
VOORWOORD

Beste lezers,

We werden in het voorbije jaar heel erg
met de broosheid en de relativiteit van
het leven geconfronteerd.
We waren verdrietig om iemand die
plots wegviel, voelden diepe pijn omdat
covid ons geen afscheid liet nemen…
Er kwamen lege plaatsen aan tafel;
gesprekspartners bleven voor altijd
afwezig; het onvoorziene alleen-zijn viel
en valt ons zwaar.
Corona heeft het aantal overleden
dierbaren immens groot gemaakt…
Als dan iemand begripvol luistert,
ondanks de jachtigheid van de dag
toch even naast ons blijft staan; als
iemand een arm om onze schouders
legt, vriendelijk telefoneert, even zwaait
of knipoogt, gebeurt het schone
wonder van troost, van langzame
berusting, van prille groei van nieuwe
levenskracht.
Hoe mooi dat november onze doden
speciaal gedenkt. Hoe goed dat we
SAMEN kunnen rouwen. Ook verdriet is
een bindteken-tussen-mensen.
“Gedeelde smart is halve smart.” Het
blijft zo waar.

December komt rap dichtbij. Hebben
jullie ook het gevoel, dat de jaren
vliégen? Sommige dagen durven lang
duren; 12 maanden zijn zó om.

Als alles blijft zoals het vandaag is, als

we weer een beetje meer naar buiten
mogen komen en SAMEN mogen zijn:
dan kunnen we als vanouds VIEREN. Of
het nu om de Sint-Maarten van 11
november of over de 6 december-
Sinterklaas gaat: het bijzondere
kinderfeest willen we niet missen.. Daar
hebben we toch geen dure geschenken
voor nodig? Al eens gezien hoe
weinig/ hoe kort de kids daar mee
spelen? Want wàt maakt kinderen in-
blij? Een attentie, wat lekkere snoep:
zeker. Maar vooral de aanwezigheid

van vader en moeder en zo mogelijk
ook van de grootouders. Als kinderen
liefdevolle aandacht voelen, hartelijke
tijd “zomaar” krijgen, zich geborgen
weten…: dan voelen ze zich toch de
koning/de Sint te rijk?
Het feest van de Sint is ook een vier-
dag voor ons, zogezegd volwassen
mensen. Want wat willen we meer

laten aanvoelen – en wat maakt ons
zelf gelukkiger – dan spontane en
duidelijke genegenheid? Sint-Maarten
en Sinterklaas staan symbool voor
vanzelfsprekende vriendelijkheid onder
àlle mensen. Waar wachten we op om
van 11/11 of van 6/12 een echte
hoogdag te maken?

25 december: KERSTDAG. FEEST met
hoofdletters. God werd mens onder de
mensen. Christus is ons voor altijd
nabij. Da’s een moedgevende zekerheid
voor wie willen geloven.
In een recente tv-mis vanuit de Sint-
Carolus Borromeuskerk in Antwerpen,
hoorden we monseigneur Bonny
zeggen: “Sinds Bethlehem is de hemel
niet meer boven, maar naast en midden
onder ons.” Da’s toch een schone
gedachte, een deugddoend weten?
In deze tijd van verwarring, van rampen,
van oorlogen, van te grote rijkdom en
van mensonwaardige armoede, van
duizenden vluchtelingen over de hele
wereld, is het niet meer simpel leven.
“Waarom laat God dat toe?” horen we
dan. Omdat Hij de mens alle vrijheid
geeft, omdat hij in de mensen blijft
geloven. Het is aan ons om het roer om
te gooien, elk in onze eigen omgeving,
hier en nu.
Ons altijd weer gedragen als
verbondenen, als verantwoordelijken
voor elkaar, oog en oor hebben voor
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wie met ons “een eind weegs gaan”: dat is onze menselijke opdracht waaraan we,
vooral in deze dagen, worden herinnerd.

Daarom, lieve medemensen, met heel ons hart:
“Zorgen wij goed voor elkaar:
’t is onze vurige wens
voor november en december,
voor Kerst en voor Oud-Jaar."

Met een warme knuffel van Chris en van twee vriendinnen in onze Residentie Rafaël

Beste lezers,

Hierbij belangrijke informatie over de vergrijzing:

Met de stijgende levensverwachtingen worden steeds meer
mensen oud en zeer oud. Met andere woorden: de bevolking
vergrijst. Ouderen zullen dus een groter en belangrijker deel
gaan uitmaken van onze samenleving. Bovendien komt er
een nieuwe generatie senioren aan die op een andere manier
in het leven staat en andere verwachtingen koestert dan de
huidige generatie senioren. Ook dat brengt nieuwe kansen
en uitdagingen met zich mee.

Maar eerst enkele interessante cijfers op een rij:

+100%

Groei aantal 60-plussers: +93%
Het aantal 60-plussers in België verdubbelde in een
tijdspanne van 65 jaar: van 1.465.058 60-plussers in 1955
naar 2.928.217 60-plussers in 2020 (FOD Economie).

4 mln

60-plussers in 2050: 4.000.000
In 2050 zijn 4 miljoen Belgen ouder dan 60 jaar, waarvan
1,25 miljoen ouder dan 80 jaar.

87

Levensverwachting in 2050: 87
De gemiddelde levensverwachting steeg van ongeveer 67
jaar in 1955 tot 81,8 jaar in 2019. In 2050 zal deze gestegen
zijn tot bijna 87 jaar (FOD Economie).

9x

Vergrijzing binnen vergrijzing

Er is sprake van vergrijzing binnen vergrijzing: het aantal 60-
plussers zal verdrievoudigen, het aantal 80-plussers zelfs
vernegenvoudigen.

91

Stijging niet-actieven
In 2050 zullen er veel meer niet-actieven zijn dan nu. Per
100 actieven stijgt het aantal niet-actieven in Vlaanderen
van 66 naar 91, in Wallonië van 69 naar 88 en in Brussel van
65 naar 73. Deze spectaculaire stijging dient vooral
toegeschreven te worden aan de vergrijzing.

1 op 2

1 op 2
In 2060 zal België één gepensioneerde per twee werkenden
tellen
(FOD Sociale Zekerheid).

Bron: Het Kenniscentrum 60plus is een not-for-profit
initiatief dat kennis
over de seniorenmarkt verzamelt, analyseert en presenteert.

Met vriendelijke groet,

Manu Langerock
Directeur
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RESIDENTIE SARA

Munt & Mirte

Dag iedereen,

Door corona hebben we een jaartje
overgeslagen, maar…dit jaar zijn we
opnieuw op bedevaart geweest!
We reden naar de kapel van Onze-Lieve-
Vrouw ter Muylem. Deze kapel heeft
een speciale plaats in het hart van
enkele bewoners; de ideale plek dus om
even te bezinnen. Links en rechts van
de kapel prijken twee prachtige
zomerlindes.
De kapel wordt prachtig onderhouden
door buurtbewoners. Die zorgen er ook
voor, dat er altijd een bloemetje of een
plantje staat.
Zoals steeds hebben we ook nu onze
bedevaart afgerond met een traktatie.
Een lekker ijsje van bij de smulhoeve
was een fijne verfrissing op deze mooie
dag.

Lynn

Op bedevaart...
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RESIDENTIE SARA

Koriander & Marjolein

“Hier zèmme met de mosselen”

In september hebben onze bewoners kunnen
genieten van een goeie “mossel-friet”. De
Zeeuwse maaltijd viel erg in de smaak; vele
buikjes werden goed gevuld.
De foto’s spreken voor zich.
Een bewoonster haalde spontaan
herinneringen boven en zong het “Liedje van
de mosselman”. Velen zullen dat liedje nog
kennen. We laten de volledige songtekst hier
volgen.
Veel zingplezier.

Bjorn

“Zeg ken jij de mosselman
De mosselman
De mosselman

Zeg ken jij de mosselman
Die woont in Scheveningen

Zeg ken jij de mosselman
De mosselman
De mosselman

Ja ik ken de mosselman
Die woont in Scheveningen.

Samen kennen we de mosselman
De mosselman
De mosselman

Samen kennen we de mosselman
Die woont in Scheveningen.”
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Tijm & Lavendel

Herinneringswandeling
in Residentie Rafaël

Op 21 september konden we eindelijk
nog eens naar onze vorige site,
Residentie Rafaël.- Corona had dat tot
nu toe onmogelijk gemaakt.- Sommige
bewoners hebben er jaren gewoond,
anderen hadden er al veel over gelezen
en een en ander over gehoord.
Iedereen was heel benieuwd.

De weergoden waren ons goed gezind.
4 busjes-met-chauffeur stonden klaar.
Het personeel had zich mooi verkleed.
We zagen onmiddellijk de prachtige
tuin. De geitjes verwelkomden ons.
Gedichten en verzen voerden ons naar
de grot, een plek waar de bewoners tot
rust konden komen. Daarna liep de
wandeling verder naar de belevingstuin.
Onze ogen kregen er niet genoeg van.
We haalden vele herinneringen op;
“vroeger zag het er hier “zo” uit…”

Bij een verfrissend glaasje konden we
honderduit napraten.

Een dikke pluim voor de organisatoren.
Het was een ongelooflijk mooie dag. Bij
vele vroegere bewoners vloeiden
traantjes. Wat missen ze een mooie,
groen tuin….!

Ans en Ingrid
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RESIDENTIE RAFAEL

Hop & Mout

Voorstelling ergotherapeut

Mijn naam is Jordi Van Isterdael.
Ik ben 24 jaar oud. Ik woon in Liedekerke; ik ken de
streek dus van binnen en van buiten.
In mijn vrije tijd speel ik voetbal bij FC Erembodegem.
Begin dit jaar studeerde ik af als ergotherapeut.
Nu, 9 maand later, werk ik hier op de
woongemeenschap Hop en Mout. Ik vervang er
Margot die op zwangerschapsverlof is.
Een uitdaging...

