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Beste lezers,

“Coronakilo’s”… “Dat zou wel eens
het woord van het jaar kunnen
worden”: zo suggereerde onlangs
een krant.

Ik huiver ervan. Zou “aankomen”
in deze barre maanden onze
grootste zorg zijn geweest?

Dat we ons vooral dàt zouden
herinneren als alle coronamiserie
ooit achter ons ligt: dat gelooft
toch geen goeddenkend mens?

“Corona” houdt angst in voor
besmetting, voor zwaar ziek-zijn,
voor een pijnlijke afloop. Een
eerste golf maakte al zóveel
moeilijk herstellende zieken – en
al te veel doden.

Van hogerhand werden ons
ingrijpende maatregelen
opgelegd. We gingen in “lock
down”, konden alleen nog voor
noodzakelijke verplaatsingen uit
“ons kot” komen, ontmoetten
elkaar niet meer.

Onze zorgverleners overtroffen
zichzelf; in alle diensten bleven
zóvele personeelsleden zichtbaar
en voelbaar aanwezig; het
poetsteam hield huis en kamers
clean.

Er ontstond een nooit geziene
solidariteit tussen bewoners,
familieleden, vrienden, buren. Zo
goed en zo kwaad als het ging,
met aanvankelijk te weinig
materiaal, werd voor onze
bewoners gezorgd. We hielden
elkaar met telefoontjes en
prentkaarten, met
zwaaimomenten en filmpjes recht.
We luisterden naar elkaars
zorgen – en zagen machteloos
hoe de opgelegde
bewegingsbeperkingen mensen
eenzaam maakten.

Gezamenlijk slaagden we er in,
het coronavirus in een hoek te
dringen. We waren gelukkig toen
we weer voorzichtig meer
mogelijkheden kregen om elkaar
te zien, de tuin in konden, een
babbeltje konden slaan – zij het
op 1,5 m afstand en met een
masker voor mond en neus. Er
kwam een “nieuw normaal” dat
nog niet alle vrijheid toeliet, maar
dat toch al meer mogelijkheden
tot bewegen en communiceren
bood.

Het is zo triest, dat o.a. een
minderheid aan medeburgers over

de schreef ging, de
voorgeschreven regels niet
respecteerde, er in te grote
groepen op los feestte, alleen aan
zichzelf dacht en geen
verantwoordelijkheid opnam. De
gevolgen zijn niet te overzien. Het
is zo erg dat het gedrag van
onverlaten iedereen weer terug
naar af bracht.

Weer zullen ontelbaren zich
inzetten en in de vuurlinie staan,
opnieuw zullen heel veel velen
opnieuw het beste in zichzelf naar
boven halen en bijstaan, genezen,
troosten, bevoorraden,
herstellen…: een zegen zijn.

Weer zullen inzet, genegenheid –
en vooral hoop ons uit deze
verschrikking moeten halen. Het
wordt nog eens: sterk beseffen
dat zorg-voor-mensen levens redt
– en dat instaan voor anderen je
enige kans op echt geluk is. Het
is samen houden van mensen;
alleen redt niemand het. We
kunnen dit virus verslaan… als we
er, elk vanuit haar/zijn situatie,
totaal voor gaan.

We hopen dat iederéén hier in
WZC Sint-Rafaël moedig door de
dagen komt, anderen steunt en
zich gesteund weet, op de tanden
bijt als het moeilijker gaat en de
dagen wegen. Laten we er op
vertrouwen, dat de tijden beter
worden.

SAMEN. Dat zou hét woord
kunnen worden. Het is niet nieuw,
maar misschien kunnen we daar
nu echt inhoud aan geven.
Draagschouders krijgen, samen-
mensen zijn. We slaan er ons
door.

DANK aan ieder die als ’t moet
een tandje bijsteekt.

DANK aan allen die er, al was het
maar met een knipoog of met een
vriendelijke zwaai, voor de
anderen zijn.

DANK aan allen die, hoe dan ook,
ook aan anderen denken.

DANK aan allen die in beterschap
blijven geloven.

We houden er hier de moed in.
Zeker weten. SAMEN.

Chris

WZC Sint-Rafaël
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Het spirituele erfgoed van de
Zusters Kindsheid Jesu

Sinds 2018 wonen er geen zusters meer op de
campus van Sint-Rafaël. Zowel bij bewoners
als bij medewerkers leeft de spiritualiteit
echter nog verder. Een boeiend verhaal dat
levendig dient gehouden te worden. Die
spiritualiteit was en is immers bepalend voor
onze zorg: gisteren, vandaag en morgen.
Van 1835 tot op vandaag hebben meer dan
1550 zusters van de congregatie Zusters
Kindsheid Jesu hun leven gedeeld met elkaar
en met anderen. Ze hebben dat gedaan vanuit
een gelovige inspiratie en verbonden met de
bewogenheid van hun stichter kanunnik P.J.

Triest.
In onderstaande tekst omschrijven we dit
spirituele erfgoed in zes kernpunten.

1. ‘Kindsheid Jesu’ als spiritualiteit

De zeventiende eeuw kende een sterke devotie
tot het ‘kind Jezus’. Een heropleving hiervan
in de negentiende eeuw vertoonde vele
gelijkenissen. Het accent lag toen ook op
eenvoud, nederigheid en zelfverloochening.
Een belangrijk verschilpunt was echter de
sociale inbedding. Het ‘kind Jezus’ werd meer
en meer ingepast in een sociale spiritualiteit.
Inzet in onderwijs en zorg voor kinderen werd
beleefd vanuit de gehechtheid aan het ‘kind
Jezus’. De sociale bewogenheid om zich in te
zetten voor het welzijn van kinderen op alle
vlakken vond dus zijn voedingsbodem in de
devotie tot het ‘kind Jezus’. Daarom is het
helemaal niet vreemd dat de vierde
congregatie, gesticht voor de opvang van
wezen en vondelingen, verlaten en zieke
kinderen, “Zusters Kindsheid Jesu” genoemd
werd. Regelmatig haalden P.J. Triest en zijn
opvolger, B. De Decker, kernspreuken aan als
“Laat de kinderen tot mij komen” en “De Heer
is klein en uiterst beminnelijk”.
We zien een voor de hand liggende gelijkenis
tussen het hulpeloze kind in de kribbe van
Bethlehem en de kinderen die aan de zusters
in Sint- Jan-in-d’Olie te Gent bij de oprichting
werden toevertrouwd. In verbondenheid met
de kansarmen, jongeren, ouderen en zieken
wilden zij het charisma van de ‘Congregatie
Zusters Kindsheid Jesu’ vormgeven.

2. Zusterlijke liefde als essentiële

grondhouding

Zusterlijke liefde werd door P.J. Triest

aangehaald als een noodzakelijke
grondhouding om tot een goede
kloostergemeenschap te kunnen uitgroeien.
Hij bedoelde daarmee dat respect ten opzichte

van mekaar essentieel is. Een authentieke
zorg voor elkaar stond bij hem hoog
aangeschreven. Dit uitte zich voornamelijk in
de zorg voor zieke zusters en een onderlinge
verbondenheid. “Gij moet malkanderen geerne
zien; malkanderen in de nood helpen en
bijzonderlijk malkanders faute verdragen”. Zo
werd de trend gezet.

3. Gelijkwaardigheid

Mensen zijn bij uitstek unieke wezens:
iedereen is verschillend van de ander.
Verschillend van karakter, temperament,
talenten, intelligentie... Ondanks die diversiteit,

zijn alle mensen gelijkwaardig. Paulus
omschreef het in zijn brief aan de Galaten
(3,28) als volgt: “Of men nu een slaaf is of een
vrij man, allen zijn we één in Christus”. De
gelijkwaardigheid tussen mensen is een
essentieel kenmerk van de spiritualiteit van de
Zusters Kindsheid Jesu: allen zijn we, hoe
verschillend ook, ‘kind’ van God en dus gelijk
in waarde. Het kenmerkt de zusters dat ze
vooral de kansarmen op een gelijkwaardige
manier proberen te benaderen.
Gelijkwaardigheid betekent niet dat iedereen
identiek behandeld wordt. Zorg verlenen of
onderwijs verstrekken vraagt een unieke
aanpak en benadering. Elke medewerker zal
de aard en het begripsvermogen van de
persoon aan wie hij diensten verleent, zo
moeten aanvoelen en er zo op inspelen dat hij
zijn beste zelf wordt.

4. Nabijheid, beschikbaarheid en

betrokkenheid

Nabijheid, beschikbaarheid en betrokkenheid
zijn drie belangrijke accenten in het leven van
de zusters. Er staat bijvoorbeeld geschreven in
de bronnen dat zij dag én nacht beschikbaar
waren voor het welzijn van de vondelingen.
Deze kenmerken hebben zich doorheen de tijd
steeds verder ontwikkeld. In de hedendaagse
visie op ouderenzorg zijn op de eerste plaats
‘presentie’ en een ‘huiselijke leef- en

woonomgeving’ van tel. Doorheen de diensten
die worden verleend laten aanvoelen dat je
bewoners nabij wil zijn is fundamenteel. Het
hedendaagse concept van ‘belevingsgerichte

zorg’ stelt immers nabijheid en verbondenheid
als centrale eigenschappen voor de zorg. Ook
in de scholen, kinderdagverblijven en
voorzieningen voor bijzondere jeugd- zorg zijn
welbevinden, betrokkenheid en verbondenheid
bij uitstek de parameters van een
kwaliteitsvolle dienstverlening. Er wordt veel
aandacht besteed aan de ondersteuning van
kinderen en medewerkers. Persoonlijke
relaties zijn er belangrijk. De leidinggevenden

zijn zichtbaar en betrokken aanwezig. Zij zijn
gemakkelijk aanspreekbaar. We kunnen terecht
stellen dat deze wezenlijke basiskenmerken
van de spiritualiteit vandaag nog steeds de
vele medewerkers in de voorzieningen van de

Zusters Kindsheid Jesu aanspreken en hen
motiveren.

5. Breed sociaal engagement

Door omstandigheden, niet in het minst door
de sluiting van de vondelingenschuif door de
stad Gent, deed zich sinds 1863 een
drastische daling van het aantal vondelingen
voor. Intussen waren de Zusters Kindsheid
Jesu op verschillende vestigingsplaatsen al
bezig met andere apostolaatsvormen. Niet
langer stond de zorg voor vondelingen en
verwaarloosde kinderen centraal, maar ook de
zorg voor kinderen in dag- en kostscholen, de
opvoeding van wezen en arme kinderen, de
zorg aan zieken en ouderen, de verzorging van
ooglijders en de thuiszorg tijdens epidemieën.
In 1921 werd naar aanleiding van de nieuwe
wetgeving voor vzw’s het maatschappelijk
doel als volgt omschreven: “Het betrachten
der christelijke volmaaktheid door het
gemeenschappelijk kloosterleven, alsook het
beoefenen van allerlei soort van werken
betrekking hebbende tot opvoeding,
liefdadigheid en christelijk onderwijs.” Op die
manier werd het brede sociale engagement
dat de zusters al decennialang realiseerden
officieel opgenomen in de statuten.

