert zoveel als mogelijk
de ‘multidose’ medicatie te verdelen en verpakken. Verpleegkundigen
staan nog in voor de vloeibare medicatie, de inspuitingen,
pleistermedicatie, smelttabletten, antibiotica en aerosol.

De dienstverlening van Antverpia staat niet stil. Binnenkort verdelen ze
alle niet-vloeibare medicatie. Deze medicatie zal dan dagelijks per
bewoner worden geleverd. Voor de bewoners gaat er niets veranderen.

Dergelijke manier van werken is tijdbesparend en moet de kans op

fouten verminderen.

Heeft de bewoner onverwachts nieuwe medicatie nodig, dan kunnen
we terecht in de ‘noodkoffer’. De noodkoffer bevat de meest
voorkomende en dringende medicatie zodat als er in het weekend of
op feestdagen iets moet opgestart worden, wij de behandeling zo snel
mogelijk kunnen starten. Dit gaat voornamelijk over antibiotica,
pijnmedicatie en medicatie bij maag- en darmproblemen.
Omdat onze noodkoffer beperkt is, doen we in noodgevallen beroep op
een plaatselijke apotheek of zorgt Antverpia voor een spoedlevering.

Een ding is zeker: medicatie en medicatieverdeling is belangrijk voor
de gezondheid, het comfort en het welzijn van de bewoners. De
werkgroep medicatie zet daar op in en laat niets aan het toeval over.
Een mooi werk dat onze redactie graag in de kijker zet!

Met dank aan Chris Batsleer (vrijwilliger/chauffeur).
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Op 8 februari werd de 1ste gebruikersraad van 2022 georganiseerd voor

de bewoners van GAW Azalea. Enkele weken later vond dit op 16

maart ook plaats voor de bewoners van GAW De Dreef. Deze

vergaderingen vormen steeds ontmoetingsmomenten tussen bewoners

en directie waar ruimte is tot delen van ideeën, informatie, vragen,…

Deze vergaderingen worden steeds bijgewoond door de

woningassistenten Marie-Anne Serweyens en Kirsten De Muynck en

door de medewerkers van het onderhoudsteam.

GAW Azalea

De bewoners van GAW Azalea waren hiervoor uitgenodigd in de

cafetaria van Ons Zomerheem. Er was opnieuw een grote opkomst. Dit

benadrukt hoe belangrijk de bewoners de gebruikersraad vinden. Paul

Stock verwelkomde de nieuwe bewoners. We bespraken de aanpak van

Covid en gaven een toelichting bij de beschermingsmaatregelen. De

laatste tijd was het erg druk in de GAW Azalea en zijn de vele werken

afgerond. De vernieuwing van het oproepsysteem, de reiniging van de

ventilatie, de schilderwerken en het leveren van nieuw meubilair

verliepen heel vlot en geven een nieuwe look aan het gebouw. Iedereen

was vol lof over het verloop van de werken. Nu is het nog wachten op

het plaatsen van de handgrepen en het vernieuwen van de ramen aan

de polyvalente ruimte.

De directeur gaat in 2022 met pensioen. Om hem te vervangen is een

vacature uitgeschreven. De gebruikersraad werd afgesloten met koffie

en gebak. De vele persoonlijke ontmoetingen en leuke ‘babbels’ werden

erg gewaardeerd na deze lange winter met zijn Covid-zorgen.

GAW De Dreef

De bewoners van GAW De Dreef waren massaal aanwezig op de

gebruiksraad in de Bistro De Dreef. Na een hartelijk welkom was er een

opvolging van het verslag van de vorige vergadering. De bewoners

kijken uit naar een gepaste aanduiding van de buiten-fietsenstalling.

Nadien werden de beleidspunten voorgesteld:

• Er werd geluisterd naar de ervaringen van het werken met

nieuwe voedseldistributiewagens. De maaltijden zijn steeds

warm en desserts worden gekoeld op gepaste temperatuur. Dit

moet de voedselveiligheid ten goede komen.

