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De redactieraad

VOORWOORD

Ingrid Baetens (woon - en leefbeleid), Karen Cattrysse (belRAI), Bruno De Gendt (Hoekje van de CRA),

Chris Coessens (Verrassing Greta) en de medewerkers van de administratie.

VU: B. De Clippeleir

Welkom bij de 6° uitgave van ons

infokrantje 'Samen thuis'. We hebben een

zomer achter de rug die op velerlei

manieren anders was dan die van vorig jaar.

Toen zaten we vollop in de Covid-19

pandemie met alle beperkingen van dien.

De weersomstandigheden waren toen

prachtig, maar we waren gebonden aan

handen en voeten.

Tijdens de voorbije zomer mocht al veel

meer. (We hadden nog meer vrijheden

verwacht, maar die zijn er niet gekomen.)

De weeromstandigheden zaten dan weer

meer tegen.

Als je qua weersomstandigheden ouderen

laten kiezen, prefereren zijn absoluut niet de

plus 30 - graden temperaturen. En we

kwamen al buiten !

Laat ons stellen: het was de ideale zomer

om een sterk huis te bouwen. 'Werkbare'

temperaturen en af en toe een bui. Zo maak

je de sterkste huizen.

Bouwvakkers zijn we echter vooralsnog niet,

wel mensen die wonen en/of werken en/of

familieleden of kennissen hebben in ons

wzc.

In deze editie vinden we een aantal artikels

over de manier van werken, maar vooral

ook over de leefomstandigheden binnen

ons wzc.

Over dat eerste brengt Karen (diensthoofd

afdeling Vlaspit) iets. Ze heeft het over

Belrai. De nieuwe manier van inschaling van

bewoners. Diensthoofd zorg Ingrid Baetens

schept dan weer duidelijkheid rond het

project woon - en leefbeleid.

Het merendeel van de artikels zal natuurlijk

onze bewoners aanbelangen. We evalueren

oa de week van de dementie (20-24

september). Elk jaar in september schenken

we extra aandacht aan personen met

dementie. We betrekken daar alle bewoners

bij. Het belangd ons namelijk allemaal aan.

Op dit moment zijn er in Vlaanderen 132

000 mensen met een vorm van dementie. In

2035 zullen er dat 188 000 zijn. Een stijging

met maar liefst 42 %. Nog minstens 3 keer

zoveel mensen zijn betrokken.

(Mantelzorgers, naasten, hulpverleners) wie

met dementie te maken krijgt heeft een

grote nood aan specifieke informatie. De

week rond dementie kan voor sommige

naasten misschien een moment zijn om

mensen uit de werkgroep of de

referentiepersoon te leren kennen of aan te

spreken voor meer informatie.

Wie ons mogelijk ook meer informatie kan

bezorgen, maar dan hebben we het alweer

over iets heel anders: nml covid 19, is

dokter Bruno De Gendt.

In zijn hoekje van de CRA heeft hij het over

de meest recente beslissingen van het

overlegcomité. (De kans is natuurlijk reëel

dat genomen beslissingen bij het

verschijnen van dit krantje al achterhaald

zullen zijn.)

Binnen de afdelingen staan, behalve de

uitstappen, de activiteiten al een paar

maanden op punt. Overkoepelende

activiteiten (met 4 afdelingen in de

polyvalente zaal) genre kerstconcert,

dansnamiddag,.. daar hebben we nog het

raden naar. Dus een algemene

activiteitenkalender kunnen we nog niet

doorgeven.

Voor de rest geen verrassingen in dit

krantje: veel kwaliteit en hopelijk voor de

lezers een bron van informatie en een

lichtpunt in de komende winterse dagen.

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 horoscoop), Claudine Defreyne (ten huize van, liturgische kalender), Bernadette De Clippeleir, Dominik

Van Daele (elektrische voertuigen), Louis Bruyland (Allerheiligen - Allerzielen)

Werkten mee:

3-maandelijks tijdschrift, Zorg-saam ZKJ, Oktober 2020, Antwerpen X, P925433, V.u: B. De

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

WZC Sint-Antonius Grembergen

Oktober - november - december 2021
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Onze jarige bewoners

Bewoners die verbleven in kortverblijf (situatie 09/09/2021)

RietvRietveld:eld:

Edilbert Callaert (Hamme)
Agnes Schelfaut (Grembergen)
Marie-Louise Van Caeckenberg (Hamme)

Vlaspit:Vlaspit:

Imelda Arbijn (Grembergen)

Jarig in oktober

Jarig in november

Maria Louisa Fierens - 01/10/1937

84 Jaar - Vlaspit kamer 0138 A

Henriette Verhelst - 09/10/1931

90 Jaar - Klaverweide kamer 0216 A

Erika De Ridder - 09/10/1943

78 Jaar - Vlasbloem kamer 0042 A

Christiane De Ruyte - 10/10/1939

82 Jaar - Klaverweide kamer 0218 A

Pierre Arbyn - 16/10/1945

76 Jaar - Vlaspit kamer 0157 A

Albert Truyens - 17/10/1929

92 Jaar - Klaverweide kamer 0275 A

Paul De Blende - 17/10/1945

76 Jaar - Vlaspit kamer 0144 B

Irena Verstraeten - 26/10/1937

84 Jaar - Vlaspit kamer 0150 A

Theofiel Waegeman - 09/11/1938

83 Jaar - Vlasbloem kamer 58 A

Herman Burghgrave - 11/11/1933

88 Jaar - Vlasbloem kamer 0060 B

Lucienne Vercammen - 16/11/1935

86 Jaar - Vlaspit kamer 0155 A

Imelda Arbyn - 19/11/1936

85 Jaar - Rietveld kamer 0177 A

Maria Ludovica De Keyzer - 20/11/1928

93 Jaar - Klaverweide kamer 0206 A

Jerry De Brandt - 20/11/1948

73 Jaar - Vlaspit kamer 0163 A

Daniel Vandermosten - 21/11/1948

73 Jaar - Vlaspit kamer 0144 A

Ivonne Mettepenningen - 22/11/1944

77 Jaar - Klaverweide kamer 0279 A

Annie Verlaeckt - 28/11/1939

82 Jaar - Vlasbloem kamer 58 B

Suzanne Van Mol - 03/12/1934

87 Jaar - Klaverweide kamer 0217 A

Germaine Verbeeck - 06/12/1936

85 Jaar - Rietveld kamer 0106 A

Paula Van Cauwenberghe - 09/12/1937

84 Jaar - Vlasbloem kamer 0041 A

Simonne Rooms - 11/12/1931

90 Jaar - Rietveld kamer 0104 A

Anna Bertin - 13/12/1929

92 Jaar - Vlasbloem kamer 0033 A

Celina Bonnaerens - 13/12/1938

83 Jaar - Vlaspit kamer 0134 A

Marcella Schepens - 22/12/1938

83 Jaar - Vlasbloem kamer 0038 A

Gustaaf Carnier - 22/12/1932

89 Jaar - Klaverweide kamer 0202 A

Astrid Verhelst - 23/12/1928

93 Jaar - Vlasbloem kamer 0055 A

Leopold De Cooman - 24/12/1932

89 Jaar - Vlaspit kamer 0143 B

Roger Waegeman - 24/12/1930

91 Jaar - Klaverweide kamer 0280 A

Alfonsine Veltmans - 24/12/1936

85 Jaar - Rietveld kamer 0116 A

Julia Alens - 27/12/1932

89 Jaar - Vlasbloem kamer 0052 A

Augusta Robeyns - 27/12/1933

88 Jaar - Vlasbloem kamer 0045 A

Marie Louise Claes - 30/12/1931

90 Jaar - Klaverweide kamer 0220 A

Vlasbloem:Vlasbloem:

Basiel De Raedt (Zele)
Maria Diependaele (Buggenhout)
Gilbert Van den Branden (Hamme)
Erika De Ridder (Grembergen)

Bewoners die verblijven in kortverblijf ( situatie 09/09/2021)

VlasbloemVlasbloem:

Annie Verlaeckt (Grembergen)
Theofiel Waegeman (Grembergen)
Maurice Jacobs (Baasrode)

Vlaspit:Vlaspit:

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

RietvRietveld:eld:

Leonardina Van Wiele (Dendermonde)

KlaKlavvererweide:weide:
Cyrillus D'heer (Zele)
Oscar De Kimpe (Hamme)

Hartelijk

gefeliciteerd

Jarig in december

KlaKlavvererweide:weide:
Cecilia Dieleman (Grembergen)
Rosalie D'hondt (Hamme)
Lisette Christianens (Zele)
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Nieuwe bewoners in de periode van 2 juni tot 9 september 2021.

Nieuwe bewoners:

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

Basiel

De Raedt

(Zele)

Erika

De Ridder

(Grembergen)

Vlasbloem

Augusta

Robeyns

(Zele)

Vlaspit

Pierre Beeken

(Dendermonde)

Vlaspit

Imelda

Arbijn

(Grembergen)

Rietveld

Alphonise

Veltmans

(Temse)

RietveldSimonne

Van de

moortel

(D'monde)

Rietveld Maria

Philips

(Gremb)

Rietveld

Lucienne

Vercammen

(Grembergen)

Vlaspit

Jean Van Geyte

(Baasrode)

Klaverweide

4 november 1922

Op 4 november 1922 ontdekten Howard Carter en Lord Carnarvon de ongeschonden graftombe van de Egyptische farao Toetanchamon in

de Vallei der Koningen in de omgeving van Luxor. Op 16 februari van het volgende jaar openden zij de grafkamer en zagen ze voor het

eerst de sarcofaag van Toetanchamon. Deze ontdekking was een sensatie en leidde tot wereldwijde publiciteit. Lord Carnarvon zou echter

niet lang kunnen genieten van de vondst. Hij overleed 2 maanden later na een ontstoken muggenbeet op 56 jarige leeftijd. Na de

inventarisatie trok Carter zich terug uit de archeologie en werd hij verzamelaar. Hij stierf in 1939 op 64 jarige leeftijd. Deze relatief hoge

leeftijd is een bewijs dat Carter niet getroffen is door de vermeende vloek van de farao.

