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Met Valentijn staat ook de lente bijna voor de deur. Tijd voor wat

meer zonlicht en vitamine D, een lentewandeling, een eerste

fietstochtje zonder handschoenen en muts!

Misschien voor velen ook al een moment om de goede en moedige

voornemens van 1 januari te (her)evalueren. Het moment natuurlijk

dat we beseffen dat niet alles in het leven planbaar en realiseerbaar

is. We leggen de lat soms ook zo hoog dat het geluk verdwijnt onder

de druk die we onszelf opleggen, zowel privé als professioneel. Het is

spijtig genoeg een maatschappelijke trend van “meer en beter” die

zichzelf voedt en in stand houdt.

De kunst bestaat erin met kleine dingen gelukkig te zijn en kleine

stappen voorwaarts te zetten, rekening houdend met onze eigen

draagkracht. Zelfkennis is het begin van alle wijsheid en wie het

kleine niet eert, is het grote niet weerd. Het is niet mijn ambitie om

met mijn intro de betere scheurkalender van zijn troon te stoten, maar

geef toe: deze clichés zijn zo hoog als een huis, maar ze zijn

tegelijkertijd ook zó correct.

Laat ons daarom realistisch blijven en stap voor stap gaan. Het idee

dat we ook uitgesproken hebben tijdens onze strategiedagen. We

hebben een mooie organisatie en kunnen fier zijn op onze

uitstekende dagdagelijkse werking. Kunnen we verbeteren?

Ongetwijfeld en we hebben ook de ambitie om te verbeteren! Maar we

gaan dit weloverwogen en op het juiste tempo met zoveel mogelijk

betrokkenheid trachten te realiseren, want iedereen moet meekunnen.

Ik eindig waarmee ik begon. Valentijnsdag staat bekend om de dag

waar vooral geliefden elkaar via een kaartje en cadeautje aangeven

hoeveel ze voor elkaar voelen. Maar Valentijnsdag kan zeker ook

gebruikt wordt om aan vrienden en familie te laten weten dat men

hun vriendschap en genegenheid waardeert. Het is een dag als een

andere, maar je kan ook het moment nemen en er iets mee doen:

geef elkaar een goede knuffel als appreciatie om er steeds weer te

zijn voor elkaar en daarmee maken we deze dag betekenisvol voor

iedereen.

David Puttevils

WZC Ons Zomerheem

februari - maart 2023
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Geboorte

IN HET DAGVERZORGINGCENTRUM

• Mevrouw Cecilia Van Damme, uit Oostwinkel, sedert 25 november.
• De heer Frans Moeraert, uit Vinderhoute, sedert 1 december.
• De heer Armand Van Vynckt, uit Landegem, sedert 23 december.
• De heer Victor De Wulf, uit Lovendegem, sedert 23 december.
• De heer Roger Pauwels, uit Oostwinkel, sedert 4 januari.
• De heer Antoine Teerlynck, uit Zomergem, sedert 11 januari.
• Mevrouw Marie-Thérèse Mortier, uit Merendree, sedert 16 januari.

Het leven in WZC Ons Zomerheem

Van harte welkom

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

GASTEN DAGOPVANG / BEWONERS GAW / BEWONERS WOON- EN ZORGCENTRUM

• De heer César Rooms (bewoner Binnenhof 0) is overleden op 12 december.
• De heer Jozef Poppe (bewoner Binnenhof 0) is overleden op 19 december.
• Mevrouw Laura Goossens (bewoonster van Horizon 2) is overleden op 25 december.
• De heer Gustaaf Snoeck (bewoner van Horizon 2) is overleden op 29 december.
• Mevrouw Cecile Bomberna (bewoonster van Horizon 2) is overleden op 4 januari.
• De heer Firmin Van Parys (bewoner van onze assistentiewoningen De Dreef en echtgenoot van

mevrouw Ilona Acke) is overleden op 5 januari
• Mevrouw Ghislena Van Holderbeke (bewoonster van Binnenhof 1) is overleden op 6 januari.
• Mevrouw Hilda Dewaele (bewoonster van Horizon 2) is overleden op 7 januari.
• De heer Michel De Coster (gast DVC) is overleden op 8 januari.
• De heer Firmin Van Hoorebeke (gast DVC) is overleden op 11 januari.

FAMILIE VAN MEDEWERKERS

• De heer Achiel Coppens, schoonvader van Kristine Mathieu (medewerkster Binnenhof 0), is
overleden op 4 januari.

Mieke De Witte (ergo Binnenhof 1) en Stijn Allemeersch

zijn erg blij met de geboorte van hun dochtertje Ines.

Ines werd geboren op 18 januari.

Proficiat met jullie kleine spruit! Geniet van jullie kersverse
gezin.

IN HET WOON- EN ZORGCENTRUM

• De heer Jozef Poppe woont sedert 16 december op kamer 71.
• Mevrouw Edith Santens woont sedert 26 december op kamer 88.
• De heer en mevrouw Daniël Sergeant - Ritta De Backer wonen sedert 28

december op kamer 181.
• Mevrouw Nicole Vanhaesevelde woont sedert 29 december op kamer 224.
• Mevrouw Elsa Deserranno woont sedert 06 januari op kamer 216.
• De heer Armand Van Vynckt woont sedert 12 januari op kamer 177.
• Mevrouw Fabiana De Baets woont sedert 16 januari op kamer 221.
• Mevrouw Hedwige Dhooge woont sedert 23 januari op kamer 230.
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Het leven in WZC Ons Zomerheem

Godi Suyitno zal op 18/2 starten als flexiwerker in de keuken

(keukenhulp).
Godi woont in Zomergem en heeft ruimschoots ervaring in
de keuken van een ander WZC (niet Zorg-Saam vzw).
In principe zal hij 1 keer per maand in het weekend
bijspringen op zaterdag en zondag.

Ook Hanne De Keyser, zus van Helena De Keyser
(diensthoofd Horizon 2), zal werken als flexi-job in de
keuken. Hanne woont in Adegem, is bijna 27 jaar en is
junior actiemanager non food bij Lidl België & Luxemburg.
Ze deed tijdens haar studententijd reeds vakantiejob in het
onderhoud tijdens de zomermaanden en af en toe sprong ze
ook bij in het weekend.

Jubilaris

Nieuwe personeelsleden

Sofie Mekeirel, medewerkster Binnenhof 0, is op 15
februari 15 jaar in dienst.

Proficiat Sofie, voor jouw volgehouden inzet en toewijding.

Wist je dat...?

