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De zonnebloem
keert zicht altijd
naar het licht
Daarom heeft het
misschien het
zonnigste gezicht
De goudgele
bladeren rond de
honderd pitten
geweven
Tonen al het moois
van het leven

NIEUWS IN HET KORT

Zoektocht
Gedurende de zomer wordt er een zoektocht georganiseerd door Kwb Kaprijke.
Van 1 juli tot 31 augustus kan het parcours van 4 km afgelegd worden. Het
parcours is voornamelijk geschikt voor kinderen van 6 tot 14 jaar maar ook
ouders, grootouders en overgrootouders kunnen mee speuren en ontdekken.
Deelnemingsformulieren zijn te verkrijgen op Plein 111 in Kaprijke waar ze aan
het einde van de zoektocht ook weer ingeleverd mogen worden als ze ingevuld
zijn. Op 10 september om 9.30 uur zal de prijsuitreiking plaatsvinden op de
Paardenmarktfeesten.
Tijdens de zoektocht kom je op allerlei plaatsen. Ook het terrein van het
woonzorgcentrum ligt op de route. Benieuwd wat er hier ontdekt kan worden?
Doe dan zeker mee!
De formulieren zijn ook verkrijgbaar in het WZC, ze zullen te vinden zijn aan de
voordeur.

Nieuwe bestemming voor het Stadhuis
De gemeenteraad van Kaprijke heeft beslist om een
wedstrijd uit te schrijven om een nieuwe bestemming
te vinden voor het stadhuis van Kaprijke.
Een groot deel van het gebouw staat momenteel leeg
en dat is zonde voor zo'n mooi gebouw.
Heeft u goede ideeën voor het stadhuis? Laat het dan
weten!

ONZE BEWONERS

Nieuwe bewoners

Overlijdens

Afgelopen lente hebben we verschillende bewoners welkom
mogen heten. Hierbij stellen we de nieuwe bewoners voor.

De afgelopen periode hebben we helaas afscheid moeten nemen
van enkele bewoners.

Annie De Brabander
05/05/2022
Mevrouw Paula De Bruyne is
op 26 april 2022 bij ons
komen wonen.

Marie Magdalena De Koeyer
08/05/2022

60 jarig huwelijk
Meneer Robert Saey is op 3 mei
2022 bij ons komen wonen.

Afgelopen tijd was er een 60 jarig huwelijk op afdeling 0!
Mevrouw Nelly Vercauteren heeft dit samen met haar
echtgenoot gevierd. We hebben er een glaasje op
gedronken samen met de bewoners.
Proficiat aan het koppel!

Meneer André Van Damme
en mevrouw Dionysia Van
den Fonteyne zijn op 13 mei
2022 bij ons komen wonen.

Mevrouw Fernande Schaubroeck is
op 19 mei 2022 bij ons komen
wonen.

Van harte welkom!
Jarigen
Jeannine Symoens
05/06/1933

Carlos Martens
05/07/1940

Liliana Thienpondt
21/07/1934

Ethel Verbiest
05/09/1936

Marcella Haertjens
07/06/1926

Paula De Bruyne
05/07/1942

Simona Lippens
21/07/1931

Robert De Smet
17/09/1936

Adèle Verbiest
09/06/1946

Elza Van de Veire
12/07/1928

Christiana Van Eesvelde
24/07/1935

Bertha De Maer
19/09/1924

Christiana Van Vooren
18/06/1937

August De Muer
14/07/1931

Bertha Buysse
13/08/1931

Margareta Van Hevele
21/09/1929

Liliana Vervack
21/06/1936

Suzanna Minnebo
16/07/1931

Edith Van Vooren
14/08/1928

Godelieve Ruebens
03/07/1933

Gilberta De Vriese
20/07/1931

Lea De Smet
02/09/1932
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ONZE MEDEWERKERS

Nieuwe medewerkers

Voorstelling Kris Van Paemel

De afgelopen lente hebben we opnieuw een aantal nieuwe medewerkers
mogen verwelkomen in het woonzorgcentrum.