7 november 1867

Maria Salomea (Marie) Skłodowska-Curie (Warschau, 7 november 1867 – Passy, 4 juli 1934) was een Pools-Franse schei- en natuurkundige.

Zij was een pionier op het gebied van de radioactiviteit, ontving twee Nobelprijzen en ontdekte de elementen polonium en radium. In haar

tweede vaderland Frankrijk is ze bekend als Marie Curie.

10 november 1926

In Brussel wordt het kerkelijk huwelijk tussen de Belgische kroonprins Leopold en de Zweedse prinses Astrid voltrokken. Zij kregen 3

kinderen; Josephine Charlotte, Boudewijn en Albert. Op 29 augustus 1935 overleed Astrid na een auto-ongeval in het Zwitserse Küssnacht.

Op 25 september 1983 onderging Leopold een hartoperatie, maar overleed na de operatie.

21 november 1877

De fonograaf werd voor het eerst aan het publiek voorgesteld door Thomas Alva Edison op 21 november 1877 en voorzag in de eerste

mogelijkheid om geluid op te nemen en weer af te spelen. De fonograaf is de voorloper van de grammofoon.

(Bron: wzc mayerhof, november 2019)

Weetjes: belangrijke dagen in november:
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De overleden bewoners (situatie op 15/09)

Vlasbloem

Nobels Lutgardis

wed. De Smedt Renaat

°Grembergen 09/06/1932 +24/06/2021

Van den Abbeele André

wed. Van Hoyweghen Maria

°Appels 06/02/1935 +14/07/2021

Huyck Maria

°Sint-Amands 12/10/1931 +19/07/2021

Van den Abbeele Philomena

°Lebbeke 14/02/1934 +02/08/2021

Vlaspit
Wellens Anita

°Boechout 25/03/1926 +18/07/2021

Rosez Amandina gehuwd Rogiers Gustaaf

°Grembergen 15/09/1931 +11/08/2021

Klaverweide

Marie - Rose Van Ranst

°Grembergen 15/06/1951 +08/09/2021

Rietveld

Bucqué Frans

°Lebbeke 13/04/1923 +20/07/2021

Barth Marietta

°Dendermonde 18/02/1930 +24/07/2021

De Boeck Marie-Louise wed. Meert

°Moerzeke 31/01/1921 +11/08/2021

De Norre Georges

°Sint-Martens Lierde 19/04/1931 +13/08/

2021

Geerinck Marietta wed. De Munck Norbert

°Grembergen 03/11/1925 +20/08/2021

Ziva Tiwaloluwa Joleen Odeyemi (°14/08/2021) kleindochtertje van Kathleen Putteman (medewerkster Vlasbloem)

Martin Joiris (°22/07/2021), kleinzoontje van Nancy Van Praet (medewerkster nacht)

Nora Van Hoecke (°30/08/2021), kleindochtertje van Erwin Van Hoecke (medewerker Klaverweide) en Christine Verhofstadt

(medewerkster nacht)

Stan Hendrickx (°02/09/2021), zoontje van Ellen De Schryver (kinesiste) en Timothy Hendrickx

Medewerkers die een baby in hun gezin mochten verwelkomen:

De medewerkDe medewerkers:ers:

Mathew Moorthamer

In dienst sinds: 19/07/2021

Woonplaats: Hamme

zorgkundige Vlasbloem

Annemie Vlaeminck

In dienst sinds: 19/07/2021

Woonplaats: Dendermonde

Kiné

Het formuleren van een sluitende definitie van leven is zowel in de wetenschap

als de wijsbegeerte een moeilijk vraagstuk. Deze moeilijkheid komt ten dele

voort uit het feit dat leven geen substantie is, maar een proces – een

dynamische staat van zijn. Van een formele definitie wordt verwacht dat deze het

onderscheid tussen de levende natuur en de overige werkelijkheid kan

benoemen. Noch de natuurwetenschappen, noch de geesteswetenschappen

(waaronder de filosofie) zijn echter in staat een bevredigende definitie te bieden

waarmee dat wezenlijke onderscheid wordt aangegeven. Buiten de wetenschap

en filosofie is 'leven' wel in juridische zin gespecificeerd, in het bijzonder om

concepten als dood of ongeboren te omlijnen.

De 7 kenmerken van 'leven':

• Ademhaling

• Beweging

• Groei

• Opname van stoffen

• Stoffen uitscheiden

• Voortplanting

• Waarnemen / reageren op prikkels in de omgeving

Wat is de definitie van 'Leven' !

Nieuwe medewerkers:

Wij gedenken overleden familieleden van medewerkers:

De heer René Van der Beken (°02/04/1942 - +18/07/2021), vader van Karin Van der Beken (hoofd administratie), schoonvader van Hilde

Parewijck (medewerker keuken)

Mevrouw Simone Van Vossole (°03/06/1932 - +26/07/2021), grootmoeder van Karen Cattrysse (diensthoofd Vlaspit)

De heer Joseph Vermeir (°18/11/1934 - +12/08/2021), vader van Clara Vermeir (medewerker Klaverweide)

De heer Hubert Baert (°09/10/1928 - +22/08/2021), schoonvader van Kathleen Putteman (medewerkster Vlasbloem)

Mevr. Mariette Geerinck (°02/11/1925 - +25/08/2021), schoonmoeder van Ingrid Baetens (Stafmedewerker zorg)

Ook dat is het leven:

gezellig buiten zijn in gezelschap, met

lekker eten. Je zou van minder

enthousiast zijn.



5

Een platina jubileum! Denyse en Alberic: 70 jaar getrouwd !

Voor wie er aan twijfelt aan welk duurzaam materiaal hij of zij ondertussen in het getrouwd leven is aanbeland !

70 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

Een gebeurtenis die héééél weinig voorkomt.

Op zaterdag 4 september 2021 vierden Alberic Coppens (9/3/1925) en Denyse Van der

Jeugd 14/5/1928) hun 70 jarig huwelijksjubileum. (Platina !) Zij huwden op 4 september

1951. Volgens hun eigen zeggen leerden ze elkaar zelfs kennen tijdens de 2°

wereldoorlog. Letterlijk een liefde die vele oorlogen heeft overleefd... Denyse en Alberic

hebben het niet voor al te veel bla bla, maar op de dag zelf dronken ze toch een flink

glas cava.

Op zo'n ceremonieel gebeuren mag een hoge ambtenaar niet ontbreken. Mr

burgemeester De Wolf van Lebbeke is dan ook langsgeweest met een passend

geschenk. Een prachtige ruiker bloemen. (Wetende dat Denyse en Alberic hun ganse

leven bloemen hebben gekweekt.)

We hebben hun kamer en de nabije omgeving gedecoreerd met foto's van vroeger en passende spreuken.

We geven er graag een aantal mee:

Briek voelt zich af en toe 'kapot',

maar op 4 september gaven zer

een lap op !

Zovele jaren samen werken.

Niemand baas en niemand

knecht,

dat is enkel voor de sterken in

de liefde weggelegd

Zij is groot en hij is klein !

Maar 't maakt niet uit,

ze vinden het samen fijn !

Een blik, een woord , (wat gegrom)

een stille wenk.

Elkaar zo kennen is een geschenk !

Iedereen in het wzc kent Greta als een goedlachs

iemand met een enorme voorliefde voor alles wat met

glamour en glitter te maken heeft. Dat is duidelijk te

merken aan de decoraties op haar kamer tot zelfs de de

versiering van haar rolstoel toe. Bij Greta is alles wat

blinkt goud !

Chris van de technische dienst, en vooral zijn dochter,

zijn eveneens mensen die glamour echt wel kunnen

smaken. Disney en alles wat er omheen hangt heeft

geen geheimen voor hen. Meer zelfs, zij kennen mensen

die de acts doen voor de organisatie " A story to tell ".

A story to tell is een groep van meisjes die kinderfeestjes

of op speciale events etc animeren. Het vertolken van

bijna alle prinsessen van de Disney - films ligt binnen

hun mogelijkheden.

Chris en zijn dochter kwamen op het idee om op de

verjaardag van Greta iemand van van die organisatie uit

te nodigen.

Greta was totaal niet op de hoogte. Ze was dan ook

enorm verrast toen de schattige dochter van Chris in

haar mini Belle - kleed (uit de film 'Belle en het beest')

haar uitnodigde om even naar de living te komen. Daar trof zij tot haar nog grotere verbazing de 'grote' belle aan. Deze zong voor

haar een aantal passende verjaardagsliederen. Volgens Greta was dit het mooiste geschenk dat ze ooit mocht ontvangen voor haar

verjaardag. De foto's zijn absoluut prachtig !!

Een meer dan prettige verrassing voor Greta Van Den Bossche (Rietveld)

Zeventig jaren zijn vervlogen

Samen gelukkig, nog altijd

Dat wij dit beleven mogen

Stemt ons echt tot dankbaarheid!
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Er wordt vaak gedacht: een pilletje zal wel helpen...

Sinds begin 2020 heeft belRAI zijn intrede gedaan in ons WZC. Na

een intensieve opleiding van de medewerkers omtrent het gebruik

van dit beoordelingsinstrument, wordt het momenteel volop

uitgetest op afdeling Vlaspit. Afdeling Vlaspit is onze pilootafdeling.

Het is wel de bedoeling dat het beoordelingsinstrument tegen juli

2023 op alle afdelingen geïntroduceerd en gebruikt wordt.

Wat is belRAI nu eigenlijk?

BelRAI is een instrument dat als doel heeft kwaliteit van leven bij

zorgbehoevenden te verbeteren.

BelRAI laat toe een globale beoordeling te maken van een persoon

zijn fysieke, cognitieve, psychische en sociale zorgnoden.

Zorgverleners verzamelen op een gestandaardiseerde en

gestructureerde wijze gegevens die vervolgens kunnen dienen om

een kwaliteitsvol zorgplan op te stellen voor iedereen die behoefte

heeft aan (complexe) zorgverlening.