• Momenteel zijn er renovatiewerken in de afwaskeuken: de vloer,

de vaatwasmachine en de afzuigkappen worden vernieuwd. De

bewoners deden de suggestie om een bezoek te mogen

brengen aan de keuken. Dit zal besproken worden met het

keukenteam.

• De tuin voor de kinderopvang en de assistentieflats wordt

vernieuwd. Er komt een zithoek voor de bewoners. De werken

zouden tegen eind mei afgerond zijn.

• Er is een vacature voor directeur ingevolge het aankomende

pensioen van Paul Stock.

• De ‘schaarste’ op de arbeidsmarkt van geschoold personeel

werd ook besproken. Ons Zomerheem zet ook maximaal in op

studenten en vakantiejobs.

• De indexatie van de dagprijzen en de overige kosten werd

toegelicht. Er werd ook een oproep gedaan om ‘slim’ te

ventileren. Dit moet energieverspilling voorkomen.

Tot slot werden de brandmelding, de evacuatieprocedure en de

brandbestrijdingsmiddelen besproken en toegelicht. De GAW is een

veilig gebouw dankzij het branddetectiesysteem en de gepaste

compartimentering van het gebouw. Een goede brandmelding en juiste

evacuatie kan veel onheil voorkomen. Iedereen vond het goed om alle

instructies te bespreken en jaarlijks te herhalen.

Als afsluiter van de rijk gevulde voormiddag praatten we nog wat bij

met een glaasje cava.

Woningassistenten Marie-Anne Serweytens en Kirsten De Muynck

Gebruikersraad GAW de Dreef en GAW Azalea
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Februari is de maand van de liefde. Ook wij

dompelden de opvang onder in hartjes, het kleur

rood en we knuffelden elkaar. Met onze volle passie

knutselden we liefdevolle dingen. We kliederden erop

los met de kleuren rood en roze . We beplakten met

rode blaadjes een mooi hart en maakten een echte

valentijnskaart. We oefenden onze fijne motoriek

door stipjes te zetten op een hart en

experimenteerden met rode verf en scheerschuim.

Van Valentijn en de liefde gingen we over naar

carnaval. Dit was een thema waar alles mogelijk

was, alle gekheid op een stokje. Zo verkleedden we

ons in onze favoriete personages. We maakten

knotsgekke maskers en speelden met confetti en

ballonnen. Ook de gezichten van de kindjes werden

geschminkt zodat ze bv. een schattige leeuw of een

gekke clown werden. We verfden de ballonnen in de

mooiste kleurtjes en versierden zo de hele opvang.

Het was een thema vol fantasie en verbazing.

In maart focusten we ons op de komst van

de lente. Zo maakten we met kartonnen

bordjes leuke bloemen. De kinderen staken

de handen uit de mouwen en maakten met

potgrond en graszaad een tof grasmannetje.

Ook met eierdozen knutselden we echte

tulpen. Omdat in de lente alle vogels een ei

leggen, verfden we niet met borstels, maar

met veren. Met lentekleurtjes creëerden we

een echt kunstwerk door te werken met

plastiekfolie.

Niet alleen knutselden we erop los. Ook was

maart een tijd van buiten spelen. Met onze jas

en mutsen aan trokken we regelmatig naar

onze tuin om te glijden van de glijbaan, te

crossen met de fietsjes en te spelen met

stoepkrijt. We bliezen bellen in het rond en

hadden hierdoor een lachende mond. Buiten is

dansen des te fijn. Wat is het leuk om buiten te

zijn!

Groetjes van de kinderopvang.
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VALT HIJ OF VALT HIJ NIET?

Dit jaar is de 11e editie van de week van de valpreventie. Deze gaat

door van 25 april tot en met 1 mei. De week heeft als doel om ouderen,

hun familie en alle gezondheids- en welzijnswerkers te informeren over

val- en fractuurpreventie.

Dat is nodig want jaarlijks valt één op drie senioren in Vlaanderen. In

woonzorgcentra loopt dit aantal op tot 70% van de bewoners. Veel

voorkomende gevolgen van een val zijn: breuken, angst, makkelijker een

volgende valpartij, sociaal isolement,..