Drie bewoners, Edith Van Vooren,
Robert De Smet en Roger Ginneberge,
hebben hun krachten gebundeld en
hebben samen Kris, de dagelijks
verantwoordelijke, geïnterviewd. Eerst
hebben ze zich zeer zorgvuldig
voorbereid en bedacht wat ze graag
wilden weten van Kris. Vervolgens
hebben ze hun vragen gesteld en zijn
ze weer wat wijzer geworden, bij deze
willen we het graag met jullie delen.

We stellen hen even voor:

Hilde Minnaert
Hilde werkt als leefgroepbegeleidster op afdeling
0. Elke voormiddag (behalve op woensdag) staat
ze met de glimlach klaar.

Lien van den Dries
Lien is op 19 april gestart in de administratie. Zij
helpt zowel in het onthaal als personeelszaken en
algemene administratie.

Hiske Buysse
Hiske werkt hier als zorgkundige sinds 20 april.
Hiske zal voornamelijk werkzaam zijn op afdeling 0.

Lindy Van den Bossche
Lindy werkt hier sinds 1 mei als zorgkundige. Lindy
kent hier min of meer de werking omdat ze reeds
enkele malen als interim gewerkt heeft.

Om het interview te starten, zijn ze begonnen met de volgende
vraag:
Hoelang ben je al aan het werk in Kaprijke?
Kris: 'Ik ben hier gestart op 21 mei 2009, ondertussen is het
dus al 13 jaar geleden dat ik hier ben begonnen. Ik ben in de
oude bouw gestart als hoofdverpleegkundige. Ongeveer
anderhalf jaar later heb ik parttime de functie van
zorgverantwoordelijke vervuld. Ongeveer 5 jaar later ben ik
hier dagelijks verantwoordelijke geworden.'
Welke opleiding heb je gedaan?
Kris: 'Ik heb de opleiding verpleegkunde gedaan met een
specialisatie in de psychiatrie. Mijn dienstplicht heb ik dan ook
gedaan als verpleegkundige in het militair hospitaal in
Oostende. Door de jaren heen heb ik verschillende
bijscholingen gedaan, op allerlei gebieden. Om hier als
dagelijks verantwoordelijke te werken, heb ik nog de opleiding
zorgmanagement gevolgd.'
Je hebt al diverse jobs uitgevoerd voordat je hier in het
woonzorgcentrum bent begonnen. Wat heb je zoal gedaan?
Kris: 'Ik ben gestart als verpleegkundige op een psychiatrische
afdeling van het algemeen ziekenhuis in Knokke. Daarna heb
ik verschillende jaren iets helemaal anders gedaan. Ik heb
gewerkt in een distributiebedrijf voor de horeca.

Kelly Haverbeke
Sinds 16 mei werkt Kelly hier als zorgkundige. We
zullen Kelly vooral zien op afdeling 1.

In deze sector heb ik ook nog een aantal jaar een eigen bedrijf
gehad. Als leverancier ben ik hier nog in het WZC geweest,
toen had ik nooit gedacht hier terug te komen als dagelijks
verantwoordelijke.

Tini Criel
Sinds 30 mei werkt Tini hier als zorgkundige in de
nachtdienst.

Nadien ben ik terug begonnen als verpleegkundige, deze keer
in de thuiszorg. Vervolgens ben ik voor een jaar of vijf
werkzaam geweest als hoofdverpleegkundige in WZC Sint-Jozef
in Brugge. Daarna ben ik hier in Kaprijke gestart.'

Marleen Colombien
Ook Marleen is weer terug om hier tijdens de
zomermaanden als verpleegkundige te werken.

