
VOORWOORD

Beste lezer

Het jaar is al opnieuw een eindje op weg.

Ondertussen kunnen we opnieuw iets moois vieren, de liefde. Niet alleen de liefde voor mekaar, maar ook de liefde

voor iedere medemens.

Hieronder een mooi gedicht van Toon Hermans als Valentijns geschenk voor jou.

Een zachte knuffel,

Peter

Liefde

Zij was er ineens, geheel onverwacht en zij was de wereld, de dag en de nacht

De tafel en de stoelen, het brood en het bed, mijn eerste mijn tweede en laatste couplet

De lach die ze lacht is bijna al een kus, ze past in m’’n armen, het sluit als een bus

Ik hou van je, hou van je, stamel ik zacht, dat is de liefde, ze komt onverwacht

Je kunt haar niet zoeken, niet vragen, niet wenken, niet organiseren en ook niet bedenken

Ze is er ineens, geheel onverwacht, en zij is de wereld, de dag en de nacht.

Kunstwerk van Els De Praeter
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Sinds 28 november is Anela Sarvan bij ons in dienst,

zij werkt als zorgkundige op De Haven.

Sinds 30 november is Tetiana Torba bij ons in dienst,

zij werkt als medewerkster in de keuken.

Sinds 1 december is Anouk Steyaert bij ons in dienst,

zij werkt als zorgkundige bij de vlinders.

Sinds 5 december is Jordy Goegebeur bij ons in dienst,

hij werkt als zorgkundige op De Haven.

Sinds 9 januari is Cedric De Vylder bij ons in dienst,

hij werkt als zorgkundige op De Haven.

ONZE BEWONERS

Welkom aan onze nieuwe

bewoners en gasten

Februari

01/02

07/02

13/02

15/02

18/02

18/02

20/02

22/02

22/02

27/02

Laurent Lippens

Marcel Claeys

Eddy Pauwels

Rita Plasschaert

Jacqueline Van Acker

Maria Ginneberge

Georgette Pauwels

Steve Heyde

Martha Van De Walle

Gino Rodts

ONZE MEDEWERKERS

Onze gelukwensen aan...

Nieuwe medewerkers

maart

03/03

05/03

06/03

09/03

12/03

15/03

17/03

18/03

20/03

22/03

23/03

24/03

24/03

25/03

25/03

26/03

27/03

Nadine Duquenne

Cecilia Theelen

Marc Verduyn

Johan Baers

Esther Van Geem

Simonne Logier

Magda Goemare

Dionysia Van Den Neste

Rita Plasschaert

Daniël De Burchgraeve

Annie Sergeant

Willem Vervynck

Guido De Witte

Maria Metsler

Lilianne Van Haverbeke

Roger Dobbelaere

Gilbert Desender

Raoul Slabbaert

Luc Detollenaere

Valeer Loete

Liliana Termont

Agnes Wulfranck

Jeannine De Keyser

Cecilia De Coninck

Simona Cauwels

Dionysia Van Den Neste

Marie Antoinette Van De Velde

Denise Van Den Driessche

Marie Therese Geirnaert

Nelly Stevens

Jacqueline Vanhove

Gaston D'Herckers

Annie Sergeant

Simona Van De Gejuchte

Caroline Algoet

Erwin Coppens

Raoul Slabbaert

Vanessa Cortvriendt bij de geboorte van haar zoon Thibeau, geboren op 15 december 2022.

Thibeau is ook de kleinzoon van Koen Cortvriendt en Catharina De Smedt.

Iwona Tarach bij de geboorte van haar dochter Olivia, geboren op 12 januari 2023.

Nieuwe tarieven
voor het kapsalon
vanaf 1/2/2023.

Thibeau

zoon van Vanessa Cortvriendt.

Geboren op 15 december 2022.



PASTORAAL NIEUWS

"Er is geen vrouwke zo arm of ze maakt haar panneke warm"

Op 2 februari vieren we Maria-Lichtmis en

eten we pannenkoeken. Jullie kennen zeker

het gezegde “Er is geen vrouwke zo arm of

ze maakt haar panneke warm.”

Lichtmis verwijst naar een gebruik ten tijde

van Jezus. Volgens de Joodse Wet moest een

pasgeboren jongen 40 dagen na de

geboorte naar de tempel worden gebracht

om aan het volk te worden getoond en te

worden toegewijd aan God. Maria-Lichtmis

noemen we daarom ook: ‘Feest van de

Opdracht van de Heer’.

Wanneer Maria en Jozef met Jezus naar de

tempel gaan, ontmoeten ze daar Simeon.

Onmiddellijk wanneer hij de kleine Jezus

ziet, herkent hij in Hem de Messias.

En Simeon voorspelt dat Jezus de Redder zal

zijn die Gods heil brengt voor de hele

wereld, dat Hij het licht zal zijn dat straalt

over alle volkeren.

Vandaar dat wij dit feest ‘Lichtmis’ noemen.

Maar Maria-Lichtmis is ook een beetje het

feest van Maria, de jonge moeder die haar

kind aan God opdraagt.

Tot op vandaag worden rond het feest van

Lichtmis jonge ouders met dopelingen uit

het voorbije jaar uitgenodigd in de kerk.

Samen wordt er dan een

zegengebed uitgesproken en

krijgen de gelovigen een

kaars (symbool voor licht)

mee naar huis om hen te

behoeden tegen onheil.