Een groot deel van de valpartijen kan vermeden worden en daarom

gaan wij er gedurende een week samen rond aan de slag.

In de inkom van Ons Zomerheem staat gedurende deze periode een

infostand.

Doorheen de week worden er tal van activiteiten georganiseerd: een

wandeling die we afsluiten met een gezond hapje of drankje, de

valpreventiequiz, een bewegingsspel op de afdeling en zit- en

rollatordansen.

Ook zal er samen met de kinesitherapeuten een valpreventieparcours

aangeboden worden.

We doen er dus alles aan om jullie meer info te verschaffen over het

voorkomen van valpartijen en bovenal maken we er een week vol

amusement van!

Week van de valpreventie.

Start van Start to walk!

Naar jaarlijkse traditie beginnen we in de lente opnieuw met onze

dagelijkse wandelingen in de tuin.

Op 19 april om 10u00 beginnen we met een feestelijke opening van

onze wandeling in de inkomhal van Ons Zomerheem.

Het lint wordt doorgeknipt; de speech wordt gegeven; het

wandelseizoen wordt geopend én alle wandelaars van die dag worden

getrakteerd op een vers en gezond stuk fruit.

Het is een motivatie om alle komende dagen mee op wandeling te

gaan. Het ergo-team en de medebewoners zien onze mooie tuin tot

bloei komen.

Om deel te nemen aan Start to walk verwachten we jullie om 10u00

aan de receptie elke maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en

vrijdag. Daar wachten er telkens 2 ergotherapeuten jullie op voor een

begeleide wandeling in de tuin.

Start To Walk.
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Kom jij ons team versterken?
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Veronique Cocuyt gaat met pensioen.

In mei gaat Veronique Cocquyt, onze nachtzuster, na

42 jaar met welverdiend pensioen. Ze kijkt terug op

een lange loopbaan. De directeur schreef een

dankwoordje.

Veronique,

Je was in juni 1979 afgestudeerd bij de Zusters van Liefde in Zaffelare

als sanitaire helpster. Op 7 januari 1980 kwam je in dienst en vanaf mei

1980 werd je de vast nachtwaakster. Het was toen nog een heel

andere tijd. Waken gebeurde met twee zorgkundigen. In noodsituaties

kon je beroep doen op Zr. Renilde, verpleegkundige.

Je maakte de evolutie naar een nieuw en modern woon- en

zorgcentrum mee. Je kent verhalen over meer dan 40 jaar geschiedenis

van dit huis. Je kan waarschijnlijk een boek schrijven met de vele

gebeurtenissen. Je zag mensen komen en gaan maar jij bleef een vaste

waarde in de nacht. Je had een goede band met de zusters en het

wederzijds respect was groot. Een leuke babbel of een kort bezoekje

voor ze gingen slapen was er vaak bij.

We kennen jou als een harde en

plichtsbewuste werker. Je taak

moest af zijn en je laat niet graag

iets over aan een ander. Je schuwt

de verantwoordelijkheid niet. Een

verdachte situatie in de nacht werd

door jou steeds opgemerkt. Je

hebt ook een grote zorg voor de

bewoners en bent attent. Je was

een luisterend oor voor wakende

familieleden. Van de laatste zorgen

maakte jij steeds een erezaak.

Nu na meer dan 42 jaar dienst ga je met welverdiend pensioen. Een

kleine omrekening: ongeveer 7000 nachten stond je klaar voor onze

bewoners. In de duisternis van de nacht bracht je licht bij onze

senioren en was je hen zorgzaam en steunend nabij. Weinigen zullen

het je nadoen.

Om al die inzet zeggen we heel gemeend: dank u wel. We wensen je

alle goeds voor wat komt.

We weten dat je blijvend interesse zult hebben voor je collega’s en

trouwe supporter blijft van dit huis.

We wensen jou een goede gezondheid en veel mooie momenten samen

met je echtgenoot!

Paul Stock
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Fruitbloesems: teken van nieuw begin.