BelRAI is dus een hulpmiddel voor zorgverleners en

zorgorganisaties om de noden en het functioneren van kwetsbare

personen of personen in een complexe zorgsituatie op te volgen.

Gebruik van belRAI op afdeling Vlaspit?

Op afdeling Vlaspit wordt voor elke bewoner een belRAI ingevuld.

De aandachtspunten die belRAI aangeeft, worden in een

bewonersbespreking opgenomen en besproken. Op die manier kan

het zijn dat het zorgplan van de bewoner wordt aangepast om nog

betere individuele zorg te geven.

Men geeft het advies om elke zes maanden een nieuwe belRAI

beoordeling per bewoner in te vullen. Echter, het invullen van een

belRAI is momenteel nog zeer tijdsintensief waardoor momenteel

geopperd wordt om jaarlijks bij elke bewoner een belRAI af te

nemen. Doch als we merken dat de huidige toestand van de

bewoner vraagt om een herbeoordeling, dan wordt er sneller een

nieuwe belRAI beoordeling ingevuld.

Ondertussen hebben we ook al de vele voordelen van het gebruik

van het belRAI instrument kunnen ondervinden. De

aandachtspunten die oplichten stellen ons in staat om sneller acties

te ondernemen. We worden getriggerd door aandachtspunten waar

we niet automatisch zouden bij stilstaan en waardoor ook bepaalde

blinde vlekken opeens meer zichtbaar worden. Bij het invullen van

een belRAI wordt de bewoner in de mate van het mogelijke mee

betrokken. Op deze manier leren we deze ook beter kennen. Maar

ook als we de bewoner niet kunnen betrekken, bvb wegens

dementie, leren we hem kennen door de items als ‘Algemeen

dagelijks functioneren’, ‘stemming en gedrag’ of

‘ontspanningsactiviteiten’ te observeren of te bevragen bij familie.

BelRAI heeft dus een meerwaarde zowel voor de bewoner, de

familie als voor het zorgpersoneel.

Wat is belRAI ?

Sommigen onder jullie hebben misschien in

augustus dit artikel in “De Standaard”

gelezen

Ook ons WZC heeft hier aan meegewerkt,

dankzij Tineke De Breucker onze

begeleidster van het project psychofarmaca

in onze instelling. Tineke is

preventiemedewerker TAD (tabak,alcohol,

drugs) bij het Centrum voor Geestelijke

Gezondheidszorg Waas en Dender en werd

door het FOD aan ons toegewezen om het

door de overheid gesubsidieerd project

Psychofarmaca mee uit te bouwen.

Zij was van mening dat we echt goed bezig

waren en dat we dit via dit artikel in een

positief daglicht konden plaatsen.

Vlaanderen telt een 800-tal WZC’s en als je

weet dat er maar een 70-tal WZC’s meedoen

aan dit project, kunnen we alleen maar

concluderen dat er nog veel werk aan de

winkel is en dat we fier mogen zijn dat wij 1

van die 70 zijn die in het artikel aan bod

komen.

Dit dankzij een breed draagvlak:

verpleegkundigen uit elk zorgteam, ergo,

referentiepersoon dementie, apotheker ,CRA

en de diensthoofden zorg die dit project

mee ondersteunen en uitbouwen in het

maandelijks MFO (Medisch-Farmaceutisch

Overleg). Daar wordt maandelijks per

afdeling de medicatie van 4 bewoners

bekeken. Dit niet enkel van psychofarmaca

maar toch met extra aandacht daarvoor.

In de werkgroep worden ook bepaalde

groepen van psychofarmaca onder de loep

genomen.

We zijn begonnen met slaapmedicatie: deze

medicatie regelmatig bekijken en waar

mogelijk soms af te bouwen. Enkel en alleen

als dit echt beter was voor de bewoner zelf

en na gerichte observatie. Bij 1 bewoner

was het resultaat zo dat hij echt herleefde en

veel alerter werd. Bij anderen werd

afgebouwd en was het resultaat hetzelfde

als daarvoor en bij weer anderen moesten

we concluderen dat afbouw of stoppen voor

de bewoner geen optie was. Als we zien dat

in gans ons WZC maar een 30-tal bewoners

slaapmedicatie namen, was dit op zich al

een positief gegeven…..

Nadien kwamen de antidepressiva aan de

beurt. Ook hier konden we, meestal in

samenspraak met de bewoner, een deel van

deze medicatie afbouwen.

In september zijn we aan de slag gegaan

met “anti-psychotica”, de moeilijkste van de

3 omdat deze het meest weerslag hebben

op het gedrag van bewoners met een

psychische stoornis of met afwijkend

gedrag. Goede observatie door en

sensibilisatie van de medewerkers is hierbij

heel belangrijk en veel complexer.

Dit aspect werd in het artikel minder in de

verf gezet. Onze medewerkers maken

dagelijks heel wat mee door bepaald gedrag

van bewoners en ook daar moeten we

aandacht voor hebben in gans het

psychofarmaca-beleid. Vorming,

betekenisvolle activiteiten (BAM), observatie,

overleg en ondersteuning zijn van grote

betekenis!

Wie het artikel gemist heeft ,vindt het terug

op Sharepoint/Intranet of kan het artikel

bekomen bij Ingrid Baetens

(zorgverantwoordelijke), interne

projectleider Werkgroep psychofarmaca.

Het beste medicijn.

Gezond voor lichaam en geest: dansen !!
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Vlaspit in actie !

Welgekomen rustpauzes na

een wandeling, gezonde

lichaamsoefeningen en

lekker eten.

Om dan nog niet te

spreken over een uitstap

naar 't stad. (En dan mag

een serieus 'peird' niet

ontbreken.)
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Themaweek dementiezorg.

1. Bewegen op muziek.

Muziek stimuleert en werkt motiverend bij bewegen / gymnastiek.

Ideaal bij mensen met dementie omdat zij uit zichzelf dikwijls veel minder bewegen dan

andere ouderen.

(Beweging is vooral ook heilzaam voor het geheugen.)

4. Wellness

Wellness is een combinatie van aanrakingen en

geuren die als aangenaam worden ervaren door

mensen met dementie. Bij deze mensen is het

lichaamsschema in de war. Op die manier worden zij

iets meer bewust van hun eigen lichaam.

5. Muziek beluisteren:

Muziek beluisteren opent deuren bij mensen met dementie. Vooral dan bij muziek die ze nog

kennen uit hun jongere jaren. Muziek en liedjesteksten zijn gegevens die lang in het geheugen

blijven 'plakken'. Ook als veel andere herinneringen reeds 'gewist zijn.)

3. Wandelen:

Natuur en groen kunnen voor rust zorgen bij mensen met dementie.

Een drukke omgeving zorgt voor té veel prikkels, en daardoor komt

onrust.

2. Koken: desserts maken

Koken is een dagdagelijkse activiteit die mensen altijd

al gedaan hebben. (reminiscentie)

Het roept ook een sfeer op van hoe het vroeger was

(Gezelligheid)

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

In de week van 20 tot 24 september stond dementie centraal tijdens de dagelijkse activiteiten. Activiteiten
goed voor mensen met dementie, maar ook gewoon goed voor iedereen !

Tips voor het omgaan met mensen met dementie

• Spreek de persoon met dementie aan met zijn of haar naam. Stel jezelf voor. De persoon met dementie is mogelijks jouw naam

vergeten of weet niet meer wie je bent. Vertel wat je komt doen. Neem duidelijk, innig, maar kort afscheid.

• Praat in korte zinnen. Vermeld in elke zin maar één boodschap. En wacht even totdat je naaste de tekst heeft verwerkt.

• Gebruik humor en lach met elkaar.

Wat kun je beter niet doen?

• Probeer je naaste niet te veel te corrigeren of tegen te spreken. Dat confronteert de persoon met dementie met wat hij niet meer

weet of kan.

• Hard praten, snel praten of juist fluisteren. Praat rustig en zorg ervoor dat je goed verstaanbaar bent.

• Test je naaste niet door veel vragen te stellen of door hem of haar bijvoorbeeld de namen van de kinderen te laten opnoemen.

• Gedraag je niet vrolijker dan hoe je je voelt. Je naaste merkt het wanneer je niet echt vrolijk bent. Gebruik je humeur om te peilen

hoe het met jezelf gaat. Geef het op tijd aan als je merkt dat je je groot probeert te houden.

• Vraag niet te veel van de persoon met dementie. Bekijk wat er nog lukt en wat niet meer. Dan weet je wat je nog wel en wat je niet

meer van je naaste kunt verwachten.

Meer informatie over dementie, literatuur en vormingen vind je bij

• Expertisecentrum Dementie Vlaanderen: www.dementie.be

• Alzheimer Liga Vlaanderen: www.alzheimerliga.be

(Bron: GZA, september 2020)

21 september was de jaarlijkse Wereld

Alzheimer Dag, een themadag ter

bevordering van de wereldwijde

aandacht voor de ziekte van Alzheimer

en dementie.

Wanneer jouw naaste dementie heeft, is

het belangrijk om op een goede

manier met deze ziekte om te gaan.

Hoe kun je de persoon met dementie

het beste benaderen? Hoe kun je

omgaan met dementie? En wat kun je

beter niet doen?
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Zonovergoten

momenten

afgewisseld met

gezellige binnen-

activiteiten. Daar

mag je al eens op

drinken...

Een kijk op Klaverweide
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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 19 november.

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

onthaal.

(Vergeet uw naam en afdeling niet te vermelden)

Leon De Waele (Klaverweide) deed dit bij de vorige

woordzoekers van vorige editie. (Juli-augustus-

september)

De juiste antwoorden bij die 2 woordzoekers waren

OORVERDOVEND en RADIOSTATION (Leon mag zich

verheugen op een fles cava)

HORIZONTAAL

1 riv. in Spanje 4 kunstleer 8 onderofficier 9 ad acta 11

lengtemaat 14 brilschans 16 oude lengtemaat 17 deel v.e. vis

18 per expresse 19 computergeheugen 21 vreemde munt 22

in bezit van 24 bergpas 26 grootspraak 28 leemte 31 lekkernij

32 bergplaats 33 kerklied 37 muntzijde 40 type onderwijs 41

gewicht 42 zet 44 wees gegroet 47 Romanum Imperium 48

welpenleidster 50 water in Friesland 51 extreem 53 boom 55

en andere 56 emeritus 57 wijnsoort 58 pl. in Gelderland.