Traditioneel eten we dan ook

pannenkoeken. Want de

vorm en de kleur (als ze niet

te hard gebakken zijn

tenminste) verwijzen naar de

zon en het Licht.

Wie met Lichtmis pannenkoeken eet, zou

een voorspoedig jaar hebben.

Voor we ons de pannenkoeken goed gaan

laten smaken, op dat voorspoedige jaar,

bidden we graag nog samen voor al de

kinderen in ons leven.

God, Vader van alle mensen,

vandaag gedenken wij hoe Maria en Jozef

de kleine Jezus naar de tempel brachten.

In hun voetspoor bidden wij voor al de kinderen in ons leven.

Wij bidden U, Vader,

kijk met liefde neer op deze kinderen.

Bescherm hen en leid hen

en laat hen opgroeien tot gelukkige mensen.

Schenk ook uw Geest aan hun ouders

en alle mensen die hen omringen,

zodat zij mogen getuigen van Uw liefde.

Inspireer hen

zodat zij deze kinderen de weg mogen tonen

naar Christus, het Licht op hun pad,

vandaag en alle dagen,

tot in eeuwigheid.

Amen.



ONZE BEWONERS

Activiteiten

Statafel Standy

Donderdag 2 februari

Pannenkoekenbak voor Lichtmis

Eucharistie in onze kapel om 15u

Dinsdag 14 februari

Valentijnslunch voor koppels

Valentijnsfeest in de cafetaria om 14u

Woensdag 15 februari

Gebedsdienst in onze kapel om 15u

Dinsdag 21 februari

Wafelbak voor vastenavond op de afdelingen

Woensdag 22 februari

Gebedsdienst voor Aswoensdag in onze kapel

Februari

Carnaval op de afdelingen

Zaterdag 25 februari tot en met zondag 5 maart

Week van de Vrijwilliger

Woensdag 1 maart

Eucharistie in onze kapel om 15u

Donderdag 9 maart

Play-backshow vrijwilligers in de cafetaria om 14u

Woensdag 15 maart

Gebedsdienst in onze kapel om 15u

Donderdag 23 maart

Dierenaainamiddag in de cafetaria om 14u

Maandag 27 maart tot en met maandag 3 april

Modeweek Jurgen Lataer op de afdelingen

Maart

Solidariteitsmaaltijd ten voordele

van Lisanga

Sinds eind 2022 beschikken we in Sint-Elisabeth over een statafel. Dit toestel laat ons toe

om bewoners die moeilijk kunnen rechtstaan rechtop te brengen.

De tafel heeft een optrekmechanisme. De bewoner krijgt een tilband laag in de lenden en

wordt met een elektrische motor rechtop getild. De voetsteunen zijn verstelbaar. De

kniesteunen kunnen in de hoogte, de diepte en lateraal aangepast worden volgens de

bewoner.

Ook de tafel is in hoogte aanpasbaar en kan gekanteld worden. Al deze aanpassingen

zorgen ervoor dat we het toestel kunnen gebruiken bij zowel kleinere als grote personen.

De tilband heeft een ergonomische vorm waardoor het tillen toch comfortabel aanvoelt.

Lees je dit krantje al zittend, dan sta je misschien nu beter even recht. Gemiddeld zitten

Vlamingen iets meer dan 8 uur per dag.

Het is bewezen dat regelmatig (om het half uur) rechtstaan goed is voor het lichaam.

Regelmatig rechtstaan verbetert de bloedcirculatie, zorgt voor een betere vetverbranding

en versterkt de rugspieren.

Je bekomt ook een betere houding.

Week van de Valpreventie

24 - 30 april 2023



ONZE BEWONERS

Wij gedenken

Je wordt nog vaak besproken, als we samen zijn.
Je naam wordt nog steeds genoemd onder ons.

Je telt nog altijd mee als we vertellen.
Je bent wel uit ons zicht, niet uit ons hart.

Je wordt ook nu nog gezien met andere ogen.
Je stem echoot nog na in de leegte die je naliet.

Je betekenis verstaan we nu soms nog beter dan voorheen.
Je bent niet meer weg te denken op onze levensweg.

Lucien De Maet

29/06/1930 - 11/12/2022

Yvonne Lamon

24/05/1934 - 12/12/2022

Willy Lammens

28/02/1930 - 12/12/2022

Walter Van Landschoot

28/11/1935 - 14/12/2022

Rita Verniest

01/11/1953 - 17/12/2022

Daniel Andries

05/11/1935 - 19/12/2022

Eugene De Kezel

01/07/1931 - 22/12/2022

Robert Vermeulen

29/08/1934 - 22/12/2022

Marc Verduyn

31/10/1937 - 01/01/2023

Achiel Coppens

06/05/1942 - 04/01/2023

Margaretha De Baere

28/11/1922 - 07/01/2023

Simonna De Bock

14/11/1932 - 07/01/2023

Marie Louise De Boever

07/01/1932 - 11/01/2023

Desire Verheeke

17/11/1931 - 12/01/2023

Gilbert Bottelberge

19/09/1951 - 14/01/2023

Anna Vermeersch

25/06/1927 - 17/01/2023

Gilbert Dessender

23/02/1945 - 20/01/2023

Een gast vertelt...

