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Je zou het niet onmiddellijk verwachten. Een infokrantje van een woon-

zorgcentrum met kinderen op de voorpagina. Toch weet ik dat deze

foto’s goed bekeken worden en onderwerp van gesprek zijn. In deze

herfstuitgave geven we veel aandacht aan de communie, het vormsel

of het lentefeest van de kinderen van onze medewerkers. Veel senioren

zullen bij het zien van die communiefoto’s herinneren uit hun jeugd

ophalen.

Over herinneringen gesproken… ons huiskrantje verhaalt uitvoerig over

de vele zomeractiviteiten. We staan stil bij de hulp van onze

jobstudenten, die het weer schitterend hebben gedaan. Ze zijn

onvervangbaar om de vakantietijd goed door te komen. Naast een

goede verloning doen ze veel ervaring op. Hun kijk op zorg is vaak heel

volwassen, hun oprechtheid en betrokkenheid zijn te waarderen.

Ook in onze kinderopvang ging het er zomers aan toe. De buitenspelen

waren ‘top’ momenten. Sommigen namen afscheid en hebben al

nieuwe vrienden gemaakt in de kleuterklas. Wijzelf mochten nieuwe

baby'tjes ontvangen.

Het schlagerfestival doorbrak de sleur van het leven. Wie denkt dat een

muziekfestival alleen iets is voor jongeren, heeft het verkeerd voor…

Eens grenzen verleggen is iets voor jong en oud!

Veel leesgenot!

Paul Stock

WZC Ons Zomerheem

Oktober 2021
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In het woon- en zorgcentrum:

· De heer Edgard Pollet woont sedert 24 juni op kamer 105.
· Mevrouw Christiana Van Laecke woont sedert 06 juli op kamer 137.
· De heer Thierry Vandegeuchte woont sedert 08 juli op kamer 54.
· Mevrouw Eliane Vlieghe woont sedert 23 juli op kamer 156.
· Mevrouw Angela Ardinois woont sedert 29 juli op kamer 238.
· Mevrouw Christiana Saelens woont sedert 18 augustus op kamer 235.
· Mevrouw Paula Van De Veire woont sedert 19 augustus op kamer 217.
· Mevrouw Cecilia Gryp woont sedert 14 september op kamer 223.
· Mevrouw Ghislena Van Holderbeke woont sedert 14 september op kamer 177.
· Mevrouw Cecilia Van Hove woont sedert 23 september op kamer 214.
· Mevrouw Margareta Geeraert woont sedert 04 oktober op kamer 105.

Het leven in Ons Zomerheem

Van harte welkom ...

Nieuwe personeelsleden

Nieuw in de assistentiewoningen Azalea:

· De heer Georges Vandercammen woont sedert 30 juni in flat 31.

Nieuw in de assistentiewoningen De Dreef:

· Mevrouw Hilde Lens woont sedert 16 augustus in flat 206.
· De heer en mevrouw Raymond Buysse-Yvonne Stevelinck wonen sedert 09 oktober in flat 113.
· De heer en mevrouw Willy Van Hecke–Bernadette De Wispelaere wonen sedert 10 september in
flat 005.

Tinneke Lasoen

Tinneke is verpleegkundige en
start op 11 oktober op Horizon 1.

Tinneke woont in Zomergem.

Sofie Van der Burght

Vanaf 26 augustus komt Sofie bij ons
werken als medische pedicure. Zij vervangt
Nevejans Marianne die stopt als pedicure in

Ons Zomerheem. Sofie zal tijdelijk Anne
Teerlynck vervangen (met ziekteverlof).

Tiffany Dierickx heeft het werk reeds hervat
na bevallingsrust. Sofie woont in Assenede.

Sofie Vlaminck

Sinds 6 september is Sofie het team van
de kinderopvang komen versterken. Sofie
is pas afgestudeerd als kleuterleidster en

woont in Sint-Laureins. Zij vervangt Emma
Bral die terug als ergotherpeute aan de
slag gaat op Binnenhof 0 ter vervaning

van Lena Van Parys.

Tralbaut Dana

Werkt sinds 13 september op
Binnenhof 0 als medewerkster in de

schoonmaak en huishoudelijk dienst.
Dana woont in Lovendegem.

Lamproye Larah

In de dagverzorging en het kortverblijf is
Larah het team komen versterken. Larah is

opvoedster en woont in Lovendegem.

Van Aerde Nona

Nona werkt op Horizon 2 als medewerker
in de schoonmaak. Binnenkort start ze
met de inscholing tot hulpzorgkundige.

Vanaf 11 oktober zullen we haar aan het
werk zien op Binnenhof 0. Nona woont in

Zomergem.

Pauwels Emilie

Emilie is vanaf 20 september aan het
werk op Horizon 1 als hulpzorgkundige.

Emilie woont in Zomergem.

We wensen de nieuwe medewerkers
een vlotte inwerk en veel

arbeidsvreugde!

Nieuw in het dagverzorgingcentrum:

· De heer Freddy De Rynck, uit Adegem, sedert 25 juni.
· Mevrouw Rosette Van Hooreweder, uit Vinderhoute, sedert 30
juni.
· De heer Roland Lataire, uit Oostwinkel, sedert 02 augustus.
· De heer Eric Claeys, uit Zomergem, sedert 09 augustus.
· Mevrouw Jeannine Maes, uit Lovendegem, sedert 17 augustus.
· De heer Jozef Poppe, uit Lovendegem, sedert 18 augustus.
· Mevrouw Rita Verstraete, uit Lovendegem, sedert 25 augustus.
· Mevrouw Agnes Knobbe, uit Waarschoot, sedert 26 augustus.
. Mevrouw Beatrys Roegiers, uit Zomergem, sedert 04 oktober.
· De heer Albert Van Laere, uit Lovendegem, sedert 05 oktober.
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Het leven in Ons Zomerheem

Onze communicanten

Ook dit jaar zorgde de coronatijd nog voor heel wat beperkingen. Vele kinderen keken uit naar een unieke dag in hun leven waarbij ze hun eerste
communie, Vormsel of lentefeest mochten doen. Gelukkig was uitstel geen afstel. Onze redactie kreeg vele mooie foto's die we graag met jullie
delen. Van harte proficiat aan de kinderen en hun ouders!

Ilyano West,

zoon van Sofie Van Quekelberghe
(medewerkster Binnenhof 1), deed zijn

1e communie op 26 september.

Yuna Van Daele,

deed haar 1e communie op 11 juli. Zij is de
dochter van Eline Riebbels (medewerkster

Binnenhof 1).

Thibo Claeys,

zoon van Stefanie D'hoore (medewerkster
Binnenhof 1), deed zijn 1e communie op 2 oktober.

Lily De Decker,

dochter van Jin Mee De Buysser
(medewerkster kinderopvang), deed haar 1e

communie op 25 september.

Mauro Vlerick

deed zijn 1e communie op 26 september.
Hij is de zoon van Davinia Lambert

(medewerkster Binnenhof 1). Nona-Marie Maes

deed op 26 oktober haar 1e communie. Zij is de
dochter van Tessa Temmerman (medewerkster

Binnenhof 0).
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Fien Ryckaert

doet haar 1e communie op 23 oktober. Fien is
de dochter van Anneleen Versluys

(medewerkster Binnenhof 0).

Myrthe Steyaert

is de dochter van Ankie Claeys (medewerkster
Binnenhof 1). Zij deed haar vormsel op 25 september.

Jules Verjans

deed zijn vormsel op 18 september. Jules is de
zoon van Sofie Mekeirel (medewerkster Binnenhof

0).

Oriana Lameire,

dochter van Kelly Delanghe
(medewerkster keuken), deed haar

vormsel op 11 september.

Lukas Fouquaert

deed zijn vormsel op 19 september. Hij is de zoon
van Katleen Van Lancker (pastoraal medewerkster).

Loïc Berth,

zoon van Virginie Ryckaert (medewerkster
nacht), deed zijn vormsel op 19 september.

Mayté Van den Cruijce,

dochter van Cindy Hutsebaut
(diensthoofd Binnenhof 1), deed haar

vormsel op 19 september.