6. Open voor nieuwe ontwikkelingen

‘Moderniseren’ of ‘bij de dag zijn’ was het
motto van P.J. Triest. De zusters dragen deze
dynamiek met zich mee. Hun hele
ontwikkelingsgeschiedenis getuigt daarvan.
Vijf jaar na hun stichting waren ze in Hasselt
en na vijftig jaar hadden ze al 12
gemeenschappen. Recenter, in 1926, zet- ten
de zusters een heel ingrijpende stap in hun
geschiedenis: ze startten met missiewerking.
In samenwerking met de Scheutisten trokken
tientallen zusters naar Congo. Ook daar werd
de opvang van weeskinderen, het genezen en
verzorgen van zieken en de opvoeding van
arme meisjes hun kernopdracht. Vanaf 1955
sloten de eerste Congolese jonge vrouwen
aan. In 1969 al werden de Congolese zusters
een autonome congregatie: Soeurs de
l’Immaculée Conception d’Inongo. Momenteel
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zetten de zusters daar alle werken verder die
de Zusters Kindsheid Jesu aangevat hadden.
Contacten tussen de Congolese Zusters en de
Zusters Kindsheid Jesu én de vzw Lisanga

geven hun de mogelijkheid de opdracht verder
te zetten en in te gaan op nieuwe noden.
In 1935 werd de eerste humaniora voor

meisjes te Hasselt in Limburg opgericht. In die
tijd was dit bijzonder revolutionair omdat
meisjes daardoor meteen toegang kregen tot
de universiteit. Onder invloed van Vaticanum II
(1962-1965) werd de traditionele leefwijze van
religieuzen door henzelf in vraag gesteld.
Gevolg was dat ze op zoek gingen naar andere
meer hedendaagse leefvormen, dichter bij het
leven van de mensen. In de jaren ’70 van de
vorige eeuw gingen dan ook verschillende
zusters in kleine gemeenschappen wonen in
een bescheiden huis in de straat van een dorp
of stad. Hun vorm van pastoraat was
nabijheid bieden aan mensen in hun omgeving
en vooral aan “armen van vandaag”.
Ook in de zorgverlening doen zich voortdurend
vernieuwingen voor: onder meer de zorg voor

jongdementerenden is een nieuw gegeven met
nieuwe uitdagingen. Ouderen met een
psychiatrische kwetsbaarheid of bewoners in
comateuze toestand, ALS- of MS-patiënten
vragen een aangepaste zorg. Het is
kenmerkend voor de voorzieningen van de
Zusters Kindsheid Jesu dat ze blijven kiezen
voor de kwetsbare medemens, wat de
maatschappelijke en economische evoluties in
de toekomst ook zullen worden.
In het onderwijs gaan we uit van de
mogelijkheden van alle kinderen en van alle
medewerkers in het besef dat kinderen én
medewerkers op verschillende manieren
ontwikkelen en leren. We bereiden hen voor op
een wereld die constant verandert. Binnen het
domein ‘katholieke identiteit en pastoraat’
zetten we in op de ontwikkeling van de
dialoogschool vanuit een nieuwe en
authentieke houding tegenover geloof en het
eigen spirituele erfgoed.
Nieuwe evoluties blijven zich voordoen in het
religieuze leven, het onderwijs en de zorg.
Steeds klinkt het ‘wees bij de tijd, wees

vernieuwend...’
Met het bovenstaande is wellicht de kern
weergegeven. Ten eerste: elke mens

benaderen als een uniek persoon, die

waardevol is in Gods ogen en dus een
gelijkwaardige benadering verdient. En ten
tweede: zich vooral richten naar de meest

kwetsbare mensen, naar hen die in hun
volwaardig mens zijn het meest bedreigd zijn.
We verwachten dat aan deze kenmerken van
de spiritualiteit van de Zusters Kindsheid Jesu
door medewerkers in de toekomst verder
gestalte gegeven wordt. Hun hoop is dat dit
spirituele erfgoed geen voltooid verleden tijd
wordt, maar dat het zich in het heden en de
toekomst verder mag ontplooien.

Bron: brochure van de stichting Zusters

Kindsheid Jesu juli 2019

Manu Langerock, directeur

WOORDJE VAN DE DIRECTEUR

Septemberspreuken

September is de herfstmaand of fruitmaand en de negende maand van het jaar in de Gregoriaanse

kalender. September heeft 30 dagen. De naam komt van het Latijnse woord septembris wat afkomstig

is van het woord septem dat zeven betekent — september was de 7de maand van het jaar, omdat het

Romeinse kalenderjaar tot 153 v. Chr. op 1 maart begon.

Enkele mooie september-weerspreuken

In september warme regen, brengt de boeren rijke zegen.

Is het 1 september heerlijk weer, de herfst zal mooi zijn evenzeer.

Trekvogels in septembernacht, ze maken de kersttijd zacht.

Een warme september, een droge oktober.

Warm in september, koud in december.

Blijven de zwaluwen lang, wees voor de winter niet bang.

Vallen de eikels al voor Sint-Michiel (29 september), dan snijdt de winter door lijf en ziel.

Schijnt de herfstzon met zomerkracht, maakt veelal de winter zacht.

Op de 5de september wordt bewezen, wat het voor weer de hele maand zal wezen.

Als in september de donder knalt, met kerst sneeuw met hopen valt.

Vallen de bladeren vroeg, dan wordt de herfst niet oud.

Vorst in september, zacht in december.

Komen de pluimen aan het riet, bedenk het is nazomer en geniet.
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Geachte zuster Brigida

Geachte medezusters en familie

Geachte vrienden en genodigden

Zuster Brigida, u viert vandaag uw 50jarig jubileum door de mensen met wie u nauw

verwant bent en nauw samenwerkt uit te nodigen op een mooie dankviering en dito

feestmaaltijd. U hebt dit feest georganiseerd om uw familie, medezusters, RVB,

bewoners, medewerkers, vrijwilligers, vrienden en GOD te danken voor al de kansen die

u gekregen hebt op uw levensweg.

Deze grote dankbaarheid die u tekent is ook wederkerig. Bij de mensen hier rond de

tafels leeft een gevoel van grote waardering en dankbaarheid tegenover u. Ik heb deze

dankbaarheid t.o.v. u nogmaals van zoveel medewerkers persoonlijk ervaren tijdens

de gesprekken die ik voerde ter voorbereiding van deze toespraak. Het is dan ook een

grote eer voor mij om in naam van zo velen deze dankbaarheid in woorden uit te drukken en aan u hulde te brengen.

Op 20 februari 1931 werd te Meeuwen in Limburg Helena Van Dyck geboren als jongste telg in een christelijk gezin van 14 kinderen. Vader was

landbouwer en had tijdens de oorlogsjaren in de mijnen gewerkt en moeder zorgde natuurlijk voor de vele kinderen. Niets deed vermoeden wat

onze Heer van plan was met dit kleine wezentje. Maar waar ook uw zending gerealiseerd werd, uw familie bleef altijd een grote centrale en warme

plaats in uw hart behouden.

Zuster Brigida, u hebt in uw leven twee grote voorbeelden voorgehouden: Jezus van Nazareth en vader Triest. Dhr. Frank Marchand heeft dit ook

geduid met het aanbrengen van de foto van vader Triest tijdens de viering. Tijdens het voorbereidend studiewerk voor deze feestrede werden me

steeds meer de gelijkenissen tussen de persoon van vader Triest en Zuster Brigida duidelijk. Hetgeen Kanunnik Petrus Jozef Triest meer dan 165

jaar geleden betekende voor zijn medemensen, probeerde u in uw leven na te volgen. Ik zou dan ook in deze feestrede aan de hand van citaten

over vader Triest pogen, uw persoon en werk als religieuze en plaatselijke overste, als verpleegkundige, als directeur en als lid van de raad van

beheer te duiden.

Ten eerste. Als zuster van de Kindsheid Jesu

Op 20jarige leeftijd, nu 50 jaar geleden trad u door Gods liefde geroepen, in de congregatie van de Zusters Kindsheid Jesu. Dit belangrijk moment

van uw roeping vond ik mooi weergegeven in het gedicht van Reninca: "God uit Uzelf zo zacht bij mij gekomen, als hadt gij niets gebracht dan

kinderdromen. Of vleit Gij u als kind aan bij mijn leven, om nog eens echt bemind uzelf te

geven? Dan ja droom verder, Heer doorheen mijn dagen; zo zal ik zonder meer Uw

Kindschap dragen.

Deze mooie naam van Kindsheid Jesu betekent: Kind worden voor God. Bereid zijn alles te

verliezen wat de volmaakte liefde voor God in de weg staat. Zuster Brigida, u gaf inderdaad

uw hele leven voor God. Zoals Jezus reeds in zijn kinderjaren, maar vooral doorheen zijn

leven tot in de dood, intens leefde van zijn bewustzijn als Zoon van God, zo is ook uw geloof

in ons kindschap van God.

Vader Triest zag in iedere medemens een kind van God, zodat hij iedereen kon liefhebben,

met een voorkeurliefde voor de minsten en de kleinsten. Hij was een vader geworden voor

mensen zonder rechten. Kanunnik Triest leefde sterk vanuit het evangelie en nam de

woorden van de Heer: " wat ge aan de minsten der mijnen hebt gedaan, hebt ge aan mij

gedaan" zeer ernstig. Omdat wij allen kinderen zijn van dezelfde Vader zette u zich met hart

en ziel vooral voor de meest verlatenen in. U bleef trouw aan de twee kostbare spreuken die de stichter meegaf en die op uw persoonlijk kruisje

gegraveerd staan: Sinite Parvulos ad me venire en Parvus Dominus et amabilis nimis: Wat betekent: Laat de kleinen tot mij komen en de Heer is

klein en uiterst beminnelijk.

U bent zeer nauw begaan met de medezusters. Als overste van de plaatselijke kloostergemeenschap Betanië, zorgt u als een echte moeder voor

de zusters. U bent dan ook een graag geziene moeder.

U handelt steeds vanuit een religieuze motivatie, vanuit een diep christelijke overtuiging. U zorgde ervoor dat de religieuze dimensie op een

onbevangen wijze aan bod kon komen bij bewoners én medewerkers. U was de motor achter: de werkgroep liturgie, de spiritualiteitsgroep, de

werkgroep geloofszorg, de pastorale werkgroepen en de pastorale teams. Ook bij het opstellen van de opdrachtverklaring en de dagdagelijkse

realisatie ervan konden we rekenen op uw steun, kennis en ervaring. Het is prachtig dat u vandaag uw geloften hernieuwt. Het is dan ook uw

bezorgdheid om blijvend gestalte te geven aan de christelijke inspiratie van de huizen. Dit zal wel een grote steun geweest zijn voor zuster

Jacqueline en E.H. De Neve.

Zuster Brigida, de missies liggen u heel nauw aan het hart. U staat dan ook volledig achter de ondersteuning van de projecten. Dit hebben we

recent nog aangevoeld bij uw oproep ten voordele van de missie te Lisanga.

Zuster Brigida, u had ook een groot hart voor jonge mensen. Jarenlang ging u met tientallen jonge mensen, de vlaspitters genaamd, mee op weg

in hun zoektocht naar geloven en beter mens worden. Investeren in jonge mensen betekende voor u investeren in de toekomst.

WOORDJE VAN DE DIRECTEUR

Op 4 augustus overleed in Zwijndrecht Zuster Brigida. Zij was gedurende twee periodes, dus jarenlang, de bezielster van ons WZC Sint-

Rafaël. Alle oud-medewerkers blijven met heel veel lof over haar spreken.

Ter gelegenheid van haar gouden jubileum sprak directeur dhr. Langerock volgende feestrede uit.

Feestrede ter gelegenheid van het gouden jubileum van zuster Brigida
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Ten tweede. Als verpleegkundige

In 1971 studeerde u af als gegradueerde verpleegkundige in het Sint-Vincentius à Paulo instituut te Eeklo. Deze school was toen nog maar pas
opgestart. Nadien hebt u nog twee jaar als hoofdverpleegkundige gewerkt in het Sint-Elisabeth ziekenhuis te Eeklo. Tot op vandaag bent u
verantwoordelijk voor de zorg voor bejaarden binnen de congregatie.

Vader Triest had een speciale gevoeligheid voor mensen in nood. Vanuit de spiritualiteit van de zusters Kindsheid Jesu was u speciaal
bekommerd om de waarde van het evangelie vooral daar te dienen waar de waardigheid van de mens het meest verduisterd is. Tevens had u ook
aandacht voor de minstbedeelden onder hen. Samen met de lekemedewerkers werd onder uw inpuls een geëigende aanpak uitgewerkt voor de
dementerende bejaarden.

Kanunnik Triest hechtte veel belang aan deskundigheid. U bent ook altijd opgekomen voor de verdere professionalisering van verpleegkundigen.
Zuster Brigida, dit betekende voor u een wetenschappelijke houding ontwikkelen en steeds zoeken hoe u het nog beter zou kunnen doen. U
hechtte veel belang aan opleiding en vorming en aan het doorgeven van kennis en ervaring tussen de huizen onderling. De diverse werkgroepen die
u opstartte zijn daarvan het levend bewijs. In 1983 werd onder uw impuls de werkgroep nursing opgestart. Er is hiervan een enorme dynamiek
uitgegaan. U hebt altijd gestreefd naar warme, geïndividualiseerde en belevingsgerichte zorg. U was daarin zeer beginselvast. Daarbij had u ook
aandacht voor de familie van bewoners. U was altijd vooruit op uw tijd. Kwaliteitszorg was al lang uw moto voordat het een trend werd. U had
steeds aandacht voor vernieuwing in de bejaardenzorg.

