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VOORWOORD
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Hier zijn we dan met een nieuw huiskrantje.

Het is een krantje geworden in een nieuw formaat, met nieuwe rubrieken, een nieuwe stijl en een nieuwe titel ‘Samen Thuis’.

Je zal misschien spontaan denken: dat komt door de Corona. Dat ‘onverwachte virus’ heeft al zoveel veranderd in ons doen en laten.

We werden afgesloten. Sommigen moesten zelfs uit hun kamer verhuizen.

Wie had ooit gedacht dat we op enkele maanden tijd zoveel zouden aankunnen? Medewerkers leerden met mondmasker en strenge

veiligheidsvoorschriften werken en afstand houden zijn we ondertussen al goed gewoon. Digitale communicatie is doorgedrongen tot in de

rusthuiskamer, …

Onze weg zullen we nu ook wel vinden in dit nieuwe huiskrantje. Een kleine toelichting: Zorg-Saam koos ervoor om alle huiskrantjes in éénzelfde

lay-out uit te werken. Aan jullie om te oordelen. Ondanks het nieuwe, blijven er toch gelijkenissen met vroeger.

We willen verhalen vertellen over het leven in huis. Mooie momenten zijn er om doorverteld en gedeeld te worden. De redactieraad hoopt met dit

huiskrantje bij te dragen tot groeiende verbondenheid. Het fysieke afstand houden heeft ons doen ervaren hoeveel nood we hebben aan

verbondenheid. Die verbondenheid is de basis om zich thuis te voelen én vreugde te vinden in het werk. Hopelijk zorgt ons zomerprogramma voor

groeiende verbondenheid.

Over zomer gesproken. Sommigen medewerkers kijken uit of zijn toe aan verlof. Ze hebben het dik verdiend. Ik wil ze hierbij uitdrukkelijk danken

voor alle inzet van de afgelopen tijd. Misschien zit er voor hen dit jaar geen verre reis in, maar tijd maken voor familie, vrienden en voor jezelf kan

zorgen voor een fijn vakantiegevoel.

De vakantieplanning is klaar en binnenkort verwelkomen we onze jobstudenten. Moge het voor hen een leuke en leerrijke ervaring worden. Ze

hebben vaak een groot hart voor senioren en zijn dankbaar voor alle begrip en bemoediging.

Fijne vakantie en veel leesgenot!

Paul Stock

WZC ONS ZOMERHEEM

03/07/2020
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Nieuwe personeelsleden

Bedankt!

In tijden van Corona kregen wij hier in het

WZC appreciatie en bedankingen vanuit

verschillende hoeken. Wij willen alle

mensen en firma's hier enorm voor

bedanken! Deze kleine attenties zorgden

bij onze personeelsleden voor een leuke

afwisseling en oppepper in deze moeilijke

tijden!

Vanuit de congregatie Zorg-Saam werd er

vrijdag 26 juni een dankmoment voor de

personeelsleden van alle WZC

georganiseerd.

Van harte welkom

In het woon-en zorgcentrum:

· De heer Chrétien Vanden Abeele woont sedert 24 februari op kamer 154.

· Mevrouw Huguette Gryp woont sedert 25 februari op kamer 186.

· De heer Maurice Mattheeuws woont sedert 02 maart op kamer 218.

· Mevrouw Camilla Cornelis woont sedert 05 maart op kamer 229.

· De heer Etienne Penny woont sedert 06 maart op kamer 165.

· Mevrouw Denise Reyniers woont sedert 10 april op kamer 64.

· Mevrouw Laura Goossens woont sedert 21 april op kamer 163.

· Mevrouw Elvire Hutsebaut woont sedert 07 mei op kamer 176.

· Mevrouw Rosetta Van Gansbeke woont sedert 12 mei op kamer 172.

· De heer Rafael De Coster woont sedert 25 mei op kamer 238.

· Mevrouw Ludwina Van Damme woont sedert 02 juni op kamer 226.

· De heer Noël Van Der Jeught en mevrouw Ivette Van Hecke wonen sedert 29 juni op

kamer 181.

In de assistentiewoningen:

· De heer Valère Ballegeer woont sedert 14 februari in flat 32.

· Mevrouw Marie-Jeanne De Bruyne woont sedert 02 juni in flat 19.

In het dagverzorgingscentrum:

· Mevrouw Maria D’Oosterlynck, uit Nevele, sedert 17 februari.

· Mevrouw Esther Coppens, uit Nevele, sedert 17 februari.

· De heer René Van Helleputte, uit Nevele, sedert 18 februari.

Het leven in Ons Zomerheem

Heidi Tack

Op 11 februari trad Heidi in dienst als schoonmaakster en huishoudelijke hulp op

Horizon 1. Zij vervangt Huysman Nicole, uit dienst. Heidi woont in Landegem.