Vandaag 23 januari vertellen we het verhaal

van Dirk Van De Velde.

Dag op dag zag Dirk in 1955 het levenslicht

te Gent onder de deskundigheid van Dokter

De Geest. Hierdoor werd hij een nieuwe telg

in zijn thuishaven Sint-Kruis-Winkel.

Daar heeft hij een groot deel van zijn jeugd

doorgebracht met zijn 4 broers en één zus,

waar hij de middelste in rij was. Samen met

hun ouders Willy en Maria Van Eesvelde

leefden ze van de boerenstiel en genoten ze

van het landbouwgebeuren die mooie

herinneringen oproepen.

Wanneer Dirk 9 jaar oud was verhuisde zijn

gezin, tijdens een extreem strenge winter

naar Bassevelde waar ook de ambacht van

boer verder werd gezet.

In zijn jeugd was Dirk niet enkel

aangetrokken door het

plattelandsgebeuren, maar was hij ook

bezig met ‘judo’ in clubverband die een

einde kende wanneer hij de ‘bruine band’ op

zijn 21ste bezat.

Als sportieve knaap had hij ook zijn hart

verloren aan het paardrijden in

competitieverband. Met zijn paard Corrie

blonk hij uit in dressuur en voltage. Hij

sleepte daar verschillende prijzen mee in de

wacht.

De liefde voor het paard werd in 1974

ingeruild voor de liefde van zijn leven

Marleen, waarbij in 1978 hun liefde werd

bezegeld door een kerkelijk huwelijk. Het

koppel heeft 7 jaar vanuit hun woonst

gependeld naar de ouderlijke thuis waar

Dirk zijn stiel deed en de plaats waar

Marleen haar job uitoefende. In 1983 kwam

hun dochter Kim ter wereld en was de tijd

rijp geworden om de boerderij van Willy en

Maria over te nemen. Zij namen dan op hun

beurt de woning van Dirk en Marleen in.

Dirk had nu de echte microbe van de

boerenstiel te pakken en nam zijn werk dan

ook heel serieus. Zo zwoegde hij op het

veld, dat 30ha innam, om de aardappelen

zo goed mogelijk te verzorgen zodat elk

gerooid exemplaar zijn weg naar de export

vond. Het aantal melkkoeien bleven

hetzelfde als voorheen en beperkte zich tot

50 stuks die 2 maal per dag elektrisch

werden gemolken. De melk kwam in een

koeltank terecht en wachtte op de

ophaalbeurt die Inex om de 2 dagen voor

zijn rekening nam.

Aan het boerenleven kwam in 2014 abrupt

een eind wanneer Dirk ziek en afhankelijk

voor de zorg van die ander werd. Die zorg

en dagbesteding wordt voor een deel

gegeven op woensdag in het CDV De Vlier

te Bassevelde en op maan- en donderdag

in het CDV De Koraal te Eeklo. Toch blijft

voor Dirk zijn grootste geluk te mogen

vertoeven in zijn thuishaven bij de

aanwezigheid van zijn vrouw, dochter,

schoonzoon en zijn 2 kleindochters.

Ondanks het gebeurde omarmt Dirk het

mooie uit het leven en doet hij dit met

humor, bingo spelen, muziek uitstapjes

maken en een babbeltje slaan met vrienden

en familie.

Als afsluiter van zijn levensverhaal wenst hij

vooral een dikke merci te zeggen aan allen

die er voor hem zijn… en tot Marleen:

‘zonder jou, ben ik veel
minder mij’

Ria Bakeland



ONZE BEWONERS

Smullen maar...

Op De Branding mochten ze smullen van een heerlijke zelfgemaakte vlaai ... wie kan dit weerstaan?

Voor 15 personen

• 1l melk

• 12 pakjes speculoos (=24 speculoosjes)

• 3 pakjes peperkoek (=6 sneden peperkoek)

• 1/3 flesje kandijsiroop

Doe de speculoos en peperkoek in stukjes in een grote kom. Doe hierbij 1 liter melk. Knijp ongeveer 1/3 van een flesje kandijsiroop in de

kom en roer. Zet de kom in de microgolf voor 5 minuten op 900 watt. Na 5 minuten goed roeren. Herhaal dit nog 2 keer.

Smakelijk!



ONZE BEWONERS

Leuke weetjes...

Op Aswoensdag begint de

veertigdagentijd. Christenen laten zich

tekenen met een askruisje, dat herinnert

aan de eindigheid van het leven.

1. Waarom as?
As staat duidelijk symbool voor

vergankelijkheid. Vanuit het besef dat het

ieder moment met ons gedaan kan zijn,

kunnen we geen tijd verspillen om ons te

verzoenen met anderen en met God.

Maar as heeft ook een reinigende kracht.

Vroeger werd er zelfs mee gewassen. Een

braakland afbranden maakt de grond

vruchtbaar en schept ruimte voor nieuwe

gewassen.

2. Wat gebeurt er precies in de viering van
Aswoensdag?
Voor de viering worden de palmtakken

verbrand van de Palmzondagliturgie een

jaar eerder. De as daarvan wordt na de

evangelielezing en de homilie gezegend. Het

bijbehorende gebed onthult de bedoeling

van dit ritueel: dat wij met een zuiver hart

het paasmysterie kunnen vieren.