Lien stelt zich voor
Lien van den Dries is 31 jaar en woonachtig in Maldegem. Ze woont
daar samen met haar partner Filip en hun twee kindjes. Lien heeft een
dochter van 4,5 jaar, zij heet Nina en Siebe is de jongste, een zoon van
2 jaar.
Voordat Lien hier in het woonzorgcentrum kwam werken, werkte ze als
jobcoach. In de zoektocht naar een andere job, heeft ze de vacature
voor haar huidige functie gezien.
Ze vindt het belangrijk om zich goed in te werken en kwaliteit te kunnen
bieden. Lien houdt van een persoonsgerichte benadering, familiale
sfeer en geborgenheid. Afwisseling in de job en een aanspreekpersoon
zijn, vindt ze ook heel belangrijk. In haar huidige job als administratief
en personeelsmedewerker komt dit dan ook zeker aan bod.
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Wij hebben hier pas na bijna 2 jaar enkele gevallen van corona
gehad, dat was wel uitzonderlijk. Wat was ons geheim?
Kris: 'Wij zijn een klein huis met een groene omgeving dat
landelijk is gelegen, wellicht heeft dat ook meegespeeld.
Daarnaast is het voornamelijk de samenwerking tussen
directie, personeel en bewoners geweest. We hebben ons best
gedaan om elkaar zo goed mogelijk te beschermen. Zo hebben
we in het begin van de crisis stoffen maskers laten maken, dat
heeft ons al vroeg beschermd. Tijdens de crisis is er inspectie
van het Vlaams Agentschap geweest met goed resultaat tot
gevolg.'
Lijdt onze instelling voor het ogenblik veel onder het
personeelstekort?
Kris: 'Op papier hebben we personeel genoeg, er is door
omstandigheden veel afwezigheid geweest. Personeel is
sowieso moeilijk te vinden, dat is niet alleen in onze sector.'
Je woont in Sint-Margriete, dit kleine polderdorp, wat zijn je
indrukken en bevalt het je daar?
Kris: 'Ik woon daar al 17 jaar. Het is een mooi groen landschap
met vergezichten, dijken, grote kreken en landbouwers. In het
begin was het mij te stil, maar het went wel.'

PASTORAAL NIEUWS

600 jaar Onze-Lieve-Vrouw van Stoepe

Maria,
jij die ik 'moeder' noemen wil,
met het kaarsje
dat ik hier doe branden,
vertrouw ik je toe:
al mijn vragen en mijn zorgen,
mijn vreugde en verdriet,
mijn verlangens en mijn
dankbaarheid.
Wees hen die ik lief heb nabij,
en ook hen die dagelijks,
vaak ongekend,
mijn weg kruisen.
Laat mijn hart
een beetje gelijken
op het jouwe.
Amen.

In het Meetjesland is de kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Stoepe in Ertvelde een van oudsher
goed gekend en bezocht bedevaartsoord. Maar weinigen weten dat ‘Stoepe’ wellicht ook één
van de oudste bedevaartsoorden van België is. De oudste sporen van Mariaverering op deze
plaats gaan terug tot 1422. Daarom viert men dit jaar het 600-jarig jubileum van Stoepe.
Het Stoepecomité programmeert in dit jubileumjaar een hele reeks activiteiten zoals diverse
concerten en tentoonstellingen. Een hoogtepunt wordt ongetwijfeld de tentoonstelling in de
kapel over haar 600-jarige geschiedenis. Daarbij zal ook aandacht zijn voor de ommegang.
Deze bestaat uit 15 stenen kapelletjes, die de 15 mysteries van Onze-Lieve-Vrouw uitbeelden.
Ook de ommegang kent reeds een lange geschiedenis van enkele eeuwen.
Jaarlijks gaan van 8 tot 16 september de Stoepedagen door, een noveen of 9-daagse waarin
men in het bijzonder bidt tot Onze-Lieve-Vrouw. In dit feestjaar zal er des te meer gebeden
worden uit dankbaarheid voor al wat Onze-Lieve-Vrouw van Stoepe betekend heeft voor
zovele mensen doorheen de eeuwen.

