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VOORWOORD

Op 1 juli vierden we de 100 ste verjaardag van

Yvonne Schelstraete. (geboren in

1921) Wonende op afdeling Rietveld K . Een

fijne dame, absoluut bij de pinken en altijd

klaar voor een kwinkslag.

Beste lezer,

Samen thuis brengt ons tijdens deze warme

maanden hopelijk weer een paar uren

welgekomen verpozing en afkoeling.

Jullie mogen alweer het intussen gekende

recept verwachten: hopelijk interessante

artikels voor iets minder jong en oud.

Een mogelijke wijziging zou kunnen zijn dat

deze krant nog iets voller staat met

zelfgenomen foto's van ons eigen mensen,

en minder foto's van het internet. Die

laatste willen we zo veel mogelijk beperken.

Meer foto's van onze bewoners en

medewerkers, we hopen dat de meeste

mensen dat wel ok vinden. We publiceren

sowiso al geen foto's waar mensen niet

flaterend opstaan en we trachten in de

mate van het mogelijke rekening te houden

met mensen die dat echt niet graag hebben.

(Voor sommige groepsfoto's blijft dat

natuurlijk een moeilijk gegeven.)

In het hoekje van de dokter heeft Dr Bruno

De Gendt het over diabetes. Een

aandoening die meer en meer aan een

opmars bezig is, maar die door medicatie en

een aangepaste levenswijze perfect onder

controle te houden is. Maar dat laatste is

echter het probleem. Moet een persoon van

90 jaar zich in meer of mindere mate

dingen ontzeggen of niet? Het is soms

moeilijk om een gepast en leefbaar

evenwicht te vinden. We merken ook meer

en meer jonge mensen die diabetes hebben.

Hoe komt dit? Dr De Gendt geeft de

antwoorden.

In de rubriek 'ten huize van' stellen we

meestal iemand voor die voor de 4

afdelingen gekend is of gekend zal worden.

In deze editie doen we dat met , een lid van

de mobiele equipe. Het mobiele equipe zijn

een beperkte groep medewerkers die

inzetbaar zijn in de zorg op alle 4 de

bewonersafdelingen. Sommige collega's

blijven liever op éénzelfde afdeling. De

mobiele equipe bestaat uit mensen die

overal de gaatjes opvullen. Dit maakt dat

deze medewerkers zeer welgekomen

mensen zijn op de werkvloer.

De liturgische kalender begint stillaan weer

wat vorm te krijgen. Er zijn versoepelingen

bij ons qua vieringen maar ook in de

parochies. Na een jaar van wachten kunnen

jongeren eindelijk hun 1° of Plechtige

Communie of lentefeest vieren. Vooral de

Plechtige Communicanten hebben een

moeilijk voorbereiding achter de rug. Na

hun 6° leerjaar hebben die immers hun

lagere school verlaten en zijn die

'uitgevlogen' naar andere scholen. Die

jongeren allemaal terug samen krijgen is

geen sinecure. In ons krantje lezen we wie

van onze medewerkers tijdens het najaar

een feesteling in het gezin heeft. Om in

hetzelfde liturgische straatje te blijven

hebben we het ook over Sint Margaretha.

Iedereen weet onmiddelijk dat we het dan

hebben over de patroonheilige van de

parochie Grembergen. Maar waar staat ze

voor, wat heeft ze verwezenlijkt dat ze

daardoor heilig geworden is.

In dit krantje houden we u ook op de

hoogte van de stand van zaken bij het

project koekoek (= hoe maken we onze tuin

natuurvriendelijk.) We hebben door voorbije

maanden enkele veranderingen gezien:

geen spectaculaire, maar kleine

aanpassingen die in de loop der jaren toch

een verschil zouden kunnen maken.

(bloemen - insecten - vogels) We zijn daarin

toch wel een aantal obstakels tegen

gekomen.

In de marge van het Europees

kampioenschap voetbal vroegen wij ons af

hoe het komt dat topvoetballers zo populair

zijn. We maken de vergelijking met

gladiatoren uit de tijd van de Romeinen.

Ons diensthoofd zorg brengt een verslag

van de tevredenheidsmeting die gebeurt is

bij onze bewoners tijdens de coronaperiode.

Deze en nog zovele andere interessante

gegevens kunt u ontdekken in deze jarige

'Samen thuis'. Het is immers een jaar

geleden dat we gestart zijn met dit nieuw

formaat, deze andere lay out en vooral deze

oase van mooie kleurenfoto's. wij weten dat

er nog een aantal werkpunten zijn. Maar we

komen er wel.

'Samen thuis’ is ook te bekijken op onze

website: u vindt het op

www.wzcsintantonius.be

Lente 2021. Elke week was er wel ergens een versoepeling na een jaar van corona -

kommer - en - kwel. Een aantal grotere activiteiten konden terug plaatsvinden, mits een

aantal beperkingen. (aantal mensen aanwezig, afstand van elkaar, binnen - buiten.) Het

maakt het leven toch wel terug heel wat aangenamer. (Mini-bedevaarten, moederdag,

patroonsfeest, vaderdag, uitstappen in de tuin)
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Onze jarige bewoners

KlaKlavvererweide:weide:
Camilla Van Hecke (Grembergen)
Celina De Ridder (St Gillis D'monde)

Titelvakje voor
leuke titel

Bewoners die verbleven in kortverblijf (situatie 02/06/21)

RietvRietveld:eld:

Piet Moens (Dendermonde)

Vlaspit:Vlaspit:

Marie-Louise Fierens (Grembergen)

Jarig in juli

Jarig in augustus

Jarig in september

Yvonne Schelstraete - 01/07/1921

100 Jaar - Rietveld kamer 0171 A

Edmondus De Rop - 07/07/1935

86 Jaar - Vlasbloem kamer 0061 A

Romanus Beirens - 10/07/1931

90 Jaar - Klaverweide kamer 0208 A

Piet Moens - 11/07/1941

80 Jaar - Rietveld kamer 0112 A

Maria Theresia Van den Abbeele - 12/07/1929

92 Jaar - Rietveld kamer 0113 A

Emile Martens - 16/07/1930

91 Jaar - Rietveld kamer 0128 A

Maria De Block - 17/07/1939

82 Jaar - Vlaspit kamer 0149 A

Maria De Ridder - 19/07/1936

85 Jaar - Vlaspit kamer 0136 A

Franciscus De Beule - 21/07/1940

81 Jaar - Rietveld kamer 0110 A

Christiana Van Cauwenberg - 27/07/1934

87 Jaar - Vlaspit kamer 0141 B

Jacqueline Aerts - 31/07/1930

91 Jaar - Rietveld kamer 0122 A

Godelieve Michiels - 01/08/1943

78 Jaar - Vlaspit kamer 0145 A

Juliette De Potter - 01/08/1929

92 Jaar - Rietveld kamer 0177 A

Willy Segers - 02/08/1935

86 Jaar - Klaverweide kamer 0221 A

Christiane Hermans - 02/08/1941

80 Jaar - Klaverweide kamer 0226 B

Clarisse Goossens - 03/08/1934

87 Jaar - Vlasbloem kamer 0057 A

Mariette Van Hoecke - 05/08/1934

87 Jaar - Vlaspit kamer 0159 A

Juliana Dieleman - 08/08/1923

98 Jaar - Rietveld kamer 0120 A

Jannine Mertens - 08/08/1929

92 Jaar - Klaverweide kamer 0222 A

Martha Moortgat - 09/08/1931

90 Jaar - Vlaspit kamer 0161 B

Andreas Van Acker - 15/08/1951

70 Jaar - Rietveld kamer 0102 A

Lea Sacré - 16/08/1925

96 Jaar - Vlasbloem kamer 0050 A

Greta Van den Bossche - 22/08/1955

66 Jaar - Rietveld kamer 9174 A

Fedor Depauw - 25/08/1936

85 Jaar - Klaverweide kamer 0278 A

André Roels - 25/08/1938

83 Jaar - Vlaspit kamer 0146 A

Emma Van den Eede - 05/09/1931

90 Jaar - Rietveld kamer 0105 A

Adriana De Casper - 06/09/1931

90 Jaar - Vlaspit kamer 0140 A

Celina De Ridder - 13/09/1939

82 Jaar - Klaverweide kamer 0203 A

Leon De Waele - 15/09/1927

94 Jaar - Klaverweide kamer 0205 A

Frederik Abbeloos - 16/09/1929

92 Jaar - Klaverweide kamer 0209 A

Liliane De Decker - 17/09/1933

88 Jaar - Rietveld kamer 0103 A

Leon Temmerman - 18/09/1948

73 Jaar - Klaverweide kamer 0201 A

Jennie Pieters - 21/09/1936

85 Jaar - Vlasbloem kamer 0060 A

Maria Van Lombergen - 23/09/1937

84 Jaar - Vlaspit kamer 0151 A

Rosina Jansegers - 28/09/1931

90 Jaar - Vlasbloem kamer 0040 A

Vlasbloem:Vlasbloem:

