
VOORWOORD

Beste lezers,

Jullie gewoon een goede gezondheid
toewensen, is wat te eenvoudig. Ik
wens jullie in 2023 veel mooie dagen
samen met jullie bezoek, dagen zonder
pijn, met lekker eten en met keuze uit
heel wat aangepaste activiteiten en
natuurlijk veel vriendschap van
medebewoners, familie en
medewerkers. Van harte!

Voor ons woonzorgcentrum is het jaar
2023 een jaar waarin we van start gaan
met onze hernieuwde missie, visie en
waarden. De vooropgestelde

strategische doelstellingen (#plan
2030) zullen dienen als kompas
waardoor wij nooit het noorden
kwijtraken!

Zorg-Saam is een strategisch
gefocuste organisatie met een klare,
duidelijke en inspirerende visie waar we
warm van worden en die resulteert in
strategische doelstellingen en ambities.
We engageren ons om deskundige,
kwaliteitsvolle en persoonsgerichte
zorg in verbinding te bieden. En dit in
een omgeving waar het goed is om te
leven en te wonen.

Zorg-Saamheid, verbinding, sociaal
engagement, doordacht
ondernemerschap, integriteit, innovatie
en gelijkwaardigheid zijn de 7
bouwstenen voor onze toekomst en
zijn als een vuurtoren ons gidsend licht
op deze tocht.

Hier zorgen wij voor!

Veerle Heemers,
Algemeen directeur

WZC Sint-Rafaël

2023 - Nr. 1 januari - februari
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Leven - wonen - werken in Sint-Rafaël

Kernwaarden Missie en Visie

Zorg-Saam

Verbindend

Sociaal geëngageerd

Doordacht ondernemend

Integer

Innoverend

Gelijkwaardig

Kathleen

Jarenlang was zij de eerste persoon die je zag bij het
binnenkomen van Residentie Rafaël. Met een vriendelijke
lach, een alziend oog en spontane behulpzaamheid
begroette Mevr. Kathleen Asselman achter het open
schuifraam iedereen die zich aanmeldde bij de receptie.
Zij herinnert zich nog heel goed haar sollicitatiegesprek bij
Zr. Brigida. Pas een jaar getrouwd en met een jong gezin
had ze graag fulltime kunnen werken. Er kon haar echter

slechts deeltijds werk worden aangeboden. Vol
enthousiasme aanvaardde zij het voorstel. Thuis gekomen
kreeg ze een telefoontje dat ze toch voltijds aan de slag kon.
Ze doet haar werk nog altijd met hart en ziel. Het
gevarieerde, veelzijdige receptiewerk en de vele sociale
contacten maken haar nog altijd gelukkig.
3 jaar geleden, bij de opening van Residentie Sara, verhuisde
zij mee naar de nieuwbouw. Ook daar is ze een
aanspreekpunt en een luisterend oor voor vele bewoners,
bezoekers en medewerkers.
Doorheen de 25 jaren die ze al werkt in het WZC Sint-Rafaël
heeft ze heel wat zien veranderen. Het weggaan van de
zusters – omdat hun gemeenschap te klein was geworden –
had daarin toch een niet geringe inpakt.
De mooiste herinneringen bewaart Kathleen aan vele
bewoners die ze heeft mogen leren kennen. Samen met de
vele collega’s in de zorg en de ondersteunende diensten
werden er “mooie dagen” gemaakt en nieuwe initiatieven
uitgewerkt. Veel tijd heeft ze gestoken in het verzorgen van
tekstbundels voor heel fijne liturgische vieringen en
gepersonaliseerde gebedswaken voor overleden bewoners.
De Christelijke inspiratie in huis was toen nog een
vanzelfsprekendheid voor allen.
Hartelijkheid en aandacht voor kleine dingen blijven
belangrijk. Geduld en vriendelijkheid in alle omstandigheden
zijn essentieel in ons werk.
Als nieuwjaarswens voor de bewoners hoopt Kathleen dat zij
allen hier een warme opvang mogen ervaren in een
gelukkige “oude dag”.
Ik ben ervan overtuigd dat Kathleen veel werkvreugde en
voldoening ervaart in haar werk en dat ze elke dag met een
goed gevoel en groot hart naar huis gaat. Immers
vriendelijkheid is de taal die de doven kunnen horen en de
blinden kunnen zien.
Alvast bedankt voor alles Kathleen.

Van harte,

Francis.
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RESIDENTIE SARA

Munt & Mirte

Nieuwjaar is de dag waarop het begin van het nieuwe
jaar wordt gevierd.
In de westerse wereld valt deze dag op 1 januari, in
andere culturen vaak op andere data.
Bij deze viering zijn wederzijdse gelukwensen en
goede voornemens gebruikelijk.
Het jaar begint zoals elk jaar. Het wordt gevierd met
familie en vrienden in volle vreugde. Ik heb het eens
bevraagd bij onze bewoners, en volgens de bewoners
is de manier waarop Nieuwjaar dezer dagen wordt
gevierd nog niet echt veranderd.
Op oudejaarsavond was er een heerlijke maaltijd
voorzien om daarna met vrienden of met de partner
eens goed te gaan dansen.
Oudejaarsavond was net als nu een avond van
plezier, maar ook een overgang van oud naar nieuw,
meestal met een vat vol goede voornemens, die men
dan in januari meestal al vergeten was.

Nieuwjaardag was vroeger toch wel net iets anders.
Zo vertelde men mij dat ze na een lange
oudejaarsavond en een korte nieuwjaarsnacht, met
kleine oogjes op bezoek gingen bij de grootouders en
de peter en de meter.
Er werd opnieuw veel gegeten en gedronken en we
moesten onze nieuwjaarsbrief voor lezen.
Er werd dan ook een peperkoeken hartje afgegeven.
In ruil kregen ze stiekem een centje in de hand
geduwd.
Ook alle tantes en nonkels gaven dan een centje.
Allemaal stiekem, zodat de ene van de andere niet
wist wat er werd gegeven.

Wij wensen jullie...

Iets goeds, iets lekkers
Iets gek, iets gekkers
Iets aardigs, iets liefs
Maar hoe dan ook
iets positiefs

Jullie Kapoen,

Jordi
1 Januari 2023

Het nieuwe jaar
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RESIDENTIE SARA

Koriander & Marjolein

Sinds kort hebben we op Koriander & Marjolein een nieuw huisdier.
Het diertje heet Minou en heeft een prachtige grijze vacht.
Het is een kat die zeer graag geaaid en geknuffeld wordt.
Ze is heel lief en begaan met de mensen.
Telkens ze verzorgd wordt, miauwt en spint ze enthousiast.
De bewoners van Koriander & Marjolein zijn alvast zeer enthousiast met dit nieuwe leven in huis.
De foto’s kunnen dit bevestigen.

Bjorn

Welgekomen Minou
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RESIDENTIE SARA

Tijm & Lavendel

Voetbalmatch België - Kroatië

Toen het WK startte, kwam het idee om eens samen met
alle fans naar een match te kijken. Op groot scherm, met
een pintje in de hand en een gezellige sfeer, meer moest
het niet zijn.

De bewoners warm maken voor deze activiteit was echt
niet moeilijk. Ook talrijke families en collega's waren er
graag bij.
Iedereen hielp mee, de cafetaria zat dan ook in een mum
van tijd vol.

Een bewoner, Frans Timmermans, had zelfs speciaal een
lied gemaakt (zie hiernaast).
De sfeer was aanwezig, onze spelers werden
aangemoedigd en dit terwijl we genoten van een hotdog
en pint. Helaas moesten we tevreden zijn met een
gelijkspel, niet genoeg om door te gaan naar de volgende
ronde en keerden de Belgen huiswaarts.
Maar 1 ding is zeker, volgende keer zullen we opnieuw
met z'n allen supporteren.

Dank voor iedereen die aanwezig waren!

Ans

Geschreven door de 100-jarige Frans Timmermans

België Kroatië
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RESIDENTIE RAFAEL

Zilverberk (Dille & Kamille)

Even voorstellen: Dany Christiaens.

Naast het winnen van woordzoekers heeft Dany nog wat andere leuke bezigheden…

Kleuren van met goud versierde mandala‘s, enkele voorzien van mooie spreuken, ideaal om onze deur wat op te
fleuren in de week van de gulden leeftijd en de eindejaarperiode.
Ze houdt ook van muziek en zingen. Zij is ook steeds aan het breien.
En onlangs dacht ik dat af en toe wat fietsen haar ook deugd zou doen….

Omgang met haar familie is natuurlijk ook één van haar favoriete bezigheden en een bron van extra energie.

Hopelijk kunnen jullie wat inspiratie vinden bij deze bezigheden; ik dacht zelf aan een gezamenlijke kleurnamiddag.

We maken er werk van!