Midden februari zullen hier opnieuw 8 studenten eerstejaars bachelor

geneeskunde van de universiteit Gent ouderenzorgstage lopen. De studenten
zijn in 2 groepen verdeeld en elke groep komt 1 week stage lopen. De eerste
groep start op maandag 13 februari en de 2de groep op maandag 20
februari. Ze worden verwelkomd om 8u aan de receptie en krijgen een goed
uitgewerkte weekplanning mee zodat ze op verschillende domeinen kunnen
bijleren. We wensen de studenten een leerrijke stage toe.

Op 4 april gaat onze jaarlijkse paasmarkt terug door na een
kleine onderbreking. Dit vindt plaats in de inkom van 14u-16u.

Op deze gezellige markt zullen jullie talrijke kraampjes vol
lekkers in het thema Pasen vinden.

Kom dus allen zeker eens langs! Gezelligheid verzekerd!

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we ook dit jaar een
optreden van een bekende zanger. Deze keer komt Frank

Galan. Frank Galan zit al meer dan 30 jaar in de showbiss en
heeft meer dan 150 nummers op zijn naam staan. Dus als
jullie naar Ment TV kijken, let dan eens extra op Frank Galan.
Op 11 oktober kunnen jullie hem live aan het werk zien.

Op woensdag 15 maart komt Ravissante vanaf 14u in de
cafetaria langs met ondergoed en slaapkledij.
Alle bewoners van het WZC, bewoners van de GAW en
gasten van de dagopvang zijn welkom om eens te komen
snuisteren in al de koopwaar en al dan niet iets aan te
kopen.

Heeft jouw familielid iets nodig, maar kan je er zelf niet bij
zijn? Geef dit gerust door aan een personeelslid op dienst
en het animatieteam zorgt ervoor dat dit in orde komt.

Alicia De Smet is net 24 jaar,
woonachtig te Lievegem en zal
op 1 maart starten als deeltijds
(80%) zorgkundige op Horizon 1.

We wensen hen een vlotte start en veel werkplezier en

succes in Ons Zomerheem.
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Het leven in WZC Ons Zomerheem

Enkele jaren geleden kwamen enkele honden op regelmatige basis op

bezoek bij de bewoners. Border collies Hoppy en Kyra brachten een
lach op vele bewoners hun gezicht. Toen deze honden enkele weken
na mekaar stierven, werd het plots wat stiller en beperkte een bezoek
van een hond zich tot dierendag of wanneer een personeelslid eens in
de vrije tijd met de hond langskwam. Zeker door Covid werden deze
bezoekjes erg beperkt. Dit was jammer voor elke dierenliefhebber.

We waren dan ook superenthousiast toen we enkele maanden terug de
vraag kregen van Geert om, als vrijwilliger, met zijn hond langs te
komen. Ramses, de grote Oudduitse herder, stal meteen de harten van
zijn proefpubliek en na enkele mooie ontmoetingen besloten we
verder met Geert en zijn hond Ramses in zee te gaan.

Niet enkel de grote “beer”, met megapoten en schattige blik veroverde
de harten van onze bewoners, maar ook baasje Geert is een
graaggeziene gesprekspartner.

Ramses brengt een lach op vele bewoners hun gezicht. Ze kunnen
eens wegmijmeren over hun eigen dieren en de avonturen die ze ermee
beleefden. Daarnaast zijn sommige bewoners mobieler wanneer de
hond er is. Hoewel de hond van kamer tot kamer gaat (bij de bewoners
die dat wensen), volgen sommige bewoners de hond op de gang.

“Waar zou hij nu al zijn?” of “Misschien komt hij straks nog eens bij
mij?!”
De bewoners hebben iets om naar uit te kijken want ze weten dat
Ramses om de 14 dagen bij hen op bezoek komt.

Ook personeelsleden en familieleden worden als een magneet naar de
hond getrokken. Als dierenliefhebber kan je niet aan de schattige blik
van Ramses weerstaan. Er ontstaan gesprekken tussen familieleden,
bewoners, bezoekers, ….

Ramses bezoekt op dinsdagnamiddag de bewoners van Horizon 1 of

Horizon 2. Omdat Ramses en Geert een band zouden kunnen
opbouwen met de bewoners, beperken we zijn bezoeken tot deze 2
afdelingen. Zo kan de frequentie hoog gehouden worden en zijn
gesprekken makkelijker te voeren.

Heb jij ook een hond die heel aaibaar is, goed luistert, rustig is en
geduldig en sla jij daarnaast ook graag een praatje met ouderen? Heb
jij na het lezen van deze tekst ook zin om eens langs te komen met je
hond? Neem dan vrijblijvend contact op met Veerle Vermeire.
vermeirev@onszomerheem.zkj.be

Een nieuwe vriend voor bewoners

4
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Het leven in WZC Ons Zomerheem

Tentoonstelling: jong en artistiek

Opdracht: Mona Lisa pimpen. Tekening van Jasmijn Steyaert.

Dankdag vrijwilligers

Op donderdag 2 maart zal de jaarlijkse dankdag voor

vrijwilligers plaatsvinden. Deze dag kreeg de naam “De

grote opkikker” met zich mee en zal doorgaan in “The

New Four Seasons” in Domein Puyenbroeck te

Wachtebeke. We hopen dat de vrijwilligers genieten van

deze mooie dag. Een fotoverslagje volgt op sociale media

en in volgend infokrantje.

Vlak naast de gebouwen van Ons Zomerheem bevindt zich Campus

Lievegem – Bovenbouw, of ook wel in de volksmond “Sint-Lutgardis

Instituut” genoemd. Leerlingen kunnen er school lopen van het 3de

tot en met het 7de middelbaar. Op deze school is er heel wat artistiek

talent aanwezig. Hoog tijd dus om de school een platform te bieden

en onze ruimtes ter beschikking te stellen voor een tentoonstelling.

Vanaf 13 maart kan je deze tentoonstelling bezoeken. Kom jij ook

eens langs?



6

Het leven in WZC Ons Zomerheem

Enkele wensen voor 2023 van onze GAW-bewoners

Bij de start van een nieuw jaar worden heel wat mooie wensen

geformuleerd: veel geluk, een goede gezondheid, vriendschap, veel

vreugde,... Marie-Anne, Kirsten en de directie van Ons Zomerheem

waren benieuwd naar de wensen van onze bewoners uit Residentie

Azalea en Residentie De Dreef.

Bijgevolg kregen zij van ons een kleine huistaak: als jij één wens mag

doen, wat zou jij dan wensen? Waar dromen jullie soms van?

Deel jouw wensen of verlangens met ons en laat ons samen

nadenken hoe wij deze kunnen helpen realiseren!

We namen deze wensen mee naar de nieuwjaarsreceptie die voor

onze GAW-bewoners werd georganiseerd op woensdag 4 januari.

David goot deze wensen in een mooie woordenwolk.

