
VOORWOORD

Beste lezers,

EEN NIEUW JAAR!

Een nieuw begin. Hóóp…

Vele herinneringen aan de voorbije
maanden dragen we naar 2022 mee:
onvervulde wensen, droevige
thuissituaties, pijnlijke beslissingen,
moeheid, angst, afscheid…Maar er was
ook veel moois – en dat deed deugd.
We denken aan de hartelijke
genegenheid van familieleden en
vrienden; aan de groei en de inzet van
onze kinderen en kleinkinderen; aan de
fantastische collegialiteit van allen die
in Sint-Rafaël werken; aan de trouwe
zorg die we in 2021 altijd weer van de
directie, van het personeel en van de
vrijwilligers mochten ervaren; aan de
troostende solidariteit…
Wel en wee: dag in, jaar uit weven ze
het leven van ieder van ons.

Op Nieuwjaarsdag en de hele maand
januari lang wensen we elkaar vooral
een stevige gezondheid.
Hartverwarmende ontmoetingen.
Tevredenheid…

De voorbije maanden hebben ons wel
geleerd, waar het echt op aankomt.
Zeker in deze donkere wintertijd
hebben we de sterren van
vriendelijkheid, van diepe

menslievendheid hard nodig.
Persoonlijke wensen, (meestal) rode
bloemen en prettige pakjes brengen we
voor elkaar mee. We willen elkaar
tonen, dat we elkaar nodig hebben, dat
we elkaar gaarne zien; wij rekenen op
anderen zoals zij dat op ons kunnen
doen.

Opnieuw maken we zoveel goede
voornemens. Als we er ééntje van
uitvoeren, zou dat al een hele prestatie
zijn.
Zullen we echt regelmatiger een
bezoekje brengen aan…?
Boodschappen doen voor…? Luisteren
naar het moeilijke verhaal van…?
Rustiger met de dagen omgaan? Meer
wandelen? Vaker naar het schoolwerk
van de kinderen kijken? Recepten
uitproberen? Ons niet laten opjutten
door wie altijd maar tegen en anti- en

averechts zijn? Meer een roze bril
opzetten?

Keuze te over. Zoveel goeds en
schoons en simpels is mogelijk. We
hebben allemaal zo’n nood aan mensen
die in deze vaak zware tijd ook
geweldige kansen durven zien – en
vindingrijk en creatief blijven. Laat ons
eerlijk zijn: we moeten op tijd eens
kunnen “kreften”; het zit ons blijkbaar
in het bloed. Maar als we zien en horen
wat in andere landen gebeurt, geven
we toch toe dat wij fel bevoorrecht
zijn?
Laten we ook onszelf zijn. Van dag tot
dag. Met ’s avonds misschien een
korte terugblik…

Komaan, lieve medemensen, oud(er) en
jong. SAMEN maken we er een moedig
en tof jaar van.
Een ferme knuffel voor elk van jullie!

Chris en een bewoonster van
Residentie Rafaël

WZC Sint-Rafaël

2022 - Nr. 1 januari - februari
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WOORDJE VAN DE DIRECTEUR

Beste lezers,

Een goede gezondheid toewensen is
zeker in deze periode zeer toepasselijk.
Anderzijds dragen we zelf ook enige
verantwoordelijkheid voor onze eigen
gezondheid, maar ook voor die van
anderen. We nemen
verantwoordelijkheid op door ons te
laten vaccineren, een masker te dragen,
handen te ontsmetten en contacten te
beperken. We hebben verder nog niet
veel wapens om tegen het virus te
vechten. We weten dat het nog een
tijdje zal duren voordat we ook dit virus
overwinnen. Alleen wanneer mensen
samenwerken om te vechten tegen dit
virus, geraken we verder.

Ik wens ons allemaal moed en vIk wens ons allemaal moed en volharolhardingding
om ons gedrag te blijvom ons gedrag te blijven aanpassenen aanpassen
zzodat we onszodat we onszelf en onzelf en onze bure burenen
beschermen. Graag informeer ik jullie inbeschermen. Graag informeer ik jullie in
dit nummer ook odit nummer ook ovver enker enkeleele
aangelegenheden die jullie bijzaangelegenheden die jullie bijzonderonder
aanbelangen: leaanbelangen: levvensvensvererwachting,wachting,
bewegen en tbewegen en toekomst.oekomst.

Hoe eHoe evvolueerolueert de let de levvensvensvererwachting inwachting in
VlaanderVlaanderenen

Het Belgische statistiekbureau Statbel
deed onderzoek naar de
levensverwachting van inwoners van
Vlaanderen. Daaruit blijkt dat in 2020
de levensverwachting bij de geboorte
op 82 jaar lag, maar er zijn verschillen
per arrondissement.

Voor het hele Vlaamse Gewest lag in
2020 de levensverwachting bij de
geboorte voor mannen op 80 jaar en
voor vrouwen op 84,1 jaar. In 2020
werd voor het eerst in 20 jaar een
duidelijke daling van de
levensverwachting vastgesteld.
Belangrijk is wel dat die daling samen
hangt met het hoge aantal overlijdens
tijdens de COVID-19-pandemie.
Op 65 jaar bedraagt de
levensverwachting voor mannen nog
18,6 jaar en voor vrouwen 21,5 jaar.
Ook op deze leeftijd behouden vrouwen
een hogere levensverwachting.

Per arrondissement zien we wel andere
cijfers. De levensverwachting bij de
geboorte van mannen ligt het hoogst in
de arrondissementen Maaseik, Leuven
en Turnhout, en het laagst in de
arrondissementen Oudenaarde,
Oostende en Aalst. Bij vrouwen ligt die
het hoogst in de arrondissementen
Maaseik, Tielt en Brugge, en het laagst
in de arrondissementen Turnhout, Sint-
Niklaas en Dendermonde.
Binnen de Europese Unie neemt België
inzake de levensverwachting voor de
gewoonlijk verblijvende bevolking een
plaats in bij de middenmoot, met een
waarde boven het Europese
gemiddelde (+0,8 jaar). Dat voor België
gunstige verschil is groter bij mannen
(+1,3 jaar) dan bij vrouwen (+0,3
jaar).Algemeen genomen staan de
Zuid-Europese landen (Spanje, Italië,
Frankrijk) samen met Zweden op vlak
van levensverwachting bovenaan de
rangschikking, de Oost-Europese
landen (Roemenië, Letland en Bulgarije)
onderaan.

Bron: Statbel, bewerking Statistiek
Vlaanderen

VVoor onzoor onze bewoners is bewegen goed.e bewoners is bewegen goed.

E-boek ‘Bevorder de zelfredzaamheid
van kwetsbare ouderen met bewegen’

Bewegen kan een belangrijke rol spelen
om de zelfredzaamheid van kwetsbare
ouderen te vergroten. Het Nederlandse
kenniscentrum Sport & Bewegen wil
daarom zorgverleners stimuleren om
bewegen meer in te zetten. Zij maakten
het e-boek ‘Bevorder de
zelfredzaamheid van kwetsbare
ouderen met bewegen’. De Vlaamse
Ouderenraad laat zich graag inspireren
en kijkt even mee over de grens.

Kansen van bewegen benutten
Kwetsbare 65-plussers blijven steeds
langer thuis wonen en doen daarbij
relatief vaak een beroep op hun
huisarts, stelt het expertisecentrum
vast. Door in te zetten op meer
zelfredzaamheid bij deze ouderen, zal
hun kwaliteit van leven stijgen en
moeten ze minder beroep doen op de
huisarts. Ouderen die voldoende
bewegen hebben namelijk minder kans

op acute zorgproblemen en chronische
aandoeningen. Ze blijven mobieler en
hebben minder kans om op mentaal of
cognitief gebied kwetsbaar te worden.
Wat kan je verwachten van het boek?
Het e-boek is vooral gericht naar
eerstelijnszorgverleners zoals
praktijkondersteuners en artsen. In de
praktijk verwijzen zij nog relatief weinig
door naar beweegaanbod. ‘Beter Oud’
roept op om gebruik te maken van de
kansen die bewegen biedt. Het e-boek
geeft achtergrondinformatie over het
belang van bewegen voor het uitstellen
en beperken van kwetsbaarheid.
Daarbij is extra aandacht voor de
relatie met valpreventie, sarcopenie
(afbraak van spieren) en dementie. Ook
belemmeringen om te bewegen komt
aan bod, net zoals het beweegaanbod
en hoe de buurtsportcoach kan helpen.
Tot slot volgen praktische adviezen en
tips hoe je ouderen op weg helpt naar
gezonder beweeggedrag.
Je kan het boek downloaden.