André Roels (Grembergen)
Julia Troch (Grembergen)

Bewoners die verblijven in kortverblijf ( situatie 02/06/21)

RietvRietveld:eld:

Edilbert Callaert (Hamme)

KlaKlavvererweide:weide:
Cecilia Dieleman (Grembergen)
Rosalia D'hondt (Hamme)
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Frans Bucqué

(Appels)

Rietveld

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

Nieuwe bewoners:

Camilla Van

Hecke

(Grembergen)

Klaverweide

Marie-Louise

Fierens

(Grembergen)

Vlaspit

Martha Moortgat

(St Gillis D'monde)

Vlaspit

Andre Roels

(Grembergen)

Vlaspit

Julia Troch

(Grembergen)

Vlasbloem

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

Celina De Ridder

(St Gillis D'monde)

Klaverweide

Albert Truyens

(Grembergen)

Klaverweide

Oscar Van

Cauwenbergh

(Grembergen)

Rietveld

Piet Moens

(D'monde)

Rietveld

Willy Segers

(Grembergen)

Klaverweide
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De overleden bewoners (situatie op 18/6)

Vlasbloem

Francine Windey

°Hamme 13/01/1931 +26/05/2021

Alphonsine Pieters

wed. Van Nuffel Georges

°Lebbeke 26-03-1930 +18-06-2021

Vlaspit

Mariette Verheyen

wed. Coeckelbergh

°Baasrode 14/04/1930 +02/04/2021

Irene Drees

°Mol 02/06/1937 +02/04/2021

Suzanne Audenaert

wed. Van Boven

°Grembergen 28/01/1931 +29/04/2021

Rietveld

Adolf Van Den Broeck

°Moerzeke 23/06/1932 +22/04/2021

Xena Petcu - Eerste Communie op 13/6/21

Dochter van Lindsay Willems (medewerkers Vlasbloem)

Arne Van den Abbeele - Plechtige Communie 19/09/21Zoon van Jonas Van den

Abbeele (medewerker Ergo Vlaspit)

Lin Dupont (medewerker Vlaspit) is gehuwd met Filip Van Herpe (08/05/21)

Feestelijke gebeurtenissen in hun gezin.

De medewerkDe medewerkers:ers:

Nieuwe medewerkers:

Liesbeth De Backer

In dienst sinds 01/03/2021

Woonplaats: Appels

onderhoud Vlasbloem

Eddy Heirman

In dienst sinds 07/04/2021

Woonplaats: Berlare

Kiné

Amnad Habiba

In dienst sinds 01/06/21

Woonplaats: Lokeren

Afwas

Sofie Le Compte

In dienst sinds 01/04/2021

Woonplaats: Gijzegem

SOM+/ergo

Cherry De Maere

In dienst sinds 01/05/2021

Woonplaats: Hamme

Mobiele logistiek

Vera Foubert

In dienst sinds 01/06/21

Woonplaats:

zorgkundige Rietveld
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Woord van de directie: bouwplannen !
Samen met Polo.architects, de organisatie die ons tijdens het ganse

proces heeft begeleid, zijn we de uitdaging aangegaan om voor de

ganse site te Grembergen een masterplan te ontwikkelen.

Na heel wat studiewerk, momenten van intensief denkwerk,

projectbezoeken, gesprekken met experten uit verschillende

domeinen, ligt momenteel een ontwerp van masterplan voor een

totale vervangingsnieuwbouw voor ter goedkeuring.

We kozen voor een compacte vervangingsnieuwbouw die het

groene karakter van de huidige site bewaard en dit binnen een

financieel haalbaar project. Onze focus is gericht op de meer

vernieuwende ideeën voor de woon- en leefomgeving van onze

ouderen, waarin kleinschaligheid het sleutelwoord wordt voor het

creëren van comfort en hoge woonkwaliteit.

De Raad van bestuur VZW Zorg-Saam, de stad Dendermonde

(schepencollege en experten) en beide naburige scholen werden

ondertussen geïnformeerd over onze plannen en kregen een

gedetailleerde toelichting.

De intentie om hierrond verder samen te werken en dit masterplan

- zoals het voorligt - ook te realiseren op de site in Grembergen is

een feit.

Eén laatste stap in de voorbereidingsfase, nl. het

cocreatie(participatie)moment met workshops en dialoog met de

diverse doelgroepen en partners kon met enig uitstel wegens

corona en onder beperktere vorm uiteindelijk toch plaatsvinden op

20 mei 2021.

We mochten die namiddag 24 personen verwelkomen:

medewerkers uit de verschillende disciplines en afdelingen,

vrijwilligers, bewoners, familieleden en een buurtbewoner.

De gasten werden ontvangen in de polyvalente zaal waar een korte

voorstelling van het uitgewerkte masterplan werd toegelicht door

Valérie Raets, de coördinator van het team Polo.architects. We

brachten daarna een bezoek aan de huidige site. Nadien kon het

denkwerk beginnen. In groepjes van 8 personen telkens begeleid

door één medewerker van Polo.architects werd een dialoog gevoerd

rond vier grote thema’s.

Voor elk thema werd een communiucatietool voorzien en werd via

een vragengids de dialoog op gang getrokken:

Thema 1 : Sint-Antonius in de dorpskern:

• Communicatietool: Maquette op grote schaal (zie foto)

• Vragen:

• Welke plekken in het dorp bieden aangename publieke

ruimte voor ontmoeting

• Zou WZC Sint-Antonius een echte publieke functie kunnen

integreren voor buurtbewoners

• Met welk vervoermiddel ga je vandaag meestal naar de

woonzorgsite?

• Bestaan er momenteel onveilige verkeersknooppunten

rondom de site en hoe zouden deze veiliger kunnen

gemaakt worden.

Thema 2: de dorpstuin

• Communicatietool: maquette op kleine schaal

• Vragen:

• Wat valt er vandaag te beleven in de tuin. Voor welke

activiteiten/belevingen zou er meer ruimte moeten worden

gecreëerd en waar zou dit dan best zijn?

• Als er een paviljoen in de tuin wordt gebouwd, waarvoor zou

dit kunnen gebruikt worden?

• Hoe kan een gedeeld gebruik van een collectieve

belevingstuin tussen WZC en residentie ‘Kluster’ aangepakt

worden? Wat kunnen moeilijkheden zijn?

• Welke activiteiten worden er vandaag al samen met de

scholen georganiseerd, biedt het nieuwe plan nieuwe

kansen?

• Hoe kunnen we omgaan met flexibele doorwaadbaarheid en

afsluitbaarheid van de site? Wanneer kan de site open zijn

en wanneer moet deze gesloten worden

Thema 3: ‘ kleinschaligheid vormgeven

• Communicatietool: typeplan afdeling

• Vragen:

• Wat betekent kleinschalig wonen? Is dit de grootte van het

gebouw, de grootte van de leefgroep, de grootte van de

afdeling, de ruimtelijke organisatie of een bepaalde

interieurvormgeving, een bepaalde organisatie van

activiteiten /maaltijden?

• Wordt het als aangenaam ervaren dat een kamer uitgeeft op

een leefruimte?

• Wat zijn specifieke aandachtspunten voor personen met

dementie in de ruimtelijke beleving

Thema 4: ‘taktiel ontwerpen’

• Communicatietool: interieurplan

• Vragen:

• Wat betekent huiselijk wonen? Welke materialen kleuren of

inrichting kunnen hieraan bijdragen?

• Hoe zouden we de patiotuinen kunnen vormgeven?

• Wat maakt een terras aantrekkelijk?

• Wat maakt dat een kamer comfortabel is zowel voor

bewoner als voor de zorgverlener. Grootte van de kamer,

organisatie van de kamer en badkamer,…

Het werd een constructieve, leerrijke en interessante namiddag. Het

enthousiasme en de creativiteit, die aanwezig was in de

verschillende groepen, leverde ons enkele nieuwe ideeën,

denkpistes en suggesties op. Het denkproces kreeg een unaniem

positieve evaluatie en wij, wij werden er alleen maar blij van.

Het resultaat van de groepsgesprekken zullen nu verder verwerkt

worden in de opmaak van het finale masterplan.

We wensen iedereen te bedanken die aan dit denkproces heeft

meegewerkt:

Polo. architects voor hun vernieuwende ideeën en hun professionele

begeleiding en ondersteuning tijdens het ganse proces.

De leidinggevenden en medewerkers voor hun volharding, de fijne

samenwerking, hun sterke betrokkenheid en hun constructief

meedenken.

De bewoners, familie, vrijwilliger en buurtbewoner voor hun

bijdrage tijdens de laatste praatsessie.