Vervolgens besprenkelt hij de as met

wijwater. Gelovigen komen naar voren en

de priester tekent met het mengsel een

kruisje op hun voorhoofd. Ondertussen zegt

hij tegen ieder afzonderlijk: Mens, gedenk

dat gij stof zijt, en tot stof van de aarde

wederkeert. In plaats van dit citaat uit

Genesis (hoofdstuk 3, vers 19) kan hij ook de

oproep van Jezus aan het begin van zijn

openbaar leven opnemen: Bekeer u en

geloof in de blijde boodschap (Marcus 1,15).

3. Is Aswoensdag een triestig feest?
De asoplegging en ook de lezingen van die

dag zijn duidelijke oproepen tot bekering

en verzoening.Toch is Aswoensdag geen

triestig feest. We worden niet platgedrukt

door onze tekortkomingen, maar ervan

bevrijd! God kijkt al naar ons nog vóór we

ons omgekeerd hebben naar Hem.

Aswoensdag is een feest van thuiskomen,

om met hernieuwde moed en kracht naar

Pasen op te gaan.

4. Waarnaar verwijst het getal 40 in
veertigdagentijd?
De veertigdagentijd begint met Aswoensdag

en eindigt met paaszaterdag. Als je de

zondagen, waarop nooit gevast wordt, niet

meetelt, kom je aan 40 dagen.

40 is in de Bijbel het getal dat doet denken

aan een tijd van inkeer en overgang. Zo

verbleef Noach 40 dagen en nachten in de

ark. Het volk Israël trok 40 jaar door de

woestijn. En Jezus verbleef zoveel dagen in

de woestijn.

5. Waarom spreken we tegenwoordig meer
van veertigdagentijd dan van vasten?

Vroeger werden tijdens de veertigdagentijd

geen vlees of eieren genuttigd. Vandaag

houdt de kerk nog enkel vast aan

Aswoensdag en Goede Vrijdag als

vastendagen (en bij uitbreiding alle

vrijdagen van de veertigdagentijd). De

voorbereiding op Pasen gebeurt immers

niet enkel door vasten. Meer dan een

oefening in onthechting is de

veertigdagentijd voor christenen een

periode van solidariteit en spiritualiteit:

delen van je overvloed (met name via

Broederlijk Delen) en aandacht voor het

gebed.

Toch wordt het vasten zelf vandaag

herontdekt, onder meer door de groeiende

bewustwording van de nefaste invloed van

ons consumptiegedrag op milieu, klimaat en

sociaaleconomische verhoudingen.

De meeste gelovigen kijken naar wat zich op

dat moment opdringt: minder alcohol of

koffie drinken, de fiets gebruiken in plaats

van de auto, ontspullen. Maar ook meer

aandacht schenken, meer verdragen, meer

stilte en eenvoud.

Vasten heeft een verbindende kracht. Je

doet het niet voor jezelf, maar voor de

ander, voor God.

(BRON: Dagklapper, WZC Heilige Familie, februari 2020)

Carnaval

Carnaval is een van oorsprong katholiek

feest dat vooraf gaat aan de periode van

het vasten.

Mogelijk is het feest afgeleid van

soortgelijke heidense festijnen die al voor

de verspreiding van het Christendom

plaatsvonden. Zo vertoont het carnaval veel

overeenkomsten met de Romeinse

Saturnaliën en Bachanalia.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de

eerste middeleeuwse vieringen van Carnaval

plaatsvonden in de steden van Italië. Met

name het Venetiaanse Carnaval , het

Carnavale, trok met haar optocht en

gemaskerd bal ieder jaar veel toeschouwers.

Vanuit Italië sloeg het feest over naar de

buurlanden Spanje en Frankrijk, waarna het

zich langzaamaan over de rest van Europa

verspreidde.

Het carnaval vond ieder jaar plaats vlak voor

het begin van de vastentijd, de veertig

dagen voor Pasen waarin christenen geen

vlees mochten eten. Mogelijk stamt de

naam van het feest dan ook af van de

Latijnse uitdrukking carne vale, dat ‘vaarwel

aan het vlees’ betekent.

Een andere verklaring is dat Carnaval een

verbastering is van het Latijnse woord voor

scheepswagen, carrus navalis, wat een

verwijzing zou zijn naar de traditionele

optochten tijdens het feest.

Traditioneel gezien begint het echte

carnavalsfeest pas de zondag voor het

vasten met de machtsoverdracht. Hierbij

wordt de symbolische sleutel -en daarmee

ook het bestuur- van de stad officieel

overgedragen aan Prins Carnaval.

De ceremonie staat symbool voor een

middeleeuwse traditie, waarbij de sociale

orde werdt omgedraaid en de arme

bevolking tijdelijk de macht over nam en de

draak mocht steken met de stedelijke adel.

(Bron: www.isgeschiedenis.nl)
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Onze welgekende rusthuishond, Ventoux,

werd bij de geboorte niet gezegend met

goede heupen. Hij heeft namelijk

heupdysplasie. Dit wil zeggen dat zijn

heupgewrichten niet goed ontwikkeld zijn

en dat dit voor veel pijn kan zorgen.

Daarom is het belangrijk dat hij een juiste

behandeling krijgt, zodat hij zolang mogelijk

kan blijven werken in ons woon-

zorgcentrum, met zo min mogelijk pijn.

