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De redactieraad:

VOORWOORD

EH De Decker (liturgische kalender) Bruno De Gendt (blaasontsteking infectie urinewegen) Kiné (veilig

opstaan) Karen Van Rumst (woon - en leefbeleid) Anja Pouliart (Referente dementie)

Bernadette (Verantwoordelijke uitgever, woord van de directie, stand van zaken nieuwbouw), Louis Bruyland

(betekenis van Lichtmis), Myriam Peleman (Afsluiten symboliek van de kleuren, Edelstenen), Greet Aerts (Een nieuw

jaar, een nieuw gelaat), Eleonora Hof (Ten huize van..., pastorale werking), Dominik (Samenstelling)

Een nieuw jaar, voor velen alweer nieuwe

voornemens. In deze dure tijden zal over

sommige voornemens wel meer nagedacht

worden dan andere jaren: zal ik dit jaar wel

dat duur fitness-abonnement aanschaffen?

Misschien ook wetende dat we dat dan toch

meestal niet lang volhouden, en dat er op

het einde van de maand een hoge gas - en

elektriciteitsfactuur wacht?

Goede voornemens hoeven echter niet altijd

geld te kosten, wel misschien een extra

inspanning: de kus aan je partner voor het

slapengaan, met je fiets naar het werk ipv

met de auto, elke dinsdag meedoen met het

vijverpad,...

Voor lichamelijke fitheid is het bewezen dat

wandelen het meeste effect heeft. Jongeren

denken dikwijls dat zo'n lichamelijke

prestatie 'straffer' moet zijn: intens sporten.

Niets is minder waar. Wandelen zorgt voor

lichamelijke fitheid en geeft de beste

vetverbranding.

Onze voornemens voor het nieuwe jaar zijn

algemeen bekend. We willen graag

informatieve artikels brengen op maat van

onze doelgroep. (bewoners - familie en

medewerkers)

Tijdens de eerste editie van het nieuwe jaar

verwelkomen we ook 2 nieuwe mensen in

onze redactieraad. Eleonora Hof , onze

fonkelnieuwe pastorale (zij stelt zichzelf voor

in onze rubriek 'ten huize van ..') en Greet

Aerts, reeds jarenlang lid van onze

vrijwilligersgroep. Als voormalig regentes

Frans - Engels zal ze zeker en vast een

literaire bijdrage kunnen leveren aan ons

infokrantje. In het hoekje van de dokter

hebben we het over een onderschatte

aandoening: infectie van de urinewegen en

blaasontsteking. Dikwijls zijn de gevolgen

ervan niet enkel lichamelijk maar ook

psychisch. Onze CRA brengt ons op de

hoogte.

Myriam sluit het vervolgverhaal van de

kleuren af met een aantal doordenkers. Zij

start een nieuw vervolgverhaal op met

'edelstenen'. In deze editie: de diamant

De verzorging van het aangezicht van

ouderen wordt dikwijls wat verwaarloosd. Zij

wassen zich, en daar blijft het dikwijls bij. Je

bent oud en dan hoef je er niet meer

'flitsend' uit te zien. Niets is minder waar.

Als je ouder wordt heeft de huid van je

aangezicht net dat steuntje meer nodig! Met

beperkte hulpmiddelen kan je al heel wat

doen. Greet brengt ons op de hoogte. Ergo

Karen houdt ons op de hoogte van de acties

rond het woon - en leefbeleid.

En er blijven natuurlijk de

bewonersbewegingen, waar we met z'n

allen zo nieuwsgierig naar zijn.

Voor diegenen die niet beschikken over de

papieren versie van deze krant: U kunt

‘Samen thuis’ altijd digitaal bekijken op onze

website. Op het openingsblad daarvan zie

je het aanbod. Onderaan de lijst kunt u de

meest recente editie van ‘Samen thuis’

openen.
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Onze jarige bewoners

KlaKlavvererweide:weide:
Marie Josee Suy (Hamme)
Clara de Pauw (Berlare) Julius
Buyle (Berlare)

Bewoners die verbleven in kortverblijf (situatie 10/12/2022)

RietvRietveld:eld:

Damianus Davids (Baasrode)
Francois Philips (Hamme)

Jarig in januari

Jarig in februari

Moens Liane - 02/01/1936

87 jaar - Vlaspit kamer 0131 A

Vanden Abbeele Lydia - 07/01/1934

89 jaar - Klaverweide kamer 0274 A

Verdickt Marie - 08/01/1924

99 jaar - Vlasbloem kamer 0053 A

De Clippeleir Gustaaf - 14/01/1929

94 jaar - Klaverweide kamer 0219 A

Tieleman Julia - 15/01/1939

84 jaar - Vlaspit kamer 0139 A

Meirsman Marie - Jeanne - 16/01/1938

85 jaar - Vlasbloem kamer 0034 A

Waegeman Marietta - 16/01/1931

92 jaar - Vlaspit kamer 0134 A

Moeyersoen Denise - 17/01/1934

89 jaar - Vlaspit kamer 0147 A

Quintelier - Van Lysebetten Marie-Louise

17/01/1935 - 88 jaar - Vlaspit kamer 0146A

Everaert Jacqueline - 18/01/1940

83 jaar - Rietveld kamer 0171 A

Van Henden Eddy - 20/01/1957

66 jaar - Rietveld kamer 0124 A

D'hooge Maurice - 23/01/1937

86 jaar - Vlasbloem kamer 0062 A

Haegemans Sylvain - 25/01/1955

68 jaar - Rietveld kamer 9176 A

Van den Nest Coleta - 25/01/1940

83 jaar - Rietveld kamer 0119 A

Vande Meersch Raimond - 25/01/1934

89 jaar - Vlaspit kamer 0156 A

Beke Véra - 28/01/1944

79 jaar - Vlasbloem kamer 0045 A

Van Steen Jordin - 31/01/1927

96 jaar - Vlasbloem kamer 0058 B

Van der Vreken Arthur - 01/02/1945

78 jaar - Klaverweide kamer 0226 A

Pieters Blanche - 02/02/1925

98 jaar - Vlaspit kamer 0154 A

Barbier Alida - 03/02/1938

85 jaar - Vlasbloem kamer 0048 A

Verschaetse Erik - 10/02/1945

78 jaar - Klaverweide kamer 0278 A

De Coninck Huberta - 12/02/1936

87 jaar - Vlaspit kamer 0161 A

De Saeger Bernadette - 14/02/1933

90 jaar - Vlasbloem kamer 0058 A

Van den Eede Denise - 19/02/1952

71 jaar - Vlaspit kamer 0133 A

Alens Oscar - 22/02/1928

95 jaar - Rietveld kamer 0126 A

De Vriendt Margareta - 24/02/1930

93 jaar - Vlaspit kamer 0153 A

Fierens Anne Marie - 26/02/1950

73 jaar - Rietveld kamer 0111 A

Ringoet Andrea - 03/03/1931

92 jaar - Klaverweide kamer 0214 A

Nobels Rosa - 08/03/1940

83 jaar - Vlasbloem kamer 59 B

De Gelder Bertha - 09/03/1946

77 jaar - Rietveld kamer 115

Michils Daniël - 10/03/1939

84 jaar - Vlaspit kamer 158 A

Cassiman Lea - 11/03/1938

85 jaar - Rietveld kamer 0121 A

De Koning Yvonne - 20/03/1934

89 jaar - Rietveld kamer 0128 B

De Ruysscher Jacqueline - 21/03/1937

86 jaar - Vlaspit kamer 0159 B

Bracke Maria - 21/03/1933

90 jaar - Vlasbloem kamer 0039 A

Vergaelen Bernard - 27/03/1959

64 jaar - Vlasbloem kamer 0049 A

Vlasbloem:Vlasbloem:

Simonne Dauwe (Grembergen)
Frans Van Aken (D'monde)
Oscar Alens (St Gillis D'monde)
Martha Verbeken (St Gillis D'monde)

Bewoners die verblijven in kortverblijf ( situatie 10/12/2022)

VlasbloemVlasbloem:

Margaretha Bauwens (Hamme)
Jozef Huylebroek (Grembergen)
Rosa Nobels (Grembergen)

Vlaspit:Vlaspit:

Valerie Hermans (St Gillis D'monde)

Jarig in maart

Vlaspit:Vlaspit:

Bertje De coninck (St Gillis D'monde)
Malie Louise Collaert (Baasrode)
Mariete Bogaert (Hamme)
Lucien Saey (Berlare)
Valerie Hermans (St Gillis D'monde)
Armand De Waegenaere (Zele)
Roger Van Hoorebeeck (Hamme)
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Nieuwe bewoners: gegevens op 8/12/2020

Nieuwe bewoners:

Bertje De Koninck

(St Gillis )D'monde)

Vlaspit

Onze bewoners top 10 op 31/12/2022

De bewoners top 10 volgens leeftijd is het voorbije jaar flink door elkaar

geschud. Vijf van de tien zijn sinds december vorig jaar overleden. Ook de

volledige top 3 van toen is er niet meer (Yvonne Schelstraete, Albert De Geyter

en Juliana Dieleman) De volledige top 3 van dit jaar is dus nieuw. Nu ja nieuw,

de 'grote drie' zijn een aantal plaatsen opgeschoven. (Alsof het niets is.) Drie

mensen van Vlasbloem bezetten nu het volledige podium (Vlasbloem is

trouwens dit jaar hofleverancier met maar liefst 5 van de 10 in de top 10.) Met

stip op 1 staat Mevrouw Malvina Nobels. Met wat geluk wordt Malvina in 2023

op 8 december 100 jaar. Ze 'springt' daarmee van plaats 4 vorig jaar naar

plaats 1 dit jaar. Opvallend is wel dat de gemiddelde leeftijd van de toppers

vorig jaar iets ouder was.

We hebben op plaats 10

dit jaar 3 personen

opgenomen. Hun

leeftijden vallen zo dicht

bij elkaar dat we het

zonde vonden om ze niet

op de lijst te zetten. (dus

het zijn er 13 ipv 10)

1.Malvina Nobels
99 jaar 08/12/1923 kamer 54 A Vlasbloem

2. Maria Verdickt
98 jaar 08/01/1924 kamer 53 A Vlasbloem

3. BlanchePieters
97 jaar 02/02/1925 kamer 154 A Vlaspit

4. Julienne De Block
97 jaar 13/08/1925 kamer 212 A Klaverweide

5.Lea Sacré
97 jaar 16/08/1925 kamer 50 A Vlasbloem

6. Marie José Boons
96 jaar 15/08/1926 kamer 118 A Rietveld

7.Cyrille D'heer
96 jaar 04/12/1926 kamer 44 A Vlasbloem

8. Jordin Van Steen
95 jaar 31/01/1927 kamer 58 B Vlasbloem

9. Clementina De Man
95 jaar 19/04/1927 kamer 107 A Rietveld

10.Oscar Alens
94 jaar 22/02/1928 kamer 126 A Rietveld

Martha Verbeken
94 jaar 04/04/1928 kamer 126 B Rietveld

Denyse Van der Jeught
94 jaar 14/05/1928 Kamer 202 A Klaverweide

Jaqueline

Everaert

(Grembergen)

Rietveld

Marie-Josée

Boons

(Grembergen)

Rietveld

Eddy

Van Henden

(St Gillis D'monde)

Rietveld

Martha

Verbeken

St -Gillis D'monde

Rietveld

Joseph

Van Durme

(Aalst)

Rietveld

Oscar

Alens

(St Gillis

D'monde)

Rietveld

Monique

Vercauteren

(Grembergen )

Klaverweide

Mariette Véra

(Moerzeke)

Klaverweide

Freddy

Boon

(Grembergen)

Vlasbloem

De stralende dame
hiernaast is
niemand minder
dan Mevr Malvina
Nobels.
Op 31/12/2022 is
zij de oudste
persoon in ons
wzc. Proficiat
Malvina
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De overleden bewoners (situatie op 12/12)

Inaya (15 september 2022)

Dochtertje van Vera Foubert (medewerker Vlasbloem) en Quisquater Niels

Féline (12 november 2022)

Dochtertje van Femke De Clercq (medewerker Klaverweide) en Vermeiren Yannick

Medewerkers die een baby in hun gezin mochten verwelkomen:

De medewerkDe medewerkers:ers:

Leila Mahi

In dienst sinds: 01/09/2022

Woonplaats: Kruibeke

zorgkundige Klaverweide

Veroniek Beirnaert

In dienst sinds: 01/09/2022

Woonplaats: Grembergen

Logistiek Klaverweide

Jasmien Khouder

In dienst sinds: 1/09/2022

Woonplaats: Hamme

Zorgkundige Vlasbloem

Christine Straetman

In dienst sinds: 01/09/2022

Woonplaats: Grembergen

Zorgkundige Klaverweide

Nieuwe gezichten bij onze medewerkers:

Vlasbloem
Godelieve Cooreman

°Grembergen 24/06/1942 +23/09/2022

Jennie Pieters

gehuwd met Burghgrave Herman

°Grembergen 21/09/1936 +04/12/2022

Jozef Huylebroek

°Oudegem 17/10/1938 +21/12/2022

gehuwd met Rosa Nobels

Vlaspit
Maria Van Lombergen

gehuwd met Willy Van den Abbeele

°Temse 23/09/1937 +03/12/2022

Klaverweide
Jeanine Berckmoes

wed. Van De Cauter Alfons

°Zele 02/01/1937 +30/10/2022

John Baert

°Grembergen 18/08/1937 - + 20/10/2022

Christiane De Ruyte

°Sombeke 10/10/1939 - + 21/12/2022

Rietveld
Emma Van den Eede

wed. Paul Janssens

°Grembergen 05/09/1931 +29/09/2022

Simonne Dauwe

wed. Gustaaf De Vos

°Grembergen 09/02/1937 +01/10/2022

Andreas Van Acker

°Zele 15/08/1951 +21/10/2022

Kamiel Van Herewegen

wed. Hermans Ivonne

°Opwijk 11/02/1933 +22/10/2022

Mariette Van Winckel

gehuwd met Leo Van Kerckhove

°Zele 08/08/1935 +15/11/2022

Germaine Poppe

wed. Frans De Bock

°Berlare 17/12/1926 +18/11/2022

Lisette Vanden Brande wed.

°Dendermonde 18/04/1937 +08/12/2022

Stil staan wij
bij wat jij in beweging
bracht.

In hart,
in lijf,
in leven.

Bewogen
worden wij
door tranen om wat niet
meer is.
En door liefde,
die steeds is gebleven.

Licht
maken wij,
voor jou.
Stil en bewogen
samen.

Rita Palacios Martinez

In dienst sinds: 17/09/2022

Woonplaats: Hamme

Zorgkundige Rietveld

Eleonora Hof

In dienst sinds: 09/09/2022

Woonplaats: Dendermonde

Pastor

Tasha De Wilde

In dienst sinds: 19/09/2022

Woonplaats: Hamme

Zorgkundige Vlaspit

Marita Cuypers

In dienst sinds: 01/10/2022

Woonplaats: Dendermonde

Verpleegkundige nacht

Overleden familieleden van medewerkers:

Overlijden van een voormalige medewerker:

Dhr. Stefan Lepler, schoonbroer van Mendy Van Hecke (onderhoud gelijkvloers)

Dhr. Guy Apers (°09 juni 1975 - +15 november 2022), schoonbroer van Nathalie Verschelden (medewerker Vlasbloem)

Mevr. Josephine Vinck (°27 oktober 1931 - +20 november 2022), grootmoeder van Tessa Meersschaut (medewerker Vlaspit)

Mevr. Maria Van de Velde (°27 augustus 1931 - + 6 december 2022), grootmoeder van Chris Coessens (medewerker technische dienst)

Oud - medewerker van afdeling Vlasbloem: Mevr. Rita De Kegel
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Nieuwjaarswoord van de directie

Uitstel van het nieuwbouwproject van ons wzc Sint Antonius

Nu de covid-crisis, na twee zware jaren voor

ons allen, enigszins naar de achtergrond is

verdwenen, wordt ons WZC getroffen door

nieuwe beproevingen.

De intense zoektocht naar voldoende

personeel, de ongeziene energiecrisis en de

financiële crisis treffen ons WZC recht in de

kern van onze werking.

Het nijpende personeelstekort, de steeds

hogere energie-facturen, de hogere

vervoerkosten, de gestegen kostprijzen op

alle mogelijke domeinen, de verschillende

loonindexeringen, alsook het financieel

verlies door de leegstand van een aantal

kamers… dit alles zijn de realiteiten

waarmee we eind 2022 worden

geconfronteerd.

Ons WZC Sint-Antonius bevindt zich

daardoor in een budgettair moeilijke

situatie.

En daar willen we als directie ook in alle

openheid met jullie over communiceren.

Want deze realiteiten die ieder van ons ook

in eigen privésfeer heeft kunnen ervaren,

treffen ons dus ook hier, in onze zorg voor

de bewoners en medewerkers.

En aangezien het bijzonder moeilijk is, in

deze context, tegelijk bijkomende

investeringen te doen, zien we ons

gedwongen om het geplande

nieuwbouwproject van ons WZC te

verschuiven in de tijd.

Want u weet ook dat de kosten voor

nieuwbouw door dit alles zeer sterk zijn

gestegen… .

Echter, om ons ouder gebouw toch

aangenaam en in regel te houden, zullen

we er in 2023 wel voor zorgen dat een

aantal aanpassingen en verbeteringen

worden uitgevoerd.

Dat zijn:

· modernisering van de drie liften met

speciale focus op de veiligheid;

· verfraaiingsbeurt van de wandelgangen;

· vernieuwing van enkele elementen

betreffende de verwarmingsinstallatie;

· aankoop of vervanging van een aantal

noodzakelijke apparatuur

· aanpakken van betonrot en

waterinsijpeling, … .

Samen willen we deze uitdagingen

aangaan, vastberaden, met onverminderd

enthousiasme en met de toewijding die ons

als WZC Sint-Antonius typeert.

Samen zullen we deze realiteiten het hoofd

bieden en er een haalbaar antwoord aan

geven.

Omdat een goede en warme zorg voor

onze bewoners onze absolute prioriteit

blijft.

Waarbij we als directie bijzonder dankbaar

zijn voor de dagelijkse en niet aflatende

inzet van onze medewerkers en

leidinggevenden.

Met welgemeende groet

Bernadette De Clippeleir

directeur

Zou het dan toch Kerstmis
en Nieuwjaar worden ….
Zou het toeval zijn dat we dit jaar even

hebben geaarzeld om de kerststal uit te

stallen? Dat we even hebben gewacht om

de feestverlichting te ontsteken?

Zou het kunnen dat we ons het voorbije jaar

op verschillende momenten geraakt wisten

door de talloze menselijke tragedies die ons

via de media werden voorgeschoteld?

Bloedde ons hart niet toen we de grote

miserie van de oorlog in Oekraïne telkens

opnieuw moesten aanschouwen. Hoeveel

keer hebben we meegehuild met het

onnoembare verdriet en menselijk leed als

gevolg van natuurrampen in ons eigen

Belgie maar ook ver daarbuiten in

Indonesië, Venezuela, Pakistan, … .

Hadden wij allen ook de indruk dat een

aantal fundamentele waarden als

mensenrechten, vrije meningsuiting, zorg

voor de zwakken, democratie en

basisveiligheid bedreigd werden?

Of dat de vrede geen plaats meer had in

onze wereld?

Maar zou het anderzijds ook toeval zijn dat

we minstens even vaak getroffen werden

door wat mensen beroerde, door de blijken

van oprecht medeleven voor slachtoffers

dichtbij en veraf, de spontane hulpverlening

aan noodlijdenden of door de positieve

vastberadenheid van groepen van mensen

die opkomen voor humane waarden en voor

een meer verdraagzame wereld, …. tot de

ontelbaar kleine wonderen die dagdagelijks

rondom ons heen in familiekring, in ons

woonzorgcentrum gebeuren; van een

oprechte blijk van vriendschap, het

ongevraagd aanreiken van een helpende

hand of het stellen van een klein gebaar, het

jarenlang zorgend nabij zijn, de kracht van

een eerste handdruk na een aanslepend

dispuut tot de warme knuffel van een kind?

Zou het inderdaad kunnen dat dàt de ware

betekenis is van deze Kerst- en

Nieuwjaarstijd?

Van een kerstvrede en een feestvreugde die

beiden de hoop uitstralen op een betere

toekomst.

Een hoop die start in ons eigen hart en van

daaruit de kracht put om, elkeen

binnen zijn eigen omgeving, diezelfde

wereld een stukje aangenamer en

menselijker te maken. Kerstmis en

Nieuwjaar als nieuwe, moderne

energiebronnen om het vuur gaande te

houden. Om ondanks alles toch te blijven

geloven in het goede van elke mens. Vanuit

de rustige zekerheid dat er ook in het

nieuwe jaar 2023 …. nog dagelijks wonderen

zullen gebeuren.

Daarom precies willen we jullie allen meer

dan ooit, vanuit diezelfde Kerstvrede, een

Gelukkig 2023 toewensen!

Namens de directie

Bernadette De Clippeleir

Directeur
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Tip van de kiné: het 'opsta - moment'

Gezonde en veilige beweegtips hoeven niet altijd veel inspanningen te vragen. Dikwijls vragen ze gewoon wat extra aandacht.

Het opsta - moment is er zo één.

Val - incidenten gebeuren dikwijls op zo'n momenten. We worden wakker, springen uit bed, hebben ten gevolge daarvan een draaiing

(= bloeddruk-val) en vallen. Dit gebeurt veelal zonder dat we het beseffen en is vooral volledig vermijdbaar.

Een groot deel van ons is niet jong meer. Wanneer wij van liggende houding naar rechtstand komen heeft ons lichaam even tijd voor nodig

om deze beweging te verwerken. Vermijd die onnodige draaierigheid en geef uw lichaam gewoon wat tijd.

6.
Neem uw hulpmiddel
en zet u vanuit zitstand recht.
(Wacht alweer een paar seconden
vooraleer u op weg gaat.)

5.
Doe uw schoenen of sloefen met
achterriempje aan.
Ga nooit stappen op blote voeten of kousen.
(Geef ook na deze handeling uw lichaam
even rust-tijd.)

4.

U zit nu rechtop aan de rand van het bed.
Geef uw lichaam voldoende tijd om zich aan te passen.

1.
Beginsituatie:
Wij liggen op onze rug in bed.
(Als u het gewoon bent van zelf op te staan, zorg er dan
voor dat uw bed niet te hoog staat en dat uw rollator of
ander hulpmiddel binnen handbereik staat)

3.
Tracht met uw elleboog die op het bed ligt
uw bovenlichaam naar boven te duwen.
(Ook met behulp van uw andere arm.
Als je dicht genoeg bij de rand van het bed ligt
gaan daardoor ook uw benen gemakkelijk uit het bed
geraken.

2.
Leg uzelf in zijliging in bed
en trek uw knieën op.

Besef vooral dat deze handelingen een beetje tijd nodig hebben.
Als de nood hoog is... wacht dan ook niet te lang met opstaan. (Dan
slaat u al snel een aantal stappen over en dan wordt het gevaarlijk.)
Veel succes en hou het veilig!
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Een nieuw jaar, een nieuw gelaat.

Een nieuw jaar, een nieuw gelaat
Af en toe mag het best dat er een artikel is dat zich
vooral richt op onze dames.
En geef toe: een verzorgd uiterlijk hoort bij elke leeftijd.
De volksmond zegt ook:
“een aa kapelle moet versierd worden!”

Speciaal voor 'Samen thuis' hebben we visagiste Corina
geïnterviewd. Een visagiste is iemand die een aangezicht
van een persoon op een passende manier mooier kan
maken. Zij of hij bekijkt daarvoor de wens van de
persoon, het karakter, de huid, tot zelfs de favoriete
kledingdracht toe. Make-up moet bij dit alles passen.
Tijd dus om de daad bij het woord te voeren en
proefpersoon Marie Jeanne een gezichtsbehandeling te
geven aan de hand van de tips.
En zoals dat in de 'boekjes' gebeurt hebben we een foto
van voor de behandeling en een foto van erna.

We hebben 8 veel voorkomende 'problemen' waar we
graag een antwoord op willen.

Probleem 1:
Ik merk dat mijn huid steeds droger wordt
naarmate ik verouder.
Klopt dat en….wat kan ik hieraan doen?

Dat is helemaal waar. Je kan de droogte van je huid verhelpen met

een goede vochtinbrengende crème. De gekende ‘blauwe pot’ van

Nivea is hiervoor zeker geschikt. Ook in de apotheek vind je

uitstekende (maar duurdere) merken zoals Vichy. Dus ik zou zeggen:

elke dag goed smeren!

Probleem 2:
Als ik ’s morgens in de spiegel kijk, lijkt mijn
gezicht erg bleek. Ook dat is een verandering
tegenover vroeger. Kan je mij iets aanraden?

Goed opgemerkt! Bij het ouder worden heb je een mindere

doorbloeding van je huid, dus ben je bleker. Dat kan je oplossen

door een fond de teint aan te brengen,’nen bruine crème’, zoals de

mensen zeggen. Breng de fond de teint aan met een nat sponsje.

Let op: zeker niet veel donkerder dan je huid en in een dun laagje.

Minder is beter (Less is more).

Probleem 3:
Eigenlijk ziet mijn gezicht er nog wel fris uit, maar
toch merk ik rode vlekken en ouderdomsvlekken.
Voor een avondje uit wil ik die toch graag
verbergen.

Je hebt gelijk: je ziet er heel goed uit, Marie Jeanne.

Als het je toch stoort: er is een oplossing voor (bijna) elk probleem.

Rode vlekken of ouderdomsvlekken werk je weg met een concealer.

Dit product kan je kopen in stickvorm of vloeibaar. Het is een

‘verberger’ van pigmentvlekken of van couperose. Stip de vlekken

aan met de concealer. Maar wees er zuinig mee!

Probleem 4:
Ik ben gezegend met een ‘goede kop haar’, een
erfenis van onze moeder. Maar mijn wenkbrauwen
zijn grijs en dunner geworden. Wat doe ik
hieraan?

Teken je wenkbrauwen voorzichtig bij met een lichtbruin

wenkbrauwpotlood. Ook dat kan je kopen in alle grootwarenhuizen,

in alle prijsklassen. Vervaag de lijn met een wattenstokje. Bibber je

een beetje? Je kinderen, kleinkinderen, vrienden, de kapster of de

verzorgers in het woonzorgcentrum zullen je graag helpen.

Probleem 5:
Voor een feestje mag het al eens wat meer zijn. Ik
zou mijn ogen meer willen laten uitkomen. Hoe
pak ik dat aan?
Je kan een kleurtje op je oogleden aanbrengen en een vleugje

mascara.

Bij rimpels rond de ogen

gebruik je beter matte poeder,

die je met een klein borsteltje

of met je vingertop of met het

bekende wattenstokje

aanbrengt. Wees voorzichtig!

We willen niet dat de oogarts

eraan te pas moet komen!

Als oogmake-up gebruik je een

zachte kleur. Lichtgrijs,

zachtbruin. Vermijd felle

kleuren. Een vleugje mascara

doet wonderen. Zwarte lijnen

zijn absoluut te vermijden.

Probleem 6:
In mijn jonge jaren stond een flinke blos op de
wangen voor een goede gezondheid. Hoe geraak
ik daaraan?
Mijn moe durfde me al eens een goede oorveeg geven toen ik

‘frank’ was thuis. Dan had ik één rode wang! Wees gerust: ik had

een heel goede moeder maar in die tijd was het normaal dat er al

eens een oorvijg uitgedeeld werd.

Maar….daarmee gaan we hier niet beginnen he! Een blush is een

zachtere manier om roze wangen te krijgen!

Kies een frisse “blush”. Breng wat zacht roze aan op de wangen of

op je jukbeenderen. Of gebruik gewoon je lippenstift. We

“consuminderen”.

Probleem 7:
Mijn lippen vertonen soms ‘velletjes’ en zijn droog.
Heb je nog een tip voor mij?
Verzorg je lippen dagelijks met een lippenbalsem (die gebruik je in

de zomer vaak). Breng een zachte kleur lippenstift aan. Of een

felrode als je het aandurft. We hebben niet meer de leeftijd om ons

in te houden of om verlegen te zijn! Pas je make-up aan aan je

persoonlijkheid. Ben je uitbundig, ga er dan voor! Hou je het liever

discreet, ook goed!

Probleem 8:
Ik wil ’s avonds wel fris gewassen in mijn bed. Hoe
verwijder ik deze make-up?
We hebben écht geen aandelen in Nivea, maar het is gewoon een

goed en niet te prijzig merk. Met een paar druppels ‘make-up

remover’ (blauw flesje) op een wattenschijfje wrijf je goed over je

gezicht en over je ogen. Zorg ervoor dat je de make-up grondig

verwijdert.

MJ: Bedankt, ik heb er echt zin in gekregen!

Ga aan de slag met deze tips, dames. Jullie zullen beslist

complimentjes vergaren. En doe het gewoon voor jezelf: het voelt

goed.

Tenslotte: heb je geen boodschap aan make-up? Geen probleem:

naturel is ook heel mooi. Bovendien vervangt make-up de wasbeurt

niet, een goede hygiëne is nodig.

Allerbelangrijkste tip: een vriendelijk gezicht met een mooie

glimlach is goud waard. “Een glimlach opent de harten.”

Veel dank aan ons knap model Marie-Jeanne voor haar tijd, haar

goede raad en haar bereidwilligheid.

Wordt vervolgd! (kapsel – kledij – schoeisel)

Greet en Corina

Foto links: het gelaat van

Marie Jeanne voor de

behandeling door Corine.

De foto eronder is na de

behandeling. De kledij is

ook anders, maar da's

voor een andere keer.

Merken jullie het verschil?

VOOR

NA
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Een kijk op Klaverweide !
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“Samen werken aan

een uniek

woonleefbeleid” is hét

uitgangspunt binnen

team

#WONENenLEVEN.

Bewoners, familie,

bezoekers én

medewerkers, met z’n allen willen we in ons

WZC een aangename plek creëren voor elke

bewoner, uniek in zijn of haar wensen en

dromen van wonen en leven.

In de procesgroep, samengesteld uit

medewerkers van alle disciplines en

afdelingen, gaan we maandelijks aan de

slag volgens enkele sleutelprincipes.

“Zich thuis voelen” is een uitgebreid begrip,

we lichtten het onderwerp “vriendelijkheid”

er als eerste uit. Zag u ook onze smileys

verschijnen?

Hopelijk bezorgen ze jou een fijn gevoel, dat

je met een glimlach kan doorgeven aan

iemand anders.

Zo ontstaat er een stortvloed aan

glimlachen, die symbool staan voor ons

streven naar een huis waar vriendelijkheid

één van de bouwstenen is voor een

aangenaam wonen en leven.

We bespraken ook reeds de gezelligheid in

het seniorenrestaurant, het

maaltijdgebeuren in groep, hoe we het

leven van de bewoners zichtbaar kunnen

maken op de afdeling, en het belang van de

vraag “kan ik nog iets voor u doen?”.

“Wonen en leven”, het omvat heel wat.

Waarmee we in de toekomst nog aan de

slag gaan? Dat kan iedereen mee bepalen.

Zo staat er een bewonersbevraging

gepland. Maar ook de medewerkers

luisteren graag naar jouw ideeën of noden.

Een briefje in de ideeënbus aan het onthaal

(met vermelding #WONENenLEVEN) of een

mailtje naar baetensi@stantonius.zkj.be of

vanrumst@stantonius.zkj.be kan ook.

Karen

Nieuws vanuit het team #WONENenLEVEN

De alomaanwezige smiley's: op de

kleedkastjes, op de 'pointeerklok', aan het

onthaal,...

Bewoners met dementie kunnen

veranderend gedrag vertonen, de meest

voorkomende zijn agressie en agitatie. In de

meeste gevallen is dit een uiting van een

onvervulde behoefte van de bewoner die er

niet in slaagt deze te verwoorden naar de

personen in de omgeving.

Vanuit ons

psychofarmaca

beleid kiezen we

ervoor om niet te

snel medicatie op te

starten, vaak omwille

van de bijwerkingen.

We zoeken dan naar

alternatieven.

Met project Odette

kiezen we voor

persoonsgerichte

activiteiten die de

agressie en agitatie

voor een moment

kunnen opvangen.

Het kennen van het

levensverhaal van de

bewoner in kwestie

is hierbij een heel

belangrijk

sleutelmoment. Vaak is ook het gebrek aan

een bepaalde behoefte een uitlokkende

factor voor het gedrag. De behoeften zijn

mooi weergegeven in het gevoelskader van

Nolan. Dit bestaat uit 6 basisbehoeften waar

elke persoon nood aan heeft : veiligheid,

continuïteit, van betekenis zijn, een doel

hebben, erbij horen en iets willen bereiken.

Vanuit project Odette bieden we handvaten

aan om het gedrag zo goed mogelijk te

interpreteren en om op een gepaste wijze te

reageren.

Als referentie persoon dementie zal ik 5

bewoners (en familie) doelgericht bevragen

en deze informatie in kaart brengen. Met

deze informatie zullen we op zoek gaan

naar specifieke geluksmomenten voor deze

5 bewoners. (Geluksmomenten die vaak in

kleine dingen verscholen zitten.)

In januari zal het zorgteam van Vlasbloem

een vorming krijgen, om dan effectief aan

de slag te gaan op hun eigen afdeling. Dit

met ondersteuning van hogeschool

Odyssee.

ZUURSTOF VOOR DEMENTIE

Dementie is alom tegenwoordig in onze

maatschappij en wordt ook de ziekte van de

toekomst genoemd.

Hoe zorg je ervoor dat je als persoon met

dementie echt deel kunt blijven uitmaken

van de maatschappij? Waar vind je

ondersteuning en een houvast?

Expertisecentra Meander en Paradox

streven er samen met de Alzheimer Liga

naar om de persoon met dementie en zijn

omgeving een volwaardige plaats te geven

in onze maatschappij. We willen blijven

focussen op de mogelijkheden die er zijn,

zonder daarbij de kwetsbaarheden uit de

weg te gaan. We willen ontmoetingen

stimuleren om elkaar te kunnen steunen. In

kader hiervan hebben we als WZC ook een

boom (ruwe berk) aangekocht. Deze zal in

januari een mooie plek krijgen in onze tuin.

Je mag er vast en zeker op rekenen dat dit

niet onopgemerkt zal voorbij gaan.

Meer informatie hierover volgt nog.

Wat we wel willen verklappen is dat de

boom een plek zal symboliseren voor

mensen met dementie en hun omgeving

waar er kan worden gelachen, gefeest,

contact kan worden gemaakt, tot rust kan

worden gekomen, …..waar je echt jezelf kan

zijn met je sterktes en kwetsbaarheden.

INTERNE FAMILIE PRAATGROEP

Naar aanleiding van wereld Alzheimer dag

hebben we een bevraging gehouden i.v.m.

betrokkenheid van jullie als familie en jullie

nood aan informatie rond bepaalde thema’s

rond dementie.

Vanuit deze bevraging werd duidelijk dat de

opstart van een interne praatgroep rond

dementie een noodzaak is. De onderwerpen

die jullie aanbrachten, zullen tijdens de

bijeenkomsten zeker aan bod komen.

In 2023 zullen er 2 praatgroepen gepland

worden: 1 in het voorjaar en 1 in het najaar.

Vermits we nog volop de jaarkalender aan

het opstellen zijn, kan ik nog geen exacte

datum doorgeven.

Hou zeker de affichering op de zorgafdeling

in het oog: dit wordt het medium om de

eerste praatgroep aan te kondigen.

Zitten jullie ondertussen met vragen, of

hebben jullie nood aan ondersteuning?

Aarzel dan niet en neem gerust contact op

met mij.

Ik wens jullie allen een vreugdevolle Kerst

toe en een Gelukkig Nieuwjaar.

Anja Pouliart

Referentiepersoon dementie.

Project 0dette: wat is dat?
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ZOEK DE WOORDEN (Dé perfecte concentratieoefening)

Oplossingen woordzoekers vorige editie:

Met het invullen van de nieuwe woordzoekers (Links midden en rechts -
onder) kunt u alweer een prijs winnen. Bezorg ons de 2 woorden die we
zoeken. Schrijf ze op een strookje papier en bezorg ons uw antwoord ten
laatste op vrijdag 10 februari.
Deponeer dit in de klachten en suggestie - bus aan het onthaal.
Vergeet uw contactgegevens niet te vermelden.
Mr Leon Van Kerckhove (Rietveld) deed dit bij de 2 woordzoekers van
vorige editie. De huiste antwoorden: 'KROONGETUIGE' en
'BERMTOERISME'. (Leon mag zich verheugen op een fles cava.

De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle

richtingen in de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen.

Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende letters vormen achter

elkaar gelezen de oplossing.

AERONAUT - ANANAS - BOEKENKAST - BOXEN - CAESAR - CELDEUR -

CENTRALE - EGGEN - ELFEN - ENTER - FRONS - GESEL - GRAVIN -

IMKER - INLEG - KLASSENAVOND - KOPPELSTUK - LIEFDESDRANK -

NAIEF - OMEGA - PRECIES - REKEST - SCHUIT - SELECT - TERTS -

VISETER - VLONDER.

De woorden van bovenstaande woordzoeker zitten horizontaal,

verticaal en diagonaal in alle richtingen in de puzzel verstopt. Ze

kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep ze af. De

overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

(een woord van 12 letters)

BAMBOE - BOETE - CONDENS - DOMEIN - EERZUCHT - ENZYM -

FORUM - ISLAM - KLOMP - LENTE - LINTJESREGEN - NERTS -

NONACTIEF - ONECHT - ONWEER - PRECARIO - RONDRIT - SCENE -

STEMMING - STEUN - TELER - TONER - TOPKWALITEIT - VERTIER -

VREDE - WATERPOLO - WELEER.

Kruiswoordraadsel rechts:

HORIZONTAAL

1 beeldmerk 4 verheven stand 7 papegaai 9 type onderwijs 10 of

dergelijke 12 gil 14 kilovolt 15 Ned. dagblad 17 Engelse titel 18

koordans 19 ar 21 toestemming 24 groet 25 droog 27 smalen 29 deel

v.e. trap 31 oosterlengte 32 bijwoord 33 beeldraadsel 37 schaakstuk

40 werkschuw 41 in bezit van 42 binnenste van beenderen 43 open

ruimte 45 grasland 46 houding 48 hoge berg 50 Europees Parlement

51 vuurpijl 53 te zijner plaatse 54 droog 55 een weinig 57 Europese

hoofdstad 58 pl. in Gelderland.

VERTICAAL

1 pl. in Frankrijk 2 bevel 3 zwaardwalvis 4 kloosteroverste 5 zangnoot

6 bijbelse figuur 8 chemisch element 9 jaargetijde 11 doctorandus 13

vogelproduct 14 paardje 16 Schotse stam 18 wedren 20 pl. in

Gelderland 22 Europeaan 23 esdoorn 26 tuinkamer 28 Spaanse uitroep

30 riv. in Schotland 34 vis 35 tijdstip 36 rookgerei 37 soort uniform 38

Japanse gordel 39 politieke partij 42 klap 44 priem 45 opnieuw 47 ego

49 vlak 51 strafwerktuig 52 afslagplaats bij golf 54 lengtemaat 56 tot

en met.
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In de rubriek 'Ten huize van ...' stellen we telkens iemand voor die op alle
afdelingen komt. Iemand die iedereen na verloop van tijd zal leren kennen.
Ten huize van ... stelt de vragen, de geïnterviewde geeft de antwoorden.
Nieuwsgierig als we zijn...

Het is de gewoonte om nieuwe

medewerkers die op alle diensten komen

van WZC St. Antonius, eens in de kijker te

plaatsen. Dit gebeurt in de rubriek ‘Ten

huize van…’

Sinds begin september hebben jullie vast

al Eleonora Hof , onze nieuwe pastoraal

medewerker gezien. Haar accent en

rijzige gestalte duiden op haar

Nederlandse afkomst.

Eleonora (rechts) met een vriendin.

Hoe komt een Nederlandse in het kleine

Grembergen terecht?

Ja, het klopt dat het geen evidentie is. Toch

ging ik op mijn 18de al in Leuven studeren.

Sindsdien ben ik meerdere keren verhuisd

tussen Nederland en België. Eerst weer

terug naar Nederland om mijn studies

verder te zetten en mijn werkende leven te

beginnen. In 2018 streek ik neer in West-

Vlaanderen, in Ieper. Ik heb me daar

ondergedompeld in een West-Vlaams

taalbad, dus ik moet zeker even wennen

aan de tongval hier. En sinds augustus

woon ik in St Gillis Dendermonde, en heb ik

me volop in deze nieuwe uitdaging gestort.

Ik besloot te solliciteren omdat de visie voor

het pastorale werk mij zeer aansprak. Met

als kernwoord: presentie. Gewoonweg

aanwezig zijn, met de mensen, in de mooie

en moeilijke momenten.

Je zal hier in het wzc nauw samenwerken

met onze pastoor EH Paul De Decker. Kan

je ons uitleggen wat het verschil in

taken is tussen een pastor en een

pastoor?

Er zit maar één lettertje verschil in, maar

toch maakt dat ene lettertje veel verschil.

Het woord pasto(o)r is het Latijnse woord

voor ‘herder’, en dat is ook precies wat een

pasto(o)r moet zijn. Met een pastoor wordt

een priester aangeduid die verantwoordelijk

is voor een parochie. Een priester is gewijd

voor het leven en bevoegd om de

sacramenten te bedienen. Een pastor is

specifiek aangesteld om als geestelijk

verzorger te werken en spirituele zorg te

verlenen. Een pastor hoeft dus geen priester

te zijn, maar het kan wel.

Ik ben zeer dankbaar om in ons wzc nauw

samen te werken met de pastoor Paul De

Decker. Hij staat in voor de

eucharistievieringen op vrijdag, de

bijzondere vieringen op de afdelingen zoals

bijvoorbeeld in de week van de derde

leeftijd, en de ziekenzalvingen.

Ik ben verantwoordelijk voor de pastorale

bezoeken op de afdelingen en organiseer

activiteiten met bewoners. Als

aanspreekpunt van de pastorale dienst ben

ik ook verantwoordelijk voor de planning,

organisatie, contacten met diensthoofden

en de ethische richting en visie. Ook rond

het stervensproces van bewoners ben ik

nauw betrokken.

Heb je hier in Vlaanderen ook familie, of

moet je telkens heen en weer reizen om

je familie te zien?

Ja, mijn familie woont in Nederland. Ik heb

een broer die in Gouda woont, en mijn

ouders wonen in Apeldoorn. Als ik hen wil

zien moet ik dus toch nog wel een eindje

reizen. Ik heb mijn voorlopig rijbewijs

gehaald en mag nu zelfstandig in België

rijden, maar ik kan pas de grens over als ik

mijn definitief rijbewijs heb. In januari zal ik

afrijden. Hopelijk slaag ik in één keer en kan

ik ook naar Nederland rijden. Als familie

plannen we graag ook weekendjes weg,

bijvoorbeeld in november in Limburg. Zo

zorgen we dat we voldoende tijd maken

voor elkaar.

Eleonora (rechts) met de mama.

Heb je speciale (of gewone!) hobby’s?

Leuke vraag! Ik heb gelukkig gewone

hobby’s, want net als de meeste mensen

word ik erg gelukkig van afspreken met

vrienden. Terwijl ik dit schrijf ben ik net

teruggekomen van een weekendje in

Zeeland met een goede vriend. Niets fijners

dan rondlopen in mooie, historische steden,

lekker eten, natuur en tijd voor elkaar.

Verder speel ik graag bordspellen, zoals

bijvoorbeeld Wingspan, een van mijn

nieuwe favorieten. Ook verken ik graag met

de fiets mijn nieuwe omgeving. Het is

heerlijk fietsen hier langs de Schelde. En

reizen doe ik ook graag, het liefste per trein

door Europa.

En dan mijn speciale hobby’s: op dit

moment ben ik vooral dol op breien, en je

kan mij vaak zien met een zelfgebreide sjaal

of cardigan. Breien is voor alle leeftijden!

Maar het helpt wel ook in het contact met

onze bewoners.

Hoe ga je om met de uitdagingen van het

leven?

Er zijn al een aantal uitdagingen op mijn

pad gekomen, zoals iedereen ongetwijfeld

zal herkennen. Voor mij is het erg belangrijk

om niet alleen door de moeilijkere periodes

in het leven te gaan, maar dat samen te

doen.

Ik kan altijd terugvallen op mijn netwerk van

familie en vrienden, en hun steun is voor

mij erg belangrijk. Ik ervaar ook de

aanwezigheid van God in mijn leven. Ik weet

dat God er bij is en mij niet in de steek zal

laten. Dat geeft mij troost en moed.

Je denkt blijkbaar nogal veel na over wat

jouw kompas is in het leven. Wat zijn

voor jou de belangrijkste waarden?

Ja dat klopt, ik vind het erg belangrijk om te

leven volgens wat ik belangrijk vind. Dat is

bijvoorbeeld oprechtheid en eerlijkheid, en

verbondenheid. Voor mij staat

verbondenheid centraal omdat we als mens

niet een eilandje zijn in de oceaan. We

hebben elkaar nodig om echt mens te

kunnen zijn. Als je verbonden bent met

elkaar, dan komen heel veel andere

waarden vanzelf, zoals behulpzaamheid. Dus

ik zet me graag in voor verbondenheid

tussen mensen.

Hoogstwaarschijnlijk heb je hier en daar

in het WZC de ‘Opdrachtverklaring’ zien

hangen. Indertijd is hier veel aandacht

aan besteedt door alle betrokken partijen

(medewerkers, directie van de

verschillende huizen leidinggevenden van

de centrale unit…) om deze tekst in een

vorm te gieten die voor zowel directie,

medewerkers, als bewoners en

familieleden van bewoners een beeld gaf

waar ‘Zorgsaam’ voor stond en staat. Zijn

er bepaalde aspecten hiervan die je

bijzonder aanspreken?

Ja, daar herken ik me zeker in.

Kwaliteitsvolle zorg aan de kwetsbare

medemens bieden. Een zin die ik graag

citeer is als volgt: hoe kostbaar is een

kwetsbaar mens. Dat komt uit een gedicht

van Okke Jager. Voor mij heel belangrijk:

kostbaar en kwetsbaar gaan samen. Wat

ons zo kostbaar is, wat van zo veel waarde is

dat het onvervangbaar is, is ook kwetsbaar.

Elke mens is broos, fragiel, maar blijft altijd

kostbaar. Hier in het wzc zien we die

kwetsbaarheid elke dag, en dat geeft ons

een enorme verantwoordelijkheid. Maar ik

zie het vooral ook als iets heel moois: om de

kwetsbaarheid niet te ontkennen maar te

respecteren, en er ook de kracht in te zien.

Wat mij betreft vormt veerkracht ook een

belangrijke waarde: onze bewoners hebben

zo veel meegemaakt en tonen vaak veel

veerkracht. Aan ons als medewerkers de

taak om die veerkracht wakker te roepen.

Eleonora, dank je wel voor dit interview,

en we wensen je

alle goeds in je

nieuwe job en we

hopen dat je van

betekenis kan zijn

voor alle bewoners.

Een foto die de

voornaamste

hobby van Eleonora

typeert: sfeer en

gezelligheid
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Vlasbloem in beeld
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Een kistje vol edelstenen …

Dit jaar openen wij een mysterieuze

schatkist. Wij verdiepen ons in een aparte,

schitterende, fonkelende wereld. Enkele

‘blinkende steentjes’ nemen wij letterlijk en

figuurlijk onder de loep.

Laat ons beginnen met ‘De koning der

edelstenen’.

Het avontuur van deze edelsteen begint als

grafiet, koolstof die bestaat uit verbrand

hout en roet. Donker als de nacht, zwart en

glanzend wordt dit samengedrukt in de

diepste steenlagen (140 tot 190 km diep)

van onze planeet. Enorm hoge druk en

extreem hoge

temperaturen vormen

mineralen met het

uitzicht van glas maar

harder, veel harder.

Dit eeuwenlange proces

wordt soms

onderbroken door de

stuwende kracht van

explosieve vulkanen.

Extreme hitte doet

diepe aardlagen splijten.

Rook, as en gesteente

worden in de lucht

gestuwd en belanden

aan het aardoppervlak.

Dit is het startschot

voor een nietsontziende

jacht op de koning der

edelstenen: de diamant.

Ruim 2800 jaar geleden

werd diamant voor het

eerst gedolven in India.

Pas aan het eind van de

19e eeuw begon, met diamantvondsten in

Zuid-Afrika, de moderne diamantindustrie.

De eerste grote diamantmijn in dit land, de

'Kimberley mijn', ontstond op de plek waar

een jongen een ruwe diamant vond van

21,25 karaat. De vondst van deze steen, de

Eureka, werd door deskundigen niet au

serieux genomen. Twee jaar later ontdekte

een herder op ongeveer dezelfde plaats een

diamant van 83.5 karaat. In de loop van de

geschiedenis is in totaal slechts 500 ton

diamant gewonnen. Van alle diamanten die

nu gevonden worden is ongeveer 15-20

procent geschikt om in een sieraad te

verwerken. Er moet gemiddeld iets meer

dan zes ton ruw gesteente verwerkt worden

om één gram ruwe diamant te winnen. Stel

je voor!

Hoe haalt men de schittering uit de ruwe,

achtkantig gevormde stenen?

Eerst en vooral worden de ruwe stenen

letterlijk gewikt, gewogen en onder de loep

genomen. Diamant, een natuurproduct, is

erg zeldzaam. Hierdoor zijn de steentjes niet

identiek maar juist uniek.

Onzuiverheden worden zorgvuldig

verwijderd met als doel zoveel mogelijk

karaat over te houden. De diamant zal op

verschillende criteria beoordeeld worden om

de waarde vast te stellen. Deze vier

bekendste criteria worden ook wel de 4 C’s

genoemd.

Een combinatie hiervan maakt het mogelijk

om een diamant op een wereldwijd

gestandaardiseerde manier op waarde te

schatten.

Cut (slijpvorm)
De slijpvorm is de enige “C” die

beïnvloedbaar is door de mens. De andere

drie worden bepaald door de natuur. De

slijpvorm beslaat de symmetrie, proporties

en glans. Enkel gespecialiseerde

ambachtslui kunnen via geduldig en

nauwkeurig slijpen het mooiste uit een ruwe

steen halen: een briljant, een emerald,

marquise, hart of ovaal

Color (kleur)
De kleur van een diamant is een belangrijke

factor en heeft invloed op de waarde. Een

kleurloze diamant is met de totale

afwezigheid van kleur het meeste waard.

Gradatie van de letters begint bij D en daalt

tot de letter Z. Voor gekleurde diamanten

geldt het tegenovergestelde. Hoe intenser

de kleur des te waardevoller de steen.

Clarity (zuiverheid)
Elke diamant heeft een andere zuiverheid

aan de oppervlakte of intern. De

onzuiverheden aan de oppervlakte worden

vlekken genoemd en de interne

onzuiverheden insluitsels.

Carat (Karaat)
Karaat is de gewichtsaanduiding van een

diamant. Deze “C” is de meest voor de hand

liggende factor van de 4 C’s om de waarde

van een diamant te bepalen.

Op de diamantbeurs worden diamanten

verhandeld. Daarbij hoeft de diamant niet

materieel aanwezig te zijn. Het gaat hierbij

zowel om ruwe als om bewerkte diamant.

Antwerpen telt als enige diamantstad ter

wereld vier diamantbeurzen. Het zijn streng

beveiligde gebouwen die alleen toegankelijk

zijn voor leden.

Het is niet allemaal peis en vree als het over

diamanten gaat. De kostbare steentjes zijn

gemakkelijk te verbergen en kunnen overal

verhandeld worden. Onder meer tijdens WO

II speelde dit een zeer grote rol. Joodse,

rijke gezinnen, die met vervolging en

deportatie te maken kregen, dachten met

waardevolle diamanten hun vrijheid af te

kopen. Tevergeefs, zoals de geschiedenis

leert.

Ook nu nog worden zeldzame mineralen en

grondstoffen in mensonterende

omstandigheden opgedolven en ingezet als

pasmunt bij financiering van

rebellengroepen in Afrikaanse

conflictgebieden. De Verenigde Naties

hebben samen met de diamantindustrie een

uiterst gedetailleerd certificeringssysteem

uitgewerkt. Zo wordt het moeilijker om

conflictdiamanten, ook bloeddiamanten

genoemd, te verhandelen.

Enkele beroemde diamanten.

De Cullinan diamant is één van de

meest kostbare diamanten ter wereld. Deze

diamant, gedolven in 1905, is 530,2 karaat.
De Cullinan I werd in peervorm geslepen en

gezet in de scepter van het Britse

Imperium. Hij is te bewonderen in de Tower

of London.

De Regent diamant is een witblauwe

diamant van 141 karaat. Deze diamant

wordt gezien als een van de mooiste en

puurste diamanten ter wereld. De Regent

diamant, eigendom van de Franse staat, is

in het Louvre te bezichtigen.

De Koh-I-Noor diamant is één van de

grootste diamanten ter wereld en maakt net

als de Cullinan diamant deel uit van de

Britse kroonjuwelen. De diamant komt

oorspronkelijk uit India. Toen de diamant in

het Verenigd Koninkrijk aankwam, geloofde

men dat de diamant ongeluk zou brengen

bij elke man die de diamant droeg. Om die

reden werd de diamant enkel door

vrouwelijke leden van de koninklijke familie

gedragen. De Koh-I-Noor , berg van licht in

het Perzisch, is te bezichtigen in de Tower of

London.

Traditie: Diamant, het ultieme symbool van

liefde

Een ring met diamant wordt gedragen aan

de derde vinger van je linkerhand. Volgens

de geschiedenis loopt de liefdesader, de

vena amoris, door deze vinger en verbindt

deze rechtstreeks met het hart.

Een betaalbaar alternatief voor
diamant?
Zirkonia, een synthetische diamant, lijkt het

meest op een diamant omdat het een

vergelijkbare glans heeft en ook sprankelt

wanneer je de steen tegen het licht houdt.

Daarnaast is zirkonia ook met diamant te

vergelijken doordat het allebei sterke en

harde stenen zijn, goed bestand tegen

krassen. Met het blote oog is het verschil

tussen een diamant en zirkonia haast niet te

onderscheiden. Het goede nieuws is dat

prijs duizenden keren lager is dan échte

diamant!

Er zijn boeken over geschreven, er zijn

liedjes over gemaakt, rijken pronken met

hun kostbare kleinood. Kunnen wij dit

artikel beëindigen met

‘Diamonds are a girl’s best friends…'?

Bron: internet

De edelstenen: de diamant.
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Weet je het nog?

In ‘Samen thuis’ van

2022 werd er iedere

keer een

vervolgverhaal

verteld in de rubriek

‘De symboliek van de

kleuren’. De

aandachtige lezer

ontdekte misschien

een aantal

beschrijvingen en

combinaties van

woorden. Wij vatten

ze voor u samen:

Januari februari maart:
En op het leien dak van een schuur speelde de schaduw een

houterige vedelaar een klagelijk requiem …

‘Fiddler on the roof’ : Anatevka (originele Engelstalige titel Fiddler on

the Roof) is een musical die voor het eerst werd uitgevoerd op

Broadway op 22 september 1964.

Het verhaal werd geschreven door de Amerikaanse toneelschrijver

Joseph Stein. Hij baseerde zich op de Jiddische roman 'Tevye en zijn

dochters' (of Tevje de Melkboer en andere verhalen) uit 1894 van de

Russisch-Joodse schrijver Sjolem Alejchem. De muziek werd

geschreven door Jerry Bock op tekst van Sheldon Harnick. ‘Requiem’:

de laatste, onvoltooid gebleven compositie van de Oostenrijkse

componist Wolfgang Amadeus Mozart.

April mei juni
‘’Duizend schitterende (zonnebloem-) zonnen’

Afgeleid van boek met als titel ‘Duizend schitterende zonnen’ van de

schrijver Khaled Hosseini. In het dankwoord verklaart de auteur de

titel. Deze is afkomstig uit een gedicht met de titel 'Kabul' van Saib-

e-Tabrizi, een 17e-eeuwse Perzische dichter.

Juli augustus september
‘Bezonken rood’: Titel van een boek geschreven door Jeroen

Brouwers (Batavia, 30 april 1940 – Maastricht, 11 mei 2022).

Oktober november december
‘Blauw, zo hemelsblauw, in gouden zonneschijn’ : lied van Will Tura.

‘Weiden als wiegende zeeën’, gedicht van Willem Gijssels.

‘Twee ogen zo blauw’ : lied van Willy Derby.

De kleuren (om af te ronden)

Het seniorenrestaurant

in wzc Sint Antonius :

“De gestoofde peer” is

zeven dagen op zeven

geopend (ook op

feestdagen).

Elke middag wordt onze

polyvalente zaal ‘s

omgetoverd tot een

restaurant.

Onze bewoners kunnen in dit restaurant het

middagmaal nuttigen i.p.v. op de kamer.

Samen eten doet dikwijls ook beter eten.

Dus het vergroot niet alleen de sociale

integratie (je ontmoet er medebewoners,

ook van andere afdelingen), het

stimuleert tevens de eetlust.

Wij verwelkomen u graag in het restaurant

vanaf 11.15 uur en vragen u ten laatste aan

te schuiven om 11.30 uur.

Familie, vrienden of kennissen zijn eveneens

van harte welkom om samen met de

bewoner in een gezellige sfeer te tafelen.

Ons restaurant zet ook zijn deuren open

voor senioren uit de buurt. Het versterkt de

integratie van ons wzc in de parochie.

In “De gestoofde peer” is er de keuze uit

twee volwaardige menu’s. Niet –bewoners

die aanschuiven betalen tijdens de week €

10 voor een maaltijd die soep, een

hoofdschotel met een drankje en een stuk

fruit omvat.

In het weekend €12.

Voor kinderen tot 12 jaar wordt €6

gevraagd.

Het seniorenrestaurant in ons wzc: kom je ook?

Drinken halveert je leven, maar je ziet dubbel zoveel.

Waarom bestellen mensen een double cheeseburger, een grote friet
en dan een cola light?
Als vliegen zo veilig is, waarom noemt met de aankomsthal op het

vliegveld dan ‘DE TERMINAL?

Waarom kunnen vrouwen geen mascara aanbrengen met gesloten
mond?
Leven getrouwde mensen langer of vinden ze dat alleen maar?

Waarom zitten er in vliegtuigen zwemvesten en geen parachutes?
Waarom worden voor ter dood veroordeelden in de VS steriele

naalden gebruikt?

Waarom droegen kamikazepiloten helmen?
Als je van zwemmen slank wordt, waarom zijn walvissen dan zo dik?

Hoe komt een bestuurder van zoutstrooiwagens op het werk?
Als de zwarte doos van een vliegtuig niet kapot kan, waarom maken

ze de rest van het vliegtuig hier niet van?

Als een woord verkeerd gespeld staat in een woordenboek, zou je
dit dan weten?
Wat was de bedoeling van de eerste mens die ontdekte dat er melk

uit de uiers van koeien komt?

Als je probeert te falen en het lukt, heb je dan gefaald of niet?
Waarom noemen we nieuws na een aantal dagen niet ouds?

Als varkens zo slim zijn, waarom is het dan geen compliment als je
zo lui bent als een varken?
Waarom heeft Noach twee muggen in zijn ark toegestaan

Waarom gaan oude koeien in een gracht zitten?
Waarom zou het klokje bij de buren anders tikken dan zoals het bij

jou thuis tikt?

Waarom hebben ze het in de scheepvaart altijd over bakboord /
stuurboord terwijl iedereen links en rechts veel beter begrijpt?

Grappige, vervelende vragen, waar niet altijd een antwoord op is.



15

Rietveld in de kijker.
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Waarom is alles zo duur !!!!

ABSOLUUT, maar wat is het koud buiten!
De temperaturen swingen de pan uit, dus ramen en deuren blijven dicht. Lekker warm, natuurlijk! Maar dat betekent niet dat je je kamer

niet moet verluchten in de winter. Integendeel, net in deze periode is een goede verluchting zeker noodzakelijk. Een goede ventilatie is erg

belangrijk je gezondheid. Na een tijdje bevat de lucht in huis immers veel vocht, koolstofdioxide en andere schadelijke stoffen. Daarom is

het absoluut geen goed idee om je ramen potdicht te houden in de winter. Ook al zegt de koukleum in jezelf van wel.

Haal zuurstof in huis

Vooral in de winter is het belangrijk om de vervuilde lucht in huis te vervangen door verse buitenlucht. Zo laat je de schadelijke stoffen

buiten en haal je broodnodige zuurstof binnen.

Verluchten? Dat is gezond

Door regelmatig je kamer te verluchten, krijgen schadelijke stoffen geen kans. Op die manier vermijd je gezondheidsklachten, zoals

hoofdpijn, allergie en astma. Het risico op te veel CO2 in de lucht daalt, en schimmels en huisstofmijt krijgen zo geen kans.

(bron: wzc emmaus orroir, januari 2020)

Moeten we verluchten in de winter?

Benzine voor onze auto, onze gas voor de kachel, ons
dagelijks brood, zelfs een eenvoudige pint bier: alles
wordt steeds duurder. De voornaamste reden is dat na
de coronaperiode niet alles tijdig kan geleverd
worden, en de gevolgen van de oorlog tussen Oekraïne
en Rusland. Daardoor blijft de toevoer verstoord.
Wij als consument voelen dit in onze portemonnee.

Wat is er niet duurder geworden?
Een verblijf in een hotel, electronica, televisietoestellen en vers fruit

zijn op een jaar tijd merkelijk goedkoper geworden. Tot zover het

goede nieuws. De lijst aan producten en diensten waarvoor u

vandaag veel meer moet betalen, is oneindig veel langer.

In een jaar tijd zijn diesel, gas en elektriciteit veel duurder

geworden. (4 x !) Ook de voedselprijzen zijn enorm gestegen (Door

de meerkost van grondstoffen zoals suiker en graan.)

Bovendien ijveren voedingsbedrijven voor prijsstijgingen in de

supermarkt. Zij moeten hun veel hogere werkingskosten

doorrekenen aan de uiteindelijke klant.

Waarom wordt alles duurder?
Er is altijd de inflatie (= het leven wordt alsmaar duurder).

Alleen gebeuren de huidige prijsstijgingen een stuk sterker én

sneller dan verwacht. Dat heeft voor een groot stuk te maken met

corona. Het virus zorgde ervoor dat heel wat fabrieken, eerst in

Azië, later in andere delen van de wereld, de deuren hebben

moeten sluiten. Grote schepen met goederen kwamen vast te liggen

in de havens. Door de afgenomen vraag naar materialen bouwden

heel wat bedrijven hun voorraad af. In de landbouwsector

verergerden slechte oogsten de tekorten.

Sommige grote landen begonnen ook te hamsteren en hielden

sommige grondstoffen voor zichzelf.

Na de corona is alles weer opgestart, maar de wereldwijde

productie kan de enorme vraag niet volgen. Tijdens corona is er

veel fout gegaan, en dat krijg je niet meteen zomaar in orde !

De brexit (Groot- Brittanië dat uit Europa is ‘gestapt’), het grote

schip dat vastzat in het Suezkanaal (en daardoor lange tijd alles

blokkeerde) en vooral de oorlog in Oekraïne hebben dit alles nog

versterkt.

Het zijn allemaal elementen die er voor zorgen dat het leven / de

economie nog steeds niet loopt als normaal.

Zo wachten Europese bedrijven op bulkmaterialen die vanuit Azië

aangevoerd moeten worden. Azië zelf zit dan weer zonder

containers, omdat die bijvoorbeeld geblokkeerd staan voor de kust

van de Verenigde Staten. Tientallen containerschepen

liggen er te wachten om gelost te worden. Ook in de VS

is truckchauffeur een knelpuntberoep, dus er zijn

simpelweg niet genoeg mensen om ze op te halen. (Net

hetzelfde probleem als bij ons). Het zorgt er ook voor

dat de prijs van het overzees transport van een

container enorm gestegen is. Het is vrij duidelijk dat

ook de consument die hogere transportkosten gaat

moeten betalen.

Hoe lang zullen we dit nog voelen?
De hogere grondstoffen- en transportkosten zullen in

de ene sector al meer gevoeld worden dan in de

andere. Winkels zoals bvb Action die voorheen

supergoedkope buitenlandse producten aanboden

zullen hun prijzen moeten optrekken.

Er wordt geschat dat prijsstijgingen nog een tijdje

kunnen doorgaan. (maar niet zo sterk meer als

voorheen)

Een voorraadtekort door een plotse toename in vraag

kan ingehaald worden. Alleen een voorraadoverschot

kan de prijzen misschien stabiliseren.

Toch zijn er andere externe factoren zoals nieuwe

corona-uitbraken of een strenge winter, die de prijzen

verder de hoogte in kunnen duwen. Om dan nog maar

te zwijgen over de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Alles lijkt nu

uit Oekraïne of Rusland te komen, waardoor leveringen ook sterk

vertraagd of zelfs volledig gestopt zijn.

Niemand heeft een glazen bol. Voorlopig kunnen we dus alleen

maar rustig blijven, afwachten, niet paniekeren en hopen dat dit

niet te lang meer blijft duren...



17

In elke editie van ons 'Samen thuis' bespreekt onze CRA (Coördinerend en raadgevend arts) een medisch aspect.

Urineweginfectie - blaasontsteking - nierbekkenontsteking:

De urinewegen =

plasbuis;
blaas;
urineleiders;
nieren.

Een urineweginfectie wordt veroorzaakt

door een bacterie. Die nestelt zich meestal

via je plasbuis in je blaas. In dat geval heb

je een blaasontsteking (cystitis).

Soms kan de infectie ook langs de

urineleider opstijgen naar de nier. Dan heb

je een nierbekkenontsteking (pyelonefritis).

Een blaasontsteking
komt vaker voor bij vrouwen.

Dat komt doordat de plasbuis bij vrouwen

korter is dan bij mannen.

Bacteriën die zich rond de aars bevinden,

geraken zo makkelijker tot in de blaas.

Oorzaak

Meestal veroorzaakt één enkele

bacteriesoort de infectie: de E.colibacterie.

Deze bacterie komt uit je darm en kan zo

in je plasbuis terechtkomen.

Bij oudere en verzwakte mensen kunnen

veel verschillende bacteriën voorkomen.

Risicofactoren

-suikerziekte;
-een blaassonde;
-urineverlies (urine-incontinentie);

Wanneer je weinig (water) drinkt, komt er

minder urine in je blaas.

Bacteriën worden dan minder vaak uit je

plasbuis gespoeld.

Zo kunnen de bacteriën makkelijker

opstijgen tot in je blaas.

Vrouwen in de menopauze lijken

vatbaarder voor een blaasontsteking.

Bij mannen veroorzaakt een vergrote

prostaat soms urineweginfecties.

Hoe kan je het herkennen?

Een blaasontsteking ontstaat meestal plots.

Je hebt dan volgende typische klachten:

- brandend gevoel bij het plassen;

- vaak kleine hoeveelheden plassen;

- valse aandrang om te plassen;

- soms bloed in je urine.

Bij oudere personen kunnen de klachten

van een urineweginfectie zeer wisselend

zijn:

- koorts (soms het enige symptoom);

- gebrek aan eetlust;

- futloosheid;

- verwardheid.

Bevestiging diagnose:

Je urine wordt onderzocht:

Met een teststrookje in je urine kijkt men

of er bepaalde veranderingen zijn die

wijzen op een infectie.

In sommige gevallen stuurt je arts het

urinestaal naar het labo om de oorzaak van

de infectie (soort van ziekteverwekker) op

te sporen.

Er kan dan ook getest worden welk soort

antibioticum de bacterie het best kan

bestrijden.

Hoe kan je zo'n ontsteking vermijden:

- Drink voldoende (water): zo worden de

bacteriën in je blaas verdund en

regelmatig weggespoeld.

- Plas je blaas volledig leeg.

- Wacht niet te lang met plassen als je

aandrang voelt.

- Vermijd verstopping (constipatie): drink

voldoende water en eet genoeg vezels

(fruit, groenten, brood).

Hoe infectie behandelen

De meest gangbare behandeling is het

antibioticum nitrofurantoïne

(Furadantine®).

In het labo kan nagekeken of een ander

antibioticum nodig is.

Een groot nadeel van frequent

antibioticagebruik is dat de resistentie van

bacteriën erdoor stijgt.

Bij ernstige infecties is dan soms geen

behandeling meer mogelijk

Bij eennierbekkenontsteking
zijn de symptomen doorgaans veel

ernstiger:

- hoge koorts;

- rillingen;

- pijn in de zij of de rug;

- misselijkheid;

- braken.

Symptomen tijdens het plassen kunnen

afwezig zijn.

Een blaasontsteking is meestal minder

ernstig dan een nierbekkenontsteking.

Een nierbekkenontsteking kan een

veralgemeende infectie geven, en zeer

ernstig verlopen.

Een

nierbekkeninfectie

vergt soms een

behandeling in het

ziekenhuis met

antibiotica via een

infuus.

Bruno

De Gendt

HOEKJE VAN DE DOKTER
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Vlaspit in actie !
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LITURGIE

In wzc Sint Antonius zijn we ervan overtuigd dat we het welzijn van

de hele mens in het oog moeten houden. Zowel lichamelijk, sociaal,

als geestelijk. Holistisch welzijn is voor ons dus belangrijk.

De pastorale dienst

werkt daarom nauw

samen met de

andere afdelingen

om ook het geestelijk

welzijn van de

bewoners te

bevorderen.

Wat doen we als

pastorale dienst? Het

meest zichtbaar zijn

natuurlijk de

eucharistievieringen,

elke vrijdag in de

kapel.

Deze beginnen om 10.30 en u bent altijd welkom. Als het voor u

moeilijk is om naar de kapel te komen, bedeelt een van onze

vrijwilligers de communie ook op de kamer. De misviering is ook via

de radio te beluisteren.

We volgen in onze vieringen altijd het kerkelijk jaar en besteden

natuurlijk aandacht aan de feestdagen.

Alle nieuwe bewoners krijgen altijd een bezoek van onze pastoraal

werker Eleonora Hof. In dat eerste kennismakingsbezoek praten we

over wat voor u belangrijk is. Ook bespreken we wat uw wensen zijn

voor zingeving. Zo kunnen wij de zorg zo goed mogelijk afstemmen

op uw wensen. We zijn erg blij met de aanwezigheid van onze

pastoor, E.H. Paul De Decker. Hij verzorgt de vieringen en staat in

voor de ziekenzalving.

Wat staat er voor het nieuwe jaar op de planning? Als eerste feest is

dat Driekoningen. Dit jaar gaan we er extra bij stil staan. Want er

vallen precies een aantal zaken mooi samen. 6 januari is in 2023

een vrijdag en we kunnen daarom op de dag zelf Driekoningen

vieren tijdens de misviering. Het is de dag waarop driekoningentaart

gegeten wordt. Diegene die de boon in zijn stuk taart vindt wordt

gekroond tot koning. Het bakken van een koningsbrood is al een

heel oude traditie die teruggaat tot de middeleeuwen. We kijken er

naar uit om die traditie misschien weer in ere te herstellen. Ook het

driekoningenzingen is al heel oud. Op vrijdag 6 januari komen de

catechisten van Grembergen (zij die hun Plechtige Communie doen)

langs op de afdelingen om liederen te zingen.

Het volgende feest dat op de planning staat is Lichtmis. We hebben

diaken Louis Bruyland bereid gevonden om ons wat te vertellen

over dit feest en de betekenis erachter.

Liturgisch Jaar: de feesten en vieringen in ons wzc

2023

1 jan. Nieuwjaar - Feest van de Moeder Gods

8 jan. Openbaring van de Heer

10 januari tot 21 februari: Tijd door het jaar.

2 februari Lichtmis – de opdracht van de Heer

22 februari tot 9 april: veertigdagentijd.

22 februari: Aswoensdag

20 maart: St. Jozef – bruidegom van Maria

25 maart: Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap)

In de veertigdagentijd op de afdelingen: gemeenschappelijke

ziekenzalving

Goede Week
2 april: Palmzondag

6 april: Witte donderdag

7 april: Goede Vrijdag

8 april: Stille zaterdag

9 april: Paasfeest

Paastijd tot 27 mei

18 mei: Hemelvaart van de Heer

15 augustus: Tenhemelopneming van Maria

1 november: Allerheiligen

2 november: Allerzielen

26 november: Christus Koning van het heelal

(laatste zondag van het kerkelijk jaar)

De liturgische kalender

'Met lichtmis is er geen vrouwke zo arm of ze maakt haar panneke warm' !
2 februari is het feest van onze Lieve Vrouw Lichtmis. Of beter nog:

de opdracht van Jezus in de tempel. Naar Joodse gewoonte moesten

ouders hun kindje opdragen aan de Heer en dat gebeurde in de

tempel van Jerusalem 40 dagen na de bevalling. Bij die gelegenheid

werd ook een offer gebracht. In het geval van Maria en Jozef was

dat een koppel tortels.

Paus Johannes Paulus II stelde in 1997 de werelddag van het

Godgewijde leven in en koos daarvoor 2 februari, aangezien

religieuzen hun leven op hun beurt helemaal opdragen aan God.

Het is een dag van herbronning en van gebed voor roepingen voor

de hele internationale kerkgemeenschap.

Dit beeld van de opdracht van de Heer leeft voort in kunst en

cultuur.

Ich habe genug, de geliefde cantate van Johann Sebastiaan Bach,

heeft het feest van de opdracht van de Heer als onderwerp. Ze is

geschreven voor een basstem, de oude Simeon, die voldaan is na

het zien van Jezus in de tempel.

Ook beeldende kunstenaars zoals Rembrandt en Rubens lieten zich

inspireren om de tederste taferelen te borstelen. Deze zijn intussen

cultureel werelderfgoed geworden.

In de tiende eeuw ontstond de traditie om kaarsen te wijden. In de

donkere wintermaanden waren kaarsen de enige manier om wat

licht in de duisternis te brengen. Het Franse ‘fête de la chandeleur’

en het Engelse’ Candlemas Day’ verwijzen naar die traditie.

Wij zijn ons in de huidige tijden van lichtvervuiling niet meer bewust

van het belang dat licht in de duisternis kan brengen.

Op Lichtmis begint de mis met de zegening van de kaarsen en een

lichtprocessie, symbool van de intrede van Jezus in de tempel van

Jeruzalem. In sommige parochies worden de ouders van dopelingen

uit het voorbije jaar dan expliciet uitgenodigd in de kerk.

Ze krijgen symbolisch hun doopschelp of een kruikje mee naar huis

dat een jaar lang in de kerk heeft gehangen als teken van hun

doopsel.

Waarom eten we dan pannenkoeken met Lichtmis? Dat kan op twee

manieren worden verklaard.

2 februari was één van de twee dagen waarop loonwerkers op het

platteland, en dat was 90 % van de bevolking, van werk of van

hoeve konden veranderen. De andere dag was Sint Maarten

waarvan we het feest op 11 november vieren. Die overgang of

wissel werd dan s’ avonds gevierd met koeken die in de haard

werden gebakken. Dat is later geëvolueerd naar koeken die in een

pannetje werden gebakken. De vorm en de kleur van de

pannenkoeken was een verwijzing naar de zon die zich steeds beter

begon te manifesteren na de

donkere dagen. Maar ook naar

het Licht dat Jezus Christus in

de wereld heeft gebracht. Die

culinaire folklore vind je dus

terug in de oude zegswijze:

‘Met Lichtmis is er geen

vrouwke zo arm…of ze maakt

haar panneke warm.

Het is een gebruik dat nog

steeds in veel huiskamers

plaatsvindt op 2 februari, maar

in onze tijd kunnen het nu ook

al wafels of croques, taco’s of

pizza’s zijn geworden…Laat vooral het Licht in jullie hart schijnen: de

mensen en de wereld hebben die boodschap van hoop meer dan

ooit nodig… Smakelijk!

Louis Bruyland
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