Ten derde. Als directeur van Sint-Rafaël en beheerder

Zr. Brigida, u bent onderaan de ladder in deze organisatie begonnen
maar vrij snel opgeklommen tot de top. Uw eerste sporen als
directeur waren in Zeveneken waar u 8 jaar directeur was. Ik vernam
dat u daar nog boven op het dak gestaan hebt bij het helpen
afbreken. Zuster Brigida, u hebt tot tweemaal toe de taak van
directeur opgenomen hier in Sint-Rafaël. De eerste periode vanaf
dec. '73 duurde 15 jaar. De tweede periode vanaf mei '94 duurde 4
jaar. U combineerde deze zware taak met deze van beheerder en
verantwoordelijke voor de zorg voor bejaarden. In die periodes hebt u
uw stempel gedrukt op dit initiatief. Graag wil ik u in naam van alle
medewerkers van dit huis danken voor de onafgebroken
inspanningen om dit huis op een hoog niveau te brengen.

U was, net als vader Triest, durvend en ondernemend in uw
opdracht. Dit betekent eveneens dat u durfde opkomen voor hen die
geen stem hebben, die niet meetellen in de maatschappij. Zuster
Brigida, u stond open voor nieuwe noodsituaties en onderzocht
samen met de medewerkers hoe u deze nieuwe noden kon lenigen. U
was op uw tijd vooruit. U was creatief in het zoeken naar nieuwe
middelen en daarin nam u ook verantwoorde risico's. Mede onder uw impuls namen alle instellingen van de VZW nieuwe initiatieven om de
bewoners nog beter te kunnen opvangen.

Om de mensen degelijk te kunnen opvangen, ontpopte Triest zich als een grote organisator. Organiseren en gezag zag u ook altijd in dienst van
het geheel. Net zoals Triest heeft u een sterk geloof dat het organiseren op alle niveaus bijdraagt tot een kwalitatief hoogstaande dienstverlening.
Met zo'n zware agenda was plannen voor u wel een specialisatie geworden. Bij het zien van uw agenda kan iedereen vaststellen dat u permanent
de ronde van Vlaanderen doet. Uw mobiliteit en actieradius zijn dan ook enorm groot. Ook buiten de groep van de Zusters Kindsheid Jesu bent u
een gekende figuur.

Zuster Brigida, u kent de bejaardensector door en door en met kennis van zaken bewaakte u steeds het evenwicht in de besluitvorming. U bleef
waakzaam dat menselijke waarden niet verdrongen werden in de besluitvorming. Met eenvoudige woorden komt u to the point. Kenmerkend zijn
ook uw realiteitszin, uw breeddenkendheid en uw vermogen tot relativeren. Uw bijzondere aandacht voor instellingen en medewerkers in problemen
wordt gewaardeerd. Iedereen kon steeds bij u terecht. Al deze kwaliteiten maken u tot een gerespecteerd leider.

Telkens Triest noodlijdenden ontmoette, zocht hij mensen die vanuit een evangelische bewogenheid met hem wilden samenwerken. Zuster Brigida,
u werkte vlot samen met lekemedewerkers en hechtte veel belang aan de samenwerking met vrijwilligers. Het overleggen in vergaderingen was
dan ook een belangrijk deel van uw werk.

Zuster Brigida, u wist verschillende taken te combineren. (directeur, overste en beheerder en verantwoordelijke bewonerszorg) Uw werkkracht is
dan ook legendarisch te noemen. Blijkbaar hadden tegenslagen geen vat op deze harde werker. De laatste tijd hebt u heel wat naaste verwanten
verloren. Maar tegenslag wekte onvermoede krachten in u op. Zuster Brigida, u hebt inderdaad de werklust, gedrevenheid en fysische conditie van
vader Triest.
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Tot slot: de persoon van Zuster Brigida

Zuster Brigida, zowel de bewoners, de medewerkers, de vrijwilligers als de medezusters hebben u graag. Uw aandacht, vriendelijkheid en respect

voor mensen, uw warme betrokkenheid, uw moederlijke bezorgdheid, uw gastvrijheid, uw waarderingen en bevestigingen, uw gemoedelijkheid en

openheid maken van u een groot figuur met een groot hart én een klein hartje. U blijft eenvoudig, jong van geest en geniet duidelijk nog van een

vleugje humor.

Zuster Brigida, uw interesse voor de kinderen van de medewerkers wordt sterk gewaardeerd. U lag dan ook aan de basis van het opstarten van

kinderopvang tijdens de schoolvakanties. Een initiatief dat nog altijd sterk gewaardeerd wordt.

Paus Johannes-Paulus schreef in zijn brief over de waardigheid en roeping van de vrouw. "De waardigheid van de vrouw heeft haar maatstaf in de

orde van de liefde". Wanneer we kijken naar uw leven en werk, kunnen we inderdaad vaststellen dat u zich reeds 50 jaar hebt ingezet in liefde voor

armen en behoeftigen, in opvoeding, onderwijs en zorg voor de zieke en bejaarde medemens alhier en in Kongo.

Zuster Brigida, u bent erin geslaagd uw grote idealen en voorbeelden te volgen. Hetgeen Kanunnik Petrus Jozef Triest meer dan 165 jaar geleden

betekende voor zijn medemensen, hebt u in uw religieus leven kunnen navolgen.

Wij zeggen graag proficiat en hartelijk dank voor dit leven van inzet voor kansarmen. Wij wensen u nog veel plezier bij het genieten van de

vruchten van uw inzet. We hopen u nog lang in ons midden te treffen. We hopen nog lang op uw rijke kennis en ervaring als religieuze,

verpleegkundige en beheerder beroep te kunnen doen.

Dank u wel,

Manu Langerock

Zaterdag 10 maart 2001

WOORDJE VAN DE DIRECTEUR

Rust in vrede, zuster Brigida.

Wij blijven met veel genegenheid en

waardering aan u denken.
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RESIDENTIE SARA

Korenbloem
Munt & Mirte

Niets is zo gezellig als de geur van vers gebak in onze living. Daarom probeer ik, samen met onze
bewoners, wekelijks iets te bakken.
Deze week werd dat appelcrumble. De geur van gekarameliseerde appeltjes brengt warmte in huis; ideaal
voor een regenachtige dag.
De dag nadien kunnen onze bewoners bij een lekkere tas koffie proeven van hun bakkunst. De
appelcrumble wordt dan altijd een beetje opgewarmd. Het teveel aan crumble wordt als een grote
kruimelkoek in de oven gebakken. We laten niets verloren gaan!
Als het echt verwennerij mag zijn, wordt de appelcrumble geserveerd met een bolletje ijs.

Voor wie mee wil smullen: hier het recept.

Bereiding:

1. Doe de bloem en de rietsuiker in een kom. Voeg de koude in blokjes gesneden boter of Solo toe en kneed
met de hand alle ingrediënten door elkaar tot een losse, kruimelige structuur. Zet even opzij.
2. Warm de oven voor op 180 °.
3. Was de appelen en snij ze in robuuste blokjes. Doe de appelstukjes in een ruime kom en strooi er het
kaneelpoeder bij.
4. Schraap het merg uit de vanillestok en voeg toe aan de appelen. Voeg de griessuiker bij de appelen en
meng alles goed.
5. Voeg er tenslotte de blauwbessen voorzichtig bij. Let op dat je de bessen niet te veel beschadigt.
6. Vul vuurvaste individuele potjes met het mengsel van appelen en blauwbessen en overstrooi royaal met
de crumble. Zet de potjes in de oven; laat 30 minuten bakken tot de crumble goudbruin kleurt.
7. Haal de potjes uit de oven en laat afkoelen.

Tips:

Als je de crumble ruim vooraf maakt, bewaar hem dan in de koelkast tot je hem gebruikt. Zo blijft de boter/
de Solo hard.
Je hoeft de appels niet te schillen; veel smaak zit immers in de schil.

Voor een extra krokante bite: meng wat muesli door de basiscrumble.
Je kan de crumble ook in een grote, vuurvaste kom bakken. Reken in dat geval op een baktijd van 25 à 30
minuten.

Lynn

Ingrediënten:

Basiscrumble: 6 pers
225 g bloem
125 g suiker
175 g boter (gekoeld)

Fruit:
3 appelen
100 g blauwbessen (of rozijnen)

1 vanillestok
1 tl kaneel
50 g bruine suiker

Toon Hermans

Een favoriet onder onze mensen is Toon Hermans. Ze houden van zijn muziek en
worden rustig bij het luisteren naar zijn teksten.

Ze staan steeds garant voor een lach en een traan. Daarom wil ik graag een mooie
tekst van hem delen, nu we de zomer stilletjes aan afsluiten en de warme kleuren van
de herfst hun intrede beginnen te doen…

Lynn

Liedjes van de herfst
Zijn altijd somber
Zijn gemaakt van
Okers en van omber

Toch ken ik septembers
Met een gouden glans
Toch zijn er novembers
Met een toverdans

De zon heeft in december
Mij al zo vaak verrukt
En dikwijls heb ik rozen
uit de sneeuw geplukt

en daarom schrijf ik
in dit kleine lied:
niet wachten op de lente
want dan komt ze niet

(Toon Hermans uit ‘Klein liedje’)

Appelcrumble
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RESIDENTIE SARA

Lichthove 2

Koriander & Marjolein

Goeiedag allemaal.

“Kgon a neke iet zeggen eihj” mijn naam is Petrus en

ik verblijf sinds kort op de woongemeenschap

Koriander & Marjolein.

In mijn jonge jaren heb ik als stukadoor gewerkt in

Liedekerke en omstreken. Naast het harde werken en

de vele geklopte uren, hou ik ook van ontspanning.

Zo heb ik samen met mijn vrouw veel van de wereld

kunnen zien. Wanneer ik in het binnenland was, was

ik graag bezig in mijn tuin. Ik had een moestuin en

verzorgde dagelijks de kippen.

Ik heb ook nog een andere ambitie. Ik ben namelijk

een echte voetbalfan en liefhebber van onze club FC

Liedekerke. Je zal mij allicht wel herkennen, want ik

was zeker 10 jaar lang een bekend gezicht aan de

entree van de club.

Welkom, Petrus!

Bjorn

Vogelzang

Tijm & Lavendel

Dank…

Beste buren, directie, leerkrachten en kinderen,

Hoe gaat het met jullie? Wij zijn zo blij dat er

weer leven komt naast ons.

In het begin van de lockdown waren wij

bedroefd. Er werden strenge maatregelen

toegepast en wij moesten in onze kamer blijven,

zonder onze familie of medebewoners te zien.

We voelden ons als in een donkere wolk.

Die donkere wolk werd iets lichter, dankzij jullie

medeleven met ons. Want, eerlijk, het was voor

ons allen een zware periode waar we door

moesten. Vaak haalden we verhalen op over de

fijne namiddagen die jullie ons bezorgden, over

de voorleesweek, de kerstkaartjes, het samen

zingen en dansen met jullie… Het waren zo’n fijne

momenten die nog steeds in ons hart zitten.

Jullie zeer mooie tekeningen hangen aan onze

ramen. Jullie hebben ze gemaakt om ons een

hart onder de riem te steken. Hier genieten wij

nog elke dag van. Zo hebben wij ook vaak aan

jullie gedacht. “Hoe zou het met de kinderen

zijn?” “Wat doen zij al die dagen thuis, …?”

Er stonden nog allerlei leuke activiteiten op het

programma. Jammer genoeg kunnen ze

voorlopig niet plaatsvinden. Toch hopen wij dat

we jullie volgend schooljaar terugzien met een

leuk dansje, een liedje of met een leuk alternatief.

Een heel grote dank voor wat jullie voor ons

hebben gedaan; het deed ons oprecht veel

deugd.

Wij wensen jullie allemaal heel veel succes bij de

heropening van de scholen. Kom gerust eens

zwaaien aan de vensters; laat jullie stemmen

maar horen.

Vanwege al de bewoners en het personeel van de

2de verdieping, Tijm en Lavendel.

Geschreven door bewoner Albert De Ryck en

Anke Zwaenepoel, studente ergotherapie.
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RESIDENTIE RAFAEL

Zilverberk

Dille & Kamille

Mosselfestijn

Op dinsdag 7 juli maakten we op

dienst Zilverberk mosselen met

friet. Naar jaarlijkse traditie keken

onze bewoners hier enorm naar

uit. Elf kilo mosselen werden met

de hand 1 per 1 gekuist. De hulp

van de studente ergotherapie

Emma en van onze vrijwilliger

Freddy kwamen goed te pas.

Als de mosselen op het vuur

stonden, dekten we de tafels met

een mooie zomerse onderlegger

en een vers bloemetje. Een

wijntje voor de sfeer en een

gezellige babbel maakten onze

mosselsouper geslaagd! Onder de

tent buiten genoten we van de

zomerse dag.

Vele groetjes,

Greet en Evi

Lichthove 1

Hop & Mout

60 jaar lang zijn jullie getrouwd,

60 jaar lang hebben jullie gebouwd

Aan een relatie zo fijn

Die krijg je niet zomaar klein!

Vandaag zijn jullie twee gelukkige mensen,

Daarom willen wij jullie voor de toekomst

Het allerbeste wensen!

Donderdag 16 juli was het zo ver! Henk Van Der Elst en Jeanine Van Londersele

zijn 60 jaar getrouwd, een diamanten huwelijk. Samen hebben zij 2 kinderen, 6

achterkleinkinderen en reeds 1 achterkleinkind.

Deze gebeurtenis werd op de afdeling gevierd met een hapje, drankje en

felicitaties van dhr. Langerock.

We wensen hun voor de toekomst nog veel liefdesgeluk!
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Hersftvreugde

Linde & Maretak

In juli ll. werd in de tuin van

Sint-Rafaël een onbekende kat

opgemerkt. Een rosse kat met

zwarte vlekken. Ze was heel

schuchter, kwam eten halen en

liep hiermee weg. Wat later

doken vijf kittens op.

Anny woont op Herfstvreugde

op het gelijkvloers en heeft een

goed uitzicht op de tuin. Ook

zij heeft de katjes opgemerkt.

Ze ziet ze vanuit haar raam

ravotten in de struiken. “Het

brengt in deze moeilijke tijd

meer leven in huis”, zegt ze.

Het zien van de katjes brengt

herinneringen boven aan haar

huisdieren van vroeger. Toen

had ze honden en kanaries.

“Fannyke” was haar geliefde

kleine hondje. Ze kan er uren

over babbelen. Ze vertelt dat

ze het teefje een luier aandeed

telkens als het menstrueerde.

“Een huisdier achterlaten om

naar een woonzorgcentrum te

verhuizen, brengt toch een

groot gemis mee”, zegt Anny.

“Een huisdier geeft troost en

liefde – en verzet je

gedachten.” Ze is blij, dat er nu

katjes lopen in de tuin van

Sint-Rafaël. “Ik sta weer op met

een doel. Elke ochtend wil ik

zien hoe het gesteld is met de

katjes. In de tuin lopen ook

eenden, maar dat is niet

hetzelfde als een huisdier. Een

kat of een hond kan je

“flossen” en liefde geven en dit

maakt je goedgezind.” Anny

hoopt dat de katjes

gesteriliseerd worden en dat ze

blijven rondlopen in onze tuin.

Ina

Hemelhuize

Klaver & Oleander

Moeilijke dagen

Het zijn moeilijke dagen in deze coronacrisistijd. Toch maken

de bewoners en het personeel er het beste van.

Gelukkig hebben we mooi weer; we kunnen volop genieten

van heerlijke temperaturen. De zon schept een positieve

sfeer. Mensen die zichzelf kunnen behelpen, wandelen

dagelijks in de tuin. De andere bewoners worden daarvoor

dagelijks om de beurt door personeel en studenten begeleid.

Er wordt ook zoveel mogelijk gedaan om de bewoners in

contact te brengen met hun familie. Bezoeken worden

georganiseerd. Stap voor stap leggen we de weg af die leidt

naar het normale leven na corona. Dit gaat met ups en

downs, maar de bewoners van Hemelhuize houden zich sterk.

Activiteiten worden opnieuw opgestart. Zo werd in beperkte

kring weer het rozenhoedje gebeden en werden al een paar

kleine activiteiten georganiseerd. De bewoners fleuren echt

op bij de aankondiging dat we stilaan teruggaan naar hun

oude gewoonten.

Maar we mogen niet vergeten dat, alhoewel we een eerste

veldslag hebben gewonnen, de strijd tegen corona nog lang

niet gestreden is! We moeten voorzichtig blijven.

Hou er de moed in, iedereen. We zijn op goede weg!

Kevin
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De Waterlelie

Residentie Tobias

Nieuw personeelslid

Mijn naam is Annelien Linthaut.

Op maandag 6 juli werd ik

verwelkomd als nieuw lid binnen

het team van het dagcentrum. Ik

ben een jonge, enthousiaste

ergotherapeute die het team komt

versterken. Ik vervang Karmen Van

Den Houte, die momenteel geniet

van de komst van haar spruit

Vince.

Ik ben 20 jaar en nog maar net

afgestudeerd. Dit weerhoudt mij er

echter niet van, meteen aan de

slag te gaan. Ik heb altijd al een

hart voor ouderen gehad. Ik kon dan ook niet wachten om mijn carrière als ergotherapie te starten binnen WZC Sint-Rafaël en alle gasten te

ontmoeten. Ik heb een passie voor de zorg en houd daarnaast ook van dansen, muziek en van al eens een goede mop te vertellen.

Tijdens mijn tweede week hier heb ik met onze gasten een creatieve opdracht uitgewerkt. We hebben onze eigen zomerdecoratie gemaakt.

Met enkel wat wol, karton en stevig papier gingen we aan de slag. Uit de kleurrijke wol werden verschillende pompons gemaakt. Deze werden

vastgelijmd op een hoorntje, gemaakt uit papier. Resultaat: prachtige ijshoorntjes voor in de zomer!

De ijshoorntjes werden opgehangen in de leefruimte. – Maar waar blijven de echte ijsjes?

Annelien

Oude raadsels

’t Komt in huis en ’t spreekt niet,

’t gaat in de keuken en ’t eet niet,

’t gaat in ’t vuur en verbrandt niet,

’t gaat in ’t water en ’t verdrinkt niet,

’t gaat in ’t bed en ’t slaapt niet,

’t gaat op zolder en ’t zoekt niet,

’t springt op de schouw en ’t breekt niet.

’t Schijnt kleiner dan mijn hand,

het blinkt als diamant,

’t is groter dan het vaderland.

Overdag slaapt het,

overnacht waakt het,

bij dageraad sterft het,

des avonds herleeft het.

Ik ben zeer mooi en hoog gesteld,

geen kind dat mij kan maken,

geen schilder die mijn kleuren telt,

geen jager kan mij maken.

Raad, beste jongen, lieve meid,

mijn naam ligt in mijn krommigheid.

Blommen

die ‘s winters kommen,

met de lente vergaan,

kunt gij wijzen waar ze staan?

(Zonlicht – ster – maan – regenboog – ijsbloemen)
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1 september: mevr. Elise Rivez, Hop en Mout
3 september: mevr. Elisa Van Hove, Klaver en Oleander
4 september: dhr. Réné Baten, Klaver en Oleander
7 september: mevr. Suzanne Raes, Dille en Kamille
7 september: mevr. Leontina Van den Eeckhoudt, Klaver en Oleander
7 september: dhr. Denis Vanassche, Linde en Maretak
9 september: dhr. Hedwig Van den Broeck, Linde en Maretak
9 september: dhr. August Van Asbroeck, Linde en Maretak
9 september: mevr. Maria Monsieur, Linde en Maretak
20 september: mevr. Celine De Schrijver, Klaver en Oleander
24 september: mevr. Simonne De Boeck, Linde en Maretak
26 september: mevr. Jeannine Van Londersele, Hop en Mout
3 oktober: mevr. Rosalie Raspoet, Klaver en Oleander
5 oktober: mevr. Lucienne De Schepper, Dille en Kamille
7 oktober: mevr. Catharina Van der Borght, Dille en Kamille
17 oktober: mevr. Simonne Van Daele, Linde en Maretak
21 oktober: mevr. Francine Ghysels, Hop en Mout
25 oktober: mevr. Maria Raes, Dille en Kamille
31 oktober: mevr. Emma Van Belle, Hop en Mout

Residentie Rafaël

Residentie Sara

NIEUWS OVER BEWONERS

2 september : mevr. Cesarine Christiaens, Koriander en Marjolein
2 september : mevr. Julia Sonck, Tijm en Lavendel
7 september : mevr. Yvette Du Moulin, Tijm en Lavendel
11 september : mevr. Maria Louisa Leloup, Tijm en Lavendel
15 september : mevr. Jeanine Van Droogenbroeck, Munt en Mirte
23 september : mevr. Maria Bogaert, Munt en Mirte
2 oktober : mevr. Yvonne Beeckman, Munt en Mirte
8 oktober : mevr. Alice Saeremans, Koreander en Marjolein
9 oktober : mevr. Gemma Van Valckenborgh, Koreander en Marjolein
10 oktober : dhr. Jozef Sergooris, Koreander en Marjolein
11 oktober : mevr. Simonne Van den Brande, Koreander en Marjolein
13 oktober : mevr. Marthe Desmecht, Munt en Mirte
20 oktober : mevr. Rita Mehauden, Munt en Mirte
21 oktober : mevr. Maria Van Damme, Koreander en Marjolein
22 oktober : dhr. Marcel Vandroogenbroeck, Tijm en Lavendel
24 oktober : dhr. Gaston Lobijn, Munt en Mirte
25 oktober : dhr. Herman De Schryver, Munt en Mirte
31 oktober : mevr. Paula De Troch, Munt en Mirte

Een bloempje
voor de jarigen Van harte welkom

Residentie Sara

Van harte welkom op Dille en Kamille

Mevr. Maria Van den Borre, van Iddergem

Van harte welkom op Linde en Maretak

Dhr. Denis Vanassche, van Aalst
Dhr. Gaston Van den Borre, van Denderleeuw
Dhr. Frans De Ridder, afkomstig van AalstMevr.
Denise Van Ginderdeuren, afkomstig van
Liedekerke

Van harte welkom op Klaver en Oleander

Mevr. Louisa de Coninck, van Denderleeuw
Mevr. Leontina Van den Eeckhoudt, van Liedekerke
Mevr. Flore Story, afkomstig van Liedekerke

Voor altijd bij de Heer

Residentie Rafaël Residentie Sara

Dille en Kamille:

7 augustus: mevr. Odille Paridaens, 89 jaar

Hop en Mout:

18 juni: mevr. Paula Vijverman, 77 jaar

Klaver en Oleander:

25 juli: mevr. Marie-Rose Baeyens, 96 jaar

Koriander en Marjolein:

10 juni: dhr. Willy Meyts, 76 jaar

Tijm en Lavendel:

28 mei: mevr. Lea De Strycker, 86 jaar
15 juli: mevr. Juliette Clement, 94 jaar
18 juli: mevr. Evelien Van den Borre, 97 jaar

Residentie Rafaël

Van harte welkom op Munt en Mirte

Mevr. Maria Vonck, van Affligem
Mevr. Maria Van Der Perre, van Roosdaal
Van harte welkom op Koriander en Marjolein

Mevr. Rosina Ruysseveldt, van Denderleeuw
Mevr. Germaine Van Bossuyt, van Liedekerke
Mevr. Alice Saeremans, van Liedekerke
Mevr. Lucienne Staels, van Erembodegem
Dhr. Jozef Goossens, van Ternat
Dhr. Petrus Cobbaert, van Liedekerke
Mevr. Linda Christiaens, van Appelterre
Mevr. Maria Van Elewyck, van Affligem
Van harte welkom op Tijm en Lavendel

Mevr. Denise De Braekeleer, van Liedekerke
Mevr. Beeckman Josée, van Denderleeuw
Mevr. Clementine Guinez, van Denderwindeke
Dhr. Frans Gezel, van Ternat
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VARIA

Vinger aan de pols

Brieven van Albert Einstein (+ 1955) aan zijn dochter.

Die brieven mochten pas decennia na zijn dood worden gepubliceerd. Hier volgt er een van. Geef toe: de inhoud is bijzonder actueel.

“Toen ik de relativiteitstheorie voorgesteld had, begrepen maar weinigen mij, en wat ik nu zal onthullen om over te brengen aan

de mensheid zal ook nu botsen met de misverstanden en vooroordelen in de wereld. Ik vraag je om de brieven, zo nodig, jaren,

tientallen jaren te bewaken, zolang totdat de maatschappij ver genoeg is gevorderd om te accepteren wat ik hieronder zal

uitleggen.

Er is een buitengewoon krachtige macht waar de wetenschap tot nu toe geen formele verklaring voor heeft gevonden. Het is een

kracht die alle andere omvat en betreft, en zelfs achter elk verschijnsel werkt in het heelal en nog niet geïdentificeerd is door ons.

Deze universele kracht is LIEFDE.

Toen wetenschappers zochten naar een verenigde theorie van het universum, vergaten ze de meest krachtige onzichtbare kracht.

Liefde is Licht, dat diegenen verlicht die geven en ontvangen. Liefde is de zwaartekracht, want ze maakt dat sommige mensen

zich aangetrokken voelen tot anderen. Liefde is macht, want ze vermenigvuldigt het beste dat we hebben, en staat de mensheid

toe niet te worden uitgedoofd in haar blinde zelfzuchtigheid. Want voor liefde leven en sterven wij. Liefde is God en God is Liefde.

Deze kracht verklaart alles en geeft betekenis aan het leven. Dit is de variabele die we te lang hebben genegeerd, misschien

omdat we bang zijn voor Liefde, want het is de enige energie in het universum waarvan de mens niet heeft geleerd om ze aan zijn

wil te onderwerpen.

Om zichtbaarheid te geven aan Liefde, maakte ik een vergelijking in mijn meest beroemde formule. Als we in plaats van E = mc2,

accepteren dat de energie om de wereld te genezen kan worden verkregen door liefde, vermenigvuldigd met de lichtsnelheid in

het kwadraat, komen we tot de conclusie dat liefde de sterkste kracht is, want ze heeft geen grenzen. Na de mislukking van de

mensheid in het gebruik en de controle van andere krachten van het universum die zich tegen ons hebben gekeerd, is het

dringend noodzakelijk dat we onszelf voeden met een andere soort energie…

Als we willen dat onze soort zal overleven, als we de betekenis van het leven willen vinden, als we de wereld willen redden en elk

levend wezen dat ze bewoont, is liefde het enige antwoord. Misschien zijn we nog niet klaar om een bom van liefde te maken,

een apparaat krachtig genoeg om volledig de haat, het egoïsme en de hebzucht te vernietigen die de planeet verwoest. Echter, elk

individu draagt in zich een kleine maar krachtige generator van liefde, waarvan de energie er op wacht vrijgegeven te worden.

Wanneer we leren om deze universele energie, lieve Lieserl, te geven en te ontvangen, zullen wij hebben bevestigd dat liefde alles

overwint, en in staat is alles en nog wat te overstijgen, want liefde is de essentie van het leven.

Ik betreur het ten zeerste dat ik niet in staat ben geweest te kunnen uitdrukken wat er in mijn hart is, dat stilletjes heeft geklopt

voor jullie allemaal, mijn hele leven. Misschien is het te laat om mij te verontschuldigen, maar omdat tijd relatief is, moet ik je

vertellen dat ik van je hou en dankzij jou heb ik het ultieme antwoord aan kunnen reiken!”

Je vader, Albert Einstein
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Kwaliteit in onze zorg

Zo’n 43 van de bevraagde familieleden was ervan overtuigd dat het sluiten

van de deuren de juiste keuze was. Het merendeel vond dit dan ook de

beste beslissing en zag dit als een beschermende maatregel waarbij

veiligheid en gezondheid prioriteit nummer 1 kreeg.

16 respondenten hadden begrip voor de maatregelen en bleven vertrouwen

hebben in het Woonzorgcentrum, maar bleven achter met een gevoel van

angst, ongeloof, gemis, verdriet en radeloosheid.

Zo’n 15 familieleden waren zeer geschokt, hadden weinig tot geen begrip

voor de genomen maatregel en bleven achter met zeer veel vragen.

Einde juni lanceerden we een vragenlijst om inzicht te krijgen in de interpretaties en opvattingen die familieleden en bezoekers hebben

over onze aanpak tijdens de CORONA-crisis.

We kregen maar liefst 35 antwoorden vanuit Residentie Sara en 39 antwoorden vanuit Residentie Rafaël. In dit artikel geven we de

verscheidene meningen van de vele respondenten weer.

Wat ging er in jullie om, toen het woonzorgcentrum zijn deuren
sloot voor familie, bezoekers, externen,...? Waren jullie het eens
met de genomen maatregel?

Welke maatregelen waren moeilijk?

Het merendeel van de respondenten vond het zeer moeilijk om geen persoonlijk contact te hebben met hun dierbare. De totale isolatie van de

buitenwereld bracht heel wat gevoelens van angst en onzekerheid met zich mee. Daarnaast benoemen een aantal respondenten voornamelijk het

gevoel van onmacht alsook het verlies van controle.

Ik som nog enkele moeilijkheden op die familie ervoer bij aanvang van de corona-crisis:

• Medewerkers moesten te lang wachten op preventieve beschermingsmaatregelen zoals mondmaskers.

• Contact maken via het raam kon enkel op het gelijkvloers.

• Vers eten aanbrengen, was vaak de enige troost, maar was gedurende een bepaalde periode niet haalbaar.

• Angst dat medewerkers het virus zouden binnen brengen.

• Zodra bezoek mogelijk werd, hadden heel wat familieleden het moeilijk met de tijdstippen alsook met gebruik van het mondmasker.

Hoe ervaren jullie de communicatie en informatie vanuit
het Woonzorgcentrum?

Welke informatie- en communicatiekanalen krijgen jullie
voorkeur?

VARIA

PREZO
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Kwaliteit in onze zorg

Een opsomming van enkele verbeterpunten:

De reacties waren lovend! Heel veel appreciatie voor de geleverde dienstverlening. Een aantal verbeterpunten nemen we zeker onder de loep in de
strijd tegen CORONA, waaronder:

• Voldoende beschermingsmaterialen voorzien ter preventie van een volgende uitbraak. We beschikken over een strategische voorraad in
functie van preventie.

• Betere organisatie van de postbedeling en niet via de was laten verlopen + meer informatie over de werking van de DROPZONE.
• Sneller persoonlijke contacten realiseren door middel van een babbelbox.
• Flexibiliteit in contacturen. Nu waren de uren om te skypen, bezoek,…, te beperkt. Bredere openingsuren + 1 avondregeling.
• Gelijke maatregelen voor iedereen.
• Sneller reageren bij IT problemen bij de bewoners.
• Wekelijks een kort bericht over de gezondheidstoestand van de bewoner + 1 foto, deelname aan actie mag zelfs via vast format.
• Graag een uitzondering op de partner. Wel binnen laten tijdens de strenge bezoekregeling.
• Nog meer inzetten op sociale deprivatie (op gemis, tekort aan affectie)
• …

Mooie woorden van familieleden en bezoekers!

Sint-Rafaël

Welke kanalen genieten uw voorkeur als het gaat over het contact met jullie dierbare?

Sara

Wat heeft u als positief ervaren tijdens deze crisis? Residentie Sara

De dienstverleners stonden altijd klaar met een luisterend oor.
De goede zorgen van de verpleging, de vriendelijkheid en
behulpzaamheid van alle medewerkers zowel administratief als
verzorgend personeel.
De bezorgdheid van iedereen voor elkaar.
De snelle en correcte info van WZC.
Voldoende info over alle genomen maatregelen.
Mijn vader apprecieerde jullie telefoontjes enorm.
De gedrevenheid van het personeel, het luisterend oor zeker ook naar
de familie toe. Altijd bereid om samen het zo comfortabel mogelijk te
maken voor alle partijen.
De grootse inzet van alle betrokkenen in Residentie Sara en bij
uitbreiding van de gehele zorgsector.
Voor ons persoonlijk was dit een bijzondere ervaring, verstilling,
bewustwording van onze kwetsbaarheid.
Bewustwording van het belang om voor elkaar te zorgen.
De solidariteit met anderen was hartverwarmend.
Even weg uit de rush van het leven, tijd hebben voor elkaar, tijd om
naar elkaar te luisteren.
Dat uw mensen steeds ter beschikking stonden om op onze vragen te
beantwoorden.
Goede, professionele communicatie
Zorg voor elkaar!
De vriendelijkheid van het personeel was bijzonder !
Goede begeleiding door het zorgpersoneel waarvoor dank.
De bezorgdheid van het verzorgend personeel en hun begaan zijn met
de bewoners.
Moeilijk om te zeggen.

Niks dan lof voor poetspersoneel, verzorgend -en verplegend personeel.
Transparante communicatie.
Jullie regelmatige communicatie en de inzet van jullie personeel. Zij
namen de tijd om ons bij iedere telefoon vriendelijk te woord te staan
of mail binnen de kortste tijd te beantwoorden.
De warme menselijkheid van het beleid en het personeel in deze
moeilijke tijden. Vooral toen ons mama zeer slecht was werd iedere
vraag van ons vriendelijk beantwoord, zorgden jullie er voor dat we bij
haar toch op de kamer eens konden komen, zelfs samen met mijn zus.
Jullie boden oplossing aan om toch te kunnen communiceren met mijn
dove zus.
De moed, het doorzettingsvermogen en het warm hart van het
personeel dat alle dagen, hoe moeilijk ze het zelf ook hadden, klaar
stond voor zijn bewoners!
Wij hadden wel het gevoel dat jullie binnen de mogelijkheden wel het
maximale deden.
De goede verzorging en de permanente preventie om de afdeling
coronavrij te houden.
De inzet van het personeel. Het feit dat jullie ons de mogelijkheid gaven
om te skypen.
De regelmatige communicatie.
De inzet en behoud goed humeur van de medewerkers zelfs met risico
zelf besmet te worden.
De aanpak en frequente communicatie van het WZC
Duidelijke maatregelen die jullie hanteerden.
Dat mijn vader een goede verzorging heeft.
Skype.
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Wat heeft u als positief ervaren tijdens deze crisis? Residentie Rafaël

Dat er veel zorg gedragen werd voor onze familie, iedereen heeft zich
enorm ingezet.
De positieve aandacht van het verzorgend personeel voor de bewoners!
Aan dergelijke crisis is niet veel positief - met sommige mensen wordt
een betere band opgebouwd, met anderen die de maatregelen niet
opvolgen en enkel aan zichzelf denken, wordt de kloof groter.
Dat de bewoners goedgeluimd bleven.
De vriendelijkheid, het geduld en de behulpzaamheid van personeel.
Top!!! Ik hoop dat ze eindelijk financieel er ook worden voor beloond.
Dat er contact met de bewoners werd georganiseerd via
zwaaimomenten, raamvisites, bezoek in cafetaria achter
afscherming alvorens het bezoek op de kamer toe te laten.
Het team is sterker geworden.
Inzet van het zorgpersoneel, hulp bij de skype sessies, altijd
behulpzaam, goed geïnformeerd.
Weinig of geen bezoek.
De goede aanpak en de goede verzorging die ons moeder mocht
ervaren in deze situatie.
Communicatie.
De kordate manier van omgaan met de situatie door het personeel en
de directie.
De wetenschap dat het personeel meer dan het beste van zichzelf gaf.
Vooral dat er geen besmetting was. Een pluim voor iedereen.
Dat jullie voor ons en de bewoners altijd klaar stonden.
De regelmatige en goede communicatie en de aanwezigheid van de
zorgverleners tijdens het bezoek.
De informatie via email.
Dat jullie super alert waren voor de bewoners.
Jullie communicatie en jullie inzet.
Correcte manier van omgaan met de situatie. Toch voorzien dat we
familie konden zien/horen en contact houden op een veilige manier. En
dit zowel op momenten met afspraak (raamvisite) als zonder afspraak

(zwaaimomenten). De mogelijkheid van de bewoners om toch de kamer
te verlaten binnen het gebouw en de tuin (was blijkbaar niet in alle
rusthuizen zo).
De solidariteit van mensen in deze periode - hoedje af voor alle
medewerkers die ondanks moeilijke werkomstandigheden toch
gemotiveerd bleven - steeds vriendelijk en de moed hoog houdend in
alle omstandigheden.
De grote inzet van het personeel.
Dat het allemaal goed verlopen is tot nu toe.
En de verpleegkundigen hun best hebben gedaan.
En het met minder bezoek ook kan.
En over de nieuwe maatregel is goed nagedacht.
De uren van bezoek zijn ook goed voor mij.
Dat er geen zieken gevallen zijn.
Er was geen corona- doorbraak.
De inzet van directie, beleidsteam en het personeel om in deze
uitzonderlijk moeilijke omstandigheden de zorg zo goed mogelijk te
waarborgen.
Inzet van het personeel.
Solidariteit en steun met alle betrokkenen van het rusthuis.
De snelle en directe communicatie, duidelijke richtlijnen en afspraken.
Tijd hebben, zowel voor mezelf als voor mijn gezin.
Aandacht voor de gezondheid van bewoners en personeel.
De moeite die gedaan werd om het voor de bewoners leefbaar te
houden
De rust die mijn moeder uitstraalde.
De áltijd vriendelijke gezichten bij het personeel, nooit klagen, ... Zó fijn
om er het volste vertrouwen in te kunnen hebben dat er, ondanks deze
zware periode, toch steeds met veel liefde en zorg voor ons moeke
gezorgd wordt. Dankjewel allemaal!!
Begrip situatie, sereen.

Wij danken u voor het invullen van onze vragenlijst aangaande de aanpak van de CORONA-crisis in ons woonzorgcentrum. Wij hechten veel belang
aan kwaliteit en algemene tevredenheid.

#SAMENTEGENCORONA is dan ook een belofte die we graag nakomen!

Bedankt voor het vertrouwen!
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Hoekje van de vrijwilliger

Vacatures voor vrijwilligers

Over onze medewerkers

Op 26 juni werd Vince geboren,
zoontje van Karmen Van den Houte
Op 14 juli werd Jarne geboren,
kleinzoontje van Els Van der
Linden, personeelslid van de
servicedienst
Op 27 juli werd Esmeé geboren,
dochtertje van Lesly Devry,
personeelslid van
woongemeenschap Hop en Mout

Tuinwandelingen

“Trek naar buiten, geniet van contacten in open lucht! “

Het is een goede raad die we de voorbije maanden meermaals kregen.
Onze mooie tuinen lenen zich perfect om te wandelen. Voor onze
bewoners is het echter niet evident om alleen naar buiten te komen.

Daarom zoeken we vrijwilligers om met hen te wandelen in de tuin.

Waar?:
In Residentie Rafaël op maandag.
In Residentie Sara op dinsdag.

Hoe laat?:
In beide residenties van 14 tot 16 u

Voor meer inlichtingen graag contact opnemen met

mevr. Hadewych Daem, coördinator vrijwilligerswerking.

e-post: daemh@strafael.zkj.be

telefonisch op 053/ 66.65.79 op dinsdag of donderdag

“We’ll meet again”…

Zo zong Vera Lynn zoveel jaren geleden.
Voor onze vrijwilligers was dit deuntje tijdens
de volle coronaperiode een vooruitblikken naar
de toekomst.
Op 18 juni kwamen we voor het eerst in
maanden weer samen om de heropstart van de
vrijwilligerswerking voor te bereiden.
Uitgerekend op een 18de juni is Vera Lynn
overleden. Ze werd 103.

Heropstarten als vrijwilliger: waar moet ik op
letten in coronatijden?

Omdat we nogal wat vrijwilligers hebben die na
hun oppensioenstelling het vrijwilligerswerk
opnamen, is het niet verwonderlijk dat vele
vrijwilligers ouder zijn dan 65 jaar. Of je nu
jong of ouder bent: corona maakt geen
onderscheid.

In een charter van de Vlaamse Overheid lezen
we een aantal richtlijnen.
Niet de leeftijd is bepalend; wèl een kwetsbare
gezondheid bepaalt of je tot de risicogroep
behoort.

Wie behoort tot een risicogroep bij het
coronavirus?

Mensen (dus niet alleen ouderen) die tot een

risicogroep behoren zijn mensen die een hoger
risico hebben om ernstig ziek te worden bij
besmetting met het coronavirus. Dit zijn:

• Volwassenen met ernstige obesitas.
• Volwassenen met type 2 diabetes,

gecombineerd met overgewicht en/of
hoge bloeddruk en/of hart- of
vaataandoeningen en/of
nieraandoeningen.

• Volwassenen met ernstige chronische
hart- en vaat-, long- of
nieraandoeningen.

• Volwassenen met gedaalde immuniteit
en/of kanker (onder behandeling).

Het risico neemt duidelijk toe met de leeftijd.
Vooral op hoge leeftijd neemt het risico op
ernstige complicaties wanneer je ziek raakt,
gevoelig toe, zeker als je tot een of meerdere
van de risicogroepen behoort.
Behoor je tot deze risicogroepen, ga dan in
overleg met je behandelende arts of huisarts,
vooraleer je jouw sociale activiteiten en
engagementen hervat.

Kijk naar je persoonlijke gezondheid en naar
het risicogehalte van de specifieke activiteit.

Respecteer steeds de volgende
hygiënemaatregelen:
a. Blijf thuis, zeker als je ziek bent.
b. Was vaak je handen met water en zeep.
c. Hou minstens 1,5 meter afstand van
mensen buiten je persoonlijke bubbel.
d. Beperk je fysieke sociale contacten.
e. Draag een mondmasker.

“We’ll meet again”. Het hangt af van de
verantwoordelijkheidszin van ons allemaal, hoe
snel dit waarheid wordt.

Hadewych

Residentie Rafaël

Op 27 juni overleed dhr. Marcel
Debodt, schoonvader van Femia De
Strijcker, collega van leefgroep
Koriander en Marjolein

Residentie Rafaël

Residentie Sara

Op 27 juli overleed dhr. Ferdinand
Van der Slaghmolen, vader van
Nancy Van der Slaghmolen,
personeelslid van
woongemeenschap Herfstvreugde

Van harte proficiat!

Onze oprechte deelneming
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Pastorale dienst

Feest van Sint-Rafaël

Op 29 september vieren wij de patroonheilige van ons woon- en

zorgcentrum: de aartsengel Rafaël. Over hem gaat het in het boek

“Tobit” in het Oude Testament.

Het boek vertelt hoe Rafaël de jonge Tobias begeleidt op zijn weg

van Nineve naar Ekbatana. Hij helpt hem bij het vangen van een

gevaarlijke vis. Daarnaast bevrijdt hij het meisje Sara van een

boze geest. Nadat zij de huwelijksnacht met haar bruidegom

doorbracht, bleek deze de volgende ochtend te zijn overleden. Dat

was haar al zes keer overkomen. Maar Tobias, de zevende

bruidegom, blijft door Rafaëls zorg in leven.

Uiteindelijk kan de jonge Tobias op aanwijzing van zijn reisgezel

Rafaël zijn oude vader Tobit van diens blindheid genezen met de

gal van een gevangen vis. Ongetwijfeld is dit een toespeling op de

betekenis van zijn naam. Rafaël = God geneest.

Aan het eind van het verhaal maakt Tobias’ reisgezel zich bekend

als de aartsengel

Rafaël, een van de zeven engelen die voor de heerlijkheid Gods

staan. Daar brengen zij de gebeden van de heiligen tot voor Gods

troon.

Het leven van een mens wordt vaak gezien als het gaan van een

weg. We spreken over ons leven als over een reis, een tijdspad,

een pelgrimstocht. Elk van ons moet in dit leven zijn eigen weg

bewandelen. Maar God laat ons nooit alléén op weg gaan. Hij

gaat met ons mee, is ons tot steun. Steeds zal Hij ons Sint-Rafaël

op ons pad sturen, om ons de weg te wijzen.

Zalige feestdag!

Jens

Onze meester zegt ons:

Lieve kind’ren, zegt hij,

hier en valt er, zegt hij,

niet te slapen, zegt hij,

maar te leren, zegt hij,

zoals ’t hoort, zegt hij,

en te luisteren, zegt hij,

naar mijn woord!

Onze meester zegt ons:

Lieve kind’ren, zegt hij,

‘k wil u ’t spelen, zegt hij,

niet verhind’ren, zegt hij,

in de klas, zegt hij,

hier en komt het, zegt hij,

niet te pas!

Onze meester zegt ons:

Lieve vrienden, zegt hij,

later zult gij ‘t, zegt hij,

ondervinden, zegt hij;

wie de leertijd, zegt hij,

niet verloor, zegt hij,

komt alomme, zegt hij,

vóór en door!

Onze meester zegt ons:

Lieve maten, zegt hij,

eenmaal zult gij, zegt hij,

mij verlaten, zegt hij.

Aan u denkend, zegt hij,

zegge ik dan, zegt hij:

Here, ‘k maakte er, zegt hij,

mensen van!

Frans de Cort

1834-1874

Naar school in de 19de, eeuw...
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Even terugblikken
Mosselen met frieten

eten is genieten op

woongemeenschap

Zilverberk
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Even terugblikken

Het leven zoals

het is op

Koriander en

Marjolein
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Even terugblikken

Referent Vrijheid Bevorderende Maatregelen (VBM) - Samen voor een fixatiearm beleid
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Even terugblikken

Mooie momenten
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VARIA

September

De tuin treurt.
koel zijgt in de bloemen de regen.

De zomer miezert roerloos,
zijn einde tegemoet.

Als goud druppelt blad na blad
uit de hoge acacia neer.

De zomer glimlacht verbaasd en mat,
in de stervende droomtuin.

Lang nog bij de rozen
blijft hij staan, smachtend naar rust.

Langzaam doet hij zijn
moegekeken ogen toe.

Hermann Hesse

Herfst

De bomen roesten in het zieke licht
langs somber in zichzelf gekeerde grachten.
In wilde, stormdoorvlaagde regennachten

vertoont de maan een bleek, behuild gezicht
boven de lege straten, smalle schachten

waar in een onverbiddelijk gericht
de zomer langzaam voor het najaar zwicht,

terwijl de huizen op het einde wachten.
Tegen de morgen is de strijd beslecht.
Een vage geur van heimelijk bederven

heeft aan de moede wind zich vastgehecht.
Tussen een handvol dunne zonnescherven
heeft zich de zomer moeizaam neergelegd
om eenzaam en onopgemerkt te sterven.

Hanny Michaelis

Ode aan de rollator

Ik woon in een rollatorwijk
dat wil ik hier wel uiten

want als ik om mij heen zo kijk
zie ik er heel veel buiten
Ik heb er zelf ook zo een
wilde er eerst niet aan

maar ja je wordt wat slecht ter been
en zie mij nu eens gaan
Ik hou van mijn rollator
hij is mijn beste vriend

en grote stimulator
een die mij altijd dient
Hij is een bijdehandje
nee beslist geen oen

hij heeft zelfs een mandje
om boodschappen in te doen

Theo Olierook

Jouw eerste schooldag

Jouw eerste schooldag meisje
het kwam eraan

weken had ik je voorbereid
om je dan uiteindelijk de eerste dag

te laten gaan
Gemakkelijk was het niet voor je

de juffrouw vertelde
dat je heel onrustig was

begrijpelijk
zo die allereerste dag

in zo’n grote klas
Toch ben ik er zeker van

dat je rap zal spelen
met andere kinderen

de eerste dag was moeilijk
maar morgen zal je je zeker niet vervelen

Met een gerust hart
geef ik je morgen weer aan de leerkracht toe

ze zal voor je zorgen, de hele dag
om je ’s avonds terug te geven

dan ben je vast erg moe
Ik stop je onder, weer in bed
je schoolcarrière is begonnen

dikke pret, tot en met

dichter ongekend

Rozenkrans

Als het vroeger weer oktober was
de herfst had zich gemeld;

werd er bij potkachel en pijp
een sterk verhaal verteld...

De lamp die bleef nog even uit
petroleum was duur

als enig licht, het schijnsel van
een hout- of kolenvuur.

In die tijd waren ouders thuis
geëerd en heel wat mans

men bad tesamen in geloof
devoot de rozenkrans....

Voorwaar, de tijd die stond niet stil
nog minder de techniek,

wie niet modern denkt elke dag
noemt men algauw: antiek...

Men heeft het voor gebed of God
nu immers veel te druk,

er moet zonodig geld verdiend
daarvoor koopt men "geluk"...

Ons hele leven is gericht
op de miljoenen-dans.

De mens van nu, heeft echt geen tijd
meer voor de rozenkrans!

Maar..razen rampen plotseling
over ons heen

en zoekt de mens naar hulp en steun
voelt hij zich bang, alleen.

Is hij ten einde raad en daad
ziet hij geen uitkomst meer;

drijft hij ontredderd, zonder hoop
en stuurloos, heen en weer.

Is hij de koers in 't leven kwijt
geeft niemand hem nog kans,

dan grijpt diezelfde mens ineens
die oude rozenkrans...

gedicht uit de bundel van Har Ramakers
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Puzzelplezier

Beste liefhebbers,

Twee opgaven hebben we voor jullie in dit nieuwe nummer van ons krantje.

Veel puzzelplezier!

Chris
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Humor

Terug naar school…

De nieuwe meester staat voor de klas en denkt: “Laat eens kijken of de kinderen in

zichzelf geloven.”. Daarom vraagt

hij: “Wie denkt dat hij dom is, staat nu recht.” Na een minuut staat Tom op. “Denk je echt

dat je zo dom bent?” wil de meester weten. “Neen”, antwoordt Tom, “maar ik vind het zo

zielig dat u de enige bent die rechtstaat.”

“Bij hitte zet iets uit, maar bij kou krimpt het. Wie kan daar een goed voorbeeld van

geven?” Weet Arthur: “De zomervakantie duurt 8 weken, maar de kerstvakantie duurt maar

14 dagen, meester.”

“Wat is het meervoud van “baby”? – Franske: “Een tweeling, juf.”

Vraagt de godsdienstleraar: “Wie was de opvolger van Mozes?” – Zegt Miel: “Mozeven

zeker, meester?”

Piet zit in de les en vraagt op een bepaald ogenblik aan de meester: “Mag ik naar het

toilet?” – “Neen.” Tien minuten later dringt Piet aan: “Meester,…” – “Neeee. We zijn met aardrijkskunde bezig. Antwoord op mijn vraag: “Waar

ligt de Atlantische Oceaan?” Piet, beteuterd: “Onder mijn stoel, meester.”

Marcel en Anneke stappen naar het ziekenhuis waar hun juf werd opgenomen. “Ik zal eerst binnengaan”, zegt Anneke. Ze komt beteuterd terug.

“Wat is er?” haast Marcel zich. “Het is hopeloos. De juf komt morgen weer les geven.”

Tijdens een proefwerk kijk je omhoog voor inspiratie, naar beneden voor concentratie en naar links en rechts voor informatie.

De onderwijzer met kaal hoofd legt aan de kinderen in zijn klas uit wat een woestijn is. “Het is een droge, kale vlakte waar niets op groeit.” Eén

van de kinderen steekt de vinger op. “Ja, Wim, wat heb je te zeggen?” – “Er zit een vlieg op, eh, uw woestijn, meester.”

Ken je het verschil tussen een leraar en een tandarts?

Een leraar zegt: “Mond toe.” Een tandarts: “Mond open.”

Juul wil weten: “Meester, is het een belediging als ik u een ezel noem?”

“Dat is uiteraard een belediging.”

“Maar als ik “meneer” zeg tegen een ezel?”

“Dat is geen belediging.”

“Oké, meneer.”

Schreef Bie in een eerste opstelletje van het nieuwe schooljaar:

“We mogen de speelplaats niet verlaten, want we zouden onder een auto kunnen

lopen en verongelukken en daarvoor moeten we toelating hebben.”

En Lien vond: “Het is veel verbeterd in onze turnzaal. Nu zijn er van die grote

lichtekooien om de lampen te beschermen.”
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... een mier 50 keer haar gewicht kan opheffen, 30 keer haar gewicht kan slepen en altijd op
haar rechterkant valt als zij vergiftigd is?

... een kakkerlak 9 dagen kan leven zonder zijn hoofd, voordat hij van de honger sterft?

... het mannetje van een bidsprinkhaan niet kan copuleren terwijl zijn hoofd nog aan zijn
lichaam vastzit; het vrouwtje de seks begint door het hoofd van het mannetje af te rukken?

... vlinders proeven met hun voeten?

... een vlo 350 keer zijn lichaamslengte ver kan springen? Vergelijk met een mens, dan zouden
wij over 7 voetbalvelden kunnen springen?

... olifanten de enige dieren zijn, die niet kunnen springen?

... het oog van een struisvogel groter is dan zijn hersenen?

... het onmogelijk is om aan uw elleboog te likken?

... een krokodil haar tong niet kan uitsteken?

... het hart van een garnaal zich in zijn kop bevindt?

... bij het bestuderen van meer dan 20 000 struisvogels gedurende de laatste 80 jaar, er geen
enkele keer werd vastgesteld dat een struisvogel zijn kop in het zand stak?

... een varken fysiek niet in staat is om naar de lucht te kijken?

... te hard niezen kan resulteren in een gebroken rib? Pogen het niezen te onderdrukken kan
aanleiding geven tot een hersen- of halsbloeding met de dood tot gevolg. Als je je ogen probeert
open te sperren bij het niezen kunnen deze de oogholtes verlaten.

... ratten zich zo snel voortplanten dat ze in 18 maanden 1 miljoen nakomelingen kunnen
hebben?

... de aansteker al werd uitgevonden vóór de lucifers?

... gedurende de gemiddelde levensduur een slapend persoon ongeveer 70 insecten en 10 spinnen
inslikt?

... het merendeel van de rode lippenstiften visschubben bevat?

... net zoals de vingerafdruk ook de tongafdruk bij ieder mens uniek is?

... 95% van de mensen die dit lezen, gepoogd hebben hun elleboog te likken?

En dat de kans zeer groot is dat je nu glimlacht?

Herfst

Prachtige nauur. Ga deze herfst zeker
eens in een bos wandelen. Adem de
frisse herfstlucht in en aanschouw de
prachtige kleurschakeringen,
paddenstoelen en het najaarszonnetje
dat door de bomen schijnt.

De herfstkleuren zijn goed

voor je mentale gezondheid

Wanneer je je somber voelt, is het een
slim idee om naar buiten te gaan.
Een beetje vitamine D doet wonderen
voor je serotonine (=geluksstof)
niveau, maar de frisse lucht en de
kleuren van de natuur bieden ook iets
van troost. Hoe kun je naar zo’n
prachtig gekleurde boom kijken en je
niet verwonderen over zulk
natuurschoon?

Smullen

De herfst brengt ons zoveel lekkers
dat we hebben moeten missen tijdens
de zomer. Het is weer tijd voor
hespenrolletjes met witloof, warme
chocolademelk, wafels en heerlijke
tomatensoep om je aan op te warmen.
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Rebus

Extra puzzelplezier

Woordzoeker

Oplossing : Na een fijne buitenrit voelt iedere paardengek zich fit
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Woordendoolhof

Probeer door het doolhof te komen met deze herfstzin te zoeken.

Begin bij het woord in en eindig bij het woord bomen.
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Extra

Herfst…

Het was herfst.

Donkere wolken joegen door de lucht en af en

toe regende het.

De eekhoorn was aan het werk. Hij was

voorbereidingen aan het treffen voor het grote

feest dat de dieren altijd in de herfst vierden.

Hij stopte beukennoten in kleine potjes en

schreef er de naam van een dier op. Er waren

potjes met zoete beukennoten, potjes met

zoute beukennoten, potjes met gestoofde

beukennoten, potjes met bittere beukennoten

en potjes met allerlei soorten beukennoten

door elkaar. Die waren voor dieren van wie de

eekhoorn niet wist wat zij lekker vonden.

Iedereen kreeg van hem één potje

beukennoten. De krekel, de schildpad, de

leeuw, de reiger, de termiet, en zelfs de haai

en de ratelslang en de mug en de kakkerlak.

Iedereen.

Zijn huis stond al vol met potjes. Maar telkens

dacht hij aan een nieuw dier, dat ook iets

moest krijgen. De dagpauwoog…: die was hij

bijna vergeten! En de houtworm! En de

bladluis! En de mossel!

De regen kletterde tegen zijn raam, maar de

eekhoorn merkte het niet. Ik moet niemand

vergeten, dacht hij. Iemand vergeten…: dat

vond hij heel erg. De hazelworm… o ha! En het

stekelbaarsje, en de spitsmuis, en de lepelaar…

Misschien zijn er wel dieren waarvan ik nog

nooit heb gehoord, dacht hij. Hij wist niet wat

hij erger vond: iemand vergeten of nog nooit

van iemand hebben gehoord.

De snuitkever, dacht hij, die bestaat, en hij

maakte vlug een potje zure beukennoten voor

de snuitkever. De wilgenspintmug, die ook… De

sidderrog… De vuursalamander… De groene

specht… De snoekbaars… Hij gebruikte bijna al

zijn beukennoten.

De volgende dag was het feest.

In zijn huis onder de plataan bakte de beer

taarten voor het grote feest. Na dat feest zou

hij gaan slapen. Misschien wel de hele winter.

In elk geval heel lang.

De beer hield niet van de winter. Hij hield van

de zon, van hoog gras waar hij doorheen kon

hollen, van snelstromend water dat opspatte

als hij er in sprong, van hellingen waar hij van

af kon rollen net zo lang tot hij op zijn rug lag

aan de rand van het water, of nog iets verder,

erin.

Maar het meest hield hij van taarten.

Hij bakte tientallen taarten. Maar alleen

taarten, dacht hij, die ik zelf ook lekker vind.

Andere taarten deugen niet, vond hij. Daar

heeft niemand iets aan.

Van elke taart die hij gebakken had, proefde

hij een stuk om zeker te weten dat hij die taart

lekker vond. En als hij die lekker vond, at hij

de hele taart op en bakte een nieuwe taart die

nog lekkerder was.

Zo was hij druk in de weer. Aan het eind van

de dag leunde hij achterover tegen zijn muur

en veegde zijn mond af. Hij was heel moe.

Er stond één taart op tafel. Het was de laatste

taart die hij had gebakken. Hij nam een hap.

Hm, wel lekker, dacht hij. Eigenlijk was hij te

moe om die taart op te eten. Maar ja…

Toen die taart op was, kon hij niet meer en

deed zijn ogen dicht. Morgen, dacht hij, dan

sta ik heel vroeg op en bak een taart voor

iedereen.

Hij stapte in bed. Ook een voor mijzelf, dacht

hij nog.

De volgende dag was het feest.

Van heinde en ver kwamen de dieren

toegestroomd, toegevlogen, toegekropen,

toegekronkeld en toegezwommen. Dieren die

niet goed uit het water konden komen, zoals

de snoek en de walvis, vierden het feest dicht

bij de oever van de rivier of in de branding van

de zee aan de andere kant van het bos.

Iedereen was er, zover iedereen kon nagaan.

Zelfs de egel kwam, zo ongeveer halverwege

iedereen, en ging aan de zijkant onder een

struik zitten.

De eekhoorn had een potje met beukennoten

voor iedereen. De beer vertelde dat hij

tientallen taarten had gebakken, die allemaal

heerlijk waren geweest – “meer dan heerlijk”,

zie hij – en legde aan iedereen uit hoe ze

hadden gesmaakt.

De olifant slingerde aan de lamp tussen de eik

en de beuk heen en weer om te laten zien hoe

je het best kon slingeren, tot er iets brak en

hij met een harde klap, met lamp en al, op de

grond viel. Maar dat vond hij niet erg, kreunde

hij, toen hij even later opstond en over de buil

op zijn achterhoofd wreef..

“Nu is het feest”, riep de uil. “Nu gaan we

dansen!” En iedereen riep: “Hoera!” en gooide

iets of iemand in de lucht. Zelfs de kever, die

nog nooit iets had gegooid, gooide de

neushoorn, die naast hem zat, in de lucht en

ving hem weer op. “Zo, zo”, zei de neushoorn,

“dat ging maar net goed.”

Even later danste iedereen met iedereen.

Midden op de open plek danste de mier met

de eekhoorn, onder de wilg danste de kikker

met de reiger, en in de rivier de karper met de

snoek. Zelfs de egel danste met iemand, onder

het struikgewas, ook al kon hij niet goed zien

wie het was en durfde hij niet te vragen of de

ander het wel prettig vond met hem te dansen

en of hij niet bang was dat hij, de egel, op zijn

tenen zou trappen.

Ze vonden het allemaal het bijzonderste feest

dat ze ooit hadden gevierd…

Toon Tellegen

Voor onze kinderen en kleinkinderen
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"De Vlaamse taal is wonderzoet, ..."

Extra

In de bijdragen die we ontvangen en waarvoor we altijd
weer dankbaar zijn, vinden we regelmatig dezelfde
fouten terug.
Ons woonzorgcentrum draagt de naam Sint-Rafaël.
Of het nu gaat om Sint-Maarten, Sint-Niklaas, Sint-
Antonius, Sint-Joris, Sint-Michielsparochie,
Sint-Baafs-Vijve, Sint-Eloois-Winkel: het koppelteken
tussen “Sint” en een eigennaam moet er staan.

In adressen, in naamaanduidingen bij toegangsdeuren,
bij deurbellen, op logo’s, in vermeldingen van
verjaardagen en overlijdens en noem maar op schrijven
we altijd eerst de voor- en dàn de familienaam. Alleen
in officiële lijsten doen we dat anders, omdat het daar
uiteraard van praktisch nut is.
Bewoners zouden dus aan de deur van hun kamer bv.
“Annie Vandersmissen”, “Alfons Van der Poorten”

moeten vinden – en niet omgekeerd.
Op briefomslagen: net eender. (Aan) de Heer Alfons Van
der Poorten, (Aan) mevrouw Annie Van der Smissen, (Aan)
de Heer en Mevrouw Alfons en Annie Van der Poorten-Van
der Smissen.
Als we dus in de herinneringsviering de namen van de
overledenen van onze woongemeenschap voorlezen,
brengen we ook eerst de voor- en dan de familienaam.
Geef toe, het klinkt veel persoonlijker – en het is correct.