Greet
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RESIDENTIE RAFAEL

Hop & Mout
Terugblik ouderenweek

Het is ondertussen al even geleden dat we de
ouderenweek vierden binnen woonzorgcentrum
Sint-Rafaël. Toch brengen we deze graag nog
eens onder de aandacht omdat dit toch mooie
momenten waren voor de bewoners, de
vrijwilligers en de medewerkers.
Maandag 21 november vond het aperitiefconcert
plaats in Residentie Rafaël. De vier verschillende
diensten en het dagverzorgingscentrum kwamen
samen in de cafetaria voor een hapje en een
drankje. Op de achtergrond speelde er muziek en
algemeen directeur Veerle luidde de feestweek
officieel in met een openingswoordje.
De aanwezigen hieven het glas en klonken op de
start van de ouderenweek.

Margot
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RESIDENTIE RAFAEL

Herfstvreugde (Linde & Maretak)

Naar aanleiding van een schooltaak
van een student en met
Wapenstilstand in gedachten, zetten
onze mannen zich bij elkaar en werd
over hun tijd in het leger gepraat.
Slechts 1 iemand moest geen
legerdienst doen omdat zijn oudere
broers hun dienstplicht al vervuld
hadden.

Een aantal onder hen kreeg hun
opleiding in Turnhout en ging daarna
naar de kazerne in Kassel, Duitsland.
Na wat over en weer gebabbel bleek
dat twee van hen waarschijnlijk samen
in Kassel zaten, wel in een andere
groep maar wat een toeval! Als je niet
in het buitenland wou gestationeerd
worden, kon dat. Dan moest je 6
maand langer dienen. Sommigen

moesten 21 maand dienen, anderen 18
of zelfs maar 12 maand.

Een bewoner vertelde dat er elke
donderdag een test was. Als je niet
slaagde, mocht je het weekend erop
niet naar huis. Sommigen gingen zelfs
maar 1 keer per jaar naar huis!

“In het leger word je een man!” blijkt
toch een grond van waarheid te
hebben. Ze vinden dat ze veel geleerd
hebben in hun tijd in het leger. Ook de
kameraden van toen maakten dat het
best meeviel. Het eten was dikwijls niet
lekker. Soms weigerden alle soldaten
te eten. De kok kreeg dan een
reprimande.

Op de oefeningen moest er uit

gamellen gegeten worden. Daarna
werden deze met modder uitgekuist!
Loopoefeningen met de rugzak op de
rug, klimmen, schietoefeningen: het
hoorde er allemaal bij. Op wacht staan
was “van moetens”; dat deed niemand
graag. Ook het geweer uit elkaar halen,
kuisen en in elkaar zetten moesten ze
snel kunnen. Iemand sliep zijn hele
legertijd met zijn geweer naast zijn
bed!

Iemand anders vertelde dat hij een
certificaat kreeg van “Goeie soldaat”.
Bij het afzwaaien werd op de trompet
gespeeld ter afscheid.

Anke

Antoon De Schrijver, Gaston Van Den Borre, Simon Maes, Denis Vanassche, Paul De Vriendt

Legerdienst
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RESIDENTIE RAFAEL

Hemelhuize (Klaver & Oleander)

Wat een week! De bewoners op
Hemelhuize hebben zich weer eens
goed geamuseerd. De vele festiviteiten
die plaats vonden, waren misschien
druk, maar zeker de moeite waard. Het
dagje rust op woensdag kon iedereen
best wel gebruiken.
Dinsdag was namelijk de drukste dag.
Het feest in de cafetaria samen met
Herfstvreugde verliep zeer plezierig en
met veel variatie. Er stond een quiz op
het programma waarbij alle bewoners
in 6 groepen werden opgedeeld. Er
werd een punt uitgedeeld aan elke

groep die het juiste antwoord had.
Doel: de groep met de meeste punten
zou met de titel van de quiz gaan lopen.
De quiz bestond uit 3 delen en had als
thema ‘Muziek’. De vraag in eerste
ronde luidde “Wie is het?”. In de tweede
ronde moesten de deelnemers muziek
herkennen aan de hand van een
fragment dat live gespeeld werd op een
kazoo. De derde en laatste ronde
heette “Vroeger of later dan…”. Tussen
de rondes door kwamen 4 groepjes
leerlingen optreden: kinderen uit
verschillende klassen van het 1ste tot

het 4de leerjaar. De bewoners genoten
overduidelijk van deze optredens, waar
de kindjes zich volledig voor inzetten.
Dat was te horen aan het applaus dat
ze in ontvangst mochten nemen.

Kort: het was een heerlijke week voor
de bewoners. Een mooie herinnering
waar we kunnen op terugkijken en ons
iets geeft om naar uit te kijken volgend
jaar.

Kevin

De week van de 3de leeftijd...
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RESIDENTIE RAFAEL

De Waterlelie

Kleurenparade

De ouderenweek is een heel speciale, mooie,
lekkere en feestelijke week in Sint-Rafaël. In ons
dagcentrum genieten onze gasten ten volle van
deze feestelijke week. Naar jaarlijkse traditie
organiseert het dagverzorgingscentrum De
Waterlelie een heuse kleurenparade. Iedere dag
stond een andere kleur in de spotlight. Op
maandag was dit de kleur zwart, dinsdag groen,
woensdag blauw, donderdag rood en vrijdag
paars. Onze gasten waren zeer enthousiast en
kwamen dus ‘s ochtends steeds aan in de juiste
kleur. Hieronder enkele mooie en kleurrijke
groepsfoto’s.

Vele kleurrijke groeten,

De Waterlelies

Maandag stond het kleur zwart centraal

Dinsdag was het de beurt aan de groene kleur Donderdag werd er gekozen voor de kleur rood
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Residentie Tobias

Lied Tobias

We komen met een goed gedacht
Zeer spoedig op de wacht
We roepen allen met goed fatsoen
Wat is hier toch te doen
Ja ’t is een feest voor groot en klein
’t is sapristie zeer fijn
Iedereen staat hier in de rij
En draagt zijn steentje bij

Refrein:

Hier in de flatten ja in Tobias
Daar willen we wonen
We zijn er zeer tevree
Hier in de flatten ja beste mensen
Zing daarom allen dat liedeken met ons mee

De flatbewoners zijn paraat
Ja met hun groot gevolg
Wie doet er hier nu met ons mee
Iedereen is tevree
Al worden wij nu oud en grijs
’t is hier een paradijs
Allen eens saam dat doet ons goed
En schenkt ons nieuwe moed

Refrein:

Hier in de flatten ja in Tobias
Daar willen we wonen
We zijn er zeer tevree
Hier in de flatten ja beste mensen
Zing daarom allen dit liedeken met ons mee

Waar wij allen te samen zijn
Is ’t altijd vrolijk feest
Vier mee en wees geen dooie Hein
’t zijn er genoeg geweest
Stap daarom vlug in onze kring
Kom lach voluit en zing
Ja vrienden reik elkaar de hand
Zo is ’t ne vriendschapsband

Refrein:

Hier in de flatten ja in Tobias
Daar willen we wonen
We zijn er tevree
Hier in de flatten ja beste mensen
Zing daarom allen dat liedeken met ons mee

Tekst : Agnes Geeroms / melodie : ‘Daar bij
die molen’

Als bewoner van de
assistentiewoningen kun je
autonoom handelen.
Voor het invullen van je
“vrijetijdsbesteding” kies je volledig
vrij.

Sinds 2004 organiseren de
bewoners op woensdag een
koffiebabbel in combinatie met een
activiteit. De activiteit varieert
naargelang de interesse en de
goesting. Sommigen spelen graag
met de kaarten of houden van

sjoelbakken. Maar er wordt ook
gezongen. Er werd een
liedjesbundel samengesteld met
gekende liedjes van toen.
Zo kwam men op het idee om een
Tobiasliedje te maken.
Op de tonen van ‘daar bij die molen’
werd een eigen versie gemaakt, ‘De
Tobiasvrienden’.
Ziehier de liedjestekst en wat
sfeerfoto’s.