Het is zover: de lente is weer in het land. Als je door onze tuin loopt en

rondom kijkt, zie je overal tekenen dat de winter voorbij is en het tijd is

voor een nieuw seizoen. De bomen krijgen hun eerste frisgroene

blaadjes, de narcissen staan te pronken en de voorjaarsbloeiers lossen

elkaar af. Forsythia, Magnolia, sneeuwbal, krentenboom,… allemaal doen

ze hun best om de lente te kleuren, maar de absolute toppers van het

voorjaar zijn toch de fruitbomen.

Het weer speelt een grote rol in de periode van bloei, maar algemeen

genomen, kunnen we zeggen dat april de bloesemmaand is voor de

fruitbomen. We beginnen het bloeiseizoen meestal met de pruim- en

kersenbloesems, gevolgd door de perenboom en we sluiten af met de

appelboom. Naast deze 4 klassiekers die voornamelijk wit of lichtroze

bloeien, heb je ook nog de fellere, roze bloesems van abrikoos, perzik,

nectarine en amandel, die meestal al vanaf maart beginnen te bloeien.

Uiteraard plant je een fruitboom voornamelijk voor zijn fruit, maar voor

wie meer fan is van de bloei en geen interesse heeft voor een grote

oogst, zijn er ondertussen ook tal van siervormen zonder fruit. Zo

hebben we in onze tuin onder andere een Japanse kerselaar, een

sierappel en enkele sierperelaars. Samen met de enkele fruitbomen die

hier staan, zorgen zij elk jaar opnieuw voor het echte lentegevoel.

Elk seizoen heeft natuurlijk zijn charme, maar de winter kan soms lang

duren en we hebben toch allemaal weer uitgekeken naar de lente. Dus

kijk/kom naar buiten en geniet van de eerste, warme zonnestralen en

bewonder de natuur die weer helemaal klaar is voor een nieuw begin.

Het groene hoekje.

HOE VERZORG IK EEN AZALEA?

Elke maand vieren we in ons woon-en zorgcentrum de jarigen van de

maand. Dan krijgen alle bewoners een stukje taart, wordt er gezongen voor

de jarigen van die maand en krijgen de feestvarkens een mooie azalea.

Deze kleurrijke bloemen kunnen heel lang blijven staan, maar dan moeten

ze wel goed verzorgd worden. Daarom zetten we alle verzorgingstips nog

even op een rijtje:

• Water: niet te veel, niet te weinig. Houd de potkluit van de

kamerazalea steeds vochtig, maar vermijd natte voeten. Geef een

azalea nooit water langs de bovenkant. Idem voor de tuinazalea die

je vooral in droge periodes regelmatig water geeft.

• Hoe koeler, hoe langer de azalea bloeit. Zowel binnen als buiten. In

huis gedijt ze het best tussen 15°C en 22°C. De Azalea Japonica

geeft het beste van zichzelf op een koel plekje in de tuin.

• Zonlicht graag, maar vermijd direct licht. Het geliefkoosde plekje

van een azalea is in de halfzon of schaduw.

• Ideale bodem: de azalea aardt het best in een vochtige, humusrijke,

zure grond.

• Snoei uitgebloeide bloemen weg. In een handomdraai heb je een

plant die mooier oogt.

• Geen bemesting nodig. De azalea is sterk van zichzelf. Je moet

haar dus niet extra bemesten. Handig toch?

• Alles begint met kwaliteit. Hoe sterker de plant, hoe minder

verzorging zij vraagt. Kies dus in de winkel voor een Hortinno

Azalea. Je herkent haar aan de blauwe pot.

Vee succes ermee!
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Ziekenzalvingen.

Enkele ziekenzalvingen, die plaatsvinden tussen

Aswoensdag en Pasen zijn ondertussen voorbij.

Elke bewoner/familie die er zelf voor koos hier al dan niet

aan deel te nemen, was welkom in de cafetaria voor het

ontvangen van dit sacrament.
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Even bezinnen.

GEBED VOOR VREDE IN OEKRAÏNE

God van vrede en gerechtigheid,
we bidden voor vrede in deze wereld,

in deze dagen bijzonder denkend aan Oekraïne.
We bidden voor het neerleggen van de wapens.

