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VOORWOORD

Na 2 zomers zonder al te veel optimistische

perspectieven staan we eindelijk weer voor

een ontspannende vakantie met weinig

beperkingen of andere sfeerbedervers.

Na 2 jaar corona kunnen we weer gewoon

klagen over té veel zon, té weinig water en

een gazon die té droog staat.

Hopelijk vindt u in deze warme tijden bij het

lezen van deze ‘Samen thuis’ terug de

nodige ontspanning en afkoeling.

Verkoeling zullen we hopelijk kunnen vinden

door te vertoeven in de natuur. In onze

sector gebeuren verplaatsingen naar buiten

dikwijls met rollators of rolwagens. Fijne

hulpmiddelen zolang ze op een veilige

manier gebruikt worden. In de gangen van

het wzc kan er op gebied van

rolstoelgebruik niet veel fout lopen. (Alles is

vlak en er zijn geen dorpels.) Vanaf het

moment dat men de wijde wereld intrekt

schuilen er potentiële gevaren.

Onaandachtzaamheid van de begeleider,

stoepranden, oneffenheden in de weg.

Gevaren die dikwijls vermijdbaar zijn. In

deze editie van ‘Samen thuis‘ geven we jullie

graag mee op welke manier men het best

met een rolwagen rijdt. Het lijkt eenvoudig

maar we zien dagelijks mensen ‘sukkelen’.

’t Ros Beiaard heeft ons verlaten, maar niet

voor lang, wat is 8 jaar wachten in een

mensenleven? We gniffelen nog wat na over

wat toch voor velen in onze regio dé

gebeurtenis van dit voorjaar was.

In ons hoekje van de dokter heeft Bruno De

Gendt het over ‘afasie’ : het zich willen

uitdrukken en niet kunnen, of de verkeerde

woorden gebruiken. Het is een fenomeen

dat bij onze bewoners met dementie wel

vaker voorkomt. Het wordt ook niet altijd

duidelijk herkend.

In ‘ten huize van … ‘ laten we Femke Van

Moorleghem aan het woord.

In onze organisatie is zij

preventieadviseur. Op

regelmatige basis komt

zij langs om te kijken en

te adviseren rond wat er

in ons wzc goed loopt en

wat beter kan op gebied

van veiligheid van de

werk - en

leefomstandigheden

(Voor zowel medewerkers

als bewoners)

Het is een functie die

soms vergeleken wordt

met die van een

politieagent met het

‘waarschuwende

vingertje’. Femke wil er

ons via ‘ten huize van..’

op wijzen dat een

preventieadviseur vooral

via overleg wil komen tot

een veiliger werk – en

leefklimaat.

In de symboliek van de

kleuren bekijken we deze

keer de kleur van de

liefde, het bloed, het

hart. Een kleur waarbij

ieder van ons het wel

warm van krijgt: rood.

En diaken Louis bekijkt

een brief over ouderen,

een paar jaar geleden

geschreven door onze

huidige paus. Wat staat

er in, wat was de

bedoeling van de paus?

Dit, en nog veel andere items in de zomerse

versie van ons infokrantje.

Veel leesplezier.

‘Samen thuis’ is ook te bekijken op onze

website: u vindt het op

www.wzcsintantonius.be.

Myriam Peleman (de symboliek van de kleuren: Rood), Bernadette De Clippeleir (Verantwoordelijke uitgever)), Claudine Defreyne

(familienieuws, liturgische kalender), Louis Bruyland (Werelddag voor grootouders en senioren) Dominik Van Daele (samenstelling,

naamsverandering van de verenigingen, op tocht met een rolstoel)

3-maandelijks tijdschrift, Zorg-saam ZKJ, juli 2021, Antwerpen X, P925433, V.u: B. De Clippeleir, wzc
Sint Antonius Grembergen, Rootjensweg 77, 9200 Dendermonde

De redactieraad:

Werkten mee:

Claudine Defreyne heeft ons wzc als pastoraal medewerker én als lid van onze redactieraad verlaten. Wij wensen haar van harte een

fijne nieuwe uitdaging toe. Wij willen haar ook danken voor haar warme bijdrage tot het welzijn van onze bewoners en voor haar

engagement als lid van onze redactieraad. Vrijwilligers / medewerkers / bewoners die zo'n 'lidmaatschap ' in onze redactieraad wel

zien zitten zijn welkom. (Op jaarbasis 4 samenkomsten waarbij we bespreken wat er in de volgende editie zal komen.)

Interesse? Gelieve u te wenden tot Dominik.

Bruno De Gendt (Hoekje van de dokter), Anja Pouliart (Referente dementie) Karen Van Rumst (Fan van 't Peird) en de medewerkers van de

administratie voor alle bewonersgegevens.

17 juni: voor het eerst

sinds meer dan 2

jaar: de 4 afdelingen

in 1 zaal samen

(Optreden van 5° jaar

zorg van Oscar

Romero College)

WZC Sint-Antonius Grembergen

Juli - augustus - september 2022
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Onze jarige bewoners

KlaKlavvererweide:weide:
Lutgardis De Vriendt (Overmere)

Rosa Van Geyte (Moerzeke)
Simonne Vandenbroeck (Hamme)
Erik Verschaetse (St-Gillis
Dendermonde)
Wilhelmijntje Stolk (Grembergen)

Titelvakje voor
leuke titel

Bewoners die verbleven in kortverblijf (situatie 09/06/22)

RietvRietveld:eld:

Jacobus Van Ginneken (Dendermonde)
Fabienne De Coen (Hamme)

Vlaspit:Vlaspit:

Raimond Vande Meersch (Grembergen)
Antoon Poppe (Zele)
Agnes D'heer (Zele)

Jarig in juli

Jarig in augustus

Jarig in september

Simone Van de Moortel - 02/07/1934

88 jaar - Rietveld kamer 0179 A

Margaretha Verhaegen - 05/07/1945

77 jaar - Vlasbloem kamer 0030 A

Justin Van Kerckhove - 06/07/1938

84 jaar - Vlasbloem kamer 0061 A

Edmondus De Rop - 07/07/1935

87 jaar - Vlasbloem kamer 0056 A

Romanus Beirens - 10/07/1931

91 jaar - Klaverweide kamer 0208 A

Piet Moens - 11/07/1941

81 jaar - Rietveld kamer 0112 A

Emile Martens - 16/07/1930

92 jaar - Rietveld kamer 0128 A

Maria De Block - 17/07/1939

83 jaar - Vlaspit kamer 0149 A

Maria De Ridder - 19/07/1936

86 jaar - Vlaspit kamer 0136 A

Jean Van Geyte - 24/07/1930

92 jaar - Klaverweide kamer 0204 A

Bertha De Smedt - 25/07/1947

75 jaar - Vlaspit kamer 0141 B

Christiana Van Cauwenberg - 27/07/1934

88 jaar - Vlaspit kamer 0145 A

Willy Segers - 02/08/1935

87 jaar - Klaverweide kamer 0221 A

Christiane Hermans - 02/08/1941

81 jaar - Klaverweide kamer 0211 A

Mariette Van Hoecke - 05/08/1934

88 jaar - Vlaspit kamer 0159 A

Diane De Hauwere - 05/08/1939

83 jaar - Vlaspit kamer 0157 A

Jannine Mertens - 08/08/1929

93 jaar - Klaverweide kamer 0222 A

Juliana De Block - 13/08/1925

97 jaar - Klaverweide kamer 0212 A

Andreas Van Acker - 15/08/1951

71 jaar - Rietveld kamer 0102 A

Lea Sacré - 16/08/1925

97 jaar - Vlasbloem kamer 0050 A

John Baert - 18/08/1937

85 jaar - Klaverweide kamer 0224 A

Greta Van den Bossche - 22/08/1955

67 jaar - Rietveld kamer 9174 A

Marie Louise Ryckaseys - 26/08/1943

79 jaar - Klaverweide kamer 275 A

Clementina Arijs - 04/09/1936

86 jaar - Vlasbloem kamer 0057 A

Emma Van den Eede - 05/09/1931

91 jaar - Rietveld kamer 0105 A

Adriana De Casper - 06/09/1931

91 jaar - Vlaspit kamer 0140 A

Celina De Ridder - 13/09/1939

83 jaar - Klaverweide kamer 0203 A

Frederik Abbeloos - 16/09/1929

93 jaar - Klaverweide kamer 0209 A

Liliane De Decker - 17/09/1933

89 jaar - Rietveld kamer 0103 A

Jennie Pieters - 21/09/1936

86 jaar - Vlasbloem kamer 0060 A

Maria Van Lombergen - 23/09/1937

85 jaar - Vlaspit kamer 0151 A

Rosina Jansegers - 28/09/1931

91 jaar - Vlasbloem kamer 0040 A

Vlasbloem:Vlasbloem:

André Poppe (Zele)
Jozef Vinck (St G - Dendermonde)
Jordin Van Steen (Buggenhout)
Bernadette De Saeger (Buggenhout)
Margaretha Verhaegen (Grembergen)
Cesar Dauwe (Zele)
Romaan Waegeman (Hamme)

Bewoners die verblijven in kortverblijf ( situatie 09/06/22)

RietvRietveld:eld:

Agnes Audenaert (Dendermonde)

KlaKlavvererweide:weide:
Jean De Mont (Dendermonde)
Marie Louise Ryckaseys (Baasrode)

Vlasbloem:Vlasbloem:

Alain Melon (Berlare)
Eric Van Raemdonck (Hamme)

Vlaspit:Vlaspit:

Maria Ruys (Hamme)

Een verjaardag op
leeftijd:

Maak er een mooie
dag van, je hebt al
vaak genoeg
kunnen oefenen !
......