Dina
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Residentie Sara

NIEUWS OVER BEWONERS

Een bloempje

voor de jarigen

2 januari: mevr. Linda Verdoodt, Munt en Mirte
5 januari: mevr. Agnes Stockman, Koriander en Marjolein
8 januari: mevr. Lisette Van Kerckhoven, Koriander en
Marjolein
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. Celestina 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
4 februari: mevr. Jenny De Vrieze, Koriander en Marjolein
7 februari: broeder François Pelleman, Tijm en Lavendel
9 februari: mevr. Godelieve De Bolle, Koriander en Marjolein
13 februari: mevr. Agnes Lievens, Munt en Mirte
16 februari: mevr. Maria Vlogaert, Munt en Mirte
18 februari: mevr. Marcella Coppens, 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

Residentie Rafaël

1 januari: mevr. Rosa Guldemont, Linde en Maretak
4 januari: mevr. Maria Van den Borre, Linde en Maretak
6 januari: dhr. Johan De Vriendt, Linde en Maretak
9 januari: mevr. Marie-Rose Van den Borre, Dille en Kamille
17 januari: dhr. Benjamin De Vriendt, Klaver en Oleander
19 januari: mevr. Jeaninne Couck, Hop en mout
22 januari: mevr. Malvina De Coninck, Klaver en Oleander
25 januari: mevr. Clementine Hals, Linde en Maretak
25 januari: mevr. Marie-Jeanne De Brabanter, Klaver en
Oleander
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. Maria De Backer,Dille en Kamille
7 februari: mevr. Camilla Jacobs, Klaver en Oleander
8 februari: dhr. Jan 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
16 februari: mevr. Lucienne Van den Borre, Linde en Maretak
17 februari: mevr. Myriam Sanders, Klaver en Oleander
22 februari: dhr. Jean Blanchin, Klaver en Oleander

Van harte welkom

Residentie Sara

Linde en Maretak:

Mevr. Lucienne Van den Borre, afkomstig van Ternat
Mevr. Melania Vanderstappen, afkomstig van
Liedekerke
Mevr. Emilia Bronselaer, afkomstig van Liedekerke
Mevr. Louisa Possé, afkomstig van Erembodegem
Dhr. Marcel Mertens, afkomstig van Essene
Mevr. Maria Vinck, afkomstig van Essene

Hop en Mout:

Mevr. Anna Wyckhuys, afkomstig van St. Jans
Molenbeek
Dhr. Adolf Van den Borre, afkomstig van Liedekerke
Dhr. Maurits Eylenbosch, afkomstig van
Borchtlombeek
Dhr. Julien Merens, afkomstig van Liedekerke

Klaver en Oleander:

Mevr. Greta van de Velde, afkomstig van Teralfene
Mevr. Rosa van Nieuwenhove, afkomstig van
Teralfene
Mevr. Magdalena Van der Plas, afkomstig van
Roosdaal
Mevr. Maria Stevens, afkomstig van Roosdaal
Dhr. Lucien De Vuyst, afkomstig van Teralfene
Mevr. Lisa Traweels, afkomstig van Liedekerke

Munt en Mirte:

Dhr. Roger Van Driessche, afkomstig van Denderleeuw
Mevr. Marcella Coppens, afkomstig van Denderleeuw

Koriander en Marjolein:

Dhr. André Roobaert, afkomstig van Roosdaal
Mevr. Maria De Nul, afkomstig van Denderleeuw
Dhr. Guillaume Destrycker, afkomstig van Meldert

Residentie Rafaël
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NIEUWS OVER BEWONERS

Voor altijd bij de Heer

Residentie Rafaël

Residentie Sara

Koriander en Marjolein:

Op 5 oktober overleed op 84-jarige leeftijd dhr. Romain De Roose
Op 25 oktober overleed op 92-jarige leeftijd mevr. Maria Van Damme

Tijm en Lavendel:

Op 3 oktober overleed op 75-jarige leeftijd mevr. Adeline Breynaert

Linde en Maretak

Op 27 september overleed op 99jarige leeftijd mevr. Simonne Deneys
Op 5 oktober overleed op 89jarige leeftijd mevr. Gabriëlle Demartin
Op 20 oktober overleed op 90jarige leeftijd mevr. Adrienne De Latte
Op 30 oktober overleed op 92jarige leeftijd dhr. Adolf Van den Borre
Op 29 november overleed op 92jarige leeftijd mevr. Ursula Deryck

Hop en Mout:

Op 18 oktober overleed op 91jarige leeftijd dhr. Maurice Matthys
Op 20 oktober overleed op 85jarige leeftijd mevr. Rachel Van den Hel
Op 28 oktober overleed op 87jarige leeftijd mevr. Maria Van Laethem

Klaver en Oleander:

Op 30 september overleed op 70jarige leeftijd mevr. Christiane Cobbaut
Op 17 oktober overleed op 90jarige leeftijd mevr. Adeline Schelfhout
Op 18 oktober overleed op 95jarige leeftijd mevr. Yvonne de Greve
Op 7 november overleed op 88jarige leeftijd dhr. August Schouppe

Wanneer je iemand missen moet

Wanneer je iemand missen moet
Niet voor even, maar voorgoed
Dan valt dat heel erg zwaar
Ja, dat is gewoon heel naar

Nooit meer samen kunnen praten
Een leegte die is achtergelaten
Verdriet en een groot gemis
Als iemand er niet meer is

Wat blijft, zijn de herinneringen
Dat worden hele waardevolle dingen
Om te bewaren, veilig en apart
Op een speciaal plekje in je hart

Bron: Wishes for you – Anette
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Kwaliteit in onze zorg

Inspraak van de bewoner via
gebruikersraad, familieraad en
klachtenmelding

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.

Vanuit de Cluster Empowerment van de
cliënt bleek dat heel wat bewoners,
familieleden en medewerkers op de
hoogte zijn van het bestaan van de
familieraad, bewonersraad en de
mogelijkheid tot indienen van een
klacht. Maar bleek ook dat er nog meer
mag gecommuniceerd worden rond de
verschillende inspraakkanalen en de
klachtenprocedures.

De gebruikersraad bewoners of kortweg
bewonersraad genoemd, gaat 4 keer
per jaar door op de open
woongemeenschappen, met name
Herfstvreugde, Hemelhuize en
Tijm&Lavendel. Alle bewoners worden
door de ergotherapeut en
hoofdverpleegkundige uitgenodigd. U
kan als bewoner tijdens dit moment
advies/suggesties/signalen geven aan
directie en personeel omtrent uw
wensen en noden wat betreft wonen en
leven in ons woonzorgcentrum. De
bewonersraad geeft u de mogelijkheid
tot inspraak in een aantal zaken
omtrent de werking van ons huis.
Na het overleg krijgt iedere bewoner
het verslag overhandigd met feedback
van de directie.
Aangezien het uiten van een mening of
het aanbrengen van suggesties geen
evidentie is voor bewoners met een
dementieproblematiek, wenst de

organisatie ook rekening te houden met
hun wensen door het organiseren van
een familieraad.

De (gebruikersraad familie of)
familieraad wordt 4 keer per jaar
samengebracht, met als afsluiter een
tas koffie en een stukje taart. De
uitnodiging verloopt via verschillende
kanalen, met name via mail, via de
rolkrant, via een dropbox aan het
onthaal,…

De familieraad wil een aanvulling zijn
op de gebruikersraad van bewoners
voor die bewoners welke zo ernstig
zorgbehoevend geworden zijn dat ze
niet meer kunnen opkomen voor
zichzelf of die door hun ziekte
(dementie) hun wensen nog moeilijk
kenbaar kunnen maken.
De familieraad geeft aan de familie of
naastbestaande de kans om
voorspreker te zijn voor de belangen
van zijn of haar familielid.
Vanuit onze organisatie willen wij dit
overleg hanteren als een hulpmiddel
om de sleutelprincipes van ons
woonleefbeleid te realiseren:

• De bewoner regie laten
behouden en betekenisvolheid
geven.

• Zelfwaardegevoel behouden en
versterken

• Verbondenheid met elkaar,
familie en medewerkers
bestendigen

• Hoop en vertrouwen stimuleren
• Het zich thuis voelen van zowel

bewoners als medewerker.
Samen met andere families, bewoners,
personeelsleden en directie kunnen
vragen en problemen besproken
worden, met de bedoeling voorstellen
uit te werken die de algemene werking
en sfeer in huis kunnen verbeteren.
Het verslag met feedback vanuit de
directie hangt steeds uit op het
informatiebord op de
woongemeenschap of op het infobord
kwaliteit. In Residentie Rafaël hangt dit
in de kappelengang en in Residentie
Sara op het kwaliteitsbord aan de lift
1e verdieping thv de cafetaria. Als

familielid krijgt u het verslag via mail.
Ook op de uithangborden van de
woongemeenschap kan u de verslagen
en andere info terugvinden.

Mocht u als bewoner of familielid
tussendoor toch een signaal van
ongenoegen willen geven of een klacht
hebben, dan kan dit via verschillende
kanalen.
Wanneer er een probleem opduikt, mag
u dit onmiddellijk bespreken met een
medewerker van het zorgteam of met
het diensthoofd van uw
woongemeenschap. Zij zullen samen
met u op weg gaan om het
ongenoegen te verhelpen of op zoek te
gaan naar een oplossing. Een
persoonlijk gesprek kan soms snel een
misverstand uit de weg ruimen.
U kan ook steeds de directie
aanspreken om samen een bepaalde
situatie te bespreken.
Via de signaalkaart en brievenbus die
ophangt in de inkom van beide
residenties, kan u een geschreven
(anonieme) boodschap doorgeven aan
de directie. Deze gaat hiermee aan de
slag.
Ook via de website van ons WZC kan u
digitaal een probleem melden. De
directie probeert steeds feedback te
geven aan de melder van het probleem.