Nieuws vanuit de parochie- en Kerkgemeenschap
Priesterwijding

Nieuwe benoeming voor priester David Willems

© Claraparochie

E.H. David Willems, parochieadministrator in
Kaprijke O.L.V.-Hemelvaart, Sint-Jan-in-Eremo
Sint-Jan Baptist, Sint-Laureins Sint-Laurentius,
Sint-Margriete Sint-Margriet, WaterlandOudeman Sint-Niklaas en Watervliet O.L.V.Hemelvaart in de parochie H. Clara van Assisi
(in Eeklo-Kaprijke-Sint-Laureins), wordt op 1
augustus 2022 benoemd tot lid van de dekenale
equipe van het dekenaat Sint-Niklaas en tot
parochievicaris in de parochie H. Nicolaas van
Myra (Sint-Niklaas).

De huidige taken van priester David Willems worden overgenomen door
pastoor-deken Dick Den Blauwen.
Priester David ging ook in ons woonzorgcentrum regelmatig voor in de
eucharistievieringen. Wij danken hem hartelijk voor zijn engagement en
wensen hem alle goeds in zijn nieuwe pastorale opdracht.
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Op zondag 3 juli wordt
Mathias Dick (29) door
bisschop Lode Van Hecke in
de kathedraal van Gent tot
priester gewijd.
Mathias was de voorbije twee
jaar een vertrouwd gezicht in
de Claraparochie (in Eeklo,
Kaprijke en Sint-Laureins).
© Karel Van de Voorde

Hij deed er stage om de verschillende aspecten van de
parochiepastoraal beter te leren kennen. Daarnaast deed hij
ook een kortere stage in de ziekenhuispastoraal in het UZ
te Gent. Wij wensen Mathias veel vreugde en zegen toe in
zijn priester-zijn.

NIEUWS UIT ZORG-SAAM

130 jarig bestaan van ons huis - Deel 2: De Zustergemeenschap en
verandering van 1892 tot 1953
Het tweede deel over de geschiedenis van het WZC gaat over de
zustergemeenschap en verandering (van gebouwen) van 1892 tot
1953.

Het toewijdingswerk van de Zusters werd gezien door de pastoor
van Zomergem. Deze zusters zag hij ook graag aan het werk in zijn
geboortedorp Kaprijke.

De eerste zusters kwamen van Zomergem. Eigenlijk waren het nog
meisjes, maar het lag voor de hand dat die vroeg of laat zouden
overgaan tot een kloostergemeenschap. Op 16 mei 1814 ontvingen
zij een Heilige Regel en op 30 mei legden zij de geloften af.

Op 31 mei 1892 werd het klooster plechtig geopend. Dus precies
130 jaar geleden. Twee maand voor de dood van pastoor Fordeyn
schonk hij de gehele eigendom aan de jonge congregatie. Tussen de
aankoop van het huis (nu vooraanzicht aan de straat) en de kapel
en de sluiting van het gebouw in 2010 (verhuis naar de nieuwbouw
waar we nu verblijven is er veel gebouwd en verbouwd. De bouw
was enkel voorzien voor vrouwen en kinderen. Pas later waren ook
mannen welkom.

Zij droegen de naam: 'Dochters van liefde en van godvruchtigheid'.
Ze hadden zich onder de bescherming gesteld van de Heilige
Vincentius à Paulo. In 1830 werden zij pas erkend als volwaardige
kloosterlingen. Er waren ondertussen 15 Zusters en 2 novicen.

Het klooster beschikte over een washuis, kolenhok en een bakkerij.
Ook was er een boerderij aanwezig om zelf in het onderhoud te
voorzien. Er woonden ook enkele mannen in het zogenaamde
boerenhuis om de zusters te helpen met die boerderij.

De zusters hielden steeds het doel van hun instelling voor ogen. Dit
blijkt uit het volgende: bij de drie traditionele geloften werd een
vierde toegevoegd, namelijk 'aan oude en ziekelijke mensen, en aan
arme kinderen, hulp en gedienstigheid te bewijzen'. De congregatie
was gesticht.

VRIJWILLIGERS

Voorstelling nieuwe vrijwilliger

Hou de datum vrij

Deze maand mogen we terug een
nieuwe vrijwilligster voorstellen.