Naast de gebruikelijke wensen van een goede gezondheid en veel

geluk kwamen ook veel praktische dromen tot uiting namelijk eens

op daguitstap gaan, een koud buffet aangeboden krijgen, een

toneelvoorstelling bekijken,… Heel wat leuke ideetjes met stof tot

nadenken! We nemen deze dromen mee naar onze gebruikersraden

waarin we samen met de bewoners zullen brainstormen tot het

realiseren van een droom.
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Het leven in WZC Ons Zomerheem

Op woensdag 11 januari kregen we bezoek van de 3 koningen van de

kleuterklas. Het is te zeggen … 250 koning-kleuters kwamen op
bezoek. Het was een zalige drukte op de afdeling. Al de kleuters
verkleed in koning (er waren zelfs Bumba en prinsessen koningen bij)
werden verdeeld in verschillende groepen en kwamen enthousiast hun
outfit tonen. Ze zongen een lied over de koningen en zegden hun
nieuwjaarsbrief op. Het was lang geleden dat we nog bezoek mochten
ontvangen van de kleuters. Dus het deed extra deugd. Zo zien we het
alweer: jong en oud, altijd dikke vrienden!

De drie koningen kwamen met ene ster

Driekoningen, driekoningen, geef mij een nieuwe hoed.
Want de ouwe is versleten, ons moeder mag het niet weten.
Ons vader heeft het geld al op de toonbank uitgeteld.
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Het leven in WZC Ons Zomerheem

Op 18 januari werd het pensioen van Nadine Van Poucke (ging op 31
oktober op pensioen), Dorine Hellinck en Catherine Locy (gaat samen
met Dorine op 1 januari op pensioen) feestelijk gevierd. Alle
personeelsleden werden om 15u in de cafetaria verwelkomd met een
glaasje en mochten samen met de collega's die in pensioen zijn,
genieten van een lekkere, zoete receptie. Rik Menschaert, diensthoofd
keuken, schreef een mooie speech om deze drie dames te bedanken
voor hun jarenlange inzet.

Beste Dorine, Catherine en Nadine.

Na jarenlang van trouwe dienst vieren we vandaag jullie welverdiende
pensioen. Voor jullie breekt er een tijd aan van genieten van het leven.
Alles wat jullie tegenkomen op jullie weg, moet je meenemen, hoe raar
dit ook klinkt. Genieten van uitgaan, lekker eten, nog een klein beetje
sport,… Kortom, alle leuke dingen van het leven.

DORINE,

we kennen jou als een tedere, hartverwarmende en meegaande
medewerker. Oeps opnieuw! Dorine jou kennen we als een taaie en
harde tante, met een grote mond, maar een piepklein hartje. Het zware
werk in de keuken kon je als geen ander aan. Niets te veel en altijd
gedreven. Ook had je soms pech aan de afwas: zo werden tassen,
borden en glazen regelmatig aangevuld omdat je niet altijd even handig
was en wel eens iets liet vallen. Ook kon je het werk niet missen: je
kwam zelfs naar ons als je er niet moest zijn. Er zijn te veel momenten
om op te noemen van plezier, maar ook van tegenslag. Zo hoort dit te
zijn op de werkvloer. Voor het team stond je altijd paraat.

CATHERINE,

jij bent een heel trouwe medewerker voor Ons Zomerheem. Het zware
werk was je niet te veel. Als er iets extra's moest gedaan worden,
konden we altijd op je rekenen. Was er iemand ziek, dan was je de
eerste om de taak in te vullen zonder problemen. Ook de tijd van de
opendeurdagen hebben we samen perfect ingevuld, wel een beetje
warm, maar we sloegen er ons wel door, hé. Grappen en grollen, je was
er altijd als de kippen bij en meestal op de eerste rij. Je stond het team
bij met raad en daad en werkte mee aan vernieuwing en verbetering.
Niets was jou te veel.

NADINE,

jou typeert je nauwkeurigheid en je plichtsbewust samenwerken met je
collega’s. Je hebt een ingesteldheid van alles tot een goed einde te
brengen. Zo heb je ook een tijdje meegewerkt in de cafetaria waar ook
de bewoners en bezoekers steeds konden rekenen op je perfect
geserveerde consumpties. Dat deed je met hart en ziel en met veel
plezier. In de keuken was je ook paraat voor het meehelpen met de
koks, het maken van broodjes, het verdelen van de taart (ja, het tellen
was een ander paar mouwen) en zoveel meer. Samen met Catherine
stond je ook op de eerste rij om met het team een carnavalnummer op
te voeren. Daar zijn toch tal van foto’s van als herinnering. Jaja Dorine,
je hebt jarenlang gezegd dat je zou meedoen als zwarte Lola, maar
daar wachten we nog op.

Kortom dames, jullie waren prachtige medewerkers door de jaren heen.
Geniet nu met volle teugen. Van harte proficiat met jullie pensioen.

Pensioenfeest van Nadine Van Poucke, Dorine Hellinck en Catherine Locy
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Van 26 januari tot 1 februari was het poëzieweek. Op

verschillende afdelingen werden tijdens deze week

activiteiten rond gedichten georganiseerd. Op Horizon 1

wisten verschillende bewoners nog bekende gedichten te

vertellen. Hieronder enkele voorbeelden.

Wie noten lustte – Denise De Backer

“Hoort hoe het waait” zei Frans tot Piet.

“Morgenvroeg vergeet het niet,

Vallen er noten te rapen.”

“Goed” zei Piet “Ze zullen smaken”.

Maar de luierik lag nog te slapen,

Te geeuwen en te gapen, onder zijn laken.

Maar zijn broer die vlugger was,

In ’t groene gras, met blozende kaken,

Al de noten zat te kraken.

“Piet” zei Frans “Verslaapt zijn kans”

“Ik ga maar smullen,

Hij kan met de schelpen zijn zakken vullen”

Het leven in WZC Ons Zomerheem

Familie-ontmoeting

Op dinsdag 7 februari stond er na een corona-onderbreking van twee

jaar opnieuw een familie-ontmoeting op de agenda.

Aangezien we in die twee jaar heel wat nieuwe bewoners mochten

verwelkomen in ons huis, betekende dit ook dat we mochten

kennismaken met veel nieuwe familieleden. Voor velen van hen

was de opname van hun moeder/vader of partner een grote stap.

Vaak was het ook een eerste kennismaking met de ziekte dementie.

Daarom vonden we het belangrijk om even stil te staan bij dit

ziektebeeld en wat dat allemaal met zich meebrengt.