VERTICAAL

2 offerte 3 vogel 5 vogel 6 voorzetsel 7 wild zwijn 10

vuurwapen 12 op de wijze van 13 militaire vrouwenafdeling

(afk.) 14 maaltijd 15 pl. in Gelderland 20 Chinese deegwaar 21

bladgroente 23 kledingstuk 25 onzes inziens 26 rookgerei 27

pl. in Noord-Brabant 29 sprookjesfiguur 30 stapel 34 als het

ware 35 loco-burgemeester 36 soort gebak 37 buideldier 38

radon 39 Amerika 42 bezig 43 nachtvogel 45 boerenbezit 46

verharde huid 48 rijstdrank 49 bijbelse figuur 52 afslagplaats

bij golf 54 Europees Monetair Stelsel.

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. (wz 21)

AARDBEIENJAM - ANTRACIET - CATHETER - DAGJE - EMINENCE - FRANK -

GEKKO - GRAAG - HARIG - HEBBERIGHEID - INLEG - KARATE - KOZAK -

LEGIO - MALTA - PANGA - PRUIK - RABAUW - RADIOSTILTE - SCHURFT -

STAAR - SULLIG - UTOPIA - VERKNIPT - VIKING - ZANGER - ZUINIG -

Oplossing woordzoeker van vorige keer:

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. wz 22)

BRAVO - BRONTOSAURUS - EDELE - FLITSEN - GEBINT -

GLASBAK - GORILLA - GRENS - GROEN - HAPEREN - INEEN -

LOPER - MISSIONARIS - MONTENEGRO - NARCIS - OPGOOI -

OPTIE - RAADZAAM - RASTA - ROYAAL - SIMPEL - SPONTAAN -

STAAK - STOFZUIGEN - TREKZALF - ULAAN - VIOLET
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Liturgie

Lopen jullie nog altijd in pij ?

Ambacht van de maand: melkboer

“Lopen jullie nog altijd in pij?”

“En met hoeveel zusters woont u hier nog?” De zusters Clarissen in

Megen willen het woordje nog niet meer horen. Omdat het

suggereert dat er van alles niet deugt. Groot gelijk, vindt Jan Peters.

“Met hoeveel zusters woont u hier nog?” Deze vraag horen de

zusters Clarissen in Megen vaak uit de mond van hun bezoekers.

Goed bedoeld, maar voor hen suggereert zo’n vraag met het

woordje “nog” erin, dat de huidige situatie te wensen overlaat,

zorgwekkend is. De vraag lijkt zo ook te verwijzen naar een

verleden waarin alles beter was. Een negatieve blik op de huidige

situatie, gevoed door een stille verwijzing naar een geromantiseerd

verleden. Deze ervaring heeft de zusters ertoe gebracht, zoals ze

zeggen, “het woordje ‘nog’ uit te bannen”.

Het woordje nog hoor je ineens overal

‘Nog’: wanneer je er eenmaal op attent gemaakt bent, valt het vaak

weer op, en zeker niet alleen wanneer het over godsdienst of kerk

gaat. Natuurlijk daar ook: “Gaan jouw kinderen nog naar de kerk?”

en tot een pastoor: “Hoeveel doopjes had u nog het afgelopen jaar?”

Maar je hoort en leest “nog” over veel ontwikkelingen: “Lezen

kinderen nog wel eens een boek?” “Bestaat er in onze tijd nog wel

respect voor hulpverleners?”, “Houd jij het nog vol als leraar?”,

“Weten parlementariërs nog wel wat er onder gewone mensen

leeft?” en “Heeft de jeugd nog wel idealen in het leven?”.

Niet alleen versterken deze vragen de – vaak terechte –

bezorgdheid van mensen over wat ze rond zich zien gebeuren,

maar ze suggereren ook – vaak niet terecht – dat vroeger alles

beter was. Kinderen speelden buiten, gingen naar de kerk en

leerden respect voor onderwijzers, ouders en gezagsdragers.

Mensen spraken met elkaar en schreven elkaar (liefdes)brieven.

Een heimwee die doorklinkt

De Kerk beleefde het rijke roomse leven, een gouden tijd, waarover

we soms met heimwee kunnen spreken. Het is die heimwee die

doorklinkt in het woordje “nog”. Het is die heimwee die soms ook

het zicht op het goede in onze eigen tijd versluiert. Dat er vijftien,

ook jongere, zusters wonen in het klooster in Megen wordt door

het woordje “nog” niet als rijkdom maar als verlies geduid.

Heel terecht dat de zusters dit woordje in de ban hebben gedaan.

Dit doe je nu toch niet meer

Er is nog een ander soort vragen met “nog”, waarmee ook de

zusters worden geconfronteerd: “Lopen jullie nog in pij?”, “Blijven

jullie hier nog wonen in dit oude klooster?” Ook hier suggereert

“nog” in de vraag dat de huidige situatie, de huidige manier van

leven en werken, niet ideaal is. Maar ditmaal wordt het heden niet

afgezet tegen een geïdealiseerd verleden, maar tegen datgene wat

nu de norm lijkt te zijn: dit doe je nu toch niet meer.

Dat jij dát nog?

Ook dit soort vragen blijft niet beperkt tot de muren van het

klooster of de kerk. “Schrijf jij nog brieven met de hand?”, “Heb jij

nog zo’n ouderwetse telefoon?”, “Blijf je als moeder nog thuis om

voor de kinderen te zorgen?” of “Kook je nog elke dag helemaal

zelf?”

In deze vragen lijkt het woordje “nog” bijna dwingend een norm op

te leggen die de vraagsteller als vanzelfsprekend ervaart.

De twee soorten vragen met “nog” lijken elkaar tegen te spreken:

een geïdealiseerd verleden tegenover een geïdealiseerd heden.

Maar in beide gevallen klinkt een vergelijkbare zorg of zelfs kritiek

door.

Nogmaals heel terecht dat de zusters dit woordje in de ban hebben

gedaan.

Artikel van 14 JAN 201

9 JAN PETERS SJ - COLUMN - KERK

IN IGNIS, webmagazine van de jezuïeten over geloof, spiritualiteit

en samenleving

https://igniswebmagazine.nl/?s=woordje+nog

Een erg

bekend

beroep van

vroeger is

dat van de

melkboer.

Ook gekend

als de

melkman of

melkslijter. Heden ten dage ga je melk

gewoon kopen in de supermarkt. Vroeger

daarentegen kwam de melkboer langs bij je

thuis, net zoals de bakker en de groenteman

trouwens.

Geschiedenis
Melkboeren verwerkten de melk op hun

hoeve. Dit gebeurde tot ver in de 20e eeuw.

Vanaf midden de 19e eeuw werd het

gangbaar dat de melkboer dagelijks van het

platteland naar de stad trok om verse

melkproducten bij de mensen thuis te

leveren. Mensen uit de stad hadden immers

vaak de tijd niet om hun dagelijkse melk op

de boerderij op te halen. De melk werd door

de boer rondgebracht met transportfietsen,

de hondenkar en later de triporteur of

bakfiets. Met een bel of toeter liet de

melkboer weten dat hij in je straat was.

In het begin bracht de melkboer de melk

aan huis in een schenkkan.

Problemen als hygiëne, bewaring, vervalsing

ed. trachtte men al vroeg aan te pakken

door middel van strenge plaatselijke

reglementeringen. Door toenemende eisen

op vlak van hygiëne wordt de melk dan ook

steeds meer in flessen verkocht.

Pas in de jaren vijftig van de vorige eeuw

wordt de verkoop van losse melk in de

steden afgeschaft. Er kwam ook een

controlemerk (A en AA melk), een officieel

keurmerk als kwaliteitsgarantie.

Onder de melkboeren was er sprake van

concurrentie. Melk was immers een product

dat iedereen nodig had en er waren toen

best veel melkboeren op het platteland.

Veel boeren konden na een tijdje niet verder

investeren in betere machines. Ze

bundelden hun krachten en zo ontstonden

er eind de 20e eeuw honderden kleine

melkfabriekjes/melkerijen waar melk

verwerkt werd tot boter. Hun aantal steeg

pijlsnel en tegen 1910 waren er meer dan

500. De grote en weinig geplande spreiding

van deze bedrijfjes maakte hen steeds meer

economisch onrendabel. Na 1945 bleven

enkel de grote professionele bedrijven over.

Rond 1900 krijgt de consument de kans zijn

lekkere melk te kopen in een zuivelwinkel.

Deze gespecialiseerde zaak kan een betere

hygiëne en versheid garanderen. Ze biedt

ook een ruimer gamma aan zuivelproducten

aan. Hiermee verdwijnt stillaan de melkboer

uit het straatbeeld.

De zuivelwinkel is jammer genoeg ook geen

eeuwig leven gegeven. Eind jaren 50 zien de

eerste supermarkten hier het levenslicht. Zij

maakten het de zuivelwinkels niet

makkelijk. Zij verkochten de melk vaak aan

een lagere prijs dan de melkboer of

zuivelwinkel.

Leuk weetje
Ken je de uitdrukking: “Het is er zeker ene

van de melkboer.”? Vroeger kwam deze

uitspraak vaak voor. Als een kind helemaal

niet op z’n vader leek (en kennelijk het

resultaat was van vreemdgaan) dan werd er

een denkbeeldige melkboer opgevoerd als

vader. Dit is te verklaren doordat de

melkboer vaak overdag langskwam bij de

vrouw, als de man des huizes niet thuis

was…

(Bron: wzc zonnewende, november 2019)
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Het sterrenbeeld Boogschutter is slim, avontuurlijk, optimistisch en heeft een geweldig gevoel voor humor.