Felix De Coninck,

zoon van Nele Van Driessen (kine), deed zijn
vormsel op 19 september.

Liam Andries,

zoon van Nathalie Baeyens (medewerkster
Binnenhof 0), deed zijn lentefeest op 11 september.
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Mode in ons huis
Op 21 september mochten we Griet en Elke opnieuw verwelkomen in ons huis voor de Zapatta schoenenverkoop. Zij stalden hun groot gamma
aan kwaliteitsvolle schoenen en pantoffels uit in de cafetaria. Bewoners van het WZC, gasten in de dagopvang en bewoners van de flatjes
kwamen op verschillende tijdstippen langs zodat de verspreiding van het bezoek gewaarborgd bleef. De bewoners waren tevreden om zelf nog
eens te kunnen kiezen uit een uitgebreid gamma. Griet en Elke boden het gepaste advies en lieten onze bewoners elke schoen passen. Iedereen
ging tevreden naar huis met hun nieuwe aankoop.

Het leven in Ons Zomerheem

Op maandag 22 november komt Lingerie Ann Vervynck uit de Dreef langs. Zij zorgt voor een groot gamma aan slaapkledij, ondergoed en lingerie.
Alles wordt uitgestald in het verpozingslokaal. Iedereen is welkom: onze bewoners, gasten van de dagopvang en bewoners van de
assistentiewoningen. Er zal wel gewerkt worden met een tijdsindeling zodat het bezoek aan de winkel gespreid kan verlopen. De precieze uren kan
je binnenkort terugvinden op de afdelingen. Tot dan!

Weetje

Geboortes

Andréa Kleindochter van Nadine Versichel (medewerkster cafétaria),
is geboren op 14 juni.

Suri Suri is geboren op 20 juni. Zij is de kleindochter van Sonja

Bruggeman (medewerkster nacht).

Liam Zoontje van Ellen Verschelde (medewerkster kine). Liam
is geboren op 12 augustus.

Emiel Emiel is geboren op 14 augustus. Hij is de kleinzoon van
Nadine Neyt (medewerkster algemeen onderhoud).

Anna Anna is de kleindochter van Martine De Vogelaere

(medewerkster algemeen onderhoud). Zij is geboren op 29
augustus.

Binnenkort verwachten we Seniorfashion in ons huis met hun nieuwe najaarsmode. Er zal voor ieder wat wils zijn: broeken, blouses, kleedjes en
gilets, dit zowel voor mannen als vrouwen. Op maandag 18 oktober mogen de bewoners van de Binnenhoven en de gasten uit de dagverzorging

langskomen. Dinsdag 19 oktober is het dan de beurt aan de bewoners van de Horizons en de bewoners van de assistentiewoningen.
Monique en Paula, 2 vrijwilligers, staan onze bewoners bij met naald en draad om eventueel een rok of broek in te leggen. De leden van het
animatieteam zorgen ervoor dat iedereen met een glimlach en een tas met nieuwe kledij de deur zal uitgaan. Het belooft alvast weer een
geslaagde namiddag te zijn. Ook familieleden van bewoners zijn opnieuw welkom om met hun vader/moeder in de rekken te snuisteren. Het
dragen van een mondneusmasker voor familieleden en bezoek blijft wel verplicht gedurende deze activiteit!

• Op donderdag 16 september kregen we bezoek van Berten Van Kerkhove, de nieuwe algemeen directeur van Zorg-
Saam, om kennis te maken met Ons Zomerheem.Via een rondgang en informele gesprekken leerde hij ons huis
beter kennen.Met fierheid stelden wij onze werking voor en deelden onze uitdagingen en noden met hem .Wij

waren alvast tevreden met zijn bezoek. Het was een geslaagde dag!

• Communicatie staat niet stil. Hoe langer hoe meer wordt beeldmateriaal gebruikt. o.a. voor website, instagram,
facebook, …Vanuit het hoofdbestuur heeft men de opdracht gegeven om beeldmateriaal te maken van de

verschillende WZC binnen onze congregatie. Op maandag 20 september was het de beurt aan ons huis. Een

cameraman liep rond in ons huis om verschillende beelden te maken. De privacy van bewoners en

medewerkers werd hierbij sterk bewaard. Voor publicatie van de beelden krijgen we de beelden dan ook te

zien. We hopen dat ons huis en zijn werking op zijn ‘best’ in beeld mag gebracht worden en kijken al uit naar

het resultaat.
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Onze zomer van 2021 in beeld

Het leven in Ons Zomerheem

Het is weer voorbij die mooie zomer...

De hoge vaccinatiegraad zorgde voor een

afbouw van veel coronamaatregelen. Dit was

het animatieteam niet ontgaan. Zij zorgden

met veel enthousiasme voor een goed gevuld

zomerprogramma. Ze hebben ervoor gezorgd

dat er een verscheidenheid aan activiteiten

werd aangeboden. Soms gebeurde de

activiteit op eigen afdeling of werd ze iets

groter aangepakt en was zo toegankelijk voor

iedere bewoner. Het animatieteam slaagde

erin om onze bewoners een zomers

vakantiegevoel te geven.

Starten deden we met een optreden van de

muziekgroep "Toape Tegoare". Zij bouwden de

turnzaal om tot een heuse feesttent. Onze

bewoners genoten van de muziek en konden

hier en daar al eens een deuntje meezingen.

De sfeer zat er direct in. De week nadien

hadden we wat extra aandacht voor onze

mannen en vond er een mannennamiddag

plaats. Onze mannen werden getrakteerd met

enkele drankjes naar keuze uit de cafetaria.

Sommigen lieten zich al eens gaan in de wijn,

het bier of de cava. Ondertussen konden ze

genieten van een frisse scheerbeurt, een

partijtje dart of gewoon gezellig bijbabbelen

tijdens het kijken naar de koers.

Vooraleer we overgingen naar onze

ondertussen welgekende zomerheemcup,

werden onze bewoners getrakteerd op een

mosselsouper. In combinatie met een lekker

fris pintje viel deze enorm in de smaak.

Eenmaal de magen gevuld konden onze

bewoners er de week nadien tegenaan om de

zomerheemcup te spelen. Een beetje verder in

dit artikel wordt dit nog eens uitgebreid

beschreven.

Na al die inspanning was het dan weer tijd

voor wat ontspanning en wel met lekkere

ijsjes uit ons ijssalon. Van al dat eten zouden

we bijna vergeten dat bewegen ook belangrijk

is. Daarom organiseerden we op 10 augustus

een zitdansnamiddag waarbij ons

animatieteam zorgde voor de juiste sfeer. Op

17 augustus vond er op alle afdelingen een

welnessnamiddag plaats om er vervolgens

weer helemaal in te vliegen met onze Vlaamse

kermis. De oude volksspelen werden uit de

kast gehaald en als beloning konden de

bewoners genieten van een frisdrank en een

lekker ijsje van de ijskar. De zomeractiviteiten

werden afgesloten met het sneukelfestival. In

de tuin waren verschillende standjes te vinden

waar men terecht kon voor een hapje en een

drankje. De bewoners genoten om gezellig

met z'n allen buiten op het terras te zitten. Het

goede weer zorgde voor een fijne sfeer.

Beelden zeggen soms meer dan woorden.

Sommige sfeerbeelden zullen zeker mooie

herinneringen oproepen. Ons Zomerheem, een

huis waar het er zomers aan toe gaat!

Optreden Toape
Tegoare

De coverband zorgde voor heel wat

ambiance! Iedereen zingt mee uit

volle borst! Al snel zwaaiden de

handen in de lucht!

Waar zijn die handjes...

De dames van Binnenhof 1 laten zich

volledig gaan!

De dames van onze dagopvang zijn er graag bij

Zwaaien van links naar rechts!
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Mannennamiddag

Er zijn zo van die dagen dat het leven vanzelf gaat. Je laten inzepen

en scheren, je grenzen eens verleggen met een spannende

namiddag 'darts' en ondertussen wat bijpraten met een hapje en

een drankje. Meer moet dat niet zijn!

