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De redactieraad

VOORWOORD

Bruno De Gendt (Hoekje van de CRA: artritis en artrose), Anja Pouliart (Dwaalgedrag bij mensen met dementie),

EH. De Decker (liturgische kalender), Jasper Van Driessche (jobstudent).

.

VU: B. De Clippeleir

We hebben een zomer achter de rug waarvan we niet echt weten

hoe we er moeten over denken. Weerkundig gezien is het kiezen

tussen 2 gedachten: perfect zomerweer om ontspanning te plannen

en te warme en droge omstandigheden waardoor de natuur kraakt,

puft en kreunt. Benieuwd hoe lang zij het verstoorde verloop van de

seizoenen nog kan volhouden.

Als het té warm wordt om buitenactiviteiten te organiseren is het

voor niemand nog aangenaam, zelfs niet voor de meest fervente

zonnekloppers.

In ons wzc hebben voor het eerst in een paar jaar een zorgeloze

zomer gehad. Barbecues hebben plaatsgevonden en we hebben

met volle tuigen met anderen samen kunnen genieten van onze

tuin. Bij binnenactiviteiten zit de schrik er nog wat in om met een

grotere groep samen te zitten. De tafels in de cafetaria zijn op

‘afstand’ van elkaar gebleven, terwijl het ontmoeten van elkaar toch

echt wel een verrijking kan zijn.

We bekijken het echter optimistisch en gaan met goede moed het

najaar tegemoet. ’t Zal snel weer Nieuwjaar zijn ‘ zegt men dan!

Voor we zo ver zijn zullen veel ouderen misschien eerst nog wat

ongemakken zoals artrose of artritis moeten doormaken. Onze CRA

vertelt ons in de rubriek ‘hoek van de dokter’ wat we daaronder

verstaan, maar ook vooral welke de verschillen tussen beiden zijn.

In september is er de week van de dementie. Een week waarin extra

aandacht besteed wordt aan deze ziekte. Anja, onze referente

dementie, brengt ons op de hoogte.

We hebben tijdens het voorjaar en de zomer volop kunnen genieten

van onze wzc – tuin. Genieten doet men vooral als er geen

ergernissen omwille van slordigheid en verwildering zijn. (We weten

ondertussen ook al goed dat het idee daarover heel verschillend

kan zijn van persoon tot persoon. Sinds de lente is onze tuin in vaste

handen van een echte tuinman: Danny Van den Heuvel. Het

resultaat spreekt voor zich. Behalve onze sputterende fontein is

onze tuin op een paar maanden tijd een parel geworden. De tijdens

de zomer tentoongestelde kunst (initiatief van de Landelijke Gilde)

kreeg daardoor het perfecte decor.

Myriam bekijkt opnieuw het kleurenpalet en zal tijdens deze editie

de kleur ‘blauw’ onder de loep nemen. Misschien al een weetje voor

jongere mensen. Blauw is misschien wel niet het meest sexy kleur

om je binnenmuren mee te schilderen maar vroeger (jaren ’30 – ’40

– ’50) werd deze wel veelvuldig gebruikt op muren en plafonds.

Blauw geverfde muren bleven volgens velen langer proper. Men

beweerde toen dat muggen, vliegen en ander vliegend ongedierte

zich niet graag op een blauwe kleur neerzet. Met als gevolg:

propere muren. Vandaag de dag zijn huizen veel beter afgesloten en

krijgt dit ongedierte veelal geen kans om binnenshuis te vertoeven.

Men is dus minder genoodzaakt om alles blauw te schilderen.

Onze liturgische - en activiteitenkalender blijven voorlopig een nog

wat ‘glazen - bol - gebeuren’.

Na de gebeurtenissen van de voorbije 2 jaren zijn we voorzichtiger

geworden in het opstellen van die lijsten.

We zien wel wat er komt en trachten dan kort op de bal te spelen!

Veel leesplezier

Nb : ‘Samen thuis’ is ook altijd te bekijken op onze website. Tik wzc

Sint Antonius Grembergen in. Op de startpagina zie je dan het

aanbod. Onderaan de lijst kan je de meest recente versie van

‘Samen thuis’ openen.

Myriam Peleman (de symboliek van de kleuren: blauw), Bernadette De Clippeleir (VU), Dominik Van Daele (ten huize van,

Bernadette en Jordin, samenstelling, de reuzen van Grembergen, 10 geboden), Louis Bruyland (Missiezondag 2022)

Werkten mee:

3-maandelijks tijdschrift, Zorg-saam ZKJ, Oktober 2022, Antwerpen X, P925433, V.u: B. De

Clippeleir, wzc Sint Antonius Grembergen, Rootjensweg 77, 9200 Dendermonde

WZC Sint-Antonius Grembergen

Oktober - november - december 2022
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Onze jarige bewoners

Bewoners die verbleven in kortverblijf (situatie 09/09/2022)

RietvRietveld:eld:

Agnes Audenaert (Dendermonde)
Lydia Steps (Grembergen)

Vlaspit:Vlaspit:

Maria Ruys (Hamme)
Emilienne Van den Broeck (Hamme)

Jarig in oktober

Jarig in november

Henriette Verhelst - 09/10/1931

91 jaar - Klaverweide kamer 0216 A

Erika De Ridder - 09/10/1943

79 jaar - Vlasbloem kamer 0042 A

Christiane De Ruyte - 10/10/1939

83 jaar - Klaverweide kamer 0218 A

Paul De Blende - 17/10/1945

77 jaar - Vlaspit kamer 0144 B

Irena Verstraeten - 26/10/1937

85 jaar - Vlaspit kamer 0150 A

Theofiel Waegeman - 09/11/1938

84 jaar - Klaverweide kamer 0215 B

Herman Burghgrave - 11/11/1933

89 jaar - Vlasbloem kamer 0060 B

Lucienne Vercammen - 16/11/1935

87 jaar - Vlaspit kamer 0155 A

Imelda Arbyn - 19/11/1936

86 jaar - Rietveld kamer 0177 A

Jerry De Brandt - 20/11/1948

74 jaar - Vlaspit kamer 0163 A

Daniel Vandermosten - 21/11/1948

74 jaar - Vlaspit kamer 0144 A

Ivonne Mettepenningen - 22/11/1944

78 jaar - Klaverweide kamer 0279 A

Annie Verlaeckt - 28/11/1939

83 jaar - Klaverweide kamer 0215 A

Marguerite Van Schoor - 30/11/1930

92 jaar - Klaverweide kamer 0207 A

Suzanne Van Mol - 03/12/1934

88 jaar - Klaverweide kamer 0217 A

Cyrillus D'heer - 04/12/1926

96 jaar - Vlasbloem kamer 0044 A

Malvina Nobels - 08/12/1923

99 jaar - Vlasbloem kamer 0054 A

Paula Van Cauwenberghe - 09/12/1937

85 jaar - Vlasbloem kamer 0041 A

Anna Bertin - 13/12/1929

93 jaar - Vlasbloem kamer 0033 A

Marc Desmet - 20/12/1937

85 jaar - Klaverweide kamer 0213 A

Roger Waegeman - 24/12/1930

92 jaar - Klaverweide kamer 0280 A

Alfonsine Veltmans - 24/12/1936

86 jaar - Rietveld kamer 0116 A

Julia Alens - 27/12/1932

90 jaar - Vlasbloem kamer 0052 A

Augusta Robeyns - 27/12/1933

89 jaar - Vlasbloem kamer 0043 A

Marie Louise Claes - 30/12/1931

91 jaar - Klaverweide kamer 0220 A

Vlasbloem:Vlasbloem:

Alain Melon (Berlare)
Eric Van Raemdonck (Hamme)
Maria Diependaele (Buggenhout)

Bewoners die verblijven in kortverblijf ( situatie 09/09/2022)

VlasbloemVlasbloem:

Simonne Dauwe (Grembergen)
Marie Louise Collaert (Baasrode)

Vlaspit:Vlaspit:

Bertje De Coninck (Sint-Gillis D'monde)

RietvRietveld:eld:

Damiaan David (Baasrode)

KlaKlavvererweide:weide:
Marie Josee Suy (Hamme)

Jarig in december

KlaKlavvererweide:weide:
Jean De Mont (Dendermonde), Marie Louise Ryckaseys (Baasrode), Wilhelmijntje Stolk (Grembergen),
Rosa Schelfaut (Sint-Gillis Dendermonde), Godelieve Wille (Dendermonde)

Tijdens dit najaar kan het

hopelijk weer: 2 - maandelijkse

verjaardagsfeesten met de

jarigen van de 4 afdelingen

samen. Zo kan men ook al eens

kennismaken en 'pintelieren'

met anderen.

(Het eerste feest is voor de

jarigen van september en

oktober, op vrijdag 7 oktober in

feestzaal 't Klavertje 4)
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Nieuwe bewoners sedert 9 juni 2022 (gegevens op 9 september 2022.)

Nieuwe bewoners:

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

Hein Fleuren

(St Niklaas)

Rietveld

Gustaaf

Baetens

(Grembergen)

Rietveld

Nelly

Verhulst

(D'monde)

Klaverweide

'Herfst'
(een gedicht van
Herman De Coninck)

Leo Van Kerckhove

en

Mariette Van Winckel

(Zele)

Rietveld

Margaretha

De Vriendt

(Wachtebeke)

Vlaspit

Alain

Melon

(Berlare)

Vlasbloem

Hilda

Bombay

(Dendermonde)

Klaverweide

Marie Louise

Ryckaseys

(Baasrode)

Klaverweide

Marie Jeanne

Rauwoens

(St Gillis D'monde)

Klaverweide

Joseph

De Ridder

(Grembergen)

Vlasbloem

Herfst is de tijd van vermoeden, niet van weten.

Van tasten, niet van grijpen.

Van eerst met mijn duim

het waas wegvagen van een purperen pruim

en van voelen en van dàn pas eten.

Herfst is rustig doende,

niet als zomer doende was,

met dat druk ondernemen, proclameren en oprichten

en met uitbreiden en met weer iets anders stichten.

Herfst vertraagt een ogenblik de pas.

Een krekel zit nog vol te houden in het gras.

en op de grintweg snort een laatste bij.

Wat vorig jaar nog komen moest, is nu voorbij.

Maar de geest is vrij.

Om te berekenen en te weerleggen en te ijken.

En om te rangschikken en te bevragen,

te beschouwen en te kijken.

Herman De Coninck

Als een wachter aan de Schelde staat gij in weer en wind

heersend over stad en velden die de stroom tot één verbindt.

Als een baken in de baren, blijft gij steeds het zinnebeeld

dat vooruitgang en welvaren over Vlaanderen verdeelt

Oh Lieve Vrouwe Toren

hoog boven 't Vlaamse land.

Wij zijn in uw schaduw geboren

zo hecht aan u verwant.