We verwelkomden Annelien, vormingsverantwoordelijke van Paradox,

het Expertise Centrum Dementie in Gent, die ons een duidelijk beeld

schetste van het theoretische luik van de ziekte. Ze vertelde ook

waar je als mantelzorger terecht kan om voldoende ondersteuning te

vinden gezien het belang van evenwicht tussen je draagkracht en je

draaglast.

We willen iedereen bedanken die aanwezig was, voor hun aandacht,

hun vragen en hun verhaal. Je staat er niet alleen voor.

In het najaar plannen we een nieuwe bijeenkomst rond dit thema. De

datum volgt later.

Op zondag 26 februari van 14u tot 18u komt Sofie Vanderplaatsen

tulpen verkopen in de inkomhal ten voordele van Kom Op Tegen

Kanker. Alle bewoners en bezoekers zijn welkom! Sofie zal ook een

attentie voorzien voor elke afdeling. Ook de cafetaria zal in de

bloemetjes gezet worden. We ondersteunen als Ons Zomerheem dit

initiatief ten volle. Ook Sofie zet zich op haar manier in voor de

meest kwetsbaren en we zijn haar hiervoor dankbaar.

Komen jullie ook een boeketje kopen?

Poëzieweek

Mijn Vader – Margriet Geeraert

Mijn vader is een brave man

Die alles doet wat hij kan

Nog lig ik ’s morgens toegedekt

Als hij reeds naar den arbeid trekt

Ontsteekt des ’s avonds moeder ’t licht

Ik vraag “Komt vader nu allicht?”

En word ik zijne stap gewaar

Dan juich ik “Moeder, Vader is daar!”

Moeder – Emiel Cacquaert

Eerste woord uit kindermond

Zoetste woord der mensentaal

Die geen ander ideaal

Passend woord voor moeder vond

Moeder zijn is medelijden

Medevoelen, kinderpijnen

Moeder zijn is helpen strijden

Als de driften moeilijk zijn

Wist je dat...
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De dynamiek van deze oefening in enkele zinnen samenvatten is op
zich een onmogelijke opdracht. De belangrijkste aandachtspunten per
“opdracht” kunnen we hierna toch samenvatten voor de lezer.

1. We vinden het belangrijk om aan de hand van een goede

informatiedoorstroming, de evolutie van de zorgvraag goed op te

volgen en zo de zorgverlening bij te sturen. Hiervoor hebben we
bedrijfszekere IT nodig, onder andere via een regionale helpdeskfunctie
(expert). We willen kwalitatieve zorg voor al onze bewoners
garanderen, ook in kortverblijf en voor onze gasten in dagverzorging op
de Binnenhoven. We willen een thuisgevoel voor onze bewoners
creëren. Dit kan bijvoorbeeld door meer gevarieerde maaltijden, in
overleg met de bewoner.

2. We willen inspraak, verantwoordelijkheid en autonomie geven aan
onze medewerkers waarbij we inzetten op hun individuele

competenties; we proberen en leren deze competenties detecteren en
bevragen. We hebben een open cultuur waar ruimte is voor een eigen,
gelijkwaardige mening zowel van medewerkers als van andere
stakeholders. We proberen ook meer te denken vanuit de bril van de
stakeholders (bewoners, familie, vrijwilligers). We zetten in op
interdisciplinair overleg waarbij familie en mantelzorgers betrokken
worden. Ook de gebruikersraden moeten toegankelijker worden zowel
naar inhoud als tijdstip.

3. We wensen de werkdruk te evalueren en taakherschikking te
onderzoeken om tot een betere spreiding van de werkdruk te komen.
Daartoe bekijken we ook de uurroosters met het oog op werkbaarder
werk en we trachten zoveel als mogelijk ook in te zetten op de
vrijwilligerswerking. Vrijwilligers en medewerkers moeten meer in
verbinding staan en dit in een open, positieve cultuur.

Het leven in WZC Ons Zomerheem

Strategiedagen plan 2030

" Trust the proces"

We hebben tijdens de twee strategiedagen heel wat bijgeleerd over
projectwerking. Bart Meyers heeft ons gedurende 2 dagen mee op
sleeptouw genomen in het verder uitdiepen van onze
opdrachtverklaring.

Een opdracht die in 1835 (!) reeds startte bij de oprichting van de
congregatie van de Zusters Kindsheid Jesu door kanunnik Petrus

Jozef Triest waarbij wij het engagement opnemen om deze
opdracht op de best mogelijke wijze verder te zetten.
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We kiezen ervoor om in 2023 per team, één nieuw project (maximaal
twee) op te starten. We hebben namelijk ondervonden dat een goede
projectwerking best tijdrovend is en we weten allen dat dit een 'extra'
taak is die bovenop de normale werking komt. We blijven dus
Realistisch en Tijdsgebonden. We accepteren deze projecten vanuit een
groep van 24 mensen en willen deze nu breed uitdragen naar
iedereen. We zullen de resultaten van de projecten opvolgen (Meten).
We gaan in sommige gevallen ook iets Specifieker onze doelen
moeten bepalen en het project afgrenzen (denk maar aan werkbaar
werk, wat een zeer breed begrip is). Kortom, we gaan SMART werken.
Naast werkbaar werk (medewerkersbeleid), kortverblijf en BelRAI
(excellente zorg) weerhouden we dus ook het woonleefproject met
excellente maaltijdzorg (wonen en leven), Sharepoint (informatisering)
en Open Dreef (marketing en communicatie) als projecten. Binnen het
team finance zijn de boordtabellen (Data+) en RAAS (per kwartaal de
financiering opvolgen) reeds lopende.

We hebben de dag afgesloten met de bezorgdheid dat we deze werking,
ideeën en inzichten levend moeten houden. De projectstructuur zal
hierbij een hulpmiddel zijn, maar wat we echt nodig hebben, is een

volgehouden aandacht voor een open cultuur van verandering, met
inspraak van al onze stakeholders. Enkel dan slaagt het opzet van deze
oefening. Verbeteren en veranderen kan alleen maar slagen SAMEN

met al onze medewerkers, vrijwilligers, familie en bewoners, in een
sfeer van vertrouwen en positiviteit (ja, ook humor!): hier ZORGEN wij

voor! Communicatie is hierbij van doorslaggevend belang.
De teamleiders zullen weldra de teamwerking opstarten met timing en
agenda voor onderstaande projecten:

• Medewerkersbeleid (Steven/Bianca): Werkbaar werk
• Excellente Zorg (Cindy/Petra): Kortverblijf
• Excellente Zorg (Cindy/Petra): BelRAI (lopend)
• Wonen en Leven (Tina/Katleen): Woonleefproject + Excellente

maaltijdzorg
• Informatisering (Kimberly/Helena): Sharepoint
• Marketing en comm. (Kirsten/Marie-Anne): Open Dreef

Dit houdt tevens een samenstelling van de projectgroepen in in
samenspraak met de projectleiders. Het voorstel van timing en de
samenstelling van de projectgroepen worden besproken op de
stuurgroep van 14 februari.

