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De redactieraad:

VOORWOORD

Bruno De Gendt (hoekje van de dokter: trombose). Erwin Van Hoecke (windels). Anja Pouliart (BAM= bewonersgerichte

activiteiten methode) en de medewerkers van de administratie voor de bewonersgegevens

Myriam Peleman (Chinese horoscoop, symboliek van de kleuren.) Bernadette De Clippeleir (nieuwjaarsboodschap en

verantwoordelijke uitgever.) Claudine De Freyne (familienieuws, liturgische kalender.) Dominik Van Daele (samenstelling.) Louis

Bruyland (symboliek 3-koningen.)

3-maandelijks tijdschrift, Zorg-saam ZKJ, Oktober 2020, Antwerpen X, P925433, V.u: B. De Clippeleir,
wzc Sint Antonius Grembergen, Rootjensweg 77, 9200 Dendermonde

Werkten mee:

Wanneer we de voorjaarseditie van vorig

jaar bekijken dan merken we dat er toen

toch heel strenge coronamaatregelen van

kracht waren. Op dat moment keken met

zijn allen uit naar de vaccinatiecampagne

die nog moest opgestart worden. Eén jaar

later dienen we ons nog steeds aan

coronamaatregelen te houden. Het vaccin

dat we gekregen hebben heeft er, zoals

beloofd, voor gezorgd dat indien we besmet

met corona, dat de ziekteverschijnselen

milder verlopen. (De echte zieken in de

ziekenhuizen zijn vooral mensen die niet

gevaccineerd zijn. )

In januari 2021 schreeuwden we moord en

brand bij een ‘positief’ geval. Vandaag blijft

zo’n persoon in quarantaine en zijn de

mensen uit de omgeving extra voorzichtig.

Of hoe zo’n situatie op en duur aanvaard

wordt als zijne bijna normaal.

Maar dat is het niet.

We kunnen en mogen niet aanvaarden dat

we geen beleefde handdruk meer mogen

geven of een vriendelijke kus ter

begroeting.

We mogen het niet fijn vinden dat we

allemaal eilandjes worden die hun plan

trekken, eerder onverschillig worden en zich

niet inlaten met zorg voor de anderen.

Het ‘sociaal zijn’ moet een plaats blijven

hebben in onze maatschappij.

Wij van ‘Samen thuis’ maken een infokrant

zoals we die willen maken, zonder

beperkingen.

In de rubriek ‘het hoekje van de dokter’

hebben we het voor het eerst sinds lang

eens niet over corona. Wel over trombose.

Onze CRA Bruno De Gendt geeft ojns

informatie over deze typische

ouderdomskwaal.

In ‘ten huize van …’ laten we een nieuwe

jonge medewerker aan het woord. Sinds

een paar maanden is er in ons wzc een

ergotherapeut werkzaam bij het kinéteam.

Sofie vertelt ons hoe dat te verklaren is.

De ene horoscoop is nog pas gepasseerd of

daar is al een andere. In 2021 hadden we

de westerse vorm met een berekening van

de posities van de zon, de maan en de

sterren op het tijdstip van geboorte (met de

12 sterrenbeelden) In deze editie willen we

de Chinese astrologie uit de doeken doen.

In tegenstelling tot de 12 sterrenbeelden

per jaar kijkt men hier naar het

geboortejaar (ipv naar een periode in dat

jaar) Elk jaar heeft 1 van de 12 dieren van

de Chinese dierenriem. Op die manier

kunnen we ook terug gaan tot het

geboortejaar van onze bewoners.

Voor sommigen is dat al heel ver teruggaan.

Onze bewoners – top 10 van oudste

bewoners is bij het begin van dit nieuwe

jaar alweer flink door elkaar geschud. De

gedeelde 1° plaats van Yvonne Schelstraete

is ondertussen niet meer gedeeld. Zij staat

terug alleen op nummer 1.

Op liturgisch gebied hebben we het over

hét bedelfeest bij de jeugd: driekoningen.

Dit feest draait echt niet enkel over alleen

maar bedelen. Louis Bruyland verklaart

nader.

Alweer geen duidelijke liturgische en

activiteitenkalender. We brengen jullie bij

speciale gebeurtenissen / activiteiten tijdig

op de hoogte.

Geniet van het nieuwe jaar en start alvast

met het doorlezen van ‘Samen thuis’. (Ook

terug te vinden op onze website)

Forto boven: Eén van de enige activiteiten van het voorbije jaar waarbij vertegenwoordigers van alle 4 de afdelingen aanwezig

waren. Niet toevallig een buitenactiviteit in onze tuin: de 'kapellekesommegang' in oktober.

WZC Sint-Antonius Grembergen

Januari - februari - maart 2022
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Onze jarige bewoners

KlaKlavvererweide:weide:
Cyrillus D’heer (Zele)
Oscar De Kimpe (Hamme)
Marie-Jeanne Van Cauwenbergh (Grembergen)
Joanna Blindeman (Grembergen)
Nicole Kerre (Grembergen)

Bewoners die verbleven in kortverblijf (situatie 9/12/2021)

RietvRietveld:eld:
Leonardina Van Wiele (Dendermonde)

Nicole Ottermans (Grembergen)
Etienne De Proft (Dendermonde)

Jarig in januari

Jarig in februari

Jeanine Berckmoes - 02/01/1937

85 jaar - Klaverweide kamer 0210 A

Liane Moens - 02/01/1936

86 jaar - Vlaspit kamer 0131 A

Lydia Vanden Abbeele - 07/01/1934

88 jaar - Klaverweide kamer 0274 A

Marie Verdickt - 08/01/1924

98 jaar - Vlasbloem kamer 0053 A

Gustaaf De Clippeleir - 14/01/1929

93 jaar - Klaverweide kamer 0219 A

Julia Tieleman - 15/01/1939

83 jaar - Vlaspit kamer 0139 A

Marie-Jeanne Meirsman - 16/01/1938

84 jaar - Vlasbloem kamer 0034 A

Marietta Waegeman - 16/01/1931

91 jaar - Rietveld kamer 0126 B

Denise Moeyersoen - 17/01/1934

88 jaar - Vlaspit kamer 0147 A

Maurice D'hooge - 23/01/1937

85 jaar - Vlasbloem kamer 0062 A

Sylvain Haegemans - 25/01/1955

67 jaar - Rietveld kamer 9176 A

Coleta Van den Nest - 25/01/1940

82 jaar - Rietveld kamer 0119 A

Anita Peleman - 25/01/1946

76 jaar - Vlaspit kamer 0161 B

Véra Beke - 28/01/1944

78 jaar - Vlasbloem kamer 0043 B

Lia Catteauw - 02/03/1940

82 jaar - Vlasbloem kamer 0059 A

Andrea Ringoet - 03/03/1931

91 jaar - Klaverweide kamer 0214 A

Jozef Luypaert - 08/03/1941

81 jaar - Klaverweide kamer 0226 A

Alberic Coppens - 09/03/1925

97 jaar - Klaverweide kamer 0213 B

Lea Cassiman - 11/03/1938

84 jaar - Rietveld kamer 0121 A

Albert De Cock - 13/03/1932

90 jaar - Rietveld kamer 0126 A

Yvonne De Koning - 20/03/1934

88 jaar - Rietveld kamer 0128 B

Jacqueline De Ruysscher - 21/03/1937

85 jaar - Vlaspit kamer 0159 B

Maria Hortensia Bracke - 21/03/1933

89 jaar - Vlasbloem kamer 0039 A

Maria Peters - 23/03/1930

92 jaar - Vlaspit kamer 0153 A

Bernard Vergaelen - 27/03/1959

63 jaar - Vlasbloem kamer 0049 A

Maria Dierickx - 29/03/1927

95 jaar - Rietveld kamer 0118 A

Vlasbloem:Vlasbloem:
Annie Verlaeckt (Grembergen)
Theofiel Waegeman (Grembergen)
Maurice Jacobs (Baasrode)
Maria Verhegge (Dendermonde)
Edmond Verest (Dendermonde)
Paul De Clercq (Grembergen)

Bewoners die verblijven in kortverblijf ( situatie 10/12/2021)

VlasbloemVlasbloem:
Malvina Nobels (Grembergen)

Robert Waterschoot (Grembergen)

Vlaspit:Vlaspit:
Arthur Verlee (Zele)

Chrisitiane Lauwaert (Zele)
Emile (Milo) Annemans (Dendermonde)

RietvRietveld:eld:
Victorine Van der Jeught (Dendermonde)

Jarig in maart

Vlaspit:Vlaspit:
Martha Mels (Lokeren)

Vlaspit:Vlaspit:

Irena De Leenheer (Zele)
Maria Van Hecke (Grembergen)
Christiane Arbijn (Zele)

Blanche Pieters - 02/02/1925

97 jaar - Vlaspit kamer 0154 A

Alida Barbier - 03/02/1938

84 jaar - Vlasbloem kamer 0048 A

Glenn Roekens - 09/02/1972

50 jaar - Rietveld kamer 9178 A

Kamiel Van Herewegen - 11/02/1933

89 jaar - Rietveld kamer 0109 A

Denise Van den Eede - 19/02/1952

70 jaar - Vlaspit kamer 0133 A

Basiel De Raedt - 23/02/1941

81 jaar - Vlaspit kamer 0158 A

Anne Marie Fierens - 26/02/1950

72 jaar - Rietveld kamer 0111 A
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Nieuwe bewoners in de periode van 10 september tot 9 december 2021

Maurits

Jacobs

(Baasrode)

Vlasbloem

Gilbert

Van den Branden

(Hamme)

Vlasbloem

Willy (Wim)

Everaert

(Dendermonde)

Vlasbloem

Roger

De Wael

(Berlare)

Vlasbloem

Wij heten de nieuwe bewoners van
harte welkom, en wensen hen een
aangenaam verblijf in ons wzc

