
VOORWOORD

Beste lezers,

Een vroege zon, al rap (veel te) hoge
temperaturen, zwoele avonden,…
Wat zomer betekent, hebben we weer
geweten. Het was binnenblijven
geblazen.

Intussen werd het stilaan herfst. Hij
blies de hitte weg. Nu komen
regenvlagen door de tuin en kletteren
ze op daken en ramen. Okkernoten
laten hun vertrouwde tak en bolster los.
Bladeren kleuren geel, bruin en rood,
waarna ze dwarrelen op het gras, gaan
rusten en vergaan.

Nu komt de tijd dat we naar binnen
zien. In huis maken we het knus warm.
We doen kaarsjes branden of steken
veel lichten aan, want de dagen worden
korter en donkerder.

November start met het feest van ‘alle
heiligen’. Deze maand doet ons vooral
aan onze dierbare overledenen denken.
We koesteren zoveel herinneringen van
familieleden, vrienden en
dienstvaardige buren waar we afscheid
van hebben moeten nemen.

De laatste maand van het jaar bevat
zeer veel blije dagen. Op 6 december
komt de Sint velen verrassen. Met een
kinderhart aan vroeger denken en
terwijl proeven van de lekkere attenties
hier in huis: zalig toch!

Vier weken lang kerstdag mogen
voorbereiden.
Advent is uitkijktijd naar de herdenking
van de geboorte van dat beloofde Kind.
Stalletjes, slingers rood en groen,
bonte pakjes groot en klein, heerlijke
geuren van gebak en snoep…

Op 25 december dan Kerstmis vieren.

31 december: het jaar dooft haastig uit
en we kijken uit naar een mooi nieuw
jaar.

En in deze koudere herfst- en
winterdagen dit mooie Samen
Thuiskrantje ter hand nemen.
Zeg nu zelf: een mooie tijd om naar uit
te kijken!

Veel leesplezier,

Veerle Heemers
Directeur

WZC Sint-Rafaël
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VARIA

Leven - wonen - werken in Sint-Rafaël

De meeste van de bezoekers en de
bewoners die regelmatig in de tuin
gaan wandelen, zullen haar wel kennen.
Als mevrouw Annie Ongena bij de
inkom buiten op een bank zit om
iedereen te verwelkomen , is dit een
teken van goed weer.

Annie komt als enige dochter uit een
diep christelijk gezin. Na meerdere
miskramen van haar moeder, werd ze
in 1937 geboren aan onze kust.Zelf
heeft zij één zoon en twee
kleinkinderen. Zij werkte als
verpleegkundige in het Maria
Middelares Ziekenhuis van St-Niklaas.
Op vraag van haar echtgenoot is zij
daar mee gestopt. (Zo ging dat in die
tijd). Als hobby speelde zij heel graag
dwarsfluit.

In 2015 kwam zij als één van de eerste
bewoners van het Poortje bij ons
wonen. Het Poortje was pas opgestart
in de vrijgekomen kamers van de
kloostergang. De voorziening had in die
tijd heel veel aanvragen van kandidaat-
bewoners die te laag scoorden op de
indicatieschaal tot opname in een
verzorgingstehuis, maar die toch nood
hadden aan een beschermde omgeving
en nog in staat waren tot voldoende
zelfzorg. De naam "Het Poortje” werd
gekozen omdat het een deur openzette
tot een latere opname in het rusthuis.

Bij het begin van haar opname heeft
Annie veel verdriet gehad. Zij kon zich
moeilijk aanpassen. Dit begon te
verbeteren toen zij kennis maakte met
haar overbuurvrouw wijlen mevr.
Johanna Swartelé. Er ontstond een
goede vriendschap en Annie had veel
steun aan Johanna en aan Griet, een
dochter van Johanna. Griet komt nog
altijd trouw op bezoek.

Naarmate haar zorgvraag toenam,
verhuisde Annie naar de
woongemeenschap Herfstvreugde.

Door heen de jaren heeft ze veel zien
veranderen In Sint-Rafaël. Zij is nog
altijd tevreden over de verzorging. Zij
vindt het wel jammer dat haar
mogelijkheid om macrobiotisch te eten
is weggevallen.

Vanuit haar geloof heeft Annie heel
veel aan de bezoekjes van en de
gesprekken met pastoraal werker Jens.
Volgens haar is hij een man met een
hart van goud.

Allerzielen is voor haar telkens een
moeilijke periode. Met verdriet denkt ze
terug aan haar overleden man en
vooral aan haar vader die ze zo vroeg ,
als vierjarige, moest verliezen, maar

waar ze nog altijd sterke herinneringen
aan heeft. Ze woonden toen in
Raversijde aan zee. Dikwijls heeft ze
met haar moeder in een bunker moeten
schuilen tegen het oorlogsgeweld. Haar
vader werkte in een grote bakkerij.
Tijdens zijn broodronde leerde hij heel
veel mensen kennen waaronder heel
wat jonge mannen die opgeroepen
werden om verplicht te gaan werken in
Duitsland. Hij liet deze jongens
onderduiken. Hij werd echter verraden
door zijn baas, werd door de Duitsers
gearresteerd, afgevoerd en in Dresden
gefusilleerd als politiek gevangene.
Annie raadt iedereen aan om mekaar
graag te zien. Je weet immers nooit
wat de volgende dag zal brengen.

De komst van Kerstmis brengt Annie
grote vreugde. De geboorte van Jezus
helpt ons om ons geloof te verdiepen.
Haar kerstwens voor ons is dat er
opnieuw meer mensen mogen geloven
om steun en houvast te vinden in hun
leven, dat er zonder onderscheid vrede
mag komen voor alle mensen en dat
“we meer mogen leven voor een ander
en ons eigen wat meer kunnen
vergeten….”

Hierbij wens ik Annie op mijn beurt nog
menige jaren van geluk. En wellicht
kan de grote vriendschap met mr.
Denis Van Assche, die ze hier ook
leerde kennen, daar wat bij helpen.

Bedankt Annie, en knoop nu je
onafscheidelijke gebreide sjaaltje maar
dicht.

Van harte,

Francis

Het leven dat de natuur ons schenkt is kort,
maar de herinnering aan een welbesteed leven duurt eeuwig

Marcus Tullius Cicero
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RESIDENTIE SARA

Munt & Mirte

Dag iedereen!

Na de moeilijke corona jaren wou ik
enkele bewoners trakteren op een
bijzondere uitstap. Daarom trokken we op
23 augustus naar Nieuwpoort!

Enkele familieleden hadden afgesproken
om te carpoolen zodat ze nog eens
samen met hun man/vrouw/vader/
moeder van een dag aan het zeetje
konden genieten. Onder begeleiding van
Rafael (hoofdverpleegkundige) en mezelf
(ergotherapeut) werd iedereen na het
ontbijt ingeladen en… weg waren we!

De weerman voorspelde 25 graden en we
hadden allemaal ons goed humeur
meegenomen, dus dat kon sowieso niet
meer stuk.

De weg naar Nieuwpoort bleek een
vlekkeloos parcours met niet al te veel
file of vertraging. Na een korte wandeling
op de dijk namen we pauze in
Sandeshoved om te eten. Daarna zetten
we onze wandeling verder. Dat ging voor
de ene al wat vlotter dan voor de andere,
maar met rustmomentjes op een bankje
met zicht op zee lukte dat prima. Iedereen
genoot van de frisse zeelucht en de rust.

De terugweg was stil met enkele
slapende passagiers in het busje. Om half
6 reden we na een geslaagde dag moe
maar tevreden de parking van onze
Residentie Sara op.
De foto’s spreken voor zich…. Zeker voor
herhaling vatbaar!

Groetjes,

Lynn.

Een dag aan zee
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RESIDENTIE SARA

Koriander & Marjolein

Residentie Sara, show us your voice!

Na lange tijd was het weer zover! Met het einde van de
zomermaanden in zicht, mochten onze bewoners, de
collega’s en de vrijwilligers van Residentie Sara
opnieuw de stembanden klaarstomen voor de
tweemaandelijkse zangnamiddag. Voor we konden
beginnen, moest het stof figuurlijk van de beleeftv,
microfoons en liedjesboeken gehaald worden.