Bron: Samen sterk voor ouderen in
beweging: Vlaamse Ouderenraad en
Vlaams Instituut Gezond Leven
lanceren brochure

EEen ambitieus pren ambitieus projectoject

De gezondheidszorg, en zeker de zorg
voor ouderen, staat voor een grote
transitie. Het beleid zet in op
vermaatschappelijking, samenwerking,
coördinatie en innovatie. Demografisch
komen er bijzondere tijden aan: het
aantal 80-plussers zal de komende
decennia verder stijgen. Die stijging
gebeurt niet gelijkmatig; in sommige
jaren is de toename intenser dan in
andere. Er zullen ook steeds meer
mensen zijn met een chronische
aandoening; ze blijven wel langer thuis
wonen. Wie zorg voor ouderen zegt,
denkt ook aan digitalisering,
commercialisering, geïntegreerde en
persoonsgerichte zorg, kwaliteit,
betaalbaarheid, toegankelijkheid…

In 2010 pakte Zorgnet-Icuro uit met
“GPS 2021”, een smaakmakend
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congres en boek dat bakens uitzette
voor de ouderenzorg. Tien jaar later is
het tijd voor een nieuwe strategische
oefening en een fundamenteel debat
over de organisatie van duurzame zorg
voor ouderen. We willen nadenken over
de maatschappelijke opdracht die de
thuiszorg, de residentiële ouderenzorg
en de ziekenhuizen zullen opnemen.
Woonzorgcentra zullen op zoek gaan
om binnen het geheel van de zorg een
toekomstige identiteit te vinden en een
antwoord te bieden op de uitdagingen.
COVID-19 vormt geen aanleiding voor
deze oefening, maar heeft de nood
eraan wel versterkt. Het
investeringsplan dat Zorgnet-Icuro in
juni 2020 publiceerde, vormt een eerste
stap.

In 2021 willen we verder gaan, nog
meer in de diepte en in de breedte. We
ontwikkelen een visie op de toekomst.
Met verschillende betrokken en
relevante actoren staan we bij de
huidige situatie, maar vooral ook bij de

onzekerheden die de toekomst in zich
draagt. Vervolgens verkennen we
verschillende relevante
toekomstscenario’s. We doen dat niet
overhaast, vanuit een paniekreactie of
met grote statements aan het einde van
een ongeziene crisis voor de
woonzorgsector. We maken bewust de
keuze om deze strategische
toekomstoefening voor de komende
tien jaar doordacht en beredeneerd te
doen, via een participatief traject.
Bron: Zorgnet.

Met vriendelijke groet.

Manu Langerock

Beste familie, bewoners,

Vanaf 01.02.2022 wijzigen de prijzen in ons kapsalon. Hiermee gaan we in op de
vraag van onze kappers om de prijzen aan te passen aan de stijgende
levensduurte. Het is 2 jaar geleden dat dit nog gebeurd is. Onze visie blijft
dezelfde. Wij bieden haarverzorging aan onze bewoners tegen zeer democratische
prijzen aan. Naar de kapper gaan is niet alleen leuk. Een verzorgd uiterlijk blijft
ook belangrijk voor onze bewoners.

NIEUWS UIT ONZE AFDELINGEN

Prijslijst wijziging vanaf 01/01/2022 per prestatie

Permanent:

Watergolf:

Watergolf + kleuren:

Brushing:

Knippen (dames en heren):

€ 36,00

€ 15,00

€ 27,00

€ 15,00

€ 12,00

Info over het kapsalon

Kapsalon in Residentie Sara Kapsalon in Residentie Rafaël
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RESIDENTIE SARA

Munt & Mirte

Koriander & Marjolein

Jarigen

In januari vieren drie bewoners van Koriander en Marjolein hun verjaardag: mevrouw Germaine Adriaens, mevrouw Florida De
Backer en mevrouw Agnes Stockman.
Lieve bewoners, langs deze weg wenst het personeel jullie van harte een gelukkige verjaardag en nog vele gezonde jaren!
Speciaal voor jullie schreef ik de volgende tekst:

Denk nu even niet aan morgen,
Want vandaag is het jouw dag.

Vergeet even al die zorgen,
Ga deze dag door met een lach.

Laat je maar eens goed verwennen,
Dat heb je wel verdiend.

Geef mij een nieuwe hoed…

Ik weet nog dat ik als klein meisje op 6 januari met mijn zus en met de
kinderen van de buren “Driekoningen” mocht gaan zingen. We keken daar
enorm naar uit – en er werd dan ook heel wat tijd gestoken in het uitzoeken
van onze “kostuums”: een veel te groot hemd met een riem erin van papa,
een “sjieke” sjaal van mama over de schouders, een hoed geleend van opa.
De buren luisterden enthousiast naar onze liedjes en we kregen een stuk
van 20 Belgische frank in de handen gestopt. (Of van 50 als ze in een gulle
bui waren!) Onze jonge oogjes blonken, als we na onze toer door de wijk,
verkleumd van de kou, thuiskwamen en onze buit telden. Een kop hete
chocolademelk en een stukje driekoningentaart warmden ons op.
Mijn eigen jeugdige herinnering is nog niet zo oud als die van mijn
bewoners, maar toch merk ik heel wat gelijkenissen.
Ook Francine ging met haar zus van deur tot deur zingen. Bij hen thuis was
het die zus die voor de kostuums zorgde. Maar mooi vond ze die niet. Naar
haar mening kon haar zus er niets van. Hoe dan ook: ze haalden wel een
mooi centje binnen en moeder liet dat geld direct op hun spaarboekje
zetten.
Vrijwilligster Leen meldt, dat ook zij, met anderen, verkleed van deur tot
deur ging zingen. De ster die ze toen meenam, door haar vader zelf
gemaakt, heeft ze nog steeds op zolder staan. Ze namen zelfs ook een keer
de gitaar mee op ronde.
Driekoningen-zingen is duidelijk een mooie traditie die de tand des tijds
heeft doorstaan. En ook de driekoningentaart is een blijver.
Op 6 januari trakteren wij onze bewoners op een lekker stuk taart. Benieuwd
wie we dit jaar zullen mogen kronen.

Lynn

Bjorn
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RESIDENTIE SARA

Tijm & Lavendel

Vijfgeslacht op afdeling Tijm

We hebben een vijfgeslacht op de afdeling Tijm!

Dikke proficiat aan

Overovergrootmoeder Maria Van Opdenbosch (93 jaar),
overgrootmoeder Dina Eeman (73 jaar),
grootmoeder Siegrid Heymans (50 jaar),
mama Laura Debruyn (22 jaar)
en de op 18 oktober geboren
Emilia De Neve.

Van harte proficiat vanwege het voltallige team
Tijm & Lavendel

Dille & Kamille

Het is een feit dat ouderen veel te weinig bewegen. Uit onderzoek
blijkt dat 9 op 10 bewoners veel te weing bewegen.
De algemene beweegnorm is om elke dag een half uur aan een
stuk matig intensief te bewegen. Dit houdt in dat je hartslag iets
verhoogt, en dat je het er warm van krijgt. Dit is echter niet voor
iedereen haalbaar, bijvoorbeeld voor mensen met dementie.
Toch zijn er ook voor deze groep veel mogelijkheden. Op Dille en
Kamille proberen we met het probleem aan de slag te gaan. Een
kleine wandeling naar onze geitjes, de afwas doen, tafels
afkuisen, was opvouwen. Het kan zo simpel zijn als
bewegingsactiviteiten al zittend of aan tafel.
Bijvoorbeeld rollen met een bal over tafel, ringwerpen, bakschieten
of het in de lucht houden van een ballon met zwemnoodles. Dit
zorgt meestal ook nog voor een hoop plezier.
Meer bewegen levert immers gezondheidswinst, meer
zelfredzaamheid en een hogere kwaliteit van leven op voor de
bewoner. Met bewegen verbeter je het denkvermogen, de onrust,
de passiviteit en krijg je een betere doorbloeding.
Een tip voor iedereen: blijf in beweging!

Sportieve groetjes van de Zilverberkjes

Omdat rust roest...
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RESIDENTIE RAFAEL

De Waterlelie

Nieuws uit het dagcentrum

Naar jaarlijkse traditie vond in november opnieuw de
Ouderenweek plaats. Helaas was daar (opnieuw) corona.
Ook dit jaar moesten we deze week iets creatiever dan
voorgaande jaren aanpakken. Op het dagcentrum besloten
we om deze Ouderenweek in de spotlight te zetten door te
zorgen voor een heuse kleurenparade. Op deze manier
konden we wat meer kleur in deze sombere tijden brengen.