4. We wensen beide cafetaria’s verder uit te bouwen en ontwikkelen
enkele functies van een lokaal dienstencentrum in samenwerking met
de buurt en de lokale partners. We stellen ons dus open voor de buurt
maar we gaan ook zelf meer naar de buurt. Hiervoor zetten we
maximaal in op vrijwilligerswerking. We wensen ook een meer en betere
informatiedoorstroming van de andere zorgpartners. Om hen meer te
betrekken organiseren we structureel, thematisch overleg met de hoop
om zo een grotere participatie te krijgen.

5. We wensen de juiste mensen (handen) op de juiste plaats en het

passende moment in te zetten. Volgens het goede huisvader/moeder
principe geven we "hardt" leiding: met hart en cijfers. Door een open

cultuur te creëren worden veranderingen bespreekbaar en blijven we
wendbaar. We zorgen voor een goed beheer van onze middelen door
materialen te inventariseren en labels te geven. Zo zorgen we voor een
opvolging van het verbruik van nutsvoorzieningen zoals gas,
elektriciteit, water, afval zodat we hier rond kunnen sensibiliseren en
verspilling reduceren.

Tijdens het tweede deel van de eerste dag hebben we de meest

prioritaire projecten bepaald. Hiervoor baseerden we ons op de
resultaten van het denkwerk rond de opdrachtverklaring.
Werkbaar werk wordt als meest prioritair project beschouwd, gevolgd
door de werking rond kortverblijf en de implementatie van BelRAI.

Het leven in WZC Ons Zomerheem
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Studenten Arteveldehogeschool op bezoek

Op 26 januari kregen alle afdelingen van Ons Zomerheem bezoek van

een aantal eerstejaarsstudenten van de Arteveldehogeschool te Gent.

Er kwamen 10 studenten op bezoek uit verschillende richtingen:

verpleegkundigen, mondzorgkundigen en logopedisten.

Alvorens de studenten op de afdeling langskwamen, kregen ze een

spoedcursus over handmassage in de ouderenzorg door één van onze

ergo’s. Daarna waren ze welkom op de verschillende afdelingen om de

theorie in de praktijk om te zetten en een praatje te slaan met de

bewoners om wat meer kennis te maken met het werkveld. Alle

bewoners genoten zichtbaar van de massages en de aangename

babbels.

Het werd een leerrijke namiddag voor de studenten & een deugddoende

namiddag voor de bewoners!
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Op 31 januari 2023 organiseerden de grote vakbonden uit de
socialprofitsectoren een nationale betoging in Brussel. Ze riepen op
om te manifesteren voor meer investeringen van de regering in

zorg, welzijn en cultuur, meer personeel en betere loon- en

arbeidsomstandigheden. Ook wij pleiten voor meer
maatschappelijke waardering voor de zorgsector.
Voor ons en voor onze medewerkers en vrijwilligers staat de
continuïteit van de zorg voorop. Om alle medewerkers die aan het
werk waren op 31 januari ook die kans te geven om hun stem te
laten horen, organiseerden we ook onze eigen Zorg-Saam actie.
Want wij zijn Zorg-Saam!

We lanceerden de oproep om op dinsdag 31 januari samen met
onze teams (zorg en niet-zorg) om 11u buiten te staan en te gaan
voor een luid applaus voor de zorg.

Aan de overheid vragen we echter meer dan applaus; we vragen

structurele maatregelen om onze sector attractiever te maken.

Elk WZC die meedeed met het applaus, maakte een filmpje en Zorg-
Saam maakte hiervan een compilatie. Het resultaat is te zien op
onze Facebookpagina.

Het leven in WZC Ons Zomerheem

Nationale betoging op 31 januari

Lichtmis: 2 februari
Lichtmis wordt ook de Opdracht van de Heer genoemd. We
luisteren dan naar het evangelie waarin verteld wordt dat Maria

en Jozef hun kindje naar de tempel brengen en Hem aan God

toevertrouwen. De hoogbejaarde Simeon ziet Gods licht schijnen

in Jezus. Het is het licht van de liefde dat Jezus zal verspreiden

onder de mensen.
Op 2 februari zijn de strengste winterdagen bijna voorbij. Het
wordt meer en meer licht. Vroeger, op het platteland veranderde
de bevolking van werk of van hoeve. Dat vierden ze met oven- of
pannenkoeken. Pannenkoeken doen denken aan de zon. Ze zijn
warm, rond en geelbruin. De winter met zijn kou en duisternis
heeft niet het laatste woord.

Tot op vandaag
bakken en eten
mensen
pannenkoeken
met Lichtmis want
“er is geen

vrouwke zo rijk of

zo arm of ze

maakt haar

panneke warm”.
Ook de bewoners
en het personeel
lieten het zich
smaken!
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Op dinsdag 21 februari vieren we alweer carnaval in ons

huis. Onze grote carnavalshow is -door corona- al eventjes

niet meer kunnen doorgaan, maar nu zijn we terug!

Verwacht jullie maar aan een schitterende show, met leuke

actjes op het podium, grappige dansjes en heel veel

ambiance! Alle bewoners van het WZC en gasten van de

dagopvang zijn welkom. Ook de kinderen van het personeel

mogen komen kijken.

Misschien hebben jullie het ook al gezien in de inkom? Er

zijn verschillende foto's van personeelsleden uitgestald,

volledig onherkenbaar verkleed in een leuk pak. Met "Who is

behind the mask" willen we bezoekers, vrijwilligers, bewoners

en andere personeelsleden warm maken om op zoek te

gaan wie schuil zit achter het masker. Aan de hand van de

tips bij de foto's in de inkomhal en hints van de afdeling die

je kan afleiden op de foto, kan je misschien raden over wie

het gaat? Zoeken jullie ook mee? Spannend...!

Carnaval: who is behind the mask?

Raden jullie wie er onder het masker zit?
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Een gast van DVC in de kijker: Marcel Steyaert

In de dagverzorging houden we onze gasten graag actief en proberen

we graag nieuwe activiteiten met hen uit! Hierbij is het heel belangrijk

om te weten wie onze gasten zijn: welke hobby’s hebben ze? Welk

werk hebben ze gedaan? Belangrijke informatie voor ons om verder

aan de slag te gaan met hun talenten en interesses!

We zetten graag onze gast Marcel Steyaert in de kijker. Marcel komt

sedert 26 september 2022 in de dagverzorging en dit voor 3 dagen

per week. Marcel werd geboren op 30 december 1931 in Oostwinkel.