Nooit zullen wij vergeten

de dapp're gouden haan

Voor u, lieve toren

zal steeds ons hart slaan.

Blijf daar voor eeuwig staan

Uit de stad van de sinjoren rijst gij op, zo slank van lijn.

Laat uw bronzen klokken horen als ons daag'lijks liefst refrein.

Veel geheimen moet gij borgen uit 't verleden en van nu.

Want uw kind'ren met hun zorgen wenden zich vol hoop tot u.

Ook een lied
kan poëtisch zijn:
Antwerps patriottisme
door 'La Esterella': O Lieve Vrouwe toren.
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De overleden bewoners (situatie op 19/09)

Vlasbloem

Christiane Saerens wed. De Mulder

François

°Grembergen 03/05/1933 +25/06/2022

Klaverweide

Jean De Mont wed.

°Lebbeke 06/12/1930 +19/07/2022

Vlaspit

Maria Theresia Peters wed. Nimmegeers

°Dendermonde 23/03/1930 +17/06/2022

Maria Louisa Fierens wed. De Geest

Theodoor

°01/10/1937 +28/06/2022

Simonne Van Vossel wed. Schroyen

°Hamme 14/04/1929 +05/08/2022

Rietveld

Florentina Geerts wed. Cornelis Johannes

°Schoonaarde 14/05/1926 +12/07/2022

Germaine Verbeeck wed. Fierens André

°Neerpelt 06/12/1936 +24/08/2022

Agnes Audenaert wed.

°Wetteren 25/02/1942 +13/09/2022

Matz (23 augustus 2022)

Zoontje van Caro Dehertogh (medewerker Vlasbloem) en Kaine Pintens

Estée (6 september 2022)

Dochtertje van Boris en Donna Waegebaert – Van Acker, kleindochter van Nancy Van Praet (medewerker nacht)

Medewerkers die een baby in hun gezin mochten verwelkomen:

De medewerkDe medewerkers:ers: (situatie op 18 augustus)(situatie op 18 augustus)

Stephanie Van Overbeke

In dienst sinds: 18/07/2022

Woonplaats: Lokeren

Zorgkundige Nachtdienst

Camille Verbeke

In dienst sinds: 01/07/2022

Woonplaats: Hamme

Zorgkundige Vlasbloem

Geboren in oktober...

Nieuwe medewerkers:

Wij gedenken overleden familieleden van medewerkers:

Dhr. Clemens Philips (°24 september 1936 - +13 juli 2022), vader van Sabine Philips (medewerker Vlasbloem)

Mevr. Agnes Amelia van Pamelen-de Jaeger, grootmoeder van Natalie Verschelden (medewerker Vlasbloem)

Mevr. Maria Sablon (°24 mei 1931 - +20 september 2022) moeder van Luc De Proost. (medewerker Kiné)

Medewerker die in het huwelijk getreden is !

Kardiatou Benougia (medewerker Rietveld) en Tim Burm op 3 september 2022.

1 oktober

Dame Julia Andrews, bekend van The

Sound of Music, werd geboren op 1 oktober

1935) is een Britse actrice, zangeres,

musicalster en schrijfster van kinderboeken.

Andrews werd in 2000 benoemd tot Dame

Commandeur in de Orde van het Britse Rijk

(DBE) en verwierf daarmee adeldom.

Andrews' ouders Barbara Ward Wells en

Edward Charles (Ted) Wells scheidden in de

beginperiode van de Tweede Wereldoorlog.

Barbara trouwde in 1939 met Ted Andrews.

Ook haar vader hertrouwde.

Andrews en haar broer John verbleven eerst

bij hun vader in Surrey. Rond 1940 ging

Andrews bij haar moeder wonen, omdat

haar vader dacht dat zij bij haar moeder

beter in staat zou zijn om een opleiding te

gaan volgen voor haar artistieke carrière.

Op negentienjarige leeftijd begon haar

Broadway-carrière, en na haar eerste film

Mary Poppins (1964) had ze de wereld

veroverd.

Kassuccessen als The Sound of Music en

Victor Victoria volgden, evenals haar eigen

televisieserie en kinderboeken, zoals The

Last of The Really Great Whangdoodles.

Ze was getrouwd met de Pink Panther-

regisseur Blake Edwards tot zijn overlijden

op 15 december 2010, na een eerste

huwelijk met tekenaar en set- en

kostuumontwerper Tony Walton. Met

Walton kreeg ze één kind, Emma, en ze

heeft daarnaast ook bijgedragen aan de

opvoeding van de twee kinderen van

Edwards (Jennifer en Geoffrey) en twee

geadopteerde Vietnamese meisjes Amy en

Joanna Edwards.

In 1997 had ze goedaardige gezwellen op

haar stembanden, en door een mislukte

operatie raakte ze haar zangstem voor altijd

kwijt. Praten lukt nog wel, zoals te horen in

latere films als Shrek 2, Shrek the Third en

The Princess Diaries. Op 28 januari 2007

ontving ze een Screen Actors Guild Award

voor haar gehele oeuvre. Ook staat ze als

nummer 59 op de lijst van 100 Greatest

Britons, de grootste Britten aller tijden.

2 oktober

Mohandas Karamchand Gandhi (Porbandar,

2 oktober 1869 – New Delhi, 30 januari

1948), vaak Mahatma Gandhi genoemd,

was een Indiaas politicus. Na een

rechtenstudie in Engeland vertrok Gandhi

naar Zuid-Afrika, waar hij zich voor de

Indiase bevolkingsgroep inzette. Na

terugkeer in India werd hij leider in de

Indiase onafhankelijkheidsstrijd. Mahatma

Gandhi was een van de grondleggers van

de moderne staat India en voorstander van

actieve geweldloosheid als middel voor

revolutie.

Gandhi spande zich ook in voor verzoening

tussen hindoes en moslims in India. Hij

werd in 1948 in New Delhi vermoord door

een extremistische hindoe. Zijn geboortedag

wordt gevierd als Gandhi Jayanti. Bij Raj

Ghat, een monument pal aan de rivier de

Yamuna in New Delhi, wordt zijn favoriete

lied Raghupati Raghava gezongen en wordt

op de ouderwetse wijze katoen gesponnen.

wzc mayerhof, oktober 2019
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Een briljanten huwelijk ! Bernadette en Jordin , 65 jaar getrouwd !

Heel recent hebben Bernadette De Saeger (14 februari 1933) en Jordin Van Steen (31 januari 1927) hun 65 jarig huwelijk gevierd. 65 jaar wel

en wee samen. Voor sommigen is dat een mensenleven.

Wanneer vandaag de dag iemand op tv zegt dat ze 10 jaar ‘samen’ zijn, krijgen ze al een bewonderend applaus. 65 jaar getrouwd verdiend

dan op zijn minst een staande ovatie.

Het ontstaan van dit geluk samen heeft zich voor de jongeren onder ons afgespeeld in de tijd dat de dieren nog spraken.

Bernadette en Jordin, van waar zijn jullie

afkomstig en hoe hebben jullie elkaar

ontmoet?

Jordin, Joske, was een schoolvriend. We

zaten in dezelfde klas in de Visitatie, lager

onderwijs in Baasrode. We hebben elkaar bij

mij thuis niet veel ontmoet omdat Jordin

altijd op de boerderij moest werken.

Volgens hem moest hij al werken vanaf het

moment dat hij kon lopen. Ik was blij toen ik

hem kon ontmoetten. Op dat moment

dachten we nog niet aan hechte

vriendschap of meer. Toen hij matroos werd

begon ik hem een ‘mooie jongen, zonder

meer ‘ te vinden. Ik hief al eens het gordijn

op om hem bij vertrek uit te wuiven… Dat

bleef blijkbaar ook bij Jos hangen, en zo

groeide er meer… We hadden onze eerste

echte afspraak op de foor tijdens de

jaarmarkt in Dendermonde. Het was tof om

samen in de ‘butserkes’ te zitten. Hij bewees

een goede chauffeur te zijn omdat we er

zonder blutsen en botsen terug uitkwamen.

(Of is dat niet de bedoeling van de

botsauto’s?) Bij het naar huis gaan gaven we

elkaar onder de heerlijke maneschijn onze

eerste kus. En de steen of het zjeppeke’

begon te rollen.

Jos is afkomstig van een gewone, eerlijke

familie. Moeder Nathalie was een kleine,

behendige en lieve vrouw. Vader Frederik

was een rechtvaardige, strenge en kordate

man. Hij was werkzaam in Baasrode in het

fabriek: Raffinerie du Congo Belge. Door

een val met een wagen op de rails kreeg hij

een ontstoken knie met een blijvend stijf

been tot gevolg. Hij kreeg er de bijnaam

‘manke Free’ door. (Vader Frederik was toen

19) Samen met zijn 2 zonen heeft hij dan de

rest van zijn leven op zijn boerderij

gewerkt.

Ik, Bernadette, ben ook van eenvoudige

afkomst. Mijn vader was lader bij de NMBS.

Vaders’ moeder heeft jaren bij ons thuis

ingewoond. Mijn moeder zorgde dan voor

een kleine boerderij én een gezin van 7

mensen (4 kinderen) Het kon dus niet

anders dan dat ook zij een sterke vrouw was.

Was het liefde op het eerste gezicht?

Absoluut niet, eerder kinderlijke

genegenheid voor elkaar. We hadden wel

gedurende 6 jaar ‘extra aandacht’ voor

elkaar. bvb. Jos kwam altijd mijn valies op

de trein zetten toen ik naar de

Normaalschool vertrok. We huwden zoals

dat toen de gewoonte was ‘maagdelijk’. Ik

zou het nog altijd iedereen aanraden. De

dag van vandaag is de realiteit en de

mentaliteit natuurlijk volledig anders.

Vandaag de dag wordt dikwijls de

toelating om met elkaar te mogen

trouwen aan de ouders niet meer

gevraagd. (Zij weten het soms zelf pas als

ze al getrouwd zijn !) Vroeger was dit

dikwijls nog de moeilijkste klus. ‘Hoe

overtuig ik de ouders zodat ik de hand

van de dochter krijg…’

Je werd als aanstaande schoondochter of

schoonzoon op de rooster gelegd. Is hij of

zij wel goed genoeg voor mijn zoon/

dochter? Van de ‘gepaste’ afkomst?

(Rijkdom, diploma,…) Dikwijls werd

daarvoor zelfs naar de pastoor gebeld.

‘Zijn die mensen ‘godsvruchtig’ genoeg?

Hoe staan die mensen in het leven?

Vandaag de dag zou de pastoor niet veel

advies meer kunnen geven…

We hebben nooit de mening van onze

ouders gevraagd. We wisten wel dat ze niets

tegen ons samenzijn hadden. Dus wisten

we dat het goed was.

Hebben jullie een goede start kunnen

maken tijdens die eerste huwelijksjaren?