Iedere dag stond een andere kleur 'in de spotlight'. Op
maandag was dit de kleur groen, dinsdag was oranje,
woensdag rood, donderdag paars en vrijdag blauw. Onze
gasten waren zeer enthousiast om hieraan deel te nemen en
kwamen dan ook 's morgens steeds aan in de juiste kleur.
Hieronder enkele mooie en kleurrijke groepsfoto’s.
Kleurrijke groetjes,

De Waterlelies
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RESIDENTIE RAFAEL

Hop & Mout

Lichtpunten

Op de woongemeenschap van Hop & Mout
proberen we wat licht te brengen in de donkere
dagen voor Kerstmis, dagen die in dit coronajaar
nog donkerder zijn.
We zetten gebeurtenissen extra in de kijker.
Verjaardagen, bv., die blijven we extra vieren.

Jordi

De lange winteravonden bieden je de gelegenheid, uit te rusten.
Maak het je behaaglijk in een gemakkelijke zetel, kijk naar een mooie film, neem een heet bad
en kruip lekker onder de warme wol van je zeteldekentje.
Draai het licht uit en steek een aantal dikke kaarsen aan.
Lees dan een mooi verhaal voor. Je gezin of je vrienden zullen van deze avonden genieten, net
als jij zelf.
De rust doet je goed!

C. Thiele
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NIEUWS VAN DE BEWONERS

Mevr. Annie Peersman

Mevr. Marie-Thérèse Arijs

Bevraging bij het begin van het nieuwe jaar

Mag ik 10 minuutjes je medewerking vragen?
Het jaar 2021 zal ook onthouden worden als het jaar met de covid-pandemie.
De redactie van “Samen Thuis” wil vooral de mening van bewoners, medewerkers, vrijwilligers en familieleden horen. De
antwoorden worden in de nieuwjaarseditie van “Samen Thuis” gepubliceerd.
Er worden een aantal vragen gesteld. De antwoorden dienen zo kort mogelijk geformuleerd te worden.
Bezorg je mij je antwoorden (mét je foto) vóór 3 december?

Dank en vriendelijke groet,

Manu

1. Wat was voor je in 2021 de mooiste gebeurtenis in de wereld?

2. Hoe heb jij zelf de corona-epidemie beleefd?

3. Welke lessen trek je hieruit?

4. Aan wie zou je speciaal iets willen toewensen in 2022? Wat zou je wensen?

5. Wat is je persoonlijke wens voor 2022?

6. Wat mag in Sint-Rafaël in 2022 best veranderen?

De antwoorden

Lavendel

Mevr. Annie Peersman

1. De verhuis naar Sara (Lavendel). Dan woon ik dichter bij mijn
dochter. Ik woonde in Wilrijk.

2. Rustig, weinig naar buiten geweest. Maar ik heb er niet onder
geleden.

3. Het egoïsme van de mensen dat steeds groter wordt.
4. Aan mijn dochter en schoonzoon wens ik alle geluk toe.
5. Dat ik gezond mag blijven, liefst geen corona.
6. De tuinaanleg, graag struiken en bloemen.

Tijm

Mevr. Marie-Thérèse Arijs

1. De laatste huwelijksverjaardag met mijn man. (is ondertussen
overleden)

2. Heb zelf corona gehad. Gelukkig ben ik niet te zwaar ziek geweest.
Ik verbleef wel in het ziekenhuis.

3. Ik ben slechtziend. Knuffelen doen we niet meer, maar we geven wel
nog een schouderklop.

4. Aan mijn zussen-doopmeters een heel goede gezondheid. Dat ze
nog veel op bezoek mogen komen. En dat mijn meter 100 jaar mag
worden.

5. Dat ik nog vele jaren in Tijm mag blijven wonen.
6. Meer personeel.
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NIEUWS VAN DE BEWONERS

Mevr. Jeanne Dujacquier
en dochter Christel

Munt & Mirte

Mevr. Jeanne Dujacquier

1. Het huwelijk van mijn kleindochter.
2. Aangepakt zoals het kwam. Gelukkig heeft niemand in de familie het

gehad. Wel eens moedeloos, angstig voor mijn kind.
3. Hier zit je allemaal samen en krijg je dat toch minder mee.
4. Ik wens mijn kleindochter, die trouwde, een kindje toe.
5. Een achterkleinkind.
6. Het zou hier ’s avonds bij het avondeten rustiger moeten zijn. Geen

familie rond ons bij de boterhammen.

Munt & Mirte

Nathalie - dochter van mevr. Christiane Vanlulle

1. Het vaccin, zodat we elkaar meer konden zien.
2. Positief: rustiger leven en genieten van kleine dingen (wandelingen,

natuur). Negatief: Beperkt in vrijheid en het gemis van sociale
kontakten.

3. Vrijheid is een wankel gegeven. Door iets ‘kleins’ kan dat snel
anders liggen. Het belang van familie en vrienden wordt benadrukt.

4. Dat iedereen zichzelf kan zijn.
5. Dat ik gezond en gelukkig mag blijven.
6. Een afdelingshondje.

Munt & Mirte

Christel - dochter van mevr. Jeanne Dujacquier

1. Mijn mama die zei: ‘Ik ben weer gelukkig’.
2. Als verpleegkundige veel vragen, veel onrust, veel zorgen.
3. Dat we uiteindelijk allemaal dezelfden zijn. Zo’n klein beestje krijgt

rijk en arm klein.
4. Aan iedereen: dat er een einde komt aan die corona, zodat we

opnieuw samen kunnen genieten.
5. Dat mijn mama nog lang gelukkig mag zijn in H&M, dat mijn dochter

haar diploma mag behalen, gezondheid voor vrienden en familie.
6. Meer personeel!

Munt & Mirte

Mevr. Christiane Vanlulle

1. Dat we in ons gezin/familie altijd zo gelukkig samen kunnen zijn.
Onze mooie familieband.

2. Ik woonde gelukkig in een open omgeving. Ik zag minder mensen,
maar heb mij verder niet echt gestoord aan iets.

3. Er zijn beperkingen aan ons leven. Dat een virus dat kan
veroorzaken.

4. Aan de kinderen: dat ze zich gelukkig kunnen voelen op het werk;
hetzelfde voor de kleinkinderen op school.

5. Gezond mogen blijven.
6. Ik vind iedereen hier lief en genegen, ik voel me hier thuis.

Mevr. Christane Vanlulle
en dochter Nathalie
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RESIDENTIE RAFAEL

Hop en Mout / Hersftvreugde

Mevr. Edith Verlie en dhr. Roger Goossens

1. De benoeming van de burgemeester van Roosdaal en het huwelijk
van de kleindochter.

2. De regels stelden gerust, bezoek en telefoon maakten ons gelukkig.
We waren veel op onze kamer.

3. Niet teveel reizen en altijd voorzichtig zijn.
4. Dat iedereen 100 jaar mag worden.
5. Verder leven zoals we nu doen.
6. De werkdruk bij het team verlagen.

Hersftvreugde

Mevr. Godelieve Triest

1. Dat er vrede op aarde zou zijn.
2. Ik heb de regels gerespecteerd.
3. Dat je de raadgevingen moet volgen.
4. Het einde van de pandemie voor mijn familie.
5. Een betere gezondheid.
6. Ik ben hier nog maar pas.

Over Nieuwjaar, Driekoningen en Lichtmis
1 en 6 januari, 2 februari

Zo geloofden onze verre voorouders al:

Nieuwjaarsnacht schoon en klaar
beduidt een vruchtbaar jaar.

Schijnt de zon op Nieuwjaar,
dan wordt het een goed appeljaar.

Vriest het op Driekoningen,
dan vriest het nog 6 weken.

Als Driekoningen is in het land,
kan het vriezen aan voet en hand.

Lichtmis helder en klaar,
twee winters in één jaar.

Lichtmis klaar,
maakt de boer tot bedelaar.

Als met Lichtmis de zon schijnt door het hout,
is het nog zes weken koud.

Mevr. Edith Verlie en
Dhr. Roger Goossens
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Residentie Sara

NIEUWS OVER BEWONERS

Een bloempje voor de jarigen

5 januari: mevr. Agnes Stockman, Koriander en Marjolein
10 januari: mevr. Joanna De Troch, Tijm en Lavendel
10 januari: dhr. Marcel Borghys, Tijm en Lavendel
22 januari: dhr. Frans De Schepper, Munt en Mirte
22 januari: mevr. Florida De Backer, Koriander en
Marjolein
23 januari: mevr. Germaine Adriaens, Koriander en
Marjolein
24 januari: mevr. Celestine Cobbaert, Tijm en Lavendel
24 januari: dhr. Albert Asselman, Tijm en Lavendel
30 januari: mevr. Idalie Marien, Tijm en Lavendel
31 januari: mevr. Maria Vonck, Munt en Mirte
2 februari: mevr. Christel Cardon, Koriander en Marjolein
7 februari: mevr. Linda Christiaens, Koriander en
Marjolein
7 februari: Broeder François Peleman, Tijm en Lavendel
16 februari: mevr. Maria Vlogaert, Munt en Mirte
16 februari: mevr. Maria D’Hoe, Munt en Mirte
23 februari: mevr. Delphina Van Geert, Tijm en Lavendel
28 februari: mevr. Ivonne Neukermans, Munt en Mirte
28 februari: mevr. Marie-Thérèse Arys, Tijm en Lavendel
28 februari: mevr. Desirea De Decker, Koriander en
Marjolein

Residentie Rafaël

4 januari: mevr. Maria Van den Borre, Linde en Maretak
9 januari: mevr. Marie-Rose Van den Borre, Dille en Kamille
12 januari: dhr. Emile Vierendeels, Linde en Maretak
19 januari: mevr. Jeaninne Couck, Hop en Mout
22 januari: mevr. Malvia De Coninck, Klaver en Oleander
25 januari: mevr. Clementine Hals, Linde en Maretak
25 januari: mevr. Marie-Jeanne De Brabanter, Klaver en
Oleander
26 januari: mevr. Lena Meyts, Dille en Kamille
29 januari: mevr. Ghislaine Keymeulen, Klaver en Oleander
30 januari: dhr. Petrus De Brabanter, Hop en Mout
31 januari: mevr. Irene Mertens, Linde en Maretak
1 februari: mevr. Clementina Van Geit, Klaver en Oleander
7 februari: mevr. Camilla Jacobs, Klaver en Oleander
8 februari: dhr. August Sergooris, Dille en Kamille
10 februari: mevr. Sidonie Breynaert, Linde en Maretak
14 februari: dhr. Robert Meskens, Klaver en Oleander
16 februari: mevr. Helena Sonck, Klaver en Oleander
17 februari: mevr. Myriam Sanders, Klaver en Oleander
18 februari: mevr. Louisa Van der Schueren, Linde en Maretak
20 februari: mevr. Marie Pennewaert, Klaver en Oleander
22 februari: dhr. Jean Blanchin, Klaver en Oleander

Van harte welkom

Residentie Sara

Van harte welkom op Dille en Kamille

Dhr. Jozef De Raes, afkomstig van Liedekerke

Van harte welkom op Linde en Maretak

Dhr. Emile Vierendeels, afkomstig van Borchtlombeek
Mevr. Sidonie Breynaert, afkomstig van Liedekerke

Van harte welkom op Hop en Mout

Mevr. Clementina Francois, afkomstig van Borchtlombeek
Dhr. Maurice Matthys, afkomstig van Affligem

Van harte welkom op Klaver en Oleander

Mevr. Camilla Jacobs, afkomstig van Denderleeuw
Dhr. Robert Meskens, afkomstig van Denderleeuw
Mevr. Ghislaine De Koninck, afkomstig van Zellik
Dhr. André Couck, afkomstig van Denderleeuw

Van harte welkom op Munt en Mirte

Mevr. Jeanne De Raes, afkomstig van Liedekerke
Mevr. Maria D’Hoe, afkomstig van Liedekerke

Van harte welkom op Koriander en Marjolein

Dhr. Maurice De Groodt, afkomstig van Borchtlombeek
Mevr. Desirea De Decker, afkomstig van Denderleeuw
Dhr. Petrus Leuckx, afkomstig van Roosdaal
Mevr. Ludovica De Vos, afkomstig van Roosdaal
Dhr. Pierre Van Vaerenbergh, afkomstig van Wambeek
Dhr. Dirk Bourlon, afkomstig van Erembodegem

Residentie Rafaël

Welkom!
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NIEUWS OVER BEWONERS

Voor altijd bij de Heer

Residentie Rafaël Residentie Sara

Linde en Maretak:

Op 18 november overleed op 99-jarige leeftijd dhr.
Norbert Deheeger

Hop en Mout:

Op 12 oktober overleed op 87-jarige leeftijd dhr. Denis
De Schrijver

Klaver en Oleander:

Op 14 oktober overleed op 91-jarige leeftijd dhr. Jan-
Baptist De Wetter
Op 16 oktober overleed op 78-jarige leeftijd dhr.
Etienne Chavatte

Munt en Mirte:

Op 30 oktober overleed op 91-jarige leeftijd dhr. Jozef
De Ryck

Koriander en Marjolein:

Op 8 oktober overleed op 86-jarige leeftijd mevr.
Maria Baeyens
Op 5 november overleed op 84-jarige leeftijd mevr.
Germaine Van Bossuyt
Op 21 november overleed op 77-jarige leeftijd dhr.
Pierre Van Vaerenbergh
Op 21 november overleed op 81-jarige leeftijd dhr.
Roger De Rybel

Italië is in meerdere opzichten een bijzonder land.
Sinterklaas komt er praktisch niet. Babbo Natale, de
kerstman, wel. Maar het meest populair is toch wel La
Befana. Een kleine, oude dame die al eeuwenlang in de
nacht van 5 op 6 januari op haar bezemsteel cadeautjes,
snoepjes en chocolaatjes brengt aan de kinderen die zoet
zijn geweest.
Wie stout is krijgt van haar geen roe maar as en kolen!
Kinderen hangen hun sokken aan de schoorsteenmantel,
bij de open haard. Zij zetten voor deze lieve oude vrouw
een bord met een mandarijntje, een sinaasappel en een
glas wijn klaar. De volgende ochtend is het maal door
haar verorberd en staat haar handafdruk in as op het
bord.
De cadeautjes wachten in de sok, en altijd ligt er ook een
beetje kolen of as onderin de sok, want geen enkel kind is
het hele jaar door braaf geweest.
Het bijhorende versje vertelt dat ze 's nachts komt,
getooid met een Romeinse hoed en met kapotte schoenen
aan haar voeten:

6 januari: La Befana - Driekoningen in Italië

Herkomst van La Befana

Haar herkomst dateert nog uit verre tijden. Men zegt wel
eens dat de geschiedenis terugvoert tot de Kelten en
Druïden die in de Alpen hun eigen riten hadden. Anderen
beweren dat haar primaire functie dient om de band tussen
de familie en de voorouders aan te halen en te versterken

door uitwisseling van cadeaus. De kinderen vormen daarbij
de vertegenwoordigers van de voorouders.
Weer anderen beweren dat La Befana een afgeleide is van
het Griekse woord 'Epifania'.
Wij noemen deze dag Driekoningen. Zij brengt cadeautjes
als herinnering aan de cadeaus die aan het kindje Jezus
werden gebracht door I Re Magi; de drie koningen.

La Befana viene di notte
con le scarpe tutte rotte
col cappello alla romana
viva viva La Befana!

(La Befana komt 's nachts
met kapotte schoenen
met een Romeinse hoed
Lang leve La Befana!)
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VARIA

Vinger aan de pols

Voorstelling mobiele equipe

In de media horen en lezen jullie de
laatste tijd veel over “uitval van
medewerkers” en over “schrijnende
tekorten”.
Ook wij worden geconfronteerd met het
wegvallen van heel wat medewerkers:
medewerkers die in quarantaine
geplaatst worden, omdat iemand in het
gezin positief testte;
medewerkers die zelf positief testen en
in isolatie geplaatst worden;
medewerkers die om velerlei andere
redenen uitvallen.

Hoe lossen we dit telkens opnieuw op?
De hoofdverpleegkundigen en hun

teamleden buigen zich hier bijna
dagelijks over. De puzzel moet telkens
opnieuw gelegd worden, om de nodige
zorgen te kunnen toedienen.
Gelukkig zijn heel wat medewerkers
zeer flexibel ingesteld en komen we
steeds tot een oplossing, zodat jullie
als bewoner niet de kou blijven staan.
Daarnaast kunnen we beroep doen op
werkstudenten, die in weekends en op
vrije dagen graag een centje
bijverdienen.

Maar- gelukkig - hebben wij ook een
MOBIELE EQUIPE. Dit is een “vliegende
equipe” van 5 medewerkers, die
wekelijks ingepland worden in functie
van afwezigheden op de verschillende

woongemeenschappen. Ook déze
mensen zijn zeer flexibel ingesteld; en
ze kennen bijna alle 240 bewoners!

Binnen het onderhoud kunnen we
eveneens beroep doen op een mobiel
iemand. Zo hebben jullie waarschijnlijk
al kennis kunnen maken met één van
onze zorgmedewerkers: Sanne, Ahmed,
Ingrid, Antoinette of Jo.

Daarnaast moeten we natuurlijk ook de
achterban van onze medewerkers
bedanken, want ook dié stelt zich
flexibel op!

Veerle
Directeur zorg en kwaliteit

Als je snel moe wordt, overlaad je lichaam dan niet met

suiker, zoetigheden en alcohol. Te veel suiker brengt je

bloedsuikerspiegel grondig in de war. Je wordt heel

moe en soms emotioneel.