En nu, kijken we vol vertrouwen uit naar de volgende fase in het

bouwproces … .
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Af en toe passeert er wel eens een film op tv over gladiatoren in

het Oude Rome. Ze hadden een gruwelijk en wreed leven. Er vielen

doden en er werden mensen verminkt. Maar ze waren mateloos

populair. Ook voetballers zijn populair. Als je ziet dat een bekende

speler zoals Christiano Ronaldo miljoenen volgers heeft dan kan je

van een ongekende populariteit spreken. We maken de

vergelijking.

1. Elk zijn plaats elk zijn

specialiteit:

In het voetbal heb je doelmannen

- verdedigers - middenvelders -

aanvallers. Ook gladiatoren

hadden hun specialiteit. Het

zwaard - de lans - de drietand. Dit

laatste was het wapen van de

opvallendste vechter. De retiarius.

Ahw de doelman der gladiatoren.

Zijn 3 - tand gecombineerd met

een werpnet maakte vele

slachtoffers.

2. Het grote geld :

Grote voetbalclubs worden geleid door rijke voorzitters. Ze zijn

eigenaar van de club maar dus ook van de spelers. Zo ook bij de

gladiatoren. De baas van de gladiatorenschool was ok eigenaar

van de gladiatoren zelf. Goede gladiatoren (die het ook langer

overleefden) verdienden net zoals de voetballers veel geld met hun

optredens. Na verloop van tijd konden zij zich met dat verdiende

geld vrijkopen. (dat was zo contractueel vastgelegd.)

3. Voetbal is een klein beetje oorlog :

Gladiatoren voerden een strijd op leven en dood. Bij een gevecht

had je 10% kans om te overleven. (Soms kreeg je wel genade van

het publiek of van de keizer.) Er waren maximum 4 shows op een

jaar, dus met wat geluk kon je wel even overleven.

4. De leeftijd :

Voetballers hebben hun beste tijd achter de rug al ze 35 zijn. Zo

ook bij de gladiatoren. Het hoogtepunt van hun carrière was

tussen 30 en 35 jaar. Eens daarna werden de jongeren te sterk

met alle gevolgen van dien. Je kon alleen maar hopen dat je jezelf

tegen die tijd al vrijgekocht had. Anders was je een vogel voor de

kat... (Hierin hebben de voetballers iets meer geluk. (Die kunnen

rustig rentenieren.)

5. Prestige :

De leiders van landen (genre Rusland - China - Saoudi Arabië)

pakken maar al te graag uit met een groots opgezette show

tijdens een voetbalfinale. Ook zo bij de plaatselijke heersers in

Rome. Circus Maximus bood indertijd plaats aan 200 000 uitzinnige

toeschouwers. (De perfecte plaats dus om je als heerser populair

te maken. supportersgroepen moesten ook toen al van elkaar

geschediden worden om rellen te vermijden.

6. Concurrentie :

Voetballers trainen elke dag samen om een goede ploeg te

vormen. En toch zijn je trainingspartners ook je concurrenten. Je

traint met meer dan 20 en er staan er maar 11 in de eerste ploeg.

Ook gladiatoren trainden samen. Maar tijdens de shows waren zij

in staat om hun trainingspartners onverbiddelijk te doden. Het was

doden of gedood worden.

7. Vrouwen :

Net zoals in het voetbal waren er bij de gladiatoren ook

vrouwenwedstrijden. En net zoals in het voetbal waren de

mannelijk gladiatoren ook populair bij de vrouwen. Een perfect

voorbeeld daarvan was toen Faustina (de dochter van een keizer)

verliefd werd op een gladiator. De gladiator werd door de keizer

gedood maar de dochter kreeg wel een zoon. Deze zoon werd

later meer gladiator dan heerser.

De volledige, uitgebreide vergelijking kunt u terug vinden in

'Gladiatoren, volksvermaak in het colosseum' door Fik Meijer)

Brood en spelen: de vergelijking van voetballers met gladiatoren !
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Op bedevaart dicht bij huis

Meimaand is traditioneel Mariamaand. Ook in WZC St. Antonius staat Maria dan

in de kijker. Dit jaar kleedden wij het Mariabeeld, de Koningin van de Hemel, in

het blauw en ook in de inkom vonden wij haar terug.

Dit jaar zou ook onze tweejaarlijkse bedevaart naar Oostakker plaatsvinden.

Andere jaren stapten we op de bus en gingen weg in grote groep. We kwamen

dan toe op een mooi domein dat gewijd is aan Maria en aan het geloof. We

konden er samenkomen voor het gebed in een mooie basiliek en nadien op

verplaatsing genieten van een maaltijd aangeboden door de keuken van ons

WZC. Echt weg dus. Maar wegens coronamaatregelen werd beslist om dit niet

te organiseren.

Gelovige mensen hebben echter nood aan bezinning en gebed, individueel en in

groep. En in de maand mei gaat dit gebed als vanzelf naar Maria uit. Daarom

gingen wij toch in groep op stap met Maria in ons hart, zij het op een andere

manier.

Wij gingen niet ver weg en niet met de bus, maar stonden integendeel stil op

plaatsen die net heel dichtbij zijn: plekjes in onze eigen omgeving die bestemd

zijn om tot inkeer en gebed te komen. Een soort heilige plekjes. Meestal

passeren mensen die plekjes zonder er acht op te slaan. Op die plekjes gebeurt

enkel iets als wij dit toelaten, laten gebeuren. Wij hebben ervoor gekozen om

op die heilige plekjes stil te staan en hen hun werk te laten doen aan ons.

Wij startten in de inkom van het WZC met onze bedevaart bij het Mariabeeld.

Daar konden we elkaar begroeten en stil worden bij elkaar. We probeerden los

te laten wat ons vasthield zodat we konden open staan voor wat wij gingen

doen, hoe bescheiden dit ook was. Want bedevaart gebeurt in je diepste zelf.

Binnen in jezelf laat je dingen los en zo ben je ter beschikking voor iets anders

of voor iemand anders. Dat zijn de mensen die met jou meegaan op bedevaart,

de voorgangers in het gebed, dat is Maria zelf. Als wij op bedevaart gaan laten

wij onszelf een beetje los en wij verbinden ons met de andere deelnemers, met

ons geloof, met ons leven, met de mensen van wie wij houden, de plaatsen

waaraan wij gehecht zijn. Zo komt God in ons midden, zo gaan wij Maria

tegemoet.

Vanuit die gezindheid gingen wij vier maal, telkens met bewoners, familieleden

en medewerkers van een andere dienst, een innerlijke tocht. We maakten het

kruisteken, lazen een gebed. We stapten naar het Kerkhof en lazen er het Onze

Vader en Weesgegroet voor de geliefden die we verloren. Op het einde van de

kerkhofweg zagen wij Maria en de geliefde leerling onder het Kruis staan en

beseften wij dat wij dankzij Maria door het geloof familie geworden zijn van

elkaar. We baden bij een privé-kapelletje voor persoonlijke intenties en

brandden een kaarsje bij de Piëta in de Sint Margarethakerk in Grembergen.

Hier en daar lieten wij een boeketje bloemen na voor Maria. Na een korte

gebedsdienst in de kerk gingen wij via het poortje terug naar het WZC en

genoten van een ijsje en een drankje in de tuin bij de opnieuw geopende

cafetaria.

De ene keer was het al warmer dan de ander keer. Voor de ene persoon was

het lastiger dan voor de ander. De ene mens was stil, de ander spraakzaam

tijdens het stappen. We baden mee met woorden of in stilte. Elk heeft het op

zijn eigen manier ervaren en gedaan en het was fijn dat dit gebeurd is.

Misschien was deze bedevaart niet alleen een beetje zichzelf loslaten en alles

wat ons bezig houdt, maar ook een stukje terugvinden wat wij verloren waren

tijdens de stresserende coronatijd.

Dank aan E.H. Paul De Decker die de bedevaart voorging en aan elke deelnemer

die meeging. Dank aan iedereen die meehielp met organiseren, lezen, het

begeleiden van de zang en bij het aanbieden van ijsje en drankjes in het

cafetaria.

Foto's links: - Start in de inkomhal aan het onthaal.

- Op zoek naar de gepaste tred zodat iedereen in gebed kan volgen.

- Een eerste tientje op het kerkhof.

- Op weg naar de kapel in de Groene Weg.

- Ondanks de voorbije coronaperiode en de beperkte eucharistievieringen

was het interieur van de Sint-Margarethakerk piekfijn verzorgd.

- Om in de sfeer te blijven: Na afloop van de bedevaart zal men de de

dorstigen laven en de hongerigen spijzen...
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Horoscoop juli - augustus - september!!
(Wat hebben mensen die geboren zijn in één van deze maanden te verwachten volgens hun horoscoop!)

Sterrenbeeld Kreeft is beschermend en geduldig. Kreeften steltlen liever geen eisen maar als ze iets willen

kunnen ze behoorlijk overtuigend en vasthoudend zijn. Hoewel ze er de voorkeur aan geven zich non-verbaal uit

te drukken kunnen Kreeften behoorlijk agressief zijn als ze hun zin niet krijgen. Kreeften zijn emotioneel en

verschuilen zich vaak voor de buitenwereld.

Op het werk
Het sterrenbeeld Kreeft heeft veel plichtsgevoel, en zijn loyaal aan hun werkgever. Kreeft moet, om

werkzaamheden goed uit te voeren, uit zichzelf gemotiveerd zijn. Is de Kreeft echt betrokken op het werk kun je

erop rekenen dat ze zich voor 100% inzetten en positieve energie uitstralen naar collega’s. Kreeften zijn meesters in het onderhandelen.

Gezondheid

Sterrenbeeld Kreeft moet er voor waken om genoeg energie te behouden. en hebben de neiging om stemmingen van anderen op te

vangen. Ze moeten deze energie kwijt raken. Een bad nemen werkt heel kalmerend, wandelen op het strand zal een Kreeft rust geven,

kortom alles wat met water te maken heeft is goed voor de Kreeft. Om een depressie te vermijden, één goede raad: eens goed lachen

met een tv-komedie doet wonderen.

Beroemde Kreeften

Julius Caesar, Nelson Mandela, Jean-Paul Sartre, Dalai Lama, Tom Cruise, Gustav Mahler, Pierre Cardin,

Kreeft 21 juni – 22 juli

Leeuw 23 juli - 22 augustus

Maagd 23 augustus - 22 september

Het sterrenbeeld Maagd is kieskeurig en een beetje geheimzinnig De Maagd is gericht op de toekomst en maakt

plannen om naar een bepaald doel toe te werken. Maagd vat dingen letterlijk op en verwacht dat als iemand iets

belooft deze belofte nakomt. Maagden zijn enorm bescheiden.

Op het werk

Het sterrenbeeld Maagd is serieus en levert werk van goede kwaliteit. Ze zijn intelligent en hebben een uitstekend

geheugen. Door hun vermogen anderen te analyseren zijn ze goed in het achterhalen van motieven. Maagden zijn

rationele denkers, uitstekend in het oplossen van problemen en conflicten. Dit maakt Maagden uitstekende

rechercheurs, onderzoekers of wetenschappers. Maagden zorgen voor orde in de wereld.

Gezondheid

Het sterrenbeeld is vatbaar voor maag- en darmproblemen en een te hoge bloeddruk. Ze moeten leren omgaan met stress. Als het niet lukt

dingen met anderen te delen kunnen ze er baat bij hebben om hun zorgen van zich af te schrijven.

Beroemde Maagden

Moeder Teresa, Claude Debussy, Michael Jackson, Sean Connery,

Het sterrenbeeld Leeuw is warmhartig en het gulste van alle sterrenbeelden. Ze houden van het leven en maken

anderen graag aan het lachen. Ze zijn eerlijk, nobel en heel integer. Leeuwen zijn moedig en zullen je nooit in de

steek laten. In een conflict zullen Leeuwen de meningen van anderen accepteren en begrijpen maar nooit of te

nimmer hun eigen mening wijzigen.

Op het werk

Het sterrenbeeld Leeuw is loyaal, houdt van uitdagingen en werkt hard. Leeuwen blijven soms levenslang bij dezelfde

werkgever. Ze houden niet van veranderingen en blijven daarom vaak in hetzelfde beroep. Leeuwen zijn enthousiaste werknemers en het is

niet noodzakelijk ze te motiveren. Leeuwen maken zelden fouten, ze vinden het verschrikkelijk toe te geven dat ze zich vergist hebben.

Gezondheid

Het sterrenbeeld Leeuw is krachtig en heeft sterke botten. Toch kan de Leeuw last hebben van rugpijn. Van jongs af aan moeten ze hier al

op letten, Oefeningen doen en zo veel mogelijk sporten is de boodschap. Vaak de fiets nemen en de auto laten staan, is sportief, ontspant

zowel fysiek als mentaal.

Beroemde Leeuwen

Napoleon, Bill Clinton, Mick Jagger, Mata Hari, Alfred Hitchcock, Fidel Castro.
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Met zijn allen tegen vallen !
(14 - daagse van de valpreventie)

1. Vallen is niet altijd een gevolg van

ouder worden.

Men kan verschillende maatregelen nemen

om het risico op een val te verkleinen.

Het is wel zo dat hoe ouder je wordt, hoe

groter de kans op chronische aandoeningen

en/of een vermindering van de mobiliteit

zal zijn. Hierdoor zal het risico op een val

groter worden.

2. Door te bewegen krijg je sterkere

spieren, neemt je conditie toe en zal je

evenwicht verbeteren.

Dus hoe meer je beweegt, hoe minder je

valt

3. Het is zo dat 1 op de 3 ouderen

minstens 1 keer per jaar valt.

4. Calcium versterkt de botten en

verbetert het evenwicht.

Stevige botten zijn nodig om het risico op

breuken te beperken.

Bij het ouder worden zullen onze botten

echter brozer worden. Dit is vooral het

gevolg van een verlies aan calcium. Calcium

versterkt de botten en de spieren en zorgt

voor een beter evenwicht. Vooral

zuivelproducten zijn een bron van calcium,

maar ook andere producten kunnen calcium

bevatten. Zo vind je calcium onder meer

terug in vis en groenten zoals broccoli,

Chinese kool, spinazie, rammenas, radijsjes.

Ook in fruit abrikozen, appels, dadels, kiwi

en pruimen. Het is heel belangrijk om

voldoende voeding of drank te eten en

drinken die rijk is aan calcium. Daarnaast is

ook een voldoende inname van vitamine D

onontbeerlijk. Bij 75-plussers zien we echter

vaak zowel een tekort aan calcium als een

tekort vitamine D. De arts zal daarom

meestal aanraden om zowel calcium als

vitamine D bij te nemen.

5. Dagelijks 30 minuten bewegen is

haalbaar voor iedereen en zal je

gezondheid ten goede komen.

(Gewoon bewegen = dagdagelijkse

bewegingen bvb wandelen. Bewegen hoeft

geen sport te zijn !!)

6.Door het drinken van alcohol ga je

trager reageren.

Alcohol verdooft je hersenen. Hoe meer je

drinkt, hoe trager je zal reageren. Dus meer

risico op vallen. Je slaap zal ook niet rustig

verlopen,

waardoor je vermoeid wakker wordt,

waardoor het risico op vallen ook weer

verhoogd. Drink niet meer dan 2 glazen

alcohol per dag.

7. Een val kan ernstige lichamelijke en

geestelijke gevolgen met zich

meebrengen.

40-60% van de ouderen zullen een letsel

oplopen als gevolg van een valincident.

Hiervan zal het in 30-50% van de gevallen

gaan om een klein letsel zoals een

schaafwonde. In 10-15% van de gevallen zal

een valincident echter een ernstig gevolg

hebben, zoals een heupfractuur.

Verder zijn 4 op de 5 ouderen bang om te

vallen, ongeacht of ze al gevallen zijn of

niet. De helft hiervan zal hierdoor bepaalde

activiteiten vermijden. Dit zal op zijn beurt

leiden tot een verminderde mobiliteit,

depressie en sociale isolatie.

8. Zelfs als je geen letsel hebt bij een val

moet je je huisarts verwittigen.

De huisarts kan helpen om de oorzaak van

het valincident te achterhalen en kan tips

geven om dit in de toekomst te vermijden.

Ook als men geen letsel heeft is het

aangeraden om de huisarts hierover in te

lichten. Hij/zij kan namelijk de oorzaak van

het valincident achterhalen en zo de nodige

preventieve maatregelen treffen. Ook kan

hij/zij tips geven over hoe men een val in de

toekomst kan vermijden.

Beweging zorgt ervoor dat de botten belast

worden. Deze belasting is nodig om het bot

sterker te maken en zo in de toekomst meer

belasting aan te kunnen.

Tijdens de maand april is er elk jaar een focus op de valpreventie. Ook dit jaar was dat het geval. (corona-proof en daardoor ook beperkter)

Ons streefdoel is dan telkens om een manier te zoeken om deze problematiek onder de aandacht te brengen. Dit jaar deden we dat op elke

afdeling met een stellingenspel, een preventieparcours en een speurtocht op de eigen afdeling.

De resultaten van deze speurtocht willen we u meegeven. Het zijn een aantal weetjes en aandachtspunten die belangrijk kunnen zijn om

vallen te voorkomen. (Uitknippen en boven je bed hangen dus !!)

De bijgevoegde foto's zijn momentopnames van het valpreventieparcours op de afdelingen
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Vervolg van 'met zijn allen tegen vallen !'