Dauw Lieva

Op 21 april begon zij bij ons als kok. Zij vervangt Willems Bernadette die met ziekteverlof is.

Geuens Emily

Op 29 juni treedt zij in dienst als zorgkundige op Binnenhof 0.

Emily woont in Adegem.

Goethals Maya

Vanaf 1 juli komt Maya werken in de kinderopvang. Zij is kinderverzorgster en heeft haar studies van leefgroep-

begeleidster afgerond. Maya woont in Oostwinkel.

Van Herpe Joris

Op 6 juli komt Joris het keukenteam versterken. Joris heeft vele jaren ervaring als kok en woont in Merendree.

Heyndrickx Martine

Op 10 augustus komt Martine werken als zorgkundige op Horizon 2.

Zij heeft bij ons stage gelopen en heeft haar studies met vrucht beëindigd. Martine woont in Drongen.
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Zo beleefden wij het op de cohorte-

afdeling.

Wat we in ons ergste nachtmerries niet

durfden te dromen, werd werkelijkheid. Op

onze verdieping, Horizon 2, kregen we te

horen dat er verschillende bewoners

positief hadden getest waren op de

Covid. Een deel van onze afdeling ging in

quarantaine. Het was een totaal nieuwe

ervaring voor iedereen; onze dagelijkse

routine en structuur viel plots weg, maar

dit wil niet zeggen dat het altijd kommer

en kwel was. Met een lach, een traan en

heel wat humor hebben we deze intense

periode beleefd.

Zo hebben wij dit ervaren:

De C van Corona, Creatief en Christine.

Het was de schuld van Corona dat wij

daar alleen zaten in onze gang. Innovatief

als we waren vlogen we erin. Met de

nodige creativiteit bouwden we één gang

om tot een afgesloten deel van de

afdeling. Een kamer werd een 'nood'-

verpleegpost; de muur werd een prikbord

om al onze niet te vergeten zaken op te

hangen, de badkamer werd een

bergruimte,... . Er werd gelukkig ook

geleefd op onze cohorte. Op een

vindingrijke manier probeerden we onze

bewoners te animeren. Stoelen werden in

de gang gezet voor een muzieknamiddag;

krulspelden werden plots weer hip en

Christine Van de Geuchte, zorgkundige

van de dagopvang, werd onze trouwe

partner in gang 4!

De O van overmacht en onverwacht.

Corona kwam onverwachts binnen en wij

konden het niet tegenhouden. Gelukkig

hebben we onze moed niet laten zaken.

We vonden de kracht bij elkaar om te

vechten tegen dat beestje.

De V van vriendelijkheid, vriendschap,

vrijheid en videocall. Vriendschap en

vriendelijkheid hebben we zeker ervaren.

Een vriendelijk woord van de bewoners en

hun familie deed zoveel deugd! Samen

hebben we dit doorstaan. De V van

vrijheid mag natuurlijk niet ontbreken. We

keken er samen zo naar uit, en hebben

nog nooit zo lang afgeteld. Vragen zoals :

"Wanneer mogen wij eens buiten?

Wanneer mag ik bezoek hebben?

Wanneer mag ik naar beneden?" kwamen

veel terug. Na het vele aftellen

organiseerden we op de laatste dag van

onze cohorte een heus bevrijdingsfeestje.

Tot slot hebben we de V van video-

calling. Dit concept hebben we leren

kennen tijdens deze quarantaine. Video-

calling met de familie en gesprekken

voeren via het raam werden een

dagelijkse bezigheid.

De I van irritatie en isolatie. Dat

mondmasker, die warme schort, die

handschoenen, de bril, het face-

shieldmasker, … Hinderlijk voor ons als

personeel en irritant voor onze bewoners

omdat ze ons niet altijd verstonden. Met

andere woorden: kleine menselijke

irritaties waren ons niet vreemd. Onze

isolatie leek soms eindeloos.

De D van dankbaarheid. We zijn vooral

dankbaar dat het ons gelukt is! Onze

bewoners zijn terug gezond! Elk op zijn

eigen kamer, iedereen terug THUIS.

We zijn blij voor elke vorm van

dankbaarheid die we mochten ontvangen:

groot en klein, gekend of ongekend,

verwacht of onverwacht.

Voor bewoners en medewerkers was het

een mooie, leerrijke, emotionele en

intense periode.

De corona zusters van Horizon 2.

Het leven in Ons Zomerheem

Genieten van een fris drankje

Videobellen met familie

Samen ons haar in krulspelden steken
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Sinds de lockdown werd er op Horizon 2

massaal ingezet op videochatten met

familieleden. Na verloop van tijd evolueerde

dit naar het doorzenden van foto’s.