Mosselsouper

Op 23 juli werden op alle afdelingen de

bewoners getrakteerd met frietjes en een

lekkere portie mosselen. Een frisse pint mocht

hierbij niet ontbreken. Mosselen uit de schelp

halen ging voor velen vanzelf. Ze werden dan

ook à volonté gegeten. Vlaamser kon het niet.
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Het leven in Ons Zomerheem

De Zomerheemcup was ook dit jaar een

succesvolle activiteit. Onze bewoners en

personeelsleden zagen een beetje competitie

wel zitten. Ongekende kwaliteiten kwamen bij

velen naar boven. Zoals vorig jaar ging het

spel door op eigen afdeling. Het team van

Binnenhof 1 was de grote winnaar. Een

overwinningsbeker mocht dan ook niet

ontbreken. De sfeerbeelden spreken voor zich.

Hieronder vinden jullie alvast enkele

opdrachten die onze bewoners en

personeelsleden tot een goed einde moesten

brengen. Niemand houdt jullie tegen om deze

opdrachten thuis ook eens uit te proberen!

Veel succes!

1. Loop zoveel mogelijk rondjes buiten met
bewoners tussen 10u en 11u.

2. In 3 minuten zoveel mogelijk kledingstukken
aandoen.

3. Een personeelslid krijgt 4 tuckoekjes. Hij of
zij moet deze zo snel mogelijk allemaal opeten,
één per één. De chronometer stopt wanneer je

mond helemaal leeg is.

4. Een bewoner moet muziekinstrumenten
uitbeelden en andere bewoners die raden in 2

minuten.

5. Een appel schillen en een zo lang mogelijke
schil maken.

6. Zoveel mogelijk dieren uitbeelden in 2
minuten. Enkele voorbeelden; olifant, hond,

giraf, kip, eend, krokodil,... .

7. Zoveel mogelijk oranje spullen verzamelen
in 3 minuten.

8. Bierpong: je zet 5 bekers op een verticale rij
en krijgt 3 pingpongballen. Je staat een meter

van de tafel. Je probeert om ter vlugst de 3
pingpongballen in één van de bekers te gooien.

9. Bind een nylonkous met appelsien erin rond
je middel. Probeer, door middel van

heupbewegingen, 3 kegels die op de grond
staan omver te werpen. De kegels staan in een

horizontale lijn naast elkaar, telkens 1 meter
ertussen.

10. Activiteit voor 2 bewoners: Je krijgt een
emmer en een bal. De ene plaatst de emmer

tussen de benen, de andere zit er rechtover (3
meter verder) en gooit met de bal in de

emmer. Je probeert de bal zoveel mogelijk in
de emmer te gooien in 2 minuten. Iemand van
het personeel mag telkens de bal terug uit de
emmer nemen en aan de persoon geven om te

gooien.

11. Activiteit met bekertjes: je krijgt 25 bekers
in elkaar gestapeld, de onderste beker geeft
een elastiekje. Het is de bedoeling dat je zo

snel mogelijk bekertje per bekertje van onder
naar boven terug in de stapel zet tot de

elastiek opnieuw beneden is.

12. Activiteit met bekertjes: je maakt een
piramide met bekers (onderaan 6, daarboven
5, …). Het is de bedoeling zo snel mogelijk een

stapel te maken van alle bekers.

Zomerheemcup

Ludwina (bewoonster Horizon 2) en
Georgette (bewoonster Horizon 1) proberen

de langste appelschil te snijden.

Deze dames van Binnenhof 0 kozen voor de
opdracht met oranje voorwerpen.

Julien (bewoner Horizon 1) probeert al de
flessen omver te krijgen.

Sofie (medewerkster Binnenhof 0) en Steven
(diensthoofd Horizon 2) geconcentreerd met de

pingpongbal. Wie zou de finish gehaald hebben?

Christine (bewoonster Binnenhof 1) kreeg het
lekker warm.

Ook in de dagopvang waagde men zich aan de
langste appelschil.
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Ijssalon

In augustus vond er op de afdelingen een ijssalon plaats. De bewoners

konden kiezen tussen aardbei-, chocolade- of vanillesmaak gedresseerd

met verschillende toppings zoals chocolade- of caramelsaus, een toefje

slagroom of enkele snoepjes. Een koekje mocht hierbij niet ontbreken.

Aan de foto's te zien viel het overal wel in de smaak.

Zitdansen

Onze mannen gaven alles wat ze in huis hadden. Zeg nu nog eens dat mannen niet kunnen dansen!

Muziek, dansen en bewegen zorgen voor een goed

gevoel. Daarom organiseerde men een

zomerzitdansnamiddag. Iedereen verzamelde in de

cafetaria en deed mee uit volle borst. Het animatieteam

trok haar foutste outfit aan. Van zodra de muziek werd

gestart, gingen handen en armen in de lucht. Hits van

onder meer de Romeo's, Christoff en Lindsay en Willy

Somers klonken bekend in de oren. Met een goed gevoel

gingen onze bewoners terug naar hun kamer. Wie er

niet bij was, had ongelijk...
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Welnessnamiddag

Laura (bewoonster Horizon 2) genoot van de aandacht en Rosette (gaste
DVC) toont met veel trots haar gelakte nagels.

Lucien (bewoner
Binnenhof 1) nam

liever zelf het heft in
handen en

masseerde de
handen van het

personeel.

Ook de mannen van Horizon 1 genoten van de welness.

Handen werden gemasseerd en nagels werden gelakt. Sommige

bewoners kregen een gezichtsmasker op of hadden liever een

gezichts- of voetmassage. Er was voor ieder wat wils.

Giséle (bewoonster Horizon 2)
kreeg een gezichtsmasker

opgedaan.

Vlaamse kermis

Volksspelen werden bovengehaald en als

beloning kwam de ijskar langs voor een

traktatie. Het zonnetje maakte de namiddag

volledig af.

Antoine (gast DVC)
genietend van een ijsje.

Wie gooit als eerste een bal door
het raam van de caravan?

Julien (bewoner Horizon 2) en Anna (bewoonster
Horizon 1) gaan voor het kampioenschap sjoelen.

Angéle (gaste DVC) waagt zich aan het
vogelpieken.

Denise (bewoonster Horizon 2) ging
voor een neutraal kleur.

Marcella (bewoonster
Horizon 2) schoot direct

raak.
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Sneukelfestival

Het sneukelfestival betekende het einde van ons zomerprogramma. Tafels en
stoelen werden buitengezet en in de tuin stonden verschillende standjes met

hapjes en drankjes. Rik (diensthoofd keuken) kwam langs met zijn caravan om
het extra zomergevoel in huis te brengen. Frisse cocktails werden hieruit

geserveerd. Monique (vrijwilligster) bakte wafeltjes en confituurtaart.
Het was een geslaagde namiddag, een ideale afsluiter.

Gezellig samen tafelen: meer moet dat niet zijn!

De caravan van Rik.

De zorgsector. Deze omgeving was gedurende vier weken mijn tweede
thuis. Tijdens de zomervakantie van 2021 werd ik toegelaten in de
logistieke afdeling van Ons Zomerheem om een handje toe te steken
tijdens verschillende shifts. Ik kon deze unieke vakantiejob uitvoeren
dankzij de stagedagen die het rusthuis organiseerde in het voorjaar. Dit
leermoment stoomde mezelf en anderen klaar om toch te weten wat ons te
wachten stond. Op deze manier konden we vol vertrouwen onze
vakantiejob beginnen.

Het werk zelf omvatte: het vervoeren van personen, bedverversing en de
beginstappen van sanitaire assistentie. Ikzelf mocht, zoals eerder vermeld,
vier weken lang in de zorg staan. Goed voor de hele maand augustus. De
eerste twee weken was ik aan het werk op Binnenhof 0, een afdeling voor
personen met dementie. Zorgen voor deze senioren was voor mij een
unieke ervaring. Ik heb dan ook veel bewondering voor wat medewerkers
hier allemaal doen. Dankzij de goede hulp van collega’s was dit voor mij
een prachtige ervaring. Mijn laatste twee weken stond ik op Horizon 2. Er
werden in de namiddag activiteiten georganiseerd voor de bewoners. Je
kan niet geloven hoe prachtig het is om bewoners te zien genieten.
Werkelijk wonderlijk! Ook werden er activiteitsnamiddagen georganiseerd
voor het hele rusthuis. Meestal mocht elke bewoner ook een familielid/
vriend(in) meenemen als gezelschap. De activiteit waaraan ik mocht
meehelpen, was de Vlaamse Kermis, een namiddag vol spel en plezier.