Om dit probleem aan te pakken werd door

VZW Hachiko gevraagd om bij Ventoux te

starten met hydrotherapie.

Hydrotherapie, ofwel zwemtherapie

genoemd, is een vorm van revalidatie

waarbij Ventoux zich onbelast voortbeweegt

in het water. Dankzij het warme water

wordt de bloedsomloop extra gestimuleerd

en verlicht het de eventuele spierpijn. Door

de weerstand van het water worden de

spieren extra getraind en de

heupgewrichten blijven daarbij zo goed als

onbelast, dit omdat het gewicht van Ventoux

gedragen wordt door het water.

Ventoux wordt dus in een soort bad

geplaatst waar een loopband aanwezig is.

Het bad wordt gevuld met warm water en

Ventoux moet op de loopband beginnen

stappen om na een tijdje over te gaan tot

lopen. Om het Ventoux wat lastiger te

maken wordt de loopband ook in een

bepaalde weerstand gezet.

Voor Ventoux is dit hetzelfde alsof hij zwaar

bergop moet lopen.

Door dit te doen worden zijn spieren wat

versterkt zodat hij minder pijn zou hebben

aan zijn heupen. Dit alles wordt gedaan

onder professionele begeleiding die voor

Ventoux en zijn problematiek, een

aangepast trainingsschema opstelt.

Een ander voordeel van deze hydrotherapie

is dat Ventoux ook nog wat calorieën

verbrandt waardoor hij nog wat kan

vermageren.

Het is heel belangrijk dat Ventoux niet te dik

wordt om zijn heupen niet nog meer te

belasten. Hij krijgt daarvoor al speciale

dieetvoeding. Dus zeker geen

boterhammen, chocolade, koeken,… geven

aan Ventoux. Ik weet dat hij heel zielig kan

kijken om toch maar iets te krijgen. Maar als

jullie Ventoux heel graag zien, geef hem

een knuffel in plaats van eten.

Hij zal jullie op termijn heel dankbaar zijn en

jullie nog jaren kunnen vergezellen in ons

woon-zorgcentrum.

Ventoux volgt hydotherapie

EEKLO - Robert De Vilder en Cecile van Hecke, die

op de Markt van Eeklo wonen, zijn 60 jaar

getrouwd. Hun huwelijk werd gezegend met

kinderen Bart, Jan en Katrien. Intussen zijn er al

acht kleinkinderen en twee achterkleinkinderen, die

beiden een viergeslacht vormen. Burgemeester Luc

Vandevelde en seniorenraadvoorzitter Huguette

Van den Fonteyne kwamen de jubilarissen feliciteren

en hadden geschenken van de stad en een

telegram van het koningshuis mee. (cte@IF) (uit het

Nieuwsblad)
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STEEKKAART

Annick Van Hove
hoofdverpleegkundige

Wat was je grootste kinderdroom?

Van mijn 6de jaar wist ik al dat ik als

zelfstandige een kinderopvang wou openen;

een ‘kinderhome’ (ik had op latere leeftijd

(als ik verpleegkundige studeerde) een idee

voor een dag- en nachthotel voor kinderen

te beginnen). Het is er jammer genoeg nooit

van gekomen…

Wat vind je het leukst aan je familie?

Het samenzijn en de gezelligheid, de

(innerlijke) rust dat daar heerst midden in

de ‘drukte’.

Je krijgt zomaar €1000. Wat zou je er mee

doen?

Iets leuk doen met de kinderen.

Voor welk gerecht mogen ze je 's nachts

wakker maken?

’s nachts wil ik voor geen enkel gerecht

wakker worden gemaakt.

Wat is je favoriete drankje?

Limoncello en limonspritz.

Waar word je echt kwaad van?

Onrecht en oneerlijkheid, onbegrip naar

elkaar toe en zaken die niet in harmonie

verlopen door bv. kwaad opzet naar elkaar

toe kunnen wel mijn hart sneller doen slaan

en als ik er iets kan aan doen, dan zal ik

daarvoor oplossingen zoeken.

Welke waarden draag jij hoog in het

vaandel?

Eerlijkheid, vriendelijkheid, loyaliteit,

gelijkwaardigheid, respect, zorgzaamheid,

verdraagzaamheid, verbindend samenzijn

en een aangename sfeer creëren om te

leven, wonen en te werken.

Wat is je favoriete plek op aarde?

Mijn tuin en de zee.

Waar ga je heen als je alleen wilt zijn?

Efkes gaan wandelen, in de tuin zitten,..

De natuur, het vogelgezang en water geeft

rust tijdens het alleen zijn.

Zonder welke luxe zou je niet kunnen

leven?

Een mens heeft geen luxe nodig om te

leven.

De kinderen, vriendinnen en mijn partner

zijn mijn luxe in mijn leven.

Als ik dan toch iets moet kiezen, dan zou ik

denken aan dikke sokken, een dikke jas of

gilet en toiletpapier. Zonder water zou ik het

ook moeilijk hebben.

Wat is je mooiste cadeau ooit gekregen?

Liefde, graag gezien worden, gewaardeerd

worden, dankbaarheid van anderen.

Wie of wat brengt jou aan het lachen?