Boogschutters zijn wijs, hebben enorm veel kennis en zijn constant bezig hun kennis uit te breiden. Ze zijn bijzonder

geïnteresseerd in de natuur en in dieren, en delen dit graag met alle mensen. Boogschutters zijn graag onder mensen

en hebben een open geest, andere mensen zijn graag in hun gezelschap. Boogschutters zoeken naar de zin van het

leven.

Op het werk

Het sterrenbeeld Boogschutter werkt niet graag in een groot team, ze voelen zich dan niet op hun gemak. Ze zijn

leergierig en leren snel, daarom kunnen ze zich toch aanpassen in een grote groep. Ze werken hard en hun

werkgever en collega’s kunnen op hen rekenen. Boogschutters zijn vriendelijk en altijd bereid om de helpende hand te bieden. Lastige

situaties of problemen willen ze liever eerst zelf oplossen.

Gezondheid

Boogschutters zijn zeer bewegelijk en ondernemen veel activiteiten. Ze kunnen daardoor makkelijker botbreuken hebben dan andere

sterrenbeelden. Boogschutter is bijzonder optimistisch en kan door teleurstellingen het tegenovergestelde zijn. Om niet negatief of

depressief te worden doen ze er goed aan regelmatig lange wandelingen te maken.

Beroemde Boogschutters

Tina Turner, Sir Winston Churchill, Ludwig van Beethoven, Frank Sinatra,

Toon Hermans, Steven Spielberg.

Horoscoop oktober - november - december !!!
(Wat hebben de mensen die geboren zijn in één van deze maanden te verwachten volgens hun horoscoop.)

Sterrenbeeld Schorpioen kan heel charmant zijn maar ook heel agressief. Ze hebben vaak iets geheimzinnigs, zijn

vastbesloten, doelgericht en extreem intuïtief.

Schorpioenen weigeren zich te laten sturen en alles draait om macht. Ze presenteren zich als kil en onafhankelijk en

verbergen hun intense passie. Dit sterrenbeeld is bang om te falen en houdt dit zeer goed verborgen.

Op het werk

Sterrenbeeld Schorpioen functioneert niet goed in een groot team. Ze willen met rust gelaten worden om hun taken

te vervullen. Ze worden niet graag opgejut en houden niet van te veel taken. Vooral taken waar ze zich niet geschikt

voor voelen voeren ze niet graag uit. Schorpioenen houden van duidelijke instructies en waarderen hulp maar van te

veel controle worden ze nerveus. Als collega is Schorpioen de helpende hand.

Gezondheid

Het sterrenbeeld Schorpioen moet letten op geest en energie. Schorpioen is net een spons en onttrekt negatieve en positieve energie aan

gebeurtenissen en omgeving. Schorpioenen leven heel vaak in het verleden en dat is niet goed voor de gezondheid. Oefenen in loslaten

zuivert de geest. Voor het sterrenbeeld Schorpioen is een dagelijkse wandeling helend. Wandelen geeft de geest rust en het is een

uitstekende manier om het lichaam in vorm te houden.

Beroemde Schorpioenen

Pablo Picasso, Julia Roberts, Bill Gates, Ennio Morricone, Prins Charles,

Het sterrenbeeld Weegschaal is het meest beschaafde, diplomatieke en welgemanierde sterrenbeeld van de

dierenriem. Charmant, overtuigend en van nature een bemiddelaar in conflicten. Weegschaal bouwt bruggen tussen

mensen, is recht door zee, rechtvaardig en onbevangen. Een briljante strateeg die een situatie vanuit alle kanten

bekijkt alvorens oordelen. Weegschalen hebben behoefte aan harmonie en evenwicht in het leven.

Op het werk

Sterrenbeeld Weegschaal is een fijne collega om mee te werken. Ze streven naar harmonie op de werkvloer en doen

niet aan achterbakse streken of roddelen. Ze doen hun uiterste best de harmonie op de werkvloer in stand te

houden. Geld of succes is niet de enige drijfveer van Weegschaal, de betekenis van het werk is evenzeer belangrijk. Veel acteurs, modellen

en politici zijn geboren onder het teken Weegschaal.

Gezondheid

Het sterrenbeeld Weegschaal is vatbaar voor angsten en stress. Chaos en conflicten kunnen er voor zorgen dat de gezondheid van de

Weegschaal er onder kan lijden. Ze hebben harmonie en liefde nodig om goed te kunnen functioneren. Weegschalen hebben mensen nodig,

alles draait bij hen om mensen. Voor het sterrenbeeld Weegschaal is het goed om alleen tijd door te brengen, innerlijke rust te hervinden

en weer op te laden.

Beroemde Weegschalen

Luciano Pavarotti, , Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones, , Simon Carmiggelt, Oscar Wilde, Roger Moore

De Boogschutter 22 november – 21 december

Weegschaal 23 september - 22 oktober

De Schorpioen 22 oktober - 21 november
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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: Anneke Goossens,
één van onze vele fijne vrijwilligers !

In ons wzc zijn van oudsher veel

vrijwilligers actief. Zij helpen bij het

vervoer van bewoners tijdens een

uitstap, naar brengen van de

bewoners naar de kapel voor de

wekelijkse eucharistie of bij het

opdienen in de zaal tijdens

festiviteiten. Deze vorm van

vrijwilligerswerk viel begin 2020

volledig stil. Toen de deuren weer

gedeeltelijk opengingen na de

vaccinaties in maart 2021, sijpelden

de vrijwilligers met mondjesmaat

opnieuw binnen. In die periode werd

er, naast de gewone vorm van

vrijwilligerswerk, geëxperimenteerd

met een ander soort engagement dat zich meer concentreerde

op één enkele dienst. De ervaringen waren positief en er zijn

sindsdien enkele ‘vaste’ vrijwilligers werkzaam in het

Woonzorgcentrum. Deze ‘vaste’ vrijwilligers worden voor

enkele halve dagen per week ingeschakeld op een vaste dienst

ter ondersteuning van het zorgpersoneel. Zij krijgen

aanvullende taken in overleg met het diensthoofd van de

zorgdienst waar zij ingeschakeld worden. Zij kunnen zelf

inbrengen waar hun voorkeur naartoe gaat. De vaste

vrijwilligers komen op regelmatige basis. Zo ontstaat er

routine in hun aanwezigheid en regelmaat in de taken. Zij

geraken beter geïntegreerd op de dienst en worden een

bekende voor de bewoners.

Anneke Goossens, die wij interviewen voor dit nummer, kon je

in het voorjaar van 2021 als vrijwilliger ontmoeten op het

onthaal om toezicht te

houden bij de opvolging

van de

veiligheidsmaatregelen en

registratie van bezoekers

in het kader van corona.

Vanuit dit engagement is

haar stage bij Rentree

gegroeid. Dit initiatief

helpt mensen die te

maken hadden met

kanker, om terug aan het

werk te gaan. Dit doet

Rentree door hen de kans

te bieden om, ondersteund

door een coach,

werkervaring op te doen

als vrijwilliger. Een soort

vrijwillige stage bvb. in de

zorgcontext van een Woonzorgcentrum. Anneke werd als

stagiair op een vaste dienst ingeschakeld zoals de vaste

vrijwilligers, voor enkele halve dagen per week ter

ondersteuning van het zorgteam.

Dag Anneke. Fijn dat je met ons wilt praten over jouw

ervaringen met ons huis, WZC St. Antonius. Kan je wat meer

vertellen over jouw levenswandel en wat jou hier gebracht

heeft?

Ik ben afkomstig van Baasrode. Ik ben de jongste telg uit een

gezin met 6 kinderen. Ik ben gehuwd en woon in Grembergen. Ik

heb twee dochters van 31 en 29 jaar die reeds het huis uit zijn. Je

kan mij situeren in de categorie 50+.

Ik ging na mijn humaniora naar de Presentatie in Sint-Niklaas en

studeerde er regentaat Geschiedenis, Nederlands en Godsdienst.

Maar aangezien er in die tijd weinig toekomst was in het onderwijs

ging ik op een bank werken. Na 17 jaar werd mijn kantoor

gesloten en moest ik dagelijks naar Brussel. Ik zocht en vond

ander werk in het onderwijs, was heel gemotiveerd en was al snel

vast benoemd in een voltijdse baan maar… het voelde niet goed.

Mijn leerlingen bleken leermoe en ongemotiveerd voor mijn

vakken. Na 6 jaar onderwijs schakelde ik over op administratief

werk. Ontslag en ziekte (Anneke kreeg borstkanker n.v.d.r.) zetten

mij uiteindelijk thuis. De voorbije 2 jaar was een periode van

therapie, herstel en bezinning.

Die bezinning heeft jou naar hier gebracht?

Ik leerde dat ik vanaf nu iets wil doen met hart en ziel. Geen

administratieve jobs meer. Mijn moeder heeft verbleven in een

WZC en toen ik op bezoek ging, werd ik telkens weer getroffen

door de huiselijke

sfeer en de warmte die

in een wzc heersen.

Dat beviel mij wel. Dat

heeft mijn keuze voor

vrijwilligerswerk in een

woonzorgcentrum

bepaald. Door corona

was het in het voorjaar

niet mogelijk om als

vrijwilliger op een

zorgdienst van het

WZC te werken.

Daarom begon ik als

ondersteuning van het

onthaal. Van zodra het

mogelijk was, werd

gezocht naar een plek

waar ik ervaring kon

opdoen in de

zorgcontext. Ik werd

ingeschakeld in de

logistiek op een open

afdeling en in de leefgroepwerking van een beveiligde afdeling

voor mensen met dementie. Naar dit laatste gaat mijn voorkeur

uit, omdat je daar intenser contact hebt met de bewoners en de

taken divers zijn. Samen met een andere vrijwilliger verzorgen wij

er 1x per week het ontbijt voor een 6-tal bewoners. We creëren

een huiselijke sfeer in een kleine living en het is voor de bewoners

een beetje alsof zij op hotel zijn. Na het ontbijt helpen enkele

bewoners ons afruimen en bieden wij een activiteit aan: krant

lezen, bingo, knutselen, gedichten van vroeger opzeggen,

voorlezen uit een boek… We bereiden altijd iets extra voor opdat

de tijd goed gevuld zou zijn.