Ik blik terug op een zinvolle vakantiejob. Het was gewoon prachtig. De
dankbaarheid, de vriendelijkheid en het respect dat je krijgt van de
bewoners, blijven me bij: priceless (onbetaalbaar). Ook de vriendelijkheid

en jovialiteit van de collega’s waren grote deugden. De medewerkers staan
altijd paraat: geen moment voelde ik me aan mijn lot overgelaten. Een
unieke ervaring... een echte aanrader!

Ik kan een job zoals deze alleen maar aanraden.
Met veel plezier sta ik volgend jaar opnieuw paraat!

Noah Casteleyn

Door het oog van een vakantiejob: hulpzorgkundige
Onze medewerkers kijken uit naar een welverdiende vakantie. De zorg en de dienstverlening moeten ook tijdens de vakantie verder gaan. Ondanks
een goede verspreiding is het telkens een hele opgave om het uurrooster samen te stellen. Gelukkig kunnen we beroep doen op jongeren om ons
te helpen. Ook dit jaar waren er tijdens de zomermaanden meer dan 60 jongeren aan het werk. Ze hielpen bij de schoonmaak, in de keuken, aan
het onthaal en natuurlijk bij de zorg. Jongeren die helpen in de zorg, volgen meestal een opleiding tot verpleeg- of zorgkundige. Omdat de nood
aan vakantiehulpen toeneemt en het aantal studenten in de zorg afneemt, is het niet altijd eenvoudig om jongeren met vooropleiding in te
schakelen. In februari nam de directie de beslissing om jongeren aan te spreken met voeling voor zorg en hulpverlening. In de paasvakantie
mochten 10 jongeren een opleiding volgen van twee dagen. Het doel was om hen tijdens het verlof in te schakelen als ‘hulp zorgkundige’. Er zijn
immers zoveel logistieke taken waar men kan bij helpen: bedden opmaken, maaltijden bedelen, hulp bieden bij het aankleden, nabijheid geven,
hulp bieden animatieactiviteiten. Onze redactie vroeg aan Noah Castelyn om zijn ervaring even neer te pennen.
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Werelddag dementie

We organiseerden een sfeervolle zang- en (zit-) dansnamiddag, 2 factoren

die zeer belangrijk zijn voor personen met dementie.

Bij het aanbieden van muziek worden enerzijds bepaalde hersengebieden

geprikkeld wat ervoor zorgt dat zij emotioneel geraakt worden. Anderzijds

wordt het taalcentrum geprikkeld wat kan leiden tot het plots herkennen en

meezingen van de hele tekst. De beweging zorgt dan weer voor een betere

bloedsomloop waardoor onze hersenen zo optimaal mogelijk zullen

functioneren.

Deze namiddag werd georganiseerd voor al onze bewoners over de

verschillende afdelingen heen waardoor er een grote verbondenheid tot

stand kwam.

Verder kon men ook terecht in ons uitnodigend retro-hoekje. Daar kon je

vrijblijvend langskomen indien je vragen had of als je nood had aan een

gezellige babbel. Je werd er vriendelijk onthaald en met veel plezier

getrakteerd op een lekker gebakje.

Dit jaar trachtten we de website www.onthoumens.be in de kijker te brengen.

Op deze website vind je heel wat belangrijke informatie terug omtrent dit

ziektebeeld.

Reminiscentie, geen alledaags woord, gaat

over het bewust ophalen van herinneringen.

Oude en vaak onbekende voorwerpen roepen

herinneringen op en zetten aan tot gesprek.

Het gaat om voorwerpen uit het keuken én

huishoudgebeuren, over voorwerpen uit de

school, van vroegere beroepen of die met het

geloof te maken hebben. Niet zo eenvoudig

om al deze voorwerpen bij mekaar te krijgen

en om ze zorgvuldig bij te houden.

Daar onze ergotherapeuten graag eens aan

reminiscentie doen, en het materiaal voorlopig

overal te vinden is, brachten zij de

voorwerpen samen in een verrolbare kast: de

reminiscentiekar.

De kar wordt voor een gezellige

babbelnamiddag verhuisd naar de afdelingen.

Daar kunnen bewoners gezellig rond de tafel

zitten om herinneringen te delen rond de oude

voorwerpen en verhalen te vertellen. Over hoe

men bijvoorbeeld vroeger naar school ging en

hoe men met de griffel en een lei schreef in

de klas of hoe men met de corburelamp in de

late uurtjes naar huis moest fietsen.

Een ding is zeker: die oude voorwerpen zijn

onderwerp van het gesprek. De

reminicentie’kar’ is daartoe een uitstekend

middel.

Nostalgie, jeugdsentiment en ambiance

verzekerd!

Weet jij nog hoe onderstaande voorwerpen heten en waarvoor ze gebruikt worden? Vraag gerust

eens aan je jongste familieleden waarvoor volgende voorwerpen zouden kunnen dienen.

Misschien krijg je wel de grappigste antwoorden en kan jij hen de echte bedoeling en het gebruik

van de voorwerpen uitleggen.

21 september staat wereldwijd bekend als Werelddag Dementie. Op die dag vraagt men extra aandacht voor het ziektebeeld Dementie. Er heerst

daarrond tot op de dag van vandaag nog steeds een soort taboe wat wij graag willen helpen doorprikken. Een vroege diagnose, correcte informatie

en een sterk netwerk zijn hierbij cruciaal. Wij vinden het belangrijk om dit ziektebeeld extra in de kijker te brengen en dragen daar graag ons

steentje aan bij.

Reminiscentie

A) mattenklopper B) tondeuze C) vleesmolen D) telraam E) strijkijzer F) globe G) koffiemolen H) blaasbalk I) schietspoel

A B C D

E

F G H

I
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Vernieuwingen op komst in onze assistentiewoningen Azalea

In september 1995 namen de eerste bewoners hun intrek in de serviceflats Azalea (nu
assistentiewoningen). Het gebouw oogt nog steeds aantrekkelijk, maar er zijn enkele belangrijke
investeringen nodig. Zo wordt er geïnvesteerd in een nieuw oproepsysteem. Naast de mogelijkheid
om een assistentieoproep te doen naar het rusthuis, is er ook videofonie en een automatische
deuropening. In iedere flat worden de contactpunten in de living, de slaapkamer, de douche en het
toilet vernieuwd.

Tijdens de werken zal het oproepsysteem tijdelijk buiten dienst zijn. Er worden vooraf afspraken
gemaakt met de bewoners om de veiligheid te garanderen.

De werken zijn ingepland vanaf half november. Vanaf midden december moet het nieuwe
oproepsysteem in gebruik zijn.

Verdere werken...

De brandveiligheidsnormen worden steeds strenger. Zo moeten de gang en de polyvalente
ruimte afgesloten worden met brandwerend glas en moet de toegangsdeur automatisch
sluiten in geval van brandmelding. Met de aannemer worden afspraken gemaakt hoe dit
zonder hinder kan uitgevoerd worden.

Naast brandveiligheid zijn we ook erg begaan met het verminderen van valrisico’s.
Daarom passen we onze douche aan met een meer toegankelijke douchedeur en
installeren we nieuwe thermostatische kranen. De gangen worden uitgerust met
handgrepen.

Meubilair...

Het meubilair in zithoek en zaal wordt dagelijks gebruikt en is aan vernieuwing
toe. Met de technische dienst worden plannen gemaakt om alles netjes te
schilderen.

De werken zijn geraamd op 225.000 €.
Een ding is zeker : de assistentiewoningen Azalea gaan mee met hun tijd en blijven een aangenaam woonst voor senioren!
Er wordt nog een extra gebruikersraad georganiseerd voor de start van de werken. Alle bewoners kijken enthousiast uit naar het resultaat van deze
verbeteringswerken!