Jordi

Herders, Hij is geboren
in ’t midden van de nacht.
Die zo lang van tevoren
de wereld heeft verwacht.
Vrolijk, o herderkens, zongen de engelkens,
zongen met blijde stem:
“Haast u naar Bethlehem.”

Er is een Kindeke geboren op aard. (bis)
’t Kwam op de aarde voor ons allemaal. (bis)

’t Kwam op de aarde en ’t had er geen huis. (bis)
’t Kwam op de aarde en ’t droeg al zijn kruis. (bis)

Er is een Kindeke geboren in ’t strooi. (bis)
’t Lag in een kribbe, bedekt met wat hooi. (bis)

De herderkens lagen bij nachte,
zij lagen bij nacht in het veld.
Zij hielden vol trouwe de wachte,
zij hadden hun schaapjes geeld.
Daar hoorden zij d’engelen zingen,
hun liederen vloeiend en klaar.
De herders naar Bethlehem gingen,
’t was tegen het nieuwe jaar.

Toen zij er te Bethlehem kwamen,
daar schoten drie stralen dooreen:
Een straal van omhoog zij vernamen,
een straal uit de kribbe beneen.
Toen schoot er een straal uit hun ogen
en viel op het Kindeke teer.
Zij stonden tot schreiens bewogen,
en knielden bij Jezus neer.

Kerstmelodietjes...

Kennen jullie ze nog?
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RESIDENTIE RAFAEL

Hemelhuize

Klaver & Oleander

Dansen...

Onlangs werd in de cafetaria nog eens een dansnamiddag georganiseerd. Ik
sprak er met een bewoonster over. “In onzen tijd werd er veel gedanst”, vertelde
ze. “Maar nu ben ik te oud geworden om te dansen… Want ik ben bang om te
vallen; ik ben niet meer zo goed te been.”
Op de - nu weer maandelijkse- dansnamiddagen staat de dansvloer telkens
weer vol. De bewoners herbeleven hun herinneringen als de muziek wordt
gespeeld die er toen ook bijhoorde. Er komen vele emoties naar boven.
Bewoners denken aan hun trouwdag, aan uitgaan, aan een “slow” met hun
partner.. Dat zijn goede redenen om deel te nemen aan de dansnamiddag. Het
ritme en de vrolijke sfeer laten de mensen spontaan bewegen. De vrolijkheid
waarmee de meesten aan het dansen zijn, werkt aanstekelijk; iedereen begint
mee te doen: op de dansvloer, op een stoel, in een rolstoel.
Vrijwilligers en ergotherapeuten dansen op vele manieren met alle bewoners die
het verlangen.
“Ik kan nu misschien niet meer zo goed dansen, maar voor de sfeer en de
gezelligheid kom ik altijd naar de dansnamiddag”. Zo vertelde mij de
bewoonster die ik interviewde.
Voor iedereen die twijfelt: een leuke aansporing om in de toekomst mee te
doen.

Kevin
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RESIDENTIE RAFAEL

De Waterlelie
Verhuis…

Vrijdag 1 oktober wordt een historische dag
voor het dagcentrum. Op deze dag wordt er
namelijk (tijdelijk) verhuisd!
In afwachting van de nieuwbouw zullen we
voorlopig in de vroegere afdeling “Vogelzang”
wonen.
Onze bewoners tellen volop af naar 1 oktober.
We vinden onderstaand gedicht wel
toepasselijk om onze verhuis mooi aan te
kondigen.

Een nieuwe plek
om eigen te maken

Een nieuwe plek
om gewend aan te raken

Een nieuwe plek
om kleur aan te geven

Maar vooral om samen
het leven te leven.

Vele groeten,
De Waterlelies

Gezien het jachtseizoen op fazantenhennen loopt van 15 oktober tot 31
december (hanen 1 maand langer) is dit een product, mede door zijn lekkere
smaak, dat zeer gegeerd is voor de eindejaarsfeesten.

Bereidingswijze:

Het witloof kuisen, het achterste kort afsnijden en met de punt van een mes
het kegelvormige hart er uit halen (bitter). Laat voor 1 derde gaar (± 10’)
worden in klontje boter, beetje water, sap van ½ citroen, peper zout en
nootmuskaat. Krokant gaar: uitnemen en laten uitlekken.
Bak het witloof aan.
Kruidt de fazanten met peper en zout zowel aan de binnenkant als aan de
buitenkant.
Kleur de fazanten langs alle zijden goudbruin in bakboter. Gebruik hiervoor
een cocotte of een diepe kom met deksel.
Déglaceer met de kalfsfond, leg er het witloof en een takje rozemarijn bij.
Laat alles onder gesloten deksel verder samen garen in de oven op 160°C of
op een zacht vuurtje gedurende een 35-tal minuten.
Tussendoor regelmatig overgieten met de jus zodat het vlees niet uitdroogt.
Opletten dat de fazanten niet overgaar zijn, want dan is het vlees vlug te
droog en taai.
Neem ze uit de kom of cocotte, en versnij de fazanten. De bouten kan je in 2
snijden en de filets kan je in plakjes snijden.
De jus samen met het witloof heel lichtjes binden met wat bruine roux.
Schik de ingrediënten op een bord en dien op.

Serveer met gebakken krieltjes, kroketjes of een andere frituuraardappel.

Tip: Zowel de haan als de hen van de fazant zijn even goed van smaak.
Alleen is de hen wat fijner van textuur en daardoor meer aangewezen.

Andere mogelijkheden:
Fazantenfilet is uiteraard ook een mogelijkheid. Alleen zal de gaartijd veel
minder zijn (ongeveer 10’ in de oven op 160°C) . Het witloof zal zo goed als
volledig moeten voorgegaard zijn.
In plaats van kalfsfond kan je ook wildfond gebruiken.

Prettige feestdagen!

Jean-Louis

Fazant op Brabantse wijze
(4 personen)

Nieuws uit onze keuken

Ingrediënten:

2 fazanten
bakboter
zout, peper
rozemarijn, nootmuskaat
8 stronken klein witloof
½ citroen
2 dl kalfsfond
bruine roux
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Residentie Sara

NIEUWS OVER BEWONERS

Een bloempje voor de jarigen

12 november: dhr. Marcel Bultynck, Munt en Mirte
23 november: mevr. Simonne De Beul, Tijm en Lavendel
27 november: mevr. Jeanne De Brabanter, Tijm en
Lavendel
30 november: mevr. Maria Van Rossem, Koriander en
Marjolein
30 november: mevr. Maria Van Opdenbosch, Tijm en
Lavendel
30 november: dhr. Marcel Linthout, Tijm en Lavendel
4 december: mevr. Elianne Van Limbergen, Munt en Mirte
7 december: mevr. Eudoxie Van den Borre, Koriander en
Marjolein
9 december: mevr. Yvette Nevens, Koriander en Marjolein
22 december: mevr. Maria De Luyck, Koriander en
Marjolein
24 december: mevr. Rosa De Strooper, Tijm en Lavendel
25 december: mevr. Hiliane Sorgeloos, Munt en Mirte
25 december: mevr. Paula Van Der Schueren, Koriander
en Marjolein

Residentie Rafaël

9 november: mevr. Agnes Eeman, Poortje
10 november: mevr. Iliane Van den Storme, Linde en Maretak
19 november: mevr. Elza Demaegd, Linde en Maretak
21 november: mevr. Denise Fieremans, Hop en Mout
25 november: mevr. Albertina Christiaens, Klaver en Oleander
26 november: mevr. Agnes De Vos, Klaver en Oleander
29 november: dhr. Achille De Dier, Hop en Mout
29 november: dhr. Marcel Laurent, Klaver en Oleander
4 december: mevr. Julia Heymans, Dille en Kamille
5 december: mevr. Maria Beeckman: Klaver en Oleander
6 december: mevr. Yvonne Couck, Linde en Maretak
6 december: mevr. Odille Asselman, Linde en Maretak
7 december: mevr. Georgette Stalpaert, Linde en Maretak
9 december: dhr. Albert Minner, Hop en Mout
9 december: mevr. Odette De Schuytteneer, Linde en Maretak
9 december: mevr. Georgette D’haeseleer, Hop en Mout
9 december: mevr. Alice Appelmans, Linde en Maretak
12 december: mevr. Jeanine De Brabanter, Linde en Maretak
14 december: dhr. Rene Asscherickx, Linde en Maretak
18 december: mevr. Margaretha Van Brempt, Hop en Mout
18 december: dhr. Rufinus Delcourt, Linde en Maretak
21 december: dhr. Michel Cools, Hop en Mout
21 december: mevr. Gilberte Simmelon, Dille en Kamille
21 december: dhr. Roger Goossens, Linde en Maretak
22 december: mevr. Maria Van Valckenborgh, Linde en Maretak
22 december: mevr. Maria Berghmans, Klaver en Oleander
26 december: dhr. Gaston Van den Borre, Linde en Maretak
28 december: dhr. Clement Deweghe, Linde en Maretak
28 december: mevr. Ghislaine Van Pottelbergh, Hop en Mout
30 december: mevr. Georgette Van den Borre, Linde en Maretak
30 december: mevr. Irene De Maegd, Klaver en Oleander
31 december: dhr. Rene Verlie, Hop en Mout
31 december: mevr. Lucienne Heremans, Linde en Maretak
31 december: dhr. Etienne Strypens, Linde en Maretak

Van harte welkom
Residentie Sara

Van harte welkom op Dille en Kamille

Mevr. Francine De Schrijver, afkomstig van Mere
Dhr. Herman Pots, afkomstig van Denderleeuw

Van harte welkom op Linde en Maretak

Dhr. Jan Van Vaerenbergh, afkomstig van Denderleeuw
Mevr. Jeanine De Brabanter, afkomstig van Denderleeuw
Dhr. Rufinus Delcourt, afkomstig van Affligem
Mevr. Godelieva Triest, afkomstig van Liedekerke