Mijn vriendinnen, onze dieren, mijn partner

en vaak ook mijn eigen fantasierijke

onnozele humor (het verlicht de ‘zwaarte’

van het moment). Ik lach heel graag en

vaak geef ik zelf de aanleiding om te

lachen, omdat dit zoveel deugd doet en een

connectie tot stand kan brengen. Iets

‘zwaar’ wordt soms ook luchtiger met

humor, zonder de ‘zwaarte’ minder serieus

te nemen. Lachen zorgt ervoor dat de stoom

van de ketel weg kan.

Welke toevallige ontmoeting heeft je

leven voor altijd veranderd?

Verschillende (vaak toevallige) ontmoetingen

met interessante mensen.

En vooral de opleiding tot paardencoach

heeft bij mij door de ontmoeting met de

paarden iets magisch laten ervaren

(paarden trokken me al aan als kind). En ook

de boeken die ik rond ‘het gedrag van de

kudde’ heb gelezen hebben mij meer

diepgang gegeven rond communicatie

binnen een groep.

Welke 10 minuten in je leven zou je

opnieuw willen herbeleven?

De geboorte van mijn kinderen.

Waar ben je verslaafd aan?

Ik was verslaafd aan lopen, maar ik heb

daarvan moeten ontwennen door een knie

operatie… Nu dan maar pure donkere

chocola…

Wat is je favoriete geur?

De natuur in de lente en de herfst.

En de zee.

Waar heb je schrik van?

Van dronken mensen die agressief worden.

Van onvoorspelbare mensen (dan weet je

nooit wat er zal komen).

Wat is je grootste blunder ooit begaan?

Oei, ik heb er wel meerdere begaan.

Het zijn leermomenten en horen bij het

groot worden en ik ben er uiteindelijk

dankbaar voor, omdat ik op die manier ben

kunnen groeien.

En ik ben nog niet volgroeid.

Naar wie kijk je op? Waarom?

Mensen die zich onvoorwaardelijk inzetten

voor andere mensen.

Altruïsme, omdat dit in de huidige tijd zo

een zeldzaamheid is geworden.

Welke rol speel je in je vriendengroep?

Bemiddelend, soms de sfeermaker, soms de

organisator, soms de creatieveling, vooral

zorgend dat iedereen zich goed voelt.

Ik heb ondervonden dat ik vooral een

verbindende rol speel (de ‘lijm’ zoals ze dat

in de volksmond zeggen).

Wanneer mensen naar je toe komen voor

hulp, waar willen ze dan meestal hulp bij?

Borstvoedingsbegeleiding (mijn passie en

vroeger professioneel mee bezig).

En gewoon even ventileren, een luisterend

oor denk ik…

Misschien willen ze gewoon begrip voor wat

ze voelen, denken, willen,…

Wat was de beste film of serie die je ooit

hebt gezien?

Footloose, omdat ik nog zo jong was en zelf

graag dans.

En ik zag veel goede films, er één uit te

kiezen is moeilijk, ik onthoud dat niet.

Wat is jouw “guilty pleasure”?

Mijn chocochino (koffie met chocomelk).

En omdat ik niet altijd chocomelk heb,

gewoon een koffie met een stuk donkere

chocolade er in).

Van welk liedje durf je niet te zeggen dat

je het leuk vindt?

Ik ga het niet zeggen.

Wat zou je aan jezelf willen veranderen?

Minder gevoelig zijn misschien? Maar dat

maakt juist wie ik ben…

Minder slaap nodig hebben, dat zou ik

absoluut willen!

Welk klein gebaar van een vreemde heeft

een grote impact op je gehad?

Een glimlach, zomaar, in de winkel of

onderweg…

Dit lijkt klein, maar geeft zoveel vreugde.

Door omstandigheden moet je vluchten

en je mag maar 3 dingen meenemen.

Welke?

Dikke kledij, dekentje.

Mijn gsm omwille van mijn contactgegevens

en agenda.

Mijn hond.

Wat is de beste manier om de dag te

beginnen?

Efkes buiten wandelen in de tuin, de dieren

eten geven, de natuur opsnuiven, de vogels

horen fluiten of de koude voelen op je huid,

de eerste zonnestralen bewonderen en zien

hoe alles ‘wakker’ wordt.



STEEKKAART

Wie zie je als je ’s morgens in de spiegel

kijkt?

Ik steek zo weinig mogelijk licht aan.

Wat is het mooiste compliment dat je

ooit kreeg?

Dat het door mij is dat ze geworden zijn wie

ze zijn en daar dankbaar voor zijn.

Je ziet een vallende ster. Wat wens je dan

voor jezelf?

Geluk en rust (rust in wat ik doe).

Harmonie in mijn leven en werken.

Welke risico’s zijn de moeite waard?

Mensen graag zien, zomaar zonder

voorwaarden, met het risico gekwetst te

worden, maar uiteindelijk zijn er meer

mensen die je terug graag zien dan dat je

gekwetst zal worden, vandaar dat het risico

de moeite waard is.

Waar lig je ’s nachts van wakker?

Om oplossingen te bedenken voor

‘problemen’ of er komen teksten in mij op,

gedichten, oplossingen, ideëen…

’s nachts werkt mijn creatieve brein het best.

Als je niet hoefde te slapen, wat zou je

dan doen met de extra tijd?

