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Hier zijn we dan weer met 

het vakantienummer van 

ons infokrantje. Bij het 

lezen kunnen we nog 

nagenieten van de vele 

activiteiten tijdens het 

afgelopen werkjaar.  

 

Onze redactie zet de verhalen van jong en oud graag in de kijker alsook 

onze medewerkers van de technische dienst. Onze vrijwilligers mogen ook 

niet ontbreken en komen in dit krantje aan bod. Zij zetten zich in voor 

zovele activiteiten; ze zijn gedreven in hun inzet en tonen veel waardering 

voor wat hier in huis gebeurt. 

Verder ligt onze vakantieplanning ligt klaar. Onze medewerkers 

verlangen naar een welverdiende vakantie. We kijken uit naar de komst van 

onze vakantiehulpen om ons te helpen: zestig jonge mensen die graag iets 

bijverdienen, maar hopelijk ervaring opdoen en geboeid raken door de zorg 

en inzet voor senioren. Voor hen is er een mooi vakantieprogramma 

uitgewerkt. De activiteiten zorgen hopelijk voor een deugddoend 

vakantiegevoel. Hopelijk krijgt iedereen zo nieuwe energie om uitgerust 

en vol goede moed te werken om elk op zijn manier bij te dragen tot fijne 

en warme zorg. 

 

Fijne vakantie!  

Paul Stock 
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Weetjes 
 
 

VAN HARTE WELKOM  
 

 Mevrouw Hedwige Van Vlaenderen woont sedert 10 april op kamer 156. 

 Mevrouw Margriet Michiels woont sedert 03 mei op kamer 106. 

We kennen mevrouw reeds van onze dagverzorging. 

 Mevrouw Annie Cocquyt woont sedert 10 mei op kamer 66. 

We kennen mevrouw reeds van onze dagverzorging. 

 Mevrouw Monique Lambrecht woont sedert 14 mei op kamer 73. 

 De heer Herman Maenhaut woont sedert 04 juni op kamer 165. 

 

 

NIEUW IN HET DAGVERZORGINGSCENTRUM 
 

 Mevrouw Berenice Vergult, uit Zomergem, sedert 16 april. 

 De heer Rogier De Waele, uit Lovendegem, sedert 15 mei. 

 De heer Noël Vlerick, uit Waarschoot, sedert 27 mei. 

 Mevrouw Georgette Steyaert, uit Zomergem, sedert 27 mei. 

 Mevrouw Diana Blomme, uit Waarschoot, sedert 03 juni. 

 

OMRINGD DOOR DE LIEFDE EN GOEDE ZORGEN VAN ALLEN ZIJN VAN 

ONS HEENGEGAAN 
 

 Mevrouw Marcella Van Damme, bewoonster van Binnenhof 1, is 

overleden op 04 april. 

 Mevrouw Cecile Galens, bewoonster van Horizon 1, is overleden op 

22 april. 

 Mevrouw Ludgarde Van De Geuchte, bewoonster van Binnenhof 1, is 

overleden op 25 april. 

 Mevrouw Blanche Tessely, bewoonster van Binnenhof 0, is overleden 

op 04 mei. 

 Mevrouw Diana Van Cleemput, bewoonster van Binnenhof 0, is 

overleden op 06 mei. 

 Mevrouw Georgette Meiresonne, bewoonster van Binnenhof 1, is 

overleden op 08 juni. 

 Mevrouw Maria Gryp, bewoonster van onze assistentiewoningen, is 

overleden op 13 juni. 
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OVERLEDEN MEDEWERKERS, VRIJWILLIGERS OF FAMILIELEDEN 

VAN PERSONEELSLEDEN 
 

 Mevrouw Lucrèce Lacaeyse, echtgenote van Kristiaan Gijssels 

(vrijwilliger chauffeur dagverzorging) is overleden op 23 april. 

 Mevrouw Anita Martens, mama van Annemieke Van Zele 

(medewerkster Horizon 2), is overleden op 05 mei. 

 De heer Roger Verhelst, grootvader van Eline Riebbels (medewerkster 

Binnenhof 1), is overleden op 02 juni. 

 

GEBOORTES 
 

Estelle 
Kleinkind van Sonja Blomme (medewerkster 
Binnenhof 0) en een nichtje van Kimberley Versluys 

(medewerkster Binnenhof 1). Estelle werd geboren 

op 03 april. 

Marie-Lou 
Laura Meiresonne (medewerkster Horizon 2) en 

Lothar D’Hondt zijn erg blij met de geboorte van 

Marie-Lou. Zij is geboren op 17 april. 
 

 

 

NIEUWE PERSONEELSLEDEN 

 

Arens Martine 

Op 3 juni trad zij in dienst als zorgkundige. Zij werkt op 

Horizon 2 en vervangt Mieke Van Zele, met ziekteverlof. 
Martine is voor ons geen onbekende. Zij liep stage tijdens 

haar scholing. Martine woont in Wondelgem. 

We wensen haar een goede start en veel succes. 

 

JUBILARISSEN 

We mogen in de komende maanden enkele jubilarissen feliciteren: 
 

 Evelien Goethals, verpleegkundige (15 jaar in dienst op 01 juli) 
 Cindy Onderdonck, verpleegkundige (15 jaar in dienst op 09 juli) 

 Marleen Ginneberge, zorgkundige (25 jaar in dienst op 01 augustus) 

 Moyra Mestdagh, zorgkundige (25 jaar in dienst op 08 augustus) 
 Nadine Van Poucke, medewerkster keuken (15 jaar in dienst op 16 

augustus) 

Proficiat aan deze dames 
voor alle volgehouden inzet en toewijding 

aan Ons Zomerheem. 
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Wist je dat… 
 

 Wisten jullie dat er in ons huis een bewoonster is waarvan onlangs het 

viergeslacht werd vereeuwigd? Op 29 mei kreeg Clarisse De 

Wispelaere (Horizon 1) bezoek van de fotograaf. Clarisse is trotse 

moeder, grootmoeder en overgrootmoeder! Clarisse werd geboren op 16 

augustus 1931 en is 88 jaar. Haar dochter Gerda Claeys werd geboren 

op 9 mei 1959 en is 60 jaar. Kleindochter Sara De Baets is geboren op 9 

april 1988, zij is 31 jaar en trotse mama van Sézan Dombrecht. De kleine 

spruit Sézan is geboren op 11 juni 2018 en is 1 jaar oud. Nogmaals een 

dikke proficiat aan Clarisse en familie.  

 

 Op dinsdag 18 juni vindt er een inwandeling van de tentoonstelling 

“Ons Zomerheem … anders bekeken” plaats.  Bijna 2 jaar terug 

kreeg amateurfotograaf Erik Pieters de opdracht om het leven in Ons 

Zomerheem te fotograferen. Hij kreeg carte blanche en mocht 

fotograferen waar en wat hij wou. Ondertussen is gebleken dat Erik 

vooral gefascineerd is door bewoners en hun deelname aan activiteiten. 
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Het zal je dan ook niet 

verwonderen dat deze 

tentoonstelling bijna volledig 

zal bestaan uit foto’s van 

animatie-activiteiten van de 

afgelopen periode. Het is een 

weergave van momenten die 

Erik koos, momenten die voor 

hem op de een of andere 

manier bijzonder waren.  

