
NIEUWS IN HET KORT

VOORWOORD

Het Plein krijgt een opknapbeurt

Wist je dat het mooie Plein van Kaprijke

binnenkort een fikse opknapbeurt krijgt? Het

Plein van Kaprijke is niet zomaar een plein,

maar is een beschermd dorpsplein. Als we

eventjes teruggaan in de tijd, dan kunt u zich

misschien wel herinneren dat daar ooit 80

prachtige kastanjebomen stonden. Helaas zijn

de mooie bomen ziek geworden. Momenteel

zijn er nog slechts 38 bomen te zien op het

plein, maar ook die zijn ziek. Om het Plein op

te knappen heeft men beslist om de

resterende kastanjebomen te rooien en te

vervangen door 80 olmen. Naast de bomen zal

ook de grasmat worden vernieuwd. Zoals vele

Kaprijkenaren wel weten ligt het Plein lager

dan de rijwegen er rond. Dit zorgt vaak voor

waterlast, in die zin dat het water vaak blijft

staan op het plein. Tevens zorgt de grasmat

voor problemen tijdens evenementen. Het gras

wordt dan kapotgereden of men moet allerlei

hulpmiddelen inschakelen om dit te vermijden.

Hierbij zullen ze het Plein wat ophogen en

wordt de grasmat een grindgazon. Op die

manier kunnen voertuigen het Plein oprijden

zonder dat de voertuigen in de grond zakken.

Kortom worden de oude kastanjebomen dit

najaar nog gerooid en zullen de nieuwe olmen

geplant worden tijdens het plantseizoen. Wij

zijn alvast benieuwd naar de metamorfose van

het Plein, u toch ook?

Fontein op het Plein

Er waren deze zomer heel wat sportevenementen.

We hadden het EK voetbal, de Tour de France en

de Olympische Spelen in Tokio.

Maar we kunnen ook terugblikken op een zomer

waar de animatie heel wat activiteiten organiseerde

in en rond ons WZC. Daarvan zie je verder in onze

krant de nodige foto’s.

Het weer was niet altijd zoals we van een zomer

verwachten maar de weergoden waren ons soms

wel gunstig gezind zoals op onze jaarlijkse

bedevaart naar de kleemkapel.

Deze zomer waren er terug veel jobstudenten die

onze teams (verpleging, poetsdienst, verzorging,

animatie, kiné, keuken, hoteldienst, technische

dienst) kwamen versterken. Naast de bekende ook

heel wat nieuwe gezichten. Onze oprechte dank

hiervoor.

De zomer bracht ook onze vrijwilligers terug, die

met veel enthousiasme hun taken opnieuw

opnamen. Ook hier zien we nieuwe gezichten.

We nemen afscheid van de zomer maar met

september is ook de start gegeven van een nieuw

schooljaar.

Als stageplaats hopen we de studenten verzorging,

verpleging, logistieke dienst de nodige

ondersteuning en kennis aan te bieden zodat zij

zich kunnen ontplooien tot waardige collega’s.

Met september is het najaar ingezet. De tijd voor

wat meer inkeer, kortere dagen, vallen van de

bladeren, het zoeken naar gezelligheid en

samenzijn binnenshuis.

Kris Van Paemel

Dagelijks verantwoordelijke

Op 10 oktober vindt de tweede grootste

rommelmarkt van Oost-Vlaanderen plaats

in ons mooie Kaprijke. Ook wel Voorstraat

kermis genoemd. Die tweede zondag van

de maand zijn de echte

“rommelmarkters” al vroeg uit de veren

om hun standje van minimum drie meter

te vullen met “rommel”.

Rommel is eigenlijk niet altijd het correcte

woord, want vaak vind je er schatten in

terug. Wie die schatten als eerste wil

bewonderen, neemt best een zaklamp bij

de hand om rond 6 uur ‘s ochtends al

eens te gaan snuisteren.

De Groeningen, de inwoners van Kaprijke,

hadden het wel al eerder opgemerkt dat de

mooie fontein op het beschermde dorpsplein

al even de pijp aan Maarten had gegeven.

Enkele van die Groeningen vonden dit erg

jammer, want het lag er maar verlaten bij.

Gelukkig hebben “de mannen van de

gemeente” hun handen uit de mouwen

gestoken en de fontein voorzien van een

ferme opknapbeurt. Met z’n allen hebben ze

het vuile water eerst verwijderd, nadien

hebben ze alles netjes gereinigd. Om

vervolgens de fontein te herstellen. Eind goed,

al goed want de befaamde fontein die doet

het weer. Dit met dank aan “de mannen van

de gemeente”.

Rommelmarkt in Kaprijke

Sint-Vincentius

Herfst 2021
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ONZE BEWONERS

Afgelopen zomer hebben we

verschillende bewoners welkom

mogen heten. Hierbij stellen we de

nieuwe bewoners voor.

Ethel Verbiest

05/09/1936

Robert De Smet

17/09/1936

Bertha De Maer

19/09/1924

Margareta Van Hevele

21/09/1929

Roger Pauwels

23/09/1934

Arsène De Maertelaere

01/10/1935

Suzanna Gelaude

07/10/1923

Juliana De Smet

14/10/1933

Laurette Maegerman

22/10/1937

Daniël Dossche

29/10/1945

Irène Goethals

02/11/1940

Irène Philips

02/11/1931

Monica Van Vooren

13/11/1929

Clara Pieters

05/12/1928

Jarigen

Mevrouw Clara Ingels is

op 11 augustus 2021

bij ons komen wonen.

Mevrouw Nelly

Vercauteren is op 3

september 2021 bij ons

komen wonen.

Mevrouw Liliana

Vervack is op 8

september 2021 bij ons

komen wonen.

Mevrouw Ivonne

Gevaert is op 14

september 2021 bij ons

komen wonen.

Meneer August De

Muer is op 21

september 2021 bij ons

komen wonen.

Het verhaal van een bewoner
Een reisverhaal uit het leven van Lilianne

Thiepondt, bewoonster van afdeling 0.

Het was in het jaar 1953, ze weet het nog

helder. Op dat moment vond in Nederland

de grootste naoorlogse natuurramp plaats.

Door een zware noordwesterstorm braken

de dijken bij Zeeland, Zuid-Holland en

Noord-Brabant door en kwamen er meer

dan 1800 mensen om het leven.

Dit hield Lilianne niet tegen

om aan haar grote avontuur

te beginnen. De toen nog

jonge Lilianne van 21 jaar

trok richting Canada. Ruim

tien dagen heeft ze met de

boot gevaren richting New

York, om vervolgens nog

eens twee dagen en twee

nachten met de trein verder te reizen naar

haar eindbestemming. Haar

eindbestemming was de woonst van haar

broer Arsène en zijn vrouw Angèle in

Winnipeg.

Acht maanden lang heeft Lilianne de reis

van haar leven gehad bij haar broer. In de

tijd dat Lilianne daar verbleef, heeft ze niet

enkel plezier gekend, maar ook wel een

periode gewerkt. Lilianne wou namelijk niet

profiteren en ook haar bijdrage leveren. Af

en toe kluste ze dus wat bij om ook een

centje te verdienen.

Tijdens haar verblijf in Canada, heeft ze ook

veel gezien van het land. Zo is ze Alaska

gaan bewonderen. Alaska is de grootste

staat van Amerika met een oppervlakte van

1.481.347 km
2

(dit is even groot als Spanje,
Frankrijk, Duitsland en de Benelux samen).

De staat grenst aan Canada. Onderweg

heeft Lilianne meermaals gekampeerd.

Ook de Grand Canyon is haar bijgebleven.

De zoon van haar broer heeft de Grand

Canyon gezien vanuit de helikopter. Zelf

durfde ze niet mee met de helikopter. De

Grand Canyon is een zeer brede en diepe

kloof in het noorden van de Amerikaanse

staat Arizona. In de loop van miljoenen

jaren heeft het water van de Colorado deze

kloof in het landschap doen ontstaan. Deze

extreme erosie werd mogelijk doordat het

gebied waarin de kloof ligt steeds verder

omhoog rees. Het is een beeld die voor

altijd in haar geheugen staat gegrift. Het

was indrukwekkend, onvergetelijk en

prachtig om te zien.

Daarnaast heeft ze ook het Jasper National

Park bezocht. Het Jasper National Park is

een park in Canada dat onderdeel uitmaakt

van de Rocky Mountains. Jasper staat

bekend om het vele wild. Daar heeft

Lilianne kennis gemaakt met de

dikhoornschapen. Ze kan zich nog perfect

herinneren dat ze mocht voelen aan de

gekrulde hoorns van de dikhoornschapen.

Ze waren niet glad, maar hadden een

ribbelige structuur. Het zijn typische

schapen die in het Jasper park voorkomen.

Niet alleen de schapen

heeft ze gezien, ook

stond ze soms oog in

oog met grizzlyberen,

groot en klein.

Lilianne heeft tijdens

haar reis haar ogen de

kost gegeven. Misschien

heeft u ooit wel al eens

gehoord van de

Niagarawatervallen?

Ook die heeft Lilianne met haar eigen ogen

gezien. De imposante watervallen zijn een

waar spektakel. Het verval van de

watervallen zelf is niet zo groot, maar het is

de breedte van de watervallen die het

indrukwekkend maken.

Toen vertelde Lilianne over het moment dat

ze een boek aan het lezen was ’s avonds.

Ze zat buiten op een trapje, zonder enige

verlichting kon ze blijven verder lezen. Dit

kwam door het Noorderlicht. Het is één van

de grootste natuurspektakels op aarde.

Adembenemend vond ze dat. Het

Noorderlicht had alle kleuren (blauw, groen,

rood,..) en flikkerde steeds. Ze zei ook dat

daar tal van foto’s van bestaan, maar dat

een foto maar een peulschil is van hoe het

er in het echt uitziet.

Terwijl Lilianne haar verhaal vertelt, begint

ze ook over een houten Pools kerkje nabij

het huis van haar broer. Op zondag was het

de gewoonte om daar naar de kerk te

gaan. Ook Lilianne ging op zondag naar de

kerk. Eén van de mannelijke buren van haar

broer, had Lilianne al gauw in de gaten. Hij

begluurde haar vanachter zijn gordijnen.

Op een dag kwam de man, die Alex heette,

Lilianne uitnodigen om een tripje te doen.

Zogezegd zo gedaan, ze reisden gezellig

door het mooi Canada. Lilianne verklaptte

dat de Canadese mannen zot waren van

Belgische vrouwen. Toen ik haar vroeg

waarom, antwoorde ze al lachend “De

Canadese vrouwen zijn luie vrouwen, ze

hadden liever een werklustige Belgische

vrouw.”

Helaas zat Lilianne haar reis er bijna op en

moest ze terug huiswaarts richting België.

Ook Alex, de glurende buurman, moest ze

achterlaten. Ze heeft toen ze thuiskwam

wel nog een kaart van hem ontvangen

waarop stond “I see you again”. Helaas

hebben ze elkaar nooit meer teruggezien.

Als laatste vroeg ik aan Lilianne wat de

reden was dat zij daar niet wou wonen, net

als haar broer. Haar antwoord hierop was

klaar en duidelijk: “De grote afstanden die

je moet afleggen om iets te doen, hielden

mij tegen. Je moest vaak uren rijden om

bijvoorbeeld eens naar de cinema te gaan”.

Hierna heb ik Lilianne

bedankt om een klein deeltje

van haar mooie reisverhaal

met mij te delen. Hopelijk

hebben jullie ook

meegenoten bij het lezen

van haar boeiende en

leerrijke verhaal. Op naar

volgende zomer om opnieuw een

reisverhaal neer te pennen.

Geschreven door Charlotte Vanden Bossche

Nieuwe bewoners



3

ONZE MEDEWERKERS

Nieuwe medewerkers

In de zomer hebben we een aantal nieuwe medewerkers mogen

verwelkomen.

We stellen hen even voor:

Joke Van Den Eeckhout
Joke is op 29 juli 2021 bij ons komen werken als

zorgkundige.

Ellen Caboor
Ellen is op 1 september 2021 als zorgkundige hier

gestart.

Voorstelling administratie

Irena De Waele: ''Ik ben 43 jaar en woon in Oostende. Via de

VDAB ben ik hier in het woonzorgcentrum terecht gekomen als

medewerker in de hoteldienst. Wat ik belangrijk vind in mijn job

is om er voor de bewoners te zijn.''

Joke Van Den Eeckhout: "Ik ben 33 jaar en woon met mijn vriend

in Lievegem. Samen zorgen we voor mijn vriend zijn dochter en

onze hond. Ik ben van opleiding zorgkundige. Toen de directeur

mijn profiel vond op de website van de VDAB belde hij mij. Het

belangrijkste in mijn werk is dat de bewoners zich goed voelen

bij mij. Hopelijk zijn de bewoners trots op mij en mijn collega's".

Ellen Caboor; "Ik ben 34 jaar oud en woon in Waterland-

Oudeman. Ik heb vier kinderen en samen dragen we zorg voor

onze hond. Ik ben hier werkzaam als zorgkundige. Ik vind het

heel belangrijk dat we een goede zorg kunnen geven en tijd

kunnen maken voor de bewoners".

Ze stellen zich even voor

De dienst administratie bestaat uit vier personeelsleden, namelijk

Kristien, Tessa, Anouska en Greet. Zij staan onder leiding van Kris

Van Paemel en Joyce De Jonge. De dienst administratie staat in

voor alle administratieve taken van het woonzorgcentrum en daar

komt veel bij kijken. Voor veel van de lezers zal dit redelijk

onbekend terrein zijn, daarom willen we graag eens een kijkje

nemen op de dienst administratie.

Kristien, Tessa, Anouska en Greet zullen kort vertellen wat hun

taken zijn en wat zij belangrijk vinden in hun werk. De taken van

Kris en Joyce zal in een latere editie van het krantje verschijnen.

Tessa Trossaert is woonachtig in Sint-Margriete.

Tessa is verantwoordelijk voor het onthaal en de

administratie van de bewoners.

Tessa is hier dagelijks aanwezig van acht uur tot

half vijf. Daardoor is ze het eerste

aanspreekpunt voor bewoners en bezoekers.

Daarnaast is Tessa ook intern preventieadviseur.

Tessa stelt vriendelijkheid, hulpvaardigheid en

punctueel werken hoog in het vaandel.

Kristien De Clercq is woonachtig in Lievegem.

Kristien is gehuwd en heeft twee volwassen

kinderen.

De vacature op de VDAB kwam net op tijd. Ze

wou dichter bij huis werken. Het

woonzorgcentrum was haar niet onbekend.

Zowel haar moeder als haar schoonmoeder

verbleven hier een tijdje.

Kristien is verantwoordelijk voor de

personeelszaken met name contracten, lonen,

documenten, attesten... . Met een zeventigtal

personeelsleden en halftijds werken, heeft ze

meer dan haar handen vol.

Anouska Lataire 35 jaar en woont in Zelzate, is

gehuwd en heeft twee kinderen.

Anouska is de laatst bijgekomen collega en

meteen de jongste. Haar taak in huis is

ondersteuning van algemene administratie

alsook de personeelsdienst. Ze is ook dikwijls

het aanspreekpunt aan het onthaal.

Anouska vindt het heel belangrijk dat er een

goede samenwerking is tussen verschillende

diensten en collega's.

Greet is woonachtig in Eeklo. Ze is 61 jaar en de

trotse moeder van twee zonen en één dochter.

Daarnaast is ze de trotse oma van drie

kleinkinderen.

Greet kan je op maandagochtend vinden aan

het onthaal. Ondertussen kijkt Greet de facturen

na en zorgt ze ervoor dat de kas klopt. Als

vrijwilligerscoördinator van een veertigtal

vrijwilligers werkt ze ook aan deze taak op

maandagochtend.

Voor Greet is het welbevinden van groot belang,

in die zin dat ze het belangrijk vindt dat zowel

bewoners, personeelsleden, vrijwilligers alsook

bezoekers zich goed voelen in het

woonzorgcentrum.

Shana Van Steenkiste
Shana is sinds 9 september 2021 in dienst als hulp

in de poets.

Irena De Waele
Irena is sinds 19 juli 2021 begonnen als

medewerker in de hoteldienst.



4

NIEUWS UIT ZORG-SAAM

Op dinsdag 21 september was het

Internationale Dag voor bewoners met

dementie (Wereld Alzheimer Dag). Dit is

een themadag voor de bevordering

van de wereldwijde aandacht voor de

Ziekte van Alzheimer en dementie in

het algemeen.

Om dementie wat meer onder de

aandacht te brengen en meer

bespreekbaar te maken hebben de

bewoners keien beschilderd. Achterop

staat te lezen ‘www.echtbenieuwd.be’.

Deze keien werden op dinsdag 21

september, samen met de bewoners,

tijdens een wandeling verdeeld over de

gemeente Kaprijke. Het is de bedoeling

dat de keien gevonden worden door

voorbijgangers en die even op internet

gaan kijken naar de website die

achterop vermeld staat. Die

voorbijgangers mogen ofwel de

gevonden kei meenemen naar huis,

ofwel diezelfde kei nog eens

verstoppen in Kaprijke om zo meer

mensen te prikkelen naar de website te

‘surfen’.

Wat is er dan te lezen op die website

‘www.echtbenieuwd.be’? Daar staat

korte info te lezen over het onderwerp

‘dementie’. Ook staan er tips bij om

mensen met dementie (en hun

mantelzorgers) een hart onder de riem

te steken:

Spreek over dementie op een

respectvolle manier.

We spreken dus over ‘mensen met

dementie’ en niet over ‘dementen’ of

‘dementerenden’.

Laat mensen met dementie nog zoveel

mogelijk zelf doen.

Ga moeilijke momenten niet uit de weg,

maar vraag of je ergens kan helpen.

Betrek mensen met dementie (en hun

mantelzorgers) bij de activiteiten. Zo

hebben ze het gevoel dat ze er nog

steeds bij horen.

Echt luisteren is soms het enige wat

nodig is.

Kirsten Vandersteene -

Referentepersoon Dementie

Dementie in de KEI-ker

Wandelen op Wereld Alzheimer Dag

Door Edith Van Vooren (bewoonster)

Op dinsdag 21 september gingen we weer

wandelen met een groep bewoners en

begeleiders. Het is goed om op die dag nog

eens de aandacht te trekken op een

probleem dat veel ouderen treft namelijk

dementie en de ziekte van Alzheimer. Het

was een mooi initiatief om op verschillende

plaatsen een mooi versierde kei te zetten,

geschilderd door de bewoners van de

beneden-afdeling, in helle kleuren die de

aandacht moesten trekken van de

voorbijgangers.

Op de keerzijde stond de website :

www.echtbenieuwd.be. Het is de bedoeling

dat een aandachtige vinder, die deze kei

mag houden of doorgeven, eens die website

opzoekt, daar vindt hij veel interessante

inlichtingen.

Ook aan de vredesboom werd een kei

gelegd, hij werd geplant in opdracht van de

Vlaamse Overheid in 2018 als herdenking

aan het einde van de 1ste Wereldoorlog op

11-11-1918.

We hopen dat het plan lukt en veel mensen

in het bezit komen van een van die mooie

keien en de website opzoeken.

Met een groepsfoto werd deze bijzondere

wandeling afgesloten.
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VRIJWILLIGERS

Graag stellen wij Shana De Wilde even voor. Shana woont hier in

Kaprijke. Haar vrije tijd spendeert ze graag aan 'mensen helpen'.

Daarom zal ze op geregelde tijdstippen de nagels van de bewoners

komen verzorgen, dit op beide afdelingen. Het lakken van de nagels

en een kleine handmassage zal zeker niet ontbreken. Met

ondertussen een kleine babbel en eventueel een tasje koffie zal dit

door de bewoners zeker op prijs worden gesteld.

Wij stellen ook graag Christine D'Haese voor. Christine heeft wat vrije

tijd en deze wil ze graag spenderen in het woonzorgcentrum.

Christine woont in Kaprijke. Indien we in nood zitten is ze vlug ter

plaatse om een handje toe te steken bij een activiteit.

De bewoner centraal stellen en hen goed soigneren is haar motivatie.

Vrijwilligersontbijt

Op vrijdag 16 juli hebben we de vrijwilligers na lange tijd nog eens

kunnen ontvangen. Na méér dan een jaar stilstand was het een leuk

weerzien.

Rond half tien werden de vrijwilligers verwelkomd met een heerlijk

ontbijtbuffet. Tijdens het ontbijt was er tijd voor een babbel, want ze

hadden wel wat in te halen. De babbel deed deugd en de tijd vloog

voorbij.

Nadien werd er een iets vernieuwde werking uitgelegd. Dit jaar zal

er geprobeerd worden om te werken in activiteitenclubjes.

Vrijwilligers kunnen zich vrijblijvend inschrijven bij een activiteit die

ze graag wensen te ondersteunen. Zo'n activiteitenblad kan men

terugvinden aan het witte bord in het onthaal, rechts van het

kapsalon.

Eventueel kan bezoek of familie er eens een blik op gooien.

Misschien krijgen ze dan ook de mooie 'vrijwilligersmicrobe' te

pakken.

Jammer genoeg hebben we ook afscheid moeten nemen van enkele

vrijwilligers. Sommigen hadden 20 tot zelfs 30 jaar vrijwilligerswerk

op de teller staan. Waarvoor wij hen niet genoeg kunnen bedanken.

Na het uiteenzetten van de werking en een woordje van ons

dagelijks verantwoordelijke Kris, werd het glas geheven op een

hopelijk mooie samenwerking.

Voorstelling nieuwe vrijwilligers
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PASTORAAL NIEUWS

Tijd voor de schepping. Een toekomst voor

de aarde en AL haar bewoners

Overlijdens

Goede God,

zegen de aarde die wij bewonen,

zegen dag en nacht, waarin wij
leven en ademen

zegen licht en duisternis die ons
omgeven

zegen zon, maan en sterren, hun
schittering en overvloed

zegen het land en de zee, hun
rijkdom en wildernis.

Goede God,

zegen alles wat leeft, wat ons
elke dag gegeven wordt

zegen al wat klein en
onaanzienlijk is,

wat groeit en vruchten draagt

zegen al wat verlangt en uitziet
naar leven

zegen wat arm is en uitgeput,
door de dood bedreigd

zegen de voortgang van de tijden,

zegen al wat nieuw maakt.

Paul Bruggeman-Gerard
Zuiderveld

“Gerechtigheid moet deel uitmaken van het milieudebat,
om zowel de schreeuw van de aarde als die van de arme
te horen.”
Paus Franciscus, encycliek Laudato Si, 49

Van 1 september tot 4 oktober loopt

in de christelijke kerken de jaarlijkse

Scheppingsperiode. De zorg voor de

schepping staat daarbij centraal. Dat

de aarde in nood is en om onze zorg

schreeuwt, is intussen overduidelijk.

De signalen zijn alarmerend: de

aanhoudende ontbossing in de wereld,

de uitstervingsgolf van planten- en

diersoorten, verder afsmeltende

ijskappen, temperatuurrecords die

jaarlijks sneuvelen, verwoestende

overstromingen en stormen.

De zichtbare gevolgen van de

klimaatverandering worden steeds

talrijker en dreigender. We zien dit

wereldwijd gebeuren, maar ook in

België nemen de extreme

weersomstandigheden toe. Steeds

meer mensen beseffen de ernst. Toch

zijn het vooral de mensen in armere

streken en landen die het eerst en

meest getroffen worden door de

klimaatcrisis. Kleine boeren in Afrika

die door de droogte hun dieren en hun

inkomen verliezen. Of families in het

Amazonewoud die door de niets

ontziende houtkap hun leefgebied en

leefwijze dreigen te verliezen. Maar

net zo goed mensen met een beperkt

inkomen in Wallonië die door de

zware overstromingen hun hebben en

houden verliezen en (nog meer) in de

armoede geraken.

De toestand is bijzonder ernstig. Maar

er is ook hoop. Meer en meer mensen

zetten zelf stappen voor een

duurzame verandering. Het zijn kleine

stappen die een verschil maken: afval

sorteren, meer de fiets gebruiken,

seizoensgroenten eten, kraantjeswater

drinken, producten van eerlijke

handel kopen, een insectenhotel in de

tuin plaatsen. Het zijn ook vele

mensen samen die het thema van de

klimaatrechtvaardigheid steeds meer

op de politieke agenda plaatsen. Het is

hoopgevend dat jongeren daarbij een

voortrekkersrol spelen. Zij zullen ook

mee optrekken in de Klimaatmars in

Brussel op zondag 10 oktober. Want

zij beseffen dat de tijd dringt, zeker in

het vooruitzicht van de VN-Klimaattop

in november in Glasgow (Schotland).

Meer dan ooit is het vandaag ‘Tijd

voor de schepping’. Als christenen

worden we geroepen om onze zieke

en mishandelde aarde goed te

verzorgen, zodat ze kan helen en

opnieuw Gods vruchtbare en gastvrije

thuis kan worden. Een thuis waar

léven is voor de aarde en AL haar

bewoners.

Krista Carreel, pastor

Julienne Bruggeman

30/07/2021

Anna Van Belle

08/08/2021

Maria Lippens

21/08/2021

Diana De Pape

28/08/2021

Irène Verbeke

01/09/2021

Fernanda Verschaere

05/09/2021

Antoine De Windt

09/09/2021
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ACTIVITEITEN

We beschikken thuis over een grote tuin met bloemen en groenten,

maar achteraan hebben we ook nog een ruime plaats voor kippen

die dagelijks voor verse eitjes zorgen. Jaren geleden liepen er ook

barberies of boereneenden om te kweken voor de slacht. Deze

traditie wilden we terug opnemen en gingen we op zoek naar een

paar vrouwelijke eenden en een woerd of een mannelijke eend.

De kweek verliep heel goed, maar toch misten we nog iets. Bij het

op zoek gaan naar neerhofdieren die ons wel mooi en leuk leken,

zagen we Indische boomeenden of fluiteenden, maar deze kozen na

enige tijd het hazenpad en weg waren de vrij dure eenden ondanks

hun geknipte vleugelpluimen. We hebben nog uren gezocht langs

de spoorweg met verschillende mensen, maar helaas zonder

resultaat.

Dan maar op zoek naar een andere optie en een parelhoen leek ons

wel een mooi en aangenaam dier. Na aankoop van een koppeltje

was het wachten op eieren en eventuele nakomelingen. Jammer

genoeg verdween er al vlug één exemplaar en gingen we dus om

een andere parelhoen. Het geluk was niet met ons toen een

parelhoen verdronk in de vijver van de eenden. Nadat we nogmaals

een parelhoen hadden gekocht hoopten we op meer geluk. Ook een

van deze parelhoenen had een kort leven, want hij had zich klem

gestoken in een hok achter een wand in het hok en pas nadat de

parelhoen enkele dagen dood was zorgde de geur ervoor dat we

hem vonden dus bleef er terug nog maar één over.

Ondertussen wisten we al dat parelhoenen vrij grote lawaaimakers

waren en vreesden we zelfs dat onze buren zouden klagen over het

geluid dat de parelhoenen produceerden. Mijn echtgenote nam op

een avond, toen we aan onze voordeur zaten en we hoorden

hoeveel geluid de parelhoen maakte, zijn geroep op met de gsm en

installeerde het luide geroep als beltoon.

Toen we die morgen opstonden bleek de parelhoen van wie het

geluid was opgenomen ook verdwenen.

Die dag reden we een eindje met de fiets om in een bepaalde

gracht eendenkroos te gaan opscheppen voor in de eendenvijver,

want op dit plantje zijn de eenden erg verlekkerd. Toen we bijna ter

plaatse waren aan de gracht hoorden we opeens een luid gekakel

uit het bos naast de gracht en schrokken we allebei op want het

geluid was heel dicht hoorbaar en klonk bekend in de oren. We

gingen beiden op zoek naar de parelhoen die we ’s morgens niet

meer hadden gevonden en waarvan we dachten dat hij daar ergens

in de bossen zat. Toen het geluid stopte en na enkele ogenblikken

terug herbegon duurde het toch nog wel enkele seconden dat we

beseften dat het mijn echtgenote haar gsm was en ze dus gebeld

werd…, het klinkt hilarisch, maar zo in de natuur waren we beiden

er een ogenblik van overtuigd dat er een parelhoen (misschien wel

de onze) in het bos zat.

Zo hebben we nu dus wel nog een leuke herinnering aan onze

parelhoenen!

Gedaan dus met parelhoenen en siereenden, we bleven enkel nog

voor kippen en boereneenden zorgen.

De parelhoen

Donderdag 7 oktober 2021

Mosselfestijn

Vrijdag 29 oktober 2021

Een kaarsje voor onze overledenen

in de kerk van Kaprijke (afdeling 1)

Maandag 1 november 2021

Allerheiligen

Dinsdag 2 november 2021

Allerzielen

Woensdag 3 november 2021

Een kaarsje voor onze overledenen

in de kerk van Kaprijke (afdeling 0)

Donderdag 11 november 2021

Wapenstilstand

Vrijdag 19 november 2021

14u30 Modeshow en kleding

verkoop in de cafetaria

15 t/m 21 november 2021

Ouderenweek 'Kopzorgen

verdienen zorg'

22 t/m 28 november 2021

Week van de smaak 'De smaak van

geluk'

Zondag 28 november 2021

Begin van de Advent

Maandag 29 november 2021

Adventskransen maken (afdeling 1)

Woensdag 1 december 2021

De Sint komt op bezoek

Woensdag 1 december 2021

Adventskransen maken (afdeling 0)

Elke dinsdag om 15u30:

Eucharistieviering in de cafetaria

Kalender

Ben je ooit al eens een blindengeleidehond tegengekomen?

Deze honden helpen hun baasjes, die blind of slechtziend

zijn, om zo goed mogelijk een normaal leven te leiden. Dit

doen ze op allerlei manieren: door obstakels te omzeilen op

de stoep, een stoeprand of een zebrapad aan te geven of

door een zitplaats te zoeken in de bus of op de trein. Een

heel takenpakket dus, waarvoor honden speciaal worden

opgeleid. Het Belgisch Centrum voor Geleidenhonden (BCG)

doet dat met veel plezier. Maar die opleiding is niet

goedkoop.

Daarom bestaat de dopjesactie: plastic dopjes inzamelen is

voor het BCG een extra manier om wat geld in te zamelen.

Zodat we zoveel mogelijk honden kunnen opleiden en dus

zo veel mogelijk personen kunnen helpen.

Wij als WZC doen mee. Heb jij dopjes,

verzamel ze dan op je kamer. Er zijn

hiervoor doosjes gemaakt, zodat je ze

makkelijk kunt verzamelen.

Elke zaterdag vanaf 09.30u zullen de

dopjes worden opgehaald door een

bewoner. Leg ze dus maar klaar, een

klein gebaar en grote hulp!

Dopjes spaaractie
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PRET EN VERZET
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IN BEELD

Tijdens de maanden Juli en augustus hadden we zeer mooie en leerrijke activiteiten. We reisden van op onze comfortabele stoel door de

verschillende gemeenten van het Meetjesland nl. : Kaprijke, Assenede, Sint-Laureins, Maldegem, Evergem en Eeklo. Dit gebeurde met oa.

powerpoint presentaties, mooie presentaties met quizzen, foto´'s en vragen die moesten opgelost worden.

Bij de presentatie was er eerst een vleugje geschiedenis. Zo was Kaprijke

ooit bekend als Capriacum en gaat de geschiedenis al terug tot in de

Romeinse tijd. In 1977 fusioneerde Kaprijke met Lembeke. Een mooie

fotoreportage deed ons kennis maken met: de Kleemkapel, de

Westermolen in Lembeke, het stadhuis van Kaprijke, het Bardelaere-

museum en de Onze-Lieve-Vrouwe-Hemelvaartkerk. Er waren

kennisvragen over de deelgemeenten, de Lembeekse bossen, het kasteel

Ter Kruisen en Hippoliet Van Peene: de schrijver van “De Vlaamse

Leeuw”

Een zeer gekende inwoner van Kaprijke is Hippoliet Van Peene, een

toneelschrijver die in 1811 werd geboren en de tekst schreef van het

Vlaams Volkslied. Een gekend café is genoemd naar “Hippoliet”

Kaprijke

Ons eerste bezoek was vanaf 5 Juli naar Kaprijke aan de hand van

een speciale bingo met een Kaprijks accent of een leuke

presentatie. Vooraleer een cijfer te kunnen doorstrepen bij de

bingo, moest er eerst een juist antwoord gegeven worden op een

Kaprijkse vraag...

Hier zijn enkele kennisvragen over Kaprijke:

1. Hoe heet de burgemeester van Kaprijke?

2. Door wie is Lotus Bakeries opgericht?

3. Hoe heet de gekende ex-wielrenner die in Kaprijke woont?

4. Wat is de naam van het kasteel in de Vaartstraat?

5. Waarvoor staan de letters SOCK?

Antwoorden:

1: Pieter Claeys; 2: Door Jan Boone Sr in 1932; 3: Roger De

Vlaeminck; 4. Kasteel ter Cruyssen; 5: Voor Sport

Ontspanning Cultuur Kaprijke

Assenede

Nu gaan we naar Assenede met het verhaal van Floris en de Blancefloer, de Bou 8 in Boekhoute,

het standbeeld voor de gesneuvelden in Bassevelde, de kreken en een varkentje in Oost-Eeklo en

er was ook een bierdegustatie “Den Tseut” in de Cafetaria.

Huisbrouwerij Den Tseut uit Ooksteeklo nam ons mee in de wereld van bier. De bewoners hadden

aan de hand van een filmpje uitleg gekregen hoe bier wordt gebrouwen. Nadien konden ze

genieten van verschillende biertjes o.a. de Cister, den Bras en 't Zeemken. De biertjes vielen bij

iedereen in de smaak. Heel erg bedankt aan Huisbrouwerij Den Tseut. Wist je dat je hun bier nu

ook kan verkrijgen in de cafetaria?

Er was nog een activiteit binnen onze virtuele busreis door het Meetjesland tijdens onze stop in Kaprijke. Er werden desserts gemaakt met

speculoos. Speculoos is het kenmerk van Kaprijke. De bewoners konden er van genieten tijdens een koffie op grootmoeders wijze. Ze

hielpen ook om de koffiebonen te malen. Het was een prachtige namiddag.

Tijdens de virtuele busreis kwamen we ook langs dorpen in het Meetjesland waar

een heus vissersverleden aan vasthangt. Boekhoute had namelijk tot 1952 een

vissershaven en dit tot de Nederlanders de Braakman dichtdeden met een

afsluitdijk om dat stukje Zeeuws-Vlaanderen in te polderen. Met dit in ons

achterhoofd vroegen we de bewoners met verschillende tinten blauwe verf aan de

slag te gaan. Door het gebruiken van verschillende technieken kwamen we al vlug

tot vele mooie resultaten.

Tijdens de week in Assenede hebben we ook kennis mogen

maken met een imker. Met al zijn indrukwekkende materiaal

bracht hij ons van alles bij over de bijen. Hij had zelfs een

aantal echte bijen mee genomen. Het is wonderlijk om te zien

wat zulke kleine beestjes kunnen maken. We hadden ook het

geluk dat we eens mochten proeven van deze échte honing.

Dit zijn enkele kennisvragen over Assenede:

1. Hoe heten de deelgemeenten van Assenede?

2. Hoe heet de burgemeester van Assenede?

3. Hoe heten de inwoners van Assenede?

4. Welk dorp staat bekend als het vissersdorp zonder haven?

5. Welk feest vieren ze in Bassevelde?

Een leuk feest in Boekhoute zijn de “Girnaertfeesten”.

Antwoorden:

1: Bassevelde, Boekhoute en Oosteeklo; 2: Philippe De Coninck;

3: Kasseibijters; 4: Boekhoute; 5: De ezelstoet

Virtuele reis door het Meetjesland

Geschreven door Edith Van Vooren (bewoonster)



10

Bij elke plaats die we aandeden tijdens de busreis zochten we

ook naar dàt specifieke streekgerecht waarvoor die plaats

bekendstond. Zo hebben we op een bepaald moment

hamburgers en frieten gegeten omdat in het oude

stationsgebouw van Maldegem een restaurant is gevestigd

die heerlijke hamburgers serveert. De bewoners hebben

genoten van deze hamburgertent.

Maldegem

En zo reisden we maar door: nu naar Maldegem vanaf 26 Juli. We speelden het

stoomtreinspel en Monopoly.

Tijdens onze virtuele stop in Maldegem lieten de bewoners zich gaan tijdens het Grote

Stoomtreinspel. Aangezien hét station van de stoomtrein in Maldegem is gevestigd leek

dit het ideale moment om vragen omtrent de stoomtrein te verwerken in een heus spel.

Het spel werd graag gespeeld. Het was leuk, gezellig en leerrijk.

Sint-Laureins

Vrijdag, 23 Juli, op deze mooie zomerse dag konden we genieten van een zeer

leuke uitstap met het “Pajerotreintje” richting het krekengebied in Sint-Laureins.

Met veel geduld en toewijding van het personeel werden onze bewoners een

plaats bezorgd in een van de wagonnetjes en konden we ons reisje aanvangen.

Met een rustige snelheid van ongeveer 20 km per uur reden we langs de

Vrouwstraat, Heinestraat en Molenstraat langs Bentille, waar we al de

Oostpolderkreek voorbij reden naar Sint-Margriete. Aan de “Klepkote” zagen we

links en rechts al de Roeselarekreek. De grootste kreek: de Boerenkreek konden

we van daar uit niet zien. Heerlijk genietend van het mooie weer, de prachtige

natuur en het aangename gezelschap kwamen we in de Hontseindestraat. Daar

woont Marie-Louise en wat smaakten haar ijsjes lekker!!

En dan ging het verder, de smalle straat in naar links waar de grote

Hollandersgatkreek lag te glinsteren in de zon. We kwamen aan in de

Kattenhoek: rechts nog eens de Hollandersgatkreek en links de Blokkreek. Ze

lopen samen onder de grond langs een grote buis. In de volksmond heet het

daar de ”Berlebuize”. Het schijnt dat bij stormweer het water in die buis met

veel lawaai opborrelde: vandaar wellicht die naam. En nog tufte het treintje

verder en zagen we links het kleine maar mooie Vrouwkenshoekkreekje. Langs

de Kantijne en Sint-Laureins ging het verder langs de Eerstestraat en de Waai

naar ons tehuis in Kaprijke: sommigen wel wat vermoeid maar zeer verheugd en

dankbaar voor deze mooie belevenis.

IN BEELD

Hier enkele vragen en antwoorden van het stoomtreinspel:

1. Tussen welke gemeenten rijdt de stoomtrein?

2. Rijdt de trein nog elke dag?

3. Over welk kanaal rijdt de stoomtrein?

4. Hoe heet de bekendste stoomtrein?

5. Welke soorten treinen rijden in Maldegem?

6. In welke provincie ligt Maldegem?

Antwoorden:

1: Tussen Maldegem en Eeklo; 2: Neen; 3: Over het

schipdonkkanaal; 4: De Oriënt Expres; 5: Stoomlocomotieven,

Diesellocomotieven en Dieselrijtuigen; 6: In Oost-Vlaanderen.
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IN BEELD

Er is ook de mogelijkheid om geld te winnen door een

vraag op te lossen zoals:

1. Wat kan je vinden in het Bardelaere-museum?

2. In welke gemeente ligt de Aveschoothoeve?

3. Hoe heet de gekende molen in Lembeke?

4. Lembeke staat bekend om een koekje, welk?

5. In welk jaar werd het Canada-museum opgericht ?

6. Als wat wordt de Sint-Jan-de-Doperkerk nu gebruikt?

7. Het Meetjeslandse krekengebied loopt nog in welk ander

land?

8. Van waaruit is de Kleemkapel ontstaan?

9. Tijdens de tweede wereldoorlog verwierf het Godshuis in

Sint-Laureins grote populariteit, waarom?

Antwoorden:

1: Landbouw- en ambachtelijk materiaal en huisraad; 2: In

Lembeke; 3: De Westermolen; 4: Speculoos; 5: In 1995; 6:

Als bedevaartkapel; 7: In Nederland; 8: Van een beeldje van

Onze-Lieve-Vrouw dat in het land gevonden werd; 9: De

grote kelders waren een toevluchtsoord voor de bevolking

Nu iets over het Monopolyspel. Het is gebaseerd op het echte spel, het is

dus een aangepaste variatie met jetons van 1€ waarvan we elk een 20-

tal krijgen. Er wordt met een teerling geworpen en zo krijg je de kans

om iets te kopen bv: De Roste Muis voor 3€, het kasteel van Poeke voor

3€, het museum van Eddy Wally voor 3€, een boswandeling in het Leen:

3€, Het Godshuis: 5€, Het Drongengoedbos: 5€, een stoomtrein: 2€, het

Canadamuseum: 2€, de Aveschoothoeve: 1€, Het Bardelaeremuseum: 1€

enz.

Als je iets bezit en er komt iemand op jouw eigendom dan moet men

huur betalen. Zo komt er veel animatie in het spel: men lacht wel eens

met iemand als die met een beetje tegenzin veel moet betalen en failliet

gaat. Men bezit soms veel geld maar het is vlug verspeeld.

Soep maken

Elke dinsdagvoormiddag wordt er soep gemaakt door enkele bewoners

van de bovenste afdeling onder de leiding van een vrijwilligster.

Een zes-tal dames en ook enkele heren zijn van de partij. Vlijtige handen

snijden de verschillende groenten in kleine stukken: wortels, prei,

tomaten, selder en paprika of ook witloof en courgettes, alleen voor de

ajuinen is er een probleem omwille van die tranende ogen. Er is wel

altijd iemand die er beter tegen kan en zich wat verder zet om zich over

die ajuinen te ontfermen. Het vouwen van de servietten laten we over

aan de heren.

Ondertussen wordt er gezellig verteld en na afloop, wanneer de soep op

het vuur staat zacht te koken, mogen we genieten van een of ander

aperitiefje. Het is wel leuk om te zien hoe sommige heren kiezen voor

een kopje koffie of een glas limonade terwijl de dames tikken met een

glaasje Porto of Elexir.

Evergem

Vanaf 2 Augustus was Evergem aan de beurt.

De fotoronde toonde ons: De ”Gerardsmolen” in Wippelgem.

De “schandpaal” in Evergem. De “Sint-christoffelput” in

Evergem. De Korenwindmolen en Rosmolen in Ertvelde. Het

“Huis ter Burcht” in Evergem.

Tijdens het verblijf in de gemeente Evergem hebben we ons

gewaagd aan dé hype van het moment: FlowerHoops met

droogbloemen maken. Met dank aan 'Het Groenhoekje' te

Sleidinge die gesponsord heeft in een boeket droogbloemen.

We hebben ons best gedaan en het resultaat mag er zijn. De

Flowerhoops hebben elk een mooie plaats gekregen op de

afdelingen.

Een greep uit de kennisvragen:

1. Wat is het gekendste bier van brouwerij Van Steenberge?

2. Wat is de oorspronkelijke naam van het kasteel van Wippelgem?

3. Hoe heet de kerk van Ertvelde?

4. Welke deelgemeente is een van de oudste nederzettingen van

Evergem?

We zochten ook met een letterspel de naam van de bekendste inwoner

van Sleidinge. Wilfried Martens werd er geboren in 1936 en was

verscheidene jaren onze Eerste Minister.

Antwoorden:

1: Augustijn; 2: Het kasteel “Ter Hulle”; 3: De kerk van Onze-Lieve-

Vrouw-Hemelvaart; 4: De gemeente Doornzele.
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IN BEELD

Het was een fijne en gezellige zomer met mooie activiteiten.

Zonnige groeten van de vakantiegangers!

Barbecue

Op donderdag 12 augustus was de zon goed gezind en was

het tijd om de barbecue van onder het stof te halen. De koks

hadden van allerlei lekkers voorzien waar iedereen van

begon te watertanden. Rond 10.30u werd de barbecue in

gang gestoken, de geur van kruiden kwam vrij en die kon je

overal waar je kwam opsnuiven. De tafels werden netjes

ingedekt en de bewoners konden aanschuiven om te smullen

van de heerlijke barbecue. Maar eerst werd er nog een

aperitiefje gedronken. Er was voor ieder wat wils van de

barbecue. Het was een barbecue die met liefde bereid was

en met veel smaak is opgegeten.

Enkele kennisvragen:

1. In welk jaar heeft het AZ ALMA zijn deuren geopend?

2. In de 18de eeuw dankte Eeklo zijn nieuwe bloei, aan wat ?

3. Wat waren grote speculoosfabrieken in Eeklo?

4. Wat was de echte naam van “Tamboer”?

5. Wat was volgens het volksverhaal de taak van de Herbakker?

Enkele gekende personen:

Carine Verbauwen: Belgische zwemster met een zeer mooie carrière, ze

was de dochter van Herman Verbauwen.

Erik De Vlaeminck was een Belgisch wielrenner en veldrijder en de broer

van Roger De Vlaeminck.

Willy Druyts was een Belgisch kogelslingeraar en kogelstoter. Hij is de

vader van zangeres Natalia.

Antwoorden:

1: Op 29 Maart 2017; 2: Aan de textielnijverheid; 3: RVH, Vanhora en

Lilan; 4: Lionel Bauwens; 5: Hij bakte opnieuw de hoofden van mensen

die er niet tevreden mee waren

En zo kwam een eind aan onze Virtuele reis door het Meetjesland, waarin we ook leuke dialecten konden oplossen en heel wat

geschiedkundige feiten te weet kwamen.

Eeklo

Als laatste kwam de stad Eeklo op 9 Augustus aan de beurt.

Ook nu maakten we met een fotoronde kennis met enkele bijzondere

gebouwen:

De Sint-Vincentiuskerk, deze stamt uit de 19de eeuw, de westtoren is bijna

100 meter hoog, 14 meter hoger dan de Sint-Baafskathedraal in Gent.

De Minderbroederskerk: dit is nu de leegstaande en vervallen Paterskerk. Er

zijn plannen voor een nieuwe bestemming.

De Watertoren is 38 meter hoog. Het rode stalen monument op de rotonde

aan de watertoren is een geschenk van industrieel John Buyck. Het heet:

“Oog van Eeklo”.

Het Rootjen is een groep huisjes uit de 17de eeuw op de markt in Eeklo.
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IN BEELD

Naar de Kleemkapel

Geschreven door Edith Van Vooren (bewoonster)

Naar goede traditie was het plan om dit jaar weer naar de Kleemkapel te gaan. Aangezien de groep ondertussen wel erg groot is

geworden, is er besloten om twee keer te gaan. Op woensdag 18 augustus ging de eerste groep, op woensdag 25 augustus was het aan de

tweede groep.

Ook de terugweg verliep vlot

niettegenstaande enkele donkere

wolken die boven de eerste groep

hingen.

We zijn iedereen die deze fijne

gebeurtenis mogelijk maakten zeer

dankbaar en ze verdienen een

hartelijk applaus.

Alles was tot in de puntjes verzorgd. Er was zelfs een lekkere

verrassing van koffie en smakelijke perencake.

De Kleemkapel is een verzorgd stemmig gebouwtje dat reeds 250 jaar bestaat en

gelegen is midden in een natuurlijke omgeving tussen de velden.

Er was een zeer mooie dienst met afwisselend gebed en zang van Maria-liedjes die ons

ontroerden en we dachten dan aan de honderden en wel duizenden mensen die ons

hier voorgingen om te bidden tot Maria. De kapel was volledig gevuld met biddende en

zingende mensen.

Op Woensdag 18 Augustus werd met veel spanning en onrust naar de lucht gekeken, want

donkere wolken voorspelden niet veel goeds. Er werd al dagen uitgekeken naar deze dag

waarop we weer op bedevaart mochten naar de Kleemkapel, dit was nu al 2 jaren geleden,

nadat het vorig jaar was afgelast wegens “corona”.

We waren dus zeer gelukkig toen na de middag de lucht uitklaarde en we het goede nieuws

kregen dat we mochten vertrekken. De week nadien hadden we meer zekerheid over het weer,

het was een prachtige dag voor de wandeling.

Het was twee keer een mooie stoet van ongeveer 15 rolwagens met een bewoner en een

begeleider.

Er werd flink doorgestapt langs de Voorstraat en dan aan de Wulfhoek nog een tamelijk lange

landelijke weg. We zagen al het mooi gerestaureerde kapelletje van de ommegang en aan de

Kleemkapel werden we opgewacht door onze Pastor Krista en enkele vrijwilligers voor de

gebedsdienst.
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Goed gezelschap én iets lekkers om van te smullen, veel beter dan dat kan het bijna niet zijn. Regelmatig laten de bewoners zich
verwennen door diverse lekkernijen. De zomer is natuurlijk de tijd van de ijscoupes, dus deze mochten de afgelopen periode zeker niet
ontbreken. Daarnaast waren er ook pannenkoeken die uiteraard in de smaak vielen. En dan hadden we ook nog een jarige die trakteerde
op taart. Dit is zelfs nog niet alles, de vrijwilligers van de ‘Koffie op grootmoederswijze’ zijn ook weer terug.

Mmmmm.... Lekker!

Feest voor de jarigen

De gewoonte op afdeling 0 is om de jarigen van de
maand te vieren. De afgelopen periode waren de
zomerse jarigen aan de beurt. Dan zitten ze samen en
genieten van een stukje taart met een goed potje koffie.
Zachte muziek als achtergrondmuziek maakt de gezellige
middag af. De bewoners zeggen niet neen tegen een
klein beetje verwennerij.

En of het gesmaakt heeft!

Pannenkoeken smullen

“ Kom je mee een pannenkoek eten?”
“Och nee, ik heb niet veel zin”.
“Doe het toch maar, ze zijn altijd zo lekker”.
“ Nu ja, goed, maar ééntje zal zeker wel genoeg
zijn”
En het eindigde met drie!!!!

Koffie op grootmoeders wijze

De bewoners van afdeling 0 genoten weer van koffie op
grootmoederswijze. Dit in goed gezelschap van de vrijwilligers die de
bewoners een fijne en gezellige namiddag bezorgden. Maar eerst moeten
de bonen nog wel worden gemalen.

Verjaardagstaart

Één van de bewoners heeft voor haar verjaardag alle
bewoners van de afdeling getrakteerd op taart.
Mevrouw Minnebo eet het liefst aardbeientaart, dus was
dit ook de taart die werd uitgedeeld. Het heeft iedereen
gesmaakt, in het bijzonder mevrouw Minnebo zelf.

Tijdens onze virtuele zomerreis hebben we meerdere keren het ijssalon geopend. De
bewoners konden zelf hun ijscoupe samenstellen. Ze konden kiezen tussen diverse
smaken ijs zoals pistache, chocolade, aardbei, banaan en vanille. Afgewerkt met een
toefje slagroom, chocoladeschilfers, advocaat, chocoladesaus of aardbeiencoulis.
Tijdens de week in Eeklo was het zelfs ijs met cuberdons en cuberdonsaus.
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Geschreven door Edith Van Vooren (bewoonster)

In het kader van Project Koekoek hadden we de uitdaging

gekregen om met 10 andere huizen van Zorg-saam 1000

verschillende planten en dieren te zoeken. Dit wou dus

zeggen dat wij er minstens 100 moesten vinden! Met deze

opdracht op zak gingen we met de beide afdelingen op pad

doorheen het mooie Kaprijke met de camera bij de hand.

Hier en daar konden we mooie kiekjes maken van de fauna

en flora binnen onze gemeente. De bewoners hebben ervan

genoten! Naast de ontspanning, was het ook erg leerrijk

met dank aan de app OBSIdentify.

Op wandel

Wat hebben we ernaar uit gekeken

om weer eens wat vaker het dorp

in te trekken. Deze zomer was het

eindelijk terug mogelijk om te

gaan wandelen met de vrijwilligers

en bewoners. Zo worden de

bewoners op de hoogte gebracht

van de nieuwtjes en veranderingen

in Kaprijke, genietend van de

aangename wandeling.

Woensdag 11 augustus: op deze mooie zomerse dag, na enkele regendagen, kunnen we

eindelijk eens op wandel. Met een mooie groep van een achttal bewoners en hun begeleiders

beginnen we onze wandeling langs het prachtig plein van Kaprijke. Tientallen gitzwarte

kauwen smullen van iets lekkers in het gras. We draaien naar links en gaan voorbij de

bibliotheek en daarna ook de vroegere gebouwen van de brandweer, dan naar rechts en

verder rechtdoor tot we aan de Zuidstraat komen. Rechts zien we de gebouwen van de lagere

school met op de speelplaats spelende kinderen. Twee kleine meisjes (ze missen al een paar

tandjes) komen dichterbij een beetje vertellen over school.

Langs een smal wandelpaadje komen we in de Voorstraat. Voorzichtig steken we de straat

over en dan richting de nieuwe sporthal. En kijk daar: aan de linkse kant zien we een zeer oud

alleenstaand en merkwaardig gebouwtje. Nieuwsgierig om te weten wat het kan zijn, lezen

we het plaatje met de uitleg. Het is een duiventoren uit het jaar 1440! Die was er dus al in de

tijd van Keizer Karel. Wat een mooi stukje geschiedenis. Kirsten neemt een foto van het plaatje

met de volgende tekst:

Duiventoren.

Deze duiventoren dateert uit 1440. Het bovenste deel werd rond 1650 herbouwd met gebruik

van de oorspronkelijke stenen. Binnenin bevinden zich gemetselde duivenhokken met

vlieggaten en landingsstenen ter hoogte van de dakrand. Aan de zuidkant zijn nog ingangen

zichtbaar van 2 (dichtgemetselde) bakovens en een toegang voor kippen of ganzen.

Het bouwen van een duiventoren was voorbehouden aan de adel en de hogere geestelijkheid.

Naast het vlees, vormde de duivenmest een belangrijke inkomst. De duiven werden niet

gevoederd, maar plunderden de omliggende akkers. Ze mochten verjaagd, maar niet verdelgd

worden. Vandaar de uitdrukking ”onder iemand zijn duiven schieten”.

Wat een ontdekking!!!!

Aan de sporthal kunnen we even rusten op een van de banken. Het weer is mooi en de

natuur is prachtig. Er zijn mooie bomen: ik zie een eik, een beuk en een paar wilgenbomen.

Langs de Molenstraat komen we aan in ons tehuis waar een lekker kopje koffie op ons wacht.
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Op zonnige dagen wordt de petanquebaan, gelegen aan de cafetaria, ook wel eens

gebruikt door de bewoners. Elke bewoner krijgt dan twee petanqueballen en gooit

op zijn beurt zo dicht mogelijk tegen de spelbal. Wij als begeleider zweten en

zwoegen een beetje die namiddag, want het oprapen van al die ballen kan

behoorlijk lastig worden. Dit weegt niet op tegen het plezier dat bewoners ervaren

tijdens een petanque namiddag. Ze concentreren zich en geven het beste van

zichzelf. Nadien genieten we steeds samen van een kopje koffie en wordt het spel,

net zoals bij echte petanquers, even nabesproken.

Gewapend met een tiental kegels en twee ballen

hebben we op een maandagochtend een heuse

bowling gedaan, samen met de bewoners. De

bewoners zaten in een halve kring rond de kegels

en zo konden ze om beurt rollen naar de kegels.

De één kon dit al zittend doen, de ander deed dit

rechtstaand. Er waren toch een aantal van de

bewoners die dit vroeger ook al hadden gedaan.

We dachten vol nostalgie terug naar die periode.

Om de veertien dagen, op donderdag, werken we

met de bewoners rond handvaardigheden. Voor de

bewoners die interesse hebben, organiseren we

een brei- of naainamiddag. Waar we nu vooral

naartoe werken, is naar patchwork. We hebben

allemaal kleine lapjes breiwerk die we aan elkaar

naaien tot een groot deken. Dat deken wordt dan

bevestigd op een groot kader. Dit wordt een

kunstwerk om de afdeling op te vrolijken. Elke

bewoner gebruikt zijn eigen talent als knippen,

breien of naaien. Anderen genieten dan weer van

het gezellig samenzijn.

Petanque of jeu de boules Bowling

Handwerk
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Feest van Sint-Vincentius

Op 27 september is het de Feestdag van Sint-Vincentius a Paulo. Hij is de

Patroonheilige van ons woonzorgcentrum. Dinsdag 28 september stond

voor ons in het teken van het vieren van de heilige Vincentius. De dag

begon met een heerlijk ontbijt met koffiekoeken. Er werden door de

bewoners en koks diverse hapjes klaargemaakt in de voormiddag. Deze

hapjes werden tijdens de receptie geserveerd met een drankje. Na de

receptie volgde een feestelijk middagmaal. In de namiddag kregen de

bewoners een stukje taart bij de koffie. Als afsluiter ging de Sint-

Vincentiusviering door in de cafetaria.
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Het werd weer eens tijd voor een bewegingsparcours. De kinesisten Els en Mieke stippelden een mooie route uit over de gehele afdeling.

Het thema deze keer was ‘Terug naar school’. Het parcours bestond uit verschillende oefeningen met een schoolse tint, de grove en fijne

motoriek kwamen aan bod, maar ook rekenen.

Klaar voor de start van het nieuwe schooljaar?

Vergeet je fluovestje niet en natuurlijk je

boekentas.

Hier en daar lagen er obstakels op de route.

Met hoge concentratie werden

de blokken in de juiste

volgorde gelegd, ofwel op

cijfer ofwel op letter. Er

werden ook pogingen gedaan

om de blokken op te stapelen

tot een zo hoog mogelijke

toren. Dat bleek niet altijd

eenvoudig..

De opdracht hier was om op zoek te gaan naar

België op de wereldbol. Ondanks dat ons land

maar klein is tussen al die andere landen, lukte

het de bewoners toch om het te vinden.

Op gebied van motoriek waren er diverse oefeningen. Om de fijne motoriek te

testen werden er paperclips bevestigd op een boekje, werden er voorwerpen

gegrepen, werd er gekleurd en geschreven. Voor de grove motoriek waren er

oefeningen waarbij er geworpen moest worden.

Tot slot nog een rekenoefening.

De hele klas haalde 10 op 10 voor het

parcours.

Ook het springtouw werd uitgehaald.

Bewegingsparcours 'Terug naar school'
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PRIJSVRAAG

Met het begin van het nieuwe

schooljaar zijn de oude

schoolfoto’s van verschillende

medewerkers van zolder gehaald.

Vindt u welke oude foto bij welke

nieuwe foto hoort?

De volgende medewerkers zijn op

de foto’s te vinden:

Anneleen Heynssens

....... .......

Charlotte Vanden Bossche

....... .......

Els De Borchgrave

....... .......

Greet Roegiers

....... .......

Karen Van Hamme

....... .......

Kristel De Baets

....... .......

Kristien De Clercq

....... .......

Mieke Cloutte

....... .......

Mieke Van De Keere

....... .......

Sylvia Standaert

....... .......

In de cafetaria zijn formulieren te

vinden om mee te doen met de

wedstrijd. Vul bij elke

medewerker het bijhorende getal

én de bijhorende letter in.

Schiftingsvraag

Vul op het formulier ook in wie je

denkt dat dit is en hoe oud deze

brave leerling was op het

moment van de foto.

Steek het formulier voor 1

december 2021 in de doos in de

cafetaria en maak kans op het

koffiezetapparaat.

Doe mee & win
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Chocoladetaart met peer

ingezonden door
Anneleen Heynssens

Ingrediënten

175 gram boter

175 gram suiker

4 eieren

225 gram zelfrijzende bloem

4 eetlepels cacaopoeder

125 gram pure chocolade (ik gebruik

de zwarte calletjes van callebaut)

1 blik peren op sap

1. Smelt de boter in de microgolfoven

2. Klop de boter en de suiker heel goed samen op

3. Voeg de eieren 1 voor 1 toe en klop het op

4. Voeg daarna de zelfrijzende bloem toe

5. Zeef de cacaopoeder en voeg het toe

6. Hak de chocolade in kleine stukjes en meng het onder het beslag

7. Stort het beslag in een taartvorm

8. Maak het beslag egaal

9. Verdeel de uitgelekte peer op de cake (lichtjes induwen)

10. Bak de cake in een voorverwarmde oven van 160 graden tussen de 45 en 60

minuten

Smakelijk!

Bereidingswijze

Beoordeling

De bewoners van afdeling 1 hebben het recept al eens geprobeerd. De cake was goed gelukt en viel zeker in de smaak.

Tip van de bewoners: 'Deze cake is heerlijk met een vleugje advocaat'