Vanuit het kwaliteitsonderzoek PREZO
worden ook meerdere keren per jaar
bevragingen georganiseerd voor
bewoners, familieleden en
medewerkers. De verbeterpunten die
aan bod komen, worden omgezet in
acties.

De diensthoofden mailen 2 keer per
jaar een tevredenheidsmeting door.
Iedereen wordt uitgenodigd om deze in
te vullen, zodat we met alle feedback
aan de slag kunnen.

Wij streven naar een ‘thuis’ waar
openheid, vertrouwen en verbondenheid
een sterke rol mogen spelen. Wij
bieden een luisterend oor aan iedereen
en gaan samen op weg…
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Bevraging bij het begin van het nieuwe jaar

Hop en Mout

De antwoorden van mevrouw Francine Ghysels:

1. Wat was voor jou in 2022 de mooiste gebeurtenis in de wereld?

Mijn achterkleinkind Emiel is dit jaar gestart met school. Jammer
genoeg had hij dit jaar ook zijn arm gebroken.

2. Aan wie zou je speciaal iets willen toewensen in 2023? Wat zou je
wensen?

Ik wens mijn dochter en kleindochter toe dat ze gezond mogen
blijven en voor Emiel geen breuken meer.

3. Wat is je persoonlijke wens voor 2023?

Dat we allemaal mogen gezond blijven.

4. Wat zie je graag in 2023 te veranderen in Sint-Rafaël?

Ik ben hier heel tevreden en voor mij hoeft er niets te veranderen.
Ik wens wel dat de meisjes (+ Johan) hier in de toekomst met veel
plezier zullen blijven werken.

Zilverberk

De antwoorden de heer Kamiel Van Den Borre en mevrouw Suzanne
Triaen:

1. Wat was voor jou in 2022 de mooiste gebeurtenis in de wereld?

Feestje op dienst tijdens de ouderenweek was heel gezellig.

2. Aan wie zou je speciaal iets willen toewensen in 2023? Wat zou je
wensen?

We wensen aan elkaar dat we nog lang mogen samen blijven op
dienst Zilverberk.

3. Wat is je persoonlijke wens voor 2023?

Een goede gezondheid en veel geluk.

4. Wat zie je graag in 2023 te veranderen in Sint-Rafaël?

We zijn hier gelukkig, alles mag blijven zoals het is.

Tijm en Lavendel

De antwoorden de heer Ivo Valckx:

1. Wat was voor jou in 2022 de mooiste gebeurtenis in de wereld?

Het leren kennen van mijn nieuwe vriendin mevrouw Bossaert M.P.

2. Aan wie zou je speciaal iets willen toewensen in 2023? Wat zou je
wensen?

Aan mijn zus wens ik een jaar met minder tegenslagen, meer
positieve inslag.

3. Wat is je persoonlijke wens voor 2023?

Dat ik terug kan stappen en daarna trachten om zelfstandig te wonen
aan zee.

4. Wat zie je graag in 2023 te veranderen in Sint-Rafaël?

Een mooie tuin met een druivenlaar en een siervijver.
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Wat weet u echt over de ziekte van Alzheimer?

De ziekte van Alzheimer wordt beschouwd als één van de
belangrijkste uitdagingen voor de volksgezondheid in de
komende decennia. Naar schatting zal één op de twintig
mensen boven de 65 jaar door de ziekte getroffen worden.
Boven de 85 jaar zal één op de vijf mensen worden
getroffen. Aangezien de levensverwachting blijft stijgen, is

het van essentieel belang dat er onderzoek gebeurt zodat er
een behandeling kan worden gevonden. Zo niet, zullen
binnen 25 jaar 2 miljoen Belgen direct of indirect door de
ziekte worden getroffen.
Ook in ons woonzorgcentrum verblijven een aantal bewoners
met de ziekte van Alzheimer.

Warme zorg

Quiz Alzheimer
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Correcte antwoorden:

1. B

2. C Er is jammer genoeg geen genezing
mogelijk. Momenteel kan de
geneeskunde enkel in de beginfase
Alzheimer afremmen. De ziekte van
Alzheimer is een progressieve
aandoening die 20 jaar kan duren en de
afloop is altijd fataal. In principe zouden
we mits verder onderzoek misschien
binnen 10 jaar een remedie moeten
vinden.

3. Alle antwoorden zijn juist.

4. A Ja, dementie op zich is meestal niet

erfelijk. Alzheimer is de meest bekende
en ook meest voorkomende vorm van
dementie (70%) en deze vorm is net wel
erfelijk in ongeveer 5% van de families
en vooral bij familieleden tussen de 65
en 80 jaar.

5. Alle antwoorden zijn juist.

6. B niet waar. Er zijn personen die de
ziekte ontwikkelen tussen hun 30 en 60
jaar; hierbij spreekt men van
jongdementie.

7. Waar

8. Niet waar; statistisch gezien zal 1 op
de 7 mannen aan dementie lijden.

De antwoorden vindt u hieronder (ondersteboven).

Meer weten over de ziekte, welke activiteiten of projecten er
georganiseerd worden voor mantelzorgers?

Surf naar
https://alzheimer.be/

Wonen en Zorg

Verslag procesgroep

Op 24 november 2022 kwam de procesgroep opnieuw samen. De procesgroep neemt alvast sinds juni 2022 het heft in
handen als het gaat over het creëren van een ‘thuis’.
We blikken even terug op verwezenlijkingen van de voorbije maanden, die stap voor stap hun intrede doen in ons
woonzorgcentrum. Slechts enkele voorbeelden zijn:

• De zorgbib: De zorgbib behoort tot het Rode Kruis Vlaanderen. Zij ondersteunen in het aanleveren van boeken, cd’s en
dvd’s. Wanneer je voor korte of langere tijd in een zorgvoorziening verblijft, kunnen een goed boek, een cd of dvd
deugddoende ontspanning brengen. De juiste startdatum zal gecommuniceerd worden via de rolkrant.

• Bewoners en familie kunnen op donderdag tot 19u een bezoekje brengen aan de cafetaria en kiezen voor volksspelen.

• Winkelkarretje kreeg de naam ’t Winkeltje. Binnenkort zal er een communicatie gebeuren rond de startdag.

Als procesgroep zijn we eveneens verantwoordelijk voor de communicatie. We merken op dat bewoners heel veel info halen
van de rolkrant.
Daarnaast wordt er veel via posters gecommuniceerd alsook via mail, Facebook en Instagram. De posters zullen in de
toekomst meer gestructureerd uitgehangen worden via de infopanelen in het onthaal.
Tijdens de vorige procesgroep gingen we vooral aan de slag met de ideeën die het meest aan bod kwamen in de ideeënlijst.
Tijdens deze bijeenkomt zijn we aan de slag gegaan met de overblijvende ideeën.

We kwamen tot volgende conclusie.

Alle ideeën die personeelstevredenheid aangaan, zullen onder de loep genomen worden in de werkgroep “Werkbaar werk”
onder leiding van Evi Tortelboom (Ambassadeur Werkbaar werk).

Alle andere ideeën die bewonerszorg aangaan, werden gegroepeerd volgens de 6 sleutelprincipes:

• Regie houden
• Zich thuis voelen
• Betekenisvolheid
• Verbondenheid
• Zelfwaardegevoel
• Hoop & optimisme
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Binnen de procesgroep is ervoor gekozen om vanuit alle sleutelprincipes het item te nemen waarrond de meeste voorstellen
naar voor kwamen:

• Voor het sleutelprincipes ‘Regie houden’ betekent dit:

Wij wensen meer keuzevrijheid te ervaren in het activiteitenaanbod, in de maaltijden, in de zorgverlening.

• Voor het sleutelprincipes Zich thuis voelen betekent dit:

Wij wensen meer woonkamerwerking alsook zelf te beslissen hoe we onze omgeving aankleden.

• Voor het sleutelprincipes Betekenisvolheid betekent dit:

Wij wensen een aangepast activiteitenaanbod alsook meer betekenisvolle activiteiten die de verbondenheid tussen bewoner
en familie vergroot.

• Voor het sleutelprincipes Verbondenheid betekent dit:

Wij wensen meer gemeentelijke activiteiten in het woonzorgcentrum te beleven.

We zien activiteiten als rode draad doorheen de aangebrachte ideeën en besluiten dan ook als procesgroep om hiermee
verder aan de slag te gaan.

MAAR hoe gaan we hiermee aan de slag en hoe kunnen we een betekenisvol activiteitenaanbod omzetten tot de praktijk?
Welke activiteiten zijn betekenisvol voor onze bewoners en families?

Om hier een beter beeld op de te krijgen ontstaat er een brainstorm binnen de procesgroep. We komen tot het besluit dat we
opnieuw een bevraging dienen te realiseren om een duidelijk beeld te krijgen op welke activiteiten de bewoners en hun
familie meer aan bod wil zien komen.
Hiervoor zullen Kristine Dekrick, Margot Van Espen en Sylvia De Bisschop rond de tafel zitten.