Bewoners zijn de afgelopen tijd nog nooit

zoveel gefotografeerd geweest en waar ze

aanvankelijk op de foto gingen omdat wij

het vroegen, ensceneerden ze na een tijd

zelf een situatie om gefotografeerd te

worden. “Kan je mij eens trekken met mijn

nieuw kleed aan?”, “Ik kreeg een plant, trek

je me er eens bij zodat ze zien dat ik heel

blij ben met dit cadeau?” of “Ik woon op

een nieuwe kamer. Wil je ze eens

fotograferen zodat ik ze aan mijn familie

kan laten zien?”.

Het verwonderde hen aanvankelijk dat

familie deze foto’s heel vlug zagen en vaak

binnen de minuut antwoordden met een

duimpje, hartje of emoji. In het begin

snapten de bewoners deze taal niet en

vonden ze dit ook niet zo betekenisvol

maar na een tijdje vroegen enkele jongere

bewoners om op deze manier ook eens te

antwoorden. Ze gaven vanaf dan ook een

duimpje op een foto of reactie.

Omdat een lachende emoji wat saai is op

den duur, gingen enkele bewoners zelfs op

zoek naar de meest geschikte emoji.

Ze zochten passende gezichtjes, vormpjes

en leefden zich uit met het versturen van

allerhande hartjes. Ze gaven antwoord met

icoontjes op de vraag wat ze gegeten

hadden of leerden de wereld van de

bewegende beeldjes en de gifs kennen.

Ook al zullen de bewoners binnenkort hun

familie in levende lijve terug zien, het

versturen van berichtjes zal bij sommige

bewoners wel blijven. Een bewoonster

vroeg zelfs een smartphone voor haar

verjaardag.

De moraal van dit verhaal: Je bent nooit te

oud om iets nieuws te leren!

Welkom duimpje, hartje en emoji!

Blij dat jij er bent!

Een bezoekje aan mijn grootmoeder…

Een moment van onthaasten, een absoluut ‘nu-moment’…

Gisteren, morgen, straks… zijn niet van belang.

Half maart viel dat plots weg.

Bezorgdheid; wat als ik mijn grootmoeder maanden niet kan zien?

Zou ik dan te veel gaan behoren tot gisteren, tot wat voorbij is?

Gelukkig bestaat er zoiets als videobellen…

De digitale ‘ik ben blij dat je er bent’ – momenten zorgden voor

een vorm van nabijheid in deze vreemde tijden van afstand nemen.

Mijn grootmoeder liet zich de voordelen van de moderne technologie

welgevallen.

Het deed deugd om te horen dat voor haar het dagelijkse leven verder

ging.

Ik glimlachte als ze herhaaldelijk zei: “Ik moet zeggen zoals het is: ik

ben hier graag!”.

Meer kan ik me niet wensen…

Eindelijk na 3 maanden kwam het bericht dat bezoek opnieuw

toegelaten wordt.

Weliswaar op afspraak, na ontsmetting van de handen, na meting van

de lichaamstemperatuur en op een veilige afstand aan een tafel met

plexiglas.

Aanvankelijk vraagt mijn grootmoeder zich af waarom dat plexiglas

tussen ons in staat. Al snel verdwijnen deze maatregelen op de

achtergrond. Het is zo fijn om elkaar weer te zien!

“Wat zie je er goed uit” zeggen we in koor over elkaar.

Het absolute “nu-moment” is terug.

Mijn grootmoeder vertelt… ik stel vragen en vertel…

Ik geniet van haar lach, haar typische bewegingen van haar handen,

haar stem, haar complimentjes, haar kleine verhalen,…

Zij en ik, in hetzelfde nu-moment, in het echt bij elkaar.

Ik heb het gemist.

Op het plexiglas hangt: “Blij dat je er bent”.

Dit omschrijft perfect hoe wij ons nu voelen.

Dank je wel aan iedereen van het

woon-zorgcentrum om dit mogelijk te maken.

Valentine
(kleindochter Leers M., bewoonster Binnenhof 1)

Het leven in Ons Zomerheem
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Rolstoelcarwash

Naar jaarlijkse traditie was het ook dit jaar terug tijd om de rollators en

rolstoelen van onze bewoners eens grondig onder handen te nemen.

Een rollator of rolstoel is voor onze bewoners namelijk niet zomaar een

voorwerp, maar een hulpmiddel dat ervoor zorgt dat ze hun

zelfstandigheid en goede mobiliteit zo lang mogelijk kunnen behouden.

Dat deze er pico bello moeten uitzien en in topconditie moeten zijn, is

vanzelfsprekend. Naast het grondige poetsen controleert de kine de

rollators en rolstoelen op de goede werking.

De bewoners waren alvast zeer tevreden toen zij hun rolstoel of rollator

opnieuw zagen blinken, zeker nu het mooie weer voor de deur staat

om er opnieuw op uit te trekken in onze tuin. Eén bewoner kwam dit

alles zelfs eens van dichtbij inspecteren. Wie had dat gedacht dat

Antoon Van de Geuchte, bewoner Binnenhof 1, ons zelfs een handje

ging helpen?

De naam ‘LAVENDULA’ is afkomstig van het

Latijnse woord ‘lavare’ dat ‘wassen’ betekent.

De frisse en zuivere geur van lavendel was bij

de Grieken en Romeinen favoriet als baad-

middel. Volgens een zeer oude Europese

overlevering groeide de eerste lavendelstruik

in de hof van Eden. Adam en Eva namen een

twijgje van de welriekende plant mee, toen ze

uit de hof werden verdreven.

Lavendel is een winterharde, altijdgroene

plant. In de zomer bloeien ze op de toppen

van de stengels. De groeiplaats voor lavendel

is een zonnige en open plaats. De beste grond

voor lavendel is zandgrond met leem.

Verwijder alle afgestorven bloemstelen en

snoei de heggen en achterblijvende planten in

de late herfst of lente. Om te oogsten plukt u

de bloemstelen wanneer de bloemen net open

zijn. Droog de bloemen door ze in bosjes op te

hangen. In onze tuin staan er ook

verschillende lavendelstruiken. Deze staan nu

al heel mooi terug in bloei. Je ziet de

bewoners er vaak stoppen tijdens hun

wandeling om enkele stengeltjes te plukken.

Lavendel heeft verschillende doeleinden: het

is zenuwkalmerend, verzachtend,

opbeurend en je kan het drogen en als

decoratie gebruiken. Daarnaast is lavendel

erg populair in de Franse keuken. Het wordt

gebruikt om producten als wortelen en

tomaten een extra smaak te geven, of als

decoratiestuk.

Probeer het zelf:

leg eens een

lavendeltakje over je

crème brûlée heen,

je gasten zullen

verrast zijn door de

toevoeging!

Lavendel

Het leven in Ons Zomerheem
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Geboortes
Guust

Kleinzoon van Martine De Vogelaere (medewerkster algemeen onderhoud).
Guust werd geboren op 10 april.

Liam

Kleinzoon van Marleen Ginneberge (medewerkster Horizon 2). Op 20 mei
werd hij geboren.

Siebe

Kleinzoon van Christa De Walsche (medewerkster Binnenhof 1). Siebe werd
geboren op 22 mei.

Noud

Kleinzoon van Christa De Walsche (medewerkster Binnenhof 1). Noud is van
5 juni.

Jubileums
In het woon- en zorgcentrum:

- Op 17 juni zijn de heer Jan Bruggeman en Simona Locy (bewoners van de
assistentiewoningen) 70 jaar getrouwd.

- Op 18 juni zijn de heer Gustave De Meyer en Elza Dauwens (gast van de
dagverzorging) 65 jaar getrouwd.

Van personeelsleden:

- Agnes Herteleer, medewerkster binnenhof 1, is op 24 april 25 jaar in dienst.

- Alain Steenbeke, medewerker technische dienst, is op 06 juni 25 jaar in dienst.

-Sabine Van Ryckegem, medewerkster nacht, is op 07 augustus 25 jaar in dienst.

Op 29 mei gaven Celine Dhoore (kinderopvang) en Jelle hun jawoord.

Op 10 juli treden Nick (zoon van Kristien Mathieu, Binnenhof 0) en
Nikita in het huwelijksbootje.

Op 21 augustus geven Lien (dochter van Ann Martens, nachtdienst) en
Bryan elkaar hun jawoord.

Huwelijken

Proficiat!

Op 1 mei ging Pia De Neve, zorgkundige in de nachtdienst met

pensioen.

Pia is in Ons Zomerheem beginnen werken op 25 april 1985.

Ze heeft 35 jaar trouwe dienst achter de rug en sluit een mooie

loopbaan af!

Op maandag 4 mei was het voor Vera Mortier, zorgkundige en

medewerker in de kine haar laatste werkdag.

Zij ging in juni met pensioen. Vera begon haar loopbaan 1 juli

1979.

Daarmee rondde ze een mooie loopbaan van 41 jaar dienst af!

Op pensioen

Het leven in Ons Zomerheem

We danken Pia en Vera voor de jarenlange

samenwerking en wensen hen het allerbeste!
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Naar jaarlijkse gewoonte
vond er opnieuw een
fotowedstrijd plaats voor
personeelsleden,
familieleden, vrijwilligers,
... kortom voor iedereen
die iets met Ons
Zomerheem te maken
heeft.

Het thema, 'Hoe kan het
ook anders', paste zich
aan deze periode aan. In
plaats van een wedstrijd
rond sport, wat
oorspronkelijk het idee
was, kreeg men de
opdracht om foto's in te
sturen van hoe je je
tijdens de lockdown
bezighoudt.

Naast kinderfoto's
werden er ook vele
natuur- en dierenfoto's
ingezonden. Voor de jury
was het een moeilijke
taak om daar de mooiste
uit te selecteren. De
resultaten kan je zien in
de gangen van Ons
Zomerheem in de
maanden juli en
augustus of op onze
website of
facebookpagina waar er
een mapje zal
verschijnen met de
gekozen foto's.
Graag willen we alle
deelnemers bedanken
voor hun deelname.
Jullie maken onze
gangen een pak
kleurrijker de komende
periode!

Van Der Jeught Kimberley, medewerkster

Horizon 2

Van Kerkhove Fabienne, medewerkster

receptie

Van Den Driessche Nathalie,

medewerkster keuken

Temmerman Tessa, medewerkster Binnenhof 0

Versluys Anneleen, medewerkster Binnenhof 0

Van Kerckvoorde Katinka, medewerkster Binnenhof 1

Het leven in Ons Zomerheem

Fototentoonstelling
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De lockdown in het woon-zorgcentrum sedert 13 maart 2020 zorgde

ook voor de sluiting van het dagverzorgingscentrum. Met pijn in het

hart namen wij afscheid van onze gasten die we dagelijks mochten

verwelkomen. We hadden geen zicht op heropening, maar kregen eind

mei de goedkeuring van het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid om

onze DVC te heropenen met de nodige beschermingsmaatregelen. Op

8 juni mochten wij de eerste gasten opnieuw ontvangen. Wat een fijn

weerzien!

Omdat we de regels rond social distancing moeten kunnen bewaken,

zorgden we voor een reorganisatie van onze ruimte. We zitten 1,5

meter van elkaar aan de tafels en ook de zetels in de rustruimte staan

ver van elkaar.

Vroeger konden we 8 gasten tegelijkertijd met de bus vervoeren. Ook

hier moeten we de 1,5 meter afstandsregel trachten te respecteren

waardoor we maar maximum 4 gasten tegelijkertijd mogen halen.

We zijn ondertussen al heel goed in het ontsmetten: tafels, stoelen,

toiletten, de bussen, de gebruikte rollators,… Niets gaan we uit de weg!

We zijn verplicht om alles minimum 2x/dag te ontsmetten.

Zoals jullie kunnen lezen, doen we er alles aan om het corona-beestje

buiten te houden. Ook onze gasten zijn al goed gewoon aan de nieuwe

structuur.

De heropstart van het dagverzorgingscentrum

Het leven in Ons Zomerheem

Mondmasker houden we aan op de bus

Handen wassen wanneer we aankomen

Ook op veilige afstand kan het gezellig zijn!
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Na tijden van afzondering,
afstand houden en een verlaagd
activiteitenaanbod heeft iedereen
nood aan verandering. Wat is er
beter dan een heus (doch Corona-
proof) zomerprogramma?!
We hebben ervoor gezorgd dat er
een verscheidenheid aan
activiteiten aangeboden wordt,
kortom voor ieder wat wils! Elke
afdeling heeft een thema
gekozen om deze activiteiten in
te kleden. Zo koos Binnenhof 0

voor het leven op de camping.
Binnenhof 1 gaat op tour met de

Colombus. Horizon 1 vertoeft 2
maanden in de onderzeese

wereld. Horizon 2 zoekt de
festivalweides op. De gasten van
de dagverzorging laten zich
onderdompelen in Vlaanderen

vakantieland.
Starten doen we met een
wafelbak waarna we ons eens
lekker laten verwennen tijdens
een wellness-namiddag. Later
gaan we de muzikale toer op
alvorens ons 100 procent te
geven bij de opdrachten van de
‘Corona Cup’.

Na de inspanning is het tijd voor
ontspanning en wel met lekkere
ijsjes uit het ijssalon.
Het uitstel van het EK Voetbal ligt
nog altijd wat gevoelig. Zeg nu
zelf voetbal kijken met een
Jupiler biertje en een lekkere
hamburger is iets om naar uit te
kijken. Geen nood... daarom
organiseren we een
avondactiviteit met lekkere
hamburgers. Voor we ons
programma afsluiten is er de
traditionele zomermarkt. We
voorzien huisgemaakte cocktails.

Je ziet, een goed gevuld en
gevarieerd programma! Reserveer
alvast elke dinsdagnamiddag
voor 1 van deze fantastische
activiteiten!
We hopen alvast op jullie
voltallige aanwezigheid!
Leg jullie zomerhoed dus maar
klaar en zet die zonnebril op,
want we vliegen er terug in! Al
moeten we uiteraard voorzichtig
blijven. Daarom organiseren we
de activiteit op onze eigen
afdeling.

De zomer komt eraan

Het leven in Ons Zomerheem
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Ons Zomerheem telt 65 vrijwilligers die

zich allen inzetten voor onze bewoners en

de instelling.

Door deze coronacrisis kwam er een

abrupt einde aan de komst van

vrijwilligers.

Vrijwilligers waren enkele maanden niet

meer in Ons Zomerheem te zien.

Zij zouden enkel “op afroep” nog

ingeschakeld worden, maar deze “op

afroep” konden we tot begin juni

vermijden.

Dit had uiteraard gevolgen voor de

personeelsleden en bewoners.

Personeelsleden deden nu taken die

anders door vrijwilligers gebeurden en

schrokken van het werk dat die personen

anders doen. De appreciatie voor

vrijwilligerswerk werd er alleen maar groter

door. Bewoners misten de vrijwilligers,

hun babbeltje, hun bezoek, maar konden af

en toe eens videochatten met een

vrijwilliger.

Nu de regels iets versoepelen en er

bijkomende taken ontstaan, is de visie

rond vrijwilligerswerk nog steeds dezelfde,

maar durven we nu wel de term “op

afroep” in praktijk om zetten.

Zo worden sinds kort vrijwilligers terug

ingeschakeld als chauffeur, in het

winkeltje, aan het onthaal bij

bezoekmomenten en in de kapel.

Ze komen helpen en dienen zich te houden

aan de strenge reglementering die er

overal in huis gelden. Vrijwilligerswerk

zoals we het een tijd terug kenden, is het

dus zeker niet. Er wordt gekeken naar de

uit te voeren taak en dan wordt daaraan de

gepaste vrijwilliger gekoppeld, daarbij ook

rekening houdend met de leeftijd van de

vrijwilliger. Een aantal van onze

vrijwilligersgroep zijn nu eenmaal 75+.

Dus voorzichtigheid blijft de boodschap.

Ook respecteren we de keuze van

vrijwilligers die liever nog niet terugkomen

naar Ons Zomerheem.

Het is koffiedik kijken om te weten

wanneer vrijwilligerswerk zoals vroeger

opnieuw zal starten.

Niemand kan daar een antwoord op geven.

We weten enkel dat het nog niet voor

meteen zal zijn.

Onze vrijwilligers

Het leven in Ons Zomerheem

Vakantiejobs

Wanneer we denken aan de zomer, denken

we automatisch ook aan verlof, even weg

van de werkvloer en genieten van rust en

het mooie weer. Ook onze personeelsleden

hebben recht op een welverdiende

zomervakantie. Om dit mogelijk te maken

doen we dit jaar opnieuw beroep op een

60-tal enthousiaste studenten die

gedurende de zomervakantie in Ons

Zomerheem als vakantiejob komen werken

in verschillende disciplines. Ook zij zullen

geïnformeerd worden over de

veiligheidsinstructies in Coronatijd!
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Omringd door de liefde en goede zorgen
van allen zijn van ons heengegaan

· De heer Marcus Van De Steene,

bewoner van Binnenhof 1, is overleden op 12 februari.

· De heer Omer Tack,
bewoner van Binnenhof 1, is overleden op 18 februari.

· De heer Roger De Meyer,
bewoner van Horizon 1, is overleden op 20 februari.

· De heer Werner Roegiers,
bewoner van Binnenhof 1, is overleden op 24 februari.

· Mevrouw Imelda Rooms,
bewoonster van Horizon 2, is overleden op 24 februari.

· De heer Raphaël Dermout,
bewoner van Horizon 2, is overleden op 27 februari.

· Mevrouw Irma Scheerlynck,
bewoonster van de assistentiewoningen Azalea,
overleden op 08 maart.

· Mevrouw Camilla Cornelis,
bewoonster van Horizon 2, is overleden op 04 april.

· Mevrouw Anna De Vuyst,
bewoonster van Binnenhof 0, is overleden op 04 april.

Overleden medewerkers, vrijwilligers of
familieleden van personeelsleden

- De heer en mevrouw André Bral - Erna De Muynck,
grootouders van Emma Bral (ergo Binnenhof 1/Horizon 1), zijn overleden op 06
mei.

- Mevrouw Julia Smessaert,
grootmoeder van Esther Tanghe (medewerkster Binnenhof 1), is overleden op
15 mei.

- De heer Dirk Muys,

schoonvader van Nathalie Carlier (verpleegkundige op Binnenhof 0) , is

overleden op 25 juni.

Het leven in Ons Zomerheem

· Mevrouw Georgette De Baets,
bewoonster van Binnenhof 1, is overleden op 18 april.

· Mevrouw Gabriëlla De Pauw,
bewoonster van Binnenhof 1, is overleden op 28 april.

· Mevrouw Anna Van Heirzeele,
bewoonster van Binnenhof 1, is overleden op 06 mei.