Verjaardagen zijn
als chocolaatjes, je
geniet er veel
meer van als je ze
niet telt !
......

Je bent nog steeds
jong, je hebt alleen
meer
herinneringen !
......

Je wordt niet
ouder, je wordt
beter !
......

Een dag met een
bijzonder tintje
Je verdient
bloemen en
misschien wel een
lintje
Daarom deze
bijzondere wens
Voor een heel
uniek mens
Dat de vreugde en
het geluk van deze
dag je voor altijd
vergezellen mag …!
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Bernadette De

Saeger

(Buggenhout)

Vlasbloem

Nieuwe bewoners in de periode april - mei - juni (gegevens op 02/06/21)

Nieuwe bewoners:

Erik

Verschaetse

(St Gillis

Dendermonde)

Klaverweide

Fabienne De Coen

(Hamme)

Vlaspit

Jordin Van Steen

(Buggenhout)

Vlasbloem

Margaretha

Verhaegen

(Grembergen)

Vlasbloem

Raimond Van

de Meersch

(Grembergen)

Vlaspit

Andreas Baert

(Zele)

Vlaspit

Lisette Van Acker

(Zele)

Vlaspit

Marie-Louise

Quintelier

(Hamme)

Vlaspit

Marc Desmet

(Middelkerke)

Klaverweide
Marie Louise

Braeckman

(Middelkerke)

Klaverweide

Wij heten alle nieuwe bewoners van harte welkom, en wensen hen een
aangenaam verblijf in ons wzc
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De overleden bewoners (situatie op 14/6)

Vlasbloem

Clarisse Goossens

wed. Van Den Bossche Paul

°Gent 03/08/1934 +18/03/2022

Lia Catteauw

wed. Oste Willy

°Lendelede 02/03/1940 +04/04/2022

Cesar Dauwe

°Overmere 05/04/1933 +19/04/2022

Wily Everaert

echtgen. Straetmans Paula

°Dendermonde 30/08/1940 +28/04/2022

Marcella Schepens

wed. Van de Velde Willy

°Zele 22/12/1938 +14/06/2022

Viktor (6 april 2022)

Zoontje van Christophe De Bock en Nele Van Hoecke, kleinzoon van Erwin Van Hoecke (medewerker Klaverweide) en Kristine Verhofstadt

(nachtdienst)

Ella en Juliette (14 april 2022)

Dochtertjes van Gianni Van Acker en Evelien Hellinckx, kleindochters van Nancy Van Praet (medewerker nacht)

In het huwelijk getreden:

De medewerkDe medewerkers:ers:

Nieuwe medewerkers:

Maureen Baert

In dienst sinds 14/03/2022

Woonplaats: Dendermonde

Verpleegkundige Vlaspit

Nathalie Verschelden

In dienst sinds 19/04/2022

Woonplaats: Grembergen

Zorgkundige Vlasbloem

Kaat Hermans

In dienst sinds 30/05/22

Woonplaats: Grembergen

Onderhoud Vlaspit

Luc De Proost

In dienst sinds 04/04/2022

Woonplaats: Grembergen

Kiné

Brandon De Corte

In dienst sinds 25/05/2022

Woonplaats: Hamme

Logistiek Klaverweide

Bram Hertegone

In dienst sinds 01/06/22

Woonplaats: Wetteren

Diensthoofd keuken

Vlaspit

Jos Baetens

echtgen. Van Acker Achiel

°Grembergen 31/05/1938 +15/03/2022

Pierre Arbyn

wed. Peleman Anita

°Zele 16/10/1945 +16/04/2022

Celina Bonnaerens

wed. Horlez Frans

°Aalst 13/12/1938 +19/04/2022

Patricia Robbe

°Lokeren 01/04/1959 +20/04/2022

Liliane Vande Putte

°Oostende 23/06/1950 +20/04/2022

Marleen Vercauteren

echtgen. Boone Willy

°Zele 20/08/1956 +29/04/2022
Klaverweide

Fedor Depauw°Ronse 25/08/1936 +12/03/2022

Joanna Blindemanwed. Buggenhout Honoré °Grembergen 10/11/1933 +21/03/2022

Frans Meirsman°Zele 01/04/1944 +23/04/2022

Luciana Tonnelierwed. Verhelst Pierre °Grembergen 06/04/1933 +11/06/2022

Rietveld

Yvonne Schelstraete

wed. Adam

°Dendermonde 01/07/1921 +27/03/2022

Maria Dierickx

wed. Philips Benoni

°Denderbelle 29/03/1927 +03/04/2022

Simonne Rooms

wed. Mys

°Moerzeke 11/12/1931 +07/05/2022

Celestine De Smet

wed. De Bruyne

°Hamme 09/04/1928 +23/05/2022

Albertus De Geyter

wed. Van Overstraeten Maria

°Zele 05/06/1923 +30/05/2022

Wij gedenken overleden familieleden van medewerkers.

Leon De Waele (°15 september 1927- +22 februari 2022), vader van Monique De Waele (Medewerker Kiné)

Paula Van Uytvange, schoonmoeder van Clara Vermeir (medewerker Klaverweide) en van Martine Praet (medewerker Keuken)

Kelly Geerinck (medewerker Vlaspit) en Tom Van Herck (Op 11 juni 2022)

Medewerkers die een kindje in hun gezin / familie mochten verwelkomen:
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Ros Beiaard in Dendermonde, het was de moeite !!

Twaalf lange jaren keek elke

Dendermondenaar en menig bewonderaar

van “immaterieel cultureel erfgoed”

(erkenning door UNESCO) ernaar uit. Want

“ons peird” zou uitgaan.

Het Ros Beiaard, een paard met een verhaal

dat zijn oorsprong kent in de Middeleeuwen

en omringd wordt door vele tradities.

Op zondag 29 mei was het dan zover. Heel

de stad baadde in rood-wit: de gevels

bekleed met Dendermondse vlaggen, rood-

witte bloemen op de vensterbanken, de

winkels sierden hun etalage in rood-wit …

zelfs de lingeriewinkel deed mee.

Heel even voelde Dendermonde als een

belegerde stad. Geen enkel voertuig mocht

de stad nog in, ook fietsers werden geweerd.

Dranghekkens ter hoogte van de ingangen

van het stadscentrum zelf. Een helikopter

cirkelde rond boven de stad. Politiewagens

aan de stadsrand.

Maar dan kwam het volk. En ze kwamen met

velen. 85000 toeschouwers! Groot, klein,

jong, oud, rasecht Dendermondenaar, van

heinde en verre … Klaar om een ommegang

bol van Dendermondse geschiedenis te

aanschouwen. Dans, muziek, bewegende

praalwagens, talloze dieren, steltenlopers …

En dan wachten op de 3 gildenreuzen

(Indiaan, Mars en Goliath), de knaptanden, de

vendeliers, de buskruitschutters, de

hellebaardiers. En terug wachten … Tot het

moment waarop de eerste klanken van het

rosbeiaardlied weerklonken, gespeeld door

de Ros Beiaardharmonie. En dan … ’t Ros

Beiaard! Gedragen door de pijnders, bereden

door de 4 heemskinderen. De gebroeders

Cassiman kweten zich voortreffelijk van hun

taak. De show op de Grote Markt was

uitbundig, zelfs een vastgereden wagen kon

de feestvreugde niet temperen.

Maar dan ging het richting de Hollandse

Kazerne. Het terrein stond zwart (of liever

rood-wit) van het volk. Nog een laatste dans

van de reuzen voor het Ros Beiaard. Nog een

laatste parade van “ons peird” voor het weer

in zijn stal verdween. Voor 8 jaar deze keer,

want in 2030 breekt de 'Rosbeiaardgekte'

weer los in Dendermonde.

En mocht er toch één traditie zijn, die mag

verdwijnen, laat het dan de regen zijn. Want

ons peird blinkt nog zo mooi in de zon!

De bijgevoegde foto's zijn gemaakt tijdens de mini

- Ros Beiaard ommegang. Een enorm sfeervolle en

prachtige uitgewerkte stoet door de leerlingen

van de plaatselijke lager school. (VLEK) Enorm

gesmaakt door onze bewoners !
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Klaverweide in actie !
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Hoekje van de dokter

In het hoekje van de dokter laat onze CRA (coördinerend en raadgevende arts)

zijn licht schijnen over een veel voorkomend probleem / aandoening bij

ouderen. Voor deze editie is dat afasie. Afasie ontstaat na een ziekte of een

letsel. Deze kunnen moeilijkheden veroorzaken met het verwerken, formuleren

en begrijpen van gesproken en geschreven taal.

Afasie ontstaat door een probleem in de linkerhersenhelft, waar het belangrijkste gebied ligt voor taalontleding en spraak. Meestal is een

hersenbloeding of -infarct verantwoordelijk.

Afasie kan zich op 3 verschillende manieren uiten:
1. Niet-vloeiend : de spraak is moeizaam en hortend, maar het begrijpen van taal is vaak beter bewaard.

2. Vloeiend : de spraak zelf is vloeiend en moeiteloos, maar begrijpen van taal lukt vaak minder goed. Woorden die men wil zeggen

(doelwoorden) worden vervangen door andere woorden (parafasie). Zo kan de betekenis verwant zijn aan het doelwoord (bv. ‘stoel’ i.p.v.

‘tafel’), kunnen er klanken van het doelwoord gewijzigd zijn (bv. ‘blinder’ i.p.v. ‘vlinder’) of is het doelwoord niet meer herkenbaar (bv.

‘blander’ i.p.v. ‘vlinder’).

3. Woordvindingsproblemen: de spraak is vloeiend, maar men heeft moeilijkheden om op woorden of namen te komen.

De graad van afasie hangt af van de plaats en uitgebreidheid van het infarct of de bloeding.

We onderscheiden milde, matige en ernstige afasie.
1. Bij milde afasie is een normale communicatie nog mogelijk.

2. Bij matige afasie kan de patiënt nog spreken en begrijpt hij wat er gezegd wordt, maar heeft hij wel grote moeite om zich uit te drukken.

3. Bij ernstige afasie zijn alle taalfuncties (spreken, begrijpen, lezen en schrijven) ernstig verstoord.

Mensen met afasie hebben bovendien vaak last van depressieve gevoelens.

Hoe stelt je arts de aandoening vast?
Afasie wordt duidelijk wanneer de arts in gesprek gaat met de patiënt. Een hersenbloeding of beroerte is meestal bekend.

Hoe ga je om met een bewoner met afasie

1. Spreek traag en duidelijk, terwijl je naar hem kijkt.

2. Gebruik zoveel mogelijk eenvoudige woorden en zinsconstructies.

3. Breng één onderwerp per keer aan.

4. Herhaal zo nodig de essentiële zaken.

5. Wees niet ongeduldig en geef voldoende tijd om te antwoorden.

6. Onderbreek hem niet voortdurend en probeer niet voor te zeggen wat je denkt dat hij bedoelt.

7. Zeg steeds of je hem begrepen hebt en vraag na of hij heeft begrepen wat jij gezegd hebt.

8. Formuleer je vragen op een ondubbelzinnige manier.

9. Zorg ervoor dat elke vraag maar één onderwerp heeft, zodat ook het antwoord makkelijk is.

10. Gebruik zo nodig geschreven mededelingen. Ook gebaren, gelaatsuitdrukkingen, tekeningen,… kunnen helpen.

Wat is een hittegolf?

Een hittegolf is een belangrijke opwarming van de lucht of

verspreiding van een hete luchtlaag over een bepaald

gebied gedurende enkele dagen tot enkele weken. Indien

in de voorziening op twee opeenvolgende dagen een

temperatuur van 29°C bereikt wordt, moet het hitteplan in

werking gesteld worden.

Wat kan je doen als het warm is?

• Regelmatig drinken (zo weinig mogelijk gesuikerde

limonades).

• Licht aankleden (katoenen kledij dragen).

• Vroege namiddagzon vermijden.

• Een ventilator gebruiken, dit geeft een aangenaam

frisser gevoel. (Dit moet natuurlijk iedereen voor

zichzelf uitmaken. Sommigen krijgen er een

verkoudheid van.)

• Inspanningen vermijden.

• Aan de zonnekant de zonnewering laten zakken en

de ramen sluiten tot de zon weg is.

• Zoveel mogelijk ramen en deuren openzetten en

tocht of luchtstromen veroorzaken zodra de

buitentemperatuur gezakt is.

Hoeveel moet je drinken tijdens een hittegolf?

Bij warm weer moet iedereen meer drinken dan hij/zij

dorst heeft (1,5 liter/dag). Dat zijn 8 glazen buiten de

maaltijden.

Wat kan je best eten?

• Vers seizoenfruit.

• Gebakken en gestoofde eetwaren.

• Frisse salades, maar was deze rauwe groenten wel

grondig.

Wat moet je vermijden?

• Vlug bederfbare producten: vleeswaren, melk,

boter, verse kazen.

(BRON: 't Bronneke, wzc Aqua Vitae vzw, juli-augustus-

september 2020)

Een hittegolf ?!
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De symboliek vDe symboliek van de kleuran de kleurenen

Rood is in het additieve kleursysteem een primaire kleur. In het subtractieve kleursysteem is het een secundaire kleur. Het is

de complementaire kleur van groen resp. cyaan. Het is de tint met de krachtigste symboliek.

Rood licht bevindt zich aan het eind van het lichtspectrum dat nog door het menselijk oog kan worden gezien. De golflengte

van rood licht bedraagt ongeveer 700 nanometer. Kleuren met nog lagere frequenties kunnen niet door mensen, maar wel door

sommige dieren gezien worden, daaronder vallen vooral insecten. Deze kleuren worden infrarood genoemd.

Deze kleur staat voor

energie, enthousiasme,

kracht, warmte en

opwinding. Naast deze

positieve heeft rood ook

negatieve associaties,

zoals angst, gevaar of

bloed. De kleur rood

verhoogt onze hartslag,

waardoor het mensen

stimuleert om sneller

actie te ondernemen.

Symbolische

betekenissen van rood

hangen hiermee samen,

het is de kleur van de

woede, wordt verbonden

met de oorlogsgod Mars, vandaar dat de rode planeet Mars,

genoemd is naar deze god. De positieve kijk op het hart is die van

liefde en verbondenheid. Denk maar aan de rode hartjes in de

periode van Valentijnsdag. Wandel je door de stad dan zie je in

bepaalde buurten een rode gloed van lampen en lokkende

neonwoorden, veel voetgangers en traag rijdende wagens met

bestuurders, die allemaal ‘zoekende’ zijn. Dat is weer een ander

aspect van rood.

In het oosten heerst over rood vooral een zeer positieve sfeer. In

China staat het voor feestelijkheid, welvaart, geluk, liefde,

populariteit en macht. De kwaliteit van een Chinees restaurant

wordt aangeduid met het aantal rode lampionnen. Vrouwen trouwen

traditioneel gekleed in rood. Op deuren en wanden prijken in China

vaak rode wandversieringen, en koppels slapen vaak onder een

rode deken. In tegenstelling tot het westen is in China aan erotiek

de kleur geel verbonden.

Ook in het westen symboliseert de kleur rood vreugde, weelde,

adel en elite. Het gebruik van de rode loper bij officiële

aangelegenheden, herdenkingen en feesten benadrukt dit ten volle.

In de politiek spreekt deze kleur ook boekdelen.

Rood van de Russische revolutie, het rode boekje van Mao, het rode

gevaar tijdens de koude oorlog, de rode vlaggen van het

socialisme.

Opvallend is dat in de Verenigde Staten de kleur rood juist wordt

gebruikt voor de conservatieve Republikeinse Partij.

In de sport
Ferrari-rood: Is niet weg te denken uit de autosport. Rode auto’s

stralen jeugdige levenskracht, sportiviteit en snelheid uit.

In een voetbalmatch geeft de scheidsrechter een rode kaart. Dus de

speler moet uit het veld. De voetbalfans in het stadion onthalen

deze beslissing met veel luid boe-geroep. Denk je hierbij niet

letterlijk én figuurlijk aan het effect van de rode lap op de stier?

In de reclame
Indien u mensen wilt aanzetten tot actie maar tegelijk ook liefde en

passie wilt uitstralen kiest u best voor de kleur rood. Daarnaast

wekt rood een gevoel van honger op, ideaal voor voedselketens

dus.

Men onderscheidt flessenwater in ‘rood’ en ‘blauw’, waarmee rood

staat voor koolzuurhoudend bronwater, en blauw voor niet

bruisend. Dit onderscheid werd oorspronkelijk alleen gemaakt door

het merk Spa.

‘En dan is er koffie’: Deze reclameslogan roept het beeld op van een

bepaald soort koffie. Ook door u waarschijnlijk gekend. (DE)

En tenslotte : Coca Cola: Dat is rood in het kwadraat.

Je kunt geen verf kopen in de kleur CocaCola-rood, de kleurformule

hiervan blijft geheim. Dus als je die unieke kleur ziet, weet je

meteen om welk merk het gaat.

Spreuken:
Morgenrood, regen in de sloot: rood opkomende zon betekent vaak

regen.

Zo rood als een kreeft: een rode kleur hebben. (kreeft wordt

knalrood tijdens het koken).

Werken als een rode lap op een stier: onmiddellijk erg kwaad

maken (Zie ‘sport’ hierboven).

Goud en koper zijn beide rood: Schijn bedriegt; de innerlijke waarde

kan men niet altijd berekenen naar het uiterlijk.

Groene kersen worden rood. Kinderen worden grote mensen;

mettertijd komt alles terecht.

En…zoals in vorige edities sluiten wij af met het vervolg van ons

verhaal.

Myriam

Lees in de vorige editie van ‘samen thuis’ wat vooraf ging Ook in de laatste editie van 2022 gaat het verhaal verder!

Was het de oververmoeidheid of de drang naar een beter leven? Opeens sloegen enorme regendruppels zijn liefelijke droom

aan diggelen. Bliksemflitsen, kletterende donderslagen, tollende, gierende rukwinden, een ondoordringbaar grijs traliewerk

van pijpenstelenregen. Weg was de lieflijke droom over het land van melk en honing.

Bloedrode modderstromen gutsten van de bergwanden. De kletsnatte okerrode weg die moest gevolgd worden leek eindeloos.

Mens en dier werden overweldigd door een duivelse orkaan. Geen rots, geen boom, geen enkele schuilplaats was er te vinden

zover het oog reikte. Er zat niets anders op dan terug te keren naar de spelonken en daar ‘betere tijden’ af te wachten in het

bezonken rood van een overhangende rotsrichel. De tijd druppelde samen met de stromende regen weg. Ze leken paard en

ruiter gevangen te houden in de kille schuilplaats.

Plots leek de wereld te vergaan in een scharlaken inferno. Helse bliksemzwaarden doorkliefden een puntige rotskam. De door

de natuur gebeitelde rots spleet uiteen en geluid van vallende stenen versterkte de helse percussie van het krakende ritme van

donderslagen die echode in de kloof. De zo onversaagde avonturier kon geen kant meer op. Verzengende, naar solfer ruikende

hete lucht benam hem de adem en drukte paard en ruiter in een kleine nis. Vol ongeloof voelde hij de rotswand wijken.

Voorzichtig tastend ontdekte hij in de afbrokkelende rotswand een doorgang en trok hij, de klauwende paardenhoeven

ontwijkend, het hinnikende, doodsbange dier een droge grot in.

Onverwacht priemde een helwitte bliksemschicht door de smalle rotsspleet en verlichte heel even de kleine ruimte waarin hij

terecht gekomen was. Eén luttele seconde ontwaarden zijn ogen een met koper beslagen karmijnrode kist. In het helle licht,

wervelden heel rustig robijnrode, wijnrode, vermiljoenrode stofdeeltjes op en neer.

“Mijn geest is aangetast, mijn ogen zijn verbrand door de felle bliksemlichten. Ben ik, deze keer, in een onwezenlijke

nachtmerrie beland?” flitste door het hoofd van de angstige eenzaat.

Het volgende hemellicht bewees het tegendeel. Wat hij zag was écht! Hier waren mensen binnen geweest. Hier verborgen

wanhopige mannen en vrouwen hun dierbaarste en kostelijkste voorwerpen voor naderend onheil…

Wordt vervolgd…

Deel 3
Rood !
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Met zijn allen tegen vallen !
(14 - daagse van de valpreventie)

Tijdens de 14 daagse van de valpreventie was er een speurtocht waarbij deelnemers zochten naar ontbrekende woorden in een 'val -

preventie - veilige' slagzin. We willen u de antwoorden niet onthouden. Potentiële 'vallers' kunnen er misschien baat bij hebben.

1. Een riempje achter de hiel of een gesloten schoen, om veilig te stappen heb je deze zeker vandoen.

2. Zorg voor voldoende licht, dan heb je een beter zicht.

3. Kom je duizelig uit je stoel of bed, wacht dan even voor je je eerste stappen zet.

4. Wil je veilig gaan zitten of staan, neem dan eerst je leuningen van stoel of rolstoel vast en ga dan pas op de baan.

5. Zorg ervoor dat je in beweging blijft, zodat je niet teveel verstijft.

6. Drink een glaasje met verstand en eet gezond, dan val je minder makkelijk op de grond.

7. Met een slaappil minder, voorkom je vallen en dus veel hinder.

8. Met veel rommel op de vloer, ligt het vallen op de loer.

9. Wil je weten hoe je met een rollator rijdt, kom naar de kiné, zij maken voor jou graag tijd.

10. Zie je niet goed meer door je ogen of bril, laat dan tijdig weten dat je naar de oogarts wil.

Proficiat aan de velen die alle spreuken gevonden hebben.

We wensen u allen een beweeglijke en 'valarme' zomer toe

Tijdens de 14 - daagse waren
er tal van activiteiten.
Activiteiten met de focus op
bewegen, bewegen bewegen !
Rollatordans,
preventieparcours, vijverpad,
evenwichtsoefeningen,..
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Verenigingen in Vlaanderen; wie is wie ?

Het verenigingsleven in Vlaanderen heeft

het niet gemakkelijk. Mensen willen wel

ontspannende activiteiten doen met hun

gezin, maar steeds minder met anderen.

Daarvoor zijn verschillende redenen.

1. Corona heeft er voor een stuk voor

gezorgd dat we meer en meer eilandjes zijn

geworden. (Veel contact met externen wordt

best vermeden.)

2. Het ontspanningsaanbod is zo groot en

zo divers dat er overal wel iets te doen is.

Vroeger was er niet veel; wanneer een

vereniging een souper of een kwis

organiseerde dan werd daar reikhalzend

naar uitgekeken.

3. Door gebruiksvriendelijke smartphones

en het internet is het voor de meesten veel

gemakkelijker (in vergelijking met vroeger)

om op eigen houtje iets te organiseren.

De verenigingen vandaag de dag proberen

alles om hun ledenaantal terug op peil te

krijgen. Dat doen ze door een aanbod te

verzorgen waar ze echt wel een

meerwaarde mee kunnen bieden. Mensen

die aan activiteiten van het verenigingsleven

deelnemen zijn meestal (behalve natuurlijk

bij de jeugdbewegingen) van het iets oudere

type. Dit segment van de bevolking is de

voorbije decennia veel ‘hipper’ geworden.

(Verveling kennen ze niet en activiteiten

doen ze op eigen houtje.) Om hen aan boord

te krijgen willen de verenigingen af van het

oubollige imago van vroeger.

Eén van die oplossingen om van dat imago

af te raken, of om tot een opfrissing te

komen, zien zij dikwijls in een

naamsverandering. (dit gebeurt bvb ook bij

namen van politieke partijen). KBG of KAV of

KVLV klinken heel passé. Op korte tijd zijn

vele namen veranderd. Om te weten wie wie

is zetten we ze graag op een rij.

KVLV wordt FERM

Vrouwenvereniging KVLV verandert na een

halve eeuw van naam en kiest voor Ferm.

De wortels van KVLV liggen in 1911 bij de

Boerinnenbond. Daaruit ontstond in 1971

het Katholiek Vormingswerk voor Landelijke

Vrouwen (KVLV).

Na een halve eeuw heeft KVLV voor een

nieuwe merknaam gekozen.

Opzet is de vorming van een grote

beweging van en voor vrouwen en hun

families op het platteland. "De

krachtenbundeling en het nieuwe merk zijn

het antwoord op wat vrouwen vandaag

willen: meer evenwicht in hun leven, minder

zorglast, minder zorggeweten en meer

vrije tijd".

KAV is FEMMA geworden.
KAV (Kristelijke Arbeiders

Vrouwenbeweging) maakte in 2012 bekend

dat ze voortaan Femma gingen zijn. De

naamsverandering komt er na een lang

herbronningsproces en benadrukt nogmaals

dat alle vrouwen welkom zijn bij deze

vereniging, ongeacht hun geloof, job of

herkomst.

De naam straalt volgens de leiding elegantie

en vrouwelijkheid uit. "De

naamsverandering is geen marketingstunt,

maar het logische gevolg van een uitgebreid

herbronningsproces.

Ziekenzorg CM is Samana
geworden.
Volgens de leiding was een nieuwe naam

noodzakelijk voor de toekomst van de

vereniging. De nieuwe naam stelt hen beter

in staat om begrijpen wie ze zijn en wat ze

wensen te betekenen in de samenleving.

Samana moet je zien als de samentrekking

van 'samen' en 'mana' Samen is het

belangrijkste woord van van de beweging.

'Mana' betekent levens - kracht. Samana is

dus samen krachtiger of gemakkelijker. De

kracht van samen.

KBG is Okra geworden
De ‘gepensioneerdenbond was tot voor

2006 bekend als de Kristelijke Beweging

voor Gepensioneerden (KBG), maar

veranderde toen, naar aanleiding van haar

vijftigste verjaardag, haar naam in OKRA. Ze

telde in 2009 218.000 leden in Vlaanderen.

BGJG is GEZINSBOND geworden
De 'Bond van de Talrijke Huisgezinnen',

zoals de Gezinsbond aanvankelijk heette,

kwam in 1921 tot stand als sociale beweging

voor het gezin.

Sinds 1960 is de naam 'Bond van Grote en

van Jonge Gezinnen'.

Aanvankelijk waren de materiële noden van

de gezinnen prioritair, maar gaandeweg

kreeg de Bond ook meer aandacht voor

thema's zoals de relatie tussen man en

vrouw, tussen ouders en kinderen, de

opvoeding van de kinderen, de emancipatie

van het gezin, rechten van kinderen, enz...

Op 23 februari 2002 werd de naam Bond

van Grote en Jonge Gezinnen officieel

gewijzigd in ‘Gezinsbond’. Ze willen een

BOND-genoot zijn op de weg die mensen

met hun gezin afleggen.

CMBV is Markant geworden.
Christelijke middenstands - en

burgervrouwen. Het is een netwerk van

ondernemende vrouwen die in alle

openheid ontmoetingen, persoonlijke

ontplooiing en zorg voor de samenleving

nastreven. Ze starten vanuit een christelijke

inspiratie en hun engagement bestaat uit oa

vormende –en culturele avonden, leesclubs,

leren beleggen, culturele uitstappen en

bezoeken van tentoonstellingen, wandelen,

culinair koken,…

De naam Markant werd gekozen in 2001 en

hij dekt beter de lading dan het vroegere

CMBV. De naam staat voor een duidelijk

engagement, dat beter aansluit bij de

vernieuwde werking. Dezelfde doelstelling

behouden en het christelijk aspect wordt niet

verwaarloosd.

Een opmerkelijk gegeven bij dit alles is dat

jeugdbewegingen sinds hun bestaan nog

nooit veranderd zijn van naam. (Chiro,

scouts, KSA, KLJ,..) Het zal toch niet zijn dat

jonge mensen behoudsgezind zijn terwijl

ouderen graag wel eens veranderen?...

Wij hopen dat wij met dit artikel u een

beetje wegwijsgemaakt hebben in de

benaming van een aantal verenigingen.

Indien wij er vergeten zijn: onze

verontschuldigingen daarvoor. we denken

wel dat we de meest voorkomende

vernoemd hebben. Bij de duivenbond zullen

er waarschijnlijk ook wel een aantal van

onze bewoners aangesloten geweest zijn,

maar dat zou ons te ver leiden...

In ons wzc zijn of waren velen actief lid in het verenigingsleven op hun parochie. De voorbije jaren hebben de meeste van die

verenigingen een naamsverandering ondergaan. (soms zelfs naar gelijkende namen) Sommigen weten niet meer wat wat is. We zoeken

het uit!
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De oplossingen van vorige keer:

ZOEK DE WOORDEN (De perfecte concentratieoefening)

De 12 overblijvende letters van

onderstaande woordzoeker

vormden: MIDDENKLASSE

De 12 overblijvende letters van

onderstaande woordzoeker

vormden: OORVERDOVEND

Onze redactie heeft

geen 100 % correct

antwoord op de 2

woordzoekers

ontvangen. De prijs

blijft dus in de kast.

Voor de nieuwe 2

woordzoekers

(rechtsboven en

rechtsonder) maakt

u wel weer kans op

een prijs. Bezorg

ons de 2 te zoeken

woorden ten laatste

op vrijdag 12

augustus. (in de

klachten - en

suggestiebus aan

het onthaal. Vergeet

uw contactgegevens

niet te vermelden.

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.

AANRECHT - ACHTERBALKON - BITTER - BREIEN - CANADA -

CEDER - CLAIM - COMFORT - EIROND - EMBRYO - EUREKA -

FRAME - HANDCREME - HAVIK - HEETHOOFD - HETZE -

INSIDER - INTEGREREN - LOGISCH - MESJE - NAJAAR -

NUANCE - SNERT - TEPEL - THEMA - VITESSE - VOLUME

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.

BEIGE - EDELEN - EICEL - HONINGKOEK - HOOIZOLDER -

JASZAK - JETLAG - KABINETSNOTA - KLANT - KLASSE -

KOMEET - KRIEK - KROMPRAAT - LEGATOR - NAVEL -

NULNUMMER - PAKJE - PARELCOLLIER - PEGEL - PLUKJE -

POEMA - PRIMEUR - PRIVE - REIKEN - SPREI - TRITS - VIOOL

Zin in een kruiswoordraadsel?

HORIZONTAAL

1 soort testament 7 brievensnoer 8 insecteneter

10 Verenigde Staten 11 langspeelplaat 13

boom 15 pl. in Portugal 16 in plaats van 18 riv.

in Italië 20 pl. in Noord-Brabant 22 stoomschip

23 marktplein 24 plant 25 bede 27 breekbaar 29

voegwoord 30 vuurpijl 32 lengtemaat 34

afgemat 36 rangtelwoord 38 optie 40

onderofficier 41 Europees Parlement 42

halfbloed 44 Europese hoofdstad 45 pl. in

Canada.

VERTICAAL

1 wilde kat 2 vruchtbare plaats 3 dominee 4

cerium 5 ijshut 6 huidziekte 9 leersoort 12

heerser 14 vreemde munt 15 politieke partij 17

per expresse 19 kruisboog 20 familielid 21

waakzaam 22 misdadig 25 pl. in Zuid-Holland

26 schaakstuk 27 watertje 28 vet 31 boksterm

33 voorkant 35 in tweevoud 37 uitgestorven

vogel 39 droogvloer 43 ondernemingsraad 44

niet even.
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Foto boven: onze vorige Kapper

Etienne op de dag dat hij op

pensioen ging. (hier met Ingrid en

Rosanne)

Rietveld in beeld
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EEen ten tocht met een rocht met een rolwagenolwagen

Wat doe je vooraf :

• Kijken of de rolstoel geschikt is voor

de bewoner. (Smal-breed)

• Controle van de banden.

• Indien nodig voetstukriem voorzien.

• Ben je voorzien op de

weersomstandigheden ?

• Draagt de bewoner goed

aansluitende schoenen.(Verliezen

tijdens tocht !)

• Is de zithouding van de bewoner

goed ? (Rechtop)

• Spreek vooraf met de bewoner,

maak je bekend. (Vertrouwen

bewoner-chauffeur)

Tijdens de rolstoeltocht :

• Wanneer er geen voet – of fietspad

is en je gaat individueel met een

rolstoelgebruiker op stap dan

gebiedt de wegcode (Art 42.2.2) je

om links van de weg te stappen.

(Chauffeur met rolstoel =

voetganger)

• Ga je in groep met verschillende

rolstoelen op weg dan hoef je geen

voet – of fietspaden te volgen. Ga je

op de rijbaan, dan moet je rechts

stappen. (Art. 42.3.)

• Rij niet té vlug. Volg je een smal pad,

rij dan in het midden.

• Ben je in groep, zorg voor een

tussenruimte van minstens 1 meter.

Wees steeds aandachtig. Zorg dat je

elk obstakel ziet !

• Maak geen bruuske manoeuvres, de

wandeling moet aangenaam blijven

voor de rolstoelgebruiker.

• Tracht ook tijdens de tocht te

communiceren met de bewoner.

(Vertrouwen.)

• Zet de rolwagen met beide remmen

vast wanneer je de bewoner even

alleen laat. (Bvb. om iemand anders

te helpen.)

PROBLEEM 1: Een stoeprand of
hoogteverschil oprijden

1. Plaats de rolstoel met z’n voorkant

recht en dicht voor de stoeprand

2. Verwittig de bewoner omtrent het

uit te voeren manoeuvre. (Anders

schrikreactie.)

3. Zet je voet op 1 van de 2

uitstekende buizen. (Vind je terug

achteraan -onderaan elke rolstoel.)

4. Klik de rolstoel naar achter en plaats

de voorste wielen op de stoep (of

hoogteverschil)

5. Hef de rolstoel op (handvaten) en

breng zo de rolstoel helemaal op de

stoep.

GEVAARLIJK!!!!! : Nooit met een rolwagen

achteruit de stoep oprijden!

Waarom?

• Dit geeft een onveiligheidsgevoel bij

de rolstoelgebruiker.

• De rolstoelgebruiker kan uit de

rolstoel vallen! (Naar voor kantelen.)

• Handvaten kunnen plots

losschuiven.

PROBLEEM 2: Een stoeprand of
hoogteverschil afrijden.

1. Plaats de rolstoel met zijn achterkant

recht voor de stoep

2. Verwittig de bewoner omtrent het

uit te voeren manoeuvre (anders

schrikreactie)

3. De rolstoel wordt achterwaarts van

de stoep gereden. Ook voor het

nemen van korte steile afdalingen is

dit de beste oplossing.

GEVAARLIJK!!!!! : Nooit met een rolwagen

voorwaarts van een stoep rijden.

Waarom ?

• De hoogte van de stoep is vaak

moeilijk in te schatten: Hoe diep

zullen de voorste wielen zakken?

• De voorste wielen kunnen blokkeren

of de voetsteunen raken de grond.

• De bewoner heeft de neiging om uit

de rolstoel te vallen.

De komende zomermaanden zullen weer tal van mensen de wijde wereld intrekken. Als je dat doet met een dagdagelijks

vervoermiddel zoals te voet, per fiets of per auto is er geen probleem. Die handelingen doen we elke dag en zijn ons dus al

voldoende bekend. Als je dat doet als chauffeur van een rolstoel, dan zijn een paar vraag- en uitroeptekens wel op zijn plaats.

Wanneer u al deze voorafgaande regels in acht houdt, zal een rolstoeltocht voor

zowel chauffeur als rolstoelgebruiker een heel aangenaam gebeuren zijn. Een

onjuiste manier van handelen kan na verloop van tijd enkel ongelukken

veroorzaken.

Stel jezelf als chauffeur de vraag : doe ik het goed ?

DENK ALTIJD :
Indien ikzelf in de rolstoel zou zitten, zou ik dit dan als een veilige – goede

handeling beschouwen.

We wensen je een aangename en veilige tocht !

Het ergoteam !!
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De zDe zomer vomer van 1953.an 1953.

15,9° Gemiddelde temperatuur juli en augustus 1953

Wollen badpakken tegen de wind
Het lijkt onwaarschijnlijk, maar toch is het zo: in 1953 zijn

wollen badpakken dé trend. 'Zeker aan de Noordzee die

regelmatig de invloed ondergaat van een sterke wind. En

dankzij de grote elasticiteit van wol, laat het wollen

zwemkostuum toe deel te nemen aan alle strandspelen,

doordat men er gemakkelijk alle mogelijke en onmogelijke

bewegingen mee kan verrichten', schrijft de rubriek 'Voor de

Vrouw' in Het Nieuwsblad.

In 1953 doet de televisie haar intrede als medium.

'Toch zo eenvoudig en zo lekker'
In de zomer van 1953 lanceert Nestlé de oploskoffie Nescafé.

Een begeleidend tekstje moet de consument overtuigen van

de kwaliteit: 'Op één, twee, drie schenkt Nescafé u, gereed in

uw tas, een buitengewoon lekkere koffie. Ze bezit al het

aroom, al de smaak, al de fijnheid die gij van een extra-fijne

koffie vergt. Want Nescafé bevat slechts koffie van de

allerbeste kwaliteit. Neem zelf een proef, morgenochtend of

na de maaltijd, wanneer gij trek hebt en gij zult zeggen: toch

zo eenvoudig en zo lekker.' En voor wie nog zou twijfelen,

was er de toevoeging: 'Gekozen voor de officiële

ravitaillering van de Ronde van Frankrijk'.

Ramp vermijden? Zet mijten op afstand
1953 kent een behoorlijke zomer: niet te warm, maar het

regent amper. Daardoor schieten voortdurend hooimijten in

brand.

Op den duur is verzekeringsmaatschappij AG het zo beu dat

ze advertentieruimte in de kranten koopt om de boeren aan

te manen hun hooimijten verder uiteen te zetten. Met een

educatief tekeningetje maakt AG de boeren duidelijk dat ze

hun hooimijten minstens tien meter uit elkaar moeten

plaatsen.

Voor Marilyn naar de film
Marilyn Monroe doet in 1953 de cinema's vollopen met

'Gentleman prefer blondes'. Twee vriendinnen/ zangeressen

(Marilyn Monroe en Jane Russell) beslissen om Amerika te

verlaten en hun kans te wagen in Parijs. Ze weten echter niet

dat ze al die tijd worden gevolgd door een privédetective,

gestuurd door de verloofde van één van hen. Hij hoopt de

dames op overspel te betrappen. Als de film u niets zegt,

dan zeker wel het liedje eruit: 'Diamonds are a girl's best

friend'. In de winter scoort Marilyn Monroe nog een tweede

filmhit met 'How to marry a millionaire.'

'Povere Belgen' in de Ronde
Bij de start van de Tour in Straatsburg orakelt Karel Van

Wijnendale: 'Logischer wijze start Zwitser Hugo Koblet

vandaag als algemene favoriet. Maar de oude Bartali, vol

zegedrift uit zijn jeugd, zou wel eens zijn kwaadste

tegenstander kunnen zijn.' Maar niets daarvan. De Fransman

Louison Bobet won de jubileumeditie, weliswaar na een val

van Koblet. Ryam Impanis is de eerste Belg en dat op de

23ste plaats. Van Wijnendale roept het volk op tot kalmte

rond 'die povere Belgen'. 'Laat ons voortzoeken om te

kunnen passen in de toekomst.'

wzc sintaugustinus, zomer 2019

“Op donderdag 23 juni brachten we met een kick-off onze

vernieuwende visie van het woonleefbeleid in ons wzc. (Voor

bewoners, medewerkers, familie en bezoekers. )

Wat draait goed? Wat kan anders en beter? (De eerste werden

genoteerd bij de 'sleutelprincipes.' De tweede werden bij de 'to

do' - lijst genoteerd

En iedereen bouwde symbolisch mee (met bouwblokken) aan

een uniek wonen en leven in het WZC.

(Na de zomer wordt er gestart met alle info die verkregen werd)

In onze wzc - tuin werd de kick - off afgesloten met een lekker

ijsje uit de ijskar, dat bijzonder smaakte bij het zeer zomerse

weer.”

Karen

Samen werkSamen werken aan een uniek woonleefbeleid !en aan een uniek woonleefbeleid !
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Genieten met volle teugen

van de natuur, onze

zintuigen worden

geprikkeld.

De zomermaanden staan

weer voor de deur en

hopelijk kunnen we

genieten van veel zon. Ook

onze bewoners kunnen hier

deugdoend van genieten.

De natuur heeft een

positief effect op hun

welzijn, de zintuigen

worden op een andere

manier geprikkeld.

De warmte van de zon op

de huid voelen, geeft

energie. Herinneringen

ophalen wat ze vroeger

deden tijdens de zomermaanden, gaat gepaard met veel gelach.

Als we hierbij nog een tas koffie of een ijsje eten toevoegen, kan

de dag niet meer stuk.

Het zien van bloemen in bloei, bomen met hun prachtig

bladerdek geeft rust. Het fluiten van vogels, het zoemen van

bijen, maakt onze bewoners attent om te zoeken waar het geluid

vandaan komt. Misschien zet het hun aan om te vertellen over

hun bloementuin, of wie weet ook verhalen over een

groententuin. Wat weer een aanzet kan zijn om te vertellen over

de kookkunsten van vroeger.

Waarom niet eens ruiken aan een bloem, ook dit kan prachtige

herinneringen naar boven halen. Of maken we een dessert klaar

dat ze herkennen. Geur en smaak krijgen hier de bovenhand.

We hoeven het niet altijd groots te zien om hun gedachtengang

beter te begrijpen. Vaak ligt het in kleine dingen, in details.

Gebruik maken van de zintuigen is een succesvol

aangrijpingspunt, zowel voor ons als hulpverleners, maar ook

voor familie.

Ga gerust eens wandelen in de tuin, het loont de moeite. De

eenden aan de vijver, de schapen op de wei, kinderen horen

spelen, begroet worden door andere wandelaars, en eindigen

met een verfrissend drankje op het terras van de cafetaria, maakt

de dag goed. Het zorgt er ook voor dat ze van een betere

nachtrust kunnen genieten.

Hier leggen we ook de nadruk op tijdens onze week “dementie in

de kijker”. Deze zal plaatsvinden van 19 september tot en met 23

september. Thema dit jaar is “samen op pad”. Ik kan alvast

verklappen dat we een wandeling plannen op dinsdag 20

september, waar we ieders hulp zeker kunnen gebruiken. Verdere

info hierover zal begin

september in de

inkomhal te vinden zijn.

Laat mij toe om ook nog

reclame te maken voor

het praatcafé dementie

Dendermonde. Het is

een gratis bijeenkomst

voor familieleden en

vrienden van personen

met dementie. Op

dinsdag 20 september

gaat een workshop door

“voorlezen aan personen

met dementie”. Deze

gaat door in de

bibliotheek van

Dendermonde van 19u30

tot 21u30. Inschrijven is

wel verplicht, dit kan telefonisch op nummer 052/25 19 30. Je kan

ook digitaal inschrijven op www.praatcafedementie.be/waar/

dendermonde. Begin september zal ik nog een affiche hierover

ophangen.

Aan iedereen een deugdoende vakantie gewenst.

Anja Pouliart – referentiepersoon dementie

Dementie

Kijk me aan en zie wie ik was
Ik ben er nog steeds maar in een andere jas

We kijken allen uit
naar een fijne zomer

Louter droefheid

Ik voel mij somber. Ei, wat zal ik doen?

Een platte geest dronk nu een glaasje.

Maar ik ben een poëtisch baasje

en ga mijn weemoed in een versje doen.

Dat is het voordeel van mijn gave.

De burger kan zijn ei niet kwijt,

terwijl ik, rustig, mijn neerslachtigheid

gelijk een paardje voor mijn kar laat draven.

Is het volbracht, dan ben ik opgelucht.

‘k Heb schoonheid uit mijn pijn gewrongen.

Mijn lieve pen heeft mooi gezongen.

Ik stap in bed. Ik geeuw en zucht.

En staan mijn versjes later soms te kijk

in ‘Gouden aren’ of in ‘Dichterschat’,

dan zegt de leraar bij deez’ pennenspat

‘Kijk jongens, hier had hij het moejelijk.’

Een gedicht door Simon Carmiggelt (Gewoon omdat het mooi is en we nog wat plaats hadden...)
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Vlasbloem in actie !Vlasbloem in actie !
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In deze editie Femke Van Moorleghem:
onze nieuwe regionale preventieadviseur.

Femke is 34, getrouwd en mama van 3

kinderen (Mona, Billie en Cas)

Femke, voor ons bent u een nieuw

gezicht. Maar in onze congregatie VZW

Zorg-Saam bent u echt niet nieuw.

Ik ben sinds 2013 werkzaam bij vzw Zorg-

Saam. Bijna 8 jaar was ik werkzaam als

opnameverantwoordelijke en

preventieadviseur in WZC Sint-Eligius. Die

laatste functie kreeg ik er toen ‘zomaar’ bij,

niet wetende wat ze juist inhield. Maar al

snel kreeg ik de preventiekriebel te pakken

en ben ik nog elke dag dankbaar dat ik deze

functie mag uitoefenen. Want geef toe,

mee instaan voor het WELZIJN VAN DE

MEDEWERKERS en BEWONERS is toch de

mooiste job die er bestaat .

In WZC Sint-Eligius kreeg ik de rol van

ambassadeur werkbaar werk toegewezen.

Daarnaast ben ik met plezier

vertrouwenspersoon voor WZC Sint-Eligius

en WZC Sint-Jozef.

Intussen is die 'preventiekriebel'

uitgebreid naar meerdere wzc'S ?

Na veel wikken en wegen, en met wat spijt

in het hart, sloot ik de deuren van de sociale

dienst achter me (juli 2021) en ging ik aan

de slag als REGIONAAL

PREVENTIEADVISEUR. Intussen ben ik een

dag in de week terug te vinden in WZC Sint-

Eligius (Zeveneken), WZC Sint-Jozef

(Wetteren) en WZC Sint-Antonius. Vanaf 1

juli, na mijn opleiding voor

preventieadviseur niveau II zal ik ook de

twee sites in Liedekerke voor mijn rekening

nemen.

Samenwerken is bij preventie prioritair!

Samen met mijn collega’s Jelle Faes

(regionaal preventieadviseur) en Ann Van

Hecke (overkoepelend preventieadviseur)

werk ik mee het preventiebeleid voor alle

huizen binnen onze vzw uit. Door te

regionaliseren hopen we het preventie-,

veiligheids- en welzijnsbeleid verder te

optimaliseren in alle huizen.

Als we 'preventieadviseur' horen dan

denken mensen al snel aan het

'opgestoken vingertje': dat mag niet, dat

is verboden, dat kan een gevaarlijke

situatie veroorzaken.

Preventieadviseur zijn is meer dan

medewerkers wijzen op gevaren of hen op

de vingers tikken. Meer nog, we hopen dat

door het creëren van een

VEILIGHEIDSCULTUUR, medewerkers zelf

gevaren zien én melden zodat bijna

ongevallen niet leiden tot echte

arbeidsongevallen.

Adviezen geven,

onderzoeken van

incidenten, inventariseren

en analyseren van risico’s,

meewerken aan en

uitwerken van campagnes.

Administratieve taken

uitoefenen, vormingen

geven, waken over het

psychosociaal welzijn zijn

slechts enkele zaken die tot

mijn takenpakket behoren.

Ze hebben allemaal

betrekking tot de 7

welzijnsdomeinen. (=

Arbeidsveiligheid,

gezondheid,

arbeidshygiëne,

psychosociale risico's,

ergonomie, verfraaiing

werkplaatsen & leefmilieu)

Raakt de weg naar optimale veiligheid

ooit af? Of blijft dat doorgaan, blijft

waakzaamheid steeds geboden?

Het WERKEN AAN PREVENTIE STOPT NOOIT.

Zo zullen nieuwe medewerkers, nieuwe

procedures, nieuwe machines, e.d. steeds

nieuwe gevaren met zich meebrengen. De

risico’s worden eerst in kaart gebracht,

waarna ze zullen worden geanalyseerd om

nadien bijkomende preventiemaatregelen te

treffen. We noemen dit het opmaken van

een risicoanalyse.

Aangewezen is om dit samen te doen, want

… PREVENTIE DOE JE NIET ALLEEN.

Waar en hoe zien we samenwerking

tussen de adviseur en de medewerkers?

Samenwerken is noodzakelijk! Zo heeft elke

medewerker in zijn functie

verantwoordelijkheden.

De werkgever moet o.a. zorgen voor doelen

en middelen, de hiërarchische lijn

(diensthoofden) hebben een controlerende

functie en helpen o.a. mee met het

onderzoeken van arbeidsongevallen of

gevaarlijke situaties onderzoeken en zorgen

mee voor het onthaal van nieuwe

medewerkers. De werknemer dient zorg te

dragen voor de veiligheid en gezondheid

van zichzelf en anderen door bijvoorbeeld

correct gebruik te maken van

arbeidsmiddelen, het zich houden aan

uitgeschreven procedures en afspraken,

maar ook het INFORMEREN van de

werkgever, het diensthoofd of de

preventieadviseur.

Bij deze doe ik graag een oproep om

gevaarlijke situaties, bijna ongevallen,

ideeën, tips, suggesties omtrent preventie

steeds te melden!

Dit kan via je diensthoofd of rechtstreeks

naar mij via e-mail naar vanmoorleghemf@

steligius.zkj.be of mondeling wanneer ik in

wzc Sint Antonius ben (meestal op dinsdag).

Indien er vragen zijn, aarzel dan niet om mij

te contacteren.

Het moto van een preventieadviseur is altijd:

BETER OM TE VOORKOMEN DAN TE

GENEZEN!

Ik kijk er alvast naar uit om jullie allen te

leren kennen!

Femke

In de rubriek 'Ten huize van ...' stellen we een medewerker voor die
niet op 1 afdeling werkzaam is. Het is dus nuttig voor iedereen om de
persoon en zijn of haar werk beter te leren kennen.
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Enige hindernis in het darts is dat voor sommige mensen de

puntentelling nogal moeilijk is, men moet een ietwat vaste hand

hebben en een goed zicht is ook niet slecht. De laatste 2 hoeven

niet persé een struikelblok te zijn. (misschien best wel zorgen dat

het dartsbord op een plaat hangt, zodat men al eens een

'accidentje' kan hebben. Ook voor mensen in ons wzc zou dit een

oplossing kunnen zijn.

De bevestiging van het dartsbord:
De afstanden van een dartbord zijn erg belangrijk en moeten erg

nauwkeurig nagemeten worden.

De hoogte van het dartbord (gemeten vanuit de Bull = roos) is 1,73

meter en de afstand vanaf de ochie (lijn waar je voeten achter

moeten blijven staan tijdens het gooien) naar de voorkant van het

bord (dus niet de muur !) is 2,37 meter.

De puntenverdeling op een dartbord:
Je hebt 3 'pijlen' waarmee je de hoogst mogelijke punten mee

moet trachten te gooien. (Natuurlijk hoe hoger de punten, hoe

kleiner het vlak om in te gooien.

De Roos: Bull's Eye: 50 punten

De kleine cirkel rond de roos: Single Bull = 25 punten

De singles (De witte en zwarte vlakken zijn punten van 1 t/m 20

punten. (gewoon de cijfers die naast die vlakken staan.)

De buitenste ring in groen en rood zijn de punten die op het

dartbord staan x 2: de 'doubles' = 2 t/m 40

De binnenste ring in rood en groen is 3 x 1 t/m 20 punten. Dan

krijg je dus 3 tot en met 60 punten: de triple.

(De hoogste score op het bord zit ook in die

zone en is dus 3 x 20; triple 20 = 60 punten

Er zit geen logica in de volgorde van de

nummering. Het dartbord is ontworpen om

hoog scoren zo moeilijk mogelijk te maken; zo

staat de 20 bijvoorbeeld tussen de 1 en de 5.

Deze indeling werd bedacht door Brian Gamlin

in 1896.