Van harte welkom op Klaver en Oleander

Dhr. Jean-Baptiste De Wetter, afkomstig van Denderleeuw
Mevr. Jacqueline Boedt, afkomstig van Mol

Van harte welkom op Munt en Mirte

Mevr. Godelieve Couck, afkomstig van Liedekerke
Mevr. Christiane Vanlulle, afkomstig van Bever
Mevr. Elisa De Backer, afkomstig van Liedekerke

Van harte welkom op Koriander en Marjolein

Mevr. Yvette Nevens, afkomstig van Liedekerke
Dhr. Marcel Lievens, afkomstig van Liedekerke
Mevr. Maria De Wolf, afkomstig van Roosdaal
Mevr. Eudoxie Van den Borre, afkomstig van Liedekerke

Van harte welkom op Tijm en Lavendel

Mevr. Marie-Thérèse Arys, afkomstig van Affligem
Mevr. Emilienne Van Geert, afkomstig van Denderleeuw
Dhr. Marcel Borghys, afkomstig van Roosdaal

Residentie Rafaël
Welkom!
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NIEUWS OVER BEWONERS

Voor altijd bij de Heer

Residentie Rafaël

Residentie Sara

Dille en Kamille:

Op 31 augustus overleed op 74-jarige leeftijd,
dhr. Etienne Van Ginderdeuren
Op 7 september overleed op 88-jarige leeftijd,
mevr. Maria Raes
Op 17 september overleed op 77-jarige leeftijd,
dhr. Wilfried De Maeghd

Linde en Maretak:

Op 6 oktober overleed op 87-jarige leeftijd,
mevr. Alice Van Kelekom

Hop en Mout:

Op 9 juli overleed op 83-jarige leeftijd,
dhr. Hendrik Van Meer
Op 4 oktober overleed op 90-jarige leeftijd,
mevr. Julienne Meert

Klaver en Oleander:

Op 28 juni overleed op 90-jarige leeftijd,
mevr. Jeanette Sonck
Op 1 augustus overleed op 89-jarige leeftijd,
mevr. Denise De Weirdt
Op 26 augustus overleed op 79-jarige leeftijd,
dhr. Lucien Van Herreweghen
Op 2 september overleed op 71-jarige leeftijd,
dhr.Ghislain Van de Perre

Koriander en Marjolein:

Op 8 augustus overleed op 93-jarige leeftijd dhr. Rufin
Breynaert
Op 8 augustus overleed op 96-jarige leeftijd mevr.
Leonie Van Den Haute
Op 17 september overleed op 87-jarige leeftijd mevr.
Rosine Ruysseveldt
Op 17 september overleed op 86-jarige leeftijd dhr.
Marcel Lievens

Tijm en Lavendel

Op 25 juli overleed op 88-jarige leeftijd dhr. Albert De
Ryck

Naamfeest van Rafaël

Beste bewoners,

Het is zinvol om jaarlijks eens stil te
staan bij de naam van onze
voorziening. Waarom hebben de
initiatiefnemers destijds de naam
Rafaël gekozen en heeft dit vandaag
ook nog een betekenis?

Enerzijds was de start van de
voorziening rond de periode van het
feest van de aartsengel Rafaël. Dat er
gekozen werd voor een naam uit de

bijbel maakt ook duidelijk, dat de
invulling van onze maatschappelijke
opdracht door christelijke waarden
wordt geïnspireerd.
Anderzijds vinden we ook onze
maatschappelijke opdracht terug in het
verhaal van Tobit. De opdracht is wel
doorheen de 60 jaren van het bestaan
van de voorziening geëvolueerd, maar
blijft in essentie dezelfde: oudere
medemensen helpen bij de
ongemakken van het ouder worden.

Vroeger was het doel: ouderen een
rustige oude dag te bieden. Daarom
noemden de mensen deze
voorzieningen ook rusthuizen. Mensen
kwamen er voornamelijk om te rusten.
Later streefden we ernaar om oudere
mensen goed te verzorgen op hun
kamer. Daarom noemden we ze rust-
en verzorgingstehuizen. Ouderen
kwamen er voornamelijk om verzorgd
te worden. Nog later kwam daar ook
het aspect animatie bij, wanneer er tijd
voor was. De laatste jaren hebben we
meer aandacht voor het verblijf, het
comfort, het wonen. De kamers werden
groter en voorzien van alle comfort. Nu
hebben we meer aandacht voor jullie
welzijn. We willen ook dat jullie hier

gedurende jullie verblijf iets te beleven
hebben.

Wij werken ervoor dat alle bewoners
een goede oude dag krijgen. Dit was
toen zo en is op vandaag nog altijd zo.
Om trouw te blijven aan onze opdracht
is het goed om die regelmatig in
herinnering te brengen. Dit is dan ook
de betekenis van het vieren van onze
patroonheilige Sint-Rafaël.
Naast het aandacht schenken aan dit
naamfeest in de misvieringen en in ons
huiskrantje “Samen thuis”, bieden we
alle bewoners en medewerkers een
gebakje aan. We hebben immers iets te
vieren.

Manu Langerock

We vieren het naamfeest van Rafaël
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Vinger aan de pols

Wij zullen als zorgorganisatie
deelnemen aan de HALT 2021 studie (
Healthcare-associated Infections and A
ntimicrobial use in Long-Term Care
Facilities).

De (Europese) HALT-studies worden
sinds 2009 georganiseerd door
Sciensano (voormalig Wetenschappelijk
Instituut Volksgezondheid of WIV-ISP)
en beogen de prevalentie van
zorginfecties en antimicrobieel gebruik
in chronische zorginstellingen te meten
aan de hand van een

gestandaardiseerde methodologie,
ontwikkeld door het Europees Centrum
voor Ziektepreventie en –bestrijding
(ECDC). Dit moet toelaten om trends in
zorginstellingen op te volgen en noden
tot interventie, opleiding en/of
additionele middelen voor
infectiecontrole te bepalen.

Het jaar 2020 was door de pandemie
een uitzonderlijk jaar betreffende
infectiepreventie en -controle in de
chronische zorginstellingen. Daarom
wordt deze studie in België herhaald
om de invloed van COVID-19 op de
beschikbaarheid van
infectiepreventiemiddelen, het
voorkomen van zorginfecties en de
invloed op het
antibioticavoorschrijfgedrag te
onderzoeken en te vergelijken met de
resultaten van voorgaande en
toekomstige (Europese) HALT-studies.

De studie vindt plaats op één enkele

dag tussen 1 september en 30
november 2021. De resultaten van deze
studie zullen verwerkt worden tot een
nationaal rapport. Als organisatie
zullen wij eveneens een individueel
feedbackrapport ontvangen met de
eigen resultaten vergeleken met de
nationale cijfers.

Graag vragen wij hiertoe jullie
medewerking. Zo kunnen we ons
steentje bijdragen voor een groter
geheel. Er zal jullie dan ook via een
document jullie toestemming bevraagd
worden. Er zijn geen bijkomende
handelingen naar de bewoner, alle
nodige gegevens worden uit het
zorgdossier gehaald.
Voor meer informatie, kan u altijd
mailen naar heemersv@strafael.zkj.be
of spring gerust binnen.

Veerle
Directeur zorg en kwaliteit

Studie HALT 2021

Als je een kaarsje ziet branden

Als je een kaarsje ziet branden
Zo’n vlammetje kwetsbaar en klein
Dan smelt je een beetje van binnen
En kun je haast niet boos meer zijn
Zo’n vlammetje wil je beschermen
Je vouwt er je handen omheen
Als je voelt hoe je vingers gaan gloeien
Kijk dan eens goed om je heen, want
Kerst is het feest voor iedereen
Een feest voor ons allemaal
Bij Kerst gaat het niet om verschillen
Maar hoort iedereen bij elkaar

Tijl Damen
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Kwaliteit in onze zorg - Warme zorg

Verslag Familieraad Residentie
Rafaël 14-09-2021

Agenda:

• Verwelkoming
• Terugblikken op de voorbije

periode (COVID-19)
• Evaluatie algemene zorg- en

dienstverlening
• Evaluatie maaltijdzorg
• Toelichting projecten
• Varia
• Gezellig samenzijn

1.1 Verwelkoming

• START FILMPJE + bij aankomst
glaasje aanbieden

• https://www.youtube.com/
watch?v=lSSEFXfmb5A&t=9s

1.2 Overlopen bevraging
tevredenheidsenquête Covid-19

We mochten maar liefst 40 antwoorden
ontvangen van familieleden verbonden
aan Residentie Rafaël, waarvoor dank.
Uiteraard zijn alle resultaten van die
vragenlijst intussen achterhaald.

Herhaling huidige maatregelen:

In de maatschappij wordt er een
verdere versoepeling doorgedreven. De
woonzorgcentra ontvingen ook
richtlijnen ingaande vanaf 1 september
2021.

• Er blijft een mondmaskerplicht
voor de bezoekers bij het zich
verplaatsen in de voorziening.
Bij bezoek op de kamer is het
mondmasker niet langer een
verplichting, ook niet tijdens een
wandeling in de tuin. Er wordt
dus niet langer onderscheid
gemaakt tussen nauwe
contacten (de zogenaamde
knuffelcontacten) en ‘sociale
contacten.’

• Er telt geen beperking meer op
het aantal bezoekers per
bezoekmoment. We vragen hier
wel naar redelijkheid i.f.v grootte
van de kamer.

• Er telt geen beperking meer op
het aantal personen aan tafel in
de cafetaria.

• Tijdens activiteiten mag u
aanwezig zijn MET mondmasker.

• Wie ondersteunt in de
maaltijdbegeleiding, kan
opnieuw ondersteunen in de

woonkamer MET mondmasker.