Jazeker, we kregen kort na elkaar 3

kinderen. Later is daar nog een nakomertje

bijgekomen. (3 meisjes en 1 jongen)

Vandaag de dag wordt verwacht dat

partners in het huwelijk oa de

huishoudelijke taken gelijkmatig

verdelen. (afwas, zorg voor kinderen,

opruimen, tuin,…)

Was dit toen ook zo?

In de keuken en in het huishouden deed ik

alles.

Josken onderhield een grote tuin en voorzag

ons van alle nodige groenten en fruit. Hij

werkte als bediende (Factage) in

Dendermonde en later in Antwerpen.

Later is hij in het huishouden toch nog

beginnen afdrogen…
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Vervolg van: Bernadette en Jordin

Op welke manier evolueert de

verliefdheid / liefde voor elkaar in een

huwelijk? (van dag 1 tot nu)

Net zoals Romeo en Julia hebben ook wij

onze strijd gestreden, wie niet?

7 jaar kindertijd, 7 jaar puber, 7 jaar kleine

kinderen, 7 jaar 3 ouders bij ons inwonend,

7 jaar reizen met de auto door gans Europa.

De evolutie in de liefde?

De grootmachten, Redder, Helper,

Verlichter, Al – Beheerder speelden bij ons

een belangrijke rol. We hadden altijd

iemand om op terug te vallen. De 3°

Persoon van de Al – Behoeders was voor

ons heel belangrijk. In verschillende

jeugdbewegingen leerden we van de H

Eucharistie houden. (De Kruistocht, de

Caritas beweging, KAL, VKSJ, de

roodkapjes,… We leerden de mooie Vlaamse

Beweging kennen. We namen deel aan

kampen, zomerdagen, bezinningsdagen,

balletdansfeesten op ijs in Antwerpen, enz.

Met de kinderen reisden we gans Europa af.

Met 4 kinderen in de tent. De verliefdheid is

altijd gebleven ook na vele operaties en 2

miskramen.

Op welke manier veranderd het hebben

van meningsverschillen?

Meningsverschillen zijn er altijd en bij

iedereen. We moeten kunnen verdragen: ‘Gij

ziet het zo, ik zie het anders.’

De kinderen zeggen ook: we weten hoe

jullie het zien, wij zien het anders!’

Vindt men de partner na al die jaren nog

altijd aantrekkelijk?

Ik vind mijn partner nog altijd aantrekkelijk,

al gaat dat soms met een knipoog.

Op een bepaalde leeftijd weet men dat

het moment dichterbij komt dat 1 van de

2 partners zal komen te gaan. Hoe staan

jullie daar tegenover?

Wie geboren wordt moet ooit sterven. We

denken al jaren aan die dag dat het

scheiden komt. Het zal niet gemakkelijk zijn

maar dat is ’t lot.

Er is nog een ander lot: een eeuwig

reddingslot voor wie gelooft. Iedereen

wordt door de Allergrootste bemind in zijn

Drie – Eenheid.

Hoe staan jullie tegenover het ‘moderne’

samenwonen? Tegenover het de vele

kortstondige huwelijken?

Och ook ons denken is geëvolueerd.

Als er geen liefde is geweest, begin dan op

te bouwen.

Als ge niet kunt toegeven en ’t gelijk naar

uw kant alleen trekt, wat dan?

Als ge geen woorden en daden meer vindt

om te ‘lieven’ wat dan?

Als ge u niet bemind weet!

Als het zintuigelijke Zijn hoofdrol mag

spelen!

Als ge ‘het Gesprek’ verleerd zijt met de

partners en ‘de Zijnde’

Als ge alles alleen wilt oplossen!

Als hoogmoed een reuzerol speelt!

Bernadette en Jordin bedankt om jullie

verhaal met ons te delen.

Het is voor het eerst in het meer dan 30

jarig bestaan van onze huiskrant dat we

bij een interview met bewoners een

volledig foutloos uitgeschreven

antwoordblad terug krijgen. De

antwoorden zijn letterlijk en onveranderd

overgenomen.

Voor wie er aan twijfelt aan welk duurzaam materiaal hij of zij ondertussen in het getrouwd leven is
aanbeland ! 65 jaar is toch wel een eind te gaan...

-1 jaar getrouwd: katoen, - 2 jaar getrouwd: karton, - 3 jaar getrouwd: leer, - 5 jaar getrouwd: hout, - 10 jaar getrouwd: tin, - 12,5 jaar

getrouwd: koper, - 15 jaar getrouwd: kristal, - 20 jaar getrouwd: porselein, - 25 jaar getrouwd: zilver, - 30 jaar getrouwd: parel, - 35 jaar

getrouwd: koraal, - 40 jaar getrouwd: robijn, - 45 jaar getrouwd: saffier, - 50 jaar getrouwd: goud, - 55 jaar getrouwd: smaragd, - 60

jaar getrouwd: diamant, - 65 jaar getrouwd: briljant, - 70 jaar getrouwd: platina, - 75 jaar getrouwd: rodium, - 80 jaar getrouwd: eik, -

100 jaar getrouwd: ivoor

Ik ben Jasper, 25 jaar en

woon in Zele. Ik ben

afgestudeerd als

podoloog en studeer nu

verder als

kinesitherapeut. Naast

deze jaren van studeren,

probeerde ik wat bij te

verdienen als jobstudent.

Na wat zoekwerk kwam

ik terecht in het WZC van

Grembergen. Hier

begon ik in de keuken

aan de afwas. Ik mocht

een dynamisch team

ondersteunen dat

dagelijks zijn beste beentje voorzet om voor de properste glazen en

borden te zorgen. Een enorme afwasmachine zorgde urenlang voor

een grondige wasbeurt van het bestek en dergelijke. Iets wat ik

thuis ook wel zou kunnen gebruiken aangezien ik geregeld help met

de afwas.

Toen ik verderging met de studie revalidatiewetenschappen en

kinesitherapie, zag ik de opportuniteit om in ditzelfde WZC mijn

kennis en vaardigheden verder uit te breiden in het domein van de

geriatrie. Dit vertaalde zich in een stage van 4 weken. Tot voor deze

stage had ik al enige ervaring met ouderen opgedaan in het

ziekenhuis van Sint-Niklaas. Nu was het tijd om deze ervaringen uit

te breiden. Ik werd ingewijd in het dagelijkse leven van de

bewoners. Een wijze les die al snel naar boven kwam, was dat

zorgen voor onze ouderen veel meer is dan enkel de therapie op

zich. Als therapeut stap je mee in de leefwereld van de bewoner.

Vanuit dit perspectief bouwen we de therapie op en reiken we

handvatten aan waar nodig.

Als jobstudent leer ik niet alleen therapeutische vaardigheden bij,

maar ook belangrijke levenslessen. Onze ouderen hebben al heel

wat meegemaakt. Soms zijn dit fijne gebeurtenissen waar men met

veel lof over vertelt. Echter zijn er soms ook minder leuke

momenten de revue gepasseerd. Ik bewonder hoe zoveel bewoners

open staan dit met mij te delen. Op die manier leer ik hen niet

enkel de therapie zo goed mogelijk aan, maar ben ik dankzij hen

heel wat ervaringen en levenslessen rijker geworden.

We zwaaien de jobstudenten uit: Jasper Van Driessche van de kiné aan
het woord !

Tijdens de vakantiemaanden nemen onze vaste medewerkers hun welverdiend vakantieverlof. In 'de bouw' liggen de werkzaamheden

dan stil. Op sommige werken wordt er op een lager pitje gewerkt. In een sector als de onze gaat geen van beide. Dat wordt dan

opgevangen door vakantiehulpen die soms al gedeeltelijk of zelfs volledig de kunde hebben om te werken in onze sector. We zijn blij

dat ze er zijn en we willen hen dan ook absoluut allemaal bedanken voor hun inzet tijdens de voorbije vakantiemaanden.
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Vlaspit in actie !

Welgekomen

rustpauzes.

genieten van

het zonnige

weer.

Gezonde

lichaams-

oefeningen

en lekker eten.

Meer moet

dat toch

niet zijn?
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Themaweek dementiezorg (19 - 23 september).
Dwaalgedrag bij personen met dementie

Eén van de kenmerken bij personen met dementie is dwaalgedrag. Wat veroorzaakt dit?

Gedurende de dag krijgen personen met dementie heel veel prikkels te verwerken. Doordat de hersenen niet goed

meer werken, kunnen zij deze prikkels ook niet meer filteren. Hierdoor zoeken zij een manier om het teveel aan

prikkels te verwerken, het continue rondstappen of dwaalgedrag genoemd.

Naargelang de fase in het proces, zal het dwaalgedrag een ander karakter krijgen. Zij gaan op zoek naar hun thuis, zij

moeten voor het eten zorgen, zij moeten de kinderen van school halen, de man zal ongerust zijn, ….. In hun beleving

moeten zij dus op een andere locatie (buiten ons wzc) geraken. Zij zoeken naar een uitweg om hun doel te bereiken.

Zo kan het wel eens gebeuren dat een bewoner verdwaalt buiten het wzc.

Na een gerichte zoekactie in het WZC zonder resultaat, starten we de procedure vermissing op. Dit is een

samenwerking tussen politie Dendermonde, expertisecentrum dementie Meander en zorginstellingen in de regio.

Concreet betekent dit dat voor elke bewoner een fiche opgesteld wordt met bepaalde gegevens erin, dit document kan

vrij snel aan politie bezorgd worden om de zoekactie op te starten.

Wanneer we merken dat een bewoner gevaar loopt bij het verlaten van de afdeling, maken we gebruik van een

dwaaldetectiesysteem. Bij het passeren van de inkomhal gaat een alarm af, zodat we onze bewoner veilig naar de

afdeling kunnen terugbrengen.

Op onze beveiligde afdelingen is het van groot belang dat alle ramen en buitendeuren gesloten blijven. (Om de

veiligheid van de bewoner te bewaken.) Dit is een verantwoordelijkheid van ons allemaal (medewerker, familie en

bezoekers). Alle overige buitendeuren worden op slot gehouden, zodat slechts 1 uitgang (de inkomhal) kan gebruikt

worden.

We blijven het echter belangrijk vinden dat onze bewoners het sociale contact buiten het wzc blijven behouden. Samen naar het cafetaria

gaan, nog eens naar huis gaan, eens op restaurant gaan eten, een familiefeest bijwonen,….blijven wij zeker aanmoedigen. Goede afspraken

maken niet alleen goede vrienden, maar versterken ook de kwaliteit van zorg.

Om het zorgteam onnodig ongerust te maken, vragen wij aan familie om zeker :

• Het zorgteam te verwittigen bij het verlaten van de afdeling. Op deze manier vermijden wij het onnodig opstarten van de procedure

vermissing.

• Bij het verlaten van het wzc geef je ook door wanneer de bewoner ongeveer terug op de afdeling zal zijn. Dit is eveneens belangrijk

voor het toedienen van de medicatie.