Honing, amandelen, noten en gedroogde vruchten zijn

heel geschikt voor een wintergebak. Maak er

bijvoorbeeld een heerlijk vruchtenbrood mee. Verse

groenten en fruit, muesli, een volkorenboterham of een

klein bord volkorenpasta geven je energie. Heb je

tussendoor zin in iets zoets, dan kan je een banaan of

een volkorenboterham met honing eten.

C. Thiele
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VARIA

Kwaliteit in onze zorg - Warme zorg

Hou griep uit ons Woonzorgcentrum!

Elk jaar opnieuw brengt de winter vervelend gezelschap met zich mee: griep. Gemiddeld
wordt één op de tien mensen ermee besmet. Meestal genezen ze vanzelf na enkele
dagen, maar bij sommigen kan griep ernstige gevolgen hebben. Elk jaar sterven ook
honderden mensen aan de gevolgen van de ziekte.

Vaccinatie is de beste manier om je tegen griep en vooral de gevolgen ervan te
beschermen. Ben je gevaccineerd, dan is de kans dat je griep krijgt veel kleiner. Krijg je
toch griep, dan word je met een vaccinatie minder ziek en is de kans op complicaties
zoals een longontsteking veel kleiner.

Wij houden griep uit ons team!

Wij tonen ons engagement!
Meer dan 80% van onze personeelsleden is gevaccineerd tegen de griep.
Daarmee behaalden wij het GOUDEN CERTIFICAAT!

Kirsten
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ADVERTENTIES

I.v.m. deze advertentieruimte

kan u contact opnemen via

tel. 053 66 65 79 (Dhr. Langerock)
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NIEUWS OVER ONZE MEDEWERKERS

Hoekje van de vrijwilliger

Een terugblik op 1 jaar

vrijwilligerswerk op Tijm en Lavendel

Ik ben Mieke, mama van 3 kinderen
en oma van 3 kleinkinderen; ik woon
met mijn man in Affligem.
Eind 2020 trok ik de deuren van het
ziekenhuis waar ik werkte definitief
dicht, na een loopbaan van ongeveer
42 jaar.
Plots moést er niets meer… Ik was
net voor de 3de keer oma geworden, -
dus ving ik de andere kleinkinderen
af en toe op – maar veel andere
uitdagingen had ik niet in het
vooruitzicht.
Toevallig las ik in “Libelle” een artikel
over vrijwilligerswerk. Uit een
Nederlands onderzoek bleek, dat
mensen die vrijwilligerswerk doen er
gelukkiger van worden; dat het je een
tevreden gevoel geeft als je wat vrije
tijd kan besteden aan anderen…Er
stonden in het artikel een aantal links
– en ook adressen waar het mogelijk
was om vrijwilligerswerk te doen.

Ook het WZC Sint-Rafaël werd in de
lijst vermeld. Ik stuurde een mail naar
mevr. Hadewych Daem, de
verantwoordelijke voor de
vrijwilligerswerking, en mocht enkele
dagen later naar het WZC Sint-Rafaël
komen voor een eerste gesprek.
Begin januari 2021 ben ik gestart in
Residentie Sara, op de dienst Tijm en
Lavendel. Elke maandagvoormiddag
sta ik in voor wat logistieke taken op
de dienst. Die brengen mij in contact
met de bewoners.
Ondertussen kom ik al 1 jaar
wekelijks naar de afdeling – en met
de bewoners heb ik een band
opgebouwd. Tussendoor kan ik tijd
maken om een praatje met hen te
slaan – of om even te luisteren naar
hun verhalen. Toegegeven: ik ga elke
maandagmiddag met een tevreden
gevoel terug naar huis – en de
bewoners en het personeel zijn heel
dankbaar omdat ik er even voor hen
was.

Mieke

Ik ben Carmen en reeds vele jaren
probeer ik mijn steentje bij te dragen
als vrijwilliger in WZC Sint-Rafaël.
Aangezien ik nog steeds full-time
werk bij de Vlaamse Overheid, was
mijn vrijwilligerswerk beperkt tot
activiteiten die plaatsvonden in het
weekend, zoals de jaarlijkse BBQ of
activiteiten die na 16u plaatsvonden

zoals het avondbuffet. Af en toe nam
ik ook wel eens verlof om bij grotere
activiteiten een handje toe te steken
of mee te wandelen tijdens een
‘Denderwandeling’.
Maar nu in het coronatijdperk waren
wij verplicht om van thuis uit te
werken. De eerste maanden
superlastig omdat je totaal geen
rechtstreeks contact meer hebt met
collega’s. Enkel via overlegmomenten
via de PC zie je mekaar op een
scherm … bizar, maar het went wel.
Maar er was ook een positieve zijde
aan dit verhaal. Wij kregen namelijk
de mogelijkheid om
vrijwilligersactiviteiten uit te voeren
tijdens onze normale
werktijdregeling, mits toestemming
te vragen aan onze leidinggevende.
En ik dacht bij mezelf: dat ga ik
doen. En zodoende heb ik mijn
afdelingshoofd aangesproken en
deze vond dat een supergoed
initiatief. Nu mag ik 2u/week
vrijwilligerswerk doen, mits ik telkens
opnieuw goedkeuring hiervoor krijg,
natuurlijk.
En zo kan ik nu deelnemen aan tal

van activiteiten, om samen met
bewoners te zingen, te dansen, allez,
kortom: leute te maken. Maar ik
maak al even graag tijd voor een
serieuze babbel met bewoners, om
hun op lastige momenten een hart
onder de riem te steken of gewoon
een luisterend oor te bieden als zij
het nodig hebben.
Hoelang ik van deze regeling nog zal
kunnen gebruik maken, weet ik niet,
maar zolang het mag zal ik dit zeker
en vast blijven doen.
Maar niet getreurd: ook daarna ik zal
zeker en vast regelmatig van de
partij zijn om te helpen met een
verzorgd avondmaal en - als lid van
de pastorale werking van het WZC -
om de bewoners te begeleiden naar
de eucharistie en gebedsvieringen.
Want als vrijwilliger wil ik een
verschil maken en proberen om
donkere dagen te ‘verlichten’ en om
een steun te zijn voor hen die het
nodig hebben.

Carmen
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NIEUWS OVER ONZE MEDEWERKERS

Over onze medewerkers

Op 22 september overleed op 69-jarige leeftijd Afriyie Boa
Amponsem,
broer van Esther Ezeagu, personeelslid Koriander en
Marjolein.

Op 16 november overleed op 62-jarige leeftijd Hugo
Boschmans, broer van Jessica Boschmans, diensthoofd Tijm
en Lavendel en zoon van Dhr. Etienne Boschmans, bewoner
van Tijm en Lavendel

Van harte proficiat!

Op 31 oktober werd Cas geboren, kleinkindje van
Christine Perreman, personeelslid Munt en Mirte

Onze oprechte deelneming

Van harte proficiat aan de ouders en grootouders!

Welkom
baby!

Residentie Sara

Onze deelneming

Residentie Sara

Vacature voor vrijwilligers

Voor meer inlichtingen contact opnemen
met mevr. Hadewych Daem,
verantwoordelijke vrijwilligerswerking.

via e-post: daemh@strafael.zkj.be
of telefonisch op dinsdag of donderdag
op tel. 053/ 66.65.79

Wij zoeken

VRIJWILLIGERS VOOR LOGISTIEKE ONDERSTEUNING

op woongemeenschap Linde & Maretak (Herfstvreugde)
in Residentie Rafaël.

Doel?

Graag een vrijwilliger per dag, van 9.00u-12.30u.

Wie zoeken we?

Je kunt zelfstandig werken of kunt dit op korte termijn leren.
Je helpt bij het op- en afdienen van de maaltijden.
Je helpt de vaat in de vaatwasser steken en hem er weer uithalen.
Je helpt de tafels dekken.
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Pastorale dienst

NIEUWS OVER ONZE MEDEWERKERS

2 februari: Opdracht van de Heer (Maria-Lichtmis)

Lichtprocessie

Op Lichtmis worden kaarsen gewijd, die
in een kaarsjesprocessie worden
gebruikt of die meegenomen worden
naar huis. Vroeger nam men die
gewijde kaarsen mee naar huis, om ze
te gebruiken bij speciale gelegenheden:
wanneer iemand stervende was; bij
hevig onweer. Kaarsen in de kerk zijn
een symbool voor Jezus Christus zelf,
het Licht dat God laat kennen (=
openbaring) voor alle volkeren.
In heel wat parochies krijgen de
gelovigen de kans om kaarsen te laten
wijden. Zo worden gewone kaarsen:
kaarsen met een extra betekenis. Ze
zeggen iets over het geloof van
mensen in Jezus Christus, het Licht in
de wereld, en ze zeggen iets over de wil
van mensen om zich in te zetten
vanuit dit geloof. Als christenen een
gewijde kaars aansteken, willen ze met
dit gebaar uitdrukken dat ze “Jezus’
licht” willen laten schijnen over de
wereld en er op hun manier aan willen
meewerken.