Wij bidden voor allen die vrezen voor de dag van morgen,
dat uw Geest van troost tot hen wil naderen.

We bidden voor hen die macht hebben over oorlog of vrede,
om wijsheid, onderscheidingsvermogen en medeleven

om beslissingen te leiden.
Bovenal bidden wij voor uw kostbare kinderen,

in gevaar en angst,
dat U hen vasthoudt en beschermt.

We bidden in naam van Jezus,
Koning van de Vrede.

Amen.

Aartsbisschop Justin Welby – Aartsbisschop Stephen Cottrel

Vieringen in de Goede Week 2022,
telkens om 15 uur in de kapel.

Vrijdag 8 april
Eucharistieviering met palmzegening.

“Heer, moge de groene twijg op het kruis
teken zijn van mijn vertrouwen in Jou.”

Donderdag 14 april
Eucharistieviering voor Witte Donderdag.

“Afscheid. Brood gebroken en gedeeld.
De grootste die de dienaar is.”

Vrijdag 15 april
Kruiswegmeditatie.

“Duisternis over het land.
Hij is gestorven. Ze hebben hem gedood.”

Woensdag 20 april
Paasviering.

“Na meer dan 2000 jaar leeft Hij nog altijd voort.
Hij was Zoon van God, zijn hele bestaan was Liefde.

De veertig sobere dagen
en het droeve verhaal van verraad, ze lopen niet dood, maar

doen het ondenkbare verhopen:
dat een mens groter wordt dan de dodelijkste pijn.

En dat Liefde alles kan veranderen.
Hij zegt tot ons: ‘Sta op. Wees niet bang.’”

(Vrij naar K. Gelaude)

In de paasviering bieden we de bewoners
van de GAW de mogelijkheid om het
sacrament van de ziekenzalving te

ontvangen.
Meer info bij Katleen – pastor Ons

Zomerheem.
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PASEN

De vriendschap met de Verrezene inspireert en geeft kracht om je,

doorheen het duister en de onmacht van sommige momenten,

toch in te zetten

opdat allen waardig zouden leven.

Pasen betekent

dat al die bijna onmogelijke dingen

die Jezus in zijn leven ter sprake bracht,

zoals universele vriendschap

tussen de kinderen van de Vader

of de voorkeur voor armen en geringen,

toch mogelijk zijn.

Pasen betekent

dat God,

die Jezus uit de doden deed opstaan,

ten volle achter al dat mogelijke staat.

Pasen geeft het diepe vertrouwen

dat Hij alles ten goede keert,

maar niet zonder mij,

niet zonder de anderen.

Pasen maakt je minder krampachtig,

maar meer vastberaden

omdat je luisterend naar het verhaal van Jezus,

beseft dat je de geschiedenis van God en mensen

mee mag dragen.

IK SCHENK JE VREDE

Na het hoopvol paasgebeuren

komt Jezus door gesloten deuren.

Hij kent de angst en het verdriet

die Hij bij zijn vrienden ziet.

Na het hoopvol paasgebeuren

blijven wonden te bespeuren

in het lichaam van de Heer

en Thomas knielt gelovig neer.

Na het hoopvol paasgebeuren

zijn mensen blijven treuren

om de hardheid die er is,

om de pijn en het gemis.

Ook nu nog in onze dagen

blijven mensen kruisen dragen,

blijven mensen kwetsbaar klein,

sterven mensen aan hun pijn.

Jezus treedt ons tegemoet

met zijn zachte verrijzenisgroet:

'Ik schenk je vrede in je pijn,

je pijn zal niet het laatste zijn.

Eenmaal wijken al je zorgen

op de laatste paasdagmorgen,

eenmaal zal ook jij genezen;

je bent met Mij reeds mee verrezen.'

Frans Weerts

Ave, Ave, Ave Maria

Ja, dit jaar willen we opnieuw Maria begroeten

aan de Lourdesgrot in Oostakker.

De liftbussen en Hôtel de Lourdes zijn

gereserveerd.

De data liggen vast op dinsdag 27 en

donderdag 29 september.