• Maak afspraken met het zorgteam of er al dan niet een maaltijd moet voorzien worden.

• Vraag ook aan het zorgteam of er medicatie meegenomen moet worden.

Samenwerken hierbij is van groot belang.

Wie meer informatie over het project vermissing wil, kan hiervoor terecht bij het diensthoofd van de zorgafdeling of bij Anja Pouliart,

referentie persoon dementie.

Graag willen we ook nog het praatcafé dementie in de kijker zetten.

Op dinsdag 15 november 2022 vindt er een lezing plaats over “rouw en verlies bij mantelzorgers”. Manu Keirse zal aan de hand van

voorbeelden tips geven hoe je hiermee kunt omgaan.

Tijdstip : 19u30 tot 21u30. Locatie : LDC De Zonnebloem, Breestraat 109, Dendermonde

Inschrijven is verplicht op www.praatcafedementie.be/waar/dendermonde of telefonisch op het nummer 052/25 19 30.

Indien jullie nood aan een gesprek hebben i.v.m. dementie, kunnen jullie mij gerust contacteren via mail, refdem@stantonius.zkj.be, of

telefonisch op het algemeen nummer 052/21 09 91 en vraag naar Anja Pouliart, de onthaalmedewerker zal u doorschakelen.

10 tips tegen herfstmoeheid: ook in het wzc kunnen we er iets aan doen !
1. Let altijd op wat je eet.

Gezond eten zorgt niet alleen voor een

gezond lichaam, maar ook voor een goed

humeur.

Wanneer je een tekort hebt aan vitamines,

kunnen bepaalde supplementen je sterken

tegen herfstmoeheid.

Rondom de herfst- en wintermaanden is de

kans op een vitamine D tekort het grootst.

Waarom? Omdat we dan veel minder

vitamine D aanmaken door het gebrek aan

zon. Vitamine D maak je aan in je huid

wanneer hier voldoende zonlicht op schijnt.

De vitamines D én C zijn dé

weerstandsvitamines bij uitstek. Bij

volwassenen kan een vitamine D tekort

leiden tot osteoporose, spierzwakte of

vermoeidheid. Ze zijn verkrijgbaar in

capsules ( Vit-D300 ) en druppels ( Vit-D300+

liquid ).

2. Ga regelmatig naar buiten.

Ook al zijn de herfstmaanden soms donker

en grijs: toch is er regelmatig zon. Genieten

van zo'n herfstzon tijdens een korte

wandeling is supergezond. (Tip: neem deel

aan het wekelijkse vijverpad.)

3. Bewegen, bewegen, bewegen.

Blijven bewegen geeft energie aan je lichaam.
Een wandeling: hoe kort ze ook mag zijn ,
maakt een groot verschil. (dat kan ook binnen
gebeuren.)
4. Zorg voor een aantal leuke activiteiten.

Activiteiten waar je kan naar uitkijken. (Een
etentje met de familie, een gezellige uitstap.)

5. Zorg voor een vast ochtendritueel.

Vaste, steeds weerkerende handelingen. Een
rustig ontbijt, een bezoek brengen aan je buur,
de krant lezen op een vast moment. Je krijgt
er energie door en je dag is gevuld.

6. Zorg voor een vast slaappatroon.

De nachten zijn langer, de dagen korter.
Daardoor hebben de mensen het gevoel dat ze
meer willen slapen. Breng niet té veel
verandering in je slaappatroon. Ga steeds rond
hetzelfde uur naar bed en tracht op te staan
op hetzelfde uur.

7. Maak je kamer / huis gezellig.

Tijdens de herfst ben je meestal meer op de
kamer / huis dan tijdens de zomer. Fleur je
interieur op met wat bloemen of decoratie.

8. Tracht ook te genieten van dit donkere

seizoen.

De zomer is plezant de herfst heeft ook zijn

charmes: lekker knus en gezellig met een

fleece dekentje...

9. Zie jezelf graag

We hebben allemaal wel eens eens mindere

dag. Blijf dan rustig, lees een boek, luister

naar je favoriete muziek

10. Lukt dit alles niet en blijft de

vermoeidheid en somberheid duren?

Praat er dan zeker over met familie,

vrienden, medewerkers of huisarts.
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Zonovergoten

momenten

afgewisseld met

gezellige binnen-

activiteiten.

Linksonder een

groot deel van de

medewerkers van

Klaverweide.

Samen op de foto

ter gelegenheid

van de het op

pensioen gaan van

collega's Patricia

en Clara.

Rechtsonder: de

'feestelingen'

samen met onze

directie

Een kijk op Klaverweide



10

ZOEK DE WOORDEN (Dé perfecte concentratieoefening)

Met het invullen van de woordzoekers (Rechtsboven en

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

woorden die we zoeken. Schrijf ze op een strookje

papier ten laatste op vrijdag 18 november.

Deponeer dit in de 'klachten en suggestie - bus' aan het

onthaal.

(Vergeet uw naam en afdeling niet te vermelden)

Mevr Alfonsine Veldmans (Rietveld K116)) deed dit bij

de 2 woordzoekers van vorige editie. (Juli-augustus-

september)

De juiste antwoorden: STERRENHEMEL en

HONINGKOEKJE (Alfonsine mag zich verheugen op een

fles cava)

Oplossing woordzoekers vorige keer:

HORIZONTAAL

1 zwaar vergrijp 7 keukengerei 8 kippenziekte 10

schoorsteenzwart 11 handigheid 13 aan zee 14 slechthorend

16 selenium 17 inhoudsmaat 18 optreden 20 voormiddag 22

pl. in België 24 mevrouw 25 pl. in Italië 27 motief 29

vreemde munt 30 amfibie 31 verfplank 33 draf 35 grondtoon

36 klepper 38 cum suis 39 kerkelijke straf 40 dierengeluid 42

assistent-econoom (afk.) 43 voor de vuist 45 laatstleden 46

insect 48 deel v.e. schip 50 Europeaan 52 dienstbode 53

enigma.

VERTICAAL

1 honingdrank 2 kleine hoeveelheid 3 science fiction 4 spil 5

hoekpilaster 6 droog 7 zie ommezijde 9 slaapje 10

handelskorting 12 grappenmaker 15 mannelijk dier 16

hemellichaam 19 lengtemaat 21 halfbloed 22 naarstig 23

land in Azië 24 wijnsoort 26 opstootje 28 vallei 31 leerling 32

groet 33 verlegenheid 34 kerklied 37 blijkens de akten 41

alstublieft 42 deel v.e. kolenkachel 44 deel v.e. trap 45 deksel

47 Europeaan 49 nachtvogel 51 bevel 52 motorschip.

In de woordzoeker hierboven 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.

ADREM - ARCHIEF - BERGOVERGANG - BRANCHE - BRIEF - COACH - CURVE

- GOSPEL - GROEF - HOOFDGERECHT - HOSTA - IKOON - JENNEN - KEUEN -

KOPLICHT - KUNSTSMID - MAATPAK - PATER - PITCH - REACTIE - SCHIK -

SNUIT - SPIKES - STROT - TETANUS - TSAAR - UITLOKKING

In de woordzoeker rechts 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.

ADIOS - BANKETLETTER - CACAO - EENSPAN -

FINSTERWOLDE - FRIET - GERUST - HARTIG - IMAGO -

KALOT - KARAF - KORAN - LUCHT - MULCH - NOOIT -

ONDIEP - POEDOE - PORIE - ROUTE - ROZET - SALOON -

SCHOON - STRAK - TOMELOOS - TROTTOIR - VLASLAND -

VOORVERING
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Een verhaal over de kleur BLAUW

Het blauwe mineraal

lapis lazuli werd reeds

in de 6de en 7de eeuw

gebruikt als pigment in

grotschilderingen in

Afganistan. In Chinese

schilderingen en Indiase

muurschilderingen vindt

men het terug in de 10e

en 11e eeuw. De

halfedelsteen schitterde

al in het oude Egypte.

Denk maar aan de

prachtige juwelen van de

farao’s.

In de middeleeuwse

schilderkunst ontdek je het rijkelijke, magnifieke blauw van de

kledij en mantel van de maagd Maria bij Raphael. Ook andere

Renaissance-meesters als Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci en

Michelangelo kozen steevast voor dit kostbare moeilijk te verkrijgen

blauwe pigment.

De eeuwenoude glasramen van de kathedraal in Saint Denis zetten

de hele kathedraal in een hemels blauw licht. Het blauwe glas-in-

lood werd daarom bekend als ‘Saint Denis Blauw’,

Chinese porseleinen siervoorwerpen en serviezen, verfijnd met

blauwe tekeningen waren enkel toegankelijk voor de 16e eeuwse

begoede burgers. Toen men een procedé vond om ook steengoed

te verfijnen werd het Delfts blauw geboren en konden ‘de gewone

mensen’ zich ook versierd serviesgoed veroorloven.

In de politiek is blauw de kleur van de liberalen: in Nederland van

de VVD, in België van de Vlaamse Open VLD, de Waalse MR en de

Duitstalige PFF.

Marketing
Blauw staat voor betrouwbaarheid en professionaliteit. Dit is

belangrijk voor bedrijven die bijvoorbeeld in de financiële of

verzekeringssector werken. Ook de politie hoort in het rijtje thuis

van ‘merken’ die de kleur blauw inzetten. Zij gebruiken blauw met

name om autoriteit uit te stralen en om te laten zien dat er

gedisciplineerd, objectief en systematisch gewerkt wordt. Een

andere interessante tak die gebruikt maakt van de kleur blauw in

haar merken en huisstijlen wordt gevormd door social

mediabedrijven zoals Skype, Twitter, LinkedIn en last but not least,

Facebook. Zij kiezen voor de kleur blauw om vertrouwen en

betrouwbaarheid uit te stralen. De reden hiervoor is dat dit soort

merken dagelijks met vertrouwelijke en vooral persoonlijke

informatie van miljarden mensen omgaan. Ze willen dan ook het

vertrouwen wekken dat dit op een veilige en betrouwbare manier

gebeurd. De praktijk leert ons dat er echter een verschil is tussen

wat ze uitstralen en wat ze daadwerkelijk doen.

Wat is eigenlijk de betekenis van blauw?
Donker blauw staat voor zakelijk, ambitieus, intellectueel,

betrouwbaar, eerlijk, analytisch, gereserveerdheid, hard, verkoeling,

rustgevend en helpt bij concentratie, structuur, stress verlagend.

Een donkerblauw pak geeft iemand een gedisciplineerde uitstraling.

Kijk eens naar de grote wereldpolitiekers. Hoe dikwijls verschijnen

ze niet strak in het pak MET blauwe das?

In schooluniformen, de uniformen van luchtmacht en marine,

politie-uniformen. Al dat blauw heeft dezelfde uitstraling.