Zelf heb ik hier heel veel aan. Ik ervaar een contact met deze

mensen met dementie op een ander niveau, niet zozeer

intellectueel maar op (mag ik dat zo zeggen?) zielsniveau. De

bewoners die deelnemen aan de leefgroepwerking kennen ons. Zij

spreken van ‘ons groepje’. Zij beseffen wat er gebeurt en zijn er

enthousiast over. Dat geeft voldoening. Het is niet alleen lachen

en vriendschap, soms zijn er ook al eens conflicten in de groep.

Maar dat gaat over. De mensen komen er graag naartoe.
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Vrijwilliger zijn… is

vrijwillig

maar niet

vrijblijvend,

is verbonden,

maar niet

gebonden,

is onbetaalbaar,

maar niet te koop.

Is positief denken,

is positief doen

met als enig doel

voor jezelf en de

ander

een goed gevoel!

Anoniem

Hartelijke dank aan

alle vrijwilligers van

WZC St. Antonius

Wij hadden een kort aanvullend gesprek met enkele diensthoofden van het

Woonzorgcentrum. Wij vroegen hen hoe zij de inschakeling van een vaste

vrijwilliger op hun dienst tot nu toe ervaren hebben. Hun antwoord klonk

gelijklopend:

Wij kunnen enkel onze appreciatie uitspreken voor wat vrijwilligers hier

komen doen. Zij nemen werk uit handen, nemen dingen op waar het

zorgpersoneel niet altijd tijd voor heeft. Eens een babbeltje doen met een

bewoner op de kamer of een activiteit in de leefruimte, daar komen wij niet

altijd toe.

Maar een vaste vrijwilliger op dienst is wel redelijk nieuw. Daarom is het

belangrijk om de verwachtingen goed uit te spreken en soms grenzen te

stellen. Er moet duidelijk getoetst worden wat kan voor de vrijwilliger en wat

voor het team. Een vrijwilliger brengt zijn engagement binnen, maar tegelijk

vraagt hij ook engagement van het team.

Dat deze vrijwilligers vast verbonden zijn aan de afdeling is een groot

voordeel, want daardoor leren de bewoners hen beter kennen en is de

omgang gemoedelijker. Ook leren zij de werking binnen de afdeling goed

kennen waardoor zij nog meer ondersteuning kunnen bieden (bvb. Hulp bij

maaltijdbedeling). Een vaste vrijwilliger op een beveiligde afdeling is echt wel

een meerwaarde!

Je hebt duidelijk deugd aan dit engagement. Zijn er ook pijnlijke ervaringen

die blijven hangen?

Ik was heel erg geschrokken toen ik besefte dat één van de bewoonsters op de

beveiligde afdeling een oude bekende was. Ik had de vrouw, met wie ik 20 jaar

geleden actief was in de parochie, niet herkend. Toen zag ik pas duidelijk de

aftakeling die dementie teweeg brengt. Dat laat mij niet los.

Hoe heb je de samenwerking met de verschillende zorgteams ervaren?

Het contact was van dienst tot dienst verschillend, net zoals de invulling van de

taken. In de beveiligde afdeling was er het meest interactie met het zorgteam.

Dat was ook nodig want de bewoners zijn moeilijker in te schatten qua

mogelijkheden en gevoeligheden. Het was hoe dan ook zoeken naar een goede

samenwerking en een goede aanpak. Ik was er ontlastend voor het verzorgend

personeel. Ik hielp er bvb. bij het delen van de soep en de bediening van de

middagmalen. Daarnaast was ik aanvullend, bvb. bij de animatie in de kleine

leefgroep.

Je hebt nu een periode van 3 maand stage/vrijwilligerswerk achter de rug.

Hoe kijk je terug en hoe zie je de toekomst?

De laatste fase van een mensenleven is heel belangrijk. Daar een steentje aan

bijdragen is bevredigend. Het belangrijkste zijn de mensen, het contact met de

bewoners, dat motiveert. Ik kom hier niet werken, ik kom met plezier ‘naar het

rusthuis’. Dat beweren mijn kinderen toch. Mijn stage in het WZC zal zeker

geëvalueerd worden, samen met mijn coach en de directie. Ik zet sowieso mijn

stage van 800 uur verder. Het uiteindelijke doel, waar ik op hoop, is een betaalde

job in de ouderenzorg. Misschien volg ik hiervoor nog een bijkomende opleiding.

Wij zijn op het einde van het interview gekomen. Als laatste is er altijd deze

vraag: ‘Heb je bepaalde levenswijsheid of een advies die je de lezers wilt

meegeven?’

Uit de voorbije moeilijke periode van ziekte en werkloosheid heb ik het volgende

onthouden. Probeer zo bewust mogelijk te leven. Laat je niet leven, stel grenzen.

Probeer zo dicht mogelijk bij jezelf te komen, luister naar de signalen die je van

jezelf krijgt. Vertrouw op je intuïtie wanneer je keuzes moet maken. ‘What not kills

you, makes you stronger’.

Hartelijk bedankt, Anneke, voor dit openhartig gesprek en voor jouw vrijwillig engagement voor onze bewoners. Ik wens je het

allerbeste bij jouw zoektocht naar een job die bij jou past, op een plek waar je je met hart en ziel kunt inzetten.

Zin om iets lekker te bakken ? Winterse cake met appeltjes en speculaas

Ingrediënten

(Voor 6 personen)

4 appelen, 4 eieren, 250gr zelfrijzende bloem, 200 gr suiker, 4 pakjes vanillesuiker, 250 gr boter, 20 speculaasjes

Bereiding:

* Verwarm de oven voor op 175°C. * Schil de appelen en snijd ze in kleine stukjes. * Smelt de boter.

* Meng de bloem met de suiker en de vanillesuiker. * Voeg de eieren toe en mix alles.

* Giet de gesmolten boter erbij en roer goed door met een spatel zodat je geen brokken hebt.

* Kruimel de speculaasjes, voeg ze toe aan het deeg en roer goed om. * Voeg tenslotte de stukjes appel toe.

* Schep in een beboterde en bebloemde bakvorm, schuif deze 45 minuten in de oven.

* Controleer met een prikker of de cake klaar is.

(Bron: wzc Sint-Anna, januari 2020)
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Rietveld in de kijker

Het valt op:

de mensen

van Rietveld

zijn vooral

werkers....En

toch ook wel

wat

genieters
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Allerheiligen en Allerzielen vanuit christelijk gelovig perspectief.

Sinds de prehistorie heeft de mens steeds een grote eerbied en

respect getoond voor overleden bekenden en familieleden.

Getuige hiervan zijn de talrijke grafheuvels en grafmonumenten

die we her en der in de wereld aantreffen. Het is een universeel

cultuurgegeven dat op soms heel specifieke wijze tot

uitdrukking wordt gebracht. Het is niet voor niets dat de

feestdagen Allerheiligen en Allerzielen in het late najaar liggen.

De mensen leefden tot voor honderd jaar nog heel sterk

verbonden met de natuur en hun levensritme was er

noodzakelijkerwijze ook op afgestemd.

Zelfs het dagelijks menu kende een zomer- of winterkost.

Bovendien valt deze periode ook op het einde van het kerkelijk

jaar, dat traditioneel begint bij de advent, waarin we uitkijken

naar het licht bij de winterzonnewende rond 21 december en

kerstmis op 25 december waarop de geboorte wordt gevierd van

Jezus.

Jezus wordt door christenen erkend als het Licht voor de wereld,

omwille van zijn universele boodschap voor alle mensen zonder

uitsluiting!

Het zonnelicht, dat in deze periode op zijn zwakst is, maakt dat

mensen zich wat weemoedig voelen een soort heimwee naar

wat voorbij is…ook het leven van geliefde familieleden en

vrienden.

Hemel, hel en vagevuur worden door gelovigen geassocieerd

met leven en dood.

Vóór het tweede Vaticaans concilie werd in dit verband de focus

sterk gelegd op het hiernamaals en minder op het hiernumaals.

Ethisch goed handelen werd soms sterk met het vingertje

afgedwongen. ‘God ziet mij hier vloekt men niet’. Het

onderscheid tussen doodzonde en dagelijkse zonde maakte

mensen het verschil duidelijk tussen de hel of het vagevuur.

De hemel was er voor de mensen die schier onberispelijk

beantwoordden aan de mens-geworden Zoon van God, Jezus.

In het vagevuur moesten mensen gedurende een bepaalde tijd

hun tekorten uitzuiveren alvorens ze tot de hemel werden

toegelaten.

De hel was (is) de verzamelplaats voor de mensen, die in

doodzonde waren (zijn) gestorven…

Toch zien we dat mensen, die heilig zijn verklaard niet steeds

een vlekkeloos leven hebben geleid.

Ze hebben tijdens hun leven op een of andere wijze een aspect

getoond van één God, die begaan is met mensen. Het zijn

sprekende voorbeelden van zorg voor God en medemensen.

Sint Maarten, Pater Damiaan, moeder Theresa, Don Bosco, het

heilig Paterke, enz… hebben aan mensen, die worden

uitgesloten omwille van ziekte, of hun ‘anders’ zijn, ruimte

geboden om ten volle te kunnen leven.

Het Joodse volk komt er in de vele bijbelverhalen met vallen en

opstaan achter, dat God geen boeman is maar Iemand, die naar

zijn volk omziet.

Voor Christenen vindt deze gelovige pelgrimstocht zijn

bekroning in het leven van Jezus, die op uitmuntende wijze heeft

getoond, dat God de mens als kind van Hem ondanks alles niet

in de steek laat.(Parabel van de verloren zoon)

Ook Jezus heeft als mens moeten ervaren, dat mensen mekaars

leven tot een hel kunnen maken, wanneer hij op het kruis

uitschreeuwt :’Mijn God mijn God waarom heb je mij verlaten.’

Wat verder geeft Jezus dan blijk van een grenzeloos

Godsvertrouwen als Hij zegt: 'In Uw handen beveel ik mijn

Geest.'