9. Als je rechtkomt uit bed of uit een

zetel, blijf je best eerst een paar minuten

zitten voor je gaat rechtstaan.

Als je duizelig bent wanneer je opstaat uit

een bed of zetel, dan komt dit doordat je

bloeddruk zich niet snel genoeg aanpast. Je

ervaart als het ware een bloeddrukval.

Daardoor krijgen je hersenen minder

zuurstof en kan je wel vallen.

Je kan dit voorkomen door op de rand van

het bed, stoel of zetel te zitten vooraleer je

opstaat. Beweeg zachtjes met je benen (bv.

knieën heffen) tot je hoofd niet meer draait.

• Adem een aantal keren diep in en

uit.

• Plaats vervolgens je beide voeten

lichtjes gespreid naast elkaar. Zet ze

plat op de grond onder je knieën.

• Steun met je handen op je knieën en

sta langzaam recht.

10. Als je stopt met bewegen, vermindert

je conditie en vergroot de kans om te

vallen. (Dus beter niet blijven zitten in die

zetel)

Veel ouderen zijn bang om te vallen en

blijven daarom liever zitten. Stoppen met

bewegen zal er echter voor zorgen dat je

conditie, spierkracht en evenwicht zal

verminderen. Hierdoor zal de kans op een

val toenemen. Het is goed om alert te zijn en

geen risico’s te nemen, maar wees niet té

angstig.

Voldoende blijven bewegen blijft de

boodschap!

30 minuten per dag is ideaal !!

11. Voldoende verlichting is noodzakelijk

om niet te vallen.

Doe daarom de gordijnen steeds open, en

steek het licht aan wanneer de ruimte te

duister is, ook al ken je het huis op je

duimpje. Je kan altijd struikelen over iets dat

je liet rondslingeren of iets dat omviel. Het

is belangrijk dat er overal evenveel en

voldoende licht is, zodat je duidelijk ziet

waar je gaat en staat.

12. Indien uw zicht vermindert zorg dan

dat je een aangepaste bril hebt !!

Goed zien is noodzakelijk om niet te vallen.

Ga regelmatig naar de oogarts, ook al denk

je dat je nog arendsogen hebt. Laat je

brilglazen aanpassen indien nodig

13. Je draag best gesloten schoenen met

een brede en lage hak.

Heel wat valincidenten kunnen voorkomen

worden door goede schoenen te dragen.

Je vermijdt dus best slippers of schoenen

die onvoldoende gesloten zijn.

Kies voor schoenen die de hele voet

omsluiten met een stevige, platte zool met

reliëf. De schoen heeft best geen hak ofwel

een hak van maximaal 2,5 cm hoog. Probeer

ook schoenen te nemen die sluiten met

velcro of veters.

Draag pantoffels die je voeten goed

omsluiten, geen 'instekers' dus! Loop nooit

op kousen of nylons. Zorg ervoor dat de

schoenen niet versleten zijn.

14. Wanneer men zich op een rollator of

in een rolstoel wil zetten, zet dan altijd

eerst de remmen op.

Men beschouwd dikwijls een rollator of een

rolstoel als een stoel. Het zijn echter stoelen

op 4 wielen. Wanneer men er een

manoeuvre mee uitvoert is de kans

bestaande dat die onvoorzien wegrolt !! =

risico op vallen !!

15. Wanneer u zich duizelig voelt is de

kans op vallen veel groter !

Sommige medicijnen kunnen je slaperig, suf

of draaierig maken. Ze kunnen je evenwicht

verstoren, reacties verminderen en spieren

slap maken. Als je wat ouder wordt, krijgen

sommige mensen ook meer last van

bijwerkingen.

En als je daar last van krijgt, contacteer dan

altijd je dokter. (Deze kan dat niet altijd op

voorhand weten.)

16. ’s Avonds net voor het slapen nog

naar TV kijken is niet bevorderlijk voor

een goede nachtrust !

De prikkels van een TV –

scherm maken dat onze

geest niet echt niet echt tot

rust komt. Het is geen

probleem om naar tv te

kijken, maart probeer om

minstens een half uur voor

het slapengaan de tv uit te

zetten. Je geest kan dan tot

rust komen en je zal sneller

de slaap kunnen vatten.

Onnodig liggen woelen in je

bed wordt daardoor

vermeden. Daardoor zal je

ook veel frisser wakker

worden = minder kans om

te vallen.

17. Obstakels op de grond moet men

proberen te vermijden.

Sommige obstakels zoals lage bankjes,

matten of trappen zijn te vermijden.

Bij het ouder worden heft men de voeten

veel minder hoog. Men schuift ze eerder

vooruit.

Waardoor je veel sneller een struikeleffect

krijgt.

(Het mindere zicht en eventueel

draaierigheid versterkt dat gevaar nog

meer.)

18. Een goede nachtrust is belangrijk om

’s morgens fris wakker te worden.

Tracht kort voor het slapen gaan niet

overdadig te eten en koffie te drinken.

Je maag heeft dan geen rust en de koffie

houdt je wakker.

Een beetje competitie werkt

motiverend. De prijzen zijn ludiek.

In deze zijn er geen verliezers,

enkel winnaars
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De oplossingen van vorige keer:

ZOEK DE WOORDEN (De perfecte concentratieoefening)

De 12 overblijvende letters van

onderstaande woordzoeker

vormden:

De 12 overblijvende letters van

onderstaande woordzoeker

vormden:

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.

ANALYSE - BEIGE - DROGEN - EISEN - GELIEFD - GILDEMEESTER -

HEIDEVEN - HOOSWATER - KOEST - KORAN - MEMORISEREN - MENORA -

NAGEL - NAPPA - OKAPI - OOGGETUIGE - OVERPEINZING - PLAAG -

RATEL - RENTE - SPRINT - TAROK - TEKST - TEUGEL - TOREN - VULPEN -

WROEGING -

HORIZONTAAL

1 verscheidenheid 9 op de wijze van 10 vogel 11 afhangend stuk

vel 13 Ierland 15 rijstdrank 17 palm 18 wandversiering 19

uitstaand 22 zangnoot 23 kweker 25 broeder 26 behoeftige

omstandigheid 28 huidziekte 30 zeehond 31 vogel 32 grote

garnaal 34 maaltijd 36 administratietroepen 37 deel v. Frankrijk

39 cerium 41 voorzetsel 42 drinkgerei 43 gegevens 45 vermaak

47 afgezant 48 Nijlreiger 50 lidwoord 52 Amerika 53 gerieflijk.

VERTICAAL

1 scheepsherstelplaats 2 jong dier 3 Italiaans eiland 4 rondhout

5 ego 6 uitbundige groei 7 leer v.h. heldendicht 8 afslagplaats

bij golf 12 knaagdier 14 radon 16 vrucht 17 verheven stand 18

jaartelling 20 dun 21 brandgang 23 teil 24 beeldraadsel 25

groente 27 masker 29 schrijfgerei 32 pl. in Frankrijk 33 Spaans

landvoogd 34 wapen 35 pers. vnw. 38 zie aldaar 40 lengtemaat

42 vleesgerecht 43 zangnoot 44 vrouwelijk dier 46 pl. in Italië 47

Engelse omroep 49 sukkel 51 numero 52 grondtoon.

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.

ACUUT - DIERENDOKTER - DOSERING - FOLDER - GROEIMARKT -

HEIDE - IBIZA - IDEEEL - KAART - KEREL - KLERK - LUCHTKOKER -

NARRIG - OVERPLAATSEN - PILASTER - POEIER - POLLEN - PRIOR -

REEDS - SCHEUREN - STAAL - TIPSY - TIRAN - TUNESIE - TWEED -

VIOOL - ZEILEN
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Foto boven: onze vorige Kapper

Etienne op de dag dat hij op

pensioen ging. (hier met Ingrid en

Rosanne)

FOTOHOEK



13

De gebeurtenissen in beeld.
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Wat is het?

Bij diabetes of suikerziekte is het

suikergehalte in het bloed te hoog. Het

hormoon insuline speelt een belangrijke rol

bij het ontstaan van diabetes. Insuline wordt

aangemaakt in de alvleesklier of pancreas

en zorgt ervoor dat suiker vanuit het bloed

wordt opgenomen in de cellen. Als je

diabetes hebt, is de aanmaak van insuline

verstoord of zijn de cellen in het lichaam

ongevoelig geworden voor insuline.

Hierdoor nemen de cellen de suiker niet

goed meer op en stijgt het suikergehalte in

het bloed.

Welke schade kan er optreden:

Een te hoog suikergehalte in het bloed

beschadigt de bloedvaten. Als je al lang

diabetes hebt en niet goed behandeld

wordt, kan dit bijgevolg leiden tot

aantasting van alle kleine bloedvaatjes in

het lichaam, met gevolgen

voor het hart- en vaatstelsel, vooral door

aderverkalking, en zo hartinfacrt.