Blauw wordt intensief gebruikt door technologie bedrijven en

websites over technologie. Ook onze eenvoudige huishoudelijke

bad- en keukenkranen voorzien koud water langs de kant van de

blauwe stip in tegenstelling tot rood voor warm water.

In zachtere tinten vind je het in gezondheid gerelateerde

organisaties zoals ziekenhuizen (bv. UZ Gent) en

verzekeringsmaatschappijen.

Het is de favoriete kleur van de meeste mensen, zowel bij vrouwen

als bij mannen.

Twee ogen zo blauw… Ooit gehoord dat mensen met blauwe ogen

uniek zijn? Dat is absoluut geen fabel! Slechts twee procent van de

wereldbevolking heeft blauwe ogen!

Heb je blauwe ogen, prijs je dan gelukkig! Deze oogkleur heeft

namelijk geweldige voordelen. Benieuwd?

*Je kunt beter zien in het donker.

*Je hebt een hogere pijngrens. de ultieme test was een bevalling.

*Je bent ambitieus. Waar mensen met bruine ogen eerder

meegaand zijn, zijn mensen met blauwe ogen vaak juist enorm

competitief. Dit kan in je voordeel werken, want hierdoor ben je

vaak goed (of in elk geval erg perfectionistisch) in je werk.

*There's a song about you. Er zijn tientallen liedjes aan jou (of, in

elk geval aan je ogen) opgedragen. Blue eyes, Baby blue, Behind

blue eyes En zo kunnen we nog wel even verder gaan.

*We are family. Alle mensen met blauwe ogen zijn op de één of

andere manier gerelateerd. Volgens de Deense wetenschapper Hans

Eiberg zijn mensen met deze oogkleur allemaal familie van elkaar.

*Je bent sociaal en snel van begrip. Uit observatie is gebleken dat

mensen met blauwe ogen veelal spontaner zijn dan mensen met

een andere oogkleur.

Eindigen doen we met een paar spreekwoorden;

Een blauwtje lopen: niet slagen bij een liefdesaanzoek.

Een blauwe maandag: een korte tijd in het verleden.

Van de blauwe knoop zijn: nooit alcoholische dranken drinken.

Zich blauw betalen/ergeren: veel, in sterke mate.

Blauw bloed hebben: van adel zijn.

Iets blauwblauw laten: doen alsof iets niet gebeurd is.

Iemand bont en blauw slaan: Iemand in elkaar slaan.

Blauwkous: term voor een geleerde vrouw of feministe.

De symboliek van de kleuren

Mijn voornemen was: ik ga een overzichtelijk artikel schrijven over blauw in de natuur, in de kunst, in de mode, in de reclame, in de

liedjes… Dit was echter een onmogelijke zaak! Dus laat ons beginnen bij het begin.

Deel 4
Blauw!

Duizelend van ongeloof zeeg de edelman op

zijn knieën, tastte hij in het rond en vond

een paar gevulde olielampen. De droge

vuurstenen, deel van zijn schaarse

uitrusting, ketsten al vlug vuurgensters op

de met olie doordrenkte katoenen lonten.

Een warm gloed verlichtte onmiddellijk de

grot. Nu pas kreeg hij een overzicht van de

hoorn des overvloeds. Tussen hooi en stro

vond hij kruiken boordevol rode wijn,

azuurblauwe schotels met gedroogde

rozijnen en abrikozen, fijn geweven linnen

met gebak en broden … teveel om op te

noemen.

Zich bewust van de mensen die met zorg

deze voorraden hadden aangelegd waagde

hij toch te proeven van al dat lekkers. Zijn

paard deed zich reeds te goed aan het hooi

en de haver.

Nieuwsgierig rondkijkend vielen zijn ogen

op een ingebonden perkamenten bundel.

Voorzichtig doorbladerde hij de geschriften

en met moeite ontcijferde hij de sierlijke

letters, woorden en zinnen, Ongelofelijk! Hij

kon de teksten volledig begrijpen! Zij

vertelden over een welvarende jonge

gemeenschap die met respect en geduld

zorgde voor hun ouderlingen en zieken.

Hij keek vol bewondering naar de fijnste

miniaturen haarfijn geschilderd in

sprankelende kleuren. Die toonden vaardige

ambachtslui, die geduldig het bewerken

van ijzer, hout en leder, voordeden. Boeren

vertaalden de seizoenen door zaaien en

planten, wieden en oogsten, slachten en

kermis vieren na een geslaagd seizoen.

Ervaren vrouwen onderwezen in het

bewaren van vruchten en groenten, het

drogen en zouten van vlees, de kennis van

geneeskrachtige kruiden. Oude sierlijke

handen toonden het spinnen van wol en het

weven van linnen.
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De reuzen van Grembergen: uniek in Vlaanderen.

Oude handelaars, het vuur nog in de ogen,
bevestigden de verhalen en liedjes van
vioolspelende muzikanten en vertellers.
Op de een of andere manier voelde de
ridder zich verwant met de bloeiende,
hechte gemeenschap uit deze documenten.
Kwam zijn arme volk oorspronkelijk uit dit
land? Peinzend keek hij in het niets… welk
onheil was hen overkomen?
Toch lokte een verdwaalde lichtstraal paard
en ruiter uit de nachtblauwe schaduw en
traden ze in een wereld blauw, zo
hemelsblauw, in gouden zonneschijn.

Regenwater serveerde in ieder kuiltje een
overvloed vers water. De sloten en beken
glansden als vloeibaar zilver. Bessen
glinsterden als edelsteentjes aan gedrongen
struikjes. Vogels, rood, blauw en geel, zwart
en wit, en alle variaties hiertussen
fladderden door het ‘zwerk’. In een
kakofonie van geluiden kwetterden en
zongen, riepen en floten ze dat het een lieve
lust was. De avonturier speurde de helder
turkooizen horizon af naar menselijk leven.
De heldere frisse lucht inademen gaf hem
nieuwe moed. Dit was werkelijkheid.

Slingerend door de weiden als wiegende
zeeën, dromend van twee ogen zo blauw,
zag hij de toekomst vol vertrouwen
tegemoet.
Zijn driftige paard klepperde door de
vruchtbare vallei. In de richting van
sneeuwwitte bergen ontwaarden paard en
ruiter een uitnodigende zandweg richting
van een statig wit huis. Daarin woonde …
Ben je nieuwsgierig? Lees dan het eerste
verhaaltje opnieuw in ons ‘samen thuis’
krantje van het eerste kwartaal van dit jaar…

Vervolg van een verhaal over de kleur BLAUW

Grembergen is klein en amper een
deelgemeente van Dendermonde. En toch zijn
we groot. Men moet ver in Vlaanderen
zoeken om het aantal reuzen te vinden dat wij
hier hebben. Vanwaar die reuzencultuur? Het
grote Dendermonde gaf natuurlijk met 't
Peird en Goliath, Mars en Indiaan het goede
voorbeeld. Begin jaren "90 hadden de
Grembergenaars echter het idee: 'Dat kunnen
we beter en vooral meer'. Sindsdien zijn er
meer dan 25 reuzen gemaakt die jaarlijks in
de 'Proche' (de kermis rond 15 augustus in de
buurt van de Oude Molenstraat) hun tour
doen, om dan een dikke maand later
hetzelfde te tijdens het weekend van
Grembergen kermis. (Half september)

De meeste reuzen zijn ontstaan vanuit een
vereniging. Bijna elke vereniging in
Grembergen heeft een reus. Welke reuzen zijn
dit dan? Meestal zijn dit BG's (bekende
Grembergenaars.) Volksfiguren. Zij hoeven
geen baanbrekend werk verricht te hebben,
maar iedereen kent hen. Een andere
voorwaarde om reus te worden: als de reus
gemaakt wordt moet de uitgebeelde persoon
nog in leven zijn. Infeite een fijne manier van
werken: 'eer de mensen terwijl ze nog leven.'
Van dat grote aantal dat nu jaarlijks zijn 2
rondes doet zijn er al een aantal overleden,
maar er zijn er nog veel die levend en wel
onder ons zijn.
Een dikke proficiat aan het comité die dit
initiatief opgestart heeft en op die manier ook
gewone mensen in gedachte blijft houden.
We stellen de reuzen graag aan u voor.
Zin om ook reus te worden? Wordt dan een
volksfiguur en zorg ervoor dat iemand je
maakt !
Indien er fouten geslopen zijn in benaming of
'uitleg' bij de reuzen: onze welgemeende
verontschuldigingen..

1
2

3

4

5
6

7

8

10

1. John Basket: vroeger trainer van de basketclub en voormalig uitbater van de Spar-winkel.
2. Frans Kat: Frans Van Damme, Landbouwer uit de Vijbunderstraat.
3. Polle Chic: Paul Mertens, pijnder in Dendermonde.
4 . Cis de melkboer, Cis Van Uytvange, echtgenoot van Maria Praet.
5 en 6. Charlotte en Ward sigaar: de eerste reuzen en voormalige uitbaters van café 'De
sportvriend'.
7. Gerrit Rebel: Gerrit Blindeman, voormalig voetballer van Rebellen Vossenhoek.
8. Poliebar: 't Peird van 'de plakkers', oud chiroleiding.

9. Vriendtjen, Yvan De Vriendt, de schilder

10. Viraris, Vincent Dilewyns, de bekende stichter van het Vicaris - bier

11. Martine, juffrouw, directrice Martine van 't Kraaienest.

12. Guido Nobels, voormalig voorzitter van wielerclub 'club71'.

13. Pastoor. Pastoor Redant, voormalig parochiepriester van Grembergen.

14. de Sjeet, Marc Nobel, voormalig voetballer en actief bij de 'De Bierleppen'

15. Bruno Vlasbloem, Bruno Herssens bekend van Vlasbloem - voetbalclub.

16. Sagien, van de plaatselijke chiro - meisjes: Sagevo.

17. Jakken, de reus van den Hekkenhoek

18. Tarsken, oprichter van jeugdhuis Snuffel.

19. Karl van 't Lammeken, Karl Korte, bekend figuur in de wijk 't Lammeken

20. Bosco, de reus van de chiro - jongens

21. Paul den eierenboer, evenbeeld Paul Van den Eynde

22.. Florang, Florent Dierick, had een bloemenzaak en was ook tuinman in ons wzc

23. Gust Dierick, oprichter van Kalleke Step

24. Burggraaf, Herman, voormalig voorzitter van Sk Grembergen.

25. Den Bult, Alex Pensaert, verzorgt al jaren eetfestijnen van vele verenigingen.

Reuzen: Mon Segers (Vader van Willy) en Paul De Wit (landbouwer uit de Bakerstraat) staan niet

op de affiche.
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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 deze editie: Danny Van den Heuvel, sinds kort
onze tuinman.