Beste vrijwillig(st)er,
De congregationele dankdag van Zorg-Saam heeft,
door de gekende reden, niet kunnen doorgaan.

Nicole De Clercq komt in de zomer elke
woensdag helpen met het begeleiden
van bewoners met de wandeling.

Daarom zijn jullie allen op zaterdag 3 september van
harte welkom op een ontbijtbuffet hier in huis.
Jullie horen er later meer over.

Nicole is zeker geen onbekende in
Kaprijke. Zij was de vrouw van onze
geliefde koster Willy Coussement. Willy
heeft hier jarenlang bewoners bezocht
en meegeholpen aan het muzikaal
opluisteren van onze gebedsdiensten.
Wij zij blij dat Nicole nu ook haar weg
naar ons huis heeft gevonden. We
heten haar van harte welkom.
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ACTIVITEITEN

Kalender
Van 1 juli tot 31 augustus
Zoektocht in Kaprijke en rond het
WZC
Dinsdag 19 juli om 15u
Eucharistieviering + mogelijkheid tot
gemeenschappelijke ziekenzalving
afdeling 0
Donderdag 28 juli om 14u
Bedevaart naar de Kleemkapel
afdeling 1 en kortverblijf
Maandag 15 augustus
Hoogfeest Tenhemelopneming
van Maria
Woensdag 7 september om 14u
Bedevaart naar de Kleemkapel
afdeling 0
Elke dinsdag om 15u30
Eucharistieviering

Woordzoeker
De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de puzzel verstopt.
Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende letters
vormen achter elkaar gelezen de oplossing.
ABUIS
AUTORIT
DAADKRACHTIG
DESEM
DONAU
FOBIE
GRIND
IBERIE
KABEL
KORFBALCLUB
LAAGTERECORD
LAXEERPIL
LEEUW
MAATREGEL
MUGGEN
NADER
NEVADA
PINTJE
PLOOI
REIKEN
SAMEN
SCHOFT
STEEN
STOEP
VERPLEGING
WILLEKEUR
WITJE

Het verhaal van de brandende treinwagon
Hoe dichter ze bij ons huis kwamen hoe groter de gloed was die ze
konden zien van de brandende wagon. In de buurt van de wagon
stonden aan onze kant enkel wat grote sparren en een betonnen
paal aan de afsluiting van onze tuin. Deze hielden mijn echtgenote
en onze zonen nat met een tuinslang tot de brandweer kwam.

Het is reeds een lange tijd geleden maar dit gebeuren kunnen we
nog steeds helder voor de geest halen. Het was een doordeweekse
zomerdag geweest, onze drie zonen woonden nog thuis en ik had
nachtdienst als onthaalbediende in Groot-Bijgaarden bij de krant.
Enkel mijn echtgenote was thuis met onze drie zonen, één van hen
had een vakantiejob en was uitgeteld in bed gekropen. Mijn
moeder, een jonge tachtiger, woonde toen in het Zonnepark in Eeklo
en had een alarm aan om hulp te vragen als ze in nood was.

De brandweer had alle moeite om ter plaatste te geraken want
naast de spoorweg lag het vol met oude treinbielsen.
Voor mij was alles heel bizar want ik was aan het werken en kon
niet naar huis komen, maar ik werd wel telefonisch op de hoogte
gehouden door het thuisfront.

Die nacht werd mijn echtgenote gewekt door het alarm omdat mijn
moeder was gevallen en zelf niet meer recht kon staan. Aangezien
mijn moeder eerder een kleine maar zware persoon was nam mijn
echtgenote onze jongste zoon mee om te kunnen helpen.

De treinwagon brandde volledig uit en bij ons was er enkel wat
schade aan de sparren en was de betonnen paal gebarsten door de
grote hitte.

Nadat mijn moeder ‘gered’ was kwamen mijn echtgenote en onze
jongste zoon terug naar huis, maar passeerden langs het
tankstation om nog te tanken. Terwijl dit bezig was kreeg mijn
echtgenote een telefoon van onze oudste zoon dat op de spoorweg
achter ons huis een treinwagon in lichterlaaie stond. Achter ons
huis ligt namelijk een spoorweg die enkel nog gebruikt wordt door
het Stoomcentrum van Maldegem voor toeristische ritjes tussen
Maldegem en Eeklo en bij ons stond toen een oude treinwagon op
een zijspoor.