Het zou mooi zijn als we in Sint-Rafaël, in Residentie
Rafaël en in Residentie Sara dus, ook zouden uitblinken op
het gebied van het juist schrijven van personen- en
geografische namen.

Bravo voor de pogingen. Goede moed!

Chris

Vroeger werden kinderen nog
opgevoed…

Oma’s hebben altijd gelijk, dat is een axioma
waarvan je moet uitgaan.
En als ze dan toevallig toch eens in het
ongelijk gesteld worden, door de harde feiten,
dan hebben ze daar hun redenen voor en dan
zeggen ze op het eind van de discussie:
“Goed, goed, doe maar, ik heb niks gezegd, ga
zo maar door, maar we zullen zien wat ervan
terecht komt, wij spreken elkaar nog.”
En ze kijken dan zo onheilspellend, met lippen
als een snijbrander en hun verbolgen blik is zó
definitief, dat zij duidelijk de volgende halve
eeuw niet meer willen worden geraadpleegd,
zeker niet in zaken waar leven en dood van
hun kleinkinderen mee gemoeid is.
Ze zwijgen. Als vermoord. Maar ze zijn
levender dan ooit. Oma’s hebben altijd gelijk,
zelfs als ze ongelijk hebben. Als een kleinkind
bijvoorbeeld niet wil eten, niet genoeg eet,
volgens de oma, dan ligt dat altijd aan de
ouders. Die geven dat kind tussen de
maaltijden altijd veel te veel snoepjes, zeggen
ze. Chips en zo, en dat is het slechtste wat er
is, en chocola, dat is vergif voor kinderen. Dan
moet je niet verwonderd zijn, dat ze niet eten
als ze aan tafel zitten.
“En kijk eens wat oma bij heeft voor Sam, of
voor Dries, of voor Liselotje!?” De kleinkinderen

kennen het al uit het hoofd, en als ze bij oma
komen, dan weten ze precies waar de doos
met de grote chocola staat en waar de kleine
chocola zit, en de chocoladen koffieboontjes,
die vreten ze met de kilo.
“Ze mogen toch af en toe wel eens een
snoepje”, zegt oma dan.
En het is van de beste chocola van heel de
wereld, niet goedkoop, maar hij werkt niet op
de eetlust, en je moet er natuurlijk zuinig op
zijn.
“Oma, nog ééntje!”
Ze krijgen er nog ééntje, het laatste, het
achttiende.
“Je moet hun dan voor de rest van de week
maar niks meer geven”, zegt oma
vergoelijkend. En zo ongezond is chocola ook
weer niet; ze heeft onlangs gelezen dat het
een natuurprodukt is.

Nu mag die dochter van haar zeggen wat ze
wil, zelfs wat ze in de boekjes gelezen heeft.
Ze mag dan nog in beroep gaan bij haar man,
aan wie ze het toen nog heeft voorgelezen en
die zweert dan dat…enz. En ze mag vooral niet

zeggen dat de tijden veranderd zijn…
Oma’s nuttige ervaring staat boven alles,
boven alle nieuwe vindingen der wetenschap,
en zij heeft voor elke waarheid een paar
voorbeelden uit het verleden, die er niet om
liegen.
“Je hebt altijd kinderen met een klein maagje”,
zegt ze soms, “en die eten natuurlijk niet
zoveel.”
Ze haalt dan het voorbeeld aan van een
vroegere buurvrouw, met naam en toenaam,
het mens is nu dood, God hebbe haar ziel, en
die haar kind at ook niet. Ze probeerde het vol
te proppen, maar het kwam er, met permissie,
allemaal weer uit, omdat het maagje te klein
was. Ze had toen al gezegd: “’t Is precies of
het maagje van dat kind te klein is.”
“En er zijn ook van die periodes dat een kind
minder eet”, zegt ze nog. Dat heeft ze ook
dikwijls meegemaakt.
Maar tussenin snoepen, dat mag je ze niet
laten doen, nooit. In geen geval! Behalve bij
oma. Maar dan wel snoepjes waar ze honger
van krijgen…

(Een axioma is een onbewezen maar wel als
grondslag aanvaarde stelling)

Louis Verbeeck
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Alles komt terug: de vogelschrik.

Het was jaren geleden dat ik er nog eentje

zag. Tijdens een zomerse fietstocht merkte ik

hem op eenzaam in een graanveld: de

vogelschrik. Meteen moest ik terugdenken aan

mijn kinderjaren toen vader er elke zomer een

in elkaar knutselde om op te hangen in de

kersenbomen of te planten in het

aardbeienveld.

Om vogels op afstand te houden bedacht de

mens een heuse vogelverschrikker gemaakt

naar zijn evenbeeld. Sjofel, verschenen door

de zon en gerafeld door de wind is de

vogelschrik op zijn best, vooral wanneer de

slippen van zijn jas en de mouwen als slappe

armen opwaaien. Bovendien was zijn

recyclerende waarde hoog: oude lompen, een

versleten broek, een jas of een kiel met gaten,

plastic linten, wat stro of hooi en lege blikken

om klepperend lawaai te maken in de wind. Zij

zijn de sjofele heersers van het veld,

spookachtige gedaanten die geen rust vinden.

Als kind werden wij bang gemaakt van de

“pakkeman” en mochten wij niet alleen op de

veldwegeltjes tussen het graan of de maïs

gaan spelen. Is het te verwonderen dat er

nogal wat griezelverhalen werden verfilmd

waarin een boosaardige vogelverschrikker tot

leven kwam?

Gelukkig wekken ze eerder een glimlach op of

ontroeren het kind in ons, deze zomerse

broers van de winterse sneeuwman of de

neven van de tuinkabouter. Telkens opnieuw

bij elke generatie duiken zij op in de kleurrijke

tekeningen van kleuters.

De bekendste vogelschrik is waarschijnlijk de

houterige figuur uit het verhaal “De tovenaar

van Ozz” waar deze samen met een zingende

Judy Garland, een tamme leeuw en een

roestige blikken pop op zoek gaat naar het

geluk langs een geel bakstenen pad in een

avontuurlijk sprookjesland achter de

regenboog.

Meer dan eens, als was het een grap, nestelde

een koppel meesjes of mussen, zich in het

stro onder de hoed van vaders vogelschrik. En

waren het niet de “vogelen des velds” dan

vonden muisjes of spinnen en oorwormen een

beschutte slaapplaats. De betwistbaarheid van

zijn nut werd hierbij wel in vraag gesteld.

Wanneer de wind door zijn mouwen speelde,

leek hij mij te groeten en soms wuifde ik eens

terug. Deze herinnering uit een onbezorgde

kindertijd lijkt wel een eeuwigheid geleden.

Intussen heeft de vogelschrik zijn weg

gevonden binnenskamers. Elk najaar opnieuw

worden zij verkocht als decoratie bij een

herfsttafereel of bij een Haloweenthema,

onvermijdelijk en commercieel overgewaaid uit

Amerika.

Je ziet nogmaals: alles komt terug….

Een hartelijke nazomergroet, met de

verwondering van een kind,

Francis

Alles komt terug
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“Wie durft te denken aan de laatste periode van het leven? De meeste

mensen leven met een subjectief veiligheidsgevoel, waarvan het maar

de vraag is of het terecht is. Je gaat van huis en zegt: “Tot vanavond,

schat”, je niet realiserend dat je misschien nooit meer thuis zult komen.

Mensen die een ramp hebben meegemaakt, beseffen dat “tot

vanavond” niet vanzelf spreekt. En mensen die plots worden

geconfronteerd met de diagnose van een levensbedreigende ziekte in

hun familie, beseffen ineens, meer dan ooit tevoren, hoe belangrijk

relaties en waarden zijn.

Met de goede voorbereiding van een reis kun je heel veel vervelende

situaties voorkomen. Zo kan een goede voorbereiding ervoor zorgen dat

de laatste periode van het leven veel meer kwaliteit heeft voor de zieke

zelf en voor de mensen die hem dierbaar zijn. Deze periode is meer

dan een aaneenschakeling van ingrijpende, medische beslissingen. Het

is de ultieme kans om nog intense ontmoetingen te hebben met een

partner, kinderen, familie en vrienden. Je kunt hun in die ontmoetingen

nog mooie herinneringen voor later meegeven. Zij moeten daarna

verder.

Iedereen kan een goede herinnering nalaten: de herinnering aan een

zinvol afscheid, een waardig levenseinde, inspirerende en troostende

momenten. Dat is gemakkelijker te bereiken als je goed bent voorbereid

op wat komen gaat. De kaarten die je krijgt toebedeeld, kun je niet

veranderen, maar wel hoe je ze speelt.

Waarom zijn mensen zo bang – en wat kun je daaraan doen?

Een realistische manier om aan te kijken tegen het levenseinde, is niet

denken dat je altijd zult blijven leven. Mens-zijn is sterfelijk zijn. Dat lot

deelt de mens met al wat leeft. Hoe lang zou je willen voortleven?

Onsterfelijkheid is wel mogelijk door voort te leven in je erfgoed, je

kinderen, je kleinkinderen, je naasten. Als je hen achterlaat met

ervaringen waaraan ze graag terugdenken, heb je inspiratie

achtergelaten die hun kracht geeft voor de toekomst. Welke ervaringen

heb je gedeeld? Welke herinneringen laat je achter? Wat waren de

laatste gesprekken?

Zoals een eerste indruk je altijd bijblijft, zo is een laatste contact vaak

beslissend voor wat in de geest van de levenden als indruk of afdruk

achterblijft. En voor wie achterblijft, hangt de kwaliteit van het leven in

belangrijke mate samen met de kwaliteit van de herinneringen die je

hebt bewaard. Voor degene die heengaat is het belangrijk om voor ogen

te houden, dat je enkel kunt meenemen wat je aan anderen hebt

gegeven. Daar kun je tot het laatste moment van je leven mee

doorgaan.

Ongetwijfeld heb je dingen ooit fout gedaan. Het is belangrijk jezelf te

waarderen voor dat besef – en voor het voornemen om het voortaan

anders te doen. Als je vaststelt dat je zaken fout hebt gedaan, kun je

daarvan leren. Fouten maken is menselijk. Als je je concentreert op de

fout en jezelf veroordeelt, concentreer je je op je schuld en niet op de

lessen die je eruit kunt trekken. Leren van je fouten is een verdienste…”

Manu Keirse in “Later begint vandaag”. Een boek dat we iedereen van

harte aanbevelen!

VARIA

Later... begint vandaag

Ik, God.

Ik heb gehoord dat velen van jullie

op een wonder zitten te wachten;

het wonder dat Ik, jullie God,

de wereld zal redden.

Maar hoe zal Ik redden

zonder jullie handen?

Hoe zal Ik recht spreken

zonder jullie stem?

Hoe zal Ik liefhebben

zonder jullie hart?

Vanaf de zevende dag

heb Ik alles uit handen gegeven,

heel mijn schepping

en heel mijn vadermacht.

Ik wacht op het wonder,

niet jullie.

Ik, God.

Extra



VARIA

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 Wezemael

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

Voorlopig werden alle extra activiteiten in

Residentie Rafaël en in Residentie Sara

geannuleerd.

Zodra het kan en mag, starten we er uiteraard

opnieuw mee.

Blijf er intussen de moed in houden.

Inhoud

1 ------ Voorwoord

2 ------ Woordje van de directeur

7 ------ Korenbloem - Munt & Mirte

8 ------ Lichthove - Koriander & Marjolein

8 ------ Vogelzang - Tijm & Lavendel

9 ------ Zilverberk - Dille & Kamille

9 ------ Lichthove - Hop & Mout

10 ----- Herfstvreugde - Linde & Maretak

10 ----- Hemelhuize - Klaver & Oleander

11 ----- De Waterlelie / Residentie Tobias

12 ----- Een bloempje voor de jarigen

12 ----- Van harte welkom

12 ----- Voor altijd bij de Heer

13 ----- Vinger aan de pols

14 ----- Kwaliteit in onze zorg

17 ----- Vacatures voor vrijwilligers

17 ----- Hoekje van de vrijwilliger

17 ----- Over onze medewerkers

18 ----- Pastorale dienst

19 ----- Even terugblikken

23 ----- Poëziehoekje

24 ----- Puzzelplezier

25 ----- Humor

26 ----- Wist je dat...

27 ----- Extra puzzelplezier

28 ----- Extra

30 ----- Alles komt terug

31 ----- Extra

32 ----- Aankondigingen

32 ----- Inhoud

32 ----- Werkten mee

Wintertijd

In het laatste weekend van

oktober, in de nacht van zaterdag

op zondag (24 op 25 oktober),

worden de klokken om 3 uur een

uur achteruit gezet.