Wie september zegt, denkt terug aan school
en aan leren... .
Niet alleen op school, maar ook in Ons
Zomerheem vinden we het belangrijk dat
medewerkers zich kunnen bijscholen zodat zij
die kennis kunnen gebruiken om onze
bewoners beter te begeleiden.
Een aantal vormingen verruimen onze
wijsheid; een aantal andere richten zich op
ons denken en doen. Voor elk wat wils als je
er maar voor openstaat.
‘Iedereen kan groeien’, dit is het motto van
onze werkgroep vorming.

Marianne Ginneberge, Cindy (diensthoofd
Binnenhof 1), Katleen (pastoraal
medewerkster), Kimberly DB (diensthoofd
Horizon 1), Dr Maenhout S. (CRA) en Steven
(diensthoofd Horizon 2) zijn de dragers van
deze werkgroep. Interessante vormingen
opsporen, sprekers aanschrijven, evaluaties
bespreken, ... het is maar een greep van wat er
allemaal in de werkgroep gebeurt.
Een overzicht van de vormingen vinden onze
personeelsleden aan het prikbord in de kelder
of op de afdeling. Enkele voorbeelden van
onderwerpen zijn: slikproblemen, tillen en

fixatie, omgaan met personen met dementie,
decubitus,... .
Wanneer een vorming zich aandringt, dan
wordt deze nog eens extra in de kijker gezet
met een mail of affiche. De vormingen gaan
meestal binnenshuis door. Sinds kort worden
er via een digitaal platform (e-learning) ook
vormingen aangeboden aan onze
medewerkers. Ze kunnen deze vormingen dan
gewoon van thuis uit volgen. Medewerkers
moeten op twee jaar tijd 20 uren vorming
gevolgd hebben. Dat is wettelijk verplicht!
Een geleerd man is er (soms) twee waard!

Levenslang leren

Voorbeeld vernieuwd oproepsysteem
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Fotowedstrijd: Zomerse groeten uit...

Het leven in Ons Zomerheem

Zoals je in de vorige editie van de infokrant kon lezen, was er ook dit jaar een fotowedstrijd voor
personeelsleden, bewoners, vrijwilligers en sympathisanten. Het thema was “Zomerse groeten uit
…”, maar gezien de zomer weinig zomerse, warme momenten had, werden alle foto’s toegelaten.

In totaal namen 35 personen deel aan deze wedstrijd wat voor 266 foto’s zorgde. De jury,
bestaande uit Paul Stock (directeur), Veerle Vermeire (animatrice) en Mario Desmedt (kunstenaar
& huisfotograaf), kreeg de taak om 45 foto’s te selecteren! Deze 45 foto’s werden uitvergroot en
zijn ondertussen te zien in de fototentoonstelling die je in de gangen van de inkom van Ons
Zomerheem kan vinden.
De juryleden kozen de natuurfoto van medewerkster Kristine Mathieu, “de paardenfluisteraar” van
medewerkster Marleen Van Vlaenderen en de kikkerfoto van Klaas Van Gansbeke, zoon van
medewerkster Anne Verlodt. als hun favorieten.

De 45 foto’s trokken nadien naar alle afdelingen en ook daar werd een jurymoment gehouden.
Elke afdeling kreeg de taak om 3 favorieten te kiezen. Bewoners én personeelsleden konden alle
foto’s bewonderen en hun stem uitbrengen. Het label van “favoriet van …” is telkens te zien bij de
foto.

Maar omdat er meer mooie foto’s waren dan de 45 gekozen voor in de
tentoonstelling, worden er op andere manieren extra foto’s getoond. Zo
zijn er nog extra foto’s aan de bidruimte te zien, maar ook de kaft van
deze infokrant bevat heel veel mooie foto’s van kindergezichtjes. Allemaal
foto’s die deelnamen aan de wedstrijd. Want zeg nu zelf: wie wordt er nou
niet vrolijk van een blij kindergezichtje?
Elke foto op de kaft kreeg een nummer. Hieronder kan je zien van wie de
foto is.

Wil jij ook de tentoonstelling eens bezoeken en de prachtige foto’s
bewonderen? Dit kan nog tot eind november!

Weetje
• Van 15 november tot 26 november vindt opnieuw de week van de derde leeftijd plaats in

ons huis. Het thema waarrond we dit jaar gaan werken, is "Musical". Ons animatieteam is
volop bezig met het uitwerken van een planning. We mogen alvast een tipje van de sluier
oplichten en jullie laten weten dat we op maandag 15 november zullen starten met een
heus openingsbal. Haal alvast jullie dansschoenen boven. Verder zal er opnieuw een
wafelbak en slotshow ingepland worden. De slotshow zal omwille van corona gehouden
worden in 2 groepen. Ben je benieuwd naar dit alles? Nog even volhouden want
binnenkort zullen jullie meer te weten komen.

• Naast Facebook en onze website hebben wij vanaf nu ook Instagram (wzconszomerheem). Aarzel niet om ons te
volgen en blijf up-to-date van alles wat reilt en zeilt in ons huis. Het is misschien handig om ons toe te voegen zowel
op Instagram als Facebook om niets van ons huis te missen, want het zijn niet altijd dezelfde berichten en foto’s die
we posten op al onze kanalen. We hebben al heel wat volgers, maar hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Tot op één van
onze digitale kanalen!

De paardenfluisteraar van medewerkster

Marleen Van Vlaenderen

Foto van Kristine Mathieu (medewerkster)

Foto van Klaas Van Gansbeke, zoon van Anne Verlodt

(medewerkster)
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Jammer genoeg is de zomervakantie voorbij. Wat kijken we met een lach terug naar deze erg leuke maanden! Elke vakantieweek stond in het

thema van een soort ontdekkingsreis die we maakten in ons kinderdagverblijf. Zo knutselden we met crêpepapier ijsjes en vliegers. Op die manier

was het net of we aan de zee zaten. Als echte avonturiers aten we buiten en stempelden met onze handen een vuurtje. We knutselden een trein

waarmee we naar de dierentuin reisden en maakten gekke dierenmaskers om zelf eens een wild en gevaarlijk dier na te doen. We kleurden allerlei

toffe attracties voor ons eigen pretpark en verkenden de onderwaterwereld. Met onze handafdruk knutselden we visjes en beplakten een schildpad.

Bij onze onderwaterwereld mag eendjes vissen dan ook niet ontbreken.

Het leven in Ons Zomerheem

Groetjes vanuit de kinderopvang.

De zomer betekent natuurlijk ook buitenspelen want niets is zo leuk als ravotten in het zand, fietsen met een loopfietsje, glijden van de glijbaan…

gewoon even losgaan in de gezonde buitenlucht. Want als er iets speelt in de wereld, laat het de kinderen zijn!

Zo werd het al rap september…. En voor sommige

kindjes betekende dit afscheid nemen om zich nu

verder te mogen amuseren in de kleuterklas. Niet

alleen gingen er kindjes weg, maar er kwamen ook

een aantal sloebers bij! In september draaide alles

rond het thema groenten en fruit. We knutselden

erop los, speelden winkeltje en maakten een

groentenpuzzel. Wat was dat leuk!

Helaas namen we in september niet alleen afscheid

van enkele kindjes maar ook van een superleuke

collega en begeleidster. Emma Bral verliet ons team

om op Binnenhof 0 te gaan werken als

ergotherapeute. Missen zullen we haar sowieso.

Misschien dat we haar af en toe nog eens zien

passeren tijdens het wandelen met haar bewoners.

Sofie Vlaminck, onze nieuwe collega, komt Emma

vervangen! Wij wensen haar veel werkgenot bij ons

in de kinderopvang.

Groetjes vanuit de kinderopvang!