Daarnaast lijkt het ons vanuit de procesgroep ook interessant om de ‘talenten’ van onze medewerkers te kennen, dit in
functie van betekenisvolheid.
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Vanaf 1 december 2022 beschikt
Residentie Sara over een
overdekte parkeerplaats voor
elektrische scooters. Deze is
bestemd voor de bewoners die
beschikken over een elektrische
scooter en voor de bewoners van
de mantelzorgkamers die
beschikken over een elektrische
fiets.

Toen Residentie Sara in juli 2019
zijn deuren opende, zagen we op
de scootermarkt meer en meer de
opkomst van de elektrische
scooter.

We werden in Sara “in snelheid“
genomen, want met deze scooter
was het niet eenvoudig om in het
gebouw rond te toeren zonder de
veiligheid van de andere
bewoners in het gedrang te
brengen.

Tevens was het niet simpel om
zonder schade via de lift en

langsheen de gangen te rijden.

In eerste instantie werd beslist
om deze scooters een plaats te
geven onder de trap aan de
receptie en daar te voorzien in
een aantal stopcontacten om
deze voertuigen op te laden.
Maar al snel kwam de boodschap
van de brandweer dat deze
locatie niet mag voor de
brandveiligheid.

De ideale oplossing was een
apart lokaal, kort bij de ingang
van Sara, overdekt en beveiligd
met een kaart met machtiging
voor de bestuurder. Binnen het
lokaal werden stopcontacten
geplaatst zodat, na een
deugddoend ritje in de omgeving,
de batterijen van de scooters
kunnen worden opgeladen.

Beste bewoner, geniet ervan!

Marc

Recept uit onze keuken:

Eendenborst met sjalotjes in rodewijnsaus (4 pers)

Ingrediënten:

• 1 kg eendenborst
• 200 gram sjalotten
• Bakboter
• 250 ml rode wijn
• 250 ml bruine fonds
• Peper, zout, tijm en laurier
• Bruine roux
• Balsamico crème
• Klontje melkerijboter

Bereidingswijze:

Trek het vet van de eendenborst.
Laat het vet deels in de pan smelten en bak de in blokjes gesneden sjalotten kort maar hevig aan.
Voeg de rode wijn en bruine fond toe en laat voor de helft inkoken samen met een takje tijm en 2 blaadjes laurier.
Terwijl de voorbereiding van de saus inkookt, kan je de eendenborst bakken.
Kruid de eendenborst met peper en zout en laat ze in de pan met wat bakboter goudgeel kleuren gedurende 3’ langs
beide zijden. Eendenborst wordt rosé geserveerd. Neem de eendenborst uit de pan en wikkel ze in zilverpapier.
Voor de afwerking van de saus giet je het vet weg en deglaceer je het aanbaksel met de ingekookte rode wijn en
fond. Werk af met beetje balsamico crème en een klontje melkerijboter en bind lichtjes met wat bruine roux.
Intussen heeft de eendenborst gerust in zilverpapier en kan ze getrancheerd worden. Voeg de jus die in het
zilverpapier zit, ook nog aan de saus toe.
Schik een aantal sneetjes op een bord en nappeer de saus deels op het vlees en deels ernaast. Versier met een
takje rozemarijn. De rest van het vlees en saus kan apart geserveerd worden.
Mijn aardappelbereiding bij voorkeur hierbij is aardappelgratin, maar gefrituurde aardappelbereidingen kunnen ook
gerust.
Alle wintergroenten passen bij dit gerecht, net als gebakken champignons, oesterzwammen, cantharellen of
gemengde bospaddenstoelen

Veel succes!

Jean-Louis
Keukenverantwoordelijke

Scooterstalling
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Op 6 januari vieren we het feest van de
Drie Koningen. Caspar, Melchior en
Balthasar, - zo noemen wij hen -, 3
koningen uit het Oosten, volgden een
opgaande ster die hun de weg wees
naar Bethlehem. In een kribbe in een
stal vonden ze er het pasgeboren Kind,
de mensgeworden Zoon van God.
Felix Timmermans, één van onze
grootste vertelkunstenaars uit de
vorige eeuw, situeert dit gebeuren in
Vlaanderen.
Hier een samenvatting van zijn verhaal.

“In Gent heb ik de Koningen gezien. Zij
zaten op kemels en olifanten en ze
waren omringd met mannen die op
rieten fluitjes speelden en met hun
vingertoppen op lange trommels
klopten.” Zo vertelde Kruisduit, de
rondtrekkende volkszanger die hier in
de buurt in een strooien hutteke
woonde.
“Maar wat komen die hier doen?” vroeg
Maria.
“Die komen hier naar een nieuwe
koning zoeken! Ze zijn uit de warme
landen gekomen, over de Rijn, langs
Hasselt, Leuven, Mechelen, Antwerpen
en Gent…”
“En waar is die nieuwe koning?”

“’t Is dat wat ze bij Herodes zijn gaan
vragen!”
“Bij Herodes?” bibberde Maria. Zij zag
nog steeds voor zich het haar zo
dikwijls beschreven gelaat van
Herodes: een purperen, dik gezicht met
zatte bologen en vochtige puisten in
een schrale, rosse stoppelbaard.
Waarom moest ze nu droef zijn? De
koningen waren goedertieren. Als er
een nieuwe koning gevonden werd,
zouden ze hem tegen de jaloersheid
van Herodes beschermen.
…
“Zie, zie”, riep Maria ineens. “Ze komen
voor ons kind!” Een zware verlegenheid
greep hen aan, een grote blijdschap
vervulde hen en zij wisten niet wat
doen.
….. De verten verpurperden en sterren
ontloken. De avond kwam vol goedheid.
…..Maria vertelde de koningen het
wonder der boodschap en der
geboorte. Groot werden de ogen der
machtige vorsten en met open monden
aanhoorden zij de schone,
bovennatuurlijke gebeurtenissen. Toen
zij zweeg en de vrede der velden hun
harten deed spreken, knielden de
wijzen uit het Oosten voor Maria’s
voeten neer en zoenden in hoge

verering de zoom van haar kleed.
….. Als zij heengingen naar hun
Morgenlanden, stampten zij zonder het
te willen alle hoge, geestelijke vreugde
van Maria stuk, staken haar een priem
in ‘t hart met te zeggen: “Nu zullen wij
ook naar Herodes gaan en hem melden
waar zich uw kind bevindt, opdat hij,
volgens zijn belofte, een dezer dagen
ook het kind kome bezoeken en
aanbidden.

Maria had niets durven zeggen, en nu
zat zij daar met een benepen hart van
schrik.
“Herodes is tot alles in staat”, zegde
Kruisduit onheilspellend. Er woog een
benauwende geruchteloosheid.

En nog de eigenste nacht, nadat Jozef
in zijn droom een grote engel had
gezien die wanhopig gebiedend zei:
“Vlucht, want Herodes gaat het kind
zoeken om het te doden!”, als de maan
rood gebrand op de slapende heuvelen
ging liggen, trokken zij weg met het
nodige gerief.
Maria en het kind op het goedaardige
ezeltje, en Jozef trekkend vooraan,
almaardoor biddend, in de richting van
de noordster.

VARIA

6 januari: Driekoningen
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I.v.m. deze advertentieruimte

kan u contact opnemen via

tel. 053 66 65 79 (Mevr. Heemers)
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Hoekje van de vrijwilliger

Marie Louise en Camiel

Hoe zijn wij in het rusthuis gekomen?

Wij zijn in het rusthuis St.-Rafaël
gekomen toen moeder Martha na een
zware val op 86 jarige leeftijd in 1996
is binnengebracht in het
woonzorgcentrum. Ze werd opgenomen
op de afdeling Zilverberk (nu Dille en
Kamille). Daar werd ze heel goed
opgevangen door hoofdverpleger Dirk
Vermoesen. Vlug hadden we contact
met de zusters en het personeel en na
twee weken werden we gevraagd als

vrijwilligers te helpen in de
Zondagsmis. Na de mis ging Camiel de
communie uitdelen op de afdelingen.
We hebben met onze familie daar veel
vrienden gemaakt, ook mensen
waarvan een ouder ook op de afdeling
lag.

Ons mama is gestorven januari 1997.
In 2005 zijn de ouders van Camiel op
Herfstvreugde (nu Linde en Maretak)
gekomen na een zware operatie van
moeder Hortence. Ze hebben daar een
mooie tijd meegemaakt met als
hoofdverpleegster Ingrid Segers.
In de gang speelde vader met zijn

mondharmonica vlaamse deuntjes en
de bewoners zongen mee. In 2007
hebben ze in St.-Rafaël hun 70 jaar
huwelijk gevierd.
Vader is overleden in 2009 op 95-jarige
leeftijd en moeder op haar 97ste in
2015.
Na hun overlijden zijn we
vrijwilligerswerk blijven doen (wafelbak,
verzorgd avondmaal enz.)