Het was alvast een zeer spannende nacht zowel voor mijn gezin die
het ‘live’ meemaakten als voor mezelf die ver van huis het gebeuren
mee volgde. Gelukkig werd niemand gewond maar het maakte op
iedereen een grote indruk.
De dag nadien vertrok mijn echtgenote, na niet te hebben geslapen,
naar haar werk maar na een paar uur werd ze gebeld door onze
oudste zoon met de melding dat de pers voor de deur stond maar
ook de politie. Beiden wilden een verklaring van het gebeuren. Mijn
echtgenote kreeg toen toestemming om naar huis te gaan en ook
zij werd door de politie ondervraagd.

Die locatie trok soms wat nieuwsgierige kinderen aan om er te
spelen en heel regelmatig werd het decor met die wagon gebruikt
voor communiefoto’s, kwestie dat de gefotografeerde jongelingen
een mooi contrast vormden met de aftandse wagon.

Die uitgebrande treinwagen heeft nog vele jaren daar gestaan
vooraleer hij is weggesleept. Door wie of wat de brand was
veroorzaakt is men nooit te weten gekomen.

Op het moment dat onze zoon had gebeld vertrok mijn echtgenote
onmiddellijk van het tankstation naar huis waarbij onze jongste
zoon naast haar uitzonderlijk rustig naar de brandweer belde om de
brand te melden en hulp te vragen.
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IN BEELD

De bakclub
Elke dinsdagvoormiddag is er een bakmoment waarbij cakes of
taarten worden gebakken voor alle bewoners van afdeling 0. Er
wordt met de bewoners afgesproken welke taart of cake er de
volgende keer zal gebakken worden. Het clubje betreft een 5 tal
bewoners die elke week vol goede moed beginnen aan een nieuw
receptuur.
De recepten van de cakes en taarten zijn afkomstig van de
bewoners. Het zijn al steeds lekkere gebakken geweest. Zo
hebben de bewoners reeds appelflappen, frangipannetaart,
chocoladecake, amandelappeltaart en rolbiscuit gebakken. Vanaf
juni zal de bakclub doorgaan op donderdagvoormiddag.
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IN BEELD

Puzzelen

Voet- en
handverzorging

Om de hersenen af en toe eens te prikkelen worden er puzzels
gelegd. De puzzels zijn themagericht. Sommige bewoners kunnen
zonder enige moeite alle puzzels leggen, van 4 t/m 12 stukken.
Andere bewoners hebben liever dat klein beetje hulp die kan
geboden worden om tot een goed resultaat te komen. Die hulp kan
komen van een personeelslid, maar ook de bewoners helpen elkaar
wel even. Deze activiteit schept steeds grote interesse bij de
bewoners.

Af en toe kunnen de bewoners
genieten van een
handverzorging of een
voetverzorging. Dit gaat door in
de voormiddag. Tijdens de
handverzorging kan er gekozen
worden tussen een
nagelverzorging met nagellakken
of een handmassage. Ook het
volledige pakket is natuurlijk te
verkrijgen! Bij een
voetverzorging krijgen de
bewoners eerst een voetbad met
een aantal druppels essentiële
olie erbij en nadien een
voetmassage om af te sluiten.
De bewoners hebben al
aangegeven dat ze nadien
heerlijk zachte voeten hebben.