De tentoonstelling loopt tot eind september en is zeker een bezoekje 

waard. 

 

 Wanneer we denken aan de zomer, denken we automatisch ook aan 

verlof, even weg van de werkvloer en genieten van rust en het mooie 

weer. Ook onze personeelsleden hebben recht op een welverdiende 

zomervakantie. Om dit mogelijk te maken doen we ook dit jaar opnieuw 

beroep op een 60-tal enthousiaste studenten die gedurende de 

zomervakantie in Ons Zomerheem als vakantiejob komen werken in 

verschillende disciplines. Op dinsdag 25 juni worden ze verwacht voor 

de ondertekening van hun contract en verdere praktische afspraken.   
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 De zomer staat voor de 

deur en naar jaarlijkse 

gewoonte wil de 

directie dit met een 

feestelijk evenement 

inzetten.  

Op woensdag 26 

juni is het zover en 

vindt het jaarlijkse 

frietkot voor 

medewerkers opnieuw 

plaats.  

Paul, Marianne en Rik van de directie trakteren de medewerkers op een 

lekkere portie friet in combinatie met bitterballen, een frikandel, 

kippennuggets of stoverijsaus. Smakelijk!  

 

 

 Wist u dat de leden van werkgroep Lisanga volop in de weer zijn met 

fruit, allerhande potten en suiker? Ze maken namelijk van allerlei 

soorten fruit heerlijke confituur die zal aangeboden worden op de 

zomermarkt van 6 augustus. Heb jij ook zin in zelfgemaakte 

confituur? Kom dan zeker eens langs op onze zomermarkt.  

Heb je geen zin in confituur, maar 

wil je de actie toch steunen? Wij 

zijn altijd op zoek naar fruit. Heb 

je thuis fruit te veel en mogen wij 

deze verwerken tot confituur? 

Neem dan gerust contact op met 

Hilde Dobbelaere (DVC), Kristine 

Mathieu (B0), Veerle Vermeire 

(H2), Katleen Van Lancker (pastor) of Marleen De Smet (H1) die met 

veel plezier het fruit zullen verwerken eventueel zelfs met wat hulp van 

bewoners.  
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 Een bedevaartsplaats is een plaats van geloof en hoop. Elkeen gaat op 

bedevaart vanuit zijn eigen verhaal en met zijn eigen intenties maar 

samen zijn we verbonden in geloof vanuit de overtuiging dat God voor 

ons zorgt. Op dinsdag 10 september is het zover. Dit jaar hebben we 

ervoor gekozen om nog eens in 1 grote groep op bedevaart te gaan 

naar Oostakker-Lourdes. Op die dag gaan we samen bij Maria bidden 

en zingen, een kaars aansteken,… waarna we vervolgens onze uitstap 

zullen afsluiten met lekkere pannenkoek. Verdere informatie rond deze 

uitstap zal u tijdig vernemen bij de personeelsleden op uw afdeling.  

 Dat we hier in huis belang hechten aan onze uitstraling en graag willen 

mee zijn met de modetrends, wisten jullie al langer dan vandaag. 

Daarom organiseren wij op woensdag 25 september voor onze 

bewoners van de Binnenhoven en de Horizons opnieuw een Mylène-

middag in de vergaderzaal. Ann 

zal er een demonstratie geven 

en verschillende producten van 

Mylène tentoonstellen. Het 

wordt gegarandeerd een 

gezellige middag waarbij onze 

bewoners even verwend worden 

en een glaasje cava zeker niet 

mag ontbreken!  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiNqYG16cXiAhXI_aQKHRWIDtMQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.kerknet.be%2Fbisdom-brugge%2Fartikel%2Fheb-jij-al-plannen-voor-een-pelgrimstocht-bedevaart&psig=AOvVaw0cIfzUNP2tKVSJ0wtk59Yr&ust=1559393964923415
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwja4dio7cXiAhUiMewKHeEcDXEQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwoonzorgcollectief.be%2Fcantershof%2F2017%2F05%2F30%2Fworkshop-mylene%2F&psig=AOvVaw0J-Z4yUVQpm50unPb_bggl&ust=1559395014992415
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Op dinsdag 15 oktober is het dan de 

beurt aan Zapatta om langs te komen in 

de inkom met een groot assortiment 

schoenen en (wasbare) pantoffels. Elke 

en Griet  geven graag advies zodat jullie 

met het gepaste schoeisel naar huis gaan.  

 

Tot slot mogen we op 28 november Seniorfashion opnieuw 

verwelkomen. Zij komen langs in ons huis met hun nieuwe 

najaarsmode. Wie graag een kijkje komt nemen of nood heeft aan wat 

nieuwe kledij: iedereen is welkom vanaf 14u in de cafetaria. Er is een 

mooi aanbod van kledij zowel voor dames als heren. Bovendien helpen 

de verkopers, het A-team en de vrijwilligers jullie graag bij het kiezen 

en passen van de  juiste kledij. Wie graag iets komt drinken die dag, 

geen nood, de cafetaria blijft open, maar gaat die dag gewoon door in 

de inkom. 

 

 Op 21 september 2019 is het terug Werelddag dementie! In ons 

huis  laten we dit niet zomaar voorbijgaan. In de week van 16 september 

zal er in onze inkom opnieuw een zithoek gecreëerd worden waar, op 

bepaalde dagen, men terecht kan voor extra informatie rond dementie. 

Ook op andere momenten zal er speciaal ingezet worden om jullie te 

informeren en te ondersteunen in alles wat met dementie te maken 

heeft. Naast familieleden, 

bezoekers en personeel worden 

ook onze bewoners hier nauw bij 

betrokken door het organiseren 

van verschillende activiteiten. 

We sluiten onze week af met een 

grote groepsactiviteit. Want voor 

sommigen blijft dementie een 

taboe.  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwizsNKQ9sXiAhUJ36QKHULRA1IQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fallevents.in%2Fbornem%2Fverkoop-door-zapatta-and-olijf-in-de-cafetaria%2F1242081599241447&psig=AOvVaw1SZ8QtR7LZDrQs0TTSB_dr&ust=1559397384484783
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiE4YyMrc3iAhVRNOwKHTCMBXcQjRx6BAgBEAU&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.gva.be%252Fcnt%252Fbllbr_03121868%252Ffamiliebijeenkomst-over-dementie%26psig%3DAOvVaw0pHpxbuU0wClBy15_DDvak%26ust%3D1559652643727871&psig=AOvVaw0pHpxbuU0wClBy15_DDvak&ust=1559652643727871
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 In juni kregen we in ons huis bezoek van de opticien en de audioloog. 