Graag benadrukken we nog even de
belangrijkste voorzorgsmaatregelen:

• Belang van mondmaskers
• Regelmatige handontsmetting

en afstand houden
• Ventilatie en verluchting van de

kamer

De vaccinatiegraad in ons wzc
bedraagt 97%. We merken dat dit
percentage geleidelijk zal groeien.

Vragen vanuit de familie aangaande
thema ‘COVID’:

• Vraag 1: Hoe kan het dat niet
iedereen verplicht wordt om een
vaccin te nemen? Enkele
familieleden maken zich zorgen
over niet-gevaccineerde
medewerkers. Zijn angstig dat
hierdoor het virus opnieuw kan
binnen sluipen. Tot op de dag
van vandaag blijft het nemen
van een vaccin een vrije keuze
van de bewoner en de
medewerker. We zetten als
organisatie heel erg in op
‘sensibilisatie en
verantwoordelijkheidszin’. Dat is
ook te zien aan de hoge
vaccinatiegraad.

• Vraag 2: Werd er al
gecommuniceerd rond een
eventuele 3e inspuiting?

Tot op vandaag kregen we als
woonzorgcentrum geen info over een
eventuele 3e inspuiting.

• Vraag 3: Testen jullie dagelijks
niet-gevaccineerde
medewerkers?

Neen, wij testen enkel bij symptomen.
Wij zetten als woonzorgcentrum in op
een sterk infectiebeleid, waarbij aan
iedere medewerker gevraagd wordt om
alle preventieve maatregelen zo goed
als mogelijk toe te passen.
Zelfs al ben je gevaccineerd, kan je nog
besmet raken of drager zijn, daarom
dat we heel erg inzetten op het
respecteren van ‘mondmasker dragen
en een correcte handhygiëne’. Vanuit
de overheid is teststrategie enkel
aangewezen in geval van lage
vaccinatiegraad.Voor ons wzc is dit
dus niet van toepassing

• Vraag 4: Waarom dragen onze
bewoners geen mondmasker
meer?

De bewoners verblijven in het wzc. Het
is hun woonplaats. Net als wij, hoeven
ze thuis dus geen mondmasker te

dragen.
In geval van quarantaine (zoals laatst
op Herfstvreugde) vragen wij wel om
het mondmasker te dragen.
Bewoners van een beschermde
woongemeenschap hoeven geen
mondmasker te dragen, omwille van de
dementieproblematiek.

1.3 Evaluatie woongemeenschappen

Herfstvreugde:

We weten dat de medewerkers die
anderstalig zijn, hun best doen om
Nederlands te praten. Maar wanneer
twee medewerkers, tijdens de
verzorging van een bewoner, franstalig
communiceren, dan maakt dit de
bewoner achterdochtiig

Hemelhuize:

- We merken op vandaag een verschil
in zorg in tegenstelling tot voor de
covid-periode.
- Familie is tevreden dat er dit jaar
meer aandacht zal besteed worden aan
de attitude van de medewerker en
vriendelijke omgang.
- GSM-gebruik tijdens de werkuren bij
medewerkers ligt hoog.

Zilverberk:

Grote tevredenheid (er was slechts 1
familie aanwezig)

Hop & Mout:

We zijn er ons van bewust dat de
voorbije periode op H&M best heftig is
geweest. Zowel het aantal zieken
gedurende de vakantie als de
afwezigheid van de
hoofdverpleegkundige, liggen aan de
basis van de problemen.
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Angelique zal tot 17 oktober afwezig
zijn. Alle mails die verzonden worden
naar het mailadres van Angelique
worden NIET gelezen. Gelieve uw
schrijven te richten naar Hop-mout@
strafael.zkj.be.

Ervaringen familie:

• De laatste maanden is H&M, het
H&M niet meer van vroeger. De
beleving bij familieleden is
verschillend. Andere familieleden
zijn dan weer zeer tevreden over
de zorg- en dienstverlening.

• Activiteiten worden gemist. Jordi
(ergo) start vanaf 16 september.

1.4 Evaluatie wonen en leven

Resultaten (RAPPORT Cluster Wonen
en leven) + Kwaliteitsprojecten
toelichten.
Werken aan kwaliteit betekent MET
bewoners, familie en medewerkers in
gesprek gaan over wat wonen, leven en
verzorgd worden in een
woonzorgcentrum inhoudt.
Want cijfers alleen
(kwaliteitsindicatoren) zeggen niet zo
veel.
PREZO stimuleert ons om slimme
oplossingen te bedenken voor meer
kwaliteit voor de bewoners en betere
werkprocessen.Werken aan veilige
zorg/wonen en leven, met respect voor
ieders waarden, wensen en behoeften.

Er waren drie opmerkelijke thema’s die
vaak naar boven kwamen en dit bij
verschillende bewoners.
Deze thema’s zijn: avondzorg,
eetkamerwerking en de attitude van de
medewerker.

Het komende jaar zullen er acties
ondernomen worden om met deze

thema’s aan de slag te gaan.

We kozen voor deze drie grote
projecten:

1. Het belang van wensen en
rituelen van bewoners tijdens de
avondzorg.

1. 1/3 van de bewoners op een
open woongemeenschap stelt
de eetkamerwerking in vraag.
Hoe komt dat?

1. De deontologische houding van
de medewerker.

Wenst u ons te volgen in de verdere
evolutie van deze projecten, dan kan u
alle informatie terugvinden op het
kwaliteitsbord in de gang naar de
kapel.

1.5 Evaluatie activiteiten

De mate waarin u tevreden bent over
het animatie- en activiteitenaanbod?
Familieleden zijn zeer tevreden van de
ergotherapeuten op de
woongemeenschap.
Op donderdag 16-09 zal Jordi Van
Isterdael starten als ergotherapeut op
Hop&Mout.

Aankondiging activiteiten:

• 21/09 : herinneringswandeling
• 23/09 : modeshow

Alle andere activiteiten kan u
terugvinden op de rolkrant.

1.6 Evaluatie maaltijdzorg

Familieleden zijn over het algemeen
tevreden over de maaltijden.
Op Herfstvreugde ervaren familieleden,
van bewoners die in de cafetaria eten,
dat er weinig ‘TIJD’ is om te eten.

Bewoners ervaren deze maaltijd als
weinig sfeervol. Het project rond
eetkamerwerking zal dit proces helpen
te verbeteren. Soms zijn er tekorten in
de au bain-marie, te weinig frietjes.
Ook toespijs blijft een probleem.

Jean Louis, onze chef kok, was
aanwezig tijdens de laatste
gebruikersraad van de bewoners op
Herfstvreugde. Alle verbeterpunten die
aangebracht werden, zijn intussen
aangepakt.
Hiervoor verwijs ik graag naar het
verslag van de gebruikersraad dat
uithangt op de woongemeenschap.

1.7 Vragen naar suggesties,
voorstellen, verwachtingen, verlangens
rond beleid en dienstenaanbod?

/

1.8 Vragen naar bemerkingen –
verbeterpunten

Het beginuur van de familieraad wordt
als goed bevonden.
Later starten zou betekenen, later
eindigen en met de wintermaanden
voor de deur, leek dit niet opportuun.
Er wordt aangegeven dat het voor
familieleden die werken niet altijd
evident is om hier tijdig te zijn, maar
dat men zich hiernaar kan schikken.

Kirsten
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kan u contact opnemen via

tel. 053 66 65 79 (Dhr. Langerock)
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Hoekje van de vrijwilliger

Onwezenlijke stilte

"Helaba, hoe is’t? Geen nieuws? ”
Dit kregen we steevast te horen als we
ons Godelieve tegenkwamen.
Een betere reporter kon Sint-Rafaël en
Liedekerke zich niet indenken. Zij was
de onovertroffen verbinding tussen
‘binnen’ en ‘buiten’.
Maar niet alleen dat. Zij was ook het
vaste nieuwsanker voor allen die op
een of andere manier betrokken waren
bij ons woonzorgcentrum, zowel
directie, medewerkers, vrijwilligers,
bewoners als hun familie.
Iedereen kende Godelieve en zij kende
iedereen. Het woord iedereen is hier
wel op zijn plaats want als een
rasechte inwoner van Liedekerke was
zij op de hoogte van nagenoeg
iedereen zijn stamboom. Uitgebreid kon
ze je inlichtingen verschaffen over de
verwevenheden van de verschillende
families. Geen enkele bijnaam was haar
onbekend.
Likkert was haar ankerpunt, ze sprak
gedreven over ‘de voifoek, d’atemet,’t
stretje’ hoe kon het ook anders dit was
het middelpunt van haar thuishaven.
Van hieruit had ze alle
gegevensbronnen bij de hand: de kerk,
de begrafenisondernemers, de
wekelijkse markt en de horecazaken.
Ver moest ze niet gaan om op de
hoogte te zijn van het reilen en zeilen
van haar geboortedorp en voor het
vergaren van nieuwtjes uit de
omliggende gemeentes had ze een
uitgebreid telefonisch netwerk van

‘informanten’.
Menselijke contacten waren voor haar
zeer belangrijk. Niet alleen
verslaggeven was haar grote doel maar
vooral om, met een groot hart en
onbaatzuchtige inzet, er te zijn voor
iedereen die haar hulp nodig had.
Steeds heeft ze gezorgd voor haar
familie en vrienden maar daarnaast
heeft ze zich ten volle ingezet voor
haar tweede thuis ‘Sint-Rafaël’.
Vooral de afdeling ‘Hemelhuize’ lag
haar nauw aan het hart. Dus ging,
zonder te mankeren, haar vinger in de
lucht bij de vraag wie kon helpen voor
een activiteit op haar vaste afdeling.
Niet alleen daar was ze er om te helpen
maar ook op de andere afdelingen was
ze graag gezien als wafelbakker en
invaller bij andere activiteiten want ja
Godelieve was altijd bereid om in te
springen waar nodig.
Ze maakte ook deel uit van de
werkgroep pastorale vrijwilligers. Ze
begeleidde de bewoners bij de
vieringen en het rozenhoedje. Ook in
deze kleinere groep was ze graag
gezien en gewaardeerd voor haar inzet.
Tevens was ze een trouw lid van het
‘zangkoor Sint-Rafaël’ en als altstem
werkte ze vol enthousiasme mee aan
de opluistering van de vieringen.
Kortom, Godelieve was een
duizendpoot in Sint-Rafaël. Jarenlang
zette ze zich met hart en ziel in voor
het welzijn van de bewoners en voor
het goed functioneren van ons
woonzorgcentrum.
Maar naast al deze dingen was ze onze

goede en dierbare vriendin. Iemand
met een warme, eenvoudige en
gedienstige persoonlijkheid waar je je
goed bij voelde. Door de jaren heen
werd ze zodoende als een zorgzame
zus.
Samen lachen, zingen, dansen, blij zijn;
samen verdriet en zorgen delen; samen
iets drinken en eten; samen zoeken
naar haar sacoche, samen zovele
dingen…
En dan plots, onverwachts is er geen
‘samen’ meer.
Geen warmte meer maar een kille stilte;
ons hart gevuld met droevige
machteloosheid en onbegrip. Al is de
realiteit zo onwezenlijk toch moeten we
ze aanvaarden al zal dit moeilijk zijn.