Clementine

Arijs

(Hamme)

Vlasbloem

Leonardine

Van Wiele

(Dendermonde)

Rietveld

Lisette

Vanden Brande

(Dendermonde)

Rietveld

Justine

Van Kerckhove

en Germana

De Wilde

(Zele)

Vlasbloem

Juliana

De Block

(Hamme)

Klaverweide

Cyriel

D'heer

(Zele)

RietveldAlbert
De Geyter
(Baasrode)
Rietveld

Theofiel

Waegeman

en Annie

Verlaeckt

(Grembergen)

Klaverweide

Nicole

Kerre

(Grembergen)

Klaverweide

Joanna

Blindeman

(Grembergen)

Klaverweide

Christiana

Arbijn

(Zele)

Rietveld
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De overleden bewoners (situatie op 14/12)

De medewerkDe medewerkers:ers:

Cindy Verbestel

In dienst sinds: 22/09/2021

Woonplaats: Hamme

Onderhoud Vlasbloem

Stephan Van Cauwenberghe

In dienst sinds: 01/09/2021

Woonplaats: Dendermonde

zorgkundige Rietveld

Caro De Hertogh

In dienst sinds: 15/11/2021

Woonplaats: Sint - Amands

Zorgkundige Vlasbloem

Emiel Van Ranst(°25 aug 1945 - +2 nov 2021), vader van Christel Van Ranst (Medewerker nacht)

Florent Dierick (°06 aug 1946 - + 14 okt 2021) Florent heeft jarenlang het onderhoud van onze grasperken verzorgd en is oom van

Veerle Vlaeminck (diensthoofd Klaverweide)

Wij gedenken overleden familieleden van medewerkers:

Nieuwe medewerkers:

Vlasbloem

Maria Geesbergen

echtgen. Edmond De Rop

°Grembergen 03/05/1934 +17/09/2021

Angèle Vranken

wed. Victor Saerens

°Baasrode 17/04/1927 +27/09/2021

Astrid Verhelst

echtgen. Pierre Nelis

°Grembergen 23/12/1928 +11/10/2021

Irene De Leenheer

echtgen. Roger Vlaminck

°Zele 21/03/1928 +19/10/2021

Vlaspit

Leopold De Cooman

°Moorsel 24/12/1932 +06/10/2021

André Roels

°Zele 25/08/1938 +11/10/2021

Rietveld

Rita Maes wed. Moors

°Aalst 09/06/1951 +24/09/2021

Roger De Meersman

°Lebbeke 03/01/1938 +12/10/2021

Jacqueline Aerts

°Grembergen 31/07/1930 +25/10/2021

Monique De Wit

°Dendermonde 21/04/1962 +27/10/

2021

Maria Theresia Van den Abbeele

wed. Edegard De Coster

°Oudegem 12/07/1929 +30/10/2021

Paula Heyvaert

wed. Roger Van Cauwenberghe

°Hamme 23/03/1928 +30/11/2021

Sabrina Stiegler

In dienst sinds: 03/11/2021

Woonplaats: Opwijk

Logistiek Klaverweide

Ellen Beerden

In dienst sinds: 11/10/2021

Woonplaats: Dendermonde

Zorgkundige Vlasbloem

Traden in het huwelijk:

Stien Moens (medewerker Klaverweide) en Tim Peleman

Op 14 augustus 2021

Wendy Waegeman (medewerker administratie) en Bert Van Riet

Op 21 augustus 2021

Klaverweide

Albert Truyens

echtgen. Van De Velde Elisa

°Grembergen 17/10/1929 +23/09/2021

Amedée Moruanx

°Sint-Gillis-Dendermonde 16/03/1931 +27/11/2021

Maria Verstraeten

wed. De Schrijder

°Grembergen 25/02/1933 +28/11/2021

Leonie Mertens

wed. Mertens Gustaaf

°Grembergen 03/06/1930 +10/12/2021

Gustaaf Carnier

wed. De Batselier Rosa

°22/12/1932 +14/12/2021

Afscheid nemen is niet loslaten.
Het is een andere manier van vasthouden...
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Nieuwjaarswoord van de directie

Vele herinneringen aan het voorbije jaar dragen we met ons mee :

onvervulde wensen en dromen, de angst voor het virus, de stress

rond de opgelegde beperkingen, de gevolgen van pijnlijke en soms

harde beslissingen, onmacht en frustraties, vermoeidheid en

uitzichtloosheid … en toch waren er ondanks dit alles, ook vele

mooie momenten en deugddoende ervaringen die ons telkens weer

de zuurstof en energie gaven om verder te doen. En niet op te

geven.

Want in een tijd waar vele zaken tijdelijk onmogelijk waren,

overheerst inderdaad een diep gevoel van dankbaarheid.

Dankbaarheid voor de ontelbare “symbolische knuffels” die we ook

in 2021 mochten ontvangen:

de tastbare steun van onze familieleden en vrienden, het

volgehouden engagement van onze medewerkers, de trouwe

aanwezigheid en inzet van onze vrijwilligers, de troostende

solidariteit en dat sterke gevoel van samenhorigheid in ons WZC St.

Antonius.

Gesteund door zoveel hartverwarmende ervaringen en zoveel

tekens van hoop, willen we 2022 aanvatten. Met een vastberaden

vertrouwen dat de pandemie stilaan zal milderen en ons zal

toelaten ons normaal leven en samenleven te hervatten.

Laat ons dus elkaar, meer dan ooit, het beste toewensen. Een sterke

en Covid-vrije gezondheid, tal van motiverende ontmoetingen, af

en toe een warme hand op de schouder, vele opbeurende woorden,

een vriendelijke glimlach en gezellige gesprekken. Kortom, alles wat

ons leven inhoud en kleur geeft.

Maar laten we vooral tonen dat we elkaar nodig hebben, dat we

elkaar graag zien, dat we op elkaar kunnen rekenen, zodat we het

leven voor elkaar een stuk draaglijker èn zonniger kunnen maken.

En ook al is de Covid-pandemie nog niet voorbij op dit ogenblik,

mogen we alvast in ons hart en ons gemoed, in ons samenzijn en

samenwerken, het positief geloof in de toekomst uitstralen. Daarbij

alle kansen aangrijpend, vindingrijk en creatief, gedreven en

vastberaden.

Maar laten we elkaar daarbij vooral aanmoedigen en ondersteunen,

vanuit een diepe overtuiging dat we ook deze uitdaging SAMEN

kunnen aangaan. En ook zullen overwinnen.

Met bijzonder genegen groet,

Namens de directie,

Bernadette De Clippeleir

Algemeen directeur

1 Yvonne Schelstraete 01/07/1921
100 jaar. kamer 171 A Rietveld

2 Albert De Geyter 05/06/1923
98 jaar. Kamer 113 A Rietveld

3 Juliana Dieleman 08/08/1923
98 jaar Kamer 120 A Rietveld

4 Malvina Nobels 08/12/1923
98 jaar kamer 58 B kortverblijf vlasbloem

5 Maria Verdickt 08/01/1924
97 jaar kamer 53 A Vlasbloem

6 Robert Waterschoot 15/09/1924
97 jaar Kamer 58 A kortverblijf vlasbloem

7 Blanche Pieters 02/02/1925
96 jaar Kamer 154 A Vlaspit

8 Alberic Coppens 09/03/1925
96 jaar Kamer 213 B Klaverweide

9 Juliana De Block 13/08/1925
96 jaar Kamer 212 A Klaverweide

10 Lea Sacré 16/08/1925
96 jaar Kamer 50 A Vlasbloem

Onze bewoners top 10 op 31/12/2022

Het worden verjaardagen met een bijzonder tintje. Jullie verdienen bloemen en misschien wel een lintje

Daarom deze bijzondere verjaardagswens. Voor unieke mensen.

Dat de vreugde en het geluk van deze dag Jullie voor altijd vergezellen mag!

Van harte gefeliciteerd.

Van de top 10 van vorig jaar zijn 4

bewoners overleden. Het meest in

het oog springend daarbij was

Marie - Louise De Boeck. (100 jaar

afdeling Rietveld)

Yvonne Schelstraete neemt

daardoor de nummer 1 positie in.

(die had zij al 2 jaren geleden.)

De andere overledenen uit de top

10 van vorig jaar waren Mariette

Geerinck (nr 8, 95 jaar), Anita

Wellens (op nr 9, 94 jaar) en Maria

Praet (nr 10, 94 jaar)

Vier nieuwe bewoners staan al

meteen in de tot 10 (Albert De

Geyter (98 jaar en al direct op nr 2),

Malvina Nobels (eveneens 98 jaar

op nr 4), Robert Waterschoot (97 jaar op nr 6) en Juliana De Block (96 jaar op nr 9).

Door deze verschuivingen hebben we voor het eerst in de geschiedenis een tot 10

met allemaal bewoners van 96 jaar of meer. Duidelijker kan het niet zijn: de mensen

worden steeds ouder. Mevr Yvonne Schelstraete met stip op 1 wordt in de loop van

dit jaar 101.

Een ander opvallend gegeven: de top 3 zijn alweer allen bewoners van afdeling

Rietveld.

Vaarwel 2021, welkom 2022, een nieuw jaar en een nieuwe start…..
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Vlaspit in actie !

Warme activiteiten tijdens

de koudste periode van het

jaar. De mensen van

Vlaspit zijn vooral 'creatieve

doeners.' (Met toch wel op

tijd en stond een

ontspannend moment..)

Decoratie maken,

volksspelen, dansmoment

tijdens de seniorenweek,

nestkastjes decoreren,...
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Driekoningen, Epifanie of Openbaring van de Heer is een christelijke feestdag die elk jaar op 6 januari wordt gevierd en waarop

men de Bijbelse gebeurtenis herdenkt van de wijzen uit het oosten die een opgaande ster zagen en daarop de koning der Joden

gingen zoeken.

Drie koningen

Driekoningen, Epifanie , De wijzen uit het

Oosten.

Dit feest werd vroeger gevierd op 6 januari;

maar is in de liturgische kalender verplaatst

naar de eerste zondag na Nieuwjaar en

wordt omschreven als de Openbaring van

de Heer. De wijzen uit het Oosten

bestudeerden onafhankelijk van elkaar op

verschillende plekken de loop van de

hemellichamen. En er verschijnt een nieuwe

ster: ze slaan hun boeken er op na: daaruit

vernemen ze dat ergens een bijzondere

koning wordt geboren. De drie volgen deze

ster en komen elkaar onderweg tegen. En zo

belanden ze bij de stal van Bethlehem. Met

wierook, mirre en goud eren zij het kind.

Drie verschillende geschenken die ergens

voor staan, alle drie zijn ze van belang voor

het kwetsbare kind. Maar niet alleen voor

dit kind, voor ieder opgroeiend kind zijn

deze geschenken van levensbelang. Wat

geef je een kind opdat het leeft naar God

toe? We kennen allicht de volkse

uitdrukking: ‘onder een goed gesternte

geboren zijn’ om aan te geven dat iemand

gezegend is met een goede gezondheid en

voorspoed kent in het leven. Ter illustratie:

De horoscooprubrieken uitgeschreven door

astrologen in de talrijke weekbladen is een

vaste rubriek en geniet méér dan gewone

belangstelling.

De wijzen, die een

ster volgen, zijn dus

mensen die ‘de weg

van het geloof’

volgden en de

eersten die Jezus

echt zagen; vandaar

de naam

‘Openbaring van de

Heer’. Vanaf de

derde eeuw werden

de wijzen steeds

vaker “Koningen”

genoemd,

waarschijnlijk onder

invloed van andere

bijbelteksten zoals in

Psalm 72: De

vorsten van Tarsis, het kustland, zij komen

hem geschenken brengen, de koningen van

Sjeba en Saba, zij brengen hun schatten

aan: alle heersers brengen Hem hulde, alle

volkeren luisteren naar Hem. Het drietal

wordt afgeleid uit de geschenken die ze

aanbrengen: goud, wierook en mirre. Goud

was een typisch geschenk voor koningen,

wierook staat symbool voor goddelijkheid

vandaar het gebruik ook van wierook bij de

uitvaart van een christen gelovige, die

geleefd heeft naar het beeld van God zoals

hij/zij is geschapen. Mirre verwijst naar de

dood en de verrijzenis van Jezus: mirre was

een kostbaar hars waarmee het lichaam van

een dode werd gebalsemd.

De drie wijzen wilden de nieuwe ’koning der

joden’ zien en klopten uiteraard aan bij

koning Herodes om te vragen waar ze hem

konden vinden. Koning Herodes, beducht

voor zijn eigen koningschap dat in gevaar

kwam, probeerde de wijzen voor zijn kar te

spannen. Hij vroeg hen om hem in te lichten

als ze het kind vonden, zogezegd om het

kind daarna zelf eer te kunnen gaan

betuigen. De drie wijzen werden door een

goddelijke droom gewaarschuwd Herodes

niets te laten weten. Die goddelijke droom

zoals in het evangelie beschreven, zou men

misschien nu omschrijven als ‘intuïtie of

zesde zintuig’.

De ware aard van Herodes wordt duidelijk

als hij alle pasgeboren kinderen in

Bethlehem laat vermoorden: ‘Dag van de

onschuldige kinderen op 28 december.

Jozef, Maria en Jezus konden tijdig

ontkomen in een vlucht naar Egypte.

In de 7e of 8e eeuw hebben theologen de

koningen hun huidige namen gegeven

Caspar, Melchior en Balthasar.

Caspar werd als een Afrikaan van 20

getypeerd,

Melchior als een Aziaat van middelbare

leeftijd en Balthazar als een oude grijsaard.

Zij werden als vertegenwoordigers van de

drie mensenrassen en van de drie toen

bekende werelddelen aangezien. Dit is in

overeenstemming met het evangelie,

immers niet alleen het oude Godsvolk, de

joden, maar alle volken, dus ook de

heidenvolken, zijn geroepen tot de

heerlijkheid van het beloofde Godsrijk. In de

Syrische kerk, een van de oudste christelijke

gemeenschappen denken we maar aan de

apostel Paulus in Damascus, heten ze

Larvandad, Gushnasap, en Hormsdas. Wat

later met de wijzen gebeurde berust op

legendes. Zo zouden ze naar Perzië zijn

teruggekeerd en er als martelaar zijn

gestorven. Hun lichamen werden

overgebracht naar Constantinopel: het

huidige Istanbul , nadien zouden zij naar

Milaan zijn overgebracht om ten slotte in de

12 eeuw naar de Dom in Keulen te zijn

overgebracht.

In de Middeleeuwen gingen kinderen op 6

januari van deur tot deur om geld te

vragen. Tegenwoordig wordt door kinderen

die in voorbereiding zijn voor het H.

Vormsel en hun catechisten aan 'sterzingen'

gedaan; waarbij de opbrengst gaat naar het

goede doel.

Een gebruik in veel gezinnen is, dat men

een boon stopt in het deeg van koek of

oliebollen: wie de boon vindt in zijn koek of

oliebol mag die dag koning zijn en het

menu samenstellen. Een ander gebruik is

het houden van volkse spelen en optochten.

In sommige streken in Vlaanderen is het

Driekoningenfeest uitgegroeid tot een

carnavalesk, uitbundig volksfeest. In de

provincie Antwerpen is het de maandag na

Driekoningen verloren maandag. De

uitbetaalde werkmensen, die hun uitbetaling

overvloedig vierden hadden dan niet

genoeg geld over om nog een degelijke

maaltijd aan te kopen en kochten dan het

goedkope worstenbrood om hun honger te

stillen.

Met dit feest waarin Jezus tot Licht voor de

wereld wordt erkend, wordt ook de kersttijd

of kerstening van de wereld besloten.

(Bron: Kerk en Leven 5 januari 2021)

Louis Bruyland

Ook in december 2021 wegens corona

geen kerstevocatie in onze polyvalente

zaal. De laatste dateert intussen al van

december 2019.

Met hier op de foto de herders (de

betreurde Gilbert en Albert) Jozef (Tom),

Maria (Sofie) en de 3 koningen (Marcel, de

betreurde Paul en Romain)
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De sterren van de keuken!

Gastronomie

De mensen van de keuken

zorgen elke dag opnieuw voor

lekkere maaltijden met verse

producten. Gewone maaltijden,

vervangmaaltijd (in

restaurant), gemalen, gemixt,

gesneden.

Dank aan allen om tijdens de

feestelijke dagen nog een extra

tandje bij te steken om onze

bewoners een feestelijke menu

aan te bieden.
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Vrijwilligersnieuws

Bij het begin van een nieuw jaar worden

heel wat goede voornemens uitgesproken.

Plannen worden gemaakt, met frisse moed

worden nieuwe projecten opgestart.

Ook in onze werking rond bewoners met

dementie zal dit tot uiting komen.

In 2022 zal nog meer de nadruk gelegd

worden op de betekenisvolle

activiteitenmethode.

Centraal hierbij staat onze bewoner. Door te

luisteren naar zijn verhaal en hoe hij/zij zich

fysiek en mentaal voelt, vormt een

aangrijpingspunt om samen een activiteit uit

te voeren. We peilen naar de interesses, we

overleggen samen welke activiteiten er nog

mogelijk zijn. We leggen hierbij vooral de

focus op meer individueel of in kleine groep

werken.

We hoeven dit niet groots te zien, meestal

zit het hem in kleine dingen. Samen een tas

koffie drinken en babbelen over vroeger is

voor onze bewoners al een perfecte

activiteit.

Samen naar muziek luisteren, kan rust

brengen bij een bewoner.

De sfeer en de verbondenheid vormen de

belangrijkste doelen. Het creëren van een

thuisgevoel is van groot belang.

Onze bewoner centraal stellen, is een taak

van elke medewerker. Elke handeling die we

uitvoeren bij onze bewoner, is een activiteit.

Laat ons samen werken aan sfeer en

verbondenheid, laat ons samen werken om

een echte thuis voor onze bewoners te

creëren.

Om onze medewerkers hierin te

ondersteunen, is vorming geven van groot

belang.

In februari krijgt elke medewerker de kans

om aan de slag te gaan in de escaperoom

“de tuin van Victoria”. Hun eigen ervaringen,

gevoelens, confrontaties zullen gelinkt

worden aan wat onze bewoners met

dementie dagdagelijks ondervinden.

Hier krijg je alvast 5 zaadjes om in je hoofd

te planten :

1. Hou rekening met het levensverhaal

van de persoon met dementie.

2. Zoek naar de betekenis achter het

gedrag.

3. Luister naar de intonatie en kijk naar

de lichaamstaal van de persoon met

dementie. Probeer op die manier

zijn of haar emoties te achterhalen

en daar verder op in te spelen.

4. Laat personen met dementie nog

zoveel mogelijk zelf doen. Probeer

zaken samen te doen in plaats van

over te nemen. Geef ondersteuning

waar nodig.

5. Geef de familie van de persoon met

dementie voldoende informatie over de

ziekte. Ga regelmatig met hen in gesprek

over hun ervaringen en gevoelens.

In de volgende editie van ons krantje volgt

een verslag hoe medewerkers dit ervaren

hebben.

Voor familie, mantelzorgers, vrijwilligers is

er ook nog het praatcafé dementie. Dit is

een initiatief vanuit verschillende

zorgverleners uit de regio.

Op dinsdag 22 februari 2022 gaat onze

eerste avond door met als onderwerp :

“belevingsgericht contact – getuigenis van

een gentleclown”. Geert Baetens, oprichter

van neuzeneuze vzw, is onze gastspreker.

Deze info-avond zal doorgaan in LDC

Zonnebloem, Breestraat 109, Dendermonde,

van 19u30 tot 21u30, toegang is gratis.

Inschrijven is noodzakelijk, dit kan op het

telefoonnumer 052/ 26 28 23. Wens je

hierover meer informatie, neem gerust

contact op met Anja Pouliart – referentie

persoon dementie.

Ik wens jullie allen een betekenisvol, creatief

en spetterend 2022 toe.

Anja Pouliart - referentie persoon dementie

BAM (wat is dat nu weer ?)

Beste vrijwilligers,

Net als in 2020 was 2021 alweer een raar jaar voor de

vrijwilligerswerking in ons wzc. Door allerhande corona

–maatregelen heeft de vrijwilligerswerking in die 2 jaren toch wel

een metamorfose ondergaan. De vroegere algemene activiteiten

(=bvb eetfestijn voor de 4 afdelingen samen) worden nu

hoofdzakelijk afdelingsgebonden uitgevoerd. De vrijwilligershulp

was dus gespreid over de 4 afdelingen en om zo weinig mogelijk

verschillende contacten te hebben werd er gewerkt met vaste

vrijwilligers per afdeling. Elke bewonersafdeling heeft nu een 3-tal

vrijwilligers die op regelmatige basis door de mensen van de

afdeling zelf gecontacteerd worden.

Er zijn natuurlijk nog steeds vrijwilligers die bij individuele

activiteiten ondersteuning bieden (Afhankelijk van de maatregelen

hebben zij hun activiteit al dan niet kunnen verderzetten.) Genre

residentenbezoek. Een andere groep zijn de vrijwilligers van de

cafetaria. De cafetaria is door alle maatregelen en beperkingen op

dit moment opnieuw gesloten.

Zodra de situatie het toelaat zullen we zeker opnieuw heropstarten.

Er zijn de voorbije maanden heel wat vrijwilligerstaken vervuld.

Vooral veel door dezelfde mensen. We kunnen ons nog niet

uitspreken over het hoe en wanneer, we weten wel dat werken met

vaste vrijwilligers op een afdeling veel voordelen heeft: de

vrijwilligers kennen de mensen beter, zij kregen meer routine in hun

taak en vooral: zij voelen zich beter betrokken bij de werking van

de afdeling. Of en wanneer we dit doortrekken naar alle vrijwilligers,

dat is nog toekomstmuziek. Dat is iets dat we op tafel zullen leggen

nadat de corona-pandemie wat overgewaaid is. Door die nu bijna 2

jaar ‘stilstand’ zijn er waarschijnlijk ook vrijwilligers die het niet meer

zien zitten om nog een vrijwilligerstaak op zich te nemen. (Indien

dit het geval is laat dit dan indien mogelijk weten aan Dominik)

Tijdens deze corona - periode hebben er zich ook nieuwe mensen

aangeboden om vrijwilligerswerk te verrichten. We hebben hen in al

die maanden echter moeilijk kunnen contacteren vooral ook omdat

we hen door alle maatregelen gewoon geen gepaste taak konden

aanbieden.

Vrijwilligers zitten met vragen. Vragen die kunnen gesteld worden

tijdens een samenkomst. Tot hier toe is dat samenbrengen van

mensen nog niet gelukt.

Wij kunnen nu niet met zekerheid zeggen of de nieuwjaarsreceptie

van einde januari kan doorgaan. Net zoals we ook niet weten of we

de dankdag voor vrijwilligers van dinsdag 8 maart in Wachtebeke

zullen kunnen doen.

Feit is dat we op één of andere manier de vrijwilligers willen

bedanken die de voorbije maanden actief meegeholpen hebben. De

anderen willen we bedanken voor hun geduld van wachten.

(In de loop van januari laten we nog iets weten)

Tot Spreeks

Dominik

= Bewonersgerichte activiteiten methode
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ZOEK DE WOORDEN (Dé perfecte concentratieoefening)

De oplossingen van de woordzoekers van vorige editie:

Met het oplossen van de woordzoekers (rechtsboven en

rechtsonder kunt u een prijs winnen. Bezorg ons de 2 overblijvende

woorden die we zoeken. Schrijf ze op een strookje papier en bezorg

ze ons ten laatste op vrijdag 4 februari. Deponeer dit in de 'klachten

en suggestie - box' aan het onthaal.

Vergeet uw naam en afdeling niet te vermelden.

Alphonsine Veltmans (Rietveld) deed dit bij de woordzoekers van

vorige editie (oktober - november - december)

De juiste antwoorden waren BEROEPSMATIGE en VLINDERDASJE.

(Alphonsine mag zich verwachten aan een fles cava.)

Proficiat!

Het kruiswoordraadsel hierboven:
HORIZONTAAL

1 vlegel 6 in het algemeen 8 deel v.h. lichaam 9 Amerika 11 ik 12

sneu 13 insect 14 adviesorgaan 16 Ned. dagblad 18 assistent-

econoom (afk.) 19 wenden 20 en omstreken 21 persbureau 23

schoolbenodigdheid 24 betaalplaats 25 kledingstuk 26 helling 29

inwendig orgaan 32 boom 33 riv. in Oostenrijk 34 rubidium 35

werpstrik 37 Japans bordspel 38 muurholte 40 recht vaarwater 41

wedstrijdslee 42 vochtig 43 bloeiwijze 44 droog 45 politieke partij

47 moerasvogel 48 overeenkomst.

VERTICAAL

1 palmmeel 2 ondernemingsraad 3 versterker 4 als gast 5 afval 7

myth. figuur 10 gezegde 13 dikwijls 14 rustteken 15 strook 17

bewusteloosheid 22 kerklied 23 greep 26 losgerafelde draad 27

witling 28 op die plaats 29 Spanjaard 30 kattensoort 31 parvenu 36

geweervuur 39 bijbelse figuur 41 minstreel 45 paardenkracht 46

soort onderwijs.

De woordzoeker hierboven:
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.

ADEPT - BEUKEN - DICHT - DONATIE - DUINPLANT - EENKENNIG -

ELITE - GALEI - HAATCAMPAGNE - IVOOR - LANDWEG - LESBRIEF -

MOTOR - NATAAL - NIVEAU - PAAIGEBIED - PEGEL - RAMEN - RONDE -

SESAM - SLEEPKETTING - SPRINT - TEGOED - TENANT - TRIPTIEK -

TROON - WOORD -

Woordzoeker rechts onder:
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.

BLEEK - CIRCUIT - DESPERAAT - ETHANOL - GEHONOREERD - GROOTJE - HAASTIG - HENGST - HULST - IERLAND - KARKAS - KAVEL - KRAKEEL -

LINDE - MAARN - PANELLID - PANGA - PITJE - PLUIM - REGIO - ROSSIG - SCHOONEBEEK - SIMPLISTISCH - SJERP - SPRINGBALK - STATIG -

TERTS.
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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...

In onze rubriek: ‘Ten huize van ..’ laten

we Sofie Le Compte zaan het woord. Zij

woont in Gijzegem. Is 31 jaar jong en is

getrouwd met Matthias. Samen hebben

ze twee kindjes Fien (4 jaar) en Sep (1

jaar).

Sofie is sinds 1 april 2021 part-time aan

de slag als ergo bij SOM+. Een maand

later is zij het kiné-team komen

ondersteunen. Van opleiding is zij

ergotherapeut.

De werking van kiné kennen we, die van

ergotherapeut eveneens. Maar een

ergotherapeut met kiné – taken, dat

moet u ons toch wel eens verduidelijken.

Mijn kiné – taak bestaat erin om op

maandag- en woensdagvoormiddag de

bewoners mee te begeleiden tijdens de

gangreëducatie (het terug leren stappen of

het onderhouden van dat stappen) Ook het

begeleiden van het fietsen hoort daarbij.

Focust u zich tijdens dat kiné-moment op

een andere motoriek?

Vooral ouderen die nood hebben aan fijn

motorische oefeningen kunnen ook op dat

moment bij mij terecht. Het kan zijn dat

mensen terug hun armen moeten leren

gebruiken. Zij hebben soms moeite om een

flesje drank uit te gieten, de

afstandsbediening van hun tv te gebruiken.

Dikwijls is het een kwestie van oog – hand

coördinatie.

Ergo en kiné kunnen beiden fysieke

revalidatie aanbieden. Wat is het

voornaamste verschil? Is dat dan de fijne

motoriek bij ergo, de grovere eerder bij

kiné?

Bij beiden kan dat het gooien van een bal

zijn, of oefeningen aan het sportraam. Het

grootste verschil zit volgens mij in het

praktisch uitoefenen van bewegingen. Waar

een kiné je na een operatie je arm terug

leert plooien en strekken zal een ergo dat

toepassen door bijvoorbeeld een glas te

heffen of een potje openen. (Beiden letterlijk

…) ‘A doctor may save your life but an

occupational therapist helps you live it’.

U bent hier op maandag en woensdag als

ergo op een kiné - moment. Die 2 taken

zitten waarschijnlijk dikwijls in elkanders

vaarwater?

Doordat ik tijdens de kiné - momenten

rechtstreeks in contact kom met de mensen

die hier soms maar tijdelijk komen wonen

(kortverblijf) proberen we in overleg met de

bewoner of de familie al eens na te denken

over het moment dat zij teruggaan naar

huis.

Welke aanpassingen zijn er nodig thuis? Is

er extra zorgverlening noodzakelijk?

Allemaal dingen die nodig zijn om met een

gerust hart terug naar huis te gaan wonen.

Dit is voor een deel wat de werking van

in het wzc omvat.

SOM+ is ergo aan huis, in de thuissituatie.

Wat houdt dit zoal in?

Het eigenlijke SOM+ speelt zich inderdaad af

in de thuissituatie zelf. Ouderen in

Grembergen en omgeving. SOM+ staat voor

samenwerking op maat. Dat wil zeggen dat

we de samenwerking ondersteunen van de

verschillende disciplines die allemaal aan

huis langskomen. Het is een

zorgvernieuwingsproject voor kwetsbare

ouderen boven de 60 jaar. Een project dat

er voor zorgt dat zij veilig en ook langer

kwalitatief thuis kunnen blijven wonen. Als

ergo werk ik ook vooral aan het behouden

en versterken van zelfredzaamheid. Zinvolle

dagbesteding, valpreventie en cognitieve

revalidatie zijn de meest voorkomende

pijlers.

Hoe pakt u dit op de best mogelijke

manier aan?

Ik luister naar hun verhaal. Ik probeer hen

dan te helpen bij problemen die ze dagelijks

ondervinden. (Het is daarbij heel leerrijk om

te luisteren naar hoe ze vroeger omgingen

met bepaalde situaties die we ons nu niet

meer kunnen inbeelden.)

De mensen motiveren tot bewegen of

oefenen of buitenkomen is niet altijd even

gemakkelijk. Ik ga daarom zo persoonlijk

mogelijk te werk: ik wil de persoon echt

leren kennen.

Bij de ene werkt humor, bij de andere een

luisterend oor en een goede tas koffie.

Wanneer u in het wzc werkt hebt u alles

bij de hand. Bij de mensen thuis is dat

toch wel wat zoeken?

Wanneer we ergo aan huis zijn moeten we

vaak creatiever te werk gaan. Er zit al een

halve thuiszorgwinkel in mijn koffer.

Sommige zaken kunnen we niet altijd

meenemen bij de mensen thuis Daarom is

het leuk om alternatieven te zoeken en

mensen iets aan te reiken dat ze zelf

kunnen uitvoeren zonder een hulpverlener

of toestellen.

Een studie ‘ergo aan huis’ bestaat bij mijn

weten niet en heb ik dus ook niet gevolgd.

‘Al doende leert men en al draaiende keert

men,’ zei mijn peter altijd. Gelukkig kan ik

steeds terecht bij mijn collega’s met vragen.

Er bestaan ook heel wat kanalen waar we

info kunnen vergaren.

Is er een opmerkelijk verschil tussen

werken met ouderen thuis en werken

met ouderen in een wzc?

Het grootste verschil bij mensen aan huis is

dat de mogelijkheid hebt om een uur aan

hen te besteden. Het gaat er rustiger aan

toe en je kunt heel doelgericht werken.

Fijne motoriek: motoriek die men kwijt is en

die men met dagdagelijkse oefeningen terug

moeten kan inoefenen.
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Wat heeft er u toe gebracht om aan de

slag te gaan in de ouderenzorg?

Bij ouderen kan men terecht voor goede

raad omdat zij veel levenservaring hebben.

Mijn eigen grootouders zijn er jammer

genoeg niet meer, dus de goede raad zoek

ik bij de ouderen thuis of bij de bewoners in

het wzc. Zij genieten ook van de verhalen

van mijn kindjes en geven mij goede raad

als er ’s nachts weer eentje is opgestaan.

Heeft u naast uw werk hier nog andere

interesses? Ergo’s staan er voor bekend

om graag met veel dingen bezig te zijn.

Ik ben enorm geboeid door fotografie. Als ik

niet op de baan ben als ergo, dan ben ik

onderweg als fotograaf. (Wie daar benieuwd

naar is kan mij volgen als ‘Madam Kodak’.)

De meeste van mijn klanten zijn gezinnen

met kinderen. Ik hou van natuurlijke,

speelse foto’s in een natuurlijk kader. Bij mij

kunnen mensen terecht voor

communiefoto’s, verjaardagen,

familiereportages, newborn (=dat is een

fotoreportage van baby’s in hun

thuisomgeving. Ik fotografeer ook

cakesmash (=dat is een fotoreeks van

kindjes op hun 1° verjaardag terwijl zij hun

verjaardagstaart ‘kapot slaan’. Blijkbaar een

moment dat ‘in’ is.)

Dat fotograferen is echt wel een uit de hand

gelopen hobby.

Op zaterdag geef ik kleuterturnen in Appels

bij GymMax aan 2,5 tot 5 – jarigen. Een

leuke afwisseling in doelgroep.

Verder organiseer ik ook kinderfeestjes bij

Goeste in Wieze. Die feestjes vinden plaats

in een feestzaal met fantastische binnentuin.

We kiezen een thema en werken dit

volledig uit. De kinderen kunnen kiezen uit

pannenkoeken of ijs. Er wordt telkens

gezongen en gedanst dat het een lieve lust

is.

Als er dan nog tijd overblijft gaan we graag

wandelen of fietsen met het gezin.

In de winter gaan we snowboarden. (Da’s

zoals skiën, maar dan zonder stokken en op

1 plank…)

Zoals je ziet: Sofie met de adelijke

achternaam is een bezige bij en een

echte ondersteuning voor het kiné –

team, het ergo – team en het SOM+ team.

Vervolg van : Ten huize van ...

De winter is de meest aangewezen periode om de vogels in je tuin te

voederen. Insecten verdwijnen onder de grond. Bessen zijn geplukt. Regen

en sneeuw maken het moeilijk om zaden te vinden. Ook zijn de dagen

korter en is er dus minder tijd om voedsel te zoeken. Onze tuinvrienden

vinden veel minder voedsel, terwijl ze nu juist extra veel energie nodig

hebben om hun lichaamstemperatuur op peil te houden. Van december

tot april voorzie je vetrijke producten (vetbollen, pindaslingers/kaas, halve

kokosnoten …)

5 tips om vogels te voederen (als je nog thuis woont)

1. Schud je tafellaken een een eetmaal uit in de tuin.

2. Voederen kan het hele jaar door, maar vooral als het vriest en/of sneeuwt.

3. Voeder niet teveel tegelijk en liefst 's ochtends en tegen het einde van de middag. Na een lange, koude nacht hebben vogels

behoefte aan een stevig ontbijt en tegen de avond eten ze om de nacht door te komen. Strooi niet te veel, dat kan muizen en ratten

aantrekken.

4. Geef geen voedsel waarin zout is verwerkt. In de kaas en het brood dat je strooit zit voldoende zout. Geef vogels geen margarine of

boter, dat werkt laxerend.

5. Voedsel dat makkelijk bevriest, zoals appels, voeder je best als geheel en niet in kleine stukjes.

Voedersilo's :
De voorafgaande tips zijn richtlijnen die kunnen gelden voor de meeste

mensen, voor onze bewoners is dat al iets moeilijker. (Op vensterbanken

voederen is bij ons ook geen optie: daar trekken we vooral duiven en

kraaien mee aan.

Het project koekoek er voor gezorgd dat er 4 voedersilo's aanwezig zijn

tijdens de wintermaanden. (2 in de binnentuin van Vlasbloem en Vlaspit.

1 opzij van de ingang van het wzc en 1 in de buurt van de vijver. De silo's

zien er uit zoals de afbeelding hiernaast.

(In deze silo's zit een zaadmengeling waar elke vogel in onze tuin wel zijn

gading in vindt.)

Nestkastjes:
Elke bewoners - afdeling zal beschikken over 4 nestkastjes. (totaal 16

kastjes) Zij zullen aantrekkelijk en sterk gemaakt worden om hopelijk vele

winters te overleven. Ook deze worden al tijdens de winter in onze tuin

verspreid. Vooral met de bedoeling dat alle verfgeuren uit het hout zouden verdwenen zijn tegen de lente.

De basisnestkastjes zien er uit zoals op de afbeelding.

Project koekoek: het winterprogramma !
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Een kijk op Klaverweide !

Ook op Klaverweide

stonden er tijdens

het voorbije najaar

heel wat (feestelijke)

activiteiten op het

programma. Corona

heeft er voor

gezorgd dat de

meeste enkel op een

aangepaste manier

konden doorgaan.

(Op de eigen

afdeling, beperkt

aantal aanwezigen,

op de kamer of in

een goed verluchte

ruimte.)

Een 'hoogheilig' man ontvangen op je kamer, het

gebeurt niet elke dag....
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Kleuren zijn alomtegenwoordig. We worden er volledig door omgeven. Zoveel soorten mensen als er zijn: zoveel
kleuren zijn er. Mooie - lelijke - vrolijke - triestige - warme - koude. Elk kleur is verschillend en wordt dikwijls ook door
mensen anders ervaren. Immers: 'des goûts et des couleurs on ne discute pas!'

Wit !
Adjectieven als sneeuwwit en hagelwit

hebben een eigen gebruik en

gevoelswaarde. En wat dacht je van

zilverwit, melkwit, titaanwit, zinkwit, loodwit,

ivoorwit, verkeerswit, vuilwit, gebroken wit,

ijswit, wolkenwit en spierwit?

Kleuren bepalen ons leven: Positief, vrede,

rust, helderheid, perfectie, ongunstig, koud,

onverschillig, steriel, maagdelijkheid…

Het wit reflecteert, letterlijk en figuurlijk

onze emoties in:

De witte mars: was een betoging, en samen

met de witte beweging; spontaan ontstaan

in België uit protest tegen de behandeling

van de zaak-Dutroux i.v.m. de ontvoering

van een aantal kinderen.

De witte woede: is een protestbeweging van

verplegend personeel tegen hun verloning

en arbeidsvoorwaarden in vergelijking met

andere sectoren.

In onze taal bestaan meesterlijke ‘witte’

beschrijvingen:

Witte rook zien: de uitslag is bekend

(Vaticaan).

De prins op het witte paard: de man van je

dromen.

Dat is een witte raaf: Dat is iets zeldzaams.

De wittebroodsweken: De eerste weken van

het huwelijk. Het gewone volksvoedsel was

vroeger zwart roggebrood; alleen op

feestdagen at men wit brood

Het Witte Huis: De ambtswoning van de

Amerikaanse president.

Het witte doek: filmscherm in de bioscoop.

Witte plekken op de landkaart: Nog niet

onderzochte, nog niet in kaart gebrachte

gebieden.

Witte wijven: Meestal kwaadaardige

luchtgeesten. In de Germaanse mythologie

bewonen de witte wijven holen en andere

schuilhoeken, waaruit ze zo nu en dan

tevoorschijn komen. Dan brengen ze de

mensen geluk of ongeluk, of voorspellen ze

de toekomst. Het zijn mistflarden die in de

folklore voor geesten worden aanzien.

Een witte pomp: Een merkloze benzinepomp

waar je meestal goedkoper kunt tanken.

Ook witte producten horen hier bij.

Een wit voetje bij iemand halen: Bij iemand

in de gunst staan.

Voor paarden met witte voeten hoefde men

bij het binnengaan van de stad geen tol te

betalen, omdat aan de witte voeten

magische krachten werden toegeschreven.

Geld wit wassen: Niet aan de belasting

aangegeven inkomsten legaal maken.

Al te wit is gauw vuil: Vlaams gezegde. Te

grote vriendschap deugt niet.

Een wittebroodskind: Een verwend, vroeg

bedorven kind. Letterlijk:

een kind dat alleen met witbrood en

lekkernijen is opgevoed.

In de reclame stralen bepaalde merken een

begrip uit door de gebruikte kleuren: In het

logo van Pfizer, wordt betrouwbaar blauw

gecombineerd met puur wit. Zo komt de

nadruk te liggen op smetteloosheid en

hygiëne die niet mogen ontbreken in de

gezondheidszorg.

In het verkeer weten wij onmiddellijk wat

rood en blauw betekent op de

verkeersborden. Rood, groen en oranje licht

regelen dan weer het verkeer. Zo zijn er nog

talrijke voorbeelden.

Mag ik je aandacht voor:

Er was eens … een wit sprookje.

Hoog in de sneeuwwitte bergen, een witte

plek op de landkaart, stond sedert

honderden jaren het witte huis (neen, niet

hét Witte Huis!). Een klein, schattig meisje

groeide er op met witte brood gedoopt in

roomwitte melk. Witte raven fladderden

tussen de stammen van de zilverwitte

berken en winters-witte hermelijntjes,

schichtige sneeuwvosjes en lieve ijsbeertjes

bevolkten de ijswitte bevroren vlakten en

bergwanden. In de witte ijswolken

fantaseerde ze in haar onschuld dromerige

figuurtjes die zich omhulden met ivoorwitte

tule. Soms, heel soms, zwierven er, bij het

vallen van de avond, witte wijven tussen de

kalkrotsen. Dan dook ze lijkwit weg onder

haar hagelwitte lakens.

’s Nachts, bij het melkwitte maanlicht

droomde zij van een prins op het witte (of

was het een zwart) paard, die haar kwam

redden uit de grauwwitte klauwen van de

spoken die af en toe haar dromen

bevolkten. Hoorde ze niet het geklepper van

paardenhoeven galmen in de vallei? Wordt

vervolgd…

Geen wit zonder zwart; Geen yin zonder

yang

Zwart !
Zwart is één van de kleuren met het

symbolische karakter van het verzinken in

het donker, de rouw en de duisternis. Zwart

is het tegenovergestelde van aardse praal

en ijdelheid en daarom de kleur van het

priestergewaad. In het oude China werd

zwart geassocieerd met het element water

en met het noorden. Zwart is een kleur

zonder schijnsel, zonder weerkaatsing en

het kan somberheid tot uitdrukking brengen

of versterken.

Deze absorberende kleur heeft vele

verschillende eigenschappen:

Positief, glamour, elegant, autoriteit,

degelijk, ongunstig, bedreiging, angst,

verstikking, duisternis…

Zwart kan een intimiderende associatie

hebben die zowel positief als negatief

ingezet kan worden afhankelijk van het

gewenste effect. Juventus, Adidas en

Schwarzkopf zijn merken die zwart als

hoofdkleur gebruiken.

In de volksmond spreekt zwart tot de

verbeelding:

Zwart werken: werken zonder belastingen te

betalen.

Zwartkijker: een pessimist.

Zwartrijden: rijden met het openbaar

vervoer zonder te betalen.

Hij liegt dat hij zwart ziet: een grote

leugenaar zijn.

Iets zwart op wit willen zien: iets afspreken

op papier om problemen te voorkomen.

Iemand zwart maken: lelijke dingen over

iemand vertellen.

Het wordt je zwart voor de ogen: je valt

flauw.

Het zag er zwart van het volk: er waren erg

veel mensen.

Zwart zien van de honger: erg mager zijn.

De zwarte dood: hevige pestepidemie in de

Middeleeuwen.

Het zwarte goud: steenkool.

Op zwart zaad zitten: Geen geld meer

hebben.

De naam van een zwart pigment is vaak

afkomstig van de bron waar dit pigment uit

gemaakt wordt. Zo werd lampenzwart

oorspronkelijk gemaakt van het roet dat

door een walmende olielamp werd

geproduceerd. Er bestaan ook vele zwarte

inkten. De donkerste daarvan is Oost-

Indische inkt, met roetdeeltjes die in water

zweven. En wat dacht je van inktzwart en

gitzwart?

Verder heeft zwart in de taal overwegend

negatieve connotaties. Hiervan getuigen

woorden als zwartkijker en uitdrukkingen

als een zwarte dag.

Daar komt de zwarte kat in. (daar komt

ruzie van)

De pot verwijt de ketel dat die zwart ziet.

(een ander aanwijzen als schuldige, terwijl

die zelf hetzelfde gedaan heeft)

Het zwarte schaap van de familie. (iemand

die een beetje buiten de familie staat qua

gedrag)

De symboliek van de kleuren

In de komende edities
van 'Samen thuis' willen
we enkele kleuren extra
‘in de verf zetten’
De eerste 2 zijn kleuren
die er eigenlijk geen zijn:
wit en zwart. Reflectie
en absorptie …
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2022 wordt het jaar van de tijger …

De Chinese astrologie is duizenden jaren

oud en heeft een nog langere geschiedenis

dan het Westerse systeem van

sterrenbeelden, die

gebaseerd is op de maanden van het jaar.

De Chinese astrologie gaat uit van een

cyclus van twaalf jaar en is gebaseerd op de

maankalender.

Waar komen deze sterrenbeelden

vandaan?

Volgens de legende koos Boeddha deze

twaalf dieren uit. Op zijn sterfbed nodigde

hij alle dieren uit om afscheid te komen

nemen. Slechts twaalf dieren kwamen

opdagen:

De Tijger, de kat, de draak, de slang, het

paard, de geit, de aap, de haan, de hond,

het zwijn, de rat en de buffel. Als dank gaf

hij hen een eeuwige plek in de Chinese

zodiak.

De meeste berekeningen van je Chinese

horoscoop zijn meestal alleen gebaseerd op

je geboortejaar. Ze houden er geen

rekening mee dat het Chinese nieuwjaar elk

jaar op een andere datum valt. Als je in

januari of februari bent geboren, kun je

daarom een ander dier zijn dan het dier dat

eigenlijk bij jouw jaar hoort. Dus in het jaar

van de tijger (2022) kan je ook nog, indien je

geboren bent in januari 2021, een buffel

zijn.

Onder welk sterrenbeeld ben ik geboren?

Tijger: 1926, 38, 50, 62, 74, 86, 98, 10, 22

Kat: 1927, 39, 51, 63, 75, 87, 99, 11, 23

Draak: 1928, 40, 52, 64, 76, 88, 00, 12, 24

Slang: 1929, 41, 53, 65, 77, 89, 01, 13, 25

Paard: 1930, 42, 54, 66, 78, 90, 02, 14, 26

Geit: 1931, 43, 55, 67, 79, 91, 03, 15, 27

Aap: 1920, 32, 44, 56, 68, 80, 92, 04, 16

Haan: 1921, 33, 45, 57, 69, 81, 93, 05, 17

Hond: 1922, 34, 46, 58, 70, 82, 94, 06, 18

Zwijn: 1923, 35, 47, 59, 71, 83, 95, 07, 19

Rat: 1924, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 08, 00

Buffel: 1925, 37, 49, 61, 73, 85, 97, 09, 21

In 2022 staan de sterren helemaal in het

teken van de tijger. Het wordt dus een

boeiend strijdlustig nieuw jaar!

Tijgers zijn de helden van de Chinese

dierenriem. Ze zijn dapper, enthousiast en

vrijgevig. Ze springen met passie en zonder

na te denken op onrecht. Zij hebben een

sterke behoefte aan vrijheid en lijken voor

het geluk geboren. Het zijn krachtige wezens

en natuurlijke leiders.

Maar de keerzijde van de Tijger is dat hij

wispelturig is en soms wat oppervlakkig. Hij

rekent vaak teveel op zijn goede geluk,

waardoor hij de verkeerde beslissingen kan

nemen. Een Tijger is ook erg koppig,

waardoor het dit jaar mogelijk moeilijker

wordt om oplossingen te vinden.

De moed, wispelturigheid en koppigheid van

de Tijger vergroten ook de kans op een

turbulent jaar, met maatschappelijk onrust,

oorlog en natuurrampen. Gelukkig is de

Tijger heel wendbaar en komt net als een

kat altijd op zijn pootjes terecht. En met zijn

gevoel voor humor en positieve instelling

kan hij overal het beste van maken.

Juist of onjuist? 2022 zal het antwoord

brengen!

Myriam Peleman

Vervolg van symboliek van de kleuren.

De Chinese horoscoop

Er was eens… een zwart sprookje

Een zwarte vlek besmeurde de landkaart:

roetzwarte bossen, door hevige branden

vernietigd tot zwarte aarde. Dorpelingen,

zwart van de honger, woelden in natte

akkers naar de laatste vruchten.

Alleen brood van zwart geworden graan

restte er nog. Een verdrietige

vogelverschrikker werd uitgelachen door de

gitzwarte kraaien die ongedurig het weinige

zwarte zaad, tussen de leisteen-zwarte

stenen wegpikten.

De zwarte markten deden gouden zaken. De

moe verweten potten en ketels werden

zwarter en zwarter in de loodgrijze

waterplassen. De zwarte schapen werden

vol overgave in de benige armen gesloten.

In lompen geklede, bijgelovige kinderen,

joegen zwarte katten het huis uit. En op het

leien dak van een schuur speelde de

schaduw een houterige vedelaar een

klagelijk requiem.

Hoekig en angstaanjagend tekende een

zwart gerookt kasteel zich af tegen de

dreigende horizon. Daar woonde, wat dacht

u, een beeldschone jongeling. Ravenzwarte

haren omkranste zijn scherp gelaatstrekken.

Gitzwarte ogen, donker als de nacht,

priemden wanhopig voor zich uit. Zwarte,

dreigende wolken dreven langzaam

dichterbij. Regen, wind en koude geselden

het reeds moe getergde, zo gekwetste land.

Zo kon het niet langer! Iedereen zag zwarte

sneeuw. De zwarte dood loerde om de

hoek…

‘Zadel mijn paard’ schreeuwde de knappe

knaap naar een verschrikte staljongen. Even

later verscheen uit de schaduw van de stal

zijn zwarte hengst schitterend opgetuigd.

Een paar minuten later ketsten de hoefijzers

al gensters uit de kasseien.

Langs holle wegen, door donkere dalen

reed de imposante gedaante het zwarte,

dreigende gebergte tegemoet waar achter

hij een schitterend wit gebergte vermoedde.

Hij moest en zou de roetzwarte hemel

opentrekken boven de diepe donkere ravijn

van zijn land.

Wordt vervolgd…

Beste lezers, In de volgende edities kan je

het kleurrijke vervolg lezen!

Myriam Peleman
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Rietveld in beeld !

Het bezoek van een

huisdier geeft

gezelligheid. Het help

om het geestelijk

welzijn te bevorderen.

Feestelijkheden werden

de voorbije maanden

dikwijls 'individueel'

aangeboden. Samen

creatief zijn én af en

toe samen eten in

kleine groep moet wel

kunnen.

Lekker eten en creatief

werk afleveren: de

mensen van Rietveld

kunnen er wat van.
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Trombose: noodzaak van windels !

Omzwachtelde benen, we zien het vaak bij ouderen. Waarom worden zwachtels

gedragen? Wat is het nut er van? Welke soorten zijn er? Wat kan er fout lopen bij

het aanbrengen? Op de eerste 2 vragen geeft onze CRA Dr Bruno De Gendt een

antwoord. Op de overige vragen vertelt verpleegkundige Erwin Van Hoecke ons wat

meer. Alles start met een probleem van de aders...

We beschikken over twee soorten bloedvaten:

de slagaders, die het zuurstofrijke bloed verdelen over het

lichaam.

Zij brengen het bloed van het hart naar het hele lichaam.

de aders, die het zuurstofarme bloed terugbrengen naar de

longen om het opnieuw van zuurstof te voorzien.

De aders vormen 2 met elkaar verbonden systemen: één

oppervlakkig systeem net onder de huid, en één diep systeem in

de spieren. Een deel van de oppervlakkige aders kunnen we

gewoon zien lopen onder de huid.

Een trombose is een bloedklonter die een bloedvat kan

verstoppen. Een oppervlakkige veneuze trombose is dus een

bloedklonter die gevormd werd in een ader van het oppervlakkige

systeem.

Het kan een aandoening op zich zijn, zonder duidelijke oorzaak,

maar het kan ook uitgelokt worden door bepaalde factoren, zoals:

- beschadiging van de aderwand (bijv. door naalden)

- vertraging van de bloedstroom (bijv. door spataders)

- verhoogde neiging tot klontervorming

(bijv. bij stollingsstoornissen, kanker, …)

- ontsteking van de aderwand.

Als een bloedklonter een ader verstopt, ontstaat altijd een

ontsteking van de bloedvatwand. Het gaat zeer dikwijls om een

spatader. Je voelt dan een pijnlijke streng, en de zone rond de

ontsteking wordt rood, warm en gezwollen. Betreft het een grote

ader met een meer uitgebreide ontsteking, dan kan dit gepaard

gaan met koorts.

Hoe dichter de klonter bij de kniekuil of de lies zit, hoe groter de

kans dat de ontsteking zich uitbreidt naar de aders van het diepe

systeem. Dan kan zelfs het hele been gezwollen zijn en warm

aanvoelen.

Een klonter in een

oppervlakkige ader is

een klinische

diagnose, d.w.z. dat de

arts zich veelal

baseert op uiterlijke

symptomen.

Eventueel kan

bijkomend onderzoek

nodig zijn:

als er onderliggend

ook een diepe veneuze trombose vermoed wordt;

als de diagnose niet duidelijk is;

als de trombose dicht bij de kniekuil of de lies zit;

Om de zwelling en de pijn te verminderen leg je best je been wat

hoger. Een elastische windel of een spataderkous, ’s morgens

aangelegd vanaf de voet naar boven toe, beperkt de zwelling. Als

de symptomen het toelaten, moet je blijven bewegen (wandelen).

Het vermindert de kans op uitbreiding naar de diepe aders.

De behandeling steunt op 2 pijlers: de ontsteking tegengaan met

een ontstekingsremmer en eventueel een bloedverdunner. Het

doel is om de symptomen te verlichten, en om uitbreiding naar de

diepe aders tegen te gaan.

Bruno De Gendt

HOEKJE VAN DE DOKTER

Bij het gebruik van windels ter hoogte van de benen onderscheiden we 2 soorten windels:
Nml: de korte rekverbanden (Rosidal) en de lange rekverbanden (Dauer)

De lange rekververbanden (Dauer):

• Elastisch

• 1 windel per onderbeen.

• 's morgens aan, 's avonds uit.

• Begint aan de voet (binnen - buiten)

• Kan op elk moment van de dag, wel liefst 's morgens,

aangezien dit enkel bij immobiele zorgvragers wordt

aangebracht.

= voor mensen die bedlegerig zijn.

De korte rekververbanden (Rosidal)

• Niet elastisch

• 2 windels per onderbeen in tegengestelde richting

• Kan meerdere dagen ter plaatse blijven.

• Aanbrengen voor het opstaan.

• 1 x per week vervangen.

• Wassen op 60 °, drogen, niet ophangen.

= voornamelijk voor mensen die kunnen rondstappen

-Nooit haakjes gebruiken (dient enkel om een windel te verpakken.)

-Aanbrengen met gelijkmatige druk, geen plooien.

-Posteren: soms is het nodig om holtes, oneffenheden op de benen weg te werken (bvb: met watten)

-Goede observatie is nodig: zijn er geen plooien? Is het been niet afgesnoerd? Bij ongelijke zwachteling ontstaat vochtophoping! Zijn er

geen blauwe tenen? Drukplekken?, Pijn?, Afzakken van de windels?

Voor het ter plaatse blijven van zowel Rosidal als Dauer kan er een nylon kniekous aangedaan worden. (plooi - kous)

(liefst bij vrouwen natuurlijk)

Wanneer te gebruiken:

-post - operatief (Na de operatie) -Falende of onvoldoende werking van de bloedvaten. -Opstapeling van lymfevocht in de weefsels.
-DVT (bij diepe veneuze trombose = bloedklonter - Bij wondroos.

Om zwelling en pijn bij een trombose te voorkomen is het aan te raden om windels te dragen
In ons wzc heeft het verzorgend personeel een aantal maanden geleden een vorming gekregen om windels op een correcte manier
aan te brengen. Immers: een windel is niet zo maar een rekkende stof die rond een been gedraaid wordt...

Wanneer niet te gebruiken :

-Ateriële insufficiëntie (onvoldoende bloedtoevoer door vernauwing / afsluiting van de slagader) -Hartdecompensatie (het hart
pompt onvoldoende bloed rond.) - Allergie aan compressiemateriaal.

Erwin Van Hoecke
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Goed om te weten: hoe hou je bloemen langer vers?

Tijdens de wintermaanden: wat doet vitamine D:

Skiën en sneeuw: wist je dit ?

Vitamine D zorgt ervoor dat er voldoende kalk in het bot wordt

afgezet en maakt het zo sterker. Daarom is het belangrijk in de

preventie van osteoporose of broze botten.

Hoewel we vitaminen nodig hebben, maakt ons lichaam die zelf

niet of te weinig aan. Vitamine D nemen we enerzijds op via het

zonlicht, anderzijds uit voeding.

Het is in hoge mate aanwezig in vette vis, vlees en eierdooiers.

Volgens recente studies zou een laag vitamine D-gehalte ook

een rol spelen bij andere gezondheidsproblemen: dikke

darmkanker, hart- en vaatziekten, diabetes, dementie…

Zo kreeg vitamine D de naam van supervitamine. Maar er is

nooit een oorzakelijk verband aangetoond tussen deze

aandoeningen en een vitamine D-tekort.

Het is waarschijnlijker dat een lage vitamine D-concentratie een

gevolg is van deze ziektes.

Vitamine D-supplementen kunnen een soelaas brengen bij

senioren en mensen die bijna geen blootstelling hebben aan

zonlicht.

(BRON: Het Zilverkrantje, wzc De Zilverlinde, februari 2020)

• Snij de steel schuin af onder stromend water.

• Verwijder eventueel doornen en kapotte bladeren.

• Kan je de bloemen niet direct in een vaas zetten? Leg ze dan tijdelijk in de koelkast.