Dankjewel Emma voor de

mooie tijd, we gaan je missen!
Welkom aan Sofie!
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Brunchen in Ons Zomerheem

• Op zondag 26 september was
het een heel speciale dag op
Horizon 2. Simonne De Jaeger

werd maar liefst 101 jaar! Op
deze bijzondere dag kreeg ze
zelfs bezoek van burgemeester
Tony Vermeire die haar
persoonlijk wou komen
feliciteren. Hij bracht een mooi
geschenk mee en babbelde
voluit met de pientere Simonne.
Ze zongen samen een liedje,
klonken op de voorbije jaren en
toostten op de toekomst. Ook
op maandag 27 september
was het feest voor Simonne.
Dan werd haar verjaardag
gevierd in aanwezigheid van
alle bewoners van Horizon 2.
Het werd een gezellige
namiddag met een vermoeide,
maar tevreden Simonne op het
eind.

Weetje

• Sinds 2 augustus kan je ook
terecht in onze Bistro De Dreef
wanneer onze cafetaria Ons
Zomerheem gesloten is. Bistro

De Dreef is open op dinsdag en

donderdag van 14u tot 17u45.
In Cafetaria Ons Zomerheem

kan je terecht op maandag,

woensdag, vrijdag, zaterdag en

zondag telkens van 14u tot

17u45. Bistro De Dreef kan je
bereiken door het wandelpad te
volgen naar onze nieuwe
assistentiewoningen De Dreef.
De deur gaat automatisch voor
jullie open. Allen welkom in 1
van onze 2 cafetaria's.

Brunchen zijn in ons huis reeds een gekend concept. Per kwartaal proberen we er één te organiseren.
Voorlopig gaan deze door op eigen afdeling. Vele bewoners genieten ervan om nog eens zelf te kunnen
kiezen en aanschuiven aan onze buffetten. Deze zijn altijd rijkelijk gevuld dankzij onze keuken. Allerhande
koffiekoekjes, beleg en charcuterie zijn ter beschikking. Vers fruit en een uitgebreid gamma aan yoghurtjes
staan paraat. Een roerei, met of zonder spek, en een spiegelei, bij velen wel gekend als een paardenoog,
mogen hierbij niet ontbreken. Wij zijn steeds verwonderd hoeveel onze bewoners op zo een momenten
kunnen eten. Smaken doet het hen zeker en vast. Genieten jullie mee van enkele sfeerbeelden?

Bezoek Zuster Paul
Op donderdag 16 september was er een blij wederzien in Ons
Zomerheem, want we kregen bezoek van zuster Paul. Zuster
Paul is voor velen onder ons een oude bekende. Zij woonde
tot 2016 in het klooster in Zomergem waar nu onze huidige
kinderopvang gevestigd is. Zuster Paul woont nu in het WZC
in Zeveneken. Zij stelt het daar goed en was blij nog eens
terug te zijn in Zomergem (Lievegem).

We wensen haar en de andere zusters het allerbeste toe!

Vrijwilligers in de kijker: onze vrijwilliger en de duofiets.

Je hebt hem ongetwijfeld al zien
rijden, de duofiets. Dankzij de inzet

van onze vrijwilligers André en

Hendrik kunnen de bewoners en
gasten van DVC een fietsritje maken
in de tuin of in de omgeving. Voor de

ene bewoner is het een sportieve
uitdaging om de hele rit mee te

trappen; een andere bewoner laat
zich op een bepaald moment rijden.

Genieten van de gezellige babbel, het
buiten zijn en de steeds

veranderende natuur doet zowel aan
lichaam als geest deugd! Laat ons

hopen op nog veel mooie en zonnige
herfstdagen!
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Vrijwilliger zijn na corona...

Op donderdag 30 september was er een

bijeenkomst voor de vrijwilligers. Deze

bijeenkomst had tot doel alle vrijwilligers eens

samen te brengen, info door te geven over het

beleid, over de vernieuwde

vrijwilligerswerking, om hulpvragen te stellen

en vooral om nog eens gezellig samen te zijn.

Op het einde konden de vrijwilligers ook

stemmen op de foto’s van de fotowedstrijd en

hun favoriet kiezen.

Wat was het fijn om zoveel vrijwilligers terug

samen te zien. Het werd een amusante

namiddag met veel info, maar ook met veel

gelach.

We krijgen vaak vragen van nieuwe kandidaat-

vrijwilligers. Na een goed gesprek trachten

Katleen en Veerle deze geïnteresseerden aan

een vrijwilligerstaak te helpen. We zijn blij dat

zoveel mensen interesse hebben in het

vrijwilligerswerk en bij onze groep willen

komen.
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Week van de spirituele zorg: 11 t.e.m 15 oktober

Het leven in Ons Zomerheem

Elk jaar wordt er vanuit de beroepsvereniging van pastores aandacht gevraagd voor het belang van spirituele zorg voor mensen die aan de zorgen
van anderen zijn toevertrouwd, zoals o.a. de bewoners in een woonzorgcentrum.

Dit jaar luidt het thema ‘Rakelings nabij’.

Een eerste luik hierin is: “aanraken en aangeraakt worden”.

Tijdens de coronacrisis hebben we allemaal ervaren hoe belangrijk fysieke aanraking voor onze
mensen is. Door een passende, zachte aanraking verdwijnt de afstand en kan aanwezigheid,
aandacht, respect, troost, waardering, … op een diepmenselijke manier worden uitgedrukt.
Passende, steunende aanraking is onmisbaar voor ons spiritueel en emotioneel welzijn, zeker
als woorden tekortschieten.
Naast fysieke aanrakingen worden we uiteraard ook als mens “geraakt”.

We kunnen geraakt worden door de schoonheid van de natuur, door kunst, door een verhaal,
door een inspirerende persoon, … Wat ons raakt, vertelt ons veel over wat we waardevol vinden
in het leven, wat het leven zin geeft. Het geeft een inkijk in de spirituele dimensie van
mensen.

Zeker in de zorg voor mensen en de kwetsbaarheid van de ouderdom wordt de
zorgverlener (professioneel of als familielid) soms heel persoonlijk geraakt. Het is
dus een opdracht om te leren omgaan met dit “geraakt worden” en een evenwicht
te vinden tussen afstand en nabijheid, tussen loslaten en zich laten raken.

Om iemand nabij te zijn, om iemand aan te raken, is vertrouwen nodig…

“Vertrouwelijkheid tussen mensen vraagt zowel
om nabijheid als om afstand.
Het is net als bij het dansen.
Soms zijn we dicht bij elkaar,
raken we elkaar aan of houden elkaar vast.
Dan weer verwijderen we ons van elkaar
en scheppen we ruimte om vrij te kunnen bewegen.
Het kost veel moeite om steeds het juiste evenwicht te vinden tussen nabijheid en
afstand.
Het volmaakte evenwicht komt zelden voor,
maar je kunt er eerlijk en openhartig naar zoeken.
De dans die je dan te zien krijgt,
kan prachtig zijn.”

Henri Nouwen
Bron: pastoralezorg.be

De Japanse notenboom, Ginkgo biloba of ook wel eendenpootboom (naar de vorm van het
blad) of tempelboom genoemd, is een boom met een indrukwekkend verleden. Hij kwam 250
miljoen jaar geleden al voor op aarde en overleefde vele tijdperken waaronder die van de
dinosauriërs. Oorspronkelijk was hij verspreid over alle continenten, maar door de vele
miljoenen jaren met natuurrampen, meteorietinslagen en ijstijden werd hij sterk
teruggedrongen. In het wild komt hij vandaag enkel nog in bepaalde berggebieden in China
voor, maar ondertussen heeft hij als sierboom opnieuw de hele wereld veroverd.

Dat de Ginkgo tegen elke mogelijke bedreiging van de aarde is opgewassen, werd nog maar
eens duidelijk in 1945. Toen de Amerikanen op het einde van de oorlog een atoombom
dropten op Hiroshima, stonden tal van Ginkgo’s in de nabijheid van het epicentrum. Ondanks
de totale verwoesting kregen zij na enkele weken al opnieuw bladeren. Het waren de eerste
bomen die op de plek des onheils weer begonnen te groeien en ze werden daarom wereldwijd
een symbool van hoop. Die bewuste bomen staan er vandaag nog steeds, gezonder dan ooit.
Omdat de Ginkgo een aanzienlijke leeftijd kan bereiken (van sommige bomen beweert men
dat ze meer dan 3000 jaar oud zijn) zonder specifieke verouderingsverschijnselen te tonen, is
de boom ook voor de farmaceutische industrie interessant.