Voor de ogen, suikerziekte is nog steeds de

belangrijkste oorzaak van blindheid.

Voor de nieren, wat bij uitgesproken schade

tot dialyse kan leiden.

Voor het zenuwstelsel en de voeten. Met

aanslepende voetwondes (die eventueel tot

amputaties kunnen leiden)-

Er zijn verschillende vormen van diabetes:

Diabetes type 1: (of jeugddiabetes) de

alvleesklier maakt onvoldoende insuline aan.

Diabetes type 2: (of puderdomsdiabetes) de

cellen in het lichaam zijn minder gevoelig

geworden voor insuline. Als reactie hierop

gaat de alvleesklier meer insuline

aanmaken. Op een bepaald moment lukt dit

niet meer, en ontstaat er een relatief tekort

aan insuline waardoor het suikergehalte in

het bloed stijgt.

Hoe vaak komt het voor?

Diabetes type 2 is de meest voorkomende

vorm van diabetes en treft 70 à 80% van alle

diabetici.

Hoe kun je het herkennen?

Diabetes type 1

Als je diabetes type 1 hebt, ben je meestal

te mager of heb je een normaal gewicht.

Vaak verlies je, voordat de diagnose wordt

gesteld, onbedoeld veel gewicht op een

paar weken tijd. Overgewicht bij personen

met diabetes type 1 is zeldzaam, maar kan

voorkomen.

Doordat het suikergehalte in het bloed erg

hoog is, heb je veel dorst en ga je veel

drinken en plassen.

Diabetes type 1 begint meestal onder de

leeftijd van 30 jaar (bij 85-90%).

Diabetes type 2

Van de personen met diabetes type 2 heeft

80% overgewicht. De ziekte wordt meestal

op oudere leeftijd vastgesteld (na de leeftijd

van 35 jaar).

Vaak hebben zij voordien overgewicht,

verhoogde bloeddruk en afwijkende

bloedwaarden van cholesterol en

bloedvetten.

Vaatlijden is de belangrijkste verwikkeling bij

diabetes type 2: de bloedvaten van het

hart, de benen en de hersenen worden

aangetast. Hierdoor verhoogt het risico op

een hartinfarct, een beroerte, slecht

genezende wonden en infecties van de voet.

Hoe stel je de aandoening vast?
Nuchtere glucose wordt bepaald in het

bloed

Als het suikergehalte bij 2 metingen te hoog

is, heb je diabetes. Wanneer je

uitgesproken klachten hebt die wijzen op

diabetes, kan één te hoge meting volstaan.

Soms is het suikergehalte verhoogd, maar

onvoldoende hoog om diabetes te hebben.

Men noemt dit verhoogde nuchtere

glycemie of prediabetes. Je hebt dan een

hoger risico om later alsnog diabetes te

krijgen.

HbA1c

HbA1c geeft een goed beeld van de

gemiddelde bloedsuikerwaarden en wordt

gebruikt bij de opvolging van personen met

diabetes.

Wat kun je zelf doen? Een gezonde

levensstijl is heel belangrijk.

Voeding

Om het gewicht en de bloedsuikerspiegel zo

stabiel mogelijk te houden en complicaties

door suikerpieken te vermijden, is het

belangrijk evenwichtig te eten.

Neem de maaltijden bij voorkeur op vaste

tijdstippen en met dezelfde tussenpauzes.

Zorg ook voor min of meer gelijke

hoeveelheden voedsel.

Beweging

Bewegen heeft heel wat positieve effecten

op de aandoening. Het helpt om de

suikerspiegel te stabiliseren, de gevoeligheid

van de cellen voor de inwerking van

insuline te verbeteren, de vetten in het

bloed onder controle te houden, de functie

van hart en longen te verbeteren, het

gewicht onder controle te houden en de

spierkracht te verbeteren.

Roken

Stoppen met roken is belangrijk omdat

roken het risico op hart- en vaatziekten

enorm verhoogt

Een gezond gewicht

De meeste personen met type 2 diabetes

hebben overgewicht.

Hypoglycemie:

onder bepaalde omstandigheden kan er een

te lage bloedsuikerspiegel zijn. Te lage

suikerwaarden in het bloed noemen we

hypoglycemie. De suikerwaarde, gemeten

met bijvoorbeeld een vingerprik, bedraagt

dan minder dan 70 mg/dL.

Een te laag suikergehalte kan verschillende

oorzaken hebben:

te veel insuline ingespoten;

een maaltijd uitgesteld of overgeslagen;

sport of een grote lichamelijke inspanning

gedaan;

te veel alcohol gedronken;

gebruik van bepaalde geneesmiddelen.

Hoe kun je het herkennen?

Bij een te laag suikergehalte in het bloed

kun je last krijgen van:

hartkloppingen;

zweten;

honger;

beven;

een rusteloos gevoel;

hoofdpijn;

verwardheid, moeilijker concentreren;

dubbelzien;

bewusteloos geraken;

Wat kun je zelf doen?

Als je een hypoglycemie voelt aankomen,

eet dan iets zoet. Houden de klachten aan

na tien minuten, neem dan nog iets zoet.

Aanbevolen snacks met snelle suikers zijn:

een half glas vruchtensap, een eetlepel

honing, een half glas frisdrank (geen light of

zero), twee tot drie klontjes suiker, vier tot

vijf tabletjes druivensuiker.

Daarna kun je suikers innemen die trager

worden opgenomen, bijvoorbeeld een

boterham, een stuk fruit of een vezelrijke

koek.

Lukt het niet kan door verpleging of arts

bepaalde medicijnen toegediend worden.

Te hoog suiker geeft vrij weinig directe

klachten, maar beschadigt ondertussen wel

je lichaam.

HOEKJE VAN DE DOKTER

Diabetes = suikerziekte

In elke editie van 'samen thuis' neemt onze CRA Dr Bruno de Gendt het woord om één of ander

medisch aspect te belichten. Deze keer is dat 'diabetes'. Een aandoening die toch wel een

ingrijpende verandering teweegbrengt in je manier van leven. Je voelt er meestal niet veel van,

maar het het is er en je moet er rekening mee houden.
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Waar is de tijd. toen men nog volop

gespecialiseerde winkels had. Om brood bij de

plaatselijke bakker, om vlees bij de

beenhouwer, groenten in de groentenhal, bier

op café, ...

Ze zijn er nog, en dikwijls hebben zij nog veel

succes. Vooral door tijdsgebrek van velen

kopen mensen echter meer en meer

levensmiddelen en andere

consumptiegoederen online of in de

supermarkt. De kwaliteit kan soms minder zijn

maar men bespaard er wel veel tijd mee en

door allerhande acties is het soms beterkoop.

Zo ook bij de aankopen van ons wzc en alle

andere wzc's binnen onze congregatie. Het

aankopen en leveren van de meeste

benodigdheden worden gecentraliseerd binnen 1 firma. (HL)

Niet de voedingsproducten uit de keuken of de medicatie, maar wel het incontinentiemateriaal, sondes, naalden, drank, koeken voor bij de

koffie, confituur, alle dranken, de bureau-artikelen. Alles wat nodig is wordt geleverd door 1 firma.

Wanneer op een afdeling een product bijna op is wordt de barcode (= de streepjes - identificatie

van een product) ingescand in een apparaat niet groter dan een GSM.

Vooraf is vastgelegd hoeveel producten per scan moeten geleverd worden. (bvb wanneer choco

ingescand wordt op dinsdag, dan worden er automatisch 10 potten choco geleverd op

donderdag)

Deze manier van werken bespaard tijd (je hoeft niet alles achterna te zitten) De scan gaat

rechtstreeks naar de firma, dus ook administratief heel eenvoudig. Het enige dat men niet altijd

in de hand heeft is het merk van een product. Zo kan het gebeuren dat je op een paar weken tijd

3 merken water krijgt doorgestuurd, afhankelijk van wat op dat moment voorradig is. Een echt

probleem is dat niet. Zolang men maar geen champoo levert om in de koffie te doen.

Wat is HL (Hospital logistics)

Dit wordt onze slagzin voor onze week van dementie van 20

september tot en met 24 september.

We weten allemaal dat bewegen, zeker bij bewoners met

dementie, gestimuleerd moet blijven worden. In deze week ligt

onze nadruk dus vooral op bewegen.

Op maandag starten we met bewegen op muziek.

Dinsdag maken we een gezond dessert op de afdeling.

Woensdag trekken we onze wandelschoenen aan en verkennen

we het Klusterpad. Wij hopen hierbij op goed weer. Als de

weergoden ons minder goed gezind zijn, maken we er een

filmnamiddag van. Hierbij hopen we op de hulp van familie en

vrijwilligers.

Als je je geroepen voelt om een bewoner te begeleiden, laat dit

gerust weten aan het diensthoofd van de zorgafdeling.