Het is jullie zeker en vast wel

opgevallen. Sinds dit

voorjaar ziet onze wzc – tuin

er volledig anders uit. Onder

anders verstaan we vooral:

mooier. De perken zijn

verzorgd, de tuinpaden zijn

proper: onze tuin ziet er

prachtig uit.

Niet evident in tijden waarin

pesticiden ter bestrijding van

onkruid volledig uit den

boze zijn. We hebben dit alles

in grote mate te danken aan

een nieuwe collega onder

onze medewerkers: Danny

Van Den Heuvel.

Sinds half maart 2022 werkt

Danny 2,5 dagen per week in

onze tuin. Half maart is nog net het juiste moment om een

grote wildgroei in de tuin tegen te gaan, maar toch niet

evident om van zo’n groot domein een juweeltje te maken.

Inderdaad dat klopt. Al had een maand vroeger toch nog beter
geweest. Bepaalde zaken waren dan sneller in orde gekomen,
gezien het aantal dagen dat ik hier ben. Want eens de natuur
ontluikt, kan je ze niet meer tegenhouden.
U bent niet van Grembergen. Van Den Heuvel is een naam die

in onze contreien weinig voorkomt. Familie van Loes Van Den

Heuvel van FC De kampioenen?

Neen klopt, ik ben afkomstig uit Zeveneken, deelgemeente van
Lochristi. Ik woon er reeds 25 jaar, dus ken ik het dorp als mijn
eigen broekzak. De naam Van Den Heuvel hoor je hier helemaal
niet vaak. De oorsprong is meer te vinden in Antwerpen, waar
mijn grootvader afkomstig van was. Ik kom uit een groot gezin met
3 broers en 2 zussen. Drie ouder en twee jonger dan mij. Het
Zeveneekse platteland is mijn leefomgeving, aangezien mijn vader
landbouwer is. De boerenstiel, dieren kweken en werken zit dus
allemaal in de genen. Hoewel ikzelf toch voor de tuinbouwsector
heb gekozen. Ik ben daarom ook tuinbouw gaan studeren aan het
Scheppersinstituut te Wetteren.
Ik ben dus 25 jaar en fiere oprichter van ‘Hortus Collis’ sedert twee
jaar. Dit is mijn eigen zaak, in bijberoep. Voornamelijk onderhoud
van tuinen maar ook kleine aanlegwerken. Daarnaast ben ik
voetballer: middenvelder bij SKV Overmere, waar ik mijn eerste
seizoen ben gestart. Gezien mijn drukke achtergrond heb ik niet
veel tijd voor een partner, maar als er resterende momenten zijn,
gaan die voornamelijk naar mijn hond ‘Floki’ en naar mijn
vrienden. Zéer belangrijk voor mij!

U werkt part- time hier en part – time in een ander wzc van

onze congregatie (…) Twee zo’n grote tuinen, hoe houd een

mens zich daar ‘man’ over?

Ik denk dat het voornamelijk de achtergrond en kennis zijn, die
het hem doen. Weten wanneer je bepaalde zaken moet doen. Het
onderhoud van de planten kennen, weten hoe ze leven en daarop
anticiperen. Alsook bepaalde methodes en technieken toepassen
om het eenvoudiger te maken. Én het graag doen natuurlijk. Wat
je met passie doet, vergt geen moeite.
Sinds een aantal jaren worden er geen pesticides meer

gebruikt in onze tuin. Ongewenste gewassen moeten dus

allemaal manueel verwijderd worden. Hoe lukt zoiets? Men

zegt wel: ‘onkruid bestaat niet’, maar op wandelpaden in

klinkers is dit toch wel niet gewenst.

Neen inderdaad. Mensen gaan meer moeten leren accepteren dat
wegenissen groener gaan beginnen zien in het straatbeeld.

We zullen ermee moeten leren leven. Zonder pesticides zijn er
geen methodes die het onkruid lang weghouden. Intensieve
onkruidbeheersing is daarom wel vereist. De uitspraak onkruid
bestaat niet, is een uitspraak die nog niet in mijn woordenboek
staat. Er zijn nu eenmaal plaatsen waar je bepaalde soorten niet
wenst. Maar ik onthoud wel een ander gezegde. ‘Het grootste
verschil tussen een bloem en onkruid, is enkel een oordeel’. En die
uitspraak vind ik wel kloppen.
Welke is uw menig over de aanplantingen binnen onze tuin.

Onze tuin is aangeplant meer dan 30 jaren geleden. Er werd

toen iets minder naar kleur en bodembedekkers gekeken dan

nu. De manier van aanplanten de dag van vandaag zorgt op

zichzelf al voor een stuk voor het bestrijden van ongewenste

gewassen.

Je ziet aan de plantenkeuze dat deze tuin zijn leeftijd heeft. Ook
zijn er bepaalde soorten die de dag van vandaag nauwelijks nog
aangeplant worden, soorten die uitgeleefd zijn en zaailingen die
de bovenhand nemen tegenover de bestaande beplantingen. De
dag van vandaag is er veel vraag naar onderhoudsvriendelijke
tuinen. Jammer genoeg kan ik verklappen dat dit niet bestaat. Een
tuin is werk, niks meer niks minder. Het werk kan natuurlijk
ingeperkt worden door de keuze van bepaalde plantsoorten en
materialen te bepalen. Maar een plant leeft, en heeft vroeg of laat
verzorging nodig.
Tuinman zijn in grote tuinen getuigd van een verregaande

interesse in de natuur. Vanwaar dit engagement?

Het is een passie. Ik ben een buitenmens, een natuurmens. Ik ben
graag buiten aan het werk en probeer mijn plantenkennis elke dag
uit te breiden. Want geef toe, de natuur het is iets fascinerend!
Reeds op jonge leeftijd bezig met natuur? …

Ja toch wel. Altijd buiten gespeeld, gezeten, gewerkt ,… Winter,
zomer maakte helemaal niks uit. Elk seizoen heeft zijn pracht. We
hebben het geluk om zo een mooie natuur te hebben, het zou
jammer zijn om deze kapot te maken. Zwerfvuil langs de kant van
de straten grachten, tuinen, … is iets waar ik een bloedhekel aan
heb. Het is een degoutant gevoel dat er mensen rondlopen die
nog steeds denken dat tuinen, parken of bossen gemaakt zijn om
te vervuilen en hun afval gewoon laten rondslingeren.
Hoe moet een ideale tuin er volgens u uitzien? Wat zou er

volgens u zeker wel of niet moeten inzitten?

Een ideale tuin is voor mij een tuin waar je jezelf tot rust kan
brengen. Waar je even al je zorgen vergeet. Voor sommigen is dit
een tuin met veel bloemen en kleuren. Voor anderen is dit een
plek met veel bomen en struiken om de vogeltjes te lokken. Er
bestaat geen perfecte of ideale tuin.
Een mooie tuin is voor iedereen anders. Aan de tuin kan je vaak
de persoonlijkheid en het karakter van mensen afleiden.
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Wat maakt volgens u het

meeste gezelligheid in een

tuin?

Gezelligheid in de tuin kan je

niet kopen in de winkel. Dit

creëer je zelf door je eigen visie

en karakter aan je tuin te geven.

Zo maak je van een plek, jouw

plek.

Sommigen beweren dat het

vertoeven in een tuin helend

(genezend) kan werken voor

sommige ziektebeelden.

Gelooft u daar in?

Jazeker, ik geloof zeker dat

mensen die in de natuur/buiten

werken een sterker

immuunsysteem hebben en op

bepaalde vlakken gezonder

zullen zijn. Maar uiteindelijk zijn

we allemaal maar mensen. Dus

geniet van elke dag dat je

gezond kan zijn.

Een strakke, georkestreerde

tuin of een wilde, spontane

tuin: wat geniet uw voorkeur?

Persoonlijk ga ik voor een

combinatie van de twee. Een

soort van gecontroleerd

verwilderd maar toch strak.

Zeker haalbaar en toch rekening

houdend met de biodiversiteit

in de tuin. Bijen en vlinders

aantrekken, maar ook vogels en

egels in combinatie met een

groen gazon en een

klimplantgeleide pergola.

Wat een mooie tuin al niet

kan betekenen. Voor het eerst

heeft de landelijke gilde in

het begin van de zomer kunst

in onze tuin tentoongesteld.

Een goede combinatie denkt

u? kunst en natuur.

Zelf ben ik niet op de hoogte

van kunst, maar ik denk dat de

combinatie wel kan. Er bestaan

heel wat mooie kunstwerken

met natuurlijke materialen. Ik

denk dan voornamelijk aan

houtsculptuur en dergelijke.

Met andere wzc’s van onze

congregatie proberen we de

natuur in onze tuin zoveel

mogelijk natuurlijk te laten

zijn. Natuurvriendelijk voor

bloemen, planten, insecten,

vogels en mensen. Het beeld

van een natuurlijke mooie

tuin is absoluut verschillend.

Wat mooi is voor de ene

persoon is ‘vuil en slordig’ voor

de andere. Zijn er volgens u

haalbare aanpassingen die we

nog kunnen realiseren?

Ja die zijn er zeker wel. Ervoor

zorgen dat er meer kleur in de

tuin komt door bloemen en

planten te zaaien/planten.

Alsook een bloemenweide

aanleggen voor de vlinders en

insecten aan te trekken.

Heeft u bewust gekozen om te

werken in de zorgsector? Je

zou ook gewoon

tuinonderhoud bij een firma

kunnen doen hebben.

Neen dit was geen bewuste

keuze, hoewel mijn grootvader

ook tuinman was bij de zusters

in het klooster te Wuustwezel.

Het zit misschien in het bloed.

Ik heb vijf jaar in het extensief

groenonderhoud gewerkt, maar

vond dit te onpersoonlijk. Het

onderhoud is wel hetzelfde,

maar je kan niets opbouwen. Nu

heb ik twee tuinen waar ik

voortdurend verder werk waar

ik gestopt ben, planten naar

mijn hand kan zetten en zo

verder kan bouwen aan een

mooie tuin. Ook de blijk van

appreciatie van bewoners alsook

collega’s dat ook zij kunnen

genieten van hun mooi stukje

groen, geeft een aangenaam

gevoel.

Daar doe ik het voor!

Bedankt Danny

Kunst in onze tuin.

De voorbije maanden was er kunst te zien in onze tuin. Een initiatief

van de Landelijke Gilde van Grembergen. Het opzet was om in een

10 - tal tuinen, voornamelijk privé - tuinen, kunst te plaatsen die bij

de tuin past. Op die manier kreeg sommige kunst een extra

dimensie (zoals ook in onze tuin) én kreeg de tuin in kwestie een

(tijdelijke) extra meerwaarde. In de meeste gevallen absoluut

geslaagd.

Mensen uit de omgeving werden uitgenodigd om de deelnemende

tuinen te bezichtigen. Een win win voor iedereen: Trotse

tuineigenaars die hun prachtige tuin konden tonen en tevreden

bezoekers die kunst konden ontdekken in een gezond - groene

omgeving.