Ginkgo biloba : Een boom als geen ander.

Ginkgo biloba wordt nu veel verkocht als voedingssupplement dat onder andere
de bloedsomloop en hersenfuncties, zoals het geheugen en concentratie, zou
verbeteren. Ook al is er nog te weinig wetenschappelijk onderzoek die die
beweringen kan staven, kwaad kan het zeker niet.Dus: een boom die elke
tegenslag kan overwinnen, met gemak meer dan honderd jaar wordt én geen last
heeft van ouderdomskwaaltjes. Geen slechte keus om te planten in de tuin van
een woonzorgcentrum. Maar dat zal niet de reden zijn waarom hij hier gekozen
werd. Het is simpelweg een mooie, sierlijke boom die vooral ook nu met zijn
opvallende herfstverkleuring, zijn plaats in onze tuin verdient.
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Ons Zomerheem zet de kapeldeuren weer open.

Het leven in Ons Zomerheem

… zowel letterlijk: nog steeds uit voorzorg voor een mogelijke besmetting
… als figuurlijk: iedereen, familieleden van bewoners en anderen zijn opnieuw welkom in onze eucharistievieringen

De vieringen gaan 2 keer per maand door in de grote kapel op vrijdagnamiddag om 15 uur.
Van harte welkom om mee te vieren:
op 29 oktober, 12 en 26 november, 10 en 24 december

Voor de bewoners en de gasten van DVC is er op de andere vrijdagen om 10u30 een eucharistieviering in de
bidruimte.
Deze gaan dus door op:
vrijdag 15 en 22 oktober, 5 en 19 november, 3 en 17 december.

Een intentie kan aangevraagd worden via de receptie of bij Katleen (pastor).

Zelf ondersteboven van het nieuws dat de engel Gabriel haar bracht,
vertrekt Maria haastig naar haar nicht, waar ze drie maanden zal blijven
om haar bij te staan in de laatste maanden van diens zwangerschap.
Een oudere vrouw die voor het eerst zwanger is, zal wel wat hulp kunnen gebruiken,
zeker naar het einde van de zwangerschap toe.
Van zodra Elisabeth de groet van Maria hoort, wordt ze vervuld van vreugde
en springt het kind op in haar schoot.

Ik hoor de verhalen van mantelzorgers over de mensen voor wie ze zorgen,
die altijd wachten tot ze terug zijn… van hun werk, van hun boodschappen, van hun
vrijwilligerswerk.
Veel zieken zitten vaak alleen thuis en dan is de nabijheid van een mantelzorger het eerste
wat vreugde brengt in hun leven
en hen even uit hun eenzaamheid wegtrekt.
Mantelzorgers kunnen nooit lang wegblijven, want er zit altijd iemand op hen te wachten.
“Gij zijt gezegend”, zouden ze wellicht willen zeggen of zingen tot hun mantelzorger,
tot diegene die zich hun lot aantrekt en hen in alles, in hun goede en kwade dagen nabij wil
zijn.

Gij zijt gezegend omdat je mij nabij bent, omdat je voor me zorgt, om wat je voor me doet.
“Zalig jij, die nu reeds tot vervulling brengt wat God ons, mij heeft toegezegd, dat Hij mij
nooit alleen zal laten, dat Hij er altijd zal zijn.”
Die belofte incarneert de mantelzorger. Zij belichaamt concreet Gods zorg voor de mens,
zijn nabijheid, zijn troost. Ik zal er zijn voor jou.
En Maria antwoordt heel anders dan we zouden verwachten.
Maria zegt niet : "Ja, het is eigenlijk waar, ik ben echt een goede mens, ik zorg voor diegene
die mij nodig heeft, je mag me dankbaar zijn…"
Neen, Maria weet van waaruit, van wie uit ze leeft en geeft de dankbaarheid onmiddellijk
door.
“Ik ben verheugd om God mijn redder, die grote dingen aan mij deed… en door mij doet !
” Ik lig niet zelf aan de basis van mijn initiatief, maar het is vanuit Gods liefde dat ik dit kan
doen. Het is zijn liefde die ik mag doorgeven.”

Laat ons op voorspraak van Maria bidden voor al die mantelzorgers, voor al die mensen die
het evangelie dag na dag concreet gestalte geven in de zorg voor hun naaste.
En laat ons zelf op onze beurt zowel een beetje mantelzorger zijn voor elkaar, als ons
toevertrouwen aan de mantelzorg van elkaar en van Maria, patrones van de mantelzorgers.
“Dan wordt het aardse leven goed, omdat de hemel mij begroet.”

Met dank aan Zr. Katharina, abdis van de abdij OLV van Nazareth, Brecht

Even bezinnen : Maria als patrones van de mantelzorgers.

Woorden van paus Franciscus

Rivieren drinken hun eigen water niet; bomen eten hun eigen vruchten

niet; de zon schijnt niet op haar zelve en de bloemen geuren niet voor

zichzelf. Leven voor anderen is een natuurwet. Wij zijn geboren om

elkaar te helpen, ongeacht hoe moeilijk dit soms is. Leven is goed als

je gelukkig bent, maar veel beter als anderen gelukkig zijn door jouw

toedoen.
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Omringd door de liefde en goede zorgen van allen zijn van ons
heengegaan
· Mevrouw Jacqueline De Vreese (bewoonster Horizon 1) is overleden op 29 juni.

· De heer Julien Taghon (bewoner Binnenhof 0 en echtgenoot van Marcella Berth
bewoonster Binnenhof 0) is overleden op 02 juli.

· Mevrouw Florina Bellaert (bewoonster Binnenhof 0) is overleden op 08 juli.

· Mevrouw Nelly Van Hecke (bewoonster Binnenhof 1) is overleden op 17 juli.

· Mevrouw Agnes Lootens (bewoonster Horizon 2 en echtgenote van Gustaaf Snoeck
bewoner Horizon 2) is overleden op 19 juli.

· Mevrouw Yolanda Verhamme (bewoonster Horizon 1 en echtgenote van Julien
Dobbelaere bewoner Horizon 1) is overleden op 01 augustus.

· De heer Edgard Pollet (bewoner Horizon 1) is overleden op 05 augustus.

· Mevrouw Suzanne De Keer (bewoonster Horizon 2) is overleden op 06 augustus.

· Mevrouw Suzanne De Poorter (bewoonster Horizon 2) is overleden op 07 augustus.

· Mevrouw Hilda Van Kerckvoorde (bewoonster van onze assistentiewoningen) is
overleden op 24 augustus.

· De heer Willy De Paepe (bewoner kortverblijf) is overleden op 04 september.

· De heer Daniël De Paepe (bewoner Horizon 2) is overleden op 05 september.

· De heer Walter Temmerman (bewoner Binnenhof 1) is overleden op 07 september.

· Mevrouw Cecile Paelinck (bewoonster Horizon 2) is overleden op 16 september.

. De Heer Omer Verhelst (bewoner Horizon 1) is overleden op 04 oktober.

Overleden medewerkers, vrijwilligers of
familieleden van personeelsleden.
• De heer Gerard De Wulf, vader van Ann De Wulf (medewerkster Binnenhof 1), is

overleden op 08 augustus.

• De heer Gerrit Van Moorhem, vader van Ann Van Moorhem (medewerkster
keuken) is overleden op 09 augustus.

• Mevrouw Hilda Van Kerckvoorde (vrijwilligster in Ons Zomerheem), is overleden
op 24 augustus.

Gedenken is rouwen en

rouwen vraagt tijd, veel tijd…

Tijd om de pijn toe te laten

van het gemis en de leegte,

tijd om te wenen en hopelijk

ook mensen om je heen bij

wie je mag wenen.

Maar gedenken is meer dan

rouwen.

Het is ook: niet vergeten,

blijven herinneren.

Woorden en daden:

ze krijgen een plek in je hart

ze worden bewaard en

gekoesterd

als een geschenk dat blijft

en dat niemand af kan

nemen.

Maar gedenken is meer dan

niet vergeten en meer dan

herinneren…

Het is ook zien dat de liefde is

gebleven,

dat de verbondenheid nog

altijd levend is,

en dat je geliefden iets van

God in zich blijven dragen.

Een spoor van liefde dat

onuitwisbaar is

en dat je verdere levensweg

zal tekenen.

Gedenken is je geliefden in jou

laten leven.

voor en na hun dood…

bewerking van een tekst van

Carlos Desoete

Wij gedenken onze overleden bewoners en de overleden familieleden van het personeel op dinsdag 2 november in onze kapel.
Er is een viering om 14u30 voor de Binnenhoven, DVC en GAW en een viering om 16u voor de Horizons. De contactpersoon van de familie zal
hiervoor nog een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

Gedachtenisvieringen



21

Het leven in Ons Zomerheem

Pasta carbonara

De Filou

1. Zet een ruime kookpot met water op het vuur en breng aan de kook. Strooi een flinke snuif zout in het water.

2. Zet een braadpan op het vuur en verhit hierin een klontje boter en een scheutje olijfolie.

3. Snij het gerookte spek in blokjes en bak het in de hete pan. Laat het spek krokant bakken, maar roer de stukjes vlees wel regelmatig even om.

4. Neem een mengschaal en breek er de eieren in. Klop ze los met een garde en rasp de Parmezaanse kaas erbij. Roer de kaas door het
eiermengsel.
TIP Wees niet te zuinig met de Parmezaanse kaas

5. Zodra het water kookt, gaar je er de spaghetti in. Kook de pasta al dente, net niet beetgaar.
TIP Voor al dente wordt een kooktijd van 1 minuut minder gerekend dan wat er op de verpakking staat.

6. Giet het kookvocht af en doe de spaghetti in een ruime mengschaal.

7. Schenk het mengsel van eieren en Parmezaanse kaas over de warme pasta en roer alles voorzichtig om. Hierdoor garen de eieren en smelt de
kaas.

8. Strooi ook de krokante spekjes erbij en kruid de pasta met voldoende peper van de molen.
TIP Voeg geen zout toe: de kaas zorgt voor de zoute smaak.

9. Roer een laatste keer en serveer de pasta alla carbonara met nog wat extra geraspte Parmezaanse kaas.

Benodigdheden voor 4 personen:

• zout
• scheutje olijfolie
• enkele klontjes boter
• 250 gr gerookt spek
• 5 eieren
• 200 gr Parmezaanse kaas in een blok
• 500 gr spaghetti
• peper van de molen

Bereidingswijze:

Van Honsebrouck Filou behoort tot de groep van sterke, blonde bieren die hergisten op fles. Door
het gebruik van Belgische en Tsjechische aromahoppen biedt Filou een milde fruitigheid en
subtiele hopbitterheid. Het resultaat is een sterk, blond bier, een smaakvolle Tripel van 8,5´%.
Volgens de brouwers is dit een ondeugend bier zonder kwade bedoelingen. Een echte
allemansvriend dus!

Het bier wordt gebrouwen in Kasteel Brouwerij Van Honsebrouck te Izegem.
In de regio van Izegem wordt iemand die graag streken uithaalt een ‘filou’ genoemd. Ook in het
Frans gebruikt men dit woord om aan te geven dat iemand een deugniet is.
Filou, Belgisch Strekenbier is dan ook een bier dat best ondeugend uit de hoek kan komen. Op
regelmatige basis laat Filou van zich horen door het uithalen van een echte Filoustreek.

Het biertje gaat perfect samen met vlees- en visgerechten alsook met een lekker stukje kaas. Zeker
eens de moeite waard om te proeven.

Ingrediënten:

• 8 sneden oud, wit brood of dik brioche-brood.
• 3 eieren
• 1 dl room
• 1 dl melk
• 20 gram vanillesuiker
• 1 klontje boter

Bereiding:

1. Breek de eieren in een mengkom. Voeg de melk en room toe en klop alles los met een garde. Voeg de suiker toe en roer om.

2. Proef even of de balans goed zit en voeg eventueel nog wat van de genoemde smaakversterkers toe.

3. Verhit het klontje boter in een braad- of koekenpan. Zet het vuur niet te hoog, een matig vuur volstaat.
4. Dompel de sneetjes brood om beurten even in het beslag en bak langs beide kanten tot ze mooi goudbruin zijn.
5. Serveer onmiddellijk met extra zoetmakers naar wens (suiker, siroop, fruit, confituur,...)

Wentelteefjes
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Doorstreep de woorden in het rooster. Met alle overgebleven letters vorm je een passende zin.

Veel puzzelplezier!

BLADEREN

DENNENAPPEL

EIKELS

HAMSTEREN

KASTANJE

LAARZEN

MIST

NAJAAR

NOVEMBER

OKTOBER

PADDENSTOEL

PARAPLU

POMPOEN

REGENBUI

SEIZOEN

SPIN

VERKOUDHEID

VOGELTREK

WALNOTEN

WANDELING

Pret en verzet

Woordzoeker

Sudoku

Jefke zegt tegen zijn vader: "Pap, ik ga binnenkort trouwen!"

Zegt vader: "Zo, met wie dan wel?" "Met oma", zegt Jefke.

"Maar dat kan toch helemaal niet, dat is mijn moeder!", roept vader

verbaasd.

Waarop Jantje antwoordt: "Dat is toch niet erg, jij bent toch ook met mijn

moeder getrouwd !

°°°°°°°°°°°°°°°

Een houthakker is in het bos aan het werk.

Er komt een indiaan voorbij.

De houthakker vraagt aan de indiaan: ,,Weet jij of we dit jaar een strenge

winter krijgen?"

De indiaan: ,,Nou, zo te zien wordt het wel een strenge winter."

Even later komt er weer een indiaan voorbij.

De houthakker vraagt weer: ,,Zeg, krijgen we dit jaar een strenge winter?"

Ook deze indiaan zegt: ,,Zo te zien wordt het zeker een strenge winter."

Als de derde indiaan voorbij komt, vraagt de houthakker:

,,Hoe weten jullie nou dat het een strenge winter wordt?"

Zegt de indiaan.: "Anders zou jij toch niet zoveel hout hakken?"

Moppenhoek
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Schlagerfestival met Jo Vally
Nu we allen gevaccineerd zijn, keek iedereen uit naar een grote
muzieknamiddag. Op woensdag 6 oktober stonden de deuren van de
feestzaal van de school open voor het Schlagerfestival. Het werd een
onvergetelijke namiddag voor de bewoners van het rusthuis, de gasten
van de dagverzorging en de leden van Samana.

Om 13u15 gingen de deuren open en al snel liep de zaal liep vol met
200 aanwezigen! Filip Piens, zanger en animator, bracht er met
bekende liedjes onmiddellijk de sfeer in. Sommige aanwezigen hadden
het moeilijk om stil te zitten op de stoel. We zagen zwaaiende handen
en wiegende heupen…
Na een warm welkom van de directeur was het de beurt aan Jo Vally.
Het werd een namiddag met veel Vlaamse schlagers met onder meer:
‘Mooi is het leven’, en ‘Twee ogen zo blauw’. De echte fans van Jo Vally
gingen uit hun dak en wilden na het optreden met hem op de foto.

Het grote applaus voor Jo deed hem zichtbaar deugd. Een bis-nummer
mocht dan ook niet ontbreken.
Na het optreden werden we verrast op een dessertbord en een
frisdrank. Kwestie van op adem te komen… . Filip Piens ronde de
namiddag af met nog enkele meezingers. Met de hulp van vele
vrijwilligers werden alle aanwezigen begeleid naar hun kamer. Een
namiddag om van na te genieten.

Een dank ook aan Mieke Seghers, dochter van wijlen Gustaaf Seghers
en mama van Floortje Martens, ergotherapeute op Horizon 1. Zij was
de drijvende kracht achter de steun die we kregen voor die namiddag
van het Torfsfonds (= schoenketen). Dank aan Mieke en Schoenen
Torfs. Dank aan het animatieteam voor de schitterende organisatie!
Het schlagerfestival … een vaste waarde in het animatieprogramma van
Ons Zomerheem?!
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