Vanuit dat gezichtsveld kunnen we een mensenleven bekijken

als een tocht doorheen het vagevuur. Het vagevuur kan dan

gezien worden als ons aardse leven, waarin het aangeboren

egocentrisme om te kunnen overleven, de erfzonde moet

worden uitgezuiverd opdat ieder mens volop tot leven kan

komen.

Dat zien we in de mate dat ouders zorg dragen voor hun

kinderen; maar ook in de zorg die mensen hebben voor hun

levenspartner en de medemensen waarmee ze samenleven.

Dat maakt het verschil tussen de ervaring van een warm nest of

een hel, die men tracht te ontvluchten.

Mensen kunnen op die wijze op bevoorrechte momenten en

situaties de hemel op aarde ervaren.

Ik denk op dit moment speciaal aan de TV beelden met het

huppelende meisje gevlucht uit Afghanistan op de tarmac van

de luchthaven van Melsbroek. Zij ervaart dit moment als in de

hemel te zijn aangekomen weg uit de hel bevrijd van de angst

om te leven…

Op Allerheiligen gedenken wij alle overleden mensen, wiens

aardse leven is voltooid en die door de éné God of Allah als

barmhartige Vader zijn kinderen opneemt in het hemelse

Vaderhuis.

Op Allerzielen zijn we begaan en bidden we voor alle nog

levende zielen, opdat zij tot inzicht komen dat de weg naar

hemel en hel niet zozeer ligt in het hiernamaals maar in het hier

en nu.

Hemel en hel is dan geen doel op zich! Maar elk mensenleven

kan een antwoord zijn op de oproep van ‘het Licht van de

wereld’ om te houden van de éne en ware God en evenveel van

de medemensen te houden als van zichzelf.

Dit zijn de eerste twee van de tien geboden.

Een mensenleven, dat daar niet tracht aan te beantwoorden, is

zondig omwille van de gemiste kansen om dat beeld van die

liefhebbende God te tonen tijdens hun mensenleven.

Een mensenleven, dat daar tracht aan te beantwoorden, wordt

ervaren als schier perfect omdat zo’n leven mensen bevriidt uit

de hel en hen ruimte schenkt om ten volle te kunnen leven.

Bevrijd van angst en zich ten volle bewust van alle kansen, die

hij/zij elke dag van zijn/haar leven krijgt om te laten zien wat

God heeft bedoeld met zijn schepping…

Man en Vrouw schiep Hij hen om samen beeld te zijn van Hij,

die Liefde is.

In het christelijk huwelijk kan die éénwording de bekroning zijn

van die goddelijke Liefde, het is dan géén doel op zich maar een

weg waar aan gewerkt wordt een leven lang… Ze vinden dan

hun levensvervulling bij en in mekaar: een hemel op aarde of

…juist niet.

Louis Bruyland, diaken
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Elektrische voertuigen, ze zijn de toekomst !

Binnen 20 jaar zal naar verwachting de

helft van alle personenauto's in het

grootste deel van Europa elektrisch zijn.

Ook nu al kent bijna iedereen wel iemand

die een elektrische auto heeft. Ook

elektrische fietsen en scooters worden

steeds populairder. De reden van deze

evolutie moeten we voor een groot deel

ecologisch zoeken. Electrische

vervoersmiddelen zijn goed voor het

milieu. (omdat ze slechts beperkt of

helemaal geen uitlaatgassen produceren.)

én gebruiksvriendelijk (iedereen heeft terug

de weg gevonden naar koning fiets)

In ons wzc zijn het vooral de elektrische

rolstoelen die het 'straatbeeld' bepalen.

Voor mensen die anders niet zelfstandig

mobiel zouden zijn is dit een prachtige

uitvinding. Ze maken geen lawaai,

produceren geen uitlaatgassen en kunnen

afgesteld worden naar ieders wens.

Zoveel voertuigen er zijn, zoveel soorten

elektrische motoren zijn er echter.

Afhankelijk van hun soort gebruik en de

afstand die men er wil mee overbruggen.

Een elektrisch voertuig rijdt deels of

volledig op elektriciteit. De toevoer van

elektriciteit kan op drie verschillende

manieren: via externe aanvoer, met een

ingebouwde generator of met een

ingebouwde opslag.

Elektrische voertuigen zijn geen recente

uitvinding. In de 19e eeuw werden al

elektrische voertuigen gebouwd, vooral

voor railvervoer.

Begin 20e eeuw reden er al elektrische

taxi's maar elektrische auto's werden toen

minder gebruikt dan auto's met

verbrandingsmotoren, omdat de

olieprijzen laag waren.

Sinds de olieprijzen in de jaren zeventig

van de 20e eeuw begonnen te stijgen,

wordt er weer aandacht besteedt

aan elektrische voertuigen.

Auto
Elektrische auto’s zijn vooral

belangrijk vanwege hun bijdrage

aan een beter milieu

Er zijn 3 soorten:

Elektrisch-hybride wagen
Een elektrisch-hybride auto

beschikt over een kleine batterij

met elektromotor in combinatie

met een gewone motor op

brandstof. Deze rijdt voornamelijk

elektrisch. Wanneer meer

vermogen gevraagd wordt of

wanneer de batterij dreigt leeg te

komen, neemt de

verbrandingsmotor (diesel,

benzine) het over.

Plug-in hybride wagen
Dit soort wagens werkt eveneens

werkt eveneens met twee

motoren, de elektromotor en de

verbrandingsmotor. Het verschil met een

elektrische hybride auto is dat er

gewoonlijk een grotere batterij nodig is en

een stopcontact om die te laden.

Het grote voordeel van een plug-in

hybride wagen is dat men grotere

afstanden kan rijden (15 tot 60 kilometer)

uitsluitend door gebruik te maken van

elektriciteit. Iemand die dagelijks korte

afstanden rijdt, kan dus volledig elektrisch

rijden indien hij 's nachts zijn batterij

herlaadt. De batterij kan ook worden

herladen door een benzinemotor. (Dus

terwijl hij rijdt)

Volledig elektrische wagen
Een volledig elektrische auto heeft als

enige energiebron de accu. Om de batterij

te laden wordt een openbaar of particulier

oplaadpunt gebruikt. Een

wandcontactdoos thuis kan ook gebruikt

worden, maar het laden duurt dan wel

langer. De elektrische auto produceert

geen uitlaatgassen (zero-emission) en is

door het ontbreken van een

verbrandingsmotor uiterst stil. Dit type is

in aanschaf vooralsnog duurder dan

andere elektrische wagens.

Trein en tram
Vanaf het begin van de 20e eeuw, was er

een enorme groei van elektrische spoor-

en tramlijnen

Wereldwijd zijn er verschillende manieren

waarop de elektrische voeding wordt

toegepast. De treinen kunnen zowel op

gelijkspanning als op wisselspanning

rijden. Als er wisselspanning wordt

gebruikt, moet de trein met behulp van

een bovenleiding rijden. Als de bron

gelijkspanning levert, is er ook de

mogelijkheid een derde rail.

Wanneer er gebruik gemaakt wordt van

een bovenleiding, moet er steeds een

verbinding langs boven zijn met de trein,

zodat die steeds in contact staat met een

stroombron. Wanneer een derde rail

gebruikt wordt, zal de trein een extra

onderdeel langs onder hebben dat steeds

in contact staat met de derde rail, om zo

de nodige elektrische stroom op te nemen.

Onder andere uit veiligheidsoverwegingen

wordt bij trams gewoonlijk geen derde rail

gebruikt.

Electrische rolwagens of
scootmobielen
Zij hebben een elektrische aandrijving en

worden hoofdzakelijk wordt gebruikt door

mindervaliden en ouderen. Zij bestaan in

uitvoeringen met 3 of 4 wielen. (De

driewielers worden minder gebruikt omdat

ze minder stabiel zijn.)

Bij ons zien we veel elektrische rolwagens

met 6 wielen. 2 grotere centraal in het

midden en 2 van voor en 2 vanachter. Dit

is vooral omwille van de stabiliteit. Men

tracht zoveel mogelijk de omvang van zo’n

rolwagen te beperken. Hoe kleiner en

smaller echter, hoe meer de stabiliteit in

het gedrang komt. De kleinere wielen voor

en achter zorgen er toch nog voor dat het

raakoppervlak met de grond groot

genoeg is om het evenwicht te

garanderen.

Er zijn elektrische rolstoelen en varianten

zoals de elektrische sportrolstoel en de off-

road rolstoel. Om rolstoelen (inclusief

rolstoelgebruiker) buitenshuis te vervoeren

zijn er de rolstoelscooter en de elektrische

rolstoelfiets.

In onze zorg - sector zijn ze reeds lang ingeburgerd. De elektrische rolwagens. Ze zijn elektrisch aangedreven omdat dat het meest

praktisch is, maar ook uit noodzaak. Je ziet immers niet zo maar direct een paar rolwagens met benzinemotor rondbollen op een

afdeling...

Elektrische transportmiddelen zijn echt wel van gisteren, maar het is pas de laatste jaren dat ze, niet enkel in onze sector maar ook

daarbuiten, aan een flinke opmars bezig zijn.
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Woensdag 20 oktober: Mosselfestijn.

Dit lekkernij wordt u geserveerd met een lekker sausje en echte

Belgische frieten.

Maandag 25 oktober: Kledingverkoop.

Zonder een voorafgaande show, maar wel met een heel

uitgebreide keuze voor mannen én vrouwen. Ook aan gepast aan

onze doelgroep. Grotere maten, goede draagbaarheid en

onderhoudsvriendelijk. De herfstcollectie is ook qua kleuren altijd

een toppertje.

In de polyvalente zaal. (de exacte uren volgen later.)

Woensdag 27 oktober: Verjaardagsfeest.

De jaren van de voorbije maanden worden gevierd met een

feestelijk middagmaal. De gelukkigen krijgen vooraf zeker en vast

een uitnodiging.

Seniorenweek van maandag 15 november tot vrijdag 19

november.

Met voor elke afdeling een feestelijke maaltijd, een feestelijke

ontspanningsnamiddag én een feestelijke eucharistieviering.

Donderdag 25 november: optreden van François Van Dijck.