We hopen dit nog enkele jaren vol te
houden.

Camiel en Marie Louise
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Verpleegkundigen gezocht

Kent u verpleegkundigen in uw nabije omgeving op zoek naar
een uitdaging in een dynamisch woonzorgcentrum?
Aarzel niet en breng hen in contact met onze organisatie.
Voor versterking van onze verpleegkundige teams zijn we
immers steeds op zoek naar verpleegkundigen.

WIE?
Verpleegkundigen met een hart voor zorgbehoevende ouderen

WAAR?
Beide residenties

HOE?
- Via tel: 053/66 65 79
- Via mail: heemersv@strafael.zkj.be

Vacature voor verpleegkundigen

Lay-outer gezocht voor onze redactie

WAT?
Maken van de tweemaandelijkse krant 'Samen Thuis'

WAAR?
U werkt van thuis. Samenkomst redactieraad in het WZC

HOE?
Telefonisch op dinsdag of donderdag op 053/66 65 79 of via
e-mail: daemh@strafael.zkj.be

Voor de bewoners, medewerkers en families brengt onze redactie de krant 'Samen Thuis' uit.
Deze krant verschijnt tweemaandelijks.

Wij zijn op zoek naar een leuke, enthousiaste vrijwilliger (m/v)

die ons redactieteam kan versterken voor het maken van de krant 'Samen Thuis'

Dit gebeurt in een bestaand sjabloon.

De verantwoordelijken van de woongroepen, afdelingen, vrijwilligers en medewerkers leveren teksten en
foto's aan.
Met dit materiaal ontwerpt u de krant in het daartoe beschikbare software platform.
U zoekt zelf ook geschikte beelden en illustraties om bepaalde rubrieken en teksten aan te vullen of te
illustreren.

Een opleiding voor het gebruik van de software wordt door ons voorzien.

De redactieraad komt 3x per 2 maanden samen in het WZC.

U kan de krant thuis op uw pc maken.
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Terugblik op het feest van Sint-Rafaël 2022

De Heilige Rafaël, onze Gids

Dat dit feest uitgebreid wordt gevierd, bleek uit de grote
opkomst naar de eucharistieviering die werd opgeluisterd
door het huiskoor van St.-Rafaël. Dank aan de vrijwilligers
die minder mobiele bewoners tot in de kapel brachten.

Wat nemen we uit dit feest mee naar het leven van elke
dag?

Het is een dag om te danken dat wij mogen leven, en dat we
dit als geschenk mogen beleven.
Ons leven is als een reis, zoveel mensen zijn ons in die reis
voorgegaan, hebben ons bemoedigd, ons vertrouwen
gegeven, waren ons nabij.
Wat hebben wij nodig in het leven, zowel jong als oud: een
Gids.

En zo is de Heilige Rafaël. Een gids geeft ons vertrouwen,
geeft ons veiligheid. Een gids geeft het goede voorbeeld.
Laten wij dan kijken naar goede voorbeelden.
Directe antwoorden geeft de Heilige Rafaël ons niet en toch
weten wij hem nabij doorheen vele lieve mensen die voor
ons klaar staan.

Reeds van in de vroege morgen, doorheen de nacht ……. De
moeite waard om dit tijdens de dag eens te overlopen. Wie
zijn voor mij de engelen ?
Handen die helend werken, 10000 voetstappen per dag die
nodig zijn om je oproep te beantwoorden, oren die horen en
verstaan wat je niet uitgedrukt krijgt, een hart dat je de
tedere zorg geeft,…

Ook de bede in het lied: “Sint-Rafaël bewaar ons hart, neem
onze beide handen, opdat wij zonder leed of smart met U bij
God belanden”.

De Heilige Rafaël is niet een gids voor 1 of 2 dagen, maar
voor een leven lang.

Het feest werd afgesloten met een glaasje, een knabbel en
een gezellige babbel.

Nogmaals dank aan al die helpende handen die het mogelijk
maakten dat jullie met zoveel konden deelnemen aan deze
feestelijke viering.

Marina, dirigente van het koor
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In een vorige editie hadden we het over
het mysterie van het zesde tientje van
de paternoster van het Mariabeeld aan
de Lourdesgrot in Residentie Rafaël.
Een oplettend familielid, Jozef, kwam
met de opmerking dat de paternoster
zes tientjes telde. Achteraf ging hij ook
op zoek naar een mogelijke betekenis
en vond deze ook.

Het bidsnoer werd gebruikt als
hulpmiddel bij het gebed of meditatie
en is niet alleen een christelijke traditie.
De oudst bekende vinden hun
oorsprong in het Oosten bij het
Hindoeïsme en reeds in de tweede
eeuw voor Christus. In hun traditie
gebruiken ze een bidsnoer met 108
kralen, naar de 108 aardse verlangens
die ze achter zich moeten laten om het
nirwana te bereiken.
De Islam kent meerdere vormen; zo zijn
er met 99 kralen naar de 99 namen
van Allah. Ook nog een kleinere vorm
met 33 kralen en het bidsnoertje van
Mekka.
Het gebruik van het bidsnoer in de
Westerse wereld is niet met zekerheid
te zeggen.
Het is mogelijk dat deze door de
Kruistochten (1096 – 1254) werden
meegebracht. Het kan ook vanuit de
Orthodoxe traditie zijn geweest en het
gebruik werd door de Westerse
christelijke cultuur geassimileerd. De
Oudste gebedsreeksen kwamen van de
kloosters.

Het rozenhoedje met zes tientjes

Het is de zogenaamde
“Brigittarozenkrans” en telt 6 tientjes

en 63 Kralen. Ook wel “Birgittijnse”
Rozenkrans genoemd.
De Heilige Birgitta Van Zweden Werd
geboren op 14 juni 1303 in Finsta
Castle bij Upsala in Zweden.
Ze overleed te Rome op 23 juli 1773
Brigitta was een Zweedse mystieke
heilige ordestichtster. In haar
“visioengeschriften “geeft ze een zeer
suggestieve en gedetailleerde
levensbeschrijving van Onze-Lieve-
Vrouw.
Haar bidsnoer volgt een hardnekkige
legende uit het Oosten, die vertelt dat
Maria 63 zou geworden zijn, vandaar
dus een kraal per levensjaar.
De rozenkrans omvat dus 6 maal 10
kralen( 6 tientjes) + 3 kralen.

Het rozenhoedje met vijf tientjes

De rozenkrans en het rozenhoedje
kregen hun huidige vorm in de 15de
eeuw toen het Mariagebed, het
Weesgegroet, in gebruik kwam onder
invloed van de Dominicanen.
Paus Leo X gaf zijn goedkeuring in
1520.
Paus PiusV stelde de oktobermaand in
als rozenkransmaand, na de
overwinning in de slag van Lepanto van
de Christenen op de Ottomanen op 7 /
10 /1571.
Het bidden van het rozenhoedje is

gebaseerd op de 15 Mysteries. Het zijn
de blijde, droevige en glorievolle. Paus
Johannes Paulus heeft begin 2002
daar nog de vijf geheimen van het licht
aan toegevoegd.
Al deze geheimen geven een soort
samenvatting van het evangelie.
Het bidden van de rozenkrans start bij
het noemen van een mysterie, gevolgd
door 10 weesgegroetjes, afgesloten
met een Onze Vader.
De rozenkrans omvat dus 5 maal 10
kralen (5 tientjes) + 3 kralen.

Jozef J. ism de pastorale dienst

Van bidsnoer tot rozenhoedje
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Extra

2 februari 2023: Lichtmis

Betekenis van Lichtmis

Vele mensen weten niet meer waar het
feest vandaan komt en waar het voor
staat. Maar wat de meesten wel weten,
is dat er op twee februari wordt
gesmuld van lekkere pannenkoeken.
Een eeuwenoud gezegde luidt immers:
"Op twee februari is geen vrouwtje zo
arm, of ze maakt haar pannetje warm".
Door pannenkoeken te bakken werd
vroeger de overschot van de bloem
opgemaakt voor de nieuwe oogst. Ook
de eieren werden opgebruikt want na
Lichtmis begint de vasten.

Maria-Lichtmis of kortweg Lichtmis is
een christelijk feest. Maria-Lichtmis
wordt 40 dagen na de geboorte van
Jezus gevierd, op 2 februari. Het feest
verwijst naar een gebruik ten tijde van
Jezus. Volgens de joodse wet
(Leviticus 12) moest een pasgeboren
jongen 40 dagen na de geboorte naar
de tempel worden gebracht om aan het
volk te worden getoond (bij meisjes 80
dagen) en te worden toegewijd aan
God.
Vanaf de tiende - elfde eeuw wijdde
men met Maria-Lichtmis kaarsen.
Gelovigen kregen kaarsen mee naar
huis om hen te behoeden voor onheil.
Vandaar de naam Lichtmis. Het Franse
‘Fête de la Chandeleur’ en het Engelse
'Candlemas Day' verwijzen naar
kaarsen.

Traditioneel worden ter gelegenheid
van deze dag pannenkoeken gebakken.

De vorm en 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.

Deze feestdag is een Lichtfeest, waarin
het lengen van de dagen wordt gevierd
en de hoop op de komst van de lente
alleen maar groter wordt. Maria-
Lichtmis valt precies in het midden van
de winter. Doordat deze dag in een
periode valt waarin de dagen langer
beginnen te worden, zijn er heel wat
weerspreuken aan die dag verbonden:

- Schijnt met Lichtmis de zonne heet,
dan komt er nog veel sneeuw en leed.
- Met Lichtmis valt de sneeuw op een
warme steen.
- Brengt Lichtmis wolken en regen mee,
is de winter voorbij en komt niet meer.
- Is Lichtmis helder en klaar, dan
komen er twee winters in het jaar.

92 procent van de Vlamingen eet al
eens pannenkoeken, meestal per vier
en gemiddeld één keer per maand. Dat
zijn samen bijna 200 miljoen
pannenkoeken per jaar, die in één derde
van de gevallen volgens een speciaal
familierecept gemaakt worden.

Wie regelmatig pannenkoeken eet, doet
dat vooral in familieverband: de helft
van de pannenkoekeneters noemt het
gebeuren een ‘echt familiemoment’.
Pannenkoeken eten past perfect in de

drang naar nostalgie die wij allemaal
kennen. De geur alleen al doet ons
denken aan onze vaak onbezorgde
kindertijd, leuke momenten zoals
feestjes, verjaardagen,… waar iedereen
van de familie bij elkaar was en is. Dat
zijn zaken die wij ook aan onze eigen
kinderen willen doorgeven.
Ook in onze woonzorgcentra vieren wij
Maria-Lichtmis. Niet enkel dan bakken
wij pannenkoeken, er zijn tal van
andere gelegenheden waar wij onze
pannenkoekenpan bovenhalen. Het
aantal kg pannenkoekendeeg die bij
ons gemaakt wordt zal wel met
meerdere nullen zijn achteraan.

En zeg nu zelf, na dit te lezen heb jij
toch ook zin in een heerlijke
pannenkoek?

Smakelijk!

Francis
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Residentie Rafaël

Even terugblikken

Kerstmarkt
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Bezoek van de Sint
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Residentie RafaëlDansnamiddag
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Oliebollen
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Residentie Rafaël

Optreden kinderen
en muziekquiz

De slimste mens
in Sint-Rafaël..
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Residentie Rafaël

VARIA

Ouderenweek
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Residentie RafaëlDe Rode Duivels...
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Residentie Sara

VARIA

...gaan helaas naar huis...
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Residentie Sara

Alpaca's op bezoek
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Residentie Sara
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Residentie SaraOuderenweek
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Residentie Sara

Dansnamiddag
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Optreden zanger Norbert Residentie Sara
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Bezoek van de Sint
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Poëziehoekje

Gebed voor een kind op Lichtmis

Van je hoofdje tot je voetjes
ben je beeld van God
van je hartje tot je handjes
voel je de adem van God
spreek je met je mondje
volg je de wil van God
en als je God ziet
in alle lieve mensen
in dieren en planten
in bloemen en steen
voel je geen vrees
maar liefde voor alles om je heen.

2 februari 2023: Lichtmis

XNUMX januari - Octavio Paz

De deuren van het jaar gaan open,
zoals die van taal,
Op weg naar het onbekende.
Gisteravond vertelde je me:
ochtend
sommige tekens zullen moeten worden getraceerd,
teken een landschap, weef een plot
op de dubbele pagina
van de krant en van de dag.
Morgen zullen we moeten uitvinden,
opnieuw,
de realiteit van deze wereld.

Winter

Winter. Je ziet weer de bomen
door het bos, en dit licht
is geen licht maar inzicht:
er is niets nieuws
zonder de zon.
En toch is ook de nacht niet
uitzichtloos, zolang er sneeuw ligt
is het nooit volledig duister, nee,
er is de klaarte van een soort geloof
dat het nooit helemaal donker wordt.
Zolang er sneeuw ligt is er hoop.

Herman de Coninck

uit: Zolang er sneeuw ligt
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22 februari 2023: AswoensdagAs strooien

Wij willen straks as op onze hoofden strooien,
opdat wij ons verder inzetten voor mensen
die geen brood hebben,
geen voedsel om menswaardig te kunnen leven.
Wij zullen as op ons laten strooien
om mensen te helpen thuis te komen met zich zelf,
voor hen die moedeloos zijn,
voor hen die vereenzaamd zijn,
voor hen die geen zin in het leven meer vinden.
Wij willen straks as op onze hoofden strooien,
voor mensen zonder naam die niet meetellen,
over het hoofd gezien worden,
dat ze erkenning vinden.
Wij zullen straks as over ons hoofd strooien,
opdat wij opnieuw zouden ontdekken
dat wij niet zelf ons bestaan in handen hebben,
om God opnieuw in ons leven te laten komen,
om echt Pasen te kunnen vieren.

Valentijn

Ik schreef je naam in de lucht,
maar de wind blies de letters weg.
Ik schreef je naam in het zand,
maar de golven namen hem mee.

Maar toen ik je naam in mijn hart schreef,
wist ik dat hij er voor altijd zal blijven.

bron ongekend

14 februari

Weet je nog wel
Die avond in de regen
'T Was al over negen
En we liepen heel verlegen
Samen Onder moeders paraplu
Weet je nog wel
Hoe jij daar stond te wachten
Vanaf kwart voor achten
Hoe we beiden vrolijk lachten
Samen Onder moeders paraplu
Je wangen waren nat
En je haar was nat
We trapten samen in een plas
Je merkte het niet eens
Omdat dat moment
Het mooiste in je leven was
Weet je nog wel
Die avond in de regen
Hoe we beiden zwegen
Heel verliefd en heel verlegen
Samen onder moeders paraplu
Onder moeders paraplu
Je wangen waren nat
En je haar was nat,
We trapten samen in een plas,
Je merkte het niet eens omdat dat moment
Het mooiste in je leven was
Weet je nog wel, die avond in de regen
Hoe we beiden zwegen
Heel verliefd en heel verlegen
Samen onder moeders paraplu
Onder moeders paraplu

Bron: Musixmatch
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Kleurplaat
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PUZZELEN

Geef de oplossing van de woordzoeker af aan de ergo van je woongemeenschap. Er valt een mooie prijs te winnen.

Woordzoeker

Zoek alle woorden uit de lijst HORIZONTAAL, VERTIKAAL en
DIAGONAAL en vul de overgebleven letters in
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Humor

De oplossing van de woordzoeker uit ons vorige nummer:

‘Wereldvreemd’

Heel wat bewoners hebben de juiste oplossing gevonden en
ingediend. Een onschuldige hand trok volgende winnaars :

RR Mevrouw Guldemont (Herfsvreugde) zie foto hiernaast

RS Mevrouw Lievens (Munt & Mirte)

Zij konden genieten van een lekkere ijscoupe in de cafetaria.

Dikke proficiat!

Er staan drie koeien in de wei. Zegt er eentje:
- Woef, woef!
Vraagt de ander verbaasd:
- Wat doe jij nu?
Zegt de eerste koe:
- Ik studeer vreemde talen!

Een bezorgde moeder tegen haar vriendin:
- Ik vrees dat ik onze Bram een beetje te streng heb
opgevoed.
Toen een van de nieuwe leerkrachten op school hem
gisteren vroeg
hoe hij heet, antwoordde hij spontaan: "Bram Laatdat".

Professor in de grote universiteitsaula:
- Kunnen jullie mij verstaan op de achterste rij?
Antwoord van een student:
- Jawel, professor, maar het stoort niet.

Een bezoeker vraagt aan de conciërge
van een flatgebouw:
- Woont er een meneer Kuiken in dit
gebouw?
De conciërge antwoordt:
- Neen, maar wel een meneer De Haen.
Zegt de bezoeker:
- Ja, dat moet hem zijn. Ik heb hem al
tien jaar niet meer gezien.

An is naar de tandarts geweest. Als ze
thuis komt, vraagt haar mama:
- Deed het pijn?
An zegt:
- Ik denk het wel. De tandarts sprong in
de lucht toen ik hem in zijn vinger beet.
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Alles komt terug

Peperkoek

Het lijkt me elke keer opnieuw
dat de reclameblaadjes die de
strijd laten beginnen tussen
Sinte Maarten, Sint Niklaas, de
niet meer te verbannen Kerstman
en Sint Silvester bij het oude
jaar, wat vroeger in mijn
brievenbus vallen.
Meer en meer lijken we in een
maatschappij terecht te komen
waarbij de verpakking soms
belangrijker schijnt dan de
inhoud. Alles wordt vluchtig en
onvermijdelijk ondergedompeld
in het grote bad van de
commercie.