Wegens het grote succes van de audioloog zal er in september een 

nieuwe datum vastgelegd worden. Voor zij die nog niet zijn kunnen 

gaan, zullen tijdig op de hoogte gebracht worden.  

 
 Wisten jullie dat we op woensdagnamiddag 2 oktober ons tweede 

mini-schlagerfestival organiseren? Dit zal opnieuw doorgaan in de 

feestzaal van de Sint-Martinusschool. We kunnen jullie alvast 

verklappen dat Paul Bruna en David Vandyck op ons programma 

staan. Beide zangers zijn reeds bij onze bewoners gekend. Op het 

zitdansen komen hun liedjes steeds aan bod. Het belooft opnieuw een 

gezellige en muzikale namiddag te worden samen met de leden van 

Samana Zomergem. Heb je gewoon zin om te komen luisteren en te 

genieten of wil je liever eens de benen strekken en een dansje placeren? 

Iedereen is van harte welkom. Verdere informatie volgt. 

 

Reserveren jullie alvast deze dag? 

 

. 
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Naklanken 

Muziekvoorstelling “Kwijt” 

Op 16 april was Koen De Wulf te gast in ons huis met zijn 

muziekvoorstelling Kwijt. Het was een voorstelling waarin liederen over 

dementie centraal stonden. Ondersteund door gitaar en mondharmonica en 

met een vleugje humor werd deze voorstelling gebracht. De liedjes werden 

speciaal voor deze voorstelling gecomponeerd.   

Hoe Koen je van het ene moment wist te doen lachen en het andere moment 

je kon raken, was subliem. Omdat de muziekfragmenten zo mooi waren en 

ons soms kippenvel bezorgden, willen we jullie toch ook even laten stilstaan 

bij enkele korte stukjes.  

 

Kwijt 

Keer met mij terug 

Loop opnieuw met mij 

Wandel door mijn leven 

Keer met mij terug 

Leer mij dat laatste beetje 

Van me weg te geven 

 

Want op het einde 

Wat rest er mij dan nog? 

Wat woorden en wat tijd 

De rest, de rest ben ik kwijt 

 

 

Ze Zeggen 

Ze zeggen 

Koen, ge begint te missen 

Ze zeggen, 

Ach, ze zeggen zovele 

Ze Zeggen 

Koen, 

Ge zijt het vergeten hé! 

Maar dat is niet erg 

Dat zeggen ze! 
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Onze bewoners in beweging 

Dat bewegen belangrijk is, weten we al langer dan vandaag. Ook in Ons 

Zomerheem hechten we hier veel belang aan en organiseren we 

verschillende activiteiten om onze bewoners aan te zetten tot bewegen.  

Op 23 april zijn we van start 

gegaan met onze welgekende 

Start To Walk, waarbij we 4 

keer in de week gaan wandelen 

in onze tuin. De eerste wandeling 

was onmiddellijk een schot in de 

roos. 18 bewoners gingen mee 

op pad met het A-team, de kine 

en de directie om onze tuin voor 

een eerste keer te gaan 

verkennen. Onze bewoners 

genoten van de buitenlucht. Bij aankomst kreeg elke bewoner een stuk fruit 

om de start te vieren. De aanzet voor de komende weken was direct gezet.  

Op 2 mei zijn we dan van start gegaan met onze Start To Move, een 

bewegingsactiviteit die wordt georganiseerd door de kine. Het weer zat ons 

die dag niet echt mee, maar dit hield ons niet tegen. De activiteit ging door 

in de inkomhal en het kinelokaal. Er was een grote opkomst. De bewoners 

en de gasten van DVC werden 

onderverdeeld in 3 groepen 

waarbij gewerkt werd met 

een doorschuifsysteem. Het 

is verwonderlijk wat sommige 

van onze bewoners tijdens zo 

een bewegingsactiviteit nog 

kunnen. Ook hier werd de 

activiteit afgerond met een 

gezonde versnapering.  
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Bewoners kregen uitleg over de Europese verkiezingen 

Op maandag 13 mei kregen we bezoek van 

Sam Maenhout, informatie en communicatie-

medewerker van de Europese commissie, (zoon 

van Dr Eric Maenhout en zus van Dr Severien 

Maenhout, CRA), die aan onze bewoners graag 

wat uitleg kwam geven over de Europese 

parlementsverkiezingen die plaatsvonden op 

zondag 26 mei.  

De geïnteresseerde bewoners werden ingelicht over het ontstaan van de 

Europese commissie en de werking. Na het duiden van wat het Europese 

parlement doet, legde Sam ons uit waarom het belangrijk is dat senioren 

ook hun stem uitbrengen. Vele senioren hebben zelf gestreden voor hun 

rechten, met name voor hun stemrecht. Het zou dan ook jammer zijn dat 

deze senioren afzien van hun stemrecht. Vandaar werd de mogelijkheid 

toegelicht om alsnog te stemmen, in het stembureau of een volmacht te 

geven aan vrienden en familie. De volmachtformulieren werden ook ter 

beschikking gesteld. De bewoners waren tevreden en vonden het een 

informatieve namiddag.  

Om deze zware materie af te sluiten werden de bewoners getrakteerd op 

een warme kop koffie en een lekker stuk taart.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjIg6Su-8XiAhVIZlAKHfx4CGMQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsambxl&psig=AOvVaw1pM1agjVC00Xnb9y8qydBR&ust=1559398785890504
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Horizon 2 maakt “ Stovekoeken” 

Op woensdag 22 mei konden de bewoners van Horizon 2 genieten van 

stovekoeken gemaakt door onze vrijwilligster Monique. Het was een 

activiteit die ons deed mijmeren over de tijd van toen, de tijd van de 

Leuvense stoof. Stovekoeken maken doe je niet zomaar, maar vraagt veel 

tijd en inspanning. Monique schakelde voor de gelegenheid haar echtgenoot 

in. De stovekoeken werden 2 dagen op voorhand gebakken en de dag zelf 

opgewarmd. Ze vielen bij onze bewoners enorm in de smaak. Benieuwd hoe 

Monique dit deed? Hieronder vinden jullie het “echte” traditionele recept.  

 

Het bakken gebeurt op de buize van de 

Leuvense Stove. Om die buize op hoge 

temperatuur te krijgen, steekt men er 

brandende lange stukken hout in. Dat 

moet dan wel de ganse baktijd constant 

gedaan worden. Het deeg maakt men 

vooraf klaar in een grote kaserolle : 4 

beschuutn in 2 l water, daarbij voegt men 

1,5l warme melk met ¼ kg boter en 250 g suiker 

 in gesmolten. Die vloeistof moet men goed 

omroeren met de klopper en al roerend 1,250 kg blomme bijvoegen. Tenslotte voegt men er nog 

6 met het wit geklopte eieren en een handvol zout aan toe. Vervolgens lost men 100 g gist op in 

een beetje lauw water en mengt dit eveneens zeer goed onder de vloeistof. Zorg ervoor dat het 

deeg niet te dik, maar ook niet te lopend is.  