• Als je ze in een vaas zet, zorg er dan voor dat de vaas schoon is en gebruik lauw water. Lauw water wordt sneller

opgenomen door de bloemstengels.

• Ververs het water elke dag om een ophoping van bacteriën te voorkomen.

• Voeg het bijgeleverde voedingszakje aan het water toe. Er kan ook een eetlepel Sprite en een kwart theelepel

bleekmiddel bij om energie te geven en de bacteriën te doden.

• Verwijder de bladeren die onder water staan.

• Kies een glazen of een plastic vaas. Metaal is minder geschikt voor snijbloemen. De te hoge zuurtegraad in het

materiaal kan schadelijk zijn voor je ruiker.

• Plaats je boeket nooit in fel zonlicht. Ook toestellen die warmte produceren (microgolfovens, koelkasten of tv-

toestellen) vermijd je best in de omgeving van je snijbloemen.

• Hou je bloemen uit tocht of uit de buurt van airco.

• (Over)rijp fruit geeft een schadelijk gas af. Het zorgt ervoor dat ze sneller uitbloeien. Zet dus nooit bloemen bij een

fruitschaal.

• Wees voorzichtig met rook. Hoe meer rook in huis, hoe korter de levensduur van bloemen.

• TIP! Viagra heeft hetzelfde effect op bloemen als op mensen, dat blijkt uit onderzoek. Maal een viagra-pil fijn en voeg

een mini-mespuntje toe aan het water. Dat zou ervoor moeten zorgen dat de houdbaarheidsdatum van je ruiker

verdubbelt.

wzc ark van noé, zomer 2019

…de eerste skilift bedacht werd in 1908 door de Duitser Robert Winterhalder? Daarvóór klommen mensen de berg op, wat snel

ging vervelen. Daar wilde Winterhalder iets aan doen en hij ontwierp een sleeplift die werd aangedreven door een windmolen.

Tot groot succes: tot de dag van vandaag worden veel ideeën van de uitvinder gebruikt in skiliften.

…je wereldwijd in 26.529 skiliften kunt stappen? Tienduizend exemplaren daarvan staan in de Alpen.

…de snelst gemeten speedskiër in 2016 met 254,958 km/u van de piste af ging? Dit record staat op naam van Italiaan Ivan

Origone. Hiermee verbrak hij het record van zijn broer, wat slechts 2 uur eerder was gezet!

…gekleurde sneeuw bestaat? Af en toe valt er zwarte, maar ook rode of gele sneeuw. Dat is vermoedelijk toe te schrijven aan

pollen in de lucht, stof of as en roet. Rode sneeuw kan je beter niet eten. De zogenaamde ‘watermeloensneeuw’, roodachtige

sneeuw die naar verse watermeloen ruikt, verkrijgt zijn kleur door gepigmenteerde algen die in ijs groeien. De sneeuw smaakt

heerlijk, maar je krijgt er darmklachten van.

…te veel sneeuw je gek kan maken? Pibloktoq is een vorm van hysterie die voorkomt bij mensen die rond de Noordpool leven.

Symptomen zijn onder meer echolalia, het zinloos herhalen van woorden en naakt door de sneeuw lopen.

…in 2016 in Sakatoon, Canada, het wereldrecord sneeuwballengevecht werd verbroken? Maar liefst 7681 mensen trokken de

straat op om elkaar te bekogelen met een goede sneeuwbal.

…de batterij van je telefoon tot 40% sneller leeg gaat als het vriest? De meeste accu’s zijn gemaakt voor temperaturen tussen

de 0° C en 35° C, warmer of kouder gaat minder goed. Het helpt om je telefoon zelf warm te houden, bijvoorbeeld in de

binnenzak van je jas.

…er ook wereldrecords zijn in sneeuwval? In de jaren 1998-1999 viel er in de staat Washington op Mount Baker bijna 29 meter

sneeuw in één winter.

wzc Groep Sint-Franciscus vzw, december 2019
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LITURGIE

Januari 2022:
Zaterdag 1 januari: Octaafdag van Kerstmis

FEEST VAN DE MOEDER GODS

Zondag 2 januari: OPENBARING VAN DE HEER

De wijzen komen uit het Oosten

Zondag 9 januari: DOOP VAN DE HEER

Zondag 16 januari: 2de zondag door het jaar: De bruiloft te Kana in

Galilea

Zondag 23 januari: 3de zondag door het jaar: Het Schriftwoord gaat

in vervulling

Zondag 30 januari: 4de zondag door het jaar: Geen profeet wordt

aanvaard i

Februari 2022:
Woensdag 2 februari: Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis)

Zondag 6 februari: 5de zondag door het jaar: Gooi uw netten uit

voor de vangst

Zondag 13 februari: 6de zondag door het jaar: Zalig de armen, wee

u rijken

Zondag 20 februari: 7de zondag door het jaar: Wees barmhartig

zoals uw Vader

Zondag 27 februari: 8ste zondag door het jaar: Een boom kent men

aan zijn vruchten

Maart 2022:

Woensdag 2 maart: ASWOENSDAG – Begin van de veertigdagentijd

In normale omstandigheden kunnen de bewoners deelnemen aan

een gebedsviering in de kapel of het askruisje ontvangen op de

kamer. De concrete organisatie wordt tijdig meegedeeld en

geafficheerd op dienst.

Zondag 6 maart: 1ste zondag in de veertigdagentijd: Door de Geest

naar de woestijn gevoerd

Zondag 13 maart: 2de zondag in de veertigdagentijd: Zijn gelaat

veranderde van aanblik

Zaterdag 19 maart: H. JOZEF- Bruidegom van de maagd Maria

Zondag 20 maart: 3de zondag in de veertigdagentijd: Geduld met

de onvruchtbare vijgeboom

Vrijdag 25 maart: AANKONDIGING VAN DE HEER – Maria boodschap

Zondag 27 maart: 4de zondag in de veertigdagentijd: De verloren

zoon

De liturgische kalender

Met mij is er totaal niets aan de hand.

Ik ben nog fit van lijf en van verstand.

Wel wat artrose in mijn heup en in mijn knie.

Als ik me buk, is het net of ik sterretjes zie.

Mijn pols is iets te snel, mijn bloeddruk wat te hoog,

maar ik ben nog fantastisch goed… zo op het oog.

Met de steunzolen die ik heb gekregen,

loop ik weer langs ‘s Heerens wegen,

kom ik weer in winkels en ook op het plein.

Wat heerlijk zo gezond te mogen zijn.

Wel gebruik ik een tabletje om in slaap te komen

en over vroeger wat te kunnen dromen.

Mijn geheugen is ook niet meer wat het was

en ben ik weer vergeten wat ik gisteren nog las.

Ook heb ik steeds meer last van mijn ogen

en mijn rug raakt langzamerhand wat meer gebogen.

Mijn adem is wat korter, mijn keel is vaak erg droog,

maar ik ben nog fantastisch goed… zo op het oog.

Het leven is zo mooi, het gaat zo snel voorbij.

Als ik kijk naar foto’s, over vroeger van mij,

dan denk ik terug aan mijn jeugdige jaren.

Wilde ik mooie schoentjes, moest ik daar heel lang voor sparen.

Ik ging fietsen en wandelen, overal heen.

Ik kende geen moeheid, zo ‘t scheen.

Nu ik ouder word, draag ik vaak blauw, grijs en zwart

en loop ik heel langzaam, vanwege het hart.

Doe het maar op uw gemak, zei de cardioloog,

u bent nog fantastisch goed… zo op het oog.

De ouderdom is goed, ja begrijp me wel,

maar als ik niet slapen kan en ik schaapjes tel,

dan twijfel ik of het wel waar is

en of schaapjes tellen niet wat raar is.

Mijn tanden liggen in een glas met water,

mijn bril ligt op de tafel even later.

Mijn steunkousen naast het bed op de stoel.

U weet dus wat ik met die twijfel bedoel.

Trek niets in twijfel, zei mijn pedagoog.

U bent nog fantastisch goed… zo op het oog.

‘s Morgens, als ik ben opgestaan

en eerst de afwas heb gedaan,

lees ik het nieuws in de krant.

Het werk in huis doe ik naderhand.

Ik doe de ramen, ik stof wat af,

ik kom tijd te kort, staat u niet paf?

Wel gaat alles wat traag,

heb na het eten wat last van de maag.

Maar ik wil niet zeuren, want het mag,

het is heel normaal bij de oude dag.

Aanvaard het rustig, zei de psycholoog.

U bent nog fantastisch goed… zo op het oog!

Een gedicht van Annie M.G. Schmidt

(BRON: GZAmenlijk De Hazelaar, juni 2020)

Nog fantastisch goed... zo op het oog (Annie M.G. Schmidt)

Anna Maria Geertruida (Annie) Schmidt
(Kapelle, 20 mei 1911 – Amsterdam, 21 mei 1995) was een Nederlands dichteres en schrijfster van verzen, liedjes, boeken, toneelstukken,

musicals en radio- en televisiedrama.

Annie M.G. Schmidt werd in Nederland en Vlaanderen vooral beroemd met kinderboeken als Pluk van de Petteflet (1971) en Abeltje (1953),

series kinderverhalen als Jip en Janneke (1952-1957) en kinderversjes als Dikkertje Dap (1950) en Het Beertje Pippeloentje (gebundeld in

1958). Generaties Nederlanders zijn met haar poëzie en verhalen opgegroeid, waardoor haar werk tot het collectieve geheugen van

naoorlogs Nederland is gaan behoren.
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Vlasbloem in actie !!

Aan allen een
vreugdevol 2022.
En we herhalen
onze
Nieuwjaarswens
van vorig jaar:
Wij hopen dat in
het nieuwe jaar
corona terug
gewoon een bier is,
Ranst terug
gewoon een dorp
en dat bubbels
enkel in
champagne zitten...