Kinderdoop en Lichtmis

Vroeger kwamen moeders hun kind
toewijden in navolging van Maria. Dit
heette “zijn kerkgang doen”. Nu
nodigen veel parochies rond Lichtmis
de gezinnen uit, waar in het voorbije
jaar een kindje gedoopt werd.
Meestal wordt een doopsel in beperkte
familiekring gevierd. Maar met Lichtmis
worden die gezinnen midden in de
parochiegemeenschap geplaatst in een

liturgie met kinderzegen. Zo wil de Kerk
stilstaan bij de betekenis van de
komst van een kind in het gezin,
namelijk stilstaan bij en verwonderd
zijn om de geboorte – en stilstaan bij
de betekenis van dit doopsel en bij de
consequenties hiervan in de opvoeding
van het kind.

Pannenkoeken

Traditioneel worden er op Lichtmis
pannenkoeken gebakken. 2 februari

was vroeger één van de twee dagen
waarop de plattelandsbevolking van
werk of hoeve kon veranderen. Dit werd
dan gevierd met een soort
haardkoeken, die later evolueerden naar
pannenkoeken. De vorm en de kleur
van de pannenkoeken worden gezien
als een verwijzing naar de zon en het
licht. De traditie zegt dat wie met
Lichtmis pannenkoeken eet, een
voorspoedig jaar zal hebben.

We wensen jullie allen een voorspoedig
en hoopvol jaar toe in liefde,
gezondheid, veiligheid.

Jens Van Wesemael en Luc Bouckaert
Naar bron: C. Leterme,

Vroeger heette het feest op 2 februari: “Maria-Lichtmis”. Het werd veertig dagen na de geboorte van Jezus gevierd en sloot
de kersttijd af. Het licht in deze benaming verwijst naar Simeon, die Jezus “een Licht voor alle mensen” noemt.
In de natuur komt het licht met Lichtmis zichtbaar terug; het donkerste van de winter is voorbij.
Sinds 1969 wordt dit feest “De opdracht van de Heer” genoemd. Dat is eigenlijk correcter, omdat het meer in het teken van
Christus dan van Maria staat.
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Residentie Rafaël

Seniorenweek
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Seniorenweek

Residentie Rafaël
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Residentie Rafaël
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Residentie Rafaël
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Spelnamiddag

Residentie Sara

VARIA
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Residentie Sara

Mosselen

Verwendag
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Residentie Sara
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Residentie Sara

Bezoek van de Sint
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Residentie Sara
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Poëziehoekje

VARIA

Over rustigende vastheid die ik vond

De mensen zijn in twijfels gevangen,
’t gezicht van een God heeft de tijd gebleekt,
nu kom ik ze vertroosten met gezangen
van wat nooit wisselt en in niets ontbreekt.
Ik kan bemoediging zijn voor de bangen,
de klare stem die altijd rustig spreekt,
omdat mijn hart dat geen angstvallig hangen
aan wolken kent, ziet wat door wolken breekt.

Ik werd geboren met aard die sterk
vanzelf gaat naar de kern van alle zaken
maar veel stond tussen mij in en mijn werk.
Groeiend, heb ik dat opzij gezet:
het werd al lichter, alle duisters braken
en ik zag liefde als de levenswet.

Henriette Roland Holst-Van der Schalk

1 januari: Nieuwjaar

Laat ons…

Laat ons deel worden van de aarde en van elkaar
om nieuw leven op het land te brengen
om het water te zuiveren
om de lucht schoner te maken
om de dieren te beschermen
om van de bomen te genieten
om naar de sterren te kijken
om de menselijke gemeenschap te behouden
om de aarde te helen
om de kinderen te gedenken.
Laat ons nu samen handelen naar deze woorden.

DiannL. Neu. Return Blessings

6 januari: Driekoningen

Nu zal het wel gauw gaan
sneeuwen,
dan worden de wegen wit.
Dan rijden de drie kamelen
waarop elk een koning zit,
door een woestijn van eeuwen,
vol boosheid en gevit.

De herders liggen bij nachte
te waken op het veld,
bij hun schaapjes met witte
vachten.
Een engel heeft het hun verteld
dat Jezus niet langer kon
wachten,
want de wereld moet hersteld.

Wat herders en koningen hopen,
het maakt gering verschil:
“Men kan het geluk niet kopen,

maar voor mensen van goede wil
gaat de hemel eenvoudig open
en dan wordt alles stil.

Alleen wie het kwade begeren,
die mogen niet binnen gaan.
De hemel is daar voor wie leren,
de goedheid te verstaan
die de mensen door ons ontberen,
als wij hebben kwaad gedaan.

Door een woestijn van eeuwen,
vol boosheid en gevit,
rijden de drie kamelen
waarop elk een koning zit.
Nu zal het wel gauw gaan
sneeuwen,
en dan wordt de wereld wit.

Anton van Duinkerken
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2 februari: Maria-Lichtmis

O Maria, die daar staat..

O Maria, die daar staat,
gij zijt goed en ik ben kwaad.
Wilt gij mijn arme ziele gedenken,
‘k zal u een Ave Maria schenken.

O Maria, gij die weet
dat mijn hart u is besteed.
Wilt gij mijn arme ziele gedenken,
‘k zal u een Ave Maria schenken.

O Maria, in de strijd,
toon dat gij onz’ moeder zijt.
Wilt gij mijn arme ziele gedenken,
‘k zal u een Ave Maria schenken.

Guido Gezelle

Winter

Daarom
hebben wij
die handen
en die armen
om als het
koud wordt
elkaar te
verwarmen.

Toon Hermans

VARIA

Helium

Wat zou je doen, zei de buurman,
als je morgen in de keukenla
de ware liefde vond?
Of, om het minder gek te maken, voor je deur?
Ik zei: meneer, ik zou er in de eerste plaats
zo goed als mogelijk voor zorgen
en ik zou orde scheppen, denk ik.
Alle vorken bij de vorken.
En de drempel zou ik schrobben
voor als het nog een keer gebeurt.

Bart Moeyaert
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Onze wedstrijd

Beste liefhebbers,

Geschiedenis: o zo belangrijk! Wie er een beetje over nadenkt, zal de huidige tijd
ook ruimdenkender beleven.
Herinneringen jullie je nog, dat jullie ook over de volgende gebeurtenissen hebben
geleerd? Dan kunnen jullie ons ook de juiste antwoorden geven op de volgende vragen.

Graafschap Vlaanderen

Het middeleeuwse graafschap Vlaanderen was veel dichter bevolkt dan de meeste andere streken in West-Europa.
Binnen-Vlaanderen was in de vroege Middeleeuwen al zo sterk ontgonnen, dat er, in de 11de en de 12de eeuw, nog weinig
uitgestrekte gronden overbleven die – in antwoord op de demografische groei – konden worden ontgonnen. Enkel het
overstromingsgebied in de kustvlakte bood nog potentiële cultuurgronden. Intensieve bedijkings- en droogleggingswerken
vormden de uitgestrekte schorren om tot rijk polderland.
Maar de terreinwinst kon op termijn niet volstaan om de demografische druk volledig op te vangen. Emigratie vormde dus
een geschikte uitweg. Een grote hongersnood dreef vele Vlamingen uit bittere noodzaak weg.
Waar trokken de meesten naartoe?

a) naar Engeland
b) naar Duitsland en Centraal-Europa
c) naar Frankrijk
d) naar het Heilig Land.

Wereldoorlog II

De jaren 1942 en 1943 vormden een duidelijk keerpunt in het militaire verloop van de Tweede Wereldoorlog. De
onstuitbaar gewaande legers van Hitler en de Tokyo-express werden tot stilstand gebracht.
Eén van de volgende uitspraken is niét juist. Welke?

a) Het Duitse Zesde Leger werd omsingeld in Stalingrad.
b) Het Duits-Italiaanse Afrika-korps kwam tot stilstand voor El-Alamein.
c) Belangrijke vlootonderdelen van Japan werden bij Midway en Guadalcanal vernietigd.
d) Het Duitse expeditiekorps kwam tot stilstand voor Damascus.

Europese Eenmaking

België zegde tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn vooroorlogse onafhankelijkheidspolitiek op en sloot zich aan bij de
supranationale instellingen die gestalte kregen. Welke van de onderstaande beweringen is onjuist?

a) België trad toe tot het Internationaal Monetair Fonds (IMF).
b) België werd deelgenoot van het Marshall-plan en dus ook van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking
en Ontwikkeling).
c) België trad toe tot de Europese Vrijehandelsassociatie (de EVA of EFTA: European Free Trade Association).
d) België lag mee aan de basis van de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal (EGKS).