Meer informatie en mogelijkheid tot inschrijven

volgen.
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Smakelijk... Santé...!

BIER IN DE KIJKER: KASTEELBIER BLOND.

Kasteel Blond past in de rijke traditie van de Belgische,

blonde bieren met een overwegend fruitig aroma en een
mooie balans in het glas tussen hop en mout. Het bier is
zeer doordrinkbaar en tegelijk voldoende complex voor
een karaktervol degustatiebier. Kasteel Blond is mooi in
evenwicht, met aroma’s van mout, aangevuld met fruitige
toetsen afkomstig van de gist. De smaak is lichtzoet in de
aanzet, aangevuld met fruitigheid en hopbitter. Zacht in
de afdronk.

Santé!

TIRAMISUGLAASJE MET LIMONCELLOCREME

INGREDIENTEN voor 4 personen:

• mascarpone 200 g

• Griekse yoghurt 200 g

• geraspte gember 2 el

• poedersuiker 2 el

• amarettikoekjes (of pepernoten, grof

gehakt) 200g

• boter 60 g

• citroensap 60 ml

• eidooier (van 5 à 6 eieren) 120 g

• suiker 80 g

• limoncello 60 ml

RECEPT:

• Maak de limoncellocrème. Smelt de boter. Voeg het
citroensap toe en breng het mengsel aan de kook. Klop
de eidooiers met de suiker en de limoncello luchtig. Giet
het hete citroensap op het eimengsel en roer goed door.
Schenk alles weer in de pan. Laat al roerend indikken.
Neem van het vuur en laat afkoelen.

• Roer de mascarpone los met de yoghurt. Meng er de
gember en de poedersuiker onder.

• Verdeel de koekjes over 4 glazen. Schep er wat van het
mascarponemengsel op en eindig met een laagje
limoncellocrème. Zet minstens 1 uur in de koelkast. Werk
voor het serveren af met extra koekjes.

MOCKTAIL MET SINAASAPPEL, GRANAATAPPEL EN TIJM

INGREDIENTEN voor 4 personen:

• 1 granaatappel (klein formaat)

• 4 el grenadine

• 400 ml champagne (alcoholvrij)

• ijsblokjes

• sinaasappel (4 schijfjes)

• 4 takjes tijm

BEREIDING:

• Halveer de granaatappel, haal de pitten en het sap eruit en verdeel over 4 glazen.
• Voeg de grenadine toe.
• Giet de alcoholvrije champagne erbij (hou het glas een beetje schuin en laat de champagne er aan de rand van het glas inlopen, zodat hij

niet volledig met de grenadine wordt vermengd).
• Voeg de ijsblokjes toe en leg in elk glas een schijfje sinaasappel. Garneer met tijm en serveer.

Santé!
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Woordzoeker: thema reminiscentie

Doorstreep de woorden in het rooster.

Met alle overgebleven letters vorm je een liefdesspreekwoord.

Veel puzzelplezier!

Een grappig gedicht ingezonden door

Pleumeekers Francine, bewoonster Horizon 1.

OUDEREN NIETS MEER WAARD?

Hoezo?

Wij zijn een fortuin waard!

We hebben zilver in onze haren,

goud in onze tanden

en gas in onze darmen.

Stenen in onze nieren,

lood in onze schoenen

en kalk aan onze nagels.

Staal in onze heupenen elastiek in onze knie.

Vol met medicijnen,

lijken we wel op goudmijnen.

Een mens met zoveel mineralen

zal het jaar 2052 wel halen.

Daarom gaan we fier door het leven,

nemen kritiek op als een spons.

Want door bovengenoemde rijkdom,

drijft de economie op ONS.

CICHOREI

DROP

EAUDECOLOGNE

FLUITKETEL

GRIFFEL

HERINNERING

HOBBELPAARD

INKTPOT

KLOMPEN

KOFFIEMOLEN

LEESPLANK

PASSEVITE

SCHOOLPORTRET

SIGARENBANDJE

SJOELBAK

STIJFSEL

SUNLIGHT

TELRAAM

WECK