Als kind dacht en voelde ik als een kind
(om het met de woorden van
Johannes te zeggen), en toch leek alles
in die eenvoudige warme volkse
omgeving die ik kende, juist overgoten
met een zeer bijzondere en waardevolle
glans.
We hadden toen nog geen auto. Alle
familiebezoek gebeurde te voet. Als het
echt te slecht weer was werd er 1 keer
per jaar op nieuwjaarsdag een taxi
besteld. (Dat was al een feest op zich).
Het menu was onvoorspelbaar: er
werden wafels gebakken en verder
werd er gegeten wat iedereen van de
ooms en tantes had meegebracht. Over
de keuze van het geschenk was er voor
mij als petekind geen twijfel: voor de
ene peter een doosje sigaren en voor
de andere peter een grote hartvormige
peperkoek. Jaar na jaar was dit
hetzelfde scenario. Voor mezelf was
het eenvoudig; ik las graag en vroeg
een boek, maar ik kreeg een paar
zelfgebreide kousen, 3 maten te groot,
of een voetbal waar ik nooit mee
speelde en die ik dan maar doorgaf aan
mijn zus, die er mee kon sjotten als de
beste voetballist.

Toen ik in Sint-Rafaël kwam werken in
de jaren 80, werd er met Nieuwjaar ook
nog een peperkoek aan de bewoners
gegeven. Vanuit de verpleging en
verzorging moesten we dit bij sommige
bewoners goed in het oog houden.
Sommigen smulden er direct zoveel
van dat een extra pak luiers wel nodig
was. Af en toe vonden we echter
maanden later zo’n versteend
exemplaar nog in feestverpakking diep
verborgen in een of andere lade van
een commode.

Voor de rest stond peperkoek vrij
regelmatig op het menu bij het ontbijt.
Volkswijsheid zegt dat dit bevorderlijk
is voor een gezonde “dagelijkse je weet
wel”. Zoals voor alle broodbeleg heb je
liefhebbers, mensen die dit absoluut
niet lusten, en verslaafden die dit elke
morgen wensen of hun dag is niet goed
begonnen. Omwille van de hygiëne
(HACCP zoals dat nu heet) verdwenen
de grote rechthoekige voorgesneden
peperkoeken uit roulatie en werden
vervangen door éénpersoonsporties,
apart verpakt. (Al mag het personeel
niets eten tijdens de diensturen,
menigmaal heeft zo’n snede peperkoek

een hongerige gered van een
acute hypoglycemie.)

Of je het nu gelooft of niet:
peperkoek is aan een
opwaardering begonnen. Het
lijkt niet alleen gezond en
voedzaam te zijn, maar wordt
bovendien ook lekker
gevonden. Grote keukenchefs
kunnen hun creativiteit
botvieren op gerechten met
peperkoek. En ja, in de
uitstalramen van de chique
delicatessenwinkels liggen ze
terug uitgestald: de mooi
verpakte hartvormige
peperkoeken.

U ziet nogmaals : alles komt terug.

Ik wens u allen een «zoet» en gelukkig
nieuwjaar.

Van harte,
Francis.
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Liedjes van toen voor mensen van nu

Que sera

Toen ik een heel klein meisje was
Vroeg ik mijn moeder: Wat zal ik zijn?
Zal ik heel knap zijn en word ik rijk?
Weet jij wat zij toen zei:

Que sera sera
Wat zijn moet, dat zal zo zijn
De toekomst die blijft geheim
Que sera sera
Wat moet zijn, zal zijn.

En toen ik al wat groter was
Vroeg ik de juffrouw: Wat zal ik doen?
Word ik artiste of stewardess?
Haar wijze raad was toen:

Que sera sera
Wat zijn moet, dat zal zo zijn
De toekomst die blijft geheim
Que sera sera
Wat moet zijn, zal zijn.

Toen ik mijn hart verloren had
Vroeg ik mijn liefste: Weet jij wat ons wacht?
Zal de zon schijnen, dag in dag uit?
Mijn liefste zei toen zacht:

Que sera sera
Wat zijn moet, dat zal zo zijn
De toekomst die blijft geheim
Que sera sera
Wat moet zijn, zal zijn.

En nu ik zelf al kinderen heb
Vragen ze: Moeder, wat zal ik zijn?
Zal ik heel knap zijn en word ik rijk?
Mijn antwoord zal steeds zijn:

Que sera sera
Wat zijn moet, dat zal zo zijn
De toekomst die blijft geheim
Que sera sera
Wat moet zijn, zal zijn.

Bron: Musixmatch

Mien, waar is mijn feestneus

Een overspannen bakker, een brave man uit Tiel
Ging naar een psychiater met een splinter in z’n
ziel
Maar ziet, de psychiater, was ook niet al te fris
Die riep ineens: “M’n hemel, nou weet ik wat ik
mis
M’n neus, m’n neus, Mien waar is m’n neus?”
Mien waar is m’n feestneus, Mien waar is m’n
neus?
Waar is m’n feestneus gebleven?
Ik mot ‘m hebben als ik naar ’t feesie ga
Ik zag ‘m net nog leggen in de lala, lalalala

Mien waar is m’n feestneus, Mien waar is m’n
neus?
Waar is m’n feestneus gebleven?
Hij was ’n grote bokser, een superzwaargewicht
Hij danste langs de touwen en in het witte licht
Maar hij kreeg een linkse loeier en vijftienhonderd
piek
En na die laatste poeier, toen zeitie laconiek
“M’n neus, m’n neus, Mien waar is m’n neus?”
Mien waar is m’n feestneus, Mien waar is m’n
neus?
Waar is m’n feestneus gebleven?
Ik mot ‘m hebben als ik naar ’t feesie ga
Ik zag ‘m net nog leggen in de lala, lalalala
Mien waar is m’n feestneus, Mien waar is m’n
neus?
Waar is m’n feestneus gebleven?
Hij was een excellentie, hij leidde het debat
Maar ook een excellentie, die wil nog wel eens
wat
En in de Eerste Kamer, kreeg ie ineens zo’n dorst
Toen greep ie naar de hamer en zong uit volle
borst
“M’n neus, m’n neus, Mien waar is m’n neus?”
Mien waar is m’n feestneus, Mien waar is m’n
neus?
Waar is m’n feestneus gebleven?
Ik mot ‘m hebben als ik naar ’t feesie ga
Ik zag ‘m net nog leggen in de lala, lalalala
Mien waar is m’n feestneus,
Mien waar is m’n neus?
Waar is m’n feestneus gebleven?

Toon Hermans (1916-2000)
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Uit de oude doos: Hoog bezoek in Sint-Rafaël

Minister Weckx (1991)

Minister Dehaene (1987)
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Aankondigingen

Werkten mee:

Kathleen Asselman

Cindy D’hoe

Hadewych Daem

Lynn Deschuyteneer

Bjorn Franck

Kirsten Fernandez-Suarez

Greet Merlevede

Ina Schouppe

Evi Tortelboom

Karmen Van Den Houtte

Margot Van Espen

Kevin Van Poel

Jens Van Wesemael

Ans Vertommen

Kernredactie:

Marleen Bastaerts

marleenbastaerts@hotmail.com

Thierrry De Neve
thierrydeneve@yahoo.com

Veerle Heemers

heemersv@strafael.zkj.be

Kathleen Meskens

guenleen@hotmail.com

Francis Pitteurs

francispitteurs@skynet.be

Jos Van de Gucht

joskevandegucht@gmail.com

Els De Bruycker

eedebe@gmail.com

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:

Veerle Heemers

e-mail: heemersv@strafael.zkj.be

Driekoningen rondgang:

- Residentie Sara: op donderdag 5 januari

- Residentie Rafaël: op vrijdag 6 januari

Vanzelfsprekend vieren wij dit met een driekoningentaart!

Maria Lichtmis:

Op donderdag 2 februari vieren we Maria Lichtmis en maken

we allemaal ons pannetje warm voor lekkere pannenkoeken.

Bezoek Gerodent:

- Residentie Rafaël:

• op vrijdag 24 februari

• op maandag 27 februari

- Residentie Sara:

• op vrijdag 10 maart

• op maandag 13 maart

• op dinsdag 14 maart

Bericht aan onze medewerkers:

Procedure voor het opleveren/insturen van teksten en
foto's:

- teksten in Word - min. 10 lijnen

- foto's vertrekkende vanuit een positieve beeldvorming

- foto's in .jpg formaat, apart in te sturen als bijlage

- vermelden woongroep - titel

- vermelden naam auteur

Teksten en foto's versturen naar mevr. Veerle Heemers

e-mail : heemersv@strafael.zkj.be