 

 

Het deeg is nu klaar en wordt een half 

uurtje bij de stoof gezet om te rijzen. De 

kaserolle wordt afgedekt met een 

keukenhanddoek ( tegen het ‘inslaan’) 

 ~ 
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Terwijl het deeg aan het gaan is, zorgt men voor de opwarming van de buize en het invetten 

ervan. Daartoe gebruikt met een smèddre: een blok zuiver spek (vessen buik) van een paar 

centimeter dik met het vel er nog aan. Men schuift een ferset onder het vel en wrijft zo over de 

verhitte buize. Ook de schepper, koekeschuppe of keerder om de koeken te draaien bij het 

bakken, wordt goed ingesmeerd.  

~ 

Als het deeg voldoende gerezen 

is, wordt het met een pollepel in een 

steelpannetje met een teut geschept 

en dan… bakken maar! 5,6 koeken 

en meer worden met het pannetje 

op de buize gegoten en op tijd 

met de schepper gekeerd. 

Vergeet niet na elke bakbeurt de 

buize opnieuw in te vetten met de 

smèddre om aanbakken te vermijden! 

Met het goed gerezen deeg en de hier 

aangegeven hoeveelheden kan men ongeveer 120 stovekoeken 

bakken. Als de koeken voldoende gebakken zijn ( niet té doorbakken, want ze moeten nog eens 

opgewarmd worden) worden ze naast mekaar op tafel te koelen gelegd. Een paar keer draaien 

tot ze volledig afgekoeld zijn. Dan pas stapelt men ze op, anders plakken ze nadien aan mekaar!  

   

Hieetekoekn of stovekoekn worden dus niet vers gegeten.  

Ze worden daags voordien gebakken en ’s 

anderendaags opgewarmd op een 

boterpapier op de buize. Met goe bodre 

gesmeerd en witte of bruine suiker 

erop, met een goed potje koffie erbij, 

op een bord geserveerd of opgerold uit 

het vuistje, om ’t even : ze smaken!  
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Bezoek van de mobiele boerderij 

Op maandag 27 mei kregen we 

voor de eerste keer de mobiele 

boerderij (VZW Stal Deyaert) op 

bezoek. Deze organisatie heeft als 

doel mensen intense gevoelens te 

laten hebben met aaidieren. Ze 

trekken door Vlaanderen en doen 

maximaal 3 opdrachten per week. 

Men kwam met verschillende dieren 

langs in de binnentuin van Binnenhof 0. De bewoners van Binnenhof 1 

waren voor de gelegenheid ook welkom. 

 

We kregen bezoek van kippen, 

cavia’s, konijnen en 2 schapen. 

Ook het varken Knorrie en de 

hond Tina konden niet ontbreken.  

Het duurde niet lang of onze 

bewoners hadden elk een dier op 

de schoot die men kon voederen 

met witloof, sla of tomaten.  

 

Zelfs de schapen mochten bij sommigen van onze bewoners eens de schoot 

uittesten. De hond kreeg vele koekjes en Knorrie, het varken, liep in de tuin 

rond om alle restjes op te eten. Ook 

bewoners op de kamer kregen een 

bezoekje van een kip, konijn of het 

varken. We kunnen gerust zeggen dat 

dit een geslaagde activiteit was. Onze 

bewoners genoten met volle teugen. 

Een activiteit die zeker voor herhaling 

vatbaar is!  
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Op stap naar de Staminee…  

Dat onze bewoners 

graag op uitstap 

gaan, is algemeen 

gekend. Op dinsdag 

4 juni brachten we 

met enkele bewoners 

een bezoekje aan 

“Den Staminee”. 

Den Staminee is een 

nieuw café in 

Zomergem waar je 

gezellig iets kan 

eten, drinken en terecht kan voor het spelen van allerlei caféspelen zoals 

biljart, tapbiljart, kickerspel, pietjesbak en vogelpiek. Oorspronkelijk was 

het de bedoeling dat we enkel met onze mannen op uitstap gingen, maar 

daar we enkele dames hebben die vroeger een café hebben uitgebaat, 

vonden we het misschien wel een tof idee om ook hen mee te nemen.  

Bij het drinken van een aperitiefje kwamen de caféverhalen van vroeger al 

snel naar boven waarna elke bewoners mocht kiezen welke volksspelen men 

ging spelen. De wil was er nog wel, maar voor de ene ging het spelen al 

ietsjes vlotter dan voor 

de andere. Na een paar 

rondjes oefenen kwam 

de routine er weer in. Je 

staat versteld van wat 

sommige bewoners nog 

allemaal kunnen. 

We hadden een 

fantastische namiddag 

die zeker voor herhaling 

vatbaar is! 



- 18 - 

 

Optreden muziekacademie 

Op woensdag 5 juni waren onze bewoners te gast in onze kapel voor een 

mooi concert van jongeren!  Onze kapel was hiervoor de ideale locatie. 

De ruimte is kunstzinnig; de akoestiek is er goed; er is een ruim podium en 

er zijn vele zitplaatsen ter beschikking voor een groot publiek.  

 De leerkrachten en de leerlingen van de 

plaatselijke afdeling van de 

kunstacademie voor beeld, muziek en 

woord van Eeklo/Lievegem, hadden in het 

verleden al een ‘mini’ optreden gegeven. 

De jongeren willen maar al te graag na een 

heel jaar intens studeren hun kunnen 

tonen. Onze senioren zijn ook erg 

geïnteresseerd in muziek en de leefwereld van jonge mensen. Dus veel 

zaken samen om er een fijne namiddag van te maken! 

 

Simon De Cuyper, leerkracht piano stelde het programma voor. De 

leerlingen toonden fier wat ze het voorbije jaar hebben geleerd.  

Trombone, saxofoon, gitaar, trommel en xylofoon waren enkele 

instrumenten die de revue passeerden. Stuk voor stuk waren het fijne 

muziekstukjes. Het was tof om te zien hoe gepassioneerd en trots ook de 

leerkrachten mee musiceerden met hun leerlingen. De leerlingen en 

leerkrachten gaven het beste 

van zichzelf. Onze bewoners 

genoten van het talent van 

deze kinderen. Ze mijmerden 

ook weg en droomden van 

hun tijd als koorlid, als pianist 

of als leerkracht. 

Enkele ouders van de jonge 

muzikanten genoten vol trots. 

Tot volgend jaar?!  
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Communicantenviering  

“Vlieg je mee?” was dit jaar het thema waarrond de viering voor de eerste 

communicanten, gevormden en kinderen die een lentefeest vierden, werd 

opgebouwd. Op vrijdagavond 7 juni waren ze allen welkom. 

Als we aan vliegen denken, dan is de vergelijking vlug gemaakt met een 

vogel.  Een veilig en warm nest, de kans om over de rand van het nest te 

piepen, de pogingen om uit te vliegen en toch telkens weer opgevangen te 

worden of terug naar het nest te komen en dan uiteindelijk sterke vleugels 

om zelfstandig door het leven te vliegen.  Héél herkenbaar in het leven van 

deze kinderen en in het leven van elk van ons.   

In het creatief moment tijdens de viering mochten de kinderen hun 

papieren vogeltje vleugels geven en in de boom hangen. Zonder vleugels 

kan je immers niet vliegen. We hebben in ons leven allemaal mensen nodig 

die ons dragen of opvangen: onze ouders, broers en zussen, familie en 

vrienden, …  .  

 

Na dit bezinnend moment in de kapel was er een gezellig samenzijn waarbij 

iedereen werd uitgenodigd in de cafetaria om te genieten van een heerlijk 

buffet.  Het werd een geslaagde en leuke avond. 
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Informatief 

Gebruikersraad 

Op dinsdagavond 9 april vond er opnieuw een gebruikersraad plaats. 

Paul Stock, onze directeur, verwelkomde iedereen en duidde nog eens het 

belang van overleg met familie. Daarna werd er van start gegaan met het 

bespreken van verschillende onderwerpen. Zo werd het nieuwe concept van 

“bewonersparticipatie” toegelicht. Naast de bestaande organen zoals de 

gebruikersraad en bewonersraad, familiegesprekken en familie-

ontmoetingen voor de Binnenhoven is er sinds kort een nieuwe praatgroep 

opgericht, genaamd “Op de koffie”. De aanwezige bewoners worden 

uitgenodigd om dieper in te gaan op verschillende thema’s. Deze praatgroep 

werd opgericht omdat we de bewoners meer inspraak willen geven. We zijn 

ook aan het bekijken hoe we senioren met dementie inspraak kunnen geven 

en betrekken bij onze werking.  

 

We stonden eveneens stil bij de nieuwe werking van de wachtdiensten voor 

huisartsen. Sinds 1 januari 2019 is er een 

huisartsenwachtpost opgericht in het AZ 

Alma ziekenhuis te Eeklo. Deze is gevestigd 

boven de spoedafdeling en toegankelijk van 

vrijdagavond 19u00 tot en met 

maandagmorgen 08u00. Consulten kunnen 

aangevraagd worden via het nummer 1733. 

Er dient rekening gehouden te worden met 

grotere wachttijden daar het gebied is uitgestrekt over 200.000 

inwoners/216 artsen. Tot op heden verliep de samenwerking goed. We 

bespreken de knelpunten en overleggen deze met dr. Severien Maenhout, 

CRA. Een mogelijk gevolg van de nieuwe werking is een grotere kans op 

ziekenhuisopname. Dit willen we vermijden en om dit mogelijk te maken, 

willen we nog meer inzetten op vroegtijdige zorgplanning. 

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjIuM3AtM3iAhVL2aQKHQdEAEAQjRx6BAgBEAU&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.nieuwsblad.be%252Fcnt%252Fbleta_04073918%26psig%3DAOvVaw3W93mMwM9ubFbQCEeyoFeH%26ust%3D1559654648072378&psig=AOvVaw3W93mMwM9ubFbQCEeyoFeH&ust=1559654648072378
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Maar wat verstaan we nu onder vroegtijdige zorgplanning?  

In Ons Zomerheem ligt de nadruk in de eerste plaats op wonen en leven, 

maar ieder van ons weet hoe kwetsbaar het leven is. Ook in die kwetsbare, 

laatste levensfase is het belangrijk dat we tijd en ruimte maken voor 

overlegde zorg. De wensen van de bewoner moeten we, waar mogelijk, 

respecteren. Daarom is het belangrijk om vroegtijdig, vooraleer zich een 

dringende fase voordoet, een gesprek te voeren met de bewoner, zijn 

familieleden/mantelzorger en de zorgverleners. Hieruit kunnen afspraken 

vastgelegd worden over de gewenste zorg. Dit kan betrekking hebben op 

o.a. geen ziekenhuisopname, reanimatie, operatie,… . Bij het 

opnamegesprek wordt reeds een infobrochure meegegeven. Hierin wordt 

toegelicht wat vroegtijdige zorgplanning is. In het familiegesprek, dat 

plaatsvindt 6 à 8 

weken na opname 

wordt er ook even stil 

gestaan bij 

vroegtijdige 

zorgplanning. Bij 

sommigen verloopt dit 

vlot; bij anderen is dit 

nog niet 

bespreekbaar.  

 

Een ding is zeker: vroegtijdige zorgplanning is een continu proces dat de 

zorg wil bijsturen en afstemmen. Dit komt zeker aan bod bij een 

ziekenhuisopname of een algemene achteruitgang van de 

gezondheidstoestand. De hoofdverpleegkundige is hierin de eerste 

aanspreekpersoon. Ook andere zorgverleners en familieleden hebben hierin 

de taak om signalen door te geven. Indien gewenst kan er ondersteuning 

geboden worden door de palliatieve verpleegkundige of de pastor.  

De aanwezige bewoners en familieleden gingen naar huis met een blijvende 

opdracht, maar met de zekerheid dat warme en overlegde zorg de sleutel 

is tot goede zorg. 
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Zomerprogramma 
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Fotowedstrijd “ Zomers plezier” 

Naar jaarlijkse gewoonte vindt er tijdens de zomer een fotowedstrijd plaats 

in Ons Zomerheem. Het thema is “Zomers plezier”, een heel breed 

thema waarbij zowel dierenfoto’s, foto’s met kinderen, sportfoto’s, 

reisfoto’s, … aan bod kunnen komen. Kortom als ze maar een zomerse, 

vrolijke sfeer uitstralen.   

Doel :  

In het najaar wordt er een selectie gemaakt van deze foto’s die in de gangen 

van Ons Zomerheem zullen tentoon gesteld worden. Wil jij ook deelnemen 

aan deze fotowedstrijd en zo kans maken om met je foto uit te hangen in 

de gangen van Ons Zomerheem?  Lees dan vlug onderstaand reglement. 

 

Opdracht: 
- Neem een foto die een vrolijke, zomerse sfeer uitstraalt.  

- Je mag deelnemen met maximum 5 foto’s. Deze foto’s hoeven niet 

bij elkaar te  passen. 

- Grootte: enkel digitale foto’s kunnen deelnemen aan de wedstrijd. 

o  Aangezien we de foto’s willen ontwikkelen op groot formaat, 

moeten alle foto’s een minimum grootte hebben van 2Mb en 

een maximum van 4Mb (ofwel 2000 pixels in de breedte of 

hoogte). 

o Foto’s met een kleiner formaat (vaak foto’s genomen met 

smartphone) kunnen ook, maar zullen op een kleiner formaat 

ontwikkeld worden. 

- Vermeld bij het doorsturen van de foto’s wat er op de foto te zien is. 

- Zorg ervoor dat de personen op de foto weten van de foto en weet 

hebben dat deze foto mogelijks tentoongesteld kan worden.  Vraag 

dus toestemming voor publicatie. 
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Wie kan meedoen aan de wedstrijd? 
Personeel, vrijwilligers, bewoners van Ons Zomerheem en de GAW, gasten 

van dagverzorging en kortverblijf, vakantiejobs, stagiaires, familie van 

bewoners, sympathisanten van Ons Zomerheem, … 

 
Hoe foto’s indienen?: 
Alle foto’s moeten ten laatste binnen zijn op zaterdag 31 augustus 2019.   

Je kan de foto’s (foto per foto) doorsturen naar 

fotowedstrijd@onszomerheem.zkj.be met als onderwerp “fotowedstrijd en 

je naam”. Je mag ook de foto’s op USB-stick afgeven aan de receptie. De 

USB-stick moet in een enveloppe zitten met daarop duidelijk je naam en 

“fotowedstrijd”. 

 
Een prijs? 
Er is geen eerste prijs, maar de foto’s 

die door de selectieronde komen, 

zullen op groot formaat ontwikkeld 

worden. De deelnemers krijgen na de 

tentoonstelling deze foto’s mee naar 

huis.   

 

De jury 
Er wordt niet gezocht naar dé 

mooiste foto, maar wel naar de 

mooiste 40 foto’s om een mooie 

tentoonstelling te kunnen opbouwen. 

Niet alle ingestuurde foto’s zullen dus 

ook in de tentoonstelling te zien zijn. 

 

Meer info? 
Wil je graag nog wat meer info over 

deze wedstrijd? Dan kan je steeds 

terecht bij Veerle Vermeire. 
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In de kijker 

Wie is de technische dienst? 

Nu de zomer voor de deur 

staat, vonden wij, de leden 

van de redactieraad, het 

wel eens tijd om onze 

personeelsleden van de 

technische dienst in de 

kijker te zetten. We komen 

ze allemaal wel eens tegen 

in de gang of zien hen 

werken in onze tuin, maar 

wie zijn zij eigenlijk? Om 

hierop een antwoord te kunnen formuleren, trok onze reporter erop uit. Wij 

stellen deze 4 medewerkers dan ook graag aan u voor.  

De eerste die we graag aan u voorstellen, is Alain. Alain Steenbeke heeft 

al 24 dienstjaren op zijn teller staan en is onze medewerker van de 

technische dienst die al het langste deel uitmaakt van dit team. Alain is 

gehuwd en heeft 1 dochter. Hij is woonachtig te Sint-Laureins. Alain is onze 

vaste ‘huis’ schilder. Iedere 

kamer wordt mooi hersteld 

en geschilderd. Tijdens de 

wintermaanden worden 

grotere schilderwerken 

aangepakt. Zo kreeg 

Binnenhof 1 een grondige 

beurt. Daarnaast kom je 

Alain tegen de tuin. Gras 

afrijden kent voor hem geen 

geheimen.  
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Vervolgens hebben we Erw in Versichel. Hij is gehuwd, heeft 1 dochter en 

woont in Oostwinkel. Voor velen is Erwin een vertrouwd gezicht met 21 

dienstjaren! Erwin is een man die van alle markten thuis is. Zo kom je hem 

veelal tegen in onze tuin. 

Snoeiwerk, het 

verluchten van de 

gazons, het scheren van 

de hagen, het opkuisen 

van perken is vanaf 

maart tot eind november 

de belangrijke bezigheid 

van hem. Samen met 

Alain en Leentje staat hij 

in voor het 

tuinonderhoud van de scholen in Ronsele, Zomergem, Beke en Oostwinkel. 

Tijdens de wintermaanden trekt hij vaak de schilderkleren aan of maakt hij 

tijd voor timmerwerk, metsen en lassen. 

 

Onze derde man is Steven Van 

Vynckt. Hij is een 43-jarige 

elektricien die in Zomergem woont. 

Steven heeft 20 jaar 

beroepservaring opgedaan in de 

zaak van zijn vader. Toen vader aan 

uitbollen dacht, zag Steven het niet 

zitten om de zaak over te nemen. 

Een nieuwe uitdaging in zijn 

beroepsleven was de beste keuze. 

Hij leerde Ons Zomerheem en zijn 

werking kennen tijdens diverse 

elektriciteitswerken. In september 

2015 ging Steven aan de slag als 

elektricien.  
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Hij ziet dagelijks toe op de complexer wordende technische installaties. Hij 

vervangt lampen, batterijen en voert herstellingswerken uit. Hij legt 

contacten en volgt de werken op van de externe techniekers voor de 

keuken, de hoog-laagbaden en bedden, de tilliften en het oproepsysteem. 

Onze medewerkers weten maar al te goed dat een defect toestel grote 

gevolgen heeft voor de werking en de dienstverlening. Ook in onze 

assistentiewoningen en de kinderopvang kom je Steven tegen. Regelmatig 

vragen de omringende scholen om zijn hulp bij elektriciteitsproblemen. Tot 

slot vertelde Steven dat elke dag opnieuw een enorme afwisseling is. Een 

kalme dag kan plotseling een hele andere wending aannemen.  

 

Sedert anderhalf jaar is onze technische dienst uitgebreid met een 

‘tuinvrouw’ namelijk Leentje Van de Walle. Leentje is getrouwd met 

Michaël. Zij is 

afkomstig van Ronsele 

en woont in Drongen. 

Leentje is net als Alain 

en Erwin een fervente  

fietser. Met haar 

speedy bike (fiets) 

komt zij in weer en 

wind naar het werk.  

Leentje staat haar 

‘vrouwtje’ in dit 

mannenteam. Zij staat in voor het onderhoud van onze tuin en de bussen 

van het dagverzorgingscentrum. Verder verzorgt zij de planten en bloemen 

in de kapel en ook de ophaling en het sorteren van het afval behoort tot 

haar vast takenpakket. Samen met Erwin en Alain helpt ze mee met grote 

schilderwerken. Laatst zagen we haar aan het werk bij de schilderwerken 

op Binnenhof 1. 

We willen de technische dienst bedanken voor hun interview en 

voor het goede onderhoud van ons huis en onze tuin. We wensen 

hen nog veel arbeidsvreugde toe.   
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Vrij actiefje 

Rolstoelcarwash  

Elk jaar in mei krijgen alle 

rollators en rolwagens 

een grondige wasbeurt. 

Van die gelegenheid maken 

we gebruik om de remmen 

en de banden te 

controleren. Na de controle 

krijgen de “voertuigen” een 

nieuw label. Dit is niet 

direct het leukste en 

properste werkje, maar het 

blijft belangrijk dat rolwagens en rollators steeds in orde zijn en er netjes 

voorkomen. Het animatieteam krijgt hierbij de hulp van de technische 

dienst en enkele bereidwillige vrijwilligers! Met een vleugje muziek en een 

lekkere pauze tussendoor brengt men dit steeds tot een goed einde.  

 

Het is belangrijk om te kijken of alle “voertuigen” voorzien zijn van een 

gepast label. Vernieuwen en bijwerken is hier op zijn plaats. Dit is een taak 

die onze vrijwilligers er graag bijnemen. Op het label staat de naam van de 

bewoner, het kamernummer en de afdeling. Daarnaast heeft elke afdeling 

een eigen goed herkenbare vorm (Bv. Horizon 2 is ovaal, Horizon 1 is 

vierkant, …)  Deze labels maken het bij een grote activiteit gemakkelijk om 

te zien welke rolwagen van welke afdeling is.  

 

Op de dag zelf hielpen vrijwilligers om alle rollators en rolwagens naar 

buiten te brengen. Nadien kregen de voertuigen door de technische dienst 

een grondige wasbeurt met de hogedrukreiniger.      
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Een manuele 

poetsbeurt met 

spons en 

poetsdoeken kan 

wonderen doen. Het 

A-team en de 

vrijwilligers 

vernieuwen als het 

ware ons hele 

‘wagenpark’.  

 

 

 

Bijzonder veel aandacht gaat naar het reinigen van de wielen. Vervuiling 

belemmert vaak een vlotte werking. Nadat de “voertuigen” een poetsbeurt 

gehad hebben, stellen we deze even te drogen in de zon. Nadien komt alle 

materiaal opnieuw naar de kamer of in de gepast berging op de afdeling. 

 

Het is tof dat onze vrijwilligers dit “lastige” werkje mee goedgezind  helpen 

opknappen. Cathy Vermeire kwam zelfs helpen op haar verjaardag!  

 

Het A-team en de 

bewoners zijn de 

vrijwilligers dan 

ook heel erg 

dankbaar voor deze 

hulp! 
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DVC : Op bezoek naar de Intratuin.  
 

Nu het zomer wordt en we meer dan anders 

tijd maken om te genieten van de mooie 

tuin, vonden wij van de dagopvang het 

nodig om ons terras eens op te fleuren met 

bloemen en plantjes. Een bezoek met 

onze gasten aan de Intratuin in 

Lovendegem lag voor de hand.  

 

Op donderdag 23 mei was het zover en zijn 

we met 14 gasten op stap gegaan naar de 

Intratuin. Onze gasten genoten om nog 

eens met een winkelkar te kunnen 

rondrijden en van het winkelen op zich, van 

het ruime aanbod en het gezellig kuieren doorheen de wandelgangen. We 

waren vooral op zoek naar hangplantjes en kleurrijke bloemen. Witte 

petunia’s mochten daarbij zeker niet ontbreken. 

Van al dat winkelen werden we moe en kregen we zin in een drankje. Zo 

konden we even op adem 

komen in de gezellige 

cafetaria. Een verfrissend 

drankje, een kop koffie en een 

stukje taart of pannenkoek 

konden niet ontbreken. Voor 

we het wisten, was het tijd om 

onze rit richting Zomergem 

opnieuw in te zetten. 

 

Onze gasten hebben alleszins genoten van deze uitstap en ons terras oogt 

aantrekkelijk met de vele bloemen! 
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Jong geweld 

Kindernamiddag op de Binnenhoven 

Terwijl de kindjes genoten van hun welverdiende paasvakantie vonden wij 

het op de Binnenhoven de hoogste tijd om hen nog eens uit te nodigen voor 

een kindernamiddag, want kinderen doen bij onze bewoners de harten 

sneller slaan.  

 

Na een korte kennismakingsronde met onze bewoners gingen de  kinderen 

paaseieren zoeken in onze binnentuin. De paashaas had erg zijn best 

gedaan om het de kindjes niet te gemakkelijk te maken. De kinderen en 

mama’s en papa’s deden erg hun best om alle paaseieren terug te vinden.  

 

Onze binnentuin was een ideale plek om de kinderen veilig buiten te laten 

spelen. Het ruime terras en de vele paadjes waren uitnodigend voor  de 

‘fietsers’. Sommigen gingen creatief aan de slag en knutselden 

paasmandjes ineen.  



- 32 - 

 

Terwijl de allerkleinsten, onder grote belangstelling van enkele bewoners, 

hun fruitpap verorberden, gingen de iets grotere bengels op kamerbezoek 

bij de bewoners.  

Het was een geslaagde namiddag voor jong en oud. Onze bewoners kijken 

nu al uit naar een volgend bezoek. 

De “ Ontdekbakken” van onze kinderopvang 

De ontdekbakken zijn een van de lievelingsactiviteiten van onze kindjes, 

maar wat zijn die  ‘ontdekbakken’? Tijdens een activiteit vullen we dozen 

met verschillende materialen. Dit kan kosteloos materiaal zijn zoals 

krantenpapier, 

potjes, dopjes of 

natuurlijke 

materialen zoals 

hooi, stro, maïs en 

wol. De 

mogelijkheden zijn 

eindeloos. 
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Hiermee wekken we de nieuwsgierigheid en interesse bij de kinderen op. 

We stemmen de inhoud van de bakken af op het thema waarrond we in de 

opvang werken. Zo hadden we tijdens de carnavalsperiode heuse pret met 

confetti en slingers.  

Tijdens de paasperiode experimenteerden we met maïs en gingen op zoek 

naar eitjes tussen het hooi. 

Onze kindjes zitten in 

een leeftijdsfase 

waarin ze volop willen 

experimenteren en de 

wereld ontdekken. 

Hierdoor hebben ze 

veel interesse in 

verschillende 

materialen. Met deze 

activiteit willen we de zintuigen van de kindjes extra prikkelen. Kinderen 

ontdekken hoe materialen aanvoelen, hoe ze eruitzien, welk geluid je er 

mee kan maken of hoe iets ruikt. Het is fijn om te zien hoe verwonderd en 

creatief kinderen met materialen omgaan. Met de ontdekbakken willen we 

ook de fijne motoriek van de kindjes stimuleren. 

 

De begeleiders staan verwonderd over het plezier dat de kinderen beleven 

aan het scheuren, kreuken, opgooien en vullen van krantenpapier. Kindjes 

hebben niet altijd 

het nieuwste 

speelgoed nodig. 

Eenvoudige 

materialen zorgen 

voor uren plezier. Ze 

dragen bij tot een 

hoog welbevinden 

en een grotere 

spelbetrokkenheid. 
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Bouwkroniek 
 

De laatste tijd is er veel veranderd aan de bouw van onze assistentieflats.  

De buitenpleisterwerken, het plaatsen van de terrasafscherming en de 

omgevingswerken zorgen 

voor een hele 

verandering. Velen 

vragen zich af op het 

gebouw al klaar is, maar 

aan de binnenkant is er 

nog heel wat te doen… 

Even een korte 

opsomming: 

binnenwanden moeten 

geplaatst worden, vloeren worden gelegd, de vloerverwarming wordt 

afgewerkt en de stookplaats wordt klaargemaakt om op te starten, de 

verluchting wordt geïnstalleerd, thermische- en geluidsisolerende isolatie 

wordt geplaatst, keukens moeten opgemeten worden, technieken zullen 

geplaatst worden onder meer voor  brandbeveiliging, wifi, camerabewaking 

en toegangscontrole, … . Er is dus nog heel wat werk voor de boeg.  

 

Verder zijn de omgevingswerken en de 

aansluiting op de parking aangevat. 

Het bouwteam hoopt om in december 

de werken af te ronden. Een goede 

coördinatie blijft een dagelijkse 

opdracht. Een vertraging bij de ene 

aannemer heeft gevolgen voor de 

daarop volgende. Het bouwteam houdt 

er de goede sfeer in en steekt een 

tandje bij om tegen het bouwverlof de 

voorziene planning te kunnen halen. 

Wij duimen alvast! 
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Ludiek 

Het was maar een droom…  

Enkele weken geleden had onze vrijwilliger Arnold, die met de busjes van 

onze dagverzorging rijdt, een klapband met zijn wagen op de 

Dendermondse Steenweg in Laarne. De nacht nadien had hij gedroomd, 

hieronder volgt zijn droom… .  

  

Ik reed met mijn wagen ergens op een grote weg en zag in de verte aan de kant 

van de weg een dame naar de lekke band van haar auto kijken. Ik stopte en groot 

was mijn verbazing… . Het was namelijk koningin Mathilde die er hulpeloos 

bijstond. Ik zei haar : “ Mevrouw, geen paniek, ik zal dat even voor u fiksen.” Een 

kwartiertje later was de klus 

geklaard. Mathilde zei : 

“Meneer, ik ben u 

ontzettend dankbaar. Weet 

u wat? We zijn niet ver van 

mijn paleis te Laken. Volgt 

u mij maar en dan gaan we 

gezellig samen een kopje koffie 

drinken.”  

Dus volgde ik de koningin naar het paleis. Bij een gezellig gesprek vroeg ze mij 

wat ik zoal doe om mijn dagen te vullen. “ Wel, mevrouw” zei ik, “ik doe 

vrijwilligerswerk met mijn wagen. Ik vervoer voor de Minder Mobielen Centrale 

mensen naar dokters en ziekenhuizen, maar ook reeds 20 jaar rij ik in het WZC 

Ons Zomerheem te Zomergem met 2 liftbusjes waarbij ik namelijk mensen uit de 

regio bij hun thuis ga ophalen en naar het dagverzorgingscentrum breng waar ze 

dan een gezellige dag kunnen doorbrengen.”  
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“Tiens,” zei de koningin, “een mooi initiatief, maar het WZC van Zomergem ken 

ik niet.”  Waarop ik antwoordde :  “Wel mevrouw, ik lees soms in de krant dat u 

scholen, woonzorgcentra, instellingen voor personen met een handicap en andere 

instellingen regelmatig bezoekt. Mag ik de vrijheid nemen om u naar het WZC in 

Zomergem uit te nodigen?”  

“ Meneer, u heeft geluk. Aanstaande dinsdag ben ik nog vrij en dan zou ik voor 

een hele dag kunnen langskomen in het WZC om gezellig te genieten tussen de 

mensen van de dagverzorging en samen met hen een middagmaal te nuttigen.”  

Ik nam afscheid van de koningin en repte mij naar het WZC bij de directeur, Paul 

Stock. Na hem alles uitgelegd te hebben, riep hij een spoedvergadering bijeen: 

Anne van de keuken, Veerle van het animatieteam om de koningin te begeleiden 

en Kirsten van de dagverzorging. Allen waren in paniek. Anne van de keuken 

antwoordde: “ Ik weet niet wat eerst te doen. Zeg nu zelf binnen 2 dagen moet ik 

een koninklijk menu klaarmaken. Onmogelijk! Ik kan de koningin toch geen 

hutsepot voorschotelen?” Waarop Veerle antwoordde : “ En ik, ik krijg op die 

korte tijd geen dagprogramma klaar.” Waarbij Kirsten tenslotte aanvulde : “Ik 

moet mijn gasten klaarstomen dat ze geen dialect spreken en beleefd zijn tegen de 

koningin.” Waarop Paul Stock iedereen antwoordde met : “Ik zal de komende 

nachten geen oog meer dichtdoen. Arnold doet ons wat aan! Ik stel voor door al 

die stress die hij ons aandoet dat we hem gezamenlijk vastnemen en door het raam 

gooien!” 

Toen ik dat hoorde, probeerde ik 

nog weg te lopen, maar het was 

te laat. De directeur, Veerle, 

Kirsten en Anne sprongen 

allemaal tegelijk op mij… . Op 

dat cruciale moment liep mijn 

wekker af! 

Oef, het was maar een droom….  
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Creahoekje 

 Decopatchen met de Horizons 

Op Horizon 1 en 2 hebben we de 

handen in elkaar geslagen om zelf 

nieuwe zomerversiering te knutselen.  

We zijn aan de slag gegaan met 

decopatch. Ik hoor het jullie al 

denken. ‘Wat is decopatch?’ 

Op een drager van karton, hout of 

kunststof kleef je stukjes 

motiefpapier. De mogelijkheden zijn 

oneindig en het resultaat altijd 

verrassend. Wat dacht je van een 

kleurrijke giraf, een statige cactus of 

zwevende vogels? Deze figuren zullen 

beeldig staan op de tafels van Horizon 1 en 2 en zeker omdat ze 

handgemaakt zijn door onze bewoners!  

 

Hebben jullie zin gekregen om zelf aan de slag te gaan? Wij geven jullie 

kort ons stappenplan mee.  

 

Stap 1 : Scheur het papier in stukjes van ongeveer 2 cm op 2 cm. 

Stap 2 : Breng de vernislijm aan op het voorwerp met een verfkwastje. 

Stap 3 : Plaats stukjes papier op het gelijmde oppervlak en strijk er  

      opnieuw lijm over. 

Stap 4 : Kleef de stukjes papier op en over elkaar en bedek op die manier  

      het volledige oppervlak.  

Stap 5 : Laat even drogen, je voorwerp is klaar om geshowd te worden.  
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Even bezinnen 
 

VAKANTIE! 

Het toverwoord dat betekent 'vrij zijn'.  

Vrij zijn van de gewone verplichtingen.  

Vroeger namen mensen vrij  

om te kunnen helpen bij het vele werk op het veld:  

maaien, de oogst binnenhalen ...  

Daarom zijn de maanden juli en augustus  

de belangrijkste vakantiemaanden. 

 

VAKANTIE! 

Nu is het nog steeds 'vrij zijn'  

Maar niet meer om het vele werk te doen  

hoewel dat voor een aantal mensen nog steeds zo is 

maar om alles even terug op een rij te zetten:  

Waar komt het in mijn leven op aan?  

Wat is het belangrijkste? 

 

VAKANTIE 

Een periode van stilstaan  

om met meer kwaliteit te kunnen leven,  

om tijd te maken voor wie en wat ons dierbaar is.  

Een periode ook van genieten.  

Van zon en warmte,  

van vriendschap en genegenheid  

van alles wat echt belangrijