
VOORWOORD

Beste lezers,

Neen, we gaan het niét nader
benoemen. We weten wat “het lelijke
beest” betekent. Wat het met ons en
met onze dierbaren – en met de hele
wereld – doét.
We “blijven in ons kot”. Dat zal nog wel
even moeten.
Nieuwjaar vieren? Het wordt zeker geen
feest zoals al altijd. Als het al een
feestje wórdt…

Nieuwjaar wórdt het wel. We zullen
2021 schrijven. Dat zijn zekerheden.
Meer dan ooit zullen we elkaar “Een
stevige gezondheid” wensen. “Veel
geluk” ook. – “Een vlotte verbouwing
van het huis”- “Een mooi
schoolrapport” – “Veel courage” - “Een
gezonde baby”…
Dat wensen zal “anders dan anders”
gebeuren. Moeilijker, vaak van op
afstand. Creatiever? – Misschien
formuleren we het wat persoonlijker?

En als we elkaar nu eens meer zouden
danken?

Het was de titel van een recent en
boeiend artikel in mijn krant.
Zie, dat is nu ne keer “e gedacht”, hé.
De wereld ook een beetje door een
andere bril bekijken. Neen, de miserie

niet onderschatten. Gewoon aan ons
taalgebruik regelmatiger een woord,
een dimensie toevoegen. Wat licht
willen brengen in deze donkere dagen.
Danken. Er zijn mensen die ons altijd
weer moed geven. Die naast ons staan.
Die voor ons blijven zorgen. Die
regelmatig de kinderen even opvangen.
Die wandelroutes uittekenen. Mensen
die ons een kaartje sturen. Die ons
opbellen. Die knipogen. Die als
vanzelfsprekend onze boodschappen
doen. Die ons een hart onder de riem

steken. Die even langs komen op de
dagen waarop dat mag en kan…
We hebben in deze barre tijd
ondervonden, waar het in ons leven
echt op aan komt. Hartelijkheid en
verbondenheid. Solidariteit en
medevoelen. Een begrijpende glimlach,
een belangstellende vraag, een

onverwachte attentie: dàt zijn de
dingen die ons rechthouden. Zij voeden
de hoop, dat het “morgen” weer beter
wordt. Zij maken die droom waar.
We voelen dankbaarheid om de vele
jaren dat we onze ouders, familie en
andere dierbaren bij ons mochten/
mogen hebben. Dankbaarheid voor de
warme thuis, voor de
ontwikkelingskansen die we hebben
gekregen/krijgen. – Dankbaarheid voor
wie in de donkere uren van verlies en
afscheid aanwezig waren.
Dankbaarheid voor gebaren van troost.
– Dankbaarheid om wie er zijn, om wie
in ons geloven – en op wie wij kunnen
bouwen.
Natuurlijk wensen we elkaar een
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“gelukkig” nieuw jaar. We moeten
vooruit. Ondanks veel weemoedige
herinneringen, met angst voor de
toekomst misschien.
Maar laat ons vooral blijven HOPEN.
Hopen dat de nachtmerrie in dit nieuwe
jaar voorbijgaat; er zijn gunstige
tekenen. Hopen dat de golf van
solidariteit niet wegebt in de komende
tijd. Die golf mee in stand houden.
Blijven weten wat er in ons leven
eigenlijk toe doet. Verbonden blijven.
Zelf een luisterend oor bieden. MENS
zijn.
Ondanks en niettegenstaande….: altijd
en altijd weer vertrouwen – en (laten)

ondervinden dat goedheid ook de
donkerste dagen een heldere rand
geeft, dat het zwartste verdriet
draaglijker wordt als we het mogen
delen…

DANK, ALLEMAAL, omdat jullie er zijn.
Zo verschillend – en toch zo gelijkend.
Oud en jong, divers van afstamming,
van interesses, van mogelijkheden….
SAMEN: een heel boeiende wereld op
zich.

Een GELUKKIG, MOEDIG,
VERTROUWVOL 2021!

Chris

Verpleeg- of zorgkundige: het blijft
een roeping voor één van de
mooiste beroepen.

Beste lezers,

We hebben de zorg voor onze zieken
en ouderen overgedragen aan
professionelen.
Was dit wel een goed idee? Vinden we
morgen nog burgers die willen zorgen
voor anderen? Ik ben er alvast van
overtuigd. Het is immers een privilege
om in de zorg- en welzijnssector te
mogen werken.

In volgende bijdrage citeer ik uit het
boek van Lon Holtzer over “De 7
privileges van de zorg”.

In een eigenzinnige hertaling van de 77
werkwerken ven van barmharan barmhartigheidtigheid duidt Lon 7
privileges van de zorgverlener.
De hoofdrol in dit verhaal is weggelegd
voor elke zorgverlener die dagelijks het
beste van zichzelf geeft. In dat geven
vindt hij/zij de essentie van zichzelf,
het mens-zijn en het leven. De bewoner
krijgt, zoals het hoort, het laatste
woord.
Voor “Samen Thuis” lees ik voor jullie
over de eerste 2 privileges. In een
volgend nummer volgen de andere.

1. De geDe gevvangenen vangenen verlossen.erlossen.
Dit privilege gaat over een actueel
thema: luisteren naar mensen en een
evenwicht zoeken tussen autonomie en
zorg. Mensen met een zorgvraag doen
een beroep op zorgverleners om hen (al
dan niet tijdelijk) te helpen en bij te
staan. Zorg en ondersteuning vragen is
nooit vanzelfsprekend. Het betekent
dat je een deel van je autonomie en je
vrijheid moet opgeven. Je bent
overgeleverd aan de goede zorg van
een ander en dat is zelden een
onverdeeld fijne gedachte. Het betekent
dat je een ander, een vreemde moet
toelaten tot het meest intieme zelf. Dat
doe je niet zomaar. Je laat niet zomaar
de eerste de beste tot jezelf toe.
Voor de zorgverlener is het een uniek
voorrecht om toegelaten te worden tot
de zorgvrager. Het geeft hem ongewild
macht over de zorgvrager en daarmee
samenhangend een grote
verantwoordelijkheid. Met dat privilege
moet de zorgverlener voorzichtig en
verantwoord omgaan. Hoe
contradictorische het ook klinkt, de
grootste opdracht van zorgverleners is
om zo weinig mogelijk zorg te verlenen
en zo veel mogelijk ruimte te geven aan
de zorgvrager om zijn eigen
autonomie, alle beperkingen in acht
genomen, te behouden. Als de
zorgverlener daarin slaagt, verlost hij
de bewoner een beetje uit zijn lijden. In
ruil krijgt hij dikwijls ongelooflijk veel
dankbaarheid terug. Ook dat is een

privilege.
Zorg mogen verlenen is een privilege,
geen vanzelfsprekendheid. De
zorgverlener krijgt toegang tot de
meest intieme kwetsbaarheid van een
zorgvrager. Dat geeft de zorgverlener
macht en een enorme
verantwoordelijkheid. Het is aan de
zorgverlener om de kwetsbare mens
die op een of andere manier ‘gevangen
zit’ in zijn beperkingen – door ziekte,
ouderdom, een handicap- op zo’n
manier te ondersteunen, te verzorgen
of te begeleiden, dat de zorgvrager zich
‘verlost’ voelt van zijn beperkingen,
zonder aan vrijheid en autonomie in te
boeten.
Goede zorg ontstaat altijd in een
individuele relatie tussen zorgverlener
en bewoner. Luisteren naar de
zorgvrager is cruciaal. Ook als wat we
horen niet strookt met onze eigen
opvattingen of vooronderstellingen,
moeten we als zorgverleners een
professioneel verantwoord antwoord
kunnen geven. Zorg en ondersteuning
bieden en tegelijk de autonomie en
keuzevrijheid van de bewoner
respecteren is mogelijk. Veel
zorgorganisaties moeten evenwel nog
loskomen van de eigen structuren en
gewoontes. Er is een omslag nodig
naar een cultuur van waarachtig
respect voor de autonomie. Een cultuur
die begint met het luisteren naar
bewoners.
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Goede zorg verlenen zit iemand in het
hart, maar kennis, kunde, ervaring en
empathie hebben tijd en ruimte nodig
om zich te ontwikkelen.
Leidinggevenden en oudere collega’s
moeten jonge zorgmedewerkers en
nieuwkomers coachen en begeleiden
om tot volle ontplooiing te komen.
Zorgvoorzieningen moeten hiervoor de
juiste context scheppen.

2. De ouder2. De ouderen ven verzerzororgen.gen.

Zorgverleners genieten het enorme
privilege om als mens heel dicht bij een
ander mens te komen. Goede zorg
veronderstelt daarom een
vertrouwensrelatie tussen zorgverlener
en bewoner. Dat vertrouwen moet
actief verworven worden. Als het er
eenmaal is, dan laat de bewoner de
zorgverlener toe tot zijn meest intieme
zijn. Lichamelijk, voor de verzorging en
de dagelijkse hygiëne, maar ook
psychisch en soms ook moreel. Als
zorgverlener deel je in de meest
intense hoop en het diepste verdriet, de
donkerste angsten en het innigste
geluk. Samen met de bewoner ga je als
zorgverlener op weg.

De bewoner is evenwel niet de enige
met wie je als zorgverlener op pad
mag. Meestal is er ook een partner, een
ouder, een broer of een zus, een zoon
of en dochter. Ook zij gaan mee op
weg. Ook zij spelen een cruciale rol in
de zorgverlening, in het
genezingsproces, in het empoweren
van de bewoner. Ook met hen moet de
zorgverlener een relatie ontwikkelen.

Die relatie met de partner, de familie en
de naaste kring van de bewoner is
uiterst complex. Deze mensen hebben
veel antwoorden die relevant zijn voor
de zorgverlening, maar ze hebben
tegelijk zelf veel vragen en
bezorgdheden. Ze bieden zorg en
ondersteuning als mantelzorger, maar
ze hebben tegelijk zelf aandacht, zorg
en ondersteuning nodig. Ze willen –
volkomen terecht – graag betrokken en

aangesproken worden, maar ook hun
draagkracht kent grenzen. Daarenboven
is niet elke relatie tussen een bewoner
en zijn familie even stevig en
fundamenteel goed voor het welzijn
van de bewoner. Als zorgverlener moet
je ook daar oog voor hebben. Het is
belangrijk om aan te voelen wie de
echte betekenisvolle ander is voor de
bewoner.

Relaties zijn nooit gemakkelijk. Ze zijn
des te moeilijker, complexer en
emotioneel geladen in een
crisissituatie, bij een langdurige en/of
complexe zorgnood of op een
sleutelmoment in het leven, zoals een
verhuis naar het woonzorgcentrum,
maar net in die momenten zijn deze
relaties met familie en naasten
noodzakelijk. Voor de bewoner, voor de
familie, voor de zorgverlener én voor de
kwaliteit van de zorgverlening.
Zorg verlenen is zoveel meer dan
iemand wassen of een injectie geven.
Zorg verlenen is een kwestie van
vertrouwen, van relaties opbouwen,
geven en nemen, ondersteunen en
loslaten. Als dat lukt, is dat meteen ook
het mooiste wat er is. De dankbaarheid
van de familie en de diepe voldoening
te weten dat je iemand echt de hand
hebt kunnen reiken, dat je het verschil
gemaakt hebt, is onbeschrijfelijk. Het is
een immens privilege.
Tegelijk houdt dit privilege een
opdracht in. Zorg verlenen is immers
nooit vrijblijvend. En dat mag het ook
niet zijn voor de samenleving. Met
formele zorg alleen kunnen we niet
tegemoetkomen aan de grenzeloze
noden en behoeftes in zorg en welzijn.
Maar belangrijker nog: met formele
zorg alleen kunnen we niet de kwaliteit
van zorg en ondersteuning bieden die
we voor onszelf zouden wensen. Indien
de bewoner een hechte band heeft met
zijn familie is mantelzorg even
noodzakelijk als medicatie voor een
goed herstel. Elke burger heeft daarom
een opdracht in een warme

samenleving. Samen moeten we elke
dag de zorgzame samenleving die we
voor onszelf en onze naasten dromen
waarmaken. Zorgverleners hebben de
opdracht om naasten bij deze opdracht
te begeleiden, het mogelijk te maken,
ondersteuning te bieden en ervoor te
zorgen dat mantelzorgers de nodige
aandacht krijgen om hun waardevolle
opdracht vol te houden.
Kwaliteitsvol zorg verlenen kan alleen
in nauwe samenwerking met de
zorgvrager en met zijn familie en met
zicht op de hele context. Het is een
privilege om deel te mogen uitmaken
van die intense relatie en om bewoners
en hun familieleden te mogen
begeleiden in soms moeilijke
scharniermomenten in het leven.

We hebben nog een weg af te leggen
op het gebied van participatie van
bewoners en familie, ook al beweegt er
op het terrein al een en ander. De
bewoner en zijn familie zijn
volwaardige partners in de zorg. Het is
een voorrecht om met hen samen te
mogen werken, zelfs al is dat niet altijd
evident of gemakkelijk.

Mantelzorgers zijn onmisbaar en
onbetaalbaar, maar ook zij zijn mensen
met grenzen. Mantelzorgers verdienen
ons respect, onze aandacht, zorg en
ondersteuning. De
vermaatschappelijking van de zorg is
een positief en waardevol verhaal, geen
afschuiven van verantwoordelijkheid.
‘Die bewoners verzorgen’ is een
opdracht en ook een voorrecht voor
elke burger.

BrBron: Lon: LON HOLON HOLTZERTZER is sinds 2010 door
de Vlaamse Overheid aangesteld als
zorgambassadeur. Samen met de zorg-
en welzijnssector wil ze de rijkdom en de
loopbaan-opportuniteiten van diezelfde
sector beter bekend maken.
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Korenbloem

Munt & Mirte

Dag iedereen,

Het nieuwe jaar is ingeluid - en

dan kijken we uit naar de

komst van de Drie Koningen. Ik

deel met jullie graag wat

herinneringen van onze

bewoners…

Eén van hen hier op Munt en

Mirte herinnert zich nog goed,

dat haar oudste zus steeds

voor de kostuums zorgde. ‘We

gingen verkleed in wat mijn

zuster had gemaakt. Maar

schoon was dat niet want zij kon

dat niet’. Toch trokken ze

verkleed de straat op om te

zingen van deur tot deur. De

centen die ze hiermee

verdienden, gingen steevast

naar moeder. Die spaarde het

geld dan op hun spaarboekje.

Niet iedereen mocht gaan

driekoningenzingen. Een

bewoonster herinnert zich dat

zij dat van moeder niet mocht,

omdat er te veel ‘aardig volk’ op

straat liep.

Er zijn nog heel wat bewoners

die zich de driekoningentaart

herinneren. Eén van de

mannen hier op Munt en Mirte

weet nog dat hij de boon niet

vaak heeft gevonden, omdat ze

thuis met velen waren. Toch

bleef het leuk om een stukje

van die taart te eten. Het

zorgde altijd voor een gezellige

sfeer in huis.

We kijken met zijn allen uit

naar de komst van de Drie

Koningen hier op de

woongemeenschap. Het zal

weer spannend worden om te

ontdekken wie de boon vindt

en gekroond mag worden voor

de dag.

Groetjes,

Lynn

Vogelzang

Tijm & Lavendel

Op 20 november ll. ging op onze
afdeling onze collega Linda Van de
Perre met pensioen.
Dat het een emotionele rollercoaster
werd, hoeven we niemand te
vertellen.
Covid 19 was er de oorzaak van, dat

het geen afscheid kon worden
zoals we dat gewoon zijn. Niettemin
zorgden we ervoor, dat het voor
Linda een onvergetelijke dag werd.
We hadden onze afdeling versierd
en Linda werd door de aanwezige
collega’s met groot applaus
verwelkomd. Nadien trakteerde ze
ook alle bewoners op bubbels en op
heerlijke taart.
Onze bewoners hadden heel leuke
filmpjes gemaakt, waarin ze hun

waardering uitten en haar een fijn
pensioen toewensten.
Onze directie bedankte haar met
een mooie toespraak en met een
bloemetje.

Je wordt gemist, Linda! Geniet van
je welverdiende pensioen!

Jessica



5

RESIDENTIE SARA

Lichthove 2

Koriander & Marjolein

Zalig kerstfeest en
een gelukkig 2021!

Koriander & Marjolein bouwden op 15
december hun kerstfeestje met veel
koffie, Glühwein en overheerlijke
wafels. Het was een zeer gezellige
namiddag. Er werd veel gelachen en
gezongen. De sfeerbeelden spreken
voor zich.

Volgens mevr. De Luyck waren de
motto’s van de dag:

“ Een glaasje gedronken, vivan de
libertoëit. Drinken doe men altoëit.”
“Zet het glaasje aan de lippen, laat het
zachtjes binnenglippen, Zet het zachtjes
aan uw mond, want het drinken is toch
gezond.”

Ik dank gaarne de personeelsleden en

de vrijwilligers voor de geslaagde
namiddag.

Het team Koriander & Marjolein wenst
onze bewoners, vrijwilligers,
familieleden en collega’s van harte
een gelukkig 2021!

Bjorn

“Vergeet het afgelopen jaar

Trek uw handen uit het haar

Want nu gaat het beginnen:

In 2021 zullen we wel winnen

Gezondheid, liefde en geluk,

Je zal zien: onze hoop kan niet meer stuk.”
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Zilverberk

Dille & Kamille

Lichthove 1

Hop & Mout

De Ouderenweek, een week waarin lekker
eten, plezier, muziek en veel kleur centraal
stonden. Met ons thema ‘fluo’ begonnen we
de Ouderenweek, maar anders dan andere
jaren moesten we ons aanpassen aan de
maatregelen; covid 19, weet je wel. Doorheen
de week lekker gegeten, gedronken en
gezongen. De week afgesloten met een

optreden van de accordeonist. Een dag die bij
vele bewoners in het geheugen zal blijven,
de benen even los gegooid op maat van de
muziek en genoten van elkaars gezelschap.
Het was een week waarin dat we alle zorgen
even konden vergeten en volop konden
genieten van de kleine dingen.
Sare

Tijdelijk personeelslid

Ik ben Stephen De Rouck; ik ben 25 en woon in
Denderleeuw.
Ten gevolge van de COVID-19 pandemie heb ik, jammer
genoeg en zoals veel anderen, mijn job verloren.
In het “normale” leven ben ik doordeweeks
administratief bediende – en in het weekend heb ik in
bijberoep een evenementenkantoor, de “Corvus Social
Club”, waar ik, vooral in het thema van de jaren 20 tot
en met 60, dansevenementen organiseer.

Een maand geleden ging ik tijdelijk aan de slag in WZC
Sint-Rafaël, als woonleefassistent op de
woongemeenschap Zilverberk.
De bewoners zijn zeer dankbaar; het werk schenkt mij

ook zelf veel voldoening. De hr. Langerock schreef in
“Het woord is aan onze bewoners” over mijn
ervaringen. Ik voeg er nog eentje aan toe: als Jan geen
dutje aan het doen is, durven we ook wel eens bij te
kletsen over muziek. Hij heeft o.a. Glen Miller CD’s die
hij graag draait. Ik herken hier nogal wat muziek in die
ik ook op mijn dansfeesten graag laat horen.
Ik werk hier intussen ruim een maand. Ik heb hier al
zoveel fijne momenten beleefd met de bewoners. Ik zie
hen allemaal even graag.
Deze tijdelijke job is misschien wat ongewoon voor mij.
Toch ben ik er van overtuigd, dat de ervaring in mijn
loopbaan een van de rijkste zal zijn; ik zal ze zeker
meenemen naar de toekomst.
Ik heb hier ook eindeloos veel respect gekregen voor
iedereen die aan de slag is in de zorgsector.

Ik weet niet of iedereen zich mij zal blijven herinneren,
maar ik zal alvast niemand van de bewoners vergeten.
Die blijven mij voor altijd nauw aan het hart liggen.

Stephen

De Ouderenweek
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5 januari: dhr. Denis De Schrijver, Hop en Mout
11 januari: mevr. Agnes Cobbaert, Hemelhuize
17 januari: mevr. Germaine Tas, Hemelhuize
22 januari: mevr. Malvina De Coninck, Hemelhuize
23 januari: mevr. Hubert De Meyer, Hemelhuize
25 januari: mevr. Clementine Hals, Herfstvreugde
26 januari: mevr. Lena Meyts, Zilverberk
29 januari: mevr. Ghislaine Keymeulen, Hemelhuize
4 februari: mevr. Maria Verhavert, Zilverberk
5 februari: dhr. Petrus Arys, Zilverberk
9 februari: dhr. Robert Michiels, Hop en Mout
17 februari: mevr. Myriam Sanders, Hemelhuize
18 februari: mevr. Louisa Van der Schueren, Herfstvreugde
20 februari: mevr. Marie Pennewaert, Hemelhuize
22 februari: dhr. Jean Blanchin, Hemelhuize
25 februari: mevr. Maria Van Lint, Hop en Mout

Residentie Rafaël

Residentie Sara

NIEUWS OVER BEWONERS

Een bloempje voor de jarigen

Voor altijd bij de Heer

Residentie Rafaël

Residentie Sara

Dille en Kamille:

Op 17 november overleed op 89-jarige leeftijd mevr. Yvonne Appelmans
Op 26 oktober overleed op 85-jarige leeftijd mevr. Gabriëlle Van Audenaerde
Op 14 november overleed op 87-jarige leeftijd mevr. Josephine De Schrijver

Linde en Maretak:

Op 28 oktober overleed op 88-jarige leeftijd dhr. Petrus Breynaert
Op 31 oktober overleed op 68-jarige leeftijd mevr. Lynda Baeyens
Op 7 november overleed op 87-jarige leeftijd Abt Jozef Verschelden
Op 9 november overleed op 82-jarige leeftijd dhr. Egidius Geeraerts
Op 18 november overleed op 76-jarige leeftijd mevr. Magda Van den Steen
Op 19 november overleed op 100-jarige leeftijd dhr. August Van Asbroek

Hop en Mout:

Op 17 november overleed op 89-jarige leeftijd mevr. Yvonne Appelmans

Klaver en Oleander:

Op 26 oktober overleed op 85-jarige leeftijd mevr. Joanna Van Rampelbergh

Munt en Mirte:

Op 19 november overleed op 88-jarige leeftijd mevr. Lea Demaegd

Koriander en Marjolein:

Op 9 oktober overleed op 75-jarige leeftijd mevr. Gemma Van Valckenborgh
Op 20 oktober overleed op 93-jarige leeftijd mevr. Leontina Troch
Op 13 november overleed op 87-jarige leeftijd mevr. Maria De Backer
Op 13 november overleed op 70-jarige leeftijd dhr. Marc Fonck
Op 18 november overleed op 87-jarige leeftijd mevr. Alice Saeremans

Tijm en Lavendel

Op 30 september overleed op 87-jarige leeftijd mevr. Clementine Guinez
Op 4 oktober overleed op 97-jarige leeftijd mevr. Marie-Louise Leloup
Op 12 oktober overleed op 93-jarige leeftijd mevr. Maria Steylemans
Op 4 november overleed op 92-jarige leeftijd dhr. Marcel Vandroogenbroeck

Van harte welkom

Residentie Sara

Van harte welkom op Klaver en Oleander

Mevr. Christiane Cobbaut, afkomstig van
Erpe-Mere
Dhr. Ghislain Van de Perre, afkomstig
van Denderleeuw
Mevr. Agnes Cobbaert, afkomstig van
Affligem

Residentie Rafaël

Van harte welkom op Koriander en

Marjolein

Dhr. Marc Fonck, afkomstig van
Meerbeke
Mevr. Delphine Van den Brande,
afkomstig van Liedekerke
Mevr. Lucienne Bronselaer, afkomstig
van Liedekerke

Van harte welkom op Tijm en Lavendel

Mevr. Marie-Paule Lampo, afkomstig
van Affligem
Mevr. Idalie Mariën, afkomstig van Asse

5 januari: mevr. Agnes Stockman, Koriander en Marjolein
17 januari: dhr. Camillus De Boever, Munt en Mirte
21 januari: mevr. Godelieve Lauwereys, Munt en Mirte
22 januari: dhr. Frans De Schepper, Munt en Mirte
23 januari: mevr. Germaine Adriaens, Koriander en Marjolein
24 januari: mevr. Celestine Cobbaert, Tijm en Lavendel
24 januari: dhr. Albert Asselman, Tijm en Lavendel
30 januari: mevr. Idalie Marien, Tijm en Lavendel
31 januari: mevr. Francine Vonck, Munt en Mirte
2 februari: mevr. Christel Cardon, Koriander en Marjolein
7 februari: mevr. Linda Christiaens, Koriander en Marjolein
7 februari: Broeder François Peleman, Tijm en Lavendel
11 februari: mevr. Anna Breynaert, Koriander en Marjolein
28 februari: mevr. Ivonne Neukermans, Munt en Mirte
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Vinger aan de pols

De Vlaamse Ouderraad lanceert de
campagne:
“Kopzorgen verdienen zorg”. De
organisatie vraagt daarmee aandacht
voor het psychisch welzijn van
ouderen. In dialoog met ouderen,
experten en medewerkers op het terrein
gaat de Ouderraad op zoek naar hoe
het beter kan. Doel is, het pad te
effenen voor de geestelijke
gezondheidszorg die ouderen
verdienen: van een luisterend oor tot
psychische hulp.
Die noden zien we door corona alleen
maar toenemen. “We weten dat de
psychische aandoeningen bij ouderen de
afgelopen maanden toenamen. En we zijn
heel bezorgd over wat de komende
maanden brengen.” Elk jaar opnieuw is
de najaarsperiode een tijd waarin de
eenzaamheidsgevoelens toenemen. In
combinatie met de nieuwe coronagolf
en de extra maatregelen, zal de zorg
een hele uitdaging worden.

Op www.kopzorgen.be ontdek je alvast
boeiende interviews met filosoof Jean
Paul Van Bendegem en
ouderenpsycholoog Luc Van de Ven –
bekend van het Canvas-programma
“Therapie”. Ook lees je er moedige
getuigenissen van ouderen met
kopzorgen – en initiatieven van
professionals die dag in, dag uit op het
terrein aan de kar trekken. Voor de

komende maanden plant de Vlaamse
Ouderenraad, samen met een brede
waaier aan partners, nog diverse
initiatieven.
In “De Morgen” van 21 oktober 2020
schreef ouderenpsycholoog Veerle Van
Vlierberghe een opiniestuk over de
noodzaak aan (financiering voor)
psychologische ondersteuning in
wooncentra.
Als VZW Zorg-Saam ZKJ, die 15
christelijke woonzorgcentra groepeert,
ondersteunen wij haar pleidooi. Tegelijk
willen we het graag opentrekken vanuit
onze werking. Mentale ondersteuning
neemt binnen onze voorziening
namelijk verschillende vormen aan.
Voor de volledige tekst van Filip
Vandaele en Stijn Van den Bossche,
Beleidsmedewerkers vzw Zorg-saam
ZKJ verwijs ik graag naar https://
www.zorg-saam.be/nieuws/kopzorgen-
verdienen-zorg

Veerle

“De laatste dagen en de laatste vragen

van het verleden jaar staan voor de deur.

De bomen kouder en de dromen ouder

maar de verwachting nog vol gloed en kleur.

Wat wij geloven: het Licht van boven is niet te doven,

stelt niet teleur.”

Michel de Ghelderode
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Hoe houden we ons brHoe houden we ons brein gezein gezond?ond?

We kunnen niet vermijden dat onze
hersenen er met het ouder worden op
achteruitgaan. Het menselijk brein
krimpt bij het ouder worden, maar niet
alle hersenen verouderen op dezelfde
manier. Uit onderzoeken naar het korte-
termijngeheugen is gebleken, dat dit
geheugen met ouderdom meestal
afneemt, maar dat anderzijds bij de
helft van de ouderen hun geheugen
niet onder doet voor dat van een 25-

jarige.
Ouderen hebben ook een trager
psychomotorisch tempo dan jongeren.
De snelheid waarmee informatie en
bijbehorende commando’s worden
verwerkt, neemt af. Maar de verschillen
tussen oudere personen en 25-jarigen
wordt pas merkbaar, wanneer er hoge
prestaties dienen te worden geleverd.
Ouderen die hun hele leven geestelijk
en lichamelijk fit zijn gebleven, hebben
dan ook meestal tot op hoge leeftijd
prima functionerende hersenen.

Hoewel “verouderen” in de volksmond
vaak geassocieerd wordt met
neurodegeneratieve ziektes zoals
Alzheimer, kunnen mensen dus heel
goed oud worden zonder één van deze
ziektes te ontwikkelen. Daarom is het
van belang, ons brein zo lang mogelijk
gezond te houden.

Onderstaande tips helpen je, je brein
gezond te houden!

Kirsten
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Warme zorg

Sinds kort draagt ons Woonzorgcentrum Sint-Rafaël het label ‘Ons hart klopt voor u’. Er hangt een banner aan de gevel van
de residenties; enkele medewerkers dragen een badge,….

Deze zorgvoorziening biedt ouderenzorg vanuit het hart: Kwaliteitsvol, betaalbaar en toegankelijk.

Hiermee onderschrijven we zes engagementen waarbij ‘mens en zorg’ centraal staan:

1. Hier krijgt u persoonlijke zorg: afgestemd op uw noden, want ons hart… klopt voor u.
2. Hier vindt u een hartelijke thuis: we creëren een veilige, warme en vertrouwde omgeving en bouwen zo mee aan een

nieuwe thuis.
3. Hier werken warme, gemotiveerde én deskundige mensen: zij geven echt om u en om elkaar.
4. Hier bespreken we uw zorgtraject zoveel mogelijk in dialoog: zowel met u als met uw naasten.
5. Hier staan uw levenskwaliteit en uw welzijn centraal: we gaan er steeds respectvol en verantwoordelijk mee om.
6. Hier gaan al onze inkomsten naar uw zorg én naar onze medewerkers: dat is de kern van ons sociaal

ondernemerschap.

We gaan samen met al onze medewerkers voor echte levenskwaliteit in een veilige zorgomgeving.

In 2021 gaan we opnieuw aan de slag met een aantal projecten:

• Evaluatie van het thema wonen en leven (PREZO) – stand van zaken in Woonzorgcentrum Sint-Rafaël.
• Nog meer digitaliseren. (Vb. aftekenen van medicatie via het elektronisch zorgdossier)
• Projectwerking interne groep dementie: Binnentuinen Munt en Mirte

• Meer vrijheidBEVORDERENDE maatregelen; – fixatie-arm beleid
• Minder psycho-farmaca.
• …

En nog veel meer…

Alle voorzieningen met het label “Ons hart klopt voor u” zijn aangesloten bij Zorgnet-Icuro, een Vlaams netwerk van
zorgcentra die kwaliteitsvolle, betaalbare en toegankelijke zorg vanuit het hart bieden.
Meer info op www.onshartkloptvooru.be

Kirsten

Ons Woonzorgcentrum draagt het label “Ons hart klopt voor u”.
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I.v.m. deze advertentieruimte

kan u contact opnemen via

tel. 053 66 65 79 (Dhr. Langerock)



12

NIEUWS OVER MEDEWERKERS

Vacatures voor vrijwilligers

Wij zoeken

VRIJWILLIGERS VOOR DE WOONKAMERWERKING

Voor meer inlichtingen contact opnemen met

mevr. Hadewych Daem,

verantwoordelijke vrijwilligerswerking.

VIa e-post: daemh@strafael.zkj.be

of telefonisch op dinsdag of donderdag

op tel. 053/66.65.79

Wat?

Je staat het personeel bij bij het ontbijtgebeuren. In de

loop van de voormiddag steek je een handje toe bij het

reilen en zeilen in de woonkamer. Je helpt bij het

middaggebeuren.

Of help je liever tijdens de namiddag? Dan help je bij het

bedienen van de koffie, help je bij het namiddaggebeuren

en help je bij het avondmaal.

Je bent een steeds aandachtige aanwezige, met warme

aandacht voor de ouderen. Je helpt, je staat er dus niet

alleen voor!

Wanneer?

Op dagen die jij kiest van 8 u-10 u of tot 12 u

Waar?

Residentie Rafaël en Residentie Sara.

Lieve mensen/collega’s,

Bewoners en collega’s van Hemelhuize

kennen mij al. Mijn naam is Bart Arijs.

Ik ben 47 en woon in Aalst. Ik besloot

vrijwilligerswerk te gaan doen, omdat

wij, - als wij samen de rangen sluiten,

elkaar helpen en steunen, - samen uit

deze moeilijke periode komen.

Ik vroeg aan een brandweerman waar

ik mij kon aanmelden voor

vrijwilligerswerk. Hij antwoordde mij:

'Via het Rode Kruis'. Op die manier ben

ik in deze warme, leuke, uitnodigende

organisatie beland.

Ik werk graag met mensen; het geeft

mij voldoening en een goed gevoel. Een

praatje maken met de bewoners, naar

hen luisteren, een lach op hun gezicht

toveren. Het respect, de dankbaarheid

en de liefde die je daarvoor krijgt, zijn

niet te omschrijven.

Voor mij is het belangrijk, kwalitatieve

zorg te verlenen en de bewoners in een

toegankelijke organisatie centraal te

zetten. Vrijwilligers kunnen hier veel toe

bijdragen. Zij voeren taken uit, taken

die het zorgkundig personeel ook

uitvoert, maar hierdoor krijgen

zorgkundigen ruimte en tijd om

prioritaire taken uit te voeren.

Na de coronacrisis wil ik mij, samen

met dit fijne team, graag blijven

engageren voor de lieve bewoners

binnen deze organisatie.

Groetjes,

Bart

Hoekje van de vrijwilliger
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Over onze medewerkers

Op 14 oktober werd Lily geboren, kleinkindje van Ingrid
De Meter, personeelslid Tijm en Lavendel.

Residentie Rafaël Residentie Rafaël

Op 30 oktober overleed op 89-jarige leeftijd de vader van
Illona Svareviciute, personeelslid van de keuken.

Van harte proficiat! Onze oprechte deelneming

Residentie Sara

Op 7 augustus werd “Mila” geboren, dochtertje van Ionut
Braescu, personeelslid van woongemeenschap Hop en
Mout.

Residentie Sara

Op 16 november overleed op 96-jarige leeftijd dhr.
Maurice Baeyens, vader van Conny Baeyens, personeelslid
van Herfstvreugde.

Aalsterse vlaai
Wat heb je nodig?

6 mastellen (platte kaneelkoeken)
1 l melk
5 eieren
400 g kandijsiroop
1 snuifje kaneel

Ook Aalst staat bekend voor zijn
vlaai. Die wordt bereid op basis
van mastellen. Vandaag de dag
wordt hij gesmaakt bij de koffie of
als dessert. Oorspronkelijk
werden de vlaaien gebakken om
overschotten van brood,
speculaas en peperkoek te
verwerken.
De Aalsterse vlaai heeft al een
hele geschiedenis. Wanneer hij
voor het eerst werd gebakken
weten we niet, maar hij wordt al in
de 16de eeuw vermeld! Niemand
minder dan Pieter Breughel

verwijst in zijn schilderij “De
spreekwoorden” naar de vlaaien.

De vlaaien werden dus
oorspronkelijk gemaakt om
overschotten te verwerken. Wie
geen oven had, kon haar/zijn vlaai
naar de bakker brengen om die te
laten bakken. Op de duur
begonnen de bakkers zelf vlaai te
maken. Die werd gebakken in
stenen komen die dan werden
geleend en nadien moesten
worden teruggebracht.

Bereidingswijze:

Verwarm de oven voor op 175 °. Hak de mastellen fijn. Breng de melk aan
de kook en voeg de suiker toe. Giet de melk over de mastellen en laat
weken. Meng goed.
Klop de eieren los met de kaneel. Voeg de losgeklopte eitjes en de
kandijsiroop bij de mastellenmix. Gebruik hiervoor evtl. je keukenrobot of je
mixer.
Giet de brij in een ingevette keramieken bakvorm en laat 1u25 bakken in de
oven. Controleer of de vlaai goed gebakken is. Hij mag ook niet te droog
zijn. Laat afkoelen in de bakvorm.

Bron FB

Yolande
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Pastorale dienst

Advent, Kerstmis en een nieuw jaar in coronatijden. Het
werd anders. Wij wouden vieren maar het was niet zo
uitbundig als andere jaren...

Was er dan destijds zoveel te vieren? De hoogzwangere
Maria was nergens welkom. Een stal bood onderdak.
Een kind in een voederbak. Geen veiligheid, geen
zekerheid. En toch gebeurt het wonder: engelen juichen,
herders komen op bezoek, koningen brengen
geschenken.

We willen het opnieuw beleven: Gods Zoon in een
armoedige stal. Wij willen zien hoe de Allerhoogste in
een kind tot ons komt. We willen zien, horen, voelen,
beleven.

Licht aan het einde van de tunnel. Licht dat geboren
wordt en perspectief, op het einde, of alleszins een
verbetering van deze pandemie. We leven in
verwachting. We bevinden ons in een nieuw jaar, maar
door de huidige omstandigheden bevinden ons
momenteel nog steeds een beetje in de adventstijd.
Sterker nog wij leven wij al een heel tijdje in “een
adventsperiode”. Wij mogen verwachten, wij mogen
hopen en wij mogen geloven dat het Licht komt. God
laat ons nooit alleen, ook niet in de donkerste tijden.
God is voor ons, God is naast ons, God is altijd om ons
heen. Wanneer je denkt dat je helemaal alleen bent. Bid
of richt je tot Hem in stilte. Ervaar dat hij steeds zijn
Geest zendt, zodat je ervaart: “Ik sta er nooit alleen
voor”.

Ik wens jullie allen veel moed, geluk en vooral een
goede gezondheid en bid dat deze pandemie snel mag
stoppen voor ons allen!

Groetjes,

Jens
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Even terugblikken

Hop en Mout:

- gymnastiek

- knutselnamiddag
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Even terugblikken

Sinterklaas op bezoek

op Woongroep

Hop en Mout
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Even terugblikken

Sinterklaas op bezoek op Woongroep

Hop en Mout
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Even terugblikken

Ouderenweek Residentie Rafaël
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Even terugblikken

Residentie Sara: mosselen eten

Tijm en Lavendel: Spelnamiddag



20

VARIA

Even terugblikken

Residentie Sara: Ouderenweek
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Even terugblikken

Sinterklaas op bezoek in Residentie Sara
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Even terugblikken

Hop en Mout: Kerstfeest
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Nieuwjaarsdeuntjes

Het oud jaar is ten ende,
het nieuwe jaar komt aan.

Geef ons wat koeken en noten,
een wafeltje of geld,

daarom hebben wij gebeld.
Ge weet wel waarom wij hier staan

met onze lege knapzak aan.
Hemel en aarde altegaar

wensen een zalig nieuwejaar.

Met deze slechte tijden
gaan wij om nieuwejaar,

wij gaan om wat te krijgen,
zo zingen we hier en daar.

Gelukkig Nieuwjaar!

6 januari: Driekoningen

Hier treden wij, Here, met onze sterre,
we zoeken Heer Jezus, we komen van verre.

We klopten aan Herodes’ deur,
Herodes, de koning, kwam zelve veur.

Hij sprak met een alzo vals hart:
Hoe ziet de jongste van de drie zo zwart?

Al is hij zo zwart, hij is wèl bekend,
hij is de koning van Oriënt.

We kwamen de bergen opgegaan
en zagen de sterre daar stille staan.

O, sterre, gij moet er zo stille niet staan,
gij moet met ons naar Betlehem gaan,

naar Betlehem, de schone stad,
Waar Maria met haar Kindeke zat.
Zij gaven dat Kindeke menigvoud:
wierook en mirre en rood fijn goud.

Wie zijn de Wijzen?

Zij die naar boven kijken,
naar de hemel en zijn tekens;

die waken en uitzien naar de ster.

Maar wijzen hebben ook oog voor wat beneden ligt,
voor de aarde en haar wegen, voor de dag en het licht.

Wijzen durven omwegen maken.
Wie lijnrecht naar zijn doel wil,

doet de wereld en de mensen geweld aan.
Niet wij maken de weg. De weg maakt ons.

Wijzen zijn zij die altijd op weg willen gaan, altijd opnieuw
willen beginnen. Want wat in één keer wordt gevonden,

is voorbarig en onbetrouwbaar.
Wijzen zijn zij die terugkeren naar huis,

verdwijnen in stilte, terug naar hun werk
en naar hun plaats onder de mensen.

Want daar wacht het leven.

Karel Staes

2 februari: Onze-Lieve-Vrouw Lichtmis

Wees gegroet

Een somber, moe en angstig man,
zo simpel als hij bidden kan:

Maria, wees gegroet.

Gij glimlacht, daar g’in licht gewaad
in felle zon te glanzen staat
want gij zijt mild en goed.

En ‘k glimlach naar het ogenlicht
dat teer maakt uw verdroomd gezicht

en mij vertrouwen doet.

Glimlachend zien w’elkander aan,
geef dat ik zó voor u mag staan

eens, en voorgoed.

Maria, wees gegroet

Hubert van Herreweghen

Winter

Weg de woorden die naar bloemen ruiken
weg de kinderen weg de vogels

Wordt de stem van de zee gesmoord?

De winter slaat weer toe
kou te over en ademnood

Niettemin
bomen zingen van voetstappen in aantocht.

Hanna Kirsten
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Carnaval

Een optocht door de straten
met iedereen verkleed,

dan weet je hoe dat gekke feest
van al die mensen heet!

Ga jij alleen maar kijken,
of doe je liever mee:

als olifant of muzikant
of als een toverfee,

een danseres, een zeepiraat,
een vlinder die de lucht ingaat,

een dikke dame, een konijn:
je kunt van alles zijn!

Niemand die je dan herkent,
die kan weten wie je bent

en dat is juist zo fijn!

Nannie Kuiper

Poëziehoekje

Begin van de vastentijd

Al hebben wij dit jaar niet veel gefeest,
door die corona, dat virusbeest,

toch kan dat vasten voor velen geen kwaad,
we denken beter aan waar het om gaat.

“Blijf in uw kot!” ‘k Word bijna zot,
Alleen zijn is nu al maanden mijn lot.
Ik heb getreurd, gevloekt en gezaagd,

werd door compassie met mijzelf geplaagd.

Ik heb gedubd en gefilosofeerd.
Intussen heb ik toch heel veel geleerd:

denk meer aan een ander, je kan altijd iets doen.
Al mag het geen knuffel zijn, zeker geen zoen:
glimlach eens meer, vraag ook hoe het gaat,

met zagen en klagen is niemand gebaat.
We delen de zorgen, we zijn mens-met-mens.
Denk meer aan een ander: dat is mijn wens

voor u, voor mij.
Na vasten komt Pasen. WE gaan zij aan zij.

(Ingezonden door de dochter van een bewoner.)
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Onze wedstrijd

Voor de liefhebbers.

Kennen jullie het juiste antwoord op de volgende vragen?

Katoen is een stof die onder andere gebruikt wordt om kledingstukken te maken. Is katoen:

a. een synthetische stof

b. afkomstig van een dier

c. afkomstig van een plant?

Een kiwi is een eetbare vrucht. Er bestaat echter ook nog een dier met dezelfde naam. Is dat:

a. een vlinder

b. een vogel

c. een vis?

Het gevaarlijkste deel van een ruimtevlucht is:

a. het vertrek vanaf de aarde, wanneer de motoren ontbranden

b. het naderen van de maan, omwille van de aantrekkingskracht van de maan

c. het terugkeren naar de aarde, bij het binnenkomen van de dampkring

De lucht bestaat voor meer dan de helft uit:

a. zuurstof

b. argon

c. stikstof

In ons volgend nummer vinden jullie de oplossingen. Succes!

Chris

Antwoord: appel=6; bananen=4; kersen=2 => 2+6+4=12

Woordzoeker
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Humor

De verloskundige ziet de nieuwgeboren baby voor het eerst en
zegt:
"Mevrouw, het is een jongetje. En volgens mij is het precies zijn
vader."
De vrouw: "Tja, het belangrijkste is dat hij gezond is."

De juf: "Stel je hebt 37 Euro in je zak en je verliest 2 Euro. Wat
heb je dan in je zak?"
Frits: "Een gat."

Papa zegt tegen kleine Fritsje:
"Als je je spinazie opeet, dan word je net zo sterk als papa."
Zegt Fritsje:
"Wel, dat wil ik niet. Ik wil gewoon de baas in huis zijn, net als
mama."

Twee vriendinnen zitten op een bankje in het park. Zij zetten
alles op een rijtje wat betreft hun idee over de perfecte partner.
Zegt de ene vriendin: "De man die ik wil trouwen moet een
stralend licht onder de mensen zijn, hij moet muzikaal zijn,
moppen vertellen, zingen en 's nachts thuisblijven!"
Een oudere wijze vrouw hoort het gesprek en zegt: "Lieve schat,
als dat alles is wat je wil, koop dan een tv!"

Een man komt bij de dokter. Hij moet een momentje wachten in
de wachtkamer. Als hij aan de beurt is, vertelt de man wat er
aan de hand is: “Wanneer ik mijn been aanraak heb ik pijn,
wanneer ik mijn borst aanraak heb ik pijn, wanneer ik mijn hoofd
aanraak heb ik pijn”. Waarop de dokter antwoordt: “Ik zie het al,
je hebt een gebroken vinger!”

De buurvrouw staat onder de douche als er iemand aan de deur
belt. Ze kijkt door het raam naar buiten en ziet dat het de blinde
buurman is. “Ach, die kan mij toch niet zien” denkt ze terwijl ze
naar beneden gaat en de deur opent.
Zegt de buurman: “Ik heb goed nieuws, ik kan weer zien!”
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Om te kleuren
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Voor onze (achter-) (klein-)kinderen

Meneertje Blij

Meneertje Blij werd altijd opgewekt

wakker, met een brede, stralende

glimlach op zijn gezicht. In feite was

meneertje Blij een van de blijste

mensen die je in je leven kunt

tegenkomen. Maar hij had één geheim

dat hem bedroefd maakte. Niemand

wist ervan.

Tenminste, nog niet.

Ik kan je alleen maar vertellen dat hij

het onder zijn hoedje verborgen hield.

Meneertje Blij glimlachte altijd. Van het

ontbijt ’s ochtends…tot ’s avonds laat

als hij een bad nam, had meneertje Blij

een glimlach op zijn gezicht, van zijn

ene tot zijn andere oor. Hij was zelfs

blij als het regende. En als het een

zonnige dag was, dan was zijn glimlach

nog stralender en zonniger dan de zon.

Alles en iedereen om hem heen voelde

zich dan ook heel blij. Zelfs de bloemen

glimlachten als meneertje Blij

voorbijliep. Als meneertje Grappig hem

ontmoette, voelde die zich zo vrolijk

worden dat zijn gezicht nog grappiger

werd dan gewoonlijk. En dan moest

meneertje Blij hard lachen.

Toen gebeurde het. Op een dag was

meneertje Blij aan het wandelen en hij

kwam mevrouwtje Fantastisch tegen.

Meneertje Blij glimlachte blij, zoals

altijd. Mevrouwtje Fantastisch begon te

glimlachen, maar toen hield ze daar

opeens mee op en keek meneertje Blij

streng aan.

“Wat onbeleefd!” riep ze uit. “Weet je

niet, jongeman, dat je je hoed moet

afnemen als je een dame tegenkomt?”

Voor het eerst in zijn leven betrok het

gezicht van meneertje Blij en verdween

zijn glimlach. En toen bloosde hij; zijn

wangen werden vuurrood! Maar hij nam

nog steeds zijn hoed niet af.

“Je moest je schamen”, riep

mevrouwtje Fantastisch uit. “Waarom

wil je je hoed niet afnemen?”

“Dat is heel pijnlijk voor mij”,

antwoordde meneertje Blij, die steeds

roder werd. “Zonder mijn hoed zie ik er

raar uit en dan word ik bedroefd.”

“Echt waar?” vroeg mevrouwtje

Fantastisch. “Laat me eens zien.”

Meneertje Blij tilde zijn hoed op. En nu

zal ik je vertellen wat zijn geheim was.

Meneertje Blij had alles bij elkaar niet

meer dan drie haren op zijn hoofd!

“Maakte je je daar nu zo druk over?”

vroeg mevrouwtje Fantastisch. “Dat

hoeft toch helemaal niet, want iedereen

is dol op jouw stralende glimlach. En

het kan niemand wat schelen hoeveel

haren je op je hoofd hebt.”

En toen glimlachte mevrouwtje

Fantastisch. En meneertje Blij ook.

En sinds die dag is hij nooit meer

opgehouden met glimlachen. En hij

neemt meteen, met plezier, zijn hoed

af. En iedereen die hem tegenkomt,

loopt vrolijk en blij verder.

Ik wil dus nog maar één ding zeggen…:

Hoedje af voor meneertje Blij!

Roger Hargreaves

Ra ra…

’t Komt in huis en ’t spreekt niet
’t Gaat in de keuken en ’t eet niet
’t Gaat in ’t vuur en ’t verbrandt niet
’t Gaat in ’t water en ’t verdrinkt niet
’t Springt op de schouw en ’t breekt niet.

Wat is dit?

(thcilnoz)
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Alles komt terug

Bloembollen

Mijn vroegste herinnering aan
bloembollen gaat terug tot in mijn
kinderjaren. In mijn ouderlijk huis hing
dan ’s zomers het balkenplafond van
mijn vaders werkkot vol met oude
nylonkousen, die gevuld waren met
bollen van tulpen, narcissen, blauwe
druifjes, gladiolen en dahlia’s. Van een
uitgebreid assortiment zoals dat
waaruit we tegenwoordig kunnen
kiezen, was toen nog geen sprake. Als
ik me goed herinner, bestelde vader de
bloembollen uit een catalogus van een
Nederlandse firma, waarbij ik mijn ogen
uitkeek op mooi gekleurde plaatjes van
droomtuinen. In de zuinige tijd op het
einde van de jaren vijftig – van vorige
eeuw – (wat voel ik me plots oud) was
het niet meer dan normaal dat je bollen
na de groei van de bloemen uit de
grond haalde, goed schoon wreef en
vervolgens op een donkere plek te
drogen hing. In het daaropvolgend
najaar werden ze weer keurig in de
aarde gestopt.

Na een koude, grijze winter was er
altijd opnieuw een dag in februari dat ik
in de ommuurde pastorietuin, waar ik
als braaf misdienaartje veel kwam, de
eerste krokussen zag bloeien. Eerst
nog voorzichtig een paar enkelingen –
en nadien overgaand in een zee van
gele narcissen en vuurrode tulpen aan

de voet van een levensgroot Heilig-
Hartbeeld. Met die krokussen kondigde
de lente haar komst aan en het duurde
niet lang of ook in onze voortuin
verschenen de eerste
voorjaarsbloemen.

In de jaren dat ik als jonge
hoofdverpleegkundige in Sint-Rafaël
kwam werken, schonken we veel
aandacht aan de seizoensgebonden
aankleding en versiering van de
afdeling. We zouden als aanloop naar
Pasen narcissenbollen planten in
verhoogde bloembakken, die we
speciaal hadden laten maken door de
mannen van de technische dienst.
Vooraf hadden wij de bloembollen
verpakt in cellofaan met een geel lintje
errond – en we gingen deze op een
koffietafel na een plechtige
eucharistieviering aan onze bewoners
uitdelen. Het duurde niet lang of de
kleine pakjes werden verkeerdelijk
aanzien als snoep – en ik kon dus
direct naar het antigifcentrum bellen.
Gelukkig zonder nare gevolgen.
Sinds ik met pensioen ben, heb ik wat
meer tijd om mijn hart op te halen in
mijn kleine stadstuin. Na een bezoek
aan de prachtige tuinen en hovingen
van Kent – de Engelsen zijn de
ongekroonde meesters van de groene
vingers – wou ik vorig jaar dus ook
voorjaarsbloemen. Na heel wat gedoe,

met pijnlijke knieën en een stijve rug
tot gevolg, keek ik vol verwachting uit
naar een veelkleurig bloementapijt. De
verrassing (ontgoocheling?) was echter
groot: ik had geen rekening gehouden
met mijn vierpotige en kwispelende
huisgenoot en haar onstilbare
vraatzucht. Blijkbaar volgde mijn hond
(eigenlijk moet ik “zijn” schrijven: zijn
sterke…) haar sterke snuffel- en
jachtinstinct, waarbij ze alles heeft
opgegraven.
Intussen ben ik wijzer geworden – en
nu heb ik alle bloembollen geplant in
laagjes als een lasagne in grote
bloempotten, die ik overspannen heb
met kippengaas. Ik ben benieuwd tegen
de tijd dat de tuin uit zijn winterslaap
ontwaakt.

Want één ding is zeker: na de winter
volgt de lente met fris, nieuw leven.
Ook bij de seizoenen geldt mijn
lijfspreuk: alles komt terug.

Van harte, met de beste wensen bij het
nieuwe jaar. Droom groot en geniet van
kleine dingen.

Francis
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Extra

Driekoningenverhaal

De manke herder Suskewiet, de

palingvisser Pitjevogel en de bedelaar

Schrobberbeeck zijn de drie

onvergetelijke driekoningenzangers uit

de “Driekoningentryptiek” van Felix

Timmermans. “Het verhaal getuigt van

Timmermans’ voorliefde voor arme

dompelaars en van zijn vertedering om

het Kerstgebeuren. Alles is omweven

met volkse motieven van vreugde en

angst, van geloof en bijgeloof.”

Velen onder ons kennen dit verhaal al

langer. Hier volgt het laatste deel

ervan.

Omdat Suskewiet het “geld en het eten

wat wij rondhalen aan de arme mensen

wilde geven”, vroegen ze hem of hij

“zot geworden was” – en daarom

waren Schrobberbeeck en Pitjevogel

zonder hem op ster-ronde geweest.

“Wij zijn de Koningen met hun ster,

Wij komen gerezen van heel ver.

Wij gingen en zochten overal,

Over berg en over dal,

En waar de ster bleef stillestaan,

Zijn wij naar binnengegaan.”

“Ze kwamen terug van hun

tweekoningentocht. Ze waren dronken

van de vele borrels jenever, die

z’onderwegen hadden gepakt. Hun

kroon stond scheef, en de ster was

kapot. Ze zwijmelden arm aan arm en

zongen vuile liedjes. Hun weg liep

langs de hoeve. “We zullen hem eens

ons geld laten horen rinkelen”, riep

Pitjevogel. Als zij door ’t venster keken,

zagen zij Suskewiet in zijn hemd dood

op zijn bed zitten, de blikken kroon op

het hoofd, en de schone ster glanzend

en kleurig boven zijn hoofd. En de twee

mannen zijn vol schrik gaan lopen, hun

kapotte ster achterlatend.

De andere dag vond men Suskewiet; al

de schapen graasden ver in ’t veld. In

de stal rook het naar rozen.”

…..

“In geen jaren had Schrobberbeeck

Pitjevogel nog gezien. Hij had gehoord

dat die met de duivel omging – en hij

meed hem.

Schrobberbeeck “had nu ook een

woonst gekregen, een houten kotje,

waar de boer van de Waterschans

voorheen zijn landgerief in zette. Het

regende door het huizeken, de winden

schudden ermee lijk met een

uithangbord, maar hij had toch de trots

een huis te bezitten, en maakte er zelfs

een hofken, de grootte van een

tafelrond, om er radijzekens in te

kweken.”

…..

“Met Kerstmis kreeg hij het gedacht,

naar de middernachtmis te gaan. Niet

uit liefde, geloof of vroomheid, maar

om het mysterieuze van zich af te

leiden. En om meer vertrouwen te

hebben in de witte, maanbeschenen

eenzaamheid, stak hij de nutteloze

lantaarn aan en ging naar de verre

kerk.

Ha, daar kwam hij aan de boom waar

het Lievevrouwken van Toevlucht hing,

een porseleinen beeldje met gouden

lelietjes op haar kleed. Dat gaf hem

vertrouwen; hij deed zijn hoed af en

zag smekend naar omhoog! Maar ’t

Lievevrouwken was er niet! “Het zal

gestolen zijn”, zei Schrobberbeeck en

ging haastig voort.”

Maar verder komt Schrobberbeeck het

levend Lievevrouwke tegen. Ze smeekt

hem, haar naar het kerstmisfeest van

haar Zoon te dragen. “Gij kunt rap

lopen. Als ik alleen moet gaan duurt

het nog een uur en dan is ’t feest

gedaan. Ik kon niet weg, ziet ge. Er zat

een man voor mij te bidden in mijn

kapelleken, ocharme, iemand die zijn

ziel aan de duivel verkocht heeft voor

wat zilveren geld, iemand die bij een

onweer bij een afgevallen priester is

binnengelopen en daar aan de zwarte

kunst geraakt is. Och, de man smeekte

zo in ’t holle van de nacht voor mijn

tussenkomst om hem van de duivel te

verlossen die achter hem stond, als een

slang recht op de punt van haar staart.

Ik moest toch eerst helpen, nietwaar

Schrobberbeeck? O, ’t was een

vreselijke strijd tussen mij en de slang

op de man te redden!”

“En is Pitjevogel gered?” vroeg

Schrobberbeeck ineens vertrouwelijk.

“Ja”, zei Onze-Lieve-Vrouw van Zeven

Weeën”, “maar draag mij nu naar mijn

Zoon aan de Waterplas.”

Dat doet Schrobberbeeck. “Het was of

Schrobberbeeck in de hemel was

geweest, zo zoet was ’t hem aan ’t hart

geweest, binst hij dit beeld gedragen

had. En werktuiglijk liep hij voort, en

wat zag hij daar dan! Hij knielde van

verrukking.

Het kruis stond verlicht, de Christus

scheen een levend lichaam, en in een

halve ronde voor het kruis, stonden

geschaard, al de O.-L.-Vrouwkens van

de streek. Elk in zijn grootte, maar nu

met echte, geen geschilderde, stenen

of houden klederen aan. Hij kende ze

allen….Schrobberbeeck vroeg dat het

zo eeuwig blijven duren mocht. Want

dat was de hemel!

De andere dag stonden al de

Lievevrouwkens in hun stenen of

houten gedaante in hun kaskens,

bomen en kapellen.

Maar vóór de kapel van Onze-Lieve-

Vrouw van Zeven Weeën, in de

Begijnbossen, vond men Pitjevogel

dood; geknield, met zijn handen nog

krampachtig aan de ijzeren staven van

de grille geklemd. Een geel adderken,

die er zoveel in de Begijnenbossen

leven, lag dood nevens hem, met

opengescheurde buik, vreselijk om aan

te zien.

Schrobberbeeck was nu een heel

andere vent, vanbinnen, in zijn hart. Hij

had nu geen schrik meer, hij verlangde

nog naar zo’n hoge momenten. Hij zat

er zelfs ’s nachts op te wachten en

loerde ernaar in de kerk.

Maar vanbuiten bleef hij dezelfde…”

Felix Timmermans
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Hardnekkige misverstanden

Extra

“Dertien is een internationaal ongeluksgetal”

In Japan is “vier” het ongeluksgetal. Vier = “shi”
betekent in het Japans ook “dood”. In heel Japan
kan je nergens een hotelkamer of vliegtuigstoel
reserveren met het nummer vier.
In Italië is niet vrijdag de dertiende, maar vrijdag
de zeventiende het nationaal ongeluksgetal. Van
de Romeinse cijfers waarmee zeventien wordt
gevormd – XVII – kan ook het woord “vixi”
worden gevormd, wat in het Latijn “ik ben dood”
betekent. Daarom ook is er in heel Italië geen
Renault 17 te koop.
Deze auto heet hier: Renault 117.

“Doemdenken”

Het woord stamt niét uit het einde van de 10de
eeuw, toen met angst en beven naar het magische
jaar 1 000 werd uitgekeken.
“Doemdenken” dateert van zo’n tien eeuwen later.
Velen dachten toen dat het jaar 2 000 het einde
der tijden zou inluiden. Het was op 2 maart 1980
dat twee bekende Nederlanders, Kees van Koten
en Wim de Bie, aankondigden dat ze “het sombere
gedoe en het doemdenken in Nederland beu
waren en naar Nieuw-Zeeland gingen emigreren”.
Het woord dat ze daarbij verzonnen was zo
beeldend, dat het vrijwel onmiddellijk ingeburgerd
raakte in de Nederlandse taal.

“Van eten vlak voor het slapengaan word je dik”

Er wordt vaak beweerd dat het lichaam de
maaltijden die vlak voor het slapengaan worden
genomen, niet meer kan verbranden. Hierdoor zou
het lichaam de voeding opslaan als extra vet. Of
het lichaam vet opslaat, wordt niet bepaald door
het tijdstip waarop er gegeten wordt, maar door
het totale dagverbruik. Het is belangrijk om de
drie hoofdmaaltijden goed over de dag te verdelen,
zodat het lichaam de tijd krijgt voor de
verbranding. Een avondmaaltijd wordt in zo’n drie
tot vier uur verbrand. Daarom is het mogelijk dat
je last hebt van een volle maag als je kort na het
avondmaal gaat slapen.

“Ons lichaam heeft in de winter meer voedsel
nodig dan in de zomer”

Het is een bewering die je vaak hoort: “We moeten
in de winter meer eten, omdat het lichaam meer
energie nodig heeft om ons warm te houden.”
Dit klopt niet. De hoeveelheid energie die ons
lichaam in de zomer nodig heeft om ons koel te
houden, is vrijwel gelijk aan de hoeveelheid die ’s
winters nodig is om ons warm te houden.
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Het woord is aan onze bewoners

“Hoe denken jullie over de
gebeurtenissen die in de media zo
rijkelijk becommentarieerd worden,
maar waarin de stem van ouderen
weinig te horen is?
We willen vooral jullie mening horen
over het afgelopen jaar.”…

Met enkele vragen werd gepeild naar
de visie van de bewoners over voor- en
tegenspoed in 2020. Hier volgt een
selectie uit de antwoorden.

De vraag: “Wat was de mooiste
gebeurtenis in de wereld?” was

eigenlijk niet zo gemakkelijk. We

hadden de indruk dat er alleen maar

donder kwam.
Iemand was al blij dat Donald Trump
niet herkozen werd tot president.
Mevr. Agnes Sonck kon nog juist vóór
de 1ste golf 2 achterkleinkinderen
bewonderen.
Mevr. Elza Demaegd vond het bezoek
van haar familie het mooist.
Mevr. Marie-Paule Campo vond dat er
wel degelijk veel vrede is in de wereld.
Dhr. Frans Huyghebaert vond samen
bidden met een erg zieke bewoner het

mooiste moment.
Mevr. Idolie Mouer noemde de
ontvangst bij opname geweldig,
ondanks deze heel moeilijke stap – en
voor mevr. Albertine De Rijk was de
geboorte van een kleinkind het mooiste
moment.

We vroegen de bewoners natuurlijk ook,
hoe ze deze pandemie beleefd
hebben.
Iemand zei kort: “angstig”. Iemand
antwoordde, dat de pandemie een nare
droom was. Mevr. Agnes Sonck is bang
en voorzichtig, maar houdt zich sterk
voor haar kinderen. Dhr. Clement De
Weghe leeft van dag tot dag, maar is
tevreden dat het virus hem nog niet te
pakken kreeg. Mevr. Marie-Paule
Campo voelt zich goed omringd. Dr.
Frans Huyghebaert heeft “deze
pandemie met aanvaarding beleefd.”
Terwijl mevr. Idolie Mouer ze “passief
ondergaan heeft”. Mevr. Albertine De
Rijck heeft “de eerste golf eerder
humoristisch opgepakt; maar de
tweede weegt zwaarder en duurt te
lang.”

Stephen De Rouck, een jonge man die
zijn job kwijt was ten gevolge van de
pandemie, had, door bij ons tijdelijk te
komen werken, een ervaring voor het

leven opgedaan.
“Dit is niet enkel een zeer dankbare job,
maar hij krikt ook mijn eigen moraal
op. Ik ben blij dat ik geen ganse dagen
thuis moet zitten, terwijl ik op zoek ben
naar werk. Ik heb ook het gevoel dat ik
een meerwaarde ben voor deze
bewoners. De ochtendmomenten met
mevr. Maria Baten zijn mijn favoriete
tijd. Dan help ik haar bij het ontbijt en,
als ze niet te moe is, durven we samen
wel eens “De boerinnekesdans” zingen.
– Met Suzanne naar de kapel wandelen
om kaarsjes aan te steken voor al haar
kinderen en kleinkinderen, geburen en
vriendinnen is plezant. "Ik ben er nu al"Ik ben er nu al
vvan oan ovverertuigd dat deztuigd dat deze ere ervvaring de rijkstearing de rijkste
uit mijn loopbaan zal zijn.uit mijn loopbaan zal zijn.””

Welke lessen kunnen we hier uit
trekken?

Iemand zei, dankbaar te zijn voor elk
moment dat we samen zijn.
De jonge man vertrouwde ons toe, dat
zijn respect voor iedereen die in deze
zorgsector aan de slag is, eindeloos
geworden is.
Enkele bewoners getuigden dat deze
pandemie erger was dan de oorlog die
ze meemaakten. “Tijdens de oorlog kon
je naar buiten gaan en je zag je familie
wel nog.”
Frans wees op het belang van het
volgen van de richtlijnen.
Een dame had “begrepen, dat knuffelen
nu niet meer mag”.

Manu Langerock,
directeur
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Hallo,

Ik ben Charlotte. Ik ben 31 jaar.

Mijn mama, Marleen, is vormgeefster van “Samen Thuis”, het huiskrantje van
het WZC Sint-Rafaël. Samen met de directeur en met 3 vrijwilligers vormt zij
de redactieraad van het tijdschrift dat 6 keer per jaar verschijnt.

Sinds mijn geboorte heb ik een motorische handicap. Dat ik in een rolwagen
zit, weerhoudt mij niet om er vaak op uit te trekken met mijn hond Inox.
Mijn hobby is schilderen. Ik hoop dat ik met deze paar werkjes een beetje
kleur aan jullie dag kan geven.

Groetjes,

Charlotte

Extra
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Allemààl hebben we die ooit
geschreven. Moeizaam, met de tong uit
de mond, de pen krampachtig tussen
de vingers knijpend. Minstens één
kladje hadden we gemaakt. Toen we de
èchte brief mochten/moesten
schrijven, bogen we zeer gespannen
over het blad en we doopten de pen
voorzichtig in de inktpot. De juf/de
meester volgde ons met strenge en
alziende ogen. Wee degene die een
fout schreef, “ai” voor wie tóch een
inktvlek had gemaakt…Bij het begin van

de kerstvakantie kregen we het
kleinood mee naar huis. Meestal was
het moeder/ma die het enkele dagen
bewaarde, want voor pa/vader moest
het een verrassing blijven. Op 1 januari
dreunden we de “beloften voor het
nieuwe jaar” plechtig af. Onze ouders
hadden zichzelf en ons feestelijk
“opgeblonken”…- Later op de dag
beloofden we ook meter en peter
“braaf” te zullen zijn en “goed te zullen
leren”. Nu waren we geen “lief kindje”,
maar een “dierbaar doopkind”.

De tijden zijn ontzettend veranderd. De
inhoud van de brieven eigenlijk niet zo
erg. Want wat wensen we, zeker ook in
deze tijd, elkaar meer dan “een stevige
gezondheid” ?

Hier volgen 4 nieuwjaarsbrieven,
geschreven door 4 generaties. Lees
mee – en kijk even naar de jaartallen.
De tijdsgeest heeft uiteraard ook een
rol gespeeld.

De nieuwjaarsbrief: een traditie…

"Gelukkig Nieuwjaar!"

Chris

Extra

Beste Peter,

Wenschen van geluk en vrede,
Brengt uw dierbaar doopkind mede.
Op den eersten dag van ’t jaar
Bidden wij zoo vroom te gaar
Goede God schenk ons uw vreê
Hier te land en ook op zee
Geef de menschen liefde weer
Hoor ons bee, stil en teer.
Dit och liefste Peter zoet
Wenscht voor U uw doopkind zoet.

Christiane

1 Januari 1947
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Liefste Meter,

Ergens op de wereld
heel ver hier vandaan
is er langs de kant
een klein wensboompje ontstaan.

En toen de aarde beefde
nam de wind de wensjes mee
over gele stranden
over woeste zee.

Helemaal tot hier is mijn wens gevlogen
om jou dit nieuwe jaar
het mooiste te beloven.

Je kapoen,

Sarah

1 januari 2012

Liefste Meter,

Het is wel waar hetgeen ons in de klas gezegd

werd: de tijd glijdt als zand door de vingeren, vlug

en ongeweten. Inderdaad, een jaar is weer voorbij

en op deze eerste dag van het nieuwe jaar sta ik

terug voor U, Lieve Meter, om U mijn hartelijkste

wensen aan te bieden.

Zalig en gelukkig Nieuwjaar, Liefste Meter. Ik voel

me oprecht blij U te kunnen zeggen hoeveel ik van

U houd.

Ik weet dat ik in de verlopen maanden niet steeds

aan uw verwachtingen heb beantwoord. Ik ben

niet altijd zo vriendelijk en gedienstig geweest als

U graag zou gehad hebben en op mijn rapport

stonden niet immer de punten en uitslagen die ik

had kunnen behalen.

Ik ben echter vast besloten in dit nieuwe jaar mijn

uiterste best te doen om U, Lieve Meter, onder alle

opzichten voldoening te geven.

Ik bid tot Onze Lieve Heer, de Gever van alle goed,

dat Hij U, Liefste Meter, een bloeiende

gezondheid en een lang en gelukkig leven zou

willen schenken alsmede voorspoed in al uw

ondernemingen.

Dit zijn, Beste Meter, voor het jaar 1974 de

oprechte voornemens en innige wensen van

Uw doopkind,

Bart

De 1e januari 1974
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Aankondigingen

Werkten mee:

Kathleen Asselman

Sylvie Cotthem

Cindy D’hoe

Hadewych Daem

Lynn Deschuyteneer

Bjorn Franck

Kirsten Fernandez-Suarez

Veerle Heemers

Greet Merlevede

Elke Ots

Ina Schouppe

Evi Tortelboom

Karmen Van Den Houtte

Margot Van Espen

Karin Van Hover

Jens Van Wesemael

Ans Vertommen

Kernredactie:

Marleen Bastaerts

marleenbastaerts@hotmail.com

Yolande Gettemans

yolande.gettemans@gmail.com

Manu Langerock

langerockm@strafael.zkj.be

Francis Pitteurs

francispitteurs@skynet.be

Chris Van der Perre

chris.vanderperre@skynet.be

Prijsbepaling “Samen Thuis”

20 €: abonnement en verzending

40 €: steunend lid

(inclusief abonnement)

130 €: reclamelid

(inclusief abonnement)

Verkoop losse nummers aan de

receptie : 4 €

Contact:

WZC Sint-Rafaël

Kasteelstraat 14

1770 Liedekerke

Tel 053 66 65 79

www.zorg-saam.be

Verantwoordelijke uitgever:

Manu Langerock

email: langerockm@strafael.zkj.be

Nieuwjaarswensen.
Tijdens de eerste week van januari 2021 zal de directie jullie allen,
tijdens een rondgang op de woongemeenschappen, een gelukkig
nieuw jaar toewensen. Op maandag 4 januari in Residentie Sara
en op dinsdag 5 januari in Residentie Rafaël.

Driekoningen.
“De ster in het Oosten” volgend, kruisen de Drie Koningen ook
ónze wegen. Ze bezoeken ons op de woongemeenschap, op
woensdag 6 januari. Ze brengen een aantal liederen en een
gedichtje mee.

Cupcake-actie.
Cupcakes geuren tot in alle hoekjes van het huis. In de maand
januari slaan onze bewoners aan het bakken. Ze verkopen
cupcakes om geld in te zamelen voor het Alzheimeronderzoek!

Onze-Lieve-Vrouw Lichtmis
Op 2 februari vieren we het feest van Onze-Lieve-Vrouw Lichtmis.
“Er is geen vrouwke zo arm of ze maakt haar panneke warm.” Ook
hier in huis zullen rond 2 februari op alle afdelingen
pannenkoeken worden gebakken.

Inhoud

1 ……. Voorwoord

2-3 …. Woordje van de directeur

4 …..…Korenbloem - Munt & Mirte

4 ……. Vogelzang – Tijm & Lavendel

5 ……. Lichthove - Koriander & Marjolein

6 ……. Zilverberk - Dille & Kamille

6 …..…Lichthove - Hop & Mout

7 …..…Een bloempje voor de jarigen

7 …..…Van harte welkom

7 …..…Voor altijd bij de Heer

8 …..…Vinger aan de pols

9 .…....Kwaliteit in onze zorg

10 …….Warme zorg

11 ....... Advertenties

12 …....Vacatures voor vrijwilligers

12 …….Hoekje van de vrijwilliger

13 …….Over onze medewerkers

14 .......Pastorale dienst

15-22 …Even terugblikken

23-24….Poëziehoekje

25 …….Onze wedstrijd

26 …….Humor

27 …….Om te kleuren

28 …….Voor onze (achter-) (klein-)kinderen

29 …….Alles komt terug

30 …….Driekoningenverhaal

31 ……. Hardnekkige misverstanden

32 …….Het woord is aan onze bewoners

33 …….Extra

34-35 …Nieuwjaarsbrieven

36 ……. Inhoud

36 …….Aankondigingen

36 …….Werkten mee