Bingo
Lisa, stagiaire logistieke diensten, wil van elk discipline wat
meenemen naar haar verdere carrière toe...Dus heeft Lisa eens een
bingo-middag mogen organiseren voor onze bewoners. Ze toonde
veel interactie met hen en riep elk cijfer luid en duidelijk af. De
bewoners waren zeer tevreden van hun vrijdagnamiddag!
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IN BEELD

Bewegen

Sjoelen

Iedere donderdagvoormiddag wordt er, op afdeling 1, gymnastiek gegeven. Hierbij maken
we gebruik van de gewone basisoefeningen, maar ook van allerhande materialen; ballen,
tennisraketten, de grote Bobath-bal, pittenzakjes,…. Dit zorgt voor een leuke en losse sfeer
tussen de bewoners, waardoor de oefeningen nog aangenamer worden. Plezier verzekerd!

In het thema van “spelen van vroeger”
belandden we op de Vlaamse kermis.
Regelmatig komt een spel van de “Vlaamse
Kermis” opnieuw tot leven op onze dienst.
Deze keer hadden we voor sjoelen gekozen.
Veel mensen hadden dit toch nog niet
gedaan, maar uiteindelijk bleek het te leiden
tot een zeer gezellige en amusante
namiddag. Op naar meer!

Handcrème
maken
Op afdeling 0 is er een bewoonster
wiens dochter ons geholpen heeft
om zelf handencrème te maken.
Dit was op basis van seringenolie
gemengd met bijenwas. Als geur
hebben we gekozen voor Echte
Marjolein en Lavandin. De
bewoners keken hun ogen uit hoe
een echte crème gemaakt wordt.
Voor herhaling vatbaar.
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IN BEELD

Limonade maken
Als basis voor de limonade hebben we verschillende soorten
fruit gebruikt. Namelijk appelen, peren, appelsien, citroen,
mango. Deze hebben de bewoners geschild en in stukken
gesneden. De appelsien en citroen mochten met schil in
stukken gesneden worden. Het fruit heeft een nacht
getrokken in spuitwater met vloeibare zoetstof en een
scheutje citroensap. De dag nadien mochten de bewoners,
als verfrissing, een glas drinken van de zelfgemaakte
limonade. Sommigen vonden het lekker en konden een
tweede glas drinken. Anderen dronken hun glas beleefd
leeg, maar vroegen geen tweede bij. Zo zie je dus dat
smaken verschillen...

Creatief
Voor de bewoners die graag creatief bezig zijn
worden er knutselactiviteiten georganiseerd.
Afgelopen maanden hebben de bewoners met
behulp van een gekochte mal, lijm en
servetten een drietal konijnen kunnen
beplakken tot een supermooi resultaat. Net zo
gekocht in de winkel! Ook hebben de
bewoners eens de kans gehad om zelf papier
te scheppen. Vooraf hebben we gekleurd
papier versnipperd en er papierpulp van
gemaakt. Nadien met die pulp in water
hebben de bewoners mooie gekleurde bladen
geschept. De resultaten waren kleurvol.
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Koken op
grootmoederswijze
Iedere maand koken we, samen met een
groepje bewoners, een gerecht naar
keuze. We maken dit op authentieke wijze
klaar, tezamen met de hulp van een
collega van het keukenteam. We doen
alles zelf van begin tot einde, wat
gegarandeerd tot gezelligheid alom leidt.

IN BEELD

Marialiederen zingen
Een beetje verscholen in de tuin ligt een
klein, maar bijzonder plekje: het Mariagrotje.
Op een zonovergoten vrijdagnamiddag
kwamen wij er samen rond Onze-LieveVrouw en zongen er de vertrouwde
Marialiederen. Nadien was er nog een
gemoedelijk samenzijn met een drankje en
een babbel op het terras.

Wafelbak door OKRA
Elk jaar organiseren de vrijwilligers van OKRA een heuse wafelenbak
voor alle bewoners van het woonzorgcentrum. Zij komen dan het
wafeldeeg maken in de keuken. Nadien splitsen de vrijwilligers zich
op en komen per verdiep de wafels vers bakken. Die versgebakken
wafels kunnen de bewoners dan opeten. De laatste wafelenbak
waren de wafels zo lekker dat sommige bewoners niet konden
stoppen met wafels bijvragen. Dit valt telkens weer in de smaak!
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IN BEELD