Voor ons een meer dan geslaagd initiatief.

Voor volgende editie stellen we ons opnieuw kandidaat.
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Rietveld in de kijker

Zonnige

activiteiten

zonder

regen. Niet

goed voor de

natuur,

maar o zo

goed voor de

sfeer en de

gezelligheid.
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Missiezondag 2022:

kinderen van dezelfde hemelse Vader: broer en zus van mekaar.
Het verhaal van de soepsteen is een

mooie illustratie van de Blijde

boodschap van Jezus.

Er zijn dorpjes waar je als reiziger met
open armen ontvangen wordt. Maar dat
is niet het geval in het dorpje ‘We-
hebben-niks’.
Als een reiziger in zicht komt, duikt
iedereen achter zijn schutting en houdt
zijn adem in. Want stel je voor dat ze iets
van wat ze hebben, moeten delen….
Maar op een dag komt er een reiziger
naar het dorp die iets heeft meegenomen
waardoor het leven van de mensen uit
‘We-hebben-niks’ voorgoed zal
veranderen.
‘Hallo? Hallo?! Is er iemand?’… Alleen een
kind kijkt stiekem om de hoek.
De reiziger wenkt. ‘Ik heb honger, denk je
dat ze hier wat te eten hebben voor mij?’
Het kind schudt nee en zegt dat ze niks
hebben in ‘We-hebben-niks’.
‘Maar ik heb wel wat voor jullie. Kijk, met
deze steen maak ik soep zoals je die nog
nooit gegeten hebt. Alleen, dan heb ik
wel een pan met water nodig.’
Het kind rent weg en komt terug met een
grote pan water. ‘Ah, da’s mooi! Kijk we
leggen de steen erin…een vuurtje
eronder…. en we wachten…’
Een paar mensen zijn nieuwsgierig
geworden en komen dichterbij. Zou
die reiziger echt van een steen soep
kunnen maken? Maar dat kan toch
niet? Of zou de reiziger soms kunnen
toveren?
De reiziger proeft de soep: ‘Mmmm,
bijna perfect, maar wat kruiden zou
fijn zijn…iets van een bouillonblokje
of zo?’ De reiziger kijkt
verwachtingsvol rond… en even later
komt er een meisje met wat
kruiden.
Mmmm, oh dit smaakt goed! Maar iets
zoets zou ook lekker zijn…een worteltje of
zo? En misschien wat prei, dat lijkt me
ook heel lekker. Het is jammer dat jullie
niks hebben.
Maar daar komen een jongetje en een
man met de gevraagde groente die ze
kennelijk toch nog ergens hadden. En zo
gaat het nog een tijdje door, er wordt van
alles gebracht: boontjes, bloemkool…

Er zijn mensen die de tafels gezellig
dekken en er worden lampionnen
opgehangen en er blijken zelfs mensen
muziek te kunnen maken!
En dan roept de reiziger: ‘Aan tafel!’
De soep gaat rond. En echt, die steen
blijkt fantastisch te werken. Want de soep
is de lekkerste soep die ze ooit hebben
gegeten. En aan het eind van de avond
bedankt de burgemeester de reiziger
voor de heerlijke soep.
De reiziger staat op en zegt: ‘Dank jullie
wel, inwoners van ‘We-hebben-niks’. De
steen mogen jullie houden, maar dan
moet je wel beloven dat jullie open staan
voor anderen. En dat jullie met elkaar
delen wat jullie hebben.’
Iedereen klapt en ze zwaaien de reiziger
uit.

Als de reiziger het dorp uit is en niemand
hem ziet, pakt hij weer een steen van de
grond, doet hem in zijn tas en loopt
vrolijk fluitend naar het volgende dorp.

(De afbeelding in dit artikel is

overgenomen met toelating van de

auteur andrawaag uit de rubriek

soepsteen in wikipedia; De tekst van dit

verhaal komt uit een filmpje dat te

bekijken is op vimeo.com/42702301)

Missio : IK zend je…Die ‘Ik’ verwijst naar

Jezus die tot zijn apostelen zegt: ‘Zie ik

zend jullie naar alle streken van de wereld

om aan alle mensen het goede nieuws te

vertellen. Universeel voor alle mensen

overal ter wereld, dat is de echte

betekenis van katholiek en verwijst

meteen naar de opdracht, zending of

roeping van de ‘katholieke Kerk’.

Die boodschap werd naar alle

windstreken uitgedragen door de talrijke

missionarissen, die met

handen en voeten de

weg van Jezus zijn

gegaan; niet met

dezelfde perfectie zoals

Jezus maar wel

met hun eigen

specifieke

vaardigheden en

talenten.

Sommige

missionarissen deden dat ietwat

paternalistisch zonder respect voor de

bestaande culturele gewoonten; dat had

heel wat te maken met het

superioriteitsgevoel van de koloniserende

landen.

In het handvest van de verenigde naties

zijn de rechten van de mens vastgelegd

na WOII. Een belangrijke basis voor dit

handvest was die boodschap van Jezus,

die door de Franse revolutie van 1789,

aan de clerus werd onttrokken en

geneutraliseerd.

De talrijke religieuzen zowel mannen als

vrouwen, die de zorg voor zieken hebben

behartigd en aan de basis liggen van veel

zorginstellingen, hebben die zending

waargemaakt in eigen kringen en ver

daarbuiten.

De zorg voor vrouwen en kinderen hoort

ook daarbij; denken we maar aan de

moederhuizen waar kraamvouwen en

hun pasgeboren kinderen in méér

hygiënische omstandigheden werden

verzorgd.

De eerste scholen die werden ontsproten

in de talrijke abdijen, waar misdienaars

en zangers leerden lezen en schrijven.

Het oude verhaal van oog om oog, tand

om tand wil Jezus ook omkeren!

Dat blijkt wel het moeilijkste element te

zijn uit de blijde boodschap van Jezus

In het Onze Vader bidden we: ‘ en vergeef

ons onze schulden zoals ook wij

vergeven aan onze schuldenaren.’

Wie naar het altaar gaat en zich

verzoenen laat, moet God en ’t goed

beminnen, haat laat de boze binnen…en

Wie naar het altaar gaat moet offeren het

kwaad en zeggen zie mijn zonde (mijn

gemiste kansen) zo wordt het heil

gevonden… Dat zingen wij soms als

intredelied bij de eucharistieviering.

In de geloofsbelijdenis getuigen wij:

‘Wij geloven in Gods geest, die ieder van

ons de kracht geeft om aan het Rijk van

God mee te bouwen.

Wij geloven in een gemeenschap waarin

elkeen zorg draagt voor de ander; waarin

eenieder aan de Blijde Boodschap

gestalte geeft door woord en daad.

Wij geloven dat een mensenleven nooit

zal eindigen en dat we hoopvol

mogen uitzien naar het eeuwig

geluk bij de Vader; wat Jezus

verrijzenis ons heeft

geopenbaard.’

Als we dit credo op onze

hedendaagse wereld leggen,

dan is er nog heel veel werk aan

de winkel.

Hetzelfde zaad, dat nog

nauwelijks een voedingsbodem

vindt in een verwaande ik-

cultuur; is gekiemd op talrijke ander

plaatsen in de wereld.

De zwarte priesters uit Ruanda en Congo

die we hier nu in onze Belgische

parochies kunnen ontmoeten nemen die

taak van onze vroegere missionarissen

over…de kerstening gaat door ondanks

alles en vindt goede grond in talrijke

bewegingen, die respect opeisen niet

alleen voor mensen maar ook voor de

schepping waarin we leven.

Laudatio Si, de encycliek van Paus

Franciscus, die verwijst naar Franciscus

van Assisi, is een blauwdruk voor alle

mensen die bezorgd zijn voor de

toekomst van de schepping en de

mensheid, omwille van de ongebreidelde

honger naar macht, geld en genot, die de

mensheid tot op vandaag in de ban

houdt. De moderne betekenis van missie

ligt misschien daarin om de juiste focus

op het welzijn van de schepping en de

mensheid voor ogen te houden en dat

vraagt volgehouden moed voor elke

mens en alle mensen, die beleid voeren

zowel op politiek als op spiritueel of

religieus vlak. Berusting leidt tot niets….’

We hebben niets in het verhaal’ … Goede

moed voor iedereen!

We kunnen er werk van maken als we dat

willen.

Louis Bruyland, diaken
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Gemiddeld is er in een wzc 1 behandelend huisarts per 3 bewoners.

In ons wzc zijn er steeds meer dan 40 behandelende huisartsen.

Daarop is de functie van CRA in het leven geroepen.

Coördinerend en Raadgevend Arts.

De CRA is ahw de tussenpersoon tussen het wzc en de huisartsen.

De CRA speelt een sleutelrol in de organisatie van de medische zorg binnen het wzc met alle zorgverstrekkers en

directie.

Met Corona was de rol van CRA ’s plots heel duidelijk aanwezig.

De overheid was blij een medisch aanspreekpunt te hebben binnen de wzc’s.

De CRA zit als arts mee in het wzc team dat instond voor een correct Covid beleid.

Zoals: opvolging testen, hygiënische maatregelen, vaccinatie, screenings, beleid naar bezoekers ….

Kort samengevat:

De behandeling van elke bewoner gebeurt door zijn eigen huisarts.

De CRA is er voor de medische coördinatie binnen het wzc.

In elke editie van ons huiskrantje neemt onze CRA Dr Bruno de Gendt het woord om één of ander medisch aspect te belichten.

Artrose en artritis
HOEKJE VAN DE DOKTER

Een gewricht is de plaats

waar twee beenderen of

botten samenkomen.

Het uiteinde van het ene

bot is afgerond, dat van

het andere: vlak of

uitgehold. Zo passen ze

goed in elkaar.

Het gewricht is bekleed

met een laagje

kraakbeen, je kunt dit

vergelijken met een glad

laagje porselein.

Rond het gewricht zit een

kapsel met aan de

binnenkant een slijmvlies

of synoviaal membraan.

Dat slijmvlies produceert

gewrichtsvocht, een

smeerstof die ervoor

zorgt dat het gewricht

soepel kan bewegen.

Gewrichtsaandoeningen kan je grofweg indelen in
artrose en artritis

Artrose:

Is een degeneratieve aandoening van een of meerdere gewrichten.

‘Degeneratief’ betekent dat de kwaliteit van het kraakbeen in een

gewricht gaandeweg vermindert.

Eerst wordt je kraakbeen dunner en minder soepel. Soms komen er

stukjes los (gewrichtsmuizen). Die kunnen je gewricht blokkeren en

een ontsteking veroorzaken. Je gewricht zwelt dan op en voelt warm

aan.

Na een tijdje verdwijnt op sommige plaatsen het kraakbeen in het

gewricht. Je bot krijgt rechtstreeks meer te verduren. Het past zich

daaraan aan en wordt harder.