Hij groeide op in Ursel waar hij de oudste zoon was van een gezin

met 13 kinderen. Zijn 2 zussen Georgette en Suzanne wonen tevens in

Ons Zomerheem.

Toen Marcel 15 jaar werd, moest hij uit werken. School was geen

optie. Als familieoudste moest hij mee geld in het laatje brengen om

zijn broers en zussen te kunnen onderhouden. Marcel kon aan de slag

als bakkershulp bij bakker Caland in Mariakerke en zo kreeg hij de

smaak te pakken! Marcel verfijnde zich in de bakkerstiel en werd ook

chocolatier.

Hij leerde in de

bakkerij ook zijn

echtgenote Anna

Detavernier kennen.

Anna was de dochter

van de uitbater. Na het

huwelijk van Marcel

en Anna besloten ze

om op eigen benen te

gaan staan. Ze namen

een bakkerij over in de

Kastanjestraat in Gent

en doopten het bakkerij Steyaert.

Het echtpaar kreeg 5

kinderen. Na 36 jaar hard

werken hadden Marcel en

Anne hun rust meer dan

verdiend. Ze besloten om

hun bakkerij vaarwel te

zeggen en hun

buitenverblijf in

Lovendegem werd hun

nieuwe thuis. Marcel heeft

wel wat bakmateriaal en

ovens meegenomen naar

zijn huis, zodat hij thuis verder zijn passie kon verderzetten.

Marcel vertelt graag ronduit

over zijn bakkerscarrière. Voor

ons een mooie kans om hem

eens te laten bakken in de

dagverzorging. We nodigden

vrijwilligster en fervent hobby-

bakster Monique Poelman uit

om samen met Marcel iets

lekkers te creëren. Er werd

gekozen om roomsoezen te

bakken. De taken werden

verdeeld en Marcel nam het

voortouw. Uiteraard werden

uitgebreid verhalen verteld

over de tijd van toen en onze gasten genoten van het samenzijn. Het

geluk kon niet op! Zainab Nazir was verjaard en trakteerde ook met

appelcake en confituurtaart. Het werd een heus dessertbuffet!



16

Het leven in WZC Ons Zomerheem

Groetjes uit de kinderopvang

Ook in december en januari waren we weer druk in de weer. Als we
aan december denken, dan denken we aan sinterklaas. We deden
allerlei activiteiten rond de sint, speelden met pietenhoeden en
pluimen en leerden enkele sinterklaasliedjes.
We aten stiekem een letterkoekje en mochten op 5 december
sinterklaas en zijn pieten eindelijk in het echt ontmoeten. Je raadt
het nooit, maar er waren dit jaar ge ́é ́ń stoute kinderen in Ons

Zomerheem. De kinderen waren braaf en Sinterklaas en zijn pieten
mochten zelfs binnenkomen. Sommigen durfden het zelfs aan om
Sinterklaas een high five te geven (het is een hippe man, die Sint).
De kinderen kregen vele leuke en vooral duurzame cadeautjes.

December is ook de maand van de feestdagen. We knutselden

een nieuwjaarscadeautje voor mama en papa omdat we hen zo
graag zien. Ook na ons verlof was het weer cadeautjestijd.
Huguette was dit jaar 25 jaar in dienst. We hadden met de
kindjes enkele toffe dingen geknutseld zoals een tote bag en
geschilderde kaarsen. Als bedanking had ze enkele cadeautjes
mee voor de kinderen hun nieuwjaar. Wat worden we hier toch
verwend!

Er bestaat ook een gezegde ‘jong geleerd, oud gedaan’

en deze foto is hier een bewijs van.

We trokken ook af en toe onze jas aan en gingen naar

buiten, eens gaan wandelen rond het domein. We
kwamen de eendjes bij de dagverzorging tegen, de
fontein aan de ingang, de balken op het grasplein en
vooral de bewoners van het Woon- en zorgcentrum die
naar ons zwaaiden. Elke keer opnieuw ontdekten we

iets anders tijdens onze tocht.
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Even bezinnen

CARNAVAL

Lied: Maskers af – Marco Borsato

(uit album “ De waarheid”)

Voor jou zet ik mijn masker af

Met jou speel ik geen spel

Je mag me zien zoals ik ben

Maar bang maakt het me wel

Voor jou zet ik mijn masker af

En hoop dat je dan ziet

Dat ik gewoon een joker ben

Die lacht om zijn verdriet

Voor jou zet ik mijn masker af

Ik heb geen muren meer

Omdat jij net zo kwetsbaar bent

Leg ik mijn wapens neer

Voor jou zet ik mijn masker af

Aan jou geef ik mij bloot

Ik werp mijn ziel en zaligheid

Uit liefde in je schoot

Want niemand hoeft te weten

Hoe kwetsbaar en hoe klein

Hoe angstig en verlegen

Ik af en toe kan zijn

Mijn sterkte en mijn zwakte

Je krijgt ze allebei

Ik wil ze met je delen

Wil jij dat ook met mij

Geen leugen die bescherming biedt

Bij mensen zoals jij

Jij hebt mijn masker nooit gezien

Je zag alleen maar mij

Gebed

Voor U mag ik zijn wie ik ben, God.

U kent me trouwens zoals ik ben in de diepste grond van

mijn hart.

U bent heel anders dan de wereld die me soms dwingt om

een masker op te zetten.

Met mijn angst en mijn onmacht, met mijn onzekerheid en

mijn kleinheid

mag ik naar U komen, God,

ik weet dat Gij mij aanvaardt zoals ik ben.

Dank U, God.

Luisteren is zonder woorden spreken

maar met je ogen, je glimlach en je gezicht zeggen,

zonder masker op je gelaat:

'jij bent belangrijk voor mij,

ik ben zo gelukkig dat jij er bent zoals je bent!'

Luisteren is niet langer alleen begaan zijn met jezelf,

maar de andere binnenlaten in je hart.

Luisteren is loslaten wat je persoonlijk bekommert

om je tijd zomaar aan de andere te geven.

Luisteren is nooit je mening opdringen,

maar je inleven in wat de andere denkt en voelt.

Luisteren is de andere datgene geven wat een mens soms

ontbreekt:

het geschenk van een warme aandacht

en een innige genegenheid.

ASWOENSDAG

As is altijd iets droevigs om te zien.

As roept in herinnering dingen die voorbij zijn.

As kan van alles geweest zijn: een tak, een huis, een mens...

As is vergane glorie, een onvruchtbare dood...

De as op Aswoensdag is het restant, hetgeen overblijft,

van wat vorig jaar palmtakken waren, jong en groen.