Godelieve bedankt voor je gulle hart en
handen, je vriendschap, je inspirerende
betrokkenheid, je genegenheid en alles
wat niet in woorden te vatten is maar
in ons hart leeft.

Je hebt ons verlaten zoals je dat altijd
deed:

“ Allé salut ik ben weg! ”
We keken direct om maar zagen je niet
meer…

Met een dankbaar hart,
in naam van zovelen,

Roos

Geboren te Liedekerke op
28 november 1942

Overleden te Liedekerke op
18 augustus 2021

Godelieve Segers
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Over onze medewerkers

Residentie Sara

Op 18 augustus overleed op 78-jarige leeftijd mevr.
Godelieve Segers,
vrijwilligster in ons woonzorgcentrum.
Op 2 september overleed op 88-jarige leeftijd dhr. Sylvain
Van Vaerenbergh,
schoonvader van Christine Perreman, collega op Munt en
Mirte.

Onze deelneming

Residentie Sara

Op 10 september werd “Lisandro”
geboren, zoontje van Tatiana Flores Rojas,
collega op Tijm en Lavendel.

Op 24 september werd “Nolan” geboren,
kleinkindje van Bettina Lelong,
collega op Tijm en Lavendel.

Op 26 september werd “Levi” geboren,
kleinkindje van Annie Huyssen,
collega op Tijm en Lavendel.

Residentie Rafaël

Van harte proficiat!

Op 26 augustus werd “Victor” geboren, kleinkindje
van Hadewych Daem,
collega - coördinator vrijwilligers.

Van harte proficiat aan de ouders en grootouders!

De liefde leeft van kleine aardigheden

Dat schrijft Christine Wagener op een decembermiddag in haar dagboek.
En verder:

Heb je je partner al omhelsd vandaag? Of je kinderen een pluim gegeven?
Je buurvrouw bedankt voor haar steun?

Grote liefde bestaat uit veel kleinigheden. Kleine gebaren vol genegenheid
geven je het gevoel, dat je wordt bemind. Zo vergaat het andere mensen
ook.
Bedank daarom je man als hij de boodschappen heeft gedaan. Knuffel je
kinderen/kleinkinderen als ze iets voor je hebben getekend. Bedank de
postbode vandaag. Prijs het aanbod in de bakkerij en doe daarmee de
verkoopster een plezier…Dank eens extra allen die voor je zorgen. Dank je
team. Vraag je medebewoners hoe het met hen gaat.

Zelfs een simpele groet kan de dag van een medemens helemaal goed
maken.
En zelf zul je je ook blijer voelen.
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Advent, een spannend verhaal

De vier weken voorafgaand aan Kerstmis heten advent. In
deze periode wachten christenen op de komst van het
Kindje Jezus: ‘Davids Zoon, lang verwacht’, zoals een regel
uit het kerstlied ‘Stille Nacht’ beschrijft. Want profeten
hadden voorspeld, dat uit de familie van koning David een
nieuwe, bijzondere koning voort zou komen. ‘Adventus’ is
dan ook het Latijnse woord voor ‘komst’. Met de advent
begint ook het kerkelijk jaar.

Adventskalender

Er zijn veel tradities ontstaan om die lange, spannende
wachttijd in kleine stukjes op te delen. Zo bijvoorbeeld de
adventskalender die zo’n 150 jaar geleden in Duitsland zijn
oorsprong vond. Vanaf 1 december mag je daar iedere
avond één luikje van openen. Bij elk luikje hoort een
verhaaltje. Achter het laatste luikje, 24 december, zit meestal
een plaatje van Maria, Jozef en het kindje Jezus. Dan wordt
het verhaal van de geboorte verteld.

Adventskrans

Vanaf 1930 is in veel kerken en huizen een adventskrans te
zien. Dat is een krans van dennentakken met vier kaarsen
erop. Een krans vol symboliek ook. Het dennengroen verwijst
naar de kerstboom en dus naar Kerstmis. Groen staat ook
voor levenskracht, voor nieuw leven. De cirkel stelt Gods
eeuwige liefde voor. De vorm van de krans heeft te maken
met een huldiging of kroning: die van Jezus. De kaarsen
staan voor de vier zondagen tijdens de advent. Elke zondag
wordt er weer eentje extra aangestoken.

Gebed en meditatie

Naast de dagelijkse lezingen in de kerk (het ‘Lectionarium’)
die speciaal uitgekozen zijn voor de advent, bestaat er ook
een schat aan gebeden en meditaties die ons kunnen helpen
om die 4 weken adventstijd op te delen in dagelijkse
momentjes van gebed en bezinning. Een beetje zoals de
adventskalender doet, maar nu met lezingen, gebeden en
meditatie. Op die manier kunnen we ons dagelijks verder
verdiepen in de rijke betekenis van het kerstgebeuren.

Ik citeer een mooi poëtisch adventsgebed van Frans Weerts
“Uitzien naar Hem”, uit het gebedenboek “Over de drempel”,
geschreven door kardinaal Daneels en Iny Driessen (2014,pp
276-277). Het gebed verwijst naar de belangrijkste
adventsfiguren (de profeet Jesaja, Johannes de Doper,
Maria) en nodigt uit om in hun spoor te treden.
Advent is immers een tijd van bekering om ruimte te maken
in je innerlijke herberg, om de Heer te kunnen ontvangen in
plaats van Hem weg te sturen naar een stal in de vlakte. We
worden opgeroepen om wachters te zijn van ons hart, opdat
het niet onverschillig wordt voor eenzaamheid, armoede en
voor mensen die aan de zijlijn staan. Een hart vol stil
verlangen naar de aanwezigheid van de Heer in ons leven,
zoals Maria. We worden herinnerd aan de concrete werken
voor welzijn voor de ‘kleinen’ (Welzijnszorg). Jezus wordt
immers geboren kwetsbaar als een kind en zal zijn leven
lang de zijde van de ‘kleinen’ : de armsten, zondaars en de
uitgestotenen kiezen.

Uitzien naar Hem

Leer ons als profeten, Heer, uitzien naar uw licht
En laat ons dan ook weten uw liefdevol bericht.
Laat ons de oproep horen van wie reeds toekomst ziet
Want wie zich hieraan storen, missen uw vredeslied.

Doe ons een weg bereiden die kronkelpaden weert,
Laat ons het leven leiden dat Johannes de Doper leert.
Help ons de dalen vullen tot boven aan de rand
En wil U dan onthullen aan kleinen in het land.

Laat ons wachters wezen, niet ver van ’t heil vandaan
Om tijdig zonder vrezen naar Jezus toe te gaan.
Leer ons nu stil verlangen zoals Maria deed
En zoeken vreugdezangen voor ’t grote feest gereed.

(Frans Weerts)

Een verdiepende advent en een zalige Kerstmis
toegewenst

Luc Bouckaert
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Residentie Rafaël

Linde en Maretak - herfstdecoratie

Even terugblikken
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Residentie RafaëlDagcentrum - terras

Project koekoek
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Residentie RafaëlWandeling werelddag dementie
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Residentie RafaëlWandeling werelddag dementie
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Residentie Rafaël
Modeshow

Kapel
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Residentie Sara
Koriander en Marjolein - mosselen
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Residentie Sara
Optreden boomgaard
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Residentie Sara
Tijm en Lavendel - bedevaart

Spelnamiddag
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1 november - Allerheiligen

Mijn God,
Een aantal kinderen viert halloween;
ze amuseren zich kostelijk;
ze lopen rond als heksen en spoken,
doen griezelig,
proberen elkaar lachend
de stuipen op het lijf te jagen.
Ik zie het plezierig aan.
Ik hoop, mijn God,
dat ze ook nog Don Bosco kennen,
Damiaan en Moeder Teresa,
Cecilia en Jan Berchmans
en nog zoveel andere heerlijke
mannen en vrouwen,
jong en oud.
Mensen om van te dromen
en om van te houden,
mensen die het beste in ons wakker roepen.

Uitg. Ludo Vangilbergen

November

Het regent en het is november:
Weer keert het najaar en belaagt
Het hart, dat droef, maar steeds gewender,
Zijn heimelijke pijnen draagt.
En in de kamer, waar gelaten
Het daaglijks leven wordt verricht,
Schijnt uit de troosteloze straten
Een ongekleurd namiddaglicht.
De jaren gaan zoals zij gingen,
Er is allengs geen onderscheid
Meer tussen dove herinneringen
En wat geleefd wordt en verbeid.
Verloren zijn de prille wegen
Om te ontkomen aan den tijd;
Altijd november, altijd regen,
Altijd dit lege hart, altijd.