Bezorg ons de drie juist antwoorden vóór 20 januari 2022. De winnaar krijg van ons een boekenbon! (om er een
geschiedenisboek mee te kopen? -)

Goede moed!

Chris
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Humor

“Hou je van mij?” vroeg Adam.

“Van wie anders?” antwoordde Eva.

Je hebt beter verlof tussen Nieuwjaar en Kerstmis dan tussen Kerstmis en Nieuwjaar.

Je bent nooit waardeloos. Je kan nog altijd gebruikt worden als slecht voorbeeld.

Waarom gebruikt een ambtenaar geen papieren zakdoekjes?

Omdat er “TEMPO” op staat.

Ik vind het niet erg dat je me geen gelijk geeft. Ik kan je niet dwingen om juist te zijn.

Liefde is blind. ’t Is daarom dat de ware mij niet vindt.

Voor sommige rokers is het stoppen met roken een teer onderwerp.

“Ik volg al 3 weken een dieet. Raad eens wat ik kwijt ben? Juist, ja, 3 weken.”

Op een bordje bij een waarzegster: “Gesloten wegens onvoorziene omstandigheden.”

Een Turk, een Rus en een Belg sprongen uit een vliegtuig. Wie was er het eerst op de aarde?

Adam.

Ik heb vandaag mijn BMI eens berekend. Blijkbaar ben ik te klein voor mijn gewicht.

Geen dag kan ik leven zonder jou. Ik heb je echt nodig. Je bent mijn alles. Lucht, echt, ik heb je nodig.

Wanneer heb jij voor het laatst koekjes

gebakken? Ga in je warme keuken zitten, neem

een kop koffie en blader in je kookboeken. Het

zal je plezier doen, die oude recepten weer te

ontdekken en aan je jeugd te denken.

Veel ingrediënten van koekjes smaken niet

alleen goed; ze hebben ook een

geneeskrachtige werking. De etherische oliën

van sinaasappels en citroenen monteren je ook

in de winter op. Kaneel, gember, kardemom…: de

geur en smaak ervan werken stimulerend. Ook

vanille heeft een plaatsje in de winterkeuken.

Al dit heerlijks zal je vrolijk en tevreden maken.

C. Thiele
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Driekoningenverhaal
(dat we wellicht allemaal nog kennen…)

Toen de gouden ster die de koningen
de weg had gewezen boven het huis in
Bethlehem stilstond, straalde ze
helderder dan ooit.
De koningen verwonderden zich over
de armoedige plaats; ze hielden hun
kamelen in en stegen af.
Op hun kloppen opende Jozef de deur
en leidde hen naar binnen. Ook daar
omstraalde hen het licht van de ster –
en in die glans zagen zij het Goddelijk
Licht en zijn moeder.
Grote vreugde vervulde de koningen. Ze
knielden neer en kusten de grond voor
de kribbe. Melchior nam de gouden
beker, raakte met zijn lippen de hand
van het Kind aan en sprak: “Tot nu toe
hebben slechts koningen uit deze beker
gedronken. Nu moge hij stralen in uw
glans.”
Daarna legde Balthazar het vat met
wierook voor de kribbe neer en sprak:
“Hier breng ik U, o goddelijk Kind, de
wierook die reeds brandde bij het offer
in de oude tempel op de berg. Ontsluit
nu voor ons een nieuwe weg. Alle

volkeren wachten daarop.”
En de donkere Kaspar schonk Hem de
mirre met de woorden: “Gij, sterrenkind,
neem van mij de mirre aan als
offergave. In uw naam zal de bron van
het leven opnieuw gaan stromen.”
Zo diep bewogen waren de drie
koningen, dat zij lange tijd geknield
bleven zitten, in gebed verzonken. In
dat uur is hun veel geopenbaard van
wat gebeuren zou, van het leven en het
sterven van Christus en van zijn
opstanding op de derde dag. Daardoor
hoorden ze nauwelijks de woorden van
Maria, die hen dankte voor hun gaven.
Toen ze zich na lange tijd weer
oprichtten, lag er diepe ernst op hun
gelaat. Ze namen afscheid van moeder
en Kind en verlieten die plek. Het was
alsof het hemelse sterrenlicht nu in
hun eigen hart begon te stralen. Ze
vonden het niet langer aan de
nachtelijke hemel, toen zij uit het huis
naar buiten gingen in het donker en
hun kamelen bestegen.
Voordat de dag aanbrak, legden zij zich
op de weg naar Jeruzalem voor een
korte slaap neer. Het was nog te vroeg
om aan Herodes hun belevenissen te

gaan melden en hem te berichten over
het Kind dat zij gevonden hadden.
Nauwelijks waren zij ingesluimerd of zij
hoorden alle drie een stem, die
duidelijk tot hen sprak: “Keer niet terug
naar koning Herodes. Hij wil het Kind
kwaad doen!” Het was de stem van een
engel, die zich op deze manier aan de
koningen openbaarde. Ieder van hen
heeft de stem in zichzelf gehoord en bij
het ontwaken aan de anderen ervan
verteld.
Toen stonden de koningen op,
bestegen hun kamelen en reden
haastig de poort van de stad uit.
De volgende dag wachtte Herodes
tevergeefs op de terugkeer van de drie
Wijzen. Toen begon hij, vervuld van
donkere gedachten, erover te peinzen
hoe hij het beloofde Kind zou kunnen
vinden en ombrengen…

Jakob Streit

Driekoningenverhaal

Extra
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Hardnekkige misverstanden

Voor jullie opgezocht door Chris

Champagne

Champagne is een typisch Franse
uitvinding

Aan het einde van de Eerste
Wereldoorlog verboden de Fransen
de Duitsers om het woord
“champagne” te gebruiken voor hun
producten. (Het Verdrag van
Versailles bevat een speciale

paragraaf, waarin het de Duitse
wijnboeren wordt verboden, hun
“sekt” als champagne op de markt
te brengen. )
Dit betekent niet, dat de Fransen de
uitvinding van deze mousserende
wijn op hun naam mogen zetten.
Vermoedelijk gaat de uitvinding van
de champagne terug op bevindingen
van Engelse wijnhandelaren, die in
de 17de eeuw merkten dat de wijn

die ze uit Champagne invoerden in
de flessen een tweede gistingsproces
doormaakte. (Dit had te maken met
de speciale kurken die in Engeland
werden gebruikt.) Door dit langere
gistingsproces ontstond koolzuur,
dat ervoor zorgde dat de wijn ging
mousseren. De klanten van deze
Engelse wijnhandelaar waren zeer
enthousiast over de schuimende wijn
– en zo kwam het dat de
wijnhandelaren deze methode
systematisch gingen gebruiken en
verfijnen.
Het is heel goed mogelijk dat Franse
wijnmakers, onafhankelijk van de
bevindingen van de Engelse
wijnmakers, op hetzelfde idee zijn
gekomen. Het is echter wèl zeker,
dat de champagne niet is
uitgevonden door wijnboeren uit de
Champagnestreek; ook niet door de
legendarische procurator van de
abdij Hautvillers, Dom Pérignon, die
daar van 1668 tot 1715 werkte en in
Frankrijk wordt beschouwd als de
uitvinder van de champagne. Deze
misvatting gaat terug op een
aantoonbaar vervalste oorkonde uit
het jaar 1880.

Borrel

Een borrel na het eten bevordert de spijsvertering

Van deze misvatting bestaan complete industrieën.
Waarschijnlijk is ze ontstaan uit de waarneming,
dat vetvlekken met alcohol verwijderd kunnen
worden; daarom geloven veel mensen dat alcohol
ook vet verdunt en het beter verteerbaar maakt.
In werkelijkheid verdunt de alcohol niet het vet in
het eten, maar de maagzuren die het vet
ontbinden.
Een borrel na het eten helpt niet bij de
spijsvertering, maar werkt deze eerder tegen.

Croissants

Croissants komen uit Frankrijk

Croissants zijn oorspronkelijk niet afkomstig uit een
Franse bakkerij, maar uit Oostenrijk, om precies te zijn:
uit Wenen.
De croissant werd in 1683 uitgevonden, toen de stad
door de Turken werd belegerd. Volgens de sage hoorden
Weense bakkers dat de Turken ’s nachts een tunnel
groeven, om de stad van onderaf te kunnen innemen.
De bakkers waarschuwden echter meteen de soldaten
die op wacht stonden – en deze verijdelden het snode
Turkse plan. Ter herinnering aan deze gebeurtenis
bedachten de bakkers het bekende broodje in de vorm
van een halve maan, dat zij de elegante naam
“croissant” (Frans: halve maan) gaven.
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Alles komt terug

Plant een boom

Onlangs las ik een artikel over een man
in Turkije, die op zijn eentje ganse
hectaren braakliggende grond had
volgeplant met bomen – en aldus een
nieuw woud heeft laten groeien.
Dit fait divers bracht een boekje in mijn
herinnering, dat ik lang geleden
gelezen heb en sindsdien al vele malen
als cadeau heb gegeven omdat ik het
zo mooi en hoopvol vond.