Soep maken
Iedere dinsdagmorgen maken Kirsten en Christa samen soep. Christa is
ondertussen een vaste waarde geworden tijdens het gehele kookgebeuren op
dinsdag. Ze staat in voor het schillen en snijden van de uien, waar uiteindelijk
niemand voor staat te springen. Maar zij heeft deze taak helemaal op zich
genomen. Iedere bewoner heeft zijn eigen taak: groenten snijden, servetten
plooien (voor de bewoners die niet graag snijden, maar toch bij de groep
willen zijn) en zelfs iemand voor de afwas te helpen doen! Kortom, een zeer
gezellige ochtend waar iedereen naartoe uit kijkt.

Staf op bezoek
Ook Staf was deze maand terug
van de partij. Zijn
enthousiasme en lieve snoet
wekken bij onze bewoners veel
positieve gevoelens op. Een likje
hier, een blafje daar... de
bewoners vinden het zeer
gezellig als hij langskomt. Staf
krijgt dan ook geregeld wat
lekkers van onze bewoners,
maar opletten geblazen dat Staf
hier tegen het einde van het
jaar niet komt binnenrollen ipv
stappen!
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IN BEELD

Leven vanuit de doop
Op 6 mei speelde een groep bewoners het spel
'Leven vanuit de doop'.
De meesten van ons zijn gedoopt als baby.
Maar wat betekent het sacrament van het
doopsel eigenlijk? Hoe ziet een doopviering er
vandaag uit? En wat betekent het om als
volwassene te leven vanuit ons doopsel?
Aan de hand van foto-opdrachten en
spelvragen stonden we stil bij deze vragen en
wisselden we hierover uit. Met deze
spelnamiddag sloten we ook aan bij het project
van het bisdom Gent 'Leven vanuit de doop'.
Dit doopproject loopt van 2021 tot 2023 en
biedt voor gelovigen een bezinning over de
diepere betekenis van hun doopsel.
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IN BEELD

Zomerdecoratie
Met de zomer in het vooruitzicht, werd het
tijd om alle creativiteit boven te halen en iets
vrolijks te knutselen. De bewoners gingen
aan de slag om vlinders te maken. De
vlinders zijn heel goed gelukt, het zijn mooie
resultaten geworden.

Breugelmaal
Woensdag 18 mei was het nog eens
breugelmaal. Verschillende
bewoners hebben bloedworst, paté,
hoofdvlees... helpen snijden en
verdelen over de verschillende
borden. De keuken zorgde voor een
koud kippenpootje en groentjes om
de schotel te vervolledigen. Het was
een waar eetfestijn.
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IN BEELD

Modeshow
Op woensdag 11 mei stonden onze deuren
terug open voor de modeshow! Dit na 2
lange jaren, dat dit niet plaats mocht vinden,
door de pandemie. Iedereen was zeer
enthousiast om terug de laatste mode eens
van dichtbij te kunnen bewonderen, maar
ook om allemaal nog eens gezellig samen te
zijn. Het was een zeer leuke namiddag waar
we van veel moois konden genieten! Er is in
ieder geval veel kledij verkocht…. Wat zal
iedereen blinken de komende tijd!
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Op naar een prachtige zomer!
Koekjestaart met aardbeien
Ingrediënten
6 personen
250 gr boter
100 gr bloemsuiker
400 gr aardbeien
300 gr petit beurre koekjes
250 ml melk
enkele blaadjes munt
bloemsuiker

Bereidingswijze
1. Meng de malse boter met de bloemsuiker.
2. Doe het mengsel in een spuitzak.
3. Snijd de aardbeien in dunne plakjes.
4. Neem een schaal om te beginnen met het
opbouwen van de taart.
5. Dompel de petit beurre koekjes onder in
melk en leg ze op de bodem van de schaal.
6. Spuit er een dun laagje botercrème op en
beleg met schijfjes aardbei. Herhaal dit tot
alles opgebruikt is.
7. Eindig met een laagje aardbeien.
8. Werk nog af met blaadjes verse munt en
bloemsuiker.
Smakelijk!
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