Donderdag toveren we het WZC om tot een beautysalon. Samen

met de leerlingen van het Oscar Romero College worden onze

bewoners getrakteerd op een hand- of voetverwenning, een

gezichtsmassage, of …..

Vrijdag vindt de apotheose plaats. Als de coronamaatregelen het

toelaten zal het een heuse dansnamiddag worden, met

verzoekplaten van alle bewoners.

Begin september zal er in de inkomhal promotie gemaakt

worden, ga dan zeker een kijkje nemen.

Wij hopen er met z’n allen een spetterende week van te maken.

Praatcafé dementie regio Dendermonde organiseert een

theatervoorstelling “BOBIJN” op dinsdag 28 september 2021 om

19u30 in CC Belgica.

Bobijn is een voorstelling over het vergeten van

herinneringen,wat doet dat met ons.

Tickets kosten 6 euro en zijn te reserveren op info@ccbelgica.be

of op telefoonnummer 052/20 26 26. Tickets kunnen

gereserveerd worden vanaf midden augustus.

Ik wens ieder van jullie een deugdoende vakantie toe, en geniet

vooral van de kleine dingen.

Anja Pouliart – referentie persoon dementie

Week van de dementie 2021

Kijk me aan en zie wie ik was
Ik ben er nog steeds maar in een andere jas
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In deze editie Cherry De Maere, een nieuwe medewerker op de dienst mobiele logistiek !

In dit nummer verwelkomen wij Cherry De

Maere, een nieuwe medewerkster die

onlangs de mobiele ploeg kwam versterken.

Ook medewerkers van de mobiele ploeg

komen op alle afdelingen. Daarom vonden

wij het een goed idee om eens deze

onopvallende groep medewerkers in de

kijker te zetten. Zij vervangen verzorgenden

of logistieke medewerkers die op verlof

gaan of in ziekenverlof zijn. Zo zorgen zij er

mee voor dat de verzorging en de

organisatie van de dienst blijft draaien.

Dag Cherry, fijn dat je dit interview wou

doen.

Geen probleem. Ik zag het onmiddellijk

zitten. Ik ontmoet graag mensen en ik laat

mijzelf graag kennen. Dat kan ook in de

vorm van een artikel. Ik kijk er trouwens

naar uit om eens een huiskrantje in handen

te hebben.

(n.v.d.r: extra exemplaren voor vrijwilligers,

medewerkers en familieleden liggen meestal

ter beschikking bij de verantwoordelijke

voor de opname. Je kan daar steeds navraag

doen.)

Jouw naam hebben wij ondertussen al juist,

Cherry De Maere. Maar hoe ziet jouw

voorgeschiedenis eruit?

Ik ben geboren in Dendermonde en woonde

9 jaar als kind in Hamme. Nadien kwam ik

in Grembergen wonen met mijn moeder,

broer en halfzus. Ik ging naar het Sint-

Vincentiusinstituut in Dendermonde. Ik

volgde er eerst de richting ‘voeding-

verzorging-kleding-textiel’; daarna, in de

derde graad, algemene verzorging

specialiteit ouderenzorg. Voor mij bestond

de mogelijkheid niet om verder te studeren,

dus ik ging na mijn middelbaar onmiddellijk

werken. Mijn droom was trouwen, een gezin,

een huis. Spijtig genoeg liep na geruime

tijd mijn relatie stuk. Een moeilijke periode

in mijn leven die samenviel met het

overlijden van mijn broer. Ik ben er in

geslaagd om die fase af te ronden en ben er

zeker van dat mijn ervaringen mij sterker

gemaakt hebben. Ik hoop dat ik met die

ervaringen en die kracht andere mensen

vooruit kan helpen. Nu ben ik een

alleenstaande moeder met drie kinderen

van 20 (Glenn), 16 (Julie) en 6 (Xander) jaar

en ben omwille van praktische redenen

opnieuw in Hamme gaan wonen.

Toen ik werkzaam was in de ouderenzorg

als verzorgende kreeg ik de kans om in het

volwassenenonderwijs de eenjarige

opleiding tot zorgkundige te volgen in Gent.

Een volledig jaar volgde ik lessen op één

dag in de week met een stage daaraan

gekoppeld.

Waarom die keuze voor de zorg en de

ouderenzorg? Je kon ook verzorgende

worden bij kinderen?

Die keuze was voor mij vrij vanzelfsprekend.

Ik moet kunnen zorgen voor mensen.

Sociaal contact is voor mij noodzakelijk om

mij mens te voelen. Daar haal ik energie uit.

Ik was reeds als kind zorgzaam naar

anderen toe. Mijn grootmoeder was trots op

haar 9-jarig dochtertje dat boodschappen en

klusjes deed voor bejaarde mensen op

zaterdagnamiddag. Ik heb geen spijt van

mijn keuze. Ik werk graag in de zorg en heb

een goed contact met ouderen. Je kan er

veel van leren. Ze zeggen ernstige dingen

en zitten vol levenswijsheid. Ik luister ook

graag naar hun verhalen over vroeger, hoe

het toen was: helemaal anders.

Waar heb je gewerkt tot nu toe?

Ik heb lange tijd voor Familiezorg gewerkt.

Maar het aandeel werkelijke

verzorgingstaken was er heel beperkt en ik

miste een vaste werkplek. Ik zocht en vond

ander werk als verzorgende/zorgkundige in

het Kasteelhof in Appels. Maar na mijn

scheiding kreeg ik de volledige zorg voor

het kleinste kind en ik vond geen opvang

voor de onregelmatige uren. Daarom

schakelde ik over op onderhoud bij

particulieren met dienstencheques. Omdat

ik steeds alleen moest werken solliciteerde ik

voor deze job in het WZC.

Sinds wanneer werk je hier?

Ik werk hier sinds 1 mei als logistiek

medewerker. Dat betekent dat ik help bij

het op- en afdienen van het eten, bij het

onderhoud enz… Ik werk in de

voormiddagen tot 13 uur in een deeltijds

verband. Ik kom met de auto en zet eerst

Xander af in de basisschool hiernaast. Ik

combineer dit werk nog steeds met

onderhoud met dienstencheques.

Het valt op dat je een opleiding hebt als

zorgkundige, maar dit werk niet doet. Heeft

dit een bepaalde reden?

Ja. Als logistiek medewerker werk ik in

daguren. Zo kan ik de opvang van mijn

kindje regelen. Als zorgkundige is men

verplicht om in ploegen te werken.

Spijt?

Een beetje, maar het belangrijkste is dat ik

werk gevonden heb waarbij ik onder de

mensen kom. Want dat heb ik echt nodig

om mij goed in mijn vel te voelen.

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.
Ten huize van
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Maria,

ik wil U begroeten deze dag.

Ik wil U mijn hele leven toevertrouwen,

met zijn goede en zijn zwakke kanten.

Diep in ons, blijft er altijd een kind leven

dat een hand zoekt die beschermt,

een gelaat dat stemt tot vrede

en een hart dat van ons houdt.

Maria,

wanneer het soms duister is in ons hart,

vragen wij U,

draag ons zoals een moeder draagt haar kind;

draag ons als onze krachten verminderen

en de herinnering zwaarder begint te wegen.

En plant in ons hart

diepe dankbaarheid om alle vreugde en geluk

die wij in ons leven mochten ondervinden,

om de sterkte die wij in donkere dagen mochten ontvangen.

Hoe is het om hier in huis te werken?

Het valt goed mee. Iedereen is vriendelijk en het valt op dat er

hier hard gewerkt wordt. Mij valt het bvb. op hoe proper het hier

is. Het ruikt hier altijd fris. De mensen van het onderhoud doen

heel goed werk. Het eten is hier ook zeer lekker en je kan het als

medewerker ook bestellen om mee te nemen naar huis. Van die

service maak ik regelmatig gebruik.

Ik voel mij al wat geïntegreerd in het huis, maar nog niet helemaal

want je volledig thuis voelen op 4 verschillende wooneenheden

vraagt toch wel wat tijd.

Ik merk dat veel mensen hier al lang werken en zich nog steeds

actief inzetten voor hun job. Dat is iets wat je in andere rusthuizen

niet meer vindt: daar is het dikwijls een komen en gaan van

medewerkers. Hier is er nog een vaste groep die het WZC doet

draaien. De medewerkers blijven hier, al is het hier ook soms

moeilijk werken. Ik hoop dat dat mij ook overkomt.

Wat vind je belangrijk in dit werk?

Ik vind respect belangrijk: laat iedereen in zijn waarde. Dat vind ik

zowel naar bewoners als naar collega’s belangrijk. Ik vertrek van

de regel: ‘doe niet met een ander wat je zelf niet wilt dat men met

jou doet.’

Een regel die wij ook terugvinden in het evangelie…

ja, maar één die voor iedere mens telt. Zo kom je al ver.