Deze as is een teken dat ook wij

de dood willen van onze hebzucht, heerszucht en eerzucht,

van onze vertrouwde zekerheden.

God, onze Vader,

deze as verwijst naar het kruis dat wij willen dragen,

elke dag weer.

Wij willen ons niet afkeren van het lijden,

maar het op ons nemen,

in het geloof dat U daarin aanwezig bent.

Het is een teken van hoop op onze levensweg,

een teken van onze bereidheid om de weg van Jezus te gaan.

Moge uw Geest hierbij voor ons een kracht en een gids zijn. Amen.

We vieren Aswoensdag op 22 februari om 10u15 voor de bewoners van de

Horizons en om 15 uur voor de bewoners van de Binnenhoven en DVC/KV.

Bewoners van de GAW of externen mogen aansluiten bij een viering naar

keuze.

VEERTIGDAGENTIJD

Steeds maar haasten, jakkeren,

rusteloos vlinderen van bloem naar bloem.

Nu is het tijd om halt te houden,

rust te nemen, oases te scheppen in de woestijn.

Altijd weer op je recht staan,

kost wat kost je gelijk willen halen...

Nu is het tijd om vrede te maken,

om te leren de minste te zijn.

Telkens weer: ieder voor zich

en God voor ons allen.

Nu is het tijd om samen te gaan

in te staan voor elkaar, voor machtelozen het eerst.

Op de duur verblind,

onze diepste grond en hoogste goed uit het oog verloren.

Nu is het tijd om onszelf terug te vinden

en U God, als hart van ons bestaan.

Laten we in deze vasten tijd nemen

om te genieten van Gods Schepping,

om onze relaties met anderen te verzorgen,

om broederlijk te delen

en om te herbronnen bij God.
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DE GOEDE WEEK

Christenen spreken van de ''goedegoede'' weekweek en van 'goedegoede'' vrijdagvrijdag omdat ze ervan

overtuigd zijn dat hethet lelevvenen nietniet eindigteindigt metmet dede dooddood. De inhoudinhoud vvanan onsons

christelijkchristelijk geloofgeloof is eerst en vooral GOED nieuws, een blijde boodschap en het

paasverhaal is een boodschap van hoop en verrijzenis, van leven en bevrijding,

met als kern: dede liefliefde,de, meewerkmeewerkenen aanaan eeneen beterbeteree werwereldeld. Wie echter met zijn

twee benen op de grond staat, beseft dat het kruis in het leven van een mens een

realiteit is waar we niet omheen kunnen en waar iedereen vroeg of laat mee te

maken heeft.

De goede week vangt aan met palmzondag.

Het passieverhaal dat wij dan beluisteren, leert ons dat Jezus een mens was:

soms angstig en verlaten, onschuldig en mild, groots in het lijden, vol

overgave aan de Vader.

Op witte donderdag zat Jezus voor het laatst samen met zijn vrienden aan

tafel. Hij brak het brood en deelde de wijn. Hij waste de voeten van zijn

leerlingen. Het laatste avondmaal is de oorsprong van de eucharistie.

Goede vrijdag is een dag van rouw. Jezus werd veroordeeld en aan het kruis

genageld. In de kerk wordt zijn lijden en zijn dood rond 15 uur 's middags

herdacht.

Stille zaterdag is een dag van rust en rouw, maar ook van gespannen

afwachten. Zal het hiermee eindigen of is er hoop?

Pasen is het feest van de verrijzenis en nieuw leven. Het geeft ons een

optimistische en hoopvolle kijk op het leven, omdat het ons een uitzicht biedt

over de dood heen.

GELOVEN betekent niet: het ‘zeker weten’, maar gelovig vertrouwen in het

woord van Jezus Christus die met zijn kruisdood de ‘dood heeft overwonnen’.

In Ons Zomerheem vieren we in de kapel
telkens om 15 uur:

• Vrijdag 31 maart: Palmviering (wie palmtakken ter

beschikking heeft, mag contact opnemen met

Katleen – vanlanckerk@onszomerheem.zkj.be)

• Donderdag 6 april: Witte Donderdag

• Vrijdag 7 april: Kruisweg

• Woensdag 12 april: Paasviering

De Hazelaar: bron van voedsel en bescherming

Vandaag zullen we het over de hazelaar hebben, een struik die zowel

in de natuur als in onze tuinen veelvuldig voorkomt, maar toch al te

vaak over het hoofd wordt gezien. Nu ze overal staat te bloeien en dus

iets meer opvalt dan anders, kunnen we er even bij stilstaan.

De hazelaar is een interessante voedselbron voor een groot aantal

dieren. Bijen kunnen dankzij de bloeiende katjes al vroeg in het jaar

pollen verzamelen, heel belangrijk in een periode waar er voor de rest

nog niet veel te vinden is. Rupsen van verschillende nachtvlinders

smullen van de lekkere blaadjes net als diverse andere insecten.

Muizen en eekhoorns zijn gek op de nootjes en ook vogels kunnen

ervan genieten. Groot gelijk hebben ze!

Net als bij zovele andere bomen hangt ook rond de hazelaar veel

folklore en bijgeloof. Naar verluid houdt de struik heksen en boze

geesten buiten. Om die reden werd hij vaak aangeplant in de buurt

van huizen. Ook zou de hazelaar beschermen tegen donder en

bliksem. Er zijn zelfs verschillende christelijke legendes die hier naar

verwijzen.

De hazelaar werd niet enkel geplant als beschermer; zijn magische

hout werd ook gewaardeerd. Men gebruikte het voor toverstaffen, voor

wandelstokken waarmee je nooit kan verdwalen en voor wichelroedes

waarmee je waterbronnen en schatten kan opsporen.

In onze tuin hebben we ook enkele hazelaars staan, niet de inheemse

struiken, maar de minder gekende Turkse boomhazelaar. Deze boom

heeft alle kwaliteiten van een gewone hazelaar, maar dankzij zijn

elegante vorm en mooie kurklijsten heeft hij toch iets meer

sierwaarde. Dit valt extra op in deze periode van het jaar, want zonder

bladeren aan de boom

komt het silhouet nog

beter uit.

Het enige minpuntje bij

deze mooie boom: voor

de hazelnoten moet je

het niet doen, want de

nootjes zijn een stuk

kleiner en er is niet elk

jaar een oogst. Zo

hingen de bomen

afgelopen herfst volledig

leeg. Hopelijk wordt

2023 wel een topjaar en

kunnen we toch enkele

eekhoorntjes spotten.

Het groene hoekje
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Smakelijk... Santé!