Er zijn verschillende spelwijzen in dart, de

meest bekende is 501

501 werkt als volgt:
Alle spelers of teams beginnen met 501

punten. Dan mag elke speler, zoals altijd per

beurt 3 pijlen gooien. Je telt de gegooide

punten per beurt bij elkaar op en deze trek je

vervolgens af van het totaal nog te gooien

aantal punten. De speler of het team die het

eerst precies op 0 staat is de winnaar.

In het begin is het vooral kwestie van hoge cijfers te gooien. Om

zo snel mogelijk te zakken.

Het is vooral dat laatste cijfer uitspelen dat moeilijk is. Men moet

daarenboven altijd eindigen met een worp in de buitenste groen -

rode ring. Een dubbel cijfer dus. (Als bvb het te gooien cijfer 20 is:

moet men eindigen met dubbel 10. (of dubbel 4 =8 en dubbel 6=12

= samen 20)

Heeft men minder gesmeten dan het cijfer dat men nog nodig

heeft dan wordt dat gewoon van het cijfer afgetrokken. Als je meer

gooit dan wat er over is dan vervalt de score (bvb men heeft 20

nodig en men smijt dubbel 18 dan heeft men te veel en vervalt de

score, ze wordt dus niet genoteerd. (Let wel: men heeft 3 pijlen als

men 1 pijl in de dubbel 10 smijt, moet men de andere verloren

smijten (= Naast de punten)

Heb je nog bvb 15 nodig, dan kan je 1 smijten en dubbel 7.

Soms zie je profspelers iets smijten dat ze niet in gedachten

hadden. Ook bij hen zie je dan dat ze toch wel even moeten

nadenken. (En herberekenen)

Behalve de 501 zijn er nog andere speltypes, die worden echter

veel minder gespeeld. De bekendste daarvan zijn 'Tactics', 'Around

the clock', 'Zwart-wit', 'Scram' en 'Voetbal.'

Materiaal en onderhoud
Bijna alle moderne dartborden zijn gemaakt van samengeperst

sisal. Dartborden van dit materiaal gaan over het algemeen lang

mee, al zijn er wel grote verschillen in kwaliteit tussen dartborden.

Een dartbord moet (afhankelijk van het gebruik) elke week

gedraaid worden, voor de juiste belasting van het bord. De

cijferring kan dan gedraaid worden. Als het dartbord door slijtage

niet meer vlak is of er vallen veel pijlen uit, moet het bord

vervangen worden. Een goed dartbord gaat zelfs bij zeer

regelmatig gebruik zeker 6 maanden mee.

Op het dartspel staat geen leeftijd. Misschien iets om te doen met

onze bewoners? Of zouden ongeleide projectielen kunnen zorgen

voor onveilige situaties, situaties die onze veiligheidsadviseur niet

door de vingers zou kunnen zien...

ZZeg niet zeg niet zomaar vomaar vogelpik tegenogelpik tegen DDARARTTSS !!

Darts of 'vogelpik' is van alle tijden, maar bij ons is het de laatste jaren wel immens populair geworden.

Dat heeft een aantal redenen.

1. Door corona moesten mensen zich thuis in hun eigen cocon 'amuseren'. Men kon geen anderen ontmoeten. Darts kan je

doen in je eigen living, je kan het doen met zoveel of zo weinig mensen als je zelf wil.

2. Darts is en blijft een sport waarbij je met weinig middelen of inspanningen maximale ontspanning kan hebben. (Een

dartsbord tegen een muur hangen waar misschien wel eens wat kleine gaatjes mogen in komen en je bent vertrokken.)

3. Sinds een paar jaar zijn er 2 Belgische toppers in de internationale dartswereld: 'dancing' Dimitri Van den Bergh en 'hurricane'

Kim Huybrechts. Door die toppers worden er veel meer wedstrijden op TV vertoond. Daardoor zijn er veel meer mensen darts

gaan spelen. (Het is een beetje zoals in het tennis enige tijd geleden. Toen Kim Clijsters en Justine Henin hoge toppen

scheerden zaten de tenniscentra overvol !)
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Juli 2022:
Zondag 3 juli: 14de zondag door het jaar: Uw vrede zal op hen

rusten.

Zondag 10 juli: 15de zondag door het jaar: Wie is mijn naaste?

Zondag 17 juli: 16de zondag door het jaar: Martha ontving Hem in

haar woning.

Zondag 24 juli: 17de zondag door het jaar: Vraag en u wordt

gegeven.

Zondag 31 juli: 18de zondag door het jaar: Al die voorzieningen,

voor wie zijn die dan?

Augustus 2022:
Zondag 7 augustus: 19de zondag door het jaar: Weest ook gij

bereid.

Zondag 14 augustus: 20 ste zondag door het jaar: Geen vrede

maar verdeeldheid.

Maandag 15 augustus: O.L.VROUW HEMELVAART

De viering van O.L.Vrouw Hemelvaart zal in het Woonzorgcentrum

gevierd worden op vrijdag 18 augustus om 10.30 uur in de kapel.

Zondag 21 augustus: 21 ste zondag door het jaar: Zij zullen komen

uit het Oosten en het Westen.

Zondag 28 augustus: 22 ste zondag door het jaar: Wie zich verheft,

wordt vernederd.

September 2022:

Zondag 4 september: 23 ste zondag door het jaar: Als iemand zijn

kruis niet draagt.

Zondag 11 september: 24 ste zondag door het jaar: Vreugde over

één zondaar die zich bekeert.

Zondag 18 september: 25 ste zondag door het jaar: Gij kunt niet

God dienen en de mammon.

Zondag 25 september: 26 ste zondag door het jaar: Lazarus en de

rijke vrek.

De liturDe liturgische kalendergische kalender

Paus Franciscus heeft als ervaringsdeskundige het belang van

intergenerationele contacten en samenkomsten en hun waarde

willen herstellen door deze jaarlijks dag in het leven te willen

roepen. De datum is niet toevallig vlak tijdens de jaarlijkse grote

vakantie van schoolkinderen en jongeren geplaatst. Hij koos 26

juli, omdat volgens de liturgische kalender de Heiligen Joachim en

Anna, de ouders van Maria en dus de grootouders van Jezus op

die dag worden gevierd.

Grootouders vormen de schakel tussen de verschillende

generaties, maar worden al te vaak vergeten. De Paus daagt in

een videoboodschap grootouders en senioren uit om hun roeping

te realiseren door hun wortels te behouden, hun geloof met de

jeugd te delen en voor hun (klein)kinderen te zorgen. De

verkondiging gaat nooit met pensioen.

De Paus verwijst hierbij naar het evangelie van de lezingen op

Pinksteren, waarin de H. Geest de apostelen de taal van de Liefde

laat spreken, een taal die boven alle taalbarrieres door iedereen

wordt begrepen.

Het thema van deze werelddag luidt: ‘Ik ben met jullie alle dagen

van de wereld..’ dat zijn de slotwoorden van het Matteusevangelie .

De Paus, die met een knipoog eraan herinnert dat hij pas op latere

leeftijd werd geroepen om paus te worden, vraagt oudere

mensen nadrukkelijk om een rol te spelen in de heropbouw van de

wereld na de coronapandemie. Vooral onze senioren kunnen met

hun (levens)ervaring ervoor zorgen dat wij beter, in plaats van

slechter uit deze crisis komen. Zij kunnen de mensheid naar een

betere toekomst leiden met minder egoïsme en conflict.

Tegelijkertijd moedigt hij ouderen aan open te staan voor

verandering.

Paus Franciscus roept op tot solidariteit met ouderen en vooral

met diegenen, die alleen staan en zich vereenzaamd voelen.

Hij nodigt ons uit om vooral op die dag persoonlijk tijd te nemen

om iemand, die verstoken blijft van contact, te bezoeken of

aandacht aan te schenken.

Mogen alle grootouders, elke oudere –vooral diegenen onder ons

die erg eenzaam zijn- het bezoek krijgen van een engel!

Louis Bruyland

(Foto uit Kerk en Media Bron : Kathpress.at/vatcannews.va/I.Media)

Vorig jaar riep Paus Franciscus het laatste weekeinde van de maand juli uit tot Werelddag voor grootouders en senioren. De

coronapandemie heeft hard toegeslagen bij vooral ouderen en senioren. Niet alleen omdat op gevorderde leeftijd allerlei

ouderdomskwalen de impact van het virus feller heeft gemaakt. De quarantaine en de beschermingsmaatregelen maar

vooral de beperkingen op bezoek en contacten tussen de generatie heeft diepe wonden geslagen. Mensen die geen afscheid

konden nemen van hun geliefden hebben de levenskwaliteit van vooral ouderen fel aangetast.

WWerereld-dag veld-dag voor groor grootootouders en seniorouders en seniorenen

Sinds enige tijd mogen de bewoners van de 4 afdelingen samen

de wekelijkse viering bijwonen.

Mondmaskers hoeven intussen niet meer. (Medewerkers dragen

die tijdens de zorg voorlopig wel nog.)
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EEen kijk op Vlaspit !en kijk op Vlaspit !