Het was meteen een spannend begin: onze vaste en
enthousiaste zangeres Lynn was in verlof. Collega Jordi
en ikzelf moesten dus het voortouw nemen. “Als katten
in de nacht” begonnen we aan onze karaokenamiddag
terwijl Ans voor extra sfeer in de mensenmassa zorgde.

Het standaard repertoire werd uitgebreid met een
aantal modernere deuntjes en songteksten.
Niettegenstaande de veranderingen, werden de nieuwe
liedjes uitbundig gespeeld en meegezongen door de
bewoners.

Alvast een dikke merci aan alle mensen die
deelgenomen hebben!

Bjorn
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RESIDENTIE SARA

Tijm & Lavendel

Aankleding van de terrassen

Niet alleen door corona, maar ook door een gebrek aan middelen, liet het een tijd op zich wachten.
Dankzij de verkoop van cupcakes en allerlei koekjes konden we onze ideeën toch nog uitwerken.
En het resultaat mag zeker gezien worden!

Onze bedoeling is deze terrassen telkens mee te laten gaan met de seizoenen.
Ons zomerthema hebben jullie al kunnen bewonderen.
Voor het thema "de herfst" zijn onze bewoners nog druk in de weer.
Dit alles gebeurt onder de begeleiding van mijn collega Ingrid, die boordevol inspiratie zit.
Alvast een grote dank en pluim op je hoed!

PS: binnenkort is er opnieuw een verkoop. Nu weten jullie reeds waar de opbrengst naartoe gaat!

Ans
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RESIDENTIE RAFAEL

Dille & Kamille

De tandarts komt op bezoek

In onze beide residenties kregen we
afgelopen september de tandartsen van het
UZ Gent over de vloer. Op 2 en 5 september
kwam Gerodent langs in Residentie Sara en
op 6 en 7 september in residentie Rafaël.
Het bezoek was een echt succes! In totaal
zijn een 90-tal bewoners op consultatie
kunnen gaan. Ik wil hiermee nog eens een
warme oproep doen naar alle bewoners en
familie, omdat mondzorg echt belangrijk is!

Gerodent komt 2 maal per jaar langs in ons
woonzorgcentrum voor onze bewoners die
niet meer in staat zijn om zelf naar de
tandarts te gaan. De bewoner of de
wettelijke vertegenwoordiger kan zich voor
het project inschrijven tijdens de opname.
De opname verantwoordelijke geeft je een
document mee om te ondertekenen.
Op deze manier geef je de toestemming om
te gaan.

Hierbij graag nog enkele tips aangaande
mondzorg:

• Poets je tanden 2 maal per dag!
• Elektrisch poetsen is gemakkelijker

en efficiënter
• Vervang tijdig je tandenborstel
• Gebruik tandpasta met fluoride
• Vermijd overmatig naspoelen met

water
• Gebitsprotheses laat je ’s nachts

best uit en bewaar je altijd droog!

Heb je vragen over Gerodent of over
mondzorg kan je steeds terecht bij de
mondzorgverantwoordelijke op de afdeling
of bij mij, de mondzorgreferent van Sint-
Rafaël.

Vele groetjes,

Evi
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RESIDENTIE RAFAEL

Hop & Mout

Op vrijdag 16 september kwamen de bewoners van Zilverberk en
Hop & Mout naar het Dommelhof voor een barbecue.
Terwijl het de hele zomer heel goed weer was met hoge
temperaturen, was de zon op de dag van de barbecue nergens te
bespeuren.
Dit weerhield ons er niet van om de barbecue toch te laten
doorgaan: we besloten binnen te eten.
We zorgden ervoor dat de bakker van dienst onder een parasol kon
staan zodat ze niet volledig nat geregend werd.
Met de hulp van de drie vrijwilligers, waarvoor dank, konden de
bewoners genieten van een bord met verse groenten,
aardappelsalade, kippenworst, brochettes en hamburgers.
Als dessert was er nog dame blanche.
De bewoners genoten van een gezellige middag.. Het was een
mooie manier om de zomer af te sluiten.

Margot

Terugblik op de zomer
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RESIDENTIE RAFAEL

Linde & Maretak

Mijmeringen rond de herfst

De herfst doet denken aan het vallen van de
bladeren. Het wordt kouder en de dagen worden
korter.

Mensen herinneren zich nog dat de winters harder
waren, dat dikwijls in de late herfst al veel sneeuw
viel en de beken en riviertjes al bevroren waren. Het
poffen van kastanjes is ook blijven hangen als iets
leuk uit dit seizoen.

“De oogst geschoren, is de winter geboren”. Iemand
kende dit gezegde en bracht verhalen ten berde rond
het oogsten. 'Patatten' en mais werden met de
hand geoogst, er waren nog geen machines!
Mensen gingen achteraf ook zoeken naar
achtergebleven kleine aardappeltjes om mee te
nemen naar huis.

In deze periode wordt ook het fruit geplukt: appelen,
peren,.. Sommige deugnieten gingen stiekem appels
stelen!

Na het oogsten, werd er ook terug gezaaid: tarwe,
gerst en koren. Veel werk voor de boeren!

De herfst hangt ook samen mat Allerheiligen en Allerzielen. Het herdenken van de overleden familie, het bezoek aan het
kerkhof, het zetten van bloemen op het graf. Chrysanten in alle kleuren! Traditioneel werden kransen gelegd bij recent
overledenen. Bij mensen die al langer gestorven waren, werd een mooie pot bloemen gezet.

Deze tijd van het jaar was het kerkhof mooi om te zien want vroeger werden ook op elk graf kaarsen gezet die bleven
branden. Dat wordt nu niet meer gedaan.

Nu zijn er minder en minder grafzerken: steeds meer mensen worden gecremeerd en krijgen een gedenkplaat.

Wist je dat:

De namen van de laatste 4 maanden eigenlijk niet meer kloppen? September (septem=7), oktober (octo=8), november
(novem=9) en december (decem=10) zijn nu de 9e, 10e , 11e en 12e maand!

Herfstvreugde

(Paul De Vriendt, Eliane Van De Wiele, Maria Deneve, Gaston Van Den Borre, Georgette Van Den Borre, Freddy Van
Droogenbroeck, Rosa Guldemont, Antoon De Schrijver, Yvonne Couck, Lydia De Brabanter, Simon Maes)
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RESIDENTIE RAFAEL

Klaver & Oleander

Maria Beeckman is bij vele mensen gekend als vrijwilligster van
vele jaren terug.
Ongeveer 19 jaar deed zij vrijwilligerswerk in St-Rafaël ,
voornamelijk op Vogelzang. Ondertussen is deze lieftallige dame
geen vrijwilliger meer, maar bewoner. Waar ze aanvankelijk in de
serviceflats verbleef, woont ze nu op Hemelhuize.

Binnenkort is het haar verjaardagsfeest. Niet zomaar een
verjaardagsfeest. Nee. Op 5 december stapt Maria op tram 10.
Zij wordt 100 jaar.
Wij wensen haar een heel dikke proficiat.
De champagne leggen we alvast koud voor de komende
festiviteit.

Maar wie is Maria nu precies?
Maria is een dame met een zacht en aardig karakter. Zij trekt
zich nog goed uit de slag.
Zij werd geboren in Denderleeuw in 1922 en is moeder van 2
dochters. Haar hele leven heeft Maria in Denderleeuw gewoond.
Tot enkele jaren geleden woonde zij in de serviceflats van
Tobias. Het was een mooie tijd die ze nooit zal vergeten.
Samen met enkele medebewoners maakte zij de overstap naar
Hemelhuize. Ook hier maakt Maria er het beste van. Dit doet ze
door actief deel te nemen aan alle activiteiten die voorzien zijn
op de dienst alsook de grote activiteiten.
Zij is geboeid door de spelen die worden georganiseerd en
meedoen is voor haar belangrijker dan winnen. Als zij moet
kiezen tussen buiten van het zonnetje genieten of een activiteit
binnen, zal ze elke keer weer voor de zon kiezen. Dat is
zonneklaar!

Maria is een mooi voorbeeld van iemand die met veel levenslust
en kracht in het leven staat.
Velen bewonderen haar zoals zij is, voornamelijk door haar
jarenlange inzet als vrijwilliger in St-Rafaël.