Of, als ik dan toch kan stoppen , misschien

meer tijd maken voor mezelf, voor hobby’s,

voor vrienden, tijd doorbrengen bij mijn

dieren, gewoon ‘zijn’ zonder iets specifiek te

‘moeten’… Ja, dat zou voor efkes toch zalig

zijn…

Welke hobby zou je doen als tijd en geld

geen probleem was?

Meer lui zijn... Telt dat ook als hobby?

Alle gekheid op een stokje.

Ik hou van water, dus misschien

watersporten, maar op mijn leeftijd zou dat

misschien toch een misrekend risico

inhouden.

Alleszins een hobby buiten, in de natuur:

tuinieren, pottenbakken, wandelen,

paardrijden, varen, met de koets rijden,…

Ik zou zeker mijn tijd kunnen vullen.

Wat denk je dat iedereen minstens één

keer in zijn leven moet doen?

Gewoon tevreden zijn met wat er is.

Dankbaar zijn met wat op je pad komt en

zien dat alles een betekenis heeft. Gewoon

meer ‘gewoon-zijn’ en dat dat voldoende is…

Dat zou het leven eenvoudiger maken. Er

zouden meer mensen gelukkig zijn.

Als alle jobs hetzelfde salaris en uren

hadden, welke functie zou je dan willen?

Mensen helpen op allerlei gebied.

Alle vrijwilligerswerk dat mensen helpt, die

het nodig hebben, zou mij ook gelukkig

maken. Anderen helpen geeft zoveel meer

voldoening dan een financiële

tegemoetkoming.

Wij, in de zorg, zijn bij de gelukkigen, dat we

het beiden hebben.

Waar verlang je nog naar?

Een vredevolle en vooral liefdevolle wereld.

Wat heb je geleerd van bewoners?

Te veel om op te noemen…

Dat tijd alleen telt in het NU…

Dat je geluk zelf maakt.

Dat geloven je veel hoop, moed en sterkte

kan geven.

Dat liefde onvoorwaardelijk kan zijn.

Wat zou je doen als je wist dat je nog 24

uur te leven had?

Gewoon bij mijn geliefden zijn en hen

zeggen hoe graag ik hen zie en danken voor

wie ze zijn en dat ik bij hen mocht zijn,

zoals ik ben. En veel knuffelen en traantjes

laten vloeien en hen troosten dat alles goed

komt.

Hoe wil je dat de mensen je herinneren?

Als iemand die er was als ze het nodig

hadden en die een meerwaarde betekende

in hun leven, zodat mijn leven hier toch een

betekenis heeft gehad voor anderen. Enkel

leven voor mezelf zou ik niet kunnen.

Groetjes Annick

Dag Lucréce,

Een doosje Mercietjes om jou te bedanken.

Bedanken voor jouw vele werk hier op de Branding.

OK, het is voor uw echtgenoot, maar het is ook voor ons.

Door jou hebben we een extra hulp.

Door jou is er permanentie bij Robert

Door jou zijn er 2 handen meer, 2 ogen en oren meer, 2x minder

zorgen.

Bedanken voor jouw goede zorgen en jouw opmerkzaamheid.

Bedanken voor jouw aanwezigheid, omdat je er bent,

zomaar en toch niet zomaar…

De zorg die jij geeft, geeft, geeft, geeft, geeft, geeft en geeft…

Het is onbetaalbaar

Het is bewonderenswaardig hoe goed jij zorgt,

zorgt voor…

elke dat weer,

dag in dag uit,

uur in uur uit,

tot ’s avonds laat…

Jij bent voor jouw echtgenoot een juweel

van onschatbare waarde

Ook voor de afdeling ben jij een bijou.

Daarom willen wij jou eens extra bedanken,

jou dit eens laten weten,

dat we zien wat jij doet en dat we beseffen wat jij allemaal doet

Dat JIJ dit allemaal doet

en dat wij dit enorm waarderen

Wij zien jou graag

Team De Branding



Cedric De Vylder
zorgkundige

Je krijgt zomaar €1000. Wat zou je er mee

doen?

Sparen.

Voor welk gerecht mogen ze je 's nachts

wakker maken?

Een pistolet met een hamburger en

cheddar.

Wat is je favoriete drankje?

Cola en water.

Wat is je favoriete plek op aarde?

Op mijn kamer, in mijn bed, samen met

mijn lief.

Waar ga je heen als je alleen wilt zijn?

Mijn kamer of een wandeling maken.

Zonder welke luxe zou je niet kunnen

leven?

Televisie en radio.

Wat is je mooiste cadeau ooit gekregen?

Elk cadeau dat ik van mijn lief al gekregen

heb.

Wie of wat brengt jou aan het lachen?

Flauwe mopjes.

Welke toevallige ontmoeting heeft je

leven voor altijd veranderd?

De ontmoeting met m'n psycholoog Tom.

Naar wie kijk je op? Waarom?

Iedereen, we hebben iedereen nodig op de

wereld op vlak van job.

Welke rol speel je in je vriendengroep?

De zorgzame persoon die altijd luistert en

wil helpen.

Wat was de beste film of serie die je ooit

hebt gezien?

Lucifer en Brooklyn nine nine op Netflix.

Welk klein gebaar van een vreemde heeft

een grote impact op je gehad.

Een mail van een verpleegkundige van het

UZ, waarin vermeld stond dat

'verpleegkundige' geen job voor mij is.

Wat is de beste manier om de dag te

beginnen?