(Met medewerking van de seniorenraad van Dendermonde)

Begin December: Sinterklaas.

Op één of andere manier zal de goedheilige man langskomen op

de kamers. Maar zoals het altijd zou moeten zijn. Het blijft een

verrassing.

Dinsdag 21 december: Feest van de Lionsclub

In de polyvalente zaal.

Donderdag 23 december: kerstconcert in de kerk van

Grembergen.

De mensen van het Sint Margarethakoor nodigen ons uit om te

komen proeven van de sfeer en gezelligheid van Kerst.

Fiets

Elektrische fietsen bieden trapondersteuning tijdens het rijden.

Hiertoe zijn een accu en een elektromotor aanwezig.

De aandrijvingstechnieken van de fietsen verschillen per merk.

Sommige fietsen hebben de motor in het voorwiel, maar dat

wordt afgeraden omdat het mogelijk nerveuze rijeigenschappen

met zich mee kan brengen. Veel elektrische fietsen hebben de

motor daarom in het achterwiel. Het nadeel daarvan is dat voor

het hebben van versnellingen dan alleen van een derailleur

gebruik kan worden gemaakt en niet van een naafversnelling. Ten

slotte is het ook mogelijk om de aandrijving op de trapas te

monteren.

De actieradius is bij elke fiets anders, maar moderne elektrische

fietsen hebben een actieradius van meer dan 100 kilometer.

Naast 'gewone' elektrische fietsen zijn er ook elektrische

snorfietsen en elektrische bakfietsen voor het vervoer van

kinderen of transport van goederen.

Een groot nadeel bij elektrisch aangedreven vervoermiddelen

blijft het gewicht. Als je in de gangen van ons wzc een elektrische

rolwagen tegenkomt, zorg er dan zeker voor dat je voeten niet

onder de wielen terecht komen. Je houdt er zeker een gebroken

voet aan over. De batterij, nodig om de elektromotor aan te

drijven is zodanig zwaar dat alleen al het vooruit- trekken van zo’n

fiets, rolstoel of wagen al veel energie kost. (Elektrische fietsers

weten dat je enorm hard moet trappen als de batterij van je

elektrische fiets leeg is).

Vanaf het moment dat er batterijen uitgevonden worden die én

licht zijn én veel inhoud hebben (waardoor ze veel verder

autonoom kunnen rijden) zal het aantal voertuigen snel

toenemen. (Ook oa in de transportsector)

(Maar misschien is er nog wat té veel olie, benzine en diesel in de

wereld om dit nu al door te voeren....)

Gelukkig moeten we de uitlaatgassen van deze in ons wzc al niet

meer opsnuiven. (Proficiat aan de uitvinders !)

Ook in de fietsenberging van ons wzc merken we

dat steeds meer medewerkers en bezoekers naar

hier komen met een elektrische fiets. Je kan dan wel

zeggen de inspanning /training is minim, maar als

het dat is of de auto dan zal ons lichaam zeker

kiezen voor de elektrische fiets. In sommige

gevallen is de gewone fiets ook letterlijk een brug

té ver. Als je met een gewone fiets van Oudegem

komt en 2 bruggen moet 'beklimmen', dan kom je

toch wel bezweet in Grembergen. (En dan moet je

dagtaak nog beginnen.)

Op de foto zien we een voorbeeld van de meest

gebruikte elektrische fietsen. De batterij staat

vanachter op de bagagedrager. De motor zit in de

trapas. (Aan de trappers zie je duidelijk een

verdikking.)

De activiteitenkalender
Wegens corona is het geleden van ons vorig krantje
('toonhoogte') dat we u nog activiteitenkalender
konden aanbieden. De manier waarop zo'n activiteit
zal uitgevoerd worden kan afhankelijk van de
maatregelen nog veranderen maar we kunnen
tenminste met (lichte) zekerheid toch al een aantal
data vastleggen.
De activiteiten op de afdelingen zelf staan al langer op
punt. Het zijn vooral de overkoepelende activiteiten,
activiteiten die op alle afdelingen van toepassing zijn.
(en die meestal ook gezamenlijk uitgevoerd worden.)
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LITURGIE

Oktober 2021:
Zondag 3 oktober: 27e zondag door het jaar: Wat God verbonden

heeft, mag een mens niet scheiden.

Zondag 10 oktober: 28e zondag door het jaar: Ga verkopen wat ge

bezit.

Zondag 17 oktober: 29e zondag door het jaar: De Mensenzoon is

gekomen om zijn leven te geven.

Zondag 24 oktober: 30e zondag door het jaar: Rabboeni, maak dat

ik kan zien.

Zondag 31 oktober: 31e zondag door het jaar: Er is geen ander

gebod voornamer dan deze tweeNovember 2021:

November 2021:
Maandag 1 november: Allerheiligen: de zaligsprekingen.

Dinsdag 2 november: Allerzielen

Om 10.30 is er een eucharistieviering in de kapel in het teken van

Allerheiligen en Allerzielen. Wij herdenken de overleden bewoners

van St. Antonius van de voorbije 2 jaar. Het aantal aanwezigen om

de omstandigheden veilig te houden in het kader van Corona werd

op max. 30 pers. gesteld, met mondmasker en goede ventilatie via

de buitendeur van de kapel.

Vrijdag 5 november: geen wekelijkse eucharistieviering in de kapel

Zondag 7 november: 32e zondag door het jaar: Deze arme

weduwe offerde het meest.

Zondag 14 november: 33e zondag door het jaar: Hij zal zijn

uitverkorenen verzamelen.

Datum, plaats en uur van de eucharistieviering in het teken van de

Seniorenweek (15-21 november 2021) zullen later meegedeeld

worden en geafficheerd worden op de dienst.

Zondag 21 november: 34e zondag door het jaar: CHRISTUS,

KONING VAN HET HEELAL- Gij zegt dat Ik koning ben.

Zondag 28 november: EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT: Uw

verlossing komt nabij.

December 2021:
Zondag 5 december: TWEEDE ZONDAG VAN DE ADVENT: Heel de

mensheid ziet Gods redding.

Woensdag 8 december: ONBEVLEKTE ONTVANGENIS VAN DE H.

MAAGD MARIA

Zondag 13 december: DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT: Er komt

iemand die sterker is.

Zondag 20 december: VIERDE ZONDAG VAN DE ADVENT: Gezegend

de vrucht van uw schoot.

Zaterdag 25 december: KERSTMIS-GEBOORTE VAN DE HEER: Het

woord is vlees geworden.

Datum, plaats en uur van de Kerstviering zullen later meegedeeld

worden en geafficheerd worden op de dienst.

Zondag 26 december: H. FAMILIE, JEZUS, MARIA EN JOZEF: Jezus

wordt gevonden in de tempel.

De liturgische kalender

In elke editie van ons voormalig infokrantje neemt onze CRA Dr Bruno de Gendt het woord om één of ander medisch

aspect te belichten.

Corona blijft de gemoederen beroeren. Elke veiligheidsraad brengt wel een aantal nieuwe beslissingen met zich mee.

Wat vandaag beslist wordt zal misschien morgen alweer anders zijn. We kunnen u dus enkel de stand van zaken

doorgeven van wat beslist werd tijdens het opmaken van dit krantje. (eind september)

Vandaag heeft iedere bewoner van ons WZC twee dosisen van het pfizer vaccin gehad.

Dit biedt een zeer goede bescherming tegen covid.

Bij gevaccineerden treden zeer weinig infecties op door covid.

Wanneer er toch een covid infectie optreedt dan is de kans dat dit ernstig verloopt (hospitalisatie of sterfte) vele malen kleiner dan bij niet-

gevaccineerden.

De kans is niet nul, daarom is het belangrijk dat ook alle bezoekers gevaccineerd zijn.

Wat is dat nu met het derde spuitje??

Vandaag wordt iedereen waarbij de immuniteit lager is gevaccineerd met een derde vaccin.

Dit betreft mensen met Aids, mensen met een kankerdiagnose van de laatste 3 jaar, mensen die bepaalde medicijnen nemen die de

immuniteit onderdrukken, mensen aan dialyse.

Dezen hebben vandaag al een uitnodiging gekregen. Mensen van deze groep die in ons wzc wonen zullen dit spuitje in het wzc zelf krijgen.

Zeer recent is ook beslist om alle bewoners van een WZC ook een derde spuit te geven.

Zij zijn reeds het langst gevaccineerd, en komen dus het eerst in aanmerking voor een 3° spuitje (reeds eerder 2 pfizer vaccinaties)

Door hun hoge leeftijd is hun reactie op een vaccin iets minder goed dan bij jonge mensen.

Dus een derde spuitje heeft zeker. Wanneer dit juist zal gebeuren is nog niet duidelijk.

Nog recenter is beslist dat alle 65 - plussers een 3° vaccin krijgen. (Qua timing zullen de oudsten het eerst krijgen)

Griepvaccinatie

Griep is een totaal ander virus dan covid.

Vaccinatie tegen covid biedt niet de minste bescherming tegen griep.

Griep leidt bij WZC bewoners ook gemakkelijker tot ernstige ziekte en eventueel hospitalisatie of overlijden. Daarom zorgen wij weer zoals

elk jaar voor een griepvaccinatie voor alle bewoners.

Dit vaccin wordt aan het WZC gratis ter beschikking gesteld.

Pneumokokken vaccinatie.

Dit jaar wordt door de overheid ook het pneumokokken vaccin gratis ter beschikking gesteld voor de bewoners van het WZC. Dit is een

vaccinatie tegen een specifieke vorm van longontsteking.

Bij niet alle bewoners heeft deze vaccinatie zin, sommigen hebben dit ook reeds vroeger gekregen. Wij bekijken wie hiervoor in aanmerking

komt, en brengen jullie hiervan op de hoogte.

Het ga jullie goed, ik kom jullie wel tegen met mijn “spuitje” in de hand.

Vaccinaties september 2021
HOEKJE VAN DE DOKTER
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Vlasbloem in de kijker

De mensen

van

Vlasbloem

koken graag

en eten het

nog liever

zelf op......