Het verhaal “De Man die bomen
plantte” werd in het Frans geschreven
door Jean Giono en uitgegeven in
1954. In een wereld die naar zijn
ondergang lijkt te gaan, blijft een man
in de bergen van de Franse Provence
zijn eigen gang gaan met het planten
van bomen. Giono vertelt hoe hij bij het
begin van vorige eeuw een herder
ontmoet, die tijdens zijn eenzame
tochten bij het hoeden van zijn
schapen overal bomen laat groeien in
een onherbergzame streek. Met zijn

herdersstaf maakt hij putjes in de
grond, waarin hij telkens noten en
zaden laat vallen. Hij blijft dit
ongestoord verder doen, terwijl in de
wereld de Eerste grote Oorlog, de crisis
van de jaren dertig en de Tweede
Oorlog voorbij gaan. Doordat er overal
bossen opschieten, wordt de erosie van
de grond tegengehouden, opgedroogde
bronnen beginnen opnieuw op te
borrelen, kleine dieren als hazen en
wilde konijnen maken hun
slaapplaatsen tussen de wortels – en
vogels bouwen hun nesten in de takken
van de bomen. Jonge mensen komen
terug naar de verlaten en vervallen
dorpen die zij heropbouwen. Er worden
scholen voorzien voor de kinderen,
winkels en cafeetjes heten de
nieuwkomers welkom op de
lommerrijke marktjes – en kapellen
worden in ere
hersteld. Kortom, een ganse streek
komt opnieuw tot leven en groeit uit tot

de mooie Provence, die bij velen van
ons zo geliefd is. Dit alles dankzij een
man alleen die gans zijn leven bomen
plantte…
De moraal van dit verhaal toont ons
aan, dat de gekende spreuk van de
Bond zonder Naam nog altijd opgaat:
“Verbeter de wereld. Begin bij jezelf.”
En de natuurinitiatieven als “Plant een
boom” uit de jaren tachtig krijgen een
nieuw elan in deze tijd van mondiale
bezorgdheid om het klimaat.

Mijn wens voor 2022 houdt in, dat
iedereen letterlijk of figuurlijk een
zaadje mag vinden en planten voor een
nieuwe levensboom en een gelukkige
toekomst.

Hartelijke gelukwensen bij het begin
van het nieuwe jaar.

Francis

Enkel een boom zijn
een boom van grond tot hemel
een boom zijn en staan.

Ik zal een boom zijn
en ik zal de vogel zijn
die in me nestelt

Ik zal de wind zijn
en grond en boom en vogel
eindeloos strelen

En onder de boom zal ik de mens zijn
die dit dromend zal bestaan.

J.C. Schagen
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Er was eens...

een land waar de mensen dol waren op
carnaval. Er was één probleem: ze
dronken altijd veel te veel bier. En
daarom gebeurden er veel ongelukken
in het verkeer als de mensen naar huis
gingen.

Rode neuzen verboden

De koning van het land dacht: "daar
moet ik wat aan doen. Al die dronken
mensen met hun rode neuzen. Ik weet
het al: rode neuzen zijn voortaan
verboden!" Maar de mensen verzonnen
er iets op: ze maakten hun gezicht wit
met schmink, zodat niemand kon zien
dat ze een rode neus hadden. En dus
verbood de koning ook witte gezichten.
Toen verborgen mensen hun gezicht
en hun rode neuzen met maskers en
feestmutsen. En dus werden ook
feestmaskers, hoeden en feestmutsen
verboden. Mensen gingen zich
verkleden, zodat de politie ze niet zou
herkennen. Daarom werden ook
verkleedkleren verboden. En zo
kwamen er steeds meer regels. Je
mocht zelfs niet meer lachen en
zingen!

Jaren later...

Jaren later, op een winteravond, liep de
koning over straat. Het was ijskoud. Hij
liep langs een huis toen hij plotseling
binnen muziek hoorde. Nieuwsgierig
keek hij door het raam. Daar waren
mensen stiekem de verjaardag aan het
vieren van een ziek kind. Ze hadden
rode neuzen opgezet om haar vrolijk te

maken, er waren clowns met witte
gezichten en verkleedkleren, ze lachten
en zongen een lied. De koning
herinnerde zich hoe zijn vader en
moeder vroeger dat liedje zongen bij
zijn verjaardag. Het hart van de koning
smolt. En hij begon zachtjes mee te
zingen met het liedje.

Plotseling...

Ineens werd hij door twee soldaten ruw
vastgepakt. De koning schrok zich een
ongeluk! "U wordt gearresteerd! U
heeft een rode neus, en dat is
verboden!" "J-Ja maar... zei de koning,
dat komt door de kou!" "U heeft een wit
gezicht, en dat is verboden!" "D-dat
komt door de schrik!" "U heeft een
feestmuts op, en dat is verboden!" "D-
dat is mijn kroon!" "U hebt zich
verkleed als de koning, en dat is
verboden!" "M..maar ik BEN de koning!"

stamelde de koning. "Ja, ja!" zeiden de
soldaten. "En wij zijn zeker Bassie en
Adriaan? De echte koning zou hier
nooit staan zingen, want zingen is
verboden!" De koning werd door de
soldaten naar de gevangenis gebracht.

De volgende dag...

De volgende dag, toen het licht was
geworden, schrokken de soldaten zich
een hoedje, want ineens zagen ze dat
het WEL de koning was!! "W..we
hebben alles precies volgens de regels
gedaan" zeiden ze. "Rode neuzen, witte
gezichten, feestkleren, lachen en
zingen zijn toch verboden?" En angstig
keken ze naar de koning. Maar deze
begon hartelijk te lachen. Hij schaterde
het uit. "Jullie hebben mij gisteren een
mooie les geleerd!" zei hij tegen de
soldaten. "Nu begrijp ik wat een
domme koning ik ben geweest! De
regels zijn er voor de mens, niet de
mens voor de regels! Vanaf vandaag
mag iedereen weer feestvieren. Maar ik
maak één nieuwe regel: iedereen die
een rode neus heeft wordt gratis
thuisgebracht door mijn soldaten!

En zo liep het toch nog goed af met het
carnaval in dat land. En de mensen
daar leefden nog lang en gelukkig!

bron: Cats-kids

Voor onze kinderen en kleinkinderen

De koning en het Carnaval

Verboden carnaval te vieren!
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Aankondigingen

Werkten mee:

Kathleen Asselman

Sylvie Cotthem

Cindy D’hoe

Hadewych Daem

Lynn Deschuyteneer

Bjorn Franck

Kirsten Fernandez-Suarez

Veerle Heemers

Greet Merlevede

Elke Ots

Ina Schouppe

Evi Tortelboom

Karmen Van Den Houtte

Margot Van Espen

Karin Van Hover

Kevin Van Poel

Jens Van Wesemael

Ans Vertommen

Kernredactie:

Marleen Bastaerts

marleenbastaerts@hotmail.com

Kathleen Meskens

guenleen@hotmail.com

Manu Langerock

langerockm@strafael.zkj.be

Francis Pitteurs

francispitteurs@skynet.be

Chris Van der Perre

chris.vanderperre@skynet.be

Prijsbepaling “Samen Thuis”

20 €: abonnement en verzending

40 €: steunend lid

(inclusief abonnement)

130 €: reclamelid

(inclusief abonnement)

Verkoop losse nummers aan de

receptie : 4 €

Contact:

WZC Sint-Rafaël

Kasteelstraat 14

1770 Liedekerke

Tel 053 66 65 79

www.zorg-saam.be

Verantwoordelijke uitgever:

Manu Langerock

email: langerockm@strafael.zkj.be

Kerstfilm op de rolkrant:

- Op 21 december: in beide residenties

Eindejaarsfeest. We sluiten 2021 af met een
aperitiefje op de kamer:

- Op 28 december: in Residentie Sara A-kant

- Op 29 december: in Residentie Sara B-kant

- Op 30 december: in Residentie Rafaël

Driekoningen rondgang:

- Op 6 januari: in Residentie Rafaël
- Op 7 januari: in Residentie Sara

Verzorgd avondmaal:

- Op 11 januari en 8 februari: in Residentie Rafaël
- Op 18 januari en 15 februari: in Residentie Sara

Gerodent komt langs:

- Op 31 januari: in Residentie Sara
- Op 1 februari: in beide residenties
- Op 4 februari: in Residentie Rafaël