Langs je gewricht ontstaan benige uitsteeksels (osteofyten).

Je gewrichtsbanden, spieren en ligamenten rond je gewricht

verslappen. Het gewricht wordt daardoor minder stabiel en verslijt

sneller.

In het eindstadium kan je gewricht zelfs helemaal vervormen of

verstijven.

De 2 belangrijkste symptomen bij artrose zijn pijn en stijfheid:

De pijn is ‘mechanisch’; dat betekent dat ze optreedt als je het

gewricht belast, bijvoorbeeld wanneer je sport of wandelt, en

afneemt bij rust.

Bij een toename van de ontsteking, heb je ook pijn in rust. Die pijn

kan je slaap verstoren.

Stijfheid treedt vooral op wanneer je begint te bewegen na een

tijdje rust, maar neemt dan snel af.

Andere klachten of symptomen

Gaandeweg worden je gewrichten minder beweeglijk.

Omdat je gewrichten pijnlijk en stijf zijn, heb je de neiging om ze zo

weinig mogelijk te belasten en dus minder te bewegen. Besef goed

dat onvoldoende bewegen de klachten verergert en schadelijk is

voor je gezondheid. Blijf daarom bewegen!

Artritis

Een gewrichtsontsteking of artritis is een ontstekingsreactie van het

gewricht.

Vaak ontstaat er bij een ontsteking extra vocht in het gewricht,

waardoor het normale functioneren belemmerd wordt. Andere

tekenen van een ontsteking zijn zwelling, roodheid en warmte.

Er zijn ongelofelijk veel mogelijke oorzaken van een

gewrichtsontsteking.

We kunnen ze indelen in infectieuze en niet-infectieuze.

Bij een infectieuze artritis is er een virus of bacterie aanwezig in het

gewricht.

De niet-infectieuze vormen zijn veruit de meest voorkomende.

Aandoeningen zoals reuma en jicht vallen hieronder. Soms is artritis

een onderdeel van een

onderliggende

aandoening zoals

psoriasis en chronische

darmontstekingsziekten.

Een gewrichtsontsteking

geeft klassieke klachten

die bij elke ontsteking

voorkomen: pijn, zwelling,

lokale warmte en vaak

ook roodheid. Typisch

voor een artritis is de

gewrichtsstijfheid. Altijd is

er sprake van een

functiebeperking. Dit wil

zeggen dat bepaalde

bewegingen moeilijker of

onmogelijk zijn door de

zwelling en de pijn.

Kort samengevat:

Artrose geeft mechanische pijn. Pijn bij belasting.

Artritis geeft ontstekingspijn. Ochtendstijfheid. Startstramheid en

startpijn.
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Het zijn onzekere tijdens. Activiteiten die een intense
voorbereiding vragen organiseren we enkel als we 100 % zeker
zijn. Andere 'gemakkelijker af te blazen' gebeurtenissen die
willen we u graag al meegeven. Gelieve wel nog rekening te
houden met hier en daar een korrel zout en wat peper !

Een verdienstelijke poging tot activiteitenkalender

Dinsdag 4 oktober: Dansnamiddag

Wie graag slows, wals,.. danst. of wie er graag naar kijkt is welkom.

(Voor de 4 afdelingen om 14.45 u in de polyvalente zaal.

Suzanne leest voor uit eigen werk: - Afdeling Vlasbloem:

Woensdag 5 oktober, woensdag 2 november, woensdag 7

december

- Afdeling Vlaspit: woensdag 12 oktober, woensdag 9 november,

woensdag 14 december

- Afdeling Rietveld: Woensdag 26 oktober, woensdag 30 november,

woensdag 28 december.

- Afdeling Klaverweide: woensdag 19 oktober, woensdag 16

november, woensdag 21 december.

Vrijdag 7 oktober: Verjaardagsfeest.

De jarige bewoners van de maanden september en oktober zijn

welkom in feestzaal 't Klavertje 4. Vanaf 11.15 u.

Woensdag 19 oktober: Mosselfestijn.

Dit lekkernij wordt u geserveerd met een lekker sausje en echte

Belgische frieten. In de polyvalente zaal vanaf 11.15 u

Vrijdag 21 oktober: Kledingverkoop.

Misschien met een voorafgaande modeshow. Wat daarna volgt is

een uitgebreide keuze van kledij voor mannen én vrouwen.

Ook aangepast aan onze doelgroep. Grotere maten, goede

draagbaarheid en onderhoudsvriendelijk. De herfstcollectie is ook

qua kleuren altijd een toppertje.

Maandag 7 november: Gedachtenisviering:

In onze wzc - kapel. Bij een groot aantal deelnemers wijken we uit

naar de St Margarethakerk van Grembergen. (Het exacte uur volgt

later.)

Van maandag 21 november tot en met vrijdag 25 november:

seniorenfeesten.

Een week met een feestelijke maaltijd, een feestelijke

eucharistieviering en een feestelijke shownamiddag voor elke

afdeling.

Voor het vastleggen van de volgende verjaardagsfeesten, het

sinterklaasfeest, feest van de lionsclub en de kerstevocatie wachten

wij nog af. We houden jullie zeker op de hoogte.

Tijdens de georganiseerde activiteiten op de

afdelingen zijn alle bewoners van die afdeling ten

allen tijde welkom !
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LITURGIE

Oktober 2022:
Zondag 2 oktober: 27ste zondag door het jaar: Indien gij een geloof had

Zondag 9 oktober: 28ste zondag door het jaar: Is niemand teruggekeerd dan enkel deze?

Zondag 16 oktober: 29ste zondag door het jaar: Zou God geen recht verschaffen aan zijn uitverkorenen?

Zondag 23 oktober: 30ste zondag door het jaar: De tollenaar ging gerechtvaardigd naar huis.

Zondag 30 oktober: 31ste zondag door het jaar: Gekomen om te zoeken wat verloren was.

November 2022:

Dinsdag 1 november: Allerheiligen: De zaligsprekingen

Woensdag 2 november: Allerzielen

Vrijdag 4 november: om 10.30u: eucharistieviering in het teken van Allerheiligen en Allerzielen, in de kapel. Opgeluisterd door het

bewonerskoor

Zondag 6 november: 32ste zondag door het jaar: Geen God van doden maar van levenden.

Zondag 13 november: 33ste zondag door het jaar: Het zal uitlopen op getuigenis geven.

Zondag 20 november: 34ste zondag door het jaar: CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL: Heer, denk aan mij in uw koninkrijk

In de week van 21 t/m 25 november worden de senioren van het Woon-zorgcentrum in de bloemetjes gezet. Er zal ook een bijzondere

eucharistieviering doorgaan. De datum van deze viering zal later meegedeeld worden.

Zondag 27 november: Eerste zondag van de advent: Waak en wees bereid.

December 2022:

Zondag 4 december: Tweede zondag van de advent: Bereidt de weg van de Heer.

Zondag 11 december: Derde zondag van de advent: Ga zeggen wat gij hoort en ziet

Zondag 18 december: Vierde zondag van de advent: Boodschap aan Jozef.

Zondag 25 december: KERSTMIS – GEBOORTE VAN DE HEER: Het woord is vlees geworden.

De eucharistieviering ter gelegenheid van het feest van Kerstmis zal doorgaan op maandag 26 december om 10.30 in de kapel.

Themaweek: 'dementie in beweging', tips voor mantelzorgers die omgaan

met mensen met dementie

Dementie zorgt voor veranderingen in een relatie. Een Amerikaans onderzoek onderzocht wat de communicatie kon bevorderen.

Uit het onderzoek komen deze tips naar voor, die bruikbaar zijn voor echtparen, maar ook voor anderen.

1. Vertel over het ‘nieuws van de dag’: Je kan nieuwtjes vertellen van familie en bekenden of de plannen van de dag doornemen. Als

de persoon met dementie moeite heeft met spreken, word jij vaak de gangmaker van het gesprek.

2. Geef ruimte voor eigen inbreng: Je bent waarschijnlijk steeds vaker aan het woord dan de persoon met dementie. Wees af en toe

stil. Dit kan de tijd en ruimte geven om op zijn of haar manier te reageren, met woorden, blikken, geluiden of gebaren. Stel

makkelijke vragen die met ja of nee zijn te beantwoorden.

3. Zoek naar andere vormen van communicatie: Contact hoeft niet altijd de vorm van een gesprek te hebben. Je kan samen een lied

zingen of gewoon bij elkaar zitten.

4. Accepteer dat niet alles in een gesprek hoeft te kloppen: Laat het gesprek doorgaan zonder de fouten te herstellen.

5. Haal samen herinneringen op: Je kan gespreksonderwerpen vinden in gezamenlijke herinneringen. Als je toch op een herinnering

ingaat die iemand is vergeten, is dat niet erg. Je gaat gewoon verder tot je uitkomt bij iets wat de ander zich wel herinnert. Gebruik

ook foto’s of muziek om de herinneringen levendiger te maken.

6. Vertel ook verhalen zonder reactie: Misschien krijg je soms weinig reactie als je een verhaal vertelt. Het kan zijn dat de details

moeilijk te begrijpen zijn, maar dat hij of zij toch luistert naar jouw verhaal. Voor onderwerpen kan je denken aan ‘nieuws van de

dag’, uit een krant of magazine voorlezen, bekijken van foto’s met een onderwerp dat iemand interesseert bijvoorbeeld een hobby,

beroep, oude familiefoto’s, oude foto’s van zijn/haar dorp, ...

7. Wees geduldig: Je hebt soms veel geduld nodig om deze situaties soepel te laten verlopen.

8. Geniet van het onverwachte: Een gesprek kan soms een verrassende wending krijgen door een onverwacht grappige opmerking

of een spontaan gebaar.

Probeer de tips toe te passen en wellicht helpt dit bij de communicatie met een persoon met dementie.

Bron: Alzheimer Nederland – naar Williams, C.L., Maintaining Caring Relationships in Spouses Affected by Alzheimer’s Disease, International

Journal of Human Caring, 2015, Vol. 19, No. 3, p12-17& wzc Sint-Franciscus

De liturgische kalender

Lisanga 2022
Midden november organiseren wij een verkoop van een afhaalmaaltijd ten voordele van een

concreet project in Congo

Er zal de keuze zijn tussen een vispannetje met puree en een wildstoofpotje met gratin-

aardappelen.

(We houden u op de hoogte van de bestelwijze)

VZW Lisanga is opgericht door de Zusters Kindsheid Jesu en steunt al sinds 1992

kleinschalige projecten in het district Inongo. Het zijn vooral projecten in de

gezondheidszorg en in het onderwijs. Op plaatsen waar de zusters van onze

congregatie vroeger werkzaam waren.
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Vlasbloem in de kijker

De mensen van

Vlasbloem

komen graag

buiten als 't

droog, warm

en lekker is !