Rustig opstaan, ontbijten en dan de krant

lezen en de puzzels oplossen.

Waar lig je ’s nachts van wakker?

Bepaalde dingen die gebeurd zijn doorheen

de dag.

Als je niet hoefde te slapen, wat zou je

dan doen met de extra tijd?

Pokemon go spelen.

Welke hobby zou je doen als tijd en geld

geen probleem was?

Fitness en voetbal.

Wat denk je dat iedereen minstens één

keer in zijn leven moet doen?

Een week meedraaien in de zorg.

Als alle jobs hetzelfde salaris en uren

hadden, welke functie zou je dan willen?

Verpleegkundige.

Waar verlang je nog naar?

Een eigen gezin.

Hoe wil je dat de mensen je herinneren?

Een zorgzaam persoon die altijd voor

iedereen klaarstaat. Een persoon met flauwe

humor.

STEEKKAART

Op 14 februari vieren we ieder jaar het
'liefdesfeest' Valentijn. Maar waar komt
deze traditie vandaan?

Het was in de tijd dat keizer Claudius II aan
de macht was. Om zijn rijk in stand te
houden had hij veel soldaten nodig, aan
wie hij allerlei eisen stelde. Zo mochten
soldaten niet trouwen omdat aan het front
niets hen mocht afleiden, dus ook geen
gedachten aan thuis.

Volgens de legende kwam een jong paar bij
bisschop Valentijn met het verzoek hen te
trouwen. De man was een heidense
soldaat, de vrouw een Christen. Valentijn
vond de liefde zwaarder wegen dan de
wetten van de keizer en huwde het stel.

Al gauw kwamen meerdere paren met
hetzelfde verzoek. Hij werd aangegeven en
gearresteerd. Toen hij voor de keizer
moest verschijnen probeerde hij die te
bekeren. Claudius voelde zich beledigd en
liet Valentijn martelen en onthoofden. Dat
gebeurde op 14 februari, maar het jaar is
onduidelijk. Voor het vonnis werd
uitgevoerd, zag hij nog kans het dochtertje
van de gevangenisbewaarder een briefje

toe te stoppen. Van je Valentijn, stond erop.

Volgens een ander verhaal kwam een cipier
(of de stadhouder van Rome) bij de toen al
in de gevangenis zittende Valentijn met
het verzoek zijn blinde dochter te genezen.
Valentijn zorgde voor een geneesmiddel,
maar dat werkte niet.

Op de dag van zijn onthoofding probeerde
de vader van het meisje nog wanhopig
het vonnis tegen te gaan, maar

tevergeefs. Na Valentijns terechtstelling
ontving het meisje een klein briefje van
Valentijn, waaruit een gele bloem viel (als
mensen hem om raad vroegen gaf hij hen
een bloem, vandaar de bloemengroet op
Valentijnsdag). Op het briefje stond 'Van
Valentinus' en direct kon ze weer zien.
Volgens de legende bekeerde de vader zich
daarna tot het Christendom.

(BRON: Dagklapper, WZC Heilige Familie, februari 2020)



VRIJWILLIGERS

Christiane Van De Velde

Waarom heb je gekozen voor

vrijwilligerswerk?

Ik heb daar veel voldoening van en voel mij

daar zeer goed bij.

Van verwacht je van de toekomst?

Dat ik nog zoveel mogelijk mag komen

helpen;, want het ziet er niet stralend uit, er

zijn overal tekorten bij het personeel.

Wat is je/was je job?

Meid van alle werk.

Wat maakt jou gelukkig?

Als ik zelf iemand gelukkig kan maken door

om het even wat te doen, daar word ik

gelukkig van.

Hoe ben je hier terecht gekomen?

Mijn moeder heeft hier een tijdje geleden

gewoond.

Wat zijn je hobby’s?

Voor mensen zorgen en ze ook kunnen

verwennen.

Op welke manier draag jij hier jouw

steentje bij?

Ik kom regelmatig meehelpen bij de

maaltijden en ga graag wandelen met een

bewoner, Isabel.

Welke waarden vind jij belangrijk?

Een goede gezondheid is heel belangrijk.

Wat is jouw favoriete plek op aarde?

Ik ben verknocht aan Eeklo, maar graag ook

eens tot in Brugge, het hoeft allemaal niet

ver te zijn.

Wat is jouw favoriete muziek?

Geef mij maar heel zachte muziek om te

ontspannen, maar de mooie Vlaamse

muziek kan mij ook wel bekoren.

Hoe wil je dat mensen je herinneren?

Als een tevreden mens, die graag onder het

volk is.

Waar wordt je kwaad van?

Onrechtvaardigheid.

Hoe lang ben je als vrijwilliger al actief?

23 jaar.

Doe je nog ergens anders

vrijwilligerswerk?

Ja, ik kom ook regelmatig in het ziekenhuis

AZ Alma, al bijna 23 jaar mag ik daar

vertoeven.

In welke activiteiten blink jij uit?

Dat kan ik zelf niet zeggen, vraag het maar

aan de mensen rond mij heen, zij kennen

mij het best.

Waar ben je geboren?

Assenede

Wat zou je heel graag nog doen?

Nog heel lang vrijwilligerswerk doen.

Hierbij de oplossing van de puzzel met de kerstkaarten.

Puzzel

VARIA



VARIA
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