· Mevrouw Simona Claeys,
bewoonster van Binnenhof 1, is overleden op 02 juni.

· Mevrouw Maria Depoorter,

bewoonster van Binnenhof 0, is overleden op 04 juni.

· De heer Maurice De Vos,
bewoner van Horizon 2, is overleden op 12 juni.

· De heer Rafaël De Coster,

bewoner van Horizon 2, is overleden op 13 juni.

· De heer Noël Van De Walle,

bewoner van Binnenhof 0, is overleden op 19 juni.
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Het leven zoals het is...
tijdens Corona.

Genieten van de kleine
dingen.

Het leven in Ons Zomerheem
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Ik geloof niet dat onze kinderen weten wat

een schortje is.

Het voornaamste gebruik van oma's

schortje was

om haar jurk te beschermen, omdat ze er

maar een paar had,

maar ook omdat het makkelijker was, om

een schortje te wassen in plaats van een

jurk.

Ze gebruikte het schortje ook als

pannenlappen,

om de pannen van de kachel of uit de oven

te halen.

Het diende ook om de tranen en vuile neus

van de kinderen af te vegen..

Als ze de eieren uit het kippenhok ging

halen,

was het schortje ook heel handig om de

eieren te dragen.

Als er visite kwam, konden haar verlegen

kinderen onder haar schortje schuilen

en als het koud was, kon ze haar armen er

indraaien en opwarmen.

Het was ook heel geschikt om de menige

zweetdruppeltjes af te vegen,

als ze gebukt stond over de kachel, bij het

koken.

Hout voor de kachel werd ook in het

schortje binnengebracht.

Uit de tuin droeg ze allerhande soorten

groente naar binnen

en als de erwten gedopt waren, gingen de

schillen in het schortje.

In de herfst werd het schortje gebruikt

om de appels op te rapen, die onder de

bomen lagen.

Als oma onverwachts visite aan zag komen,

je stond er van te kijken,

hoeveel meubeltjes dat ouwe schortje nog

kon stoffen, in een paar seconden.

Als het eten klaar was, ging ze naar buiten

en zwaaide met haar schortje.

Dan wist iedereen dat het tijd was om

binnen te komen.

Het zal nog lang duren, voordat iemand

uitgevonden heeft,

iets wat voor zoveel doelen gebruikt kan

worden, zoals het schortje!

Vergeet niet!! In deze tijd zouden wij er gek

van worden,

te weten hoeveel bacteriën er in dat

schortje zaten …

Toch heb ik er nooit wat aan

overgehouden……..of toch ???????

Liefde

Het schortje van ons mémé, moemoe, oma, bomma of ...

Laat ons hart in deze zomertijd openkomen

voor alle mooie dingen die groeien in

warmte.

Overal waar mensen elkaar met

hartelijkheid omringen,

bent U dichtbij.

Geef ons de gulheid van hart

om af te stappen van het eigen gelijk

en oog te hebben voor wat ons allen

samen beweegt:

vrede en liefde tussen alle mensen.

Blijf bij ons als we vakantie nemen,

thuis of elders.

Breng rust in onze jachtige harten

en maak onze geesten open voor

verrijkende ontmoetingen.

Help ons om zuurstof op te doen voor het

komende werkjaar

en laat ons dieper bij de kern van het leven

komen.

Wij bidden U voor alle mensen die het

moeilijk hebben

met de vrolijkheid en de uitbundigheid van

deze zomertijd,

omdat ze een verlies of een verdriet met

zich meedragen

dat schrijnend afsteekt tegen de algemene

vakantiestemming.

Omring hen met mensen

die oog hebben voor wat er in hen omgaat.

Maak van ons vrije mensen,

die niet bang zijn voor wat het leven hen

brengt.

Geef ons het geloof dat onze haren geteld

zijn

en dat we kostbaar zijn in Uw ogen, zoals

we zijn,

ook al hebben we soms lelijke en irritante

trekjes.

U bent voor ons als een Vader.

Laat in ons het besef groeien dat alle

mensen

– dichtbij en ver weg –

onze broers en zussen zijn.

Help ons om elke dag opnieuw te groeien

als broer of zus van de mensen die op ons

pad komen

en met hen solidair te zijn,

hen te troosten en te helpen.

De mooiste dingen in het leven zijn gratis.

Wij hebben veel gekregen:

van U, van onze ouders,

van alle mensen die ons maakten tot wie

we zijn geworden.

Laat ons hart overstromen van

dankbaarheid

en help ons om op onze beurt

veel te kunnen geven aan wie we

ontmoeten.