RIJSTPAP

Ingrediënten:

• 1 liter melk
• 150 gr suiker
• 200 gr dessertrijst
• 1 doosje saffraan
• 1 kaneelstok
• bruine suiker

Bereiding:

1. Breng de melk, de suiker met de dessertrijst aan de kook. Blijf
voortdurend roeren, anders bakt het snel aan.

2. Doe de saffraan en de kaneelstok bij de melk en laat meekoken.
3. Laat de massa, onder voortdurend roeren, ongeveer 40 minuten

op zacht vuur gaarkoken.
4. Je kan eventueel bijbinden met wat vanillepoeder.
5. Dien op met bruine suiker naar eigen smaak.

GOUDEN CAROLUS TRIPEL

INTRODUCTIE
Niettegenstaande de technologische
vooruitgang wordt dit bier gebrouwen

volgens de eeuwenoude traditie en
verenigt het, zoals voorheen, de beste

grondstoffen van onze bodem zoals
rijpe gerst en fijne hop, om zo veel
mogelijk puur aroma te behouden. Dit
bier werd oorspronkelijk gebrouwen
voor de Ridders van het Gulden Vlies in

1491.Vol bevallige tederheid, met een
zuivere en keurige smaak, zal dit bier u

bekoren: op fles gerijpt, uitsluitend van bleke mout bekomen, hoog
gegist en 100 % natuurlijk, met een volmondige smaak die toch
dorstlessend werkt, dankzij een evenwichtig hoppen. Om ideaal te
proeven schenkt men zacht en in één trek aan een temperatuur van
ongeveer 7°C. Dit aangename, goudblonde bier wordt gekozen door
wie houdt van een zwaarder, ietwat kruidig en verfrissend bier.
Deze tripel is van wereldniveau.
Reeds in 2002 won dit bier de Gold Award op de tweejaarlijkse World
Beer Cup in de categorie‘Tripel’. In 2010 won dit bier goud op de
European Beer Star in de categorie ‘Belgian Style Tripel’. In 2012
volgde opnieuw goud met de bekroning tot beste Tripelbier ter wereld
(“World’s Best Belgian-Style Tripel”).

HISTORIEK
In het begin van de 15e eeuw was het begijnhof van Mechelen sterk
aanwezig in de stad. Het begijnhof bezat een belangrijk "Krankenhuis"
gesitueerd op de huidige site van de brouwerij, waarvan nog enkele
gebouwen dateren uit de 15e en 16e eeuw, waaronder de oude St.-
Bernardusrefuge van de Abdij van Hemiksem.
1471
In 1471 beslist Karel de Stoute dat het bier gebrouwen voor het
Krankenhuis “voor de begijnen en hunne officieren" vrij is van
accijnzen en belastingen.
1872
In 1872 koopt de familie Van Breedam de brouwerij en bouwt een
moderne brouwerij met stoomketel. De liefde voor het vak en de
interesse van de familie Van Breedam voor de Mechelse glorieperiode
onder de Hertogen van Bourgondië, liggen aan de basis voor de
terugkeer naar de tradities en het brouwen van speciale bieren.
1990
In 1990 neemt Charles Leclef, 5e generatie, de brouwerij over en
worden belangrijke investeringen gedaan. Het geheel van gebouwen en
materialen wordt gerestaureerd en vernieuwd.

STOKERIJ DE MOLENBERG:
VAN BROUWEN TOT STOKEN

HOE HET BEGON
Van 1637 tot 1914 maalt en stookt het ‘meuldersgeslacht’ Van

Breedam graan tot jenever op de Molenberg in Blaasveld. In 1872
verlaten Louis Van Breedam en zijn zus de Molenberg en worden
brouwers in Mechelen. Tot op vandaag is de Molenberg nog steeds in
handen van de familie en leeft de traditie voort.
Charles Leclef groeit als kind op in de brouwerij, maar kent ook de
Molenberg in Blaasveld, waar zijn oom woont. Nadat Charles in 1990
de brouwerij moderniseert, rijpt bij hem een ander gedurfd plan. Hij
wil in de Molenberg bier tot alcohol distilleren, een Belgische whisky.
Deze whiskystokerij wordt het perfect huwelijk tussen de twee
familietradities: brouwen en distilleren.

WAT IS WHISKY?
Whisky is de algemene benaming voor een

distillaat dat minstens drie jaar en één dag op

eiken vaten heeft gerijpt en minstens 40% alcohol

bevat. De aanduiding ‘Single Malt’ mag enkel
gebruikt worden bij whisky gedistilleerd in één
distilleerderij en met slechts één graansoort,
namelijk 100% gemouten gerst.
Volgens de regels van de kunst wordt het
moutbeslag gedistilleerd in zogenaamde pot stills

(stookketels) in koper. De vorm van deze pot stills
en de dubbele distillatie zullen mee de
uiteindelijke smaak en het karakter van het
distillaat bepalen. De heldere en zuivere spirit
(distillaat) die na dit langzame stookproces
overblijft, wordt nadien op houten vaten gerijpt gedurende meerdere
jaren.
Schotland kent een rijke traditie in het distilleren van whisky. Ook
distilleerderijen in andere delen van de wereld hebben zich toegelegd
op de kunst van het whisky stoken. ‘Whisky’ is dan ook geen
oorsprongsbenaming, maar mag overal geproduceerd worden.
BELGISCHE WHISKY
Het Anker stookt niet enkel de Gouden Carolus Single Malt whisky,
maar ook de Stokerij De Molenberg Verjaardagsedities en de Pure
Taste serie.

www.hetanker.be/nl/gouden-carolus-tripel
www.hetanker.be/nl/van-brouwen-tot-stoken
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Het leven in WZC Ons Zomerheem

Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetur adipiscing elit. Maecenas

et aliquet erat. Vestibulum quis nunc

vel diam fermentum imperdiet. Cras

sit amet mollis risus, quis ornare urna.

Cras velit nulla, placerat sed ex id,

aliquet egestas neque. Nam in mattis

massa. Quisque consectetur tincidunt

sagittis.

Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetur adipiscing elit. Maecenas

et aliquet erat. Vestibulum quis nunc

vel diam fermentum imperdiet. Cras

sit amet mollis risus, quis ornare urna.

Cras velit nulla, placerat sed ex id,

aliquet egestas neque. Nam in mattis

massa. Quisque consectetur tincidunt

sagittis.

Titelvakje voor

leuke titel

Pret en verzet

SUDOKU

WOORDZOEKER
Doorstreep de woorden in het rooster. Met alle overgebleven letters vorm je de

titel van een schlager. Veel puzzelplezier.

MOPPENHOEK

ALAAF

CARNAVAL

CONFETTI

FOLKLORE

KLEUREN

MASKER

PLUIMEN

POLONAISE

PRAALWAGEN

SATIRE

SCHLAGER

SLINGER

STOET

VERENIGING

VERKLEED