J.C. Bloem (1887-1966)

2 november - Allerzielen

De mensen van voorbij
wij noemen ze hier samen.
De mensen van voorbij
wij noemen ze bij namen.
Zo vlinderen zij binnen
in woorden en in zinnen
en zijn wij even bij elkaar
aan ‘t einde van het jaar.

De mensen van voorbij
zij blijven met ons leven.
De mensen van voorbij
ze zijn met ons verweven
in liefde, in verhalen,
die wij zo graag herhalen,
in bloemengeuren, in een lied
dat opklinkt uit verdriet.

De mensen van voorbij
zij worden niet vergeten.
De mensen van voorbij
zijn in een ander weten.
Bij God mogen ze wonen,
daar waar geen pijn kan komen.
De mensen van voorbij
zijn in het licht, zijn vrij.

Hanna Lam (1928-1988)
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11 november – Wapenstilstand

Vrede

Vrede, spreid gij uw zachte vleugels
Over de donkere aarde heen -
Over de moeden en de gewonden,
Over de duizenden, die verzwonden,
Over al de snikkende monden,
Die verbleekt zijn van geween!

Vrede daal gij uit de lichte sferen,
Waarheen gij vluchtte voor deze wereldsmart,
Daal over hen, die u hebben verraden,
En over de dwazen, die op u smaadden,
En over de blinden, die om u baden,
Daal - daal gij weder in ons hart!

Opdat uw liefde daar weder wone,
Opdat uw liefde ons weer genas -
Liefde bove' onze ijdele wensen,
Liefde over alle ijdele grenzen,
Liefde alleen van mens tot mensen,
Die eindelijk leerden wat liefde was!

Uit: C.S. Adama van Scheltema - Zingende stemmen
(W.L. & J. Brusse's uitgeversmaatschappij - Rotterdam 1916)

28 november – begin van de advent

Doe de lichten aan
tegen alle duister in

Zet de lichten voor het raam
ga niet in het donker zitten

Wees zelf een lichtpunt
straal licht en interesse uit

Geef het licht de ruimte
tegen alle angst in

Verspreid het licht van de aandacht
breng hoop aan het licht ondanks alles.

Sluit de gordijnen niet
Open je voor elkaar.

Marinus Vandenbergh

VARIA

6 december - Sinterklaas

Woorden kunnen echt niet zeggen
wat je werk'lijk denkt en voelt
Sint hoopt dat je door dit pakje
even voelt wat hij bedoelt.
wat de ene zegt met bloemen
zegt de ander met een zoen
maar de Sint wil het vanavond
met een klein cadeautje doen.
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Onze toekomst
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Humor

Als een trein vertrekt, beginnen de mensen die op het perron achterblijven, plots dringende adviezen naar de wagonramen te
roepen.

Alvorens ons te beklagen, is het misschien nuttig deze vragen te stellen: Zou ik een ander willen zijn? Zou ik in een ander
land willen wonen?

Om veel van anderen te weten te komen, is het voldoende over jezelf na te denken.

Het aardigste van de plezierige dingen is de herinnering.

Wij raadplegen anderen slechts, in de verwachting onze eigen opinie bevestigd te horen.

Indien de mensen geweest waren zoals hun grafschriften vermelden, zouden ze al veel eerder gestorven zijn: van verveling.

Niemand heeft minder tijd dan iemand die niets te doen heeft.

Wie veel reist zal ervaren, dat hij het echt interessante aan de mensen ook in zijn eigen straat had kunnen opmerken.

Ook deze tijd zal eenmaal de goede oude tijd worden.

Het is een dwaling te menen, dat de vrouw ijdel is. Alleen mannen zijn ijdel. De vrouw wenst slechts het voorwerp van deze
ijdelheid te zijn.

Disputeer nooit met vrouwen. Vraag hen dikwijls om raad. Hun adviezen zijn belangrijk; hun motieven vaak raar.

Allemaal uit “Kopstukken”, G.B.

Omdat de heilige man rond en op zijn
feestdag niet overal te gelijk kan zijn,
wordt hij, sedert eeuwen al, door vele
levenden geholpen. Maar niet iedereen
kan zomaar “sint” spelen.
Zó denkt Godfried Bomans er over:

Jan en alleman zet tegenwoordig maar
een mijter op. Door geen enkel wettelijk
voorschrift wordt dit beroep
beschermd. Het is treurig.
Om Sinterklaas te zijn, is het niet
genoeg om zich op vijf december een
baard aan te laten plakken. Men moet
zich ook de 364 andere dagen van het
jaar als een heilige gedragen. Door een
onberispelijke levenswandel en stipte
zeden dient men zich op die éne avond
voor te bereiden. Dat geeft de wijding,
de opbouwende kracht die van
Sinterklaas uitstraalt. Ik kan het weten,
want ik ben vijftien jaar lang Sinterklaas
geweest.
De eerste fout die gemaakt wordt, is al
dadelijk beslissend. Men vraagt
gewoonlijk een oom of een buurman
voor de Sinterklaasrol. Jammerlijke
misvatting! Denk je dat kinderen niet
zien, dat dit oom Karel is? Men kan
alleen oom Karel nemen, als oom Karel
zich gedurende minstens een jaar in
het buitenland heeft teruggetrokken. En
dan nog loopt hij gevaar, door de
mand te vallen.
Een tweede fout is deze, dat men,
eenmaal de moeite genomen zich als
Sinterklaas te verkleden, meteen drie of
vier gezinnen op één avond afwerkt.
Maar “efficiency” in het
bovennatuurlijke is uit den boze. Men
moet zich in de tekortkomingen van

slechts één gezin inleven – en daar
heeft men de handen vol aan. Neemt
men er vier, dan haalt men de fouten
van vier families door elkaar.
Bovendien ontvangt de bisschop
gewoonlijk bij elk gezin minstens één
borrel – en dat is ook niet bevorderlijk
voor een scherp onderscheiden. Het
laatste gezin ziet dan een wrak
binnentreden, een aanfluiting van de

episcopale waardigheid.
Ook begaat men veelvuldig de fout, het
pak pas de laatste minuten aan te
trekken. De ideale Sinterklaas behoort
zich reeds dagen tevoren met zijn
gewaad vertrouwd te maken. De laatste
nacht vóór het feest moet hij ook met
baard doorbrengen, opdat het
kriebelige gevoel verdwijne en hij de
gelegenheid hebbe , zich naar deze
lichamelijke verlenging te voegen.
Tevens is het aan te raden, de
verschillende gebaren van zegening,
vrome verontwaardiging en vriendelijke

terechtwijzing in een spiegel te
bestuderen, daarbij zorg dragend de
juiste verhouding van onverbiddelijke
strengheid met goedlachse
hartelijkheid te verkrijgen.
Denk er om: een Sinterklaas die direct
al, bij het binnentreden, leuk is, deugt
niet. Hij blijve een ogenblik op de
drempel staan en werpe een
bekommerde, ja, bedroefde blik in het
vertrek. Bij het gaan zitten in zijn zetel
loost hij een diepe, lange zucht, waarin
al zijn bekommernis besloten ligt.
Daarna blijft hij gedurende een volle
minuut in een droevig nadenken
verzonken. Tenslotte begint hij met een
zachte, wat gebroken stem te praten.
Hij is een oude man. Zeer, zeer oud.
Naar de liederen luistere hij met een
weemoedige glimlach, met de
gehandschoende rechterhand bevend
de maat slaande.
Gebeurt het, - wat de hemel verhoede-,
dat de baard plots naar beneden valt:
tracht dit treurige feit dan niet te
verhullen. Het werd opgemerkt. Maak
er iets van. Een man, in staat zijn baard
naar willekeur af te nemen, is een
opmerkelijke persoonlijkheid. Wij
hebben hier met een wonder te doen.
Herhaal de gebeurtenis verschillende
malen met diepe ernst – en ga dan
over tot de orde van de dag. Vergeet
nooit, dat een werkelijke bisschop er
dertig jaar over doet om het zo ver te
brengen.
Meen niet, dat dit alles u in één avond
gelukt. Ik spreek u waarachtig uit
ervaring. Luister dus naar iemand die u
vanuit zijn herderlijke ervaring enige
richtlijnen verstrekt.

Extra 6 december : feestdag van Sinterklaas

Ernstig, zoals echte humor meestal is.
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Blij huppelt Iris achter papa, mama en
Mike aan door de donkere stad. Elke
dag loopt ze deze weg naar school.
Door steegjes,over bruggetjes , over het
marktplein en langs oude huizen. Het
is altijd al een gezellige route, dwars
door het oude centrum, maar vanavond
helemaal. Het carillon van de Grote
Kerk speelt een oud kerstlied en de
lampjes die overal branden geven de
stad een extra sprookjesachtige sfeer.
Iris ziet nog meer klasgenootjes die
zich in de richting van de school
begeven voor de kerstfeestviering. In
haar zak voelt ze het twee-
euromuntstuk. Aan het eind van de
avond mag ze daarmee zelf warme
chocolademelk halen. Ze kan zich er nu
al op verheugen.
De rookwolkjes van haar adem
verdwijnen in de donkere nacht. Ze
lijken richting die ene ster te kringelen,
die daar zo fel aan de hemel schittert.
Dan huppelt ze verder, nieuwsgierig
naar de klanken van een moderner
kerstliedje dat brutaal het geluid van
het carillon overstemt. Steeds
duidelijker is het te horen. Het brengt
haar tot vlakbij school, waar een man

met een gitaar de vertolker blijkt te zijn.
Op de grond ligt een pet, waarin
slechts een paar muntjes liggen.
Broer Mike trekt aan haar mouw, ze
moeten nu echt opschieten. Terwijl het
gitaarspel langzaam weer wordt
opgeslokt door de klanken van het
carillon, kijkt Iris over haar schouder.
Haar ogen ontmoeten de droeve blik
van de muzikant, maar dan is daar de
school al.
De kerstviering is een waar feest met
lichtjes, muziek en een verhaal. Eén
gedicht raakt Iris in het bijzonder: Wees
een lichtje voor de mensen om je heen,
zoals een ster die aan de donkere
hemel straalt. Het doet haar even
denken aan de felle ster van zojuist en
aan de ster boven de stal waar Jezus
werd geboren. Misschien was het
dezelfde ster wel…
Dan is het al tijd voor de
chocolademelk. Ze voelt de munt in
haar hand branden, maar ze is vast
besloten. Ze hoeft dit jaar geen
chocolademelk.
De muzikant staat er nog. Verlegen
loopt Iris naar hem toe en werpt haar
munt in het petje. Meteen brandt er een

lichtje in zijn ogen en ze wordt
helemaal warm van binnen, nog
warmer dan de chocolademelk gedaan
zou hebben. En als ze haar adem
uitblaast, richt ze haar blik weer op de
ster. De ster die, zo weet ze, even
weerspiegelde in de ogen van de
muzikant.

Laat je lampje altijd schijnen
wees een licht voor iedereen
dat zal de kilte doen verdwijnen
en zorgt voor vrede om je heen,
Zalig Kerstfeest

Voor jullie opgezocht door Francis

Kerstverhaal

Extra
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Met Kerstmis viert de christelijke Kerk
de geboorte van Jezus, die
plaatsgevonden zou hebben tussen 4
en 8 van de gregoriaanse jaartelling.
Op vele plaatsen wordt nog een
nachtmis opgedragen, die ook wordt
bijgewoond door veel mensen die
anders nooit naar de kerk gaan.
In vele huiskamers werd al enkele
dagen eerder de kerstboom opgetuigd.
Die boom, een den of een spar,
vertegenwoordigde voor de Germanen
de geheimzinnige kracht van de natuur.
Die naaldboom blijft immers altijd
groen, evenals de hulst die ook als
kerstversiering wordt gebruikt.
Vooral in katholieke gezinnen wordt de
kerststal uit de kast gehaald. Het was
Franciscus van Assisi die voor het
eerst de geboorte van Christus
uitbeeldde. Hij bouwde een stal na,

plaatste er een kribbe in met mensen
eromheen die Maria, Jozef en de
herders moesten voorstellen, en zette
er een os en een ezel bij. Later werd de
kerststal in meer kerken opgebouwd –
en tenslotte namen huisgezinnen die
traditie over. In de kerstnacht brengt
het Kerstkind cadeautjes. Het
kerstbrood, de kerststol, zou de vorm
hebben van een in doeken gewikkeld
kind.
Nog altijd organiseren
liefdadigheidsinstellingen in deze tijd
kerstmaaltijden voor alleenstaanden,
armen, zieken en bejaarden; er worden
inzamelingen georganiseerd en
kerstpaketten uitgereikt aan
noodlijdende groepen.
Kerstmis is ook een sfeerfeest.
Gezelligheid in huis, de hele familie bij
elkaar, lekker eten, versieringen, pakjes

onder de kerstboom… Onder de
maretak mag je elkaar kussen.
De rode kleur die we met Kerst
gebruiken in versieringen en
geschenkpapier en die zo mooi
contrasteert met de groene kleur van
boom en takken, zou te maken hebben
met de aanbidding van de zon in
vroegere tijden. De geboorte van Jezus,
de wedergeboorte van de zon:
voldoende reden tot vreugde en
dankbaarheid bij gelovigen en
ongelovigen.

Uit “Feestdagen in België en in
Nederland” I.Van Eyk

Kerstgebruiken ...



32

VARIA

Oudejaarsavond

De laatste knal

Het aardige van oudejaar is de
plotselinge verbroedering, die er tussen
de mensen plaatsvindt. Het duurt maar
heel even, hoogstens een kwartier.
Daarna keert ieder in zijn huis terug en
gooit de deur achter zich op slot. Maar
goed, ’t is er dan toch geweest. En voor
een heel jaar weet je weer, dat je in
een straat woont, waarvan de
bewoners vaag iets met elkaar te
maken hebben.

Op oudejaarsavond, klokslag twaalf,
kom je naar buiten met je vuurwerk,
steekt het correct af en je gaat weer
naar binnen. In die tussentijd wordt het
plaatselijk nieuws uitgewisseld. Je
moet dat kwartier wel als de bliksem
benutten, want daarna hoor je een heel
jaar niets meer.
We kijken allemaal een vuurpijl na.
“Voor 10 €”, zegt iemand, “had ik die
wel hoger gedacht. Zalig Nieuwjaar,
mensen.” En hij gaat met een
verongelijkt gezicht naar binnen.
De ouwe Stappers is er, jammer
genoeg, niet meer bij. Hij was een
gepensioneerd kolonel bij de
landmacht. Hij woonde op nummer 5.
Iedereen mocht hem graag, al zag je
hem maar één keer per jaar. Hij kwam
altijd kwart over twaalf naar buiten, de
braverd, want zijn klok liep een kwartier
achter. Hij had dit uurwerk van de
verzamelde troepen bij zijn afscheid
gekregen en hij hield vol, dat het juist
liep. Hij ging van de opvatting uit, dat
alle andere klokken in de wereld abuis
waren. In deze mening stond hij
volstrekt alleen, maar hij had de

sympathie van de straat. Want als
iedereen was uitgeknald, dan had je
nog altijd Stappers. Hij kwam in de
onwezenlijke stilte van een sprakeloze
wereld naar buiten en zette voorzichtig
zijn particuliere bom op de stoep. Het
was een eigenaardig geval. Het ding
tikte werkelijk, tik, tik,tik en gaf dan één
knal, dof, solide en betrouwbaar. De
ouwe Stappers ging daarbij in de
houding staan en salueerde. Dan klapte
hij met zijn hakken, maakte
rechtsomkeert en verdween weer voor
een jaar in huis. Het gebaar was
volstrekt zinloos, maar we voelden
allemaal, dat het nieuwe jaar niet
begonnen was vóór we dit gezien
hadden.
Nu luiden om twaalf uur alle klokken en
buiten barst dus het vuurwerk los.
Binnen staan de wijnglazen gevuld. De
gezinsleden rijzen op, vatten deze
kelkjes bij de voet en zien elkaar vast
in de ogen. Ik ben altijd een beetje
verlegen met dat moment. Jij ook? Je
kent elkaar zo goed en je doet zo
officieel. Vrouwen houden van zulke
momenten. Ze zijn even aangedaan…

Vuurwerk gaat ons, mannen, beter af.
Ik koop dat spul altijd te laat, als er
bijna niets meer voorradig is – en kom
met een aantal waardeloze rotjes thuis,
die de winkelier aan geen mens meer
kwijt kan. Maar je kreeg er toch één pijl
bij – en die doet het dan niet. Het
kreng staat een tijdje te rochelen en
rolt dan uitgeput op de stoep. Als je er
heengaat om te kijken wat er aan
mankeert, dàn vliegt hij recht in je
gezicht, want zo zijn die dingen
geconstrueerd. De mensen in de straat
kennen mijn geknoei. Ze letten
helemaal niet op mij, want dat wordt

toch niks. Ze kijken naar mij – en als ik
van alle kanten ontplof, gaan ze
tevreden naar huis.
Het leuke van zo’n vuurwerk is dus, dat
je de buurtbewoners weer eens
ontmoet en wel in een kindersituatie.
Ze zitten op hun hurken te blazen of
staan zich achter een boom te verbijten
omdat het loeder niet afgaat. In die
omstandigheden is het heerlijk kennis
maken. “Ja, meneer”, zegt zo’n man,
“het jaar zit er weer op. Het was me het
jaartje wel. Wie weet wat het volgende
nog brengen zal. Vooruit kijken kan je
niet.” Na deze uitspraak is het even stil.
Een andere buurman die dit gehoord
heeft, komt nu ook bij ons staan. “En al
zou je ’t kunnen, tegenhouden doe je
niets.” Ook de bewoner van de overkant
drentelt nu naar ons toe en doet zijn
duit in het zakje. “Gedane zaken
hebben geen keer”, zegt hij, “en wat er
komt, dat hebben we maar af te
wachten.”
Deze korte samenvatting wekt veel
voldoening. We geven elkaar een hand
en wensen elkaar een gelukkig
nieuwjaar.
Vroeger zei je “gezegend” of “zalig”,
maar de mensen zijn een beetje bang
om het te gebruiken. Met “geluk” ben je
altijd gedekt….”
MAAR mijn verhaal is een herinnering.
Dat vuurwerk…: we laten het in de
toekomst veiligheidshalve achterwege.
We komen om middernacht – of op de
1 januari-morgen - nog wel het huis uit
– en WENSEN al wie we ontmoeten
ALLE GOEDS. We gaan voor een
vuurwerk van HARTELIJKHEID.

Naar G. Bomans in “Feestverhalen”
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Het lichtkevertje

Toen de engel aan de herders op het
veld had verkondigd dat het
Christuskind geboren was, kroop een
kleine kever in het stro van de kribbe.
De engel boog zich over het Kind en
zag het kevertje tussen de strohalmen.
“Wat doe jij hier?” vroeg de engel. “Ga
naar de dieren in het veld en vertel hun
dat er een Hemelkind op de aarde is
gekomen.”
Het kevertje antwoordde: “Wie zal mij
geloven? Ik ben maar zo’n klein,
armzalig diertje.”
Toen raakte de engel het kevertje even
aan en op de rug van het diertje begon

een lichtvonkje te gloeien. “Ik geef je
een lichtje mee. Het zal voor iedereen
een teken zijn dat je de waarheid
spreekt.”
Vol vreugde vloog het kevertje de stal
uit. Het was nu een lichtkevertje
geworden. Het zocht de hazen en de
reeën op in het struikgewas; het kroop
tussen de stenen naar de slak en de
egel; het vloog in de bomen naar de
slapende vogels en overal riep het: “Er
is een Hemelkind op aarde gekomen, er
is een Hemelkind op aarde gekomen.”
Zo hebben ook de dieren de blijde
boodschap van de heilige nacht
gehoord. En lang voordat het dag werd,
begonnen de vogels te zingen.