Proficiat Maria!

Kevin

Honderdste verjaardag van Maria!
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RESIDENTIE RAFAEL

De waterlelie

Nieuws uit het dagcentrum

Op donderdag 11 augustus vond de
jaarlijkse barbecue van het
dagverzorgingscentrum De Waterlelie
plaats.
We begonnen het menu met een fris
aperitiefje vergezeld van een hapje van
appel met stukjes witte pens.
Het hoofdgerecht bestond uit zelfgemaakte
courgetttesaus, frisse groenten,
aardappelsalade, rijstsalade en als vlees kip
en/of hamburgers.
De courgettesaus werd samen met onze
gasten de dag voordien al gemaakt.
Tijdens het koffiemoment werd de zoete
tand van onze gasten aangesproken:
tiramisu met rode vruchten.
Ook het dessert werd de dag voordien
samen met onze gasten klaargemaakt.
Na alle lege borden en de vele
complimentjes kunnen wij er alleen maar
vanuit gaan dat de barbecue opnieuw meer
dan geslaagd werd gevonden.

Met smakelijke groeten,

De Waterlelies



11

Residentie Sara

NIEUWS OVER BEWONERS

Een bloempje

voor de jarigen

6 november: mevr. Annie Peersman, Tijm en Lavendel
10 november: mevr. Theresia Laurent, Koriander en Marjolein
12 november: dhr. Marcel Bultynck, Munt en Mirte
27 november: mevr. Jeanne De Brabanter, Tijm en Lavendel
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
7 december: dhr. René De Brandt, Munt en Mirte
23 december: mevr. Irma De Meyer, Koriander en Marjolein
24 december: mevr. Rosa De Strooper, Tijm en Lavendel
25 december: mevr. Hiliane Sorgeloos, Munt en Mirte

Residentie Rafaël

9 november: mevr. Agnes Eeman,’t Poortje
19 november: mevr. Elza Demaegd, Linde en Maretak
23 november: mevr. Simonne De Beul, Linde en Maretak
24 november: dhr. Adolf Van den Borre, Linde en Maretak
25 november: mevr. Albertine 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
3 december: dhr. August Schouppe, Klaver en Oleander
4 december: mevr. Godelieve De Weghe, Klaver en Oleander
5 december: mevr. Maria Beeckman, Klaver en Oleander
6 december: mevr. Yvonne Couck, Linde en Maretak
6 december: mevr. Odile Asselman, Linde en Maretak
7 december: mevr. Georgette Stalpaert, Linde en Maretak
9 december: mevr. Georgette D’Haeseleer, Hop en Mout
15 december: dhr. Maurice Matthys, Hop en Mout
18 december: mevr. Margaretha Van Brempt, Hop en Mout
18 december: dhr. Rufinus Delcourt, ’t Poortje
21 december: mevr. Gilberte Simmelon, Dille en Kamille
21 december: dhr. Roger Goossens, Linde en Maretak
21 december: Simonne De Smedt, Hop en mout
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
30 december: mevr. Georgette Van den Borre, Linde en Maretak
30 december: mevr. Irene De Maegd, Klaver en Oleander
31 december: mevr. Lucienne Heremans, Linde en Maretak
31 december: dhr. Etienne Strypens, Linde en Maretak

Van harte welkom

Residentie Sara

Dille en Kamille:

Mevr. Marie Lissens, afkomstig van Zele
Mevr. Rita Tas, afkomstig van Liedekerke

Linde en Maretak:

Mevr. Ursula Deryck, afkomstig van Liedekerke
Mevr. Gabriëlle, Demartin, afkomstig van Liedekerke
Dhr. Adolf Van den Borre, afkomstig van Liedekerke
Dhr. Johan De Vriendt, afkomstig van Denderleeuw
Mevr. Adriana van de Wiel, afkomstig van
Denderleeuw

Hop en Mout:

Mevr. Margareta Duerinck, afkomstig van Gavere
Mevr. Godelieve De Weghe, afkomstig van Liedekerke

Klaver en Oleander:

Dhr. August Schouppe, afkomstig van Denderleeuw

Munt en Mirte:

Mevr. Agnes Lievens, afkomstig van Roosdaal
Dhr. Ferdinand Baeyens, afkomstig van Iddergem

Koriander en Marjolein:

Dhr. Georges De Braekeleer, afkomstig van Roosdaal
Mevr. Maria Asselman, afkomstig van Liedekerke

Residentie Rafaël
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NIEUWS OVER BEWONERS

Voor altijd bij de HeerResidentie Rafaël

Residentie Sara

Hop en Mout:

Op 26 augustus overleed op 82-jarige leeftijd dhr. Romanus Minner

Over onze medewerkers

Onze oprechte deelneming

Onze deelneming

Residentie Rafaël

Op 18 augustus overleed dhr. Lucien De Kesel, vader van
Dymphna De Kesel, collega servicedienst

Op 3 september overleed dhr. Fons Bosch, schoonvader van
Sandra Janssens, collega nachtdienst

Als het met U maar goed is

Soms ben ik droevig,
niet zo vaak,
maar er gaat zoveel mis.
Dan kom ik stil bij U Heer,
U weet wel wat er is.

Ja, er is overal wel wat,
het is nergens volmaakt
maar het valt soms zo tegen,
dan ben ik echt geraakt.

Als het met U maar goed is,
U bent mijn toeverlaat,
U weet dat het op aarde
niet altijd hemels gaat.

Poelman-Duisterwinkel, Coby

Munt en Mirte:

Op 15 augustus overleed op 81-jarige leeftijd mevr. Celeste D’Hoe

Koriander en Marjolein:

Op 16 augustus overleed op 91-jarige leeftijd mevr. Pharaïlde De Cooman

Van harte proficiat

Op 2 september gaven Jo Redant en Steffi De Bruyn,
collega service dienst, elkaar het ja-woord

Op 16 september gaven Kim Paepe en Jens Van Wesemael,
collega pastorale dienst, elkaar het ja-woord

Van harte proficiat!

Linde en Maretak

Op 10 september overleed op 78-jarige leeftijd, mevr. Magda Uyttenhove
Op 19 september overleed op 85-jarige leeftijd, dhr. Robert De Vos
Op 21 september overleed op 92-jarige leeftijd, dhr. Charles De Geyter
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VARIA

Kwaliteit in onze zorg

BelRai en IDO

Wij willen de kwaliteit van zorg
afstemmen op de noden en
zorgbehoeften van de bewoner en de
mogelijkheden binnen ons
woonzorgcentrum.

Vanaf juni 2023 implementeren wij
Belrai binnen ons woonzorgcentrum.

Belrai is een wetenschappelijk
opgestelde vragenlijst, waarbij het
verzorgend personeel het functioneren
en de zorgnoden van de bewoners op
een gestandaardiseerde manier in kaart
kan brengen met als doel de kwaliteit
en continuïteit van zorg, wonen en
leven te optimaliseren.

Op Tijm en Lavendel werden een aantal
personeelsleden opgeleid en ging het
proefproject reeds van start.

De bewoner en zijn familie worden op
voorhand ingelicht over het project en
het feit dat de bewoner gedurende 3
dagen extra geobserveerd wordt. De
bewoner beantwoordt een aantal
vragen zodat het personeel meer
inzicht krijgt in hoe hij zich voelt en
hoe hij de zorg beleeft.

Vanuit de ingevulde Belrai komen
aandachtspunten (CAP’s) naar voor die
van belang zijn voor het verbeteren van
het zorgplan van de bewoner.

Tijdens het interdisciplinair overleg
waarbij de bewoner zelf, zijn naaste
familie, het diensthoofd, de kinesist, de
ergotherapeute en iemand van het
zorgpersoneel aanwezig zijn, worden
deze aandachtspunten van zorg
behandeld. De voorkeuren en wensen
van de bewoner en zijn familie bepalen
mee hoe het zorg/woonleefplan
aangepast en verwezenlijkt wordt.

Onze bewoner Ivo gaf volgende reactie:

“Aan het begin van de
observatieperiode kreeg ik voldoende
informatie over de bedoeling van de
afname van de Belrai. Ik had het gevoel
dat mijn toestand en zorg scherper in
de gaten gehouden werd en dat ik veel
diepgaandere vragen kreeg dan
voordien. Het gaf me het gevoel dat
mijn zorg zeer professioneel benaderd
werd. Tijdens de bespreking (=IDO) heb
ik kunnen zeggen wat ik wou, recht
voor de raap en hebben we goede
afspraken kunnen maken omtrent mijn
zorg. “

Zoon Nick:

“Ik heb het interdisciplinair overleg als

zeer nuttig ervaren. Doorheen het
gesprek met de zorgverleners en mijn
vader kreeg ik een beter zicht op de
zorgen die mijn vader nodig heeft en
die hij krijgt. Zelf kan je als familielid
aangeven wat je belangrijk vindt in het
leven binnen het WZC en de zorg die
gegeven wordt.”

Hierbij enkele eerste indrukken van de
indicatiestellers:

1. Kristine (stafmedewerker wonen en
zorg):

“Het afnemen van de Belrai vergt in het
begin wel enige tijd, maar het geeft
een absolute meerwaarde aan
informatie die op 3 dagen verzameld
wordt. In het begin is het even zoeken
om via de CAP’s en de zorgschalen en
duidelijk beeld te krijgen van de
bewoner maar tijdens het IDO blijkt de
afstemming interdisciplinair en met
bewoner en familie duidelijk te kloppen.
Op deze manier kunnen we allemaal
samen de prioriteiten oplijsten en een
degelijk zorgplan opstellen/aanpassen.
De implementatie van Belrai en het
daaraan gekoppelde IDO zorgt voor een
nog professionelere, wetenschappelijk
gefundeerde benadering en opvolging
van de bewoner.”

2. Jessica (diensthoofd TL)

Belangrijk

Eigenheid

Leuk

Residentiële zorg

Actie

Interdisciplinair

3. Annemie (kiné)

“De families waarbij het IDO reeds
doorging, appreciëren het ten zeerste
dat er extra aandacht besteed wordt
aan de behoeften en de wensen van de
bewoner en zijn familie.”

4. Kirsten (directeur wonen en zorg)

“ Door de insteek van Belrai komen
naast zorgnoden, ook andere niet
zorggerelateerde aspecten van het
leven aan bod. De aanwezigheid van de
bewoner bij het IDO laat ons meer
vertrekken vanuit zijn/haar
levensdoelen. “
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ADVERTENTIES

I.v.m. deze advertentieruimte

kan u contact opnemen via

tel. 053 66 65 79 (Mevr. Heemers)
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Lisanga

De vzw Lisanga is ontstaan uit de
woonzorgcentra van de congregatie Zusters
Kindsheid Jesu en ondersteunt kleinschalige
projecten in gezondheidszorg en onderwijs in de
D.R. Congo.
Ze is erkend om fiscale attesten uit te schrijven
voor giften van privé personen.

Doelstelling

De vzw Lisanga heeft tot doel aangepaste hulp
en vorming te bieden in ontwikkelingslanden. Dit
gebeurt vanuit de missionaire en evangelische
bewogenheid van de Zusters Kindsheid Jesu.
De hulp van Lisanga is aanvullend op de
Belgische ontwikkelingshulp en die van
internationale organisaties.

Er wordt ook materiële ondersteuning beoogd op
gebied van gezondheidszorg, onderwijs en
algemene levensvoorwaarden in Congo.

Wist je dat er in december een grootschalige
pannenkoekenverkoop zal plaatsvinden?

Meer info hierover volgt nog.

#samenwerkeninvriendschap

Jessica, Agathe, Sigrid, Jens en Veerle

Meer weten?
www.zorg- saam.be/over-ons /lisanga

- Wist je dat....

... 'Lisanga' een woord is in het Lingala?
Het betekent 'samenwerken in vriendschap'

... er binnen WZC Sint-Rafaël een interne
werkgroep is die activiteiten organiseert ten
voordele van Lisanga?



18

NIEUWS OVER ONZE MEDEWERKERS

Hoekje van de vrijwilliger

In ‘Samen Thuis‘ lees je regelmatig over een wafelenbak die
door onze vrijwilligers werd georganiseerd.

Het aantal wafels gebakken door onze vrijwilligers is niet
meer te tellen. Even aanzienlijk is het aantal wafelijzers dat
de revue passeerde. Uren hebben de vrijwilligers besteed
aan het bespreken en bediscussiëren van de kwaliteit van
wafels en ijzers!!

We kunnen met zekerheid stellen dat onze vrijwilligers
professionals zijn op het gebied van wafelen bakken. Eens je
tanden in zo’n gouden vierkantjes gedrukt worden, proef je
een hemelse kwaliteit.

Eén iets bleef constant gedurende al die jaren: het recept.
Dat wordt van vrijwilliger op vrijwilliger doorgegeven.

Wat eveneens constant bleef was de directeur. 24 jaar stond

hij hier aan het roer. De meeste vrijwilligers hebben geen
andere directeur gekend.

Voor onze vrijwilligers was het dan ook evident dat zij voor
hun directeur als afscheid voor zijn pensioen een reuze
wafelenbak zouden houden.

Vrijdag 22 juli 2022 was de allerlaatste werkdag voor dhr.
Manu Langerock. Zoals op het einde van elk mooi Nero
verhaal was er ook op het einde van het Manu verhaal een
reuze wafelenbak.

En of de wafels gesmaakt hebben!

Wij laten jullie graag mee genieten van enkele sfeerbeelden.

Hadewych

Reuze wafelenbak
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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

Wafelenbak op een woongemeenschap

WIE ZOEKEN WE?
Samenwerken is je ding. Je bent graag culinair bezig.
Je hebt tijdens de week nog wat tijd vrij die je graag zinvol ingevuld ziet.

WAT IS DE BEDOELING?
Maandelijks verwennen we onze ouderen met lekkere warme wafels.
Omdat het hele bakproces op de woongemeenschap plaats vindt kunnen
onze ouderen meegenieten van het kokkerellen en de heerlijke
bakgeuren.
Voor elke woongemeenschap is er een dag voorzien.

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU?
Samen met medevrijwilligers zet je het beslag voor de wafels klaar en
bakken jullie deze voor de bewoners van een woongemeenschap.

SMAAKT HET NAAR MEER?
Voor meer inlichtingen neem je contact op met:

mevr. Hadewych Daem,
verantwoordelijke vrijwilligerswerking
via e-post: daemh@strafael.zkj.be
of telefonisch op dinsdag of donderdag op tel. 053/ 66.65.79.

Vacature voor vrijwilligers
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Een dag zonder pieten

Sinterklaas wordt wakker. Het is al
licht. Meestal staat hij op als het nog
donker is. Waarom heeft de hoofdpiet
hem niet wakker gemaakt vandaag? Hij
is toch niet ziek?
Hij gaat op de rand van zijn bed zitten
en pakt het belletje waarmee hij de
hoofdpiet altijd roept, wanneer hij hem
nodig heeft. Hij belt en wacht, maar er
gebeurt niets. De hoofdpiet komt niet,
ook niet als hij nog een keer belt. Waar
is zijn piet gebleven? Is hij soms weg?

Een beetje verbaasd en nog wat
slaperig zit Sinterklaas op zijn bed. Dan
valt het hem pas op hoe stil het is. Hij
hoort helemaal geen voetstappen van
pieten in de gang. Hij hoort ook geen
geluiden uit de grote pietenkeuken,
waar het meestal een kabaal van
jewelste is. Hij hoort helemaal geen
gelach en geschreeuw van zijn pieten.
Er is alleen het geluid van de vogels
buiten en het zachtjes tikken van zijn
klok. Het lijkt wel of er helemaal geen
pieten in de buurt zijn.

Langzaam staat Sinterklaas op. Hij
moet zich aankleden. Dat gaat niet zo
snel, nu de hoofdpiet er niet is om hem
te helpen. Eerst een schone
onderbroek natuurlijk en een hemd. En
lange wollen kousen: want het is zo
koud in Nederland! Moeizaam bukt de
Sint om zelf zijn kousen zelf aan te
trekken. Dat valt niet mee met zijn oude
stijve rug. Daarna trekt hij zijn witte
tabberd aan, dat gaat gelukkig een stuk
gemakkelijker. Tenslotte nog zijn rode

mantel. Toch vervelend dat Piet er niet
is. De mantel is zwaar en zakt steeds
scheef. Sinterklaas staat een hele tijd
voor de spiegel te prutsen voordat hij
eindelijk goed zit.

Zijn mijter en zijn schoenen laat hij nog
even staan. Die heeft hij binnenshuis
niet nodig. Hij schuift zijn sloffen aan
zijn voeten en doet de deur van zijn
slaapkamer open. Waar zijn de pieten?
De gang van het pietenhuis is leeg. Er
is geen piet te zien. Behalve een paar
achtergebleven pepernootjes op de
grond is er geen spoor van ze te
bekennen. Sinterklaas wordt nu toch
wel ongerust en loopt zo snel als hij
kan naar de keuken. Normaal zouden
om deze tijd de pieten druk bezig
moeten zijn met het bakken van
pepernoten, speculaas en taaitaai,
maar hij ruikt nog niets. Wanneer hij de
deur open doet ziet hij dat de keuken
leeg is en dat alle ovens nog uit staan .
Sinterklaas zucht en strijkt met zijn
hand door zijn nog warrige baard. Wat
is er toch aan de hand?
Dan valt zijn oog op een stuk papier,
dat op de lange keukentafel ligt. Zo te
zien is het een brief: "Beste Sint," staat
er bovenaan. Sinterklaas krijgt veel
brieven van kinderen, maar deze brief is
niet geschreven door een kind, maar
door zijn eigen pieten!

"Beste Sint,

Het hele jaar door werken we hard om

van uw verjaardag een mooi feest te

maken. We gaan midden in de nacht op

pad om de schoenen van kinderen te

vullen en verlanglijstjes te verzamelen.

We bakken miljoenen pepernoten en

maken kilo's marsepein. We kopen bergen

speelgoed en pakken het allemaal mooi

in. We doen kunstjes en luisteren eindeloos

naar steeds maar weer dezelfde

Sinterklaasliedjes.

Maar nu hebben we er genoeg van. Wij

willen zelf ook wel eens cadeautjes

krijgen, in plaats van altijd maar alles

weg te geven. We vinden het niet leuk

meer. We stoppen met werken en doen

voortaan alleen nog maar leuke dingen.

Vandaag gaan we zwemmen en morgen

gaan we naar een pretpark. De dag

daarna gaan we weer iets anders leuks

doen.

Groetjes van al uw Pieten"

Sinterklaas zijn mond valt open van
verbazing. Alleen nog maar leuke
dingen?! Wat is dat nou voor onzin? Die
verdraaide pieten... dat kan toch
helemaal niet? Het is bijna
pakjesavond! Hij kan nooit al het werk
in zijn eentje doen. Hoe moet dat nou
met de cadeautjes voor al die
kinderen?

Hij krabt eens op zijn hoofd en denkt
diep na. Dan beginnen zijn ogen
plotseling te glimmen. Hij heeft een
idee! Hij zal die rare pieten eens
verrassen! Hij zal er vandaag heel hard
voor moeten werken, maar als zijn
plannetje lukt, dan willen de pieten hem
morgen vast wel weer helpen.
Hij pakt iets te eten uit de keukenkast,
trekt zijn schoenen aan, zet zijn mijter
op en gaat naar de stal van Amerigo,
zijn paard. Hij is van plan om de stad
in te rijden om cadeautjes te kopen,
maar dat gaat niet zomaar: alle pieten
zijn weg, dus óók Paardenpiet! Amerigo
staat al ongeduldig te wachten.

Voordat Sinterklaas weg kan, zal hij
hem moeten verzorgen. Hij borstelt zijn
manen en geeft hem een paar wortels
en wat haver te eten. Hij vult een
emmer met water om te drinken. Poeh,
dat is zwaar werk! Tenslotte tilt hij het

Extra
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zadel op de rug van de schimmel en
klimt erop. Dat is niet eens zo
gemakkelijk, zonder hulp van een piet.
Maar het lukt. Nu kan hij eindelijk op
pad.

Maar welke kant moet hij eigenlijk op?
Is het centrum nu linksaf of rechtsaf
als hij de poort uitrijdt? O, was
Wegwijspiet er maar bij! Op goed geluk
slaat Sinterklaas linksaf en volgt de
weg. Het wordt steeds drukker op
straat en er komen ook steeds meer
winkels. Het lijkt erop dat hij de goede
richting heeft gekozen.
Als het drukker wordt, komen er steeds
vaker kinderen naar hem toe. Hij kan ze
natuurlijk niet zomaar laten staan. Hij
schudt hun handjes en zwaait. Hij
luistert naar de liedjes. Maar hij heeft
geen pepernoten bij zich om uit te
delen: daar zorgen zijn pieten immers
altijd voor. Hij vindt het wel een beetje
zielig voor de kinderen: ze zullen het
wel vreemd vinden dat ze niks krijgen.
Stapje voor stapje loopt Amerigo verder
en gelukkig ziet Sinterklaas al gauw
een speelgoedwinkel. Voorzichtig laat
hij zich van de rug van Amerigo glijden
en bindt de teugels vast aan een
lantaarnpaal. "Blijf maar even rustig
staan," fluistert hij in het oor van zijn
paard en gaat de winkel binnen.

In de winkel begrijpen ze dat
Sinterklaas niet zomaar komt. Als hij
zèlf naar de winkel komt, en dan ook
nog zonder pieten, is er vast iets
bijzonders aan de hand. Hij wordt gelijk
geholpen, door de baas van de winkel.
Die schrijft precies op wat Sinterklaas
nodig heeft. "Is goed Sinterklaas. Ik ga
het gelijk in orde maken. U heeft het
vanmiddag nog in huis. Dankuwel
Sinterklaas. Maakt u zich maar geen
zorgen, het komt goed."

Als alles goed is afgesproken, gaat
Sinterklaas met een glimlach op zijn
gezicht terug naar huis.

Terug in het pietenhuis is er werk aan
de winkel: er moeten pepernoten
gebakken worden. Sinterklaas doet een
schort voor en gaat aan de slag.
Gelukkig heeft de Keukenpiet alle
recepten keurig opgeschreven en kan
hij lezen wat hij moet doen. Anders
was het nooit gelukt!
Eerst maakt hij deeg van meel, boter,
suiker en kruiden. Dat moet hij flink
kneden. Zijn handen doen er pijn van.
Hij is helemaal niet gewend om zo hard
te werken met zijn handen. Daarna
maakt hij van het deeg kleine balletjes
die hij één voor één op de bakplaat
legt. Dat is tenminste niet zo zwaar,
maar wat zijn het er ontzettend veel!
Sinterklaas is blij dat zijn pieten
normaal al dit werk doen.

Wanneer de pepernoten uit de oven
komen, ruikt het heerlijk. Sinterklaas
kan het niet laten om ervan te snoepen.
De rest verdeelt hij keurig in kleine
zakjes en op ieder zakje schrijft hij de
naam van een piet.
Dan stopt er een vrachtwagen op de
oprijlaan en wordt er aangebeld. Het is
de bestelling van de speelgoedwinkel.
Even later staan er dozen vol ballen,
kegels, ringen, springtouwen en allerlei
acrobatiespullen in de gang. Eén voor
één schuift Sinterklaas ze naar de
inpakkamer en gaat aan de slag.
In het begin gaat het inpakken moeilijk.
Het papier is dan weer te groot en dan
weer te klein. Het plakband blijft steeds
aan zijn vingers plakken, in plaats van
aan het papier. Of net als hij denkt dat
hij een pakje klaar heeft, scheurt het
papier en kan hij opnieuw beginnen.
Maar hoe meer cadeautjes hij inpakt,
hoe beter het gaat.
Urenlang werkt de Sint door. Meters
pakpapier en plakband gaan eraan. Het
wordt al donker en hij vergeet zelfs te
eten. Maar dan is er geen speelgoed
meer over en ligt er alleen nog een hele
berg pakjes voor hem. Eindelijk klaar!

Nog maar één ding staat hem te doen.
Hij stopt de pakjes die hij gemaakt
heeft in een zak en loopt ermee naar
de slaapkamer van de pieten. Op ieder
bed legt hij een cadeautje en een zakje
pepernoten. Hij moet opschieten, want
hij weet niet wanneer de pieten terug
komen. "Ze zullen toch wel terug
komen?" denkt Sinterklaas. "Ja... vast
wel. En dan wacht er een mooie
verrassing op ze." Hij
glimlacht.
Wanneer alle pakjes
verdeeld zijn, sloft
Sinterklaas terug naar zijn
eigen kamer. Zijn oude
botten kraken en zijn
spieren doen pijn. Hij heeft
zo hard gewerkt vandaag;
daar kan zijn oude lijf
helemaal niet meer tegen.
Met een zucht ploft hij op
zijn bed en valt
onmiddellijk in een diepe
slaap.

Sinterklaas merkt helemaal
niets, wanneer pas uren
later de pieten thuis
komen. Ze hebben de hele

dag in het zwembad gespetterd.
Daarna hebben ze lekker pizza gegeten
in een restaurant en tot slot zijn ze nog
gaan dansen in de disco tot midden in
de nacht. Het was een dolle boel en nu
zijn ze net zo moe als na een dag
werken. Ze willen het liefst meteen
naar bed gaan.
Maar wat is dat? Er liggen allemaal
pakjes in hun bed! Waar komen die
vandaan? Zijn het de pakjes voor de
kinderen? Maar nee, al gauw zien ze
dat hun eigen namen op de pakjes
geschreven staan, in het mooie
handschrift van Sinterklaas zelf.
Krijgen zij een cadeautje van
Sinterklaas? Ze kunnen hun ogen bijna
niet geloven.
Hoofdpiet sluipt ondertussen naar de
kamer van Sinterklaas en ziet hoe Sint
met zijn kleren aan op het bed in slaap
is gevallen. Hij begrijpt dat Sinterklaas
doodmoe was van al het werk dat hij
heeft gedaan om de pieten te
verrassen: hij heeft immers alles zelf
gedaan! Die arme oude man. Dat
kunnen ze niet nog een keer laten
gebeuren. Hij besluit dat de pieten
morgen maar gewoon weer aan het
werk moeten, zodat de cadeautjes voor
de kinderen op tijd klaar zijn voor de
pakjesavond.

En zo gebeurt het. Alle pieten zijn zo
blij met het onverwachte cadeautje, dat
ze de volgende dag met veel plezier
weer aan het werk gaan. Maar
Sinterklaas heeft zijn lesje ook geleerd.
Vanaf die dag geeft hij de pieten wat
vaker een dagje vrij en soms krijgen ze
een kleine verrassing. En zo komt het
dat, ieder jaar weer, alle pakjes precies
op tijd voor pakjesavond klaar staan
voor alle kinderen.

Bron:
Melanie Plag
© Babboes 2010
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Advent

De vier weken voorafgaand aan
Kerstmis heten Advent. In deze periode
wachten christenen op de komst van
het kindje Jezus. Ofwel ‘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’. Een feest met zo’n
belangrijke gast wordt uiteraard
voorbereid! Vooral innerlijk, uiteraard.
Centraal staan versobering, inkeer en
stilte, maar ook solidariteit van mens
tot mens (en bij uitbreiding de hele
planeet), hoop en vrede.
Met de Advent begint ook het kerkelijk
jaar.

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
eentje extra aangestoken.

Wat betekent het woord advent?

Advent komt van het Latijnse
'adventus', dat ‘komst’ betekent.
Bedoeld wordt de komst van de
Messias of Redder, die christenen
herkennen in Jezus. Bernardus van
Clairvaux (1090-1153) beschreef die
komst in zijn beroemde kersthomilieën
als een drievoudige gebeurtenis:

VROEGER: Gods komst in de
geschiedenis door Jezus Christus, zo’n

2000 jaar geleden
LATER: Gods komst bij de voltooiing
van de wereld
NU: Gods komst hier en nu in het hart
van zijn ‘uitverkorenen’
De Advent is een periode van hoop en
verwachting, maar ook van inkeer en
solidariteit om Gods komst mogelijk te
maken.

Welke symboliek hebben de kleuren
van de advent?
Op de adventskrans overheersen de
kleuren rood, groen en paars. De rode
kleur van de kaarsen staat voor liefde,

het blijvende wintergroen rond de
kaarsen voor hoop. Soms krijgt de
krans een paars lint, kleur van inkeer.
Met Kerstmis (of al voordien) kan wit
worden toegevoegd, kleur van
zuiverheid.

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.

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.

Een verdiepende Advent en een Zalig
Kerstmis toegewenst!

Jens Van Wesemael & Luc Bouckaert
Pastorale Dienst
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Residentie RafaëlEven terugblikken

Denderwandeling
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Residentie Rafaël

IJssalon
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Residentie Rafaël

Alpaca's
op
bezoek
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Residentie Rafaël
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Residentie Rafaël

Blijven bewegen..
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BBQ - Dagverzorgingscentrum

Residentie Rafaël
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Dansnamiddag
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Residentie Sara
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Residentie Sara
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Residentie Sara

DANSE
N

DANSEN

DANSEN
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Residentie Sara
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Residentie Sara
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Residentie Sara

Kathleen, heb jij nog foto's over? K
an jij deze pagina gebruiken?

Naar 't zeetje..

Naar 't zeetje..
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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)

Sneeuw

Het sneeuwt, niet jachtig, eerder tastend,
alsof het wit naar zwarte plekken zoekt.
Maar heel het landschap ligt al volgeboekt.
De dag staat zwaarbepakt om te vertrekken.

De bomen dromen rechtop in de sneeuw,
verwonderd en in hun verwondering verrast.
De vorst heeft ieder takje afgetast.
Het is windstil, er valt niets te ontdekken.

De laatste vlokken vallen, in de lucht
zweeft al wat zonlicht, geel en droog.
En vogels, eerstgeborenen van het oog,
haasten zich om de schade te herstellen.

Adriaan Morrien
uit Verzamelde gedichten,
Van Oorschot, Amsterdam 1994

De Sint

Lieve Sint,

Dit jaar wil ik graag een dikke vette bankrekening en een slank
lichaam. Wilt u deze 2 niet door elkaar halen zoals vorig jaar?

Lieve Sint,

Voor volgend jaar wil ik graag het volgende
Een metselaar om aan de vrede te bouwen
Een elektricien om het gezellig contact tussen de mensen te
herstellen
Een wiskundeleraar om terug te leren rekenen op elkaar
Een kunstenaar om een glimlach op het gezicht van de mensen
te schilderen
Een oogarts om de boze blik van de mensen te veranderen
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Advent

Niet dood en duister ... hoop
Het loopt als een rode draad doorheen de oude verhalen die in de bijbel opgetekend staan: dat dood en
duister nooit het laatste woord hebben. Angst en onmacht evenmin. Dat leven goed kan worden en vrede
bereikbaar is. Dat ieder mens rechtop kan komen om beeld van Liefde te zijn. Een droom van ieder mens die
in de loop der eeuwen een belofte werd waar God zelf borg voor staat. Tot op vandaag zet die belofte
mensen in beweging. Geen duister, of zij zien een lichtpunt. Geen vastgeroeste situatie, of zij vinden een
uitweg. Klaar en helder zien zij de werkelijkheid onder ogen, maar leggen zich niet neer bij de feiten.
Ze blijven hopen, gaandeweg.
Zij weten van beter.

Carlos Desoete

Kerstmis

De laatste dagen

De laatste dagen
en de laatste vragen
van het geleden jaar
staan voor de deur,
de bomen kouder
en de dromen ouder
maar de verwachting
nog vol gloed en kleur
want wij geloven:
het licht van boven
is niet te doven
stelt niet teleur
voor alle vragen
van alle dagen
achter de einder
achter de deur.

Anton van Wilderode
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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.
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Humor

De oplossing van de woordzoeker uit ons vorige nummer:

‘Het is niet alle dagen kermis’

De volgende bewoners hebben de juiste oplossing ingediend:

- Mr. Herman Pots - Zilverberk

- Mevr. Dany Christiaens - Zilverberk

- Mevr. Camilla Jacobs - Hemelhuize

De gelukkige winnaar is mevr. Dany Christiaens.

Zij wint de gratis ijscoupe.

Dikke proficiat!

Mevr. Christiaens

Het is klein, oranje, hangt in een boom en roept “Ik ben
een appelsien! Ik ben een appelsien!” Wat is het?
- Een mandarijntje met een dikke
nek.

Er komt een konijn bij de bakker en vraagt:
'Bakker, heeft u ook worteltjestaart?' 'Nee, het
spijt me,' zegt de bakker, 'worteltjestaart heb ik
niet.' De volgende dag komt het konijn weer langs
en vraagt: 'Bakker, heeft u worteltjestaart?' 'Nee,'
zegt de bakker, 'worteltjestaart heb ik niet.' Elke
dag komt het konijn om worteltjestaart zeuren, en
de bakker wordt het zo zat dat hij een
worteltjestaart bakt. Als de volgende dag het
konijn weer langskomt, vraagt hij: 'Bakker, heeft u
worteltjestaart?' 'Ja,' zegt de bakker. Zegt het

konijn: 'Vies hé?'

Er waren eens twee krieken. Zegt de ene: “Ik
heb een scheetje gelaten!” Antwoordt de andere:
“Kriekhet!”

Er komt een vertegenwoordiger in stofzuigers
langs bij een boerderij. Hij belt aan, de boerin
doet open. De vertegenwoordiger begint te
praten: 'Dag mevrouw, ik ben
vertegenwoordiger van hele goede stofzuigers:
die zuigen echt alles, maken alles schoon. En
om het te bewijzen, maak ik nu uw tapijt even
vuil.' En de vertegenwoordiger gooit een hele
doos met vuiligheid over de vloerbedekking en
zegt: 'Met mijn stofzuiger maak ik dat weer
helemaal brandschoon. Ik garandeer u: elke
korrel die blijft liggen, eet ik persoonlijk van de
vloer.' Zegt de boerin: 'Wel, begin dan maar vast
te eten, want we hebben geen elektriciteit.'
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Alles komt terug

Grootvaders klok

Zoals de klok thuis tikt, tikt ze nergens – tenzij misschien op
je kamer in een goed rusthuis.
Toevallig vond ik de tekst van een oud liedje, dat ik je toch
niet wil onthouden:

“Mijn grootvaders klok was een deftige klok
Met haar uurwerk zo goed en secuur
Ze liep zo geregeld al negentig jaar
Verkondde haar stem steeds het uur
En met vrolijke slag riep de klok reeds goedendag
Als een gast in ons kleine huis verscheen
Maar opeens toen was het met haar gedaan
En voorgoed is ze stil blijven staan
En ze tikte maar altijd door
Tikketak tikketak
Altijd maar dag en nacht
Tikketak tikketak
Maar opeens toen was het met haar gedaan
En voorgoed is ze stil blijven staan

Als kind reeds had grootvader menige keer
Aan de klok zijn geheimen verteld
Haar slinger steeds volgend, al heen en al weer
Werd het lief en het leed haar vermeld
Rustig tikte ze voort, door geen enkel ding gestoord
Deed ze negentig jaren lang haar plicht
Maar opeens toen was het met haar gedaan
En voorgoed is ze stil blijven staan
En ze tikte maar altijd door
Tikketak tikketak
Altijd maar dag en nacht
Tikketak tikketak
Maar opeens toen was het met haar gedaan
En voorgoed is ze stil blijven staan
En ze tikte maar altijd door
Tikketak tikketak
Altijd maar dag en nacht
Tikketak tikketak
Maar opeens toen was het met haar gedaan
Toen mijn grootva was heengegaan”

Uit onze kindertijd kennen we allemaal nog wel het verhaal
van de wolf en de zeven geitjes. Eén geitje ontsnapte aan de
schrokpartij van de wolf door zich te verstoppen in de grote
staande klok. Vroeger was een staande klok een
statussymbool dat in het huis van gegoede burgers niet
mocht ontbreken. De laatste decennia is deze statige klok

wat in de vergeethoek geraakt, nu de jonge mensen
eenvoudiger en vooral gemakkelijker willen leven. Een
grootvaderklok moest immers regelmatig onderhouden
worden: de buitenkant geboend en het binnenwerk gereinigd
en gesmeerd. Je mocht niet vergeten om de gewichten die
het mechanisme van de slinger lieten werken, met regelmaat
op te trekken. De wijzers op de plaat moesten handmatig
worden verzet en je moest ervoor zorgen dat dit overeen
stemde met het belmechanisme.

Toen mijn partner nog leefde hadden wij ook een Engelse
klok in onze woonkamer staan. Haar aanwezigheid gaf
cachet, maar was soms wel hinderlijk door haar nogal
aanwezige getik en vooral door het belgeluid op elk half en
volledig uur. Als de klok sloeg, hoorde je het doorheen het
ganse huis.

Na een tijdje lieten we de klok enkel nog lopen met de
feestdagen van Kerstmis en oudejaar of als de kleinkinderen
op bezoek kwamen. Met de kerstdagen versierden wij het
bovenstuk met dennengroen en sfeerlichtjes. Gespannen
konden de kinderen met stralende gezichtjes staan wachten
tot de klok begon te slaan. Zo deed het zich voor op een
tweede kerstdag dat mijn petekind het deurtje van de
gewichtenkast had geopend. Wij waren tijdens het
aperitieven even onachtzaam en plots hoorden wij een
enorme slag. De deugniet had op één of andere manier de
klok omver getrokken. Gelukkig was bij het omkantelen het
deurtje blijven openstaan en hij zat ongedeerd in de
klokkenkast. Wij kwamen er met de schrik vanaf maar dit
betekende echter het einde van de klok: het bovengedeelte
was volledig versplinterd. Met de kerstdagen denk ik daar
nog telkens aan terug. Het geluid van de klok gaf aan dat ik
thuis was, op een veilige plek.

Onlangs ging ik op bezoek bij een vriendin. Zij woont in een
loft die heel modern is aangekleed. Ik was aangenaam
verrast toen ik midden in de woonkamer een grote staande
klok uit de art-decoperiode opmerkte als blikvanger. Zij had
deze geërfd van haar grootvader en laten restaureren. Je
ziet nogmaals: alles komt terug.
Er zit toch wel iets rustgevends in de zware tik van een
staande klok die al honderd jaar de seconden en de minuten
heeft geteld. Zij telt nu af naar het nieuwe jaar dat hopelijk
opnieuw vrede brengt.

Van Harte Een Zalig Kerstfeest,

Francis
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De klaproos

Geen symbool herinnert zo sterk
aan WO I als de klaproos.
Wie op Wapenstilstand een
ceremonie of parade bijwoont, kan
er niet naast kijken. Elk jaar opnieuw
worden tientallen miljoenen
papieren ‘poppies’ of klaprozen
gemaakt die op 11 november
mensen en monumenten roder dan
rood kleuren.

De oorsprong van de ‘remembrance
poppy’ ligt in het gedicht van John
McCrae, een Canadese legerarts.
In de woestenij van het front, waar
pas nog duizenden soldaten
sneuvelden, zag hij oneindig veel
klaprozen opschieten.

Extra

In 2000 vertaalde en bewerkte Tom Lanoye McCrae's

gedicht als volgt:

In Vlaamse velden

In Vlaamse velden klappen rozen open
Tussen witte kruisjes, rij op rij,
Die onze plaats hier merken, wijl in ’t zwerk
De leeuweriken fluitend werken, onverhoord
Verstomd door het gebulder op de grond
Wij zijn de doden. Zo-even leefden wij.
Wij dronken dauw. De zon zagen wij zakken.
Wij kusten en werden gekust. Nu rusten wij
In Vlaamse velden voor de Vlaamse kust.
Toe: trekt gij ons krakeel aan met de vijand.
Aan u passeren wij, met zwakke hand, de fakkel.
Houd hem hoog. Weest gíj de helden. Laat de doden
Die wij zijn niet stikken of wij vinden slaap noch
Vrede - ook al klappen zoveel rozen open
In zovele Vlaamse velden.

Francis

Een militair kerkhof vol klaprozen: het is een beeld dat tot de verbeelding spreekt en dat bol staat van de typische
dubbelzinnigheid van de Groote Oorlog.

De klaproos is immers veel dingen tegelijk: niet tegen te houden, maar ook vluchtig, verdovend en toch verheffend. Het is
een kwetsbare bloem op de grens tussen lofdicht en lijkrede. Voor McCrae hield deze ‘kollebloem’ de herinnering levend aan
een jonge, in de kiem gesmoorde generatie. Zijn woorden raken ook bij een groot aantal lezers een gevoelige snaar.
John McCrae zal het succes van zijn gedicht niet meer meemaken.
In 1918, McCrae’s sterfjaar, speldt een jonge Amerikaanse vrouw voor het eerst een zijden klaproos op.
Haar symbolische daad vindt navolging in het hele Britse Gemenebest en algauw is de klaproos het officiële
herdenkingsteken voor de slachtoffers van WO I.
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Extra

Een grijze spin liep over de vloer van de
herberg. "Oh," gilde de dochter van de
herbergier. "Maak dat je wegkomt, lelijk
mormel."

"Zou ik werkelijk lelijk zijn?" vroeg de
spin zich af, toen hij tegen de muur
opklom. "Hoe het ook zij, mijn web is
prachtig." Hij spon een mooi groot web
en zocht er een goed plaatsje in om de
nacht door te brengen.

Maar de volgende morgen, o hemeltje
lief, de herbergierster kwam er aan met
haar bezem. "Wat! Een spinnenweb in
mijn schone kamer!" riep ze. Ze veegde
het prachtige web naar beneden en
verjoeg de spin. "Daar ga je," zei ze en
joeg hem met haar bezem weg. "Ik kan
spinnen met hun lelijke harige lichamen
en afschuwelijke lange poten niet
uitstaan."

"Niemand mag me," jammerde de arme
spin, toen hij wegging naar de
herbergstal en hij begon een web te
spinnen van de ene balk naar de

andere. Daar viel niemand hem lastig.
De dieren onder hem waren hem
eigenlijk dankbaar, omdat hij de vliegen
ving, die hen bij warm weer plaagden.

"Nu maak ik me tenminste nuttig," zei
de spin. "Als ik nu ook maar mooi was,"
voegde hij er met een zucht aan toe.
Maar omdat dat nu eenmaal niet kon,
begon hij het fijnste web te spinnen,
dat ooit door een spin gemaakt werd.

Hij werkte er al sinds lang aan, toen er
op een nacht grote drukte in de stal
onder hem heerste stemmen en het
flikkeren van lichten. Hij kon niet
ontdekken wat er gebeurde, maar 's
morgens keek hij naar beneden en daar
zag hij in een van de kribben een teer
kindje, waarover zich een mooie jonge
vrouw boog, terwijl een oudere man met
een vriendelijk gezicht toekeek.

De baby begon te huilen. "Hij heeft het
koud," zei zijn moeder. "Ik heb al het
stro, dat ik kon vinden over hem heen
gelegd, maar het is niet genoeg."

Dit was de grote kans voor de grijze
spin. Met zijn schitterend web, dat zo
zijachtig zacht was als distelpluis en
zo warm als wol, kwam hij van de balk
naar omlaag en hij legde het aan de
voeten van de moeder. Zij pakte het op,
legde het over haar baby en stopte het
warmpjes om hem heen. Hij hield op
met huilen en viel tevreden in slaap.

Toen zei Maria, de moeder, tot de
kleine grijze spin, die daar trots bij
stond: "Grijze spin, welke beloning wil
je hebben voor je heerlijk geschenk aan
mijn zoon?"

"Oh, alstublieft," zei de spin, terwijl hij
zijn voorpoten ineensloeg, "als ik toch
alleen maar mooi zou mogen worden!"

"Dat kan ik niet doen," antwoordde
Maria, "je moet zo blijven, als de Heer
je geschapen heeft. Maar ik zal maken
dat de mensen blij zijn je te zien. Als
iemand 's avonds een spin ontdekt, zal
hij zeggen: 'Aha, dat betekent geluk.'"

En daarom beschouwt men het tot op
deze dag als een teken van geluk,
wanneer men 's avonds een spin ziet.
En tot op de dag van vandaag hangen
wij tevens op kerstavond lange
gouddraden en zilveren 'engelenhaar' in
de kerstboom ter herinnering aan de
kleine grijze spin en het geschenk, dat
hij aan het Christuskind heeft gegeven.

Francis

Kerstverhaal

De spin en het Christuskind - Een legende over waarom we engelenhaar in de kerstboom doen
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De geboorte van Jesus Christus

Toen Maria verloofd was met Josef, werd zij, voordat ze gingen samenwonen, in gezegende toestand bevonden van den
Heiligen Geest.
Daar Josef, haar man, een rechtvaardige was, en haar niet te schande wilde maken, besloot hij, in stilte van haar te
scheiden.

Terwijl hij met die gedachte omging, zie, daar verscheen hem in een droom een engel des Heren, en sprak:

'Josef, zoon van David, vrees niet, Maria, uw vrouw, tot u te nemen; want wat in haar is geboren, is van den Heiligen
Geest. Ze zal een zoon baren, en ge zult Hem Jesus noemen; want Hij zal zijn volk verlossen van hun zonden.'

Dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden wat de Heer gesproken heeft door den profeet, die zegt:

“Zie, de maagd zal ontvangen, en een zoon baren, en men zal Hem Emmánuel noemen”; dat is vertaald: God met ons.

Toen Josef uit de slaap was ontwaakt, deed hij zoals de engel des Heren hem had bevolen; en hij nam zijn vrouw tot zich.
Maar hij bekende haar niet, totdat zij een zoon had gebaard; en hij noemde Hem Jesus.

Matteus 1
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Liedjes van toen voor mensen van nu

Witte kerstmis

'k Droom van een wondermooi Kerstmis
Dat in mijn dorpje wordt gevierd
In herinneringen
'k Hoor kinderen zingen
Rond dennenbomen mooi versierd

'k Droom van een witte sneeuwkerstnacht
Sleebellen klinken fris en zacht
Daar zend ik
Mijn gelukwensen heen
Zo een kerstnacht wens ik iedereen

Will Tura

Rode Rozen In De Sneeuw

Ik weet dat het rond Kerstmis was
De lucht was grauw
Het sneeuwde zacht
Maar wij voelden niets van de kou
Want jij had mij en ik had jou
We stonden voor een bloemenkraam
En zagen rode rozen staan
Je koos de mooiste uit voor mij
En 'k hoor nog altijd hoe je zei

Refr.:
Rode rozen in de sneeuw
Rozen rood als vuur
Die vertellen jou dat ik van je hou
Rode rozen in de sneeuw
Rozen rood als vuur
Zeggen jou dat ik van je hou

En zonder blozen
Nam ik die rozen
Die mij beloofden
Wat ik geloofde
Liefdedromen voor ons twee
En jij vertelde
Dat ze voorspelden
Met liefdewoorden
Vurig als rozen

Rode rozen in de sneeuw
Jij verdween uit m'n bestaan
De rode rozen zijn vergaan
Maar toch ben jij bij dag en nacht
Niet weg te denken uit m'n hart
'k Vraag aan de bomen in het woud
Of jij nog altijd van me houdt
Maar ieder takje schudt van nee
Dit jaar geen rozen in de sneeuw

Refr.(3x)

Marva
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Uit de oude doos
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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

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

Ouderenweek:

In de week van 21 tem 25 november vieren we naar
jaarlijkse gewoonte de ouderenweek.
In deze week zullen er tal van activiteiten op de
weekkalender staan.
Hou dit zeker in de gaten!

Sinterklaas komt:

'Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan"...

- Op maandag 5 december in Residentie Sara

- Op dinsdag 6 december in Residentie Rafaël

Vergeet je schoentje niet klaar te zetten!

Kerstmarkt:

De jaarlijkse kerstmarkt organiseren we:

- Op woensdag 14 december in Residentie Sara

- Op donderdag 15 december in Residentie Rafaël

Save the date!

Eindejaarsfeest:

Eind december vieren we het eindejaar samen met de
familie.
Jullie krijgen hiervoor zeker nog een uitnodiging begin
december via de woongemeenschappen.

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