Waar word je vrolijk van bij jouw werk, waarvan glimlach je ’s

avonds als je eraan terugdenkt?

Ik glimlach als ik eraan denk hoe ik een glimlach terugkreeg van

een bewoner. Als iemand glimlacht naar mij, dan weet ik: ik heb

hier verschil gemaakt. Dat is zo op de gewone afdelingen (Rietveld

en Klaverweide) maar zeker even zo waar op de beveiligde

afdelingen (Vlasbloem en Vlaspit). Op deze afdelingen kan je hele

toffe contacten hebben.

Wat mij ook doet glimlachen, is, wanneer ik zie hoe bewoners

attent zijn voor elkaar en elkaar verder helpen bij problemen, bvb.

iemand die de weg kwijt is, terugbrengen naar zijn kamer…

Waar word je verdrietig van, wat ligt jou moeilijk in dit werk

Vroeger zou ik onmiddellijk geantwoord hebben: als iemand sterft.

Want dat vond ik vroeger onverdraaglijk. Ik verloor zowel mijn

vader als mijn broer jong. Maar nu weet ik dat sterven erbij hoort

en kan ik het soms ook al eens positief duiden, bvb. dat door het

sterven het lijden van een mens eindelijk voorbij is; of dat de

bewoner zijn geliefde aan de overkant zal weerzien. Zelf ben ik van

dit laatste ook overtuigd en daardoor ga ik er nu rustiger mee om.

Wij komen met een ernstige noot aan het einde van ons gesprek.

Het is duidelijk dat je veel nadenkt en een ganse weg afgelegd

hebt in het leven. Heb je nog een bepaalde levenswijsheid of een

advies voor de lezers die je wilt meegeven?

Ik kon niet op één levenswijsheid komen omdat ik er mij

onmiddellijk verschillende te binnen vielen. Maar wat mij gaande

en staande houdt, is deze gedachte: ‘only God can judge me’;

alleen God kan mij oordelen. Ik heb de angst om wat andere

mensen van mij denken wat achter mij gelaten. Het is goed nu en

dan te denken: ‘wie zijn wij om iemand te oordelen, in een kotje te

steken? Laat elk in zijn waarde zodat hij zichzelf kan zijn’.
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juli 2020:
zondag 5 juli: 14e zondag door het jaar:

Ik ben zachtmoedig en nederig van hart.

zondag 12 juli: 15e zondag door het jaar:

De parabel van het zaad

zondag 19 juli: 16e zondag door het jaar:

De parabel van het onkruid tussen de tarwe

zondag 24 juli: 17e zondag door het jaar:

Een schat, verborgen in een akker

augustus 2020:
zondag 2 augustus: 18e zondag door het jaar:

Allen aten tot ze verzadigd waren

zondag 9 augustus: 19e zondag door het jaar:

Heer, zeg me over het water bij U te komen

zaterdag 15 augustus: TEN HEMELOPNEMING VAN MARIA

zondag 16 augustus: 20e zondag door het jaar:

Vrouw, ge hebt een groot geloof

zondag 23 augustus: 21e zondag door het jaar:

Ik geef u de sleutels van het Rijk der hemelen

zondag 30 augustus: 22e zondag door het jaar:

Wie mij volgt, moet zichzelf verloochenen

september 2020:
zondag 6 september: 23e zondag door het jaar:

Wanneer uw broer gezondigd heeft, wijs hem dan terecht

zondag 13 september: 24e zondag door het jaar:

Vergeven tot zeventig zevenmaal

zondag 20 september: 25e zondag door het jaar:

Zijt Gij kwaad omdat Ik goed ben?

zondag 27 september: 26e zondag door het jaar:

De tweede kreeg spijt en deed toch de wil van zijn vader

De liturgische kalender

Legende

Over het leven van Margaretha

is weinig met zekerheid

bekend. Volgens de

overlevering, die te vinden is in

de Legenda Aurea is ze

geboren in Antiochië de

hoofdstad van Pisidië als

dochter van een heidense

priester Aedesius. Zij zou zijn

grootgebracht door een

christelijke min omdat haar

moeder was overleden kort na

de bevalling. Op de leeftijd van

16 jaar zou zijhaar hebben

bekeerd tot het christendom.

Hierop zou Margaretha door

haar vader zijn verstoten en

aangegeven bij de prefect.

Margaretha zou dan op de vlucht zijn geslagen maar ze werd

achterhaald en alsnog voor het gerecht zijn gebracht. Margaretha

was een bijzonder mooie vrouw en de rechters schenen haar te

begeren. Toen Margaretha niet inging op avances van de rechters,

werd ze nog strenger gestraft. Ze zou gestoken zijn met

brandende fakkels en in kokende olie zijn gedoopt. Dit deerde

haar niet. De bevolking was zo onder de indruk van deze wonderen

dat grote delen ervan zich tot de God der christenen bekeerden.

Al deze bekeerlingen zouden – dit keer tegelijkertijd met

Margaretha – zijn onthoofd.

Margaretha en de draak

Volgens een andere legende zou Margaretha gewerkt hebben als

herderin. De prefect Olybrius observeerde de schone christelijke

maagd in de velden en werd verliefd op haar. Hij deed een

huwlijksaanzoek op voorwaarde dat ze haar geloof zou afzweren.

Margaretha weigerde in te gaan op de toenaderingspogingen van

de prefect en deze zou deze haar hebben laten arresteren. Ze

werd vervolgens gemarteld, waarbij haar huid met ijzeren kammen

werd opengehaald en zij met brandende fakkels zou zijn bewerkt.

Hierop werd zij in een kerker gesmeten, waar zij op wonderlijke

manier genas van haar wonden. In haar cel werd Margaretha

verschillende keren bezocht door de duivel in de gedaante van een

draak. Het fabeldier zou haar hebben trachten te wurgen maar

iedere keer wist Margaretha de ban te verbreken door een

kruisteken te maken. In een andere versie van de legende zou

Margaretha zelfs door de draak zijn verorberd, en erin geslaagd

zijn uit zijn buik te ontsnappen. Opnieuw zouden allerlei

streekgenoten gehoord hebben van de wonderen die plaats

hadden gevonden en opnieuw lieten velen zich dopen. Ook in deze

versie van de legende wordt Margaretha uiteindelijk met alle

bekeerlingen onthoofd.

Heilige

Verhalen over Margaretha's heiligheid verspreidden zich al snel

door de wereld. Met name in de Middeleeuwen was er een groot

aantal verhalen over haar in omloop, ook in de verschillende

volkstalen. Sint Jeanne d'Arc verklaarde later dat zij onder andere

door de heilige Margaretha werd geleid. Met Barbara van

Nicomedië en Catharina van Alexandrië behoort ze tot de

vrouwelijke heiligen onder de Veertien Heilige Helpers. Deze drie

worden, met de heilige Dorothea van Caesarea de virges capitales

('de belangrijke maagden') genoemd.

Iconografie en Patronaat

Margaretha wordt dikwijls afgebeeld met een draak en een kleine

crucifix. ook draagt zij vaak een kroon. Zij wordt aangeroepen bij

barensweeën en zwangerschappen (dit vanwege haar ontsnappen

uit de buik van de draak) en tegen onvruchtbaarheid. Zij is de

patrones van de kraamverzorgsters, vroedvrouwen. In België is de

plaats Sint-Margriete-Houtem en Sint Margriete in het Meetjesland

naar haar genoemd. In Lichtervelde is er sinds eeuwen de

jaarlijkse Margrietfoor waarop tot in de negentiger jaren duizenden

bedevaarders naar Lichtervelde trokken. Uiteraard wordt sinte

Margriet ook gevierd in Grembergen en is de parochie en de kerk

genoemd naar Sint Margriet

Sint Margriet

De gedachtenis van Sint Margaretha is in de Oosterse kerken op

17 juli en in west-Europa op 20 juli. Deze dag wordt in de

volksweerkunde ook wel Sint-Margriet genoemd, een van de

hondsdagen. Het is ook een merkeldag, een dag die in het

volksgeloof zeer belangrijk werd geacht voor de toekomst van

mens en weer. De dag wordt ook wel Pisgriet genoemd, naar

aanleiding van een andere legende dat een zekere Margriet zes

weken achtereen geplast zou hebben. Vandaar ook de weerspreuk:

“Regent het op St. Margriet, dan krijgen we 6 weken een natten

tyd.”

De parochie Grembergen heeft als patroonheilige Sint Margriet of de heilige Margaretha van Antiochië. We vonden het dan ook niet

meer dan logisch om deze heilige eens wat nader te bekijken. Waar staat ze voor? wat heeft ze verwezenlijkt?

Margaretha van Antiochië is een heilige maagd en martelares. Zij wordt gerekend tot de Veertien Heilige Helpers.

De Katholieke Kerk gedenkt haar op 20 juli.

De patroonheilige van de parochie Grembergen: Sint Margaretha
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