Kolet Janssen

De zomertijd

Het leven in Ons Zomerheem
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Benodigdheden voor 8 personen:

• 400 g aardbeien

• Sap en geraspte schil van 1 citroen

• Eventueel 2 cl likeur

• 2 el honing

• 2 eierdooiers

• 50 g poedersuiker

• 500 g mascarpone

• 2.5 dl slagroom

• 8 boudoirkoekjes

• 2 el fijngehakte basilicum

Bereiding :

• Was de aardbeien indien nodig, verwijder de kroontjes en snij in stukjes. Doe in een kom en meng met het citroensap, de zeste, de honing

en eventueel likeur.

• Zet koel weg en laat minstens 20 minuten marineren.

• Klop de eierdooiers en de poedersuiker op een zacht vuurtje op tot een sabayon. Haal de pan van het vuur en blijf kloppen tot de sabayon

koud is. Schep er vervolgens de mascarpone door.

• Klop de slagroom op en meng ½ ervan onder de crème.

• Verdeel de helft van deze crème over 4 glazen en verkruimel er de koekjes over. Schik er vervolgens de helft van de aardbeien over.

• Bedek met de rest van de crème en de rest van de aardbeien.

• Werk af met de rest van de slagroom en het fijngehakt basilicum.

Gemarineerde aardbei met

mascarpone en basilicum

Mojito

Ingrediënten

1 limoen

Witte suiker

10 blaadjes verse munt

IJsschilfers

5 cl Rum

2 cl soda

Bereiding

Snijd de limoen in de lengte overlangs en snijd elke helft in zes blokjes. Doe zes limoenblokjes in een glas en voeg twee

theelepels witte suiker toe. Stamp met een vijzel.

Neem tien blaadjes vers geplukte munt in je hand en geef er met je andere hand een klap op. Zo komen de aroma's vrij. Plet of hak

de munt niet, anders komen er stukjes munt in het rietje. Doe de muntblaadjes in het glas, vul het voor de helft met ijs en voeg 5 cl

rum toe. Roer goed om. Vul het glas volledig op met gecrusht ijs en voeg 2 cl soda toe. Werk af met een blaadje munt en serveer met

een rietje.

Het leven in Ons Zomerheem
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Pret en verzet

Mopjestijd...

Waarom ligt een konijntje al vroeg in zijn bed?

Hij hoeft maar twee tandjes te poetsen . . .

Wat doet een poes met een miljoen euro?
Drie poezen zitten te fantaseren over wat ze zouden
doen met een miljoen.
De Belgische poes zegt:“Ik zou een melkfabriek
beginnen.”
De Duitse poes zegt:“Ik zou een kattenvoerfabriek
beginnen.”
Zegt de Nederlandse:“Ik ga een bierbrouwerij
beginnen!”
Zeggen de andere twee:“Hoezo? Een bierbrouwerij?”
"Nou", zegt de Nederlandse, "dan heb ik elke dag een
kater!"

Doorstreep de onderstaande woorden en je vindt de titel van een liedje
van Louis Neefs. De titel start met de eerste letter in het zwart en eindigt
met de tweede letter in het zwart. Veel puzzelplezier!

APERITIEF

BARBECUE

FIETSEN

KAMPEREN

LIGSTOEL

LUIEREN

PARASOL

PICKNICK

REIZEN

SANDALEN

STRAND

TERRAS

TUINFEEST

UITSTAP

VAKANTIE

WANDELEN

WARM

ZOMER

ZONNEBRIL

ZWEMMEN

Het leven in Ons Zomerheem
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Het leven in Ons Zomerheem

QUIZ

Omcirkel bij elke vraag het juiste antwoord. De letters die je omcirkelt, vormen een woord.

1. wat is de kortste nacht van het jaar?
K. 1 Juni

Z. 21 juni

B. 1 augustus

2. Wat is de gemiddelde temperatuur in de maand juli?
M. ongeveer 15 graden

O. ongeveer 20 graden

N. ongeveer 25 graden

3. Wanneer begint de weerkundige zomer?
N. 1 juni

A. 20 juni

G. 21 juni

4. Wat viert men op 11 juli?
N. Guldensporenslag

S. Gentse feesten

I. verjaardag Koning Filip

5. hoeveel maanden duurt de zomer?
Q. 1 maand

E. 3 maanden

C. 6 maanden

6. Vul aan: juni met veel donder, brengt de oogst...................
H. een wonder

B. ten onder

R. geen wonder

7. Op 21 juli vieren we?
L. nationale feestdag

J. start van de Gentse feesten

U. het midden van de zomer

8. Welke feestdag valt op 15 augustus?
O. Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart

F. Vlaamse feestdag

A. Onze-Lieve-Heer Hemelvaart

9. Wat is geen zwemkledij?
V. bikini

Z. badpak

E. nikini

10. Hoeveel uren schijnt de zon gemiddeld in de maand juli?
P. 100 uren

T. 150 uren

M. 200 uren