Maar wie heeft het aan de vissen
verteld? In dat heilige uur zijn er
sterrenvonken gevallen in alle wateren
van de wereld. Zo hebben ook de
vissen gemerkt, dat het een bijzondere
nacht was. Sindsdien glanst ook het
schubbenkleed van de vissen veel
mooier dan tevoren … Zou het waar zijn
dat alle dieren in de kerstnacht,
rondom middernacht, gedurende korte
tijd met elkaar kunnen praten?

Uit: “Immanuël. Legenden van het Kind
Jezus”, Jakob Streit

Voor onze kinderen en kleinkinderen
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Alles komt terug

Rara, rara, rara: waarover gaat het in dit versje?

Schrijvers kunnen niet zonder
Ook dichters hebben hem wel

kinderen gebruiken hem op school
en beschrijven vel na vel

De Sint heeft er één van goud
Hij schrijft ermee in zijn boek

noteert de stoute kinderen
en ieder huisbezoek….

De vulpen

Behoor jij ook tot die generatie waarbij
het krijgen van een vulpen een lang
gekoesterde wens was?

Ik moet terugdenken aan mijn eerste
leerjaar – nu al lang geleden - waar ik
indertijd met pen en inkt uit een wit
porseleinen inktpot ( en met bevlekte
vingers) een nieuwjaarsbrief leerde
schrijven in mijn beste schoonschrift,
waarvan de sierlijke voorbeeldletters
door de langgerokte broeder op het
zwarte bord waren gezet.

De vulpen was een gegeerd geschenk
dat door meters en peters liefdevol
gegeven werd bij een verjaardag of
als sinterklaasgeschenk . Het
betekende voor ons evenveel als een
gsm of Ipad voor de kinderen van nu.
Het merk, de kleuren en de pen
werden onderling vergeleken en
veroorzaakten soms een kleine
afgunst in ons kinderhart. Net als
polshorloges waren vulpennen veel
meer dan een schrijfmiddel: ze leken
op een luxesymbool en gaven ons
een zekere status. Het waren heel
persoonlijke voorwerpen die we in
het verleden altijd bij hadden in onze
pennenzak of later in de binnenzak
van onze jas of het borstzakje van

ons hemd. Dat je initialen of je naam
in je pen gegraveerd waren, bleek
een toppunt van “chic”. Heel
uitzonderlijk lieten we onze vulpen
door iemand anders gebruiken omdat
de punt van je pen zich vormde naar
gelang je persoonlijke schrijfstijl.

Grote namen waren Waterman,
Parker, Pelican en Schaeffer.

Ik kreeg mijn eerste vulpen bij mijn
plechtige communie zoals velen van
mijn leeftijdgenootjes toen. Op school
moesten we nog zelf heel veel
schrijven. (Stencils of invulboeken
bestonden nog niet.) Ik heb er nog
altijd een verharde zwelling aan
overgehouden op mijn
rechtermiddenvinger waar de pen bij
het schrijven werd tegen geduwd.
Vervelend was het als plots je
reservoir leeg geschreven was en je
geen inktpot bij de hand had om dit
opnieuw te vullen. Gelukkig
verbeterde dit met de opkomst van
de vervangbare inktbuisjes. Doorheen
de jaren heb ik te veel vulpennen
verloren. Ik had de slechte gewoonte
mijn pen overal te laten liggen waar
ik ze had gebruikt. En soms zat er
ook een pen in mijn zak waarvan ik

niet wist waar ik die nu weer al had
opgescharreld.

Vulpennen werden door de
werkgever ook gegeven als
relatiegeschenk of als bedankje. Zo
heb ik nog altijd de pen in een
schuifje van mijn secretaire liggen die
ik meer dan 30 jaar geleden mocht
ontvangen van Zr. Brigida bij de
viering van het 150-jarig bestaan van
de congregatie Zusters Kindsheid
Jesu. Ik zal ze – met mooie
herinneringen – zeker gebruiken bij
het schrijven van mijn kerst- en
nieuwjaarskaarten.

Intussen worden vintagepennen erg
verzameld. Ik zie ze op
rommelmarkten en antiekbeurzen vrij
duur betaald worden. In onze
gedigitaliseerde wereld krijgt een
mooie vulpen nog steeds haar plaats.

U ziet nogmaals: alles komt terug.
Misschien ligt er wel eentje voor jou
onder de kerstboom.

Van harte een zalig Kerstfeest aan
allen,

Francis
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Hardnekkige misverstanden

Dik

VVan eten van eten vóór het slapengaan woróór het slapengaan word je dik.d je dik.

Er wordt vaak beweerd, dat het lichaam
maaltijden die vlak vóór het slapengaan worden
genuttigd, niet meer kan verbranden. Hierdoor
zou het lichaam de voeding opslaan als extra
vet.
Of het lichaam vet opslaat, wordt echter niet
bepaald door het tijdstip waarop er gegeten
wordt, maar door het totale dagverbruik.
Het is belangrijk om de drie hoofdmaaltijden
goed over de dag te verdelen, zodat het
lichaam de tijd krijgt voor de verbranding. Een
avondmaaltijd wordt in zo’n drie tot vier uur
verbrand. Daarom kan het wel zijn, dat je een
beetje last hebt van een volle maag als je kort
na het avondmaal gaat slapen.

Bakvis

Het woorHet woord “bakvis” heeft iets met bakkd “bakvis” heeft iets met bakken te maken te makenen.

Een bakvis is zo klein en mager, dat hij door de
visser wordt teruggegooid.
Het woorddeel “bak” komt van het Engelse “back”,
terug dus.

Kerstboom

KKerstbomen hebben altijd bij het Kerstbomen hebben altijd bij het Kerstferstfeest gehooreest gehoord.d.

Voor de meeste Europeanen horen Kerstmis en kerstboom bij
elkaar. Zolang we ons kunnen herinneren, was er een
kerstboom op het Kerstfeest.
Deze traditie is echter jonger dan de meeste mensen denken.
De eerste christenen kenden geen kerstbomen – en ook in de
Middeleeuwen, de Renaissance en in de vroege Nieuwe Tijd
waren kerstbomen bij de kerstviering onbekend.
De al bij de Romeinen geliefde groene versiering bij het
midwinterfeest was eerder een heidens dan een christelijk
gebruik. In 1494 nog hekelde Sebastian Brant in zijn
“Narrenschiff” de versiering met dennentakken als een
verdoemenswaardig bijgeloof.
Kerstbomen, als ze er al waren, bestonden tot in de 16de eeuw
ook alleen maar buiten de huizen. En dan nog. Vaak verboden
plaatselijke autoriteiten ze.
De eerste kerstbomen zoals wij ze kennen, versierde
dennenbomen in de woonkamer, treffen we bij
handwerkersgilden aan. Uit deze gildegebouwen verhuisde de
kerstboom geleidelijk aan naar de particuliere huizen, al was
het aarzelend en tegen de wil van de kerk. Het waren vooral
hoge functionarissen, rijke burgers en later ook de adel die
vielen voor de “versierde boom met lichtjes, suikerwerk en
appels”, eerst in Duitsland, later ook in de rest van Europa.
De kerstboom ontwikkelde zich pas laat tot een algemeen, in
alle lagen van de bevolking doorgedrongen symbool voor het
kerstfeest – en wel door een weinig vreedzame gebeurtenis: de
Frans-Duitse Oorlog van 1870-1871. Op kerstavond in de
oorlogswinter lieten de overwegend aristocratische Duitse
aanvoerders in veel
lazaretten en kazernes
kerstbomen plaatsen om ook
het voetvolk feestelijk te
stemmen. En zo, door een
order van hogerhand, leerden
ook de lagere klassen de
kerstboom kennen. De
oorlogsomstandigheden
heimwee, verlangen naar
vrede en Duits chauvinisme
zorgden ervoor, dat de
terugkerende soldaten de
kerstbomen voortaan ook in
arbeiders- en
boerenwoningen oprichtten.

Bevriezing

Het is goed om beHet is goed om bevrvrororen lichaamsdelen meten lichaamsdelen met
sneeuw in te wrijvsneeuw in te wrijven.en.

Een bevroren lichaamsdeel wrijf je in geen
geval met sneeuw in. Hierdoor zouden de sterk
afgekoelde en door de vorst zeer kwetsbare
lichaamsdelen nog sterker afkoelen en kunnen
ze zelfs beschadigen.
Het Rode Kruis raadt mensen in de plaats
hiervan aan, het bevroren lichaamsdeel
geleidelijk weer te verwarmen, bijvoorbeeld
door het onder te dompelen in warm water.
Gebruik vooral geen heet water, want bevroren
lichaamsdelen voelen geen pijn en kunnen u
dus ook niet waarschuwen als uw huid te heet
wordt of zelfs wordt verbrandt.

Voor jullie opgezocht door Chris



VARIA

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

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

- Van 15 tot 19 november: Ouderenweek! We
vieren met een aperitiefconcert, een optreden en
een heerlijke dame blanche. Alvast aan
iedereen veel plezier gewenst.

- Op 30 november:
in Residentie Rafaël: gehoorsessie met een
audioloog

- Op 6 december:

in beide residenties: bezoek van de Sint

- Op 15 december:
in Residentie Rafaël: kerstmarkt

- Op 16 december:
in Residentie Sara: kerstmarkt
in Residentie Rafaël: kerstevocatie

- Op 21 december:
in Residentie Sara: kerstevocatie

Nu zijt wellekome

Nu zijt wellekome

Jesu, lieve Heer.

Gij komt van al zo hoge,

van al zo veer.

Nu zijt wellekome

uit de hoge hemel neer.

Hier al op dit aardrijk

zijt Gij gezien nooit meer.

Kyrie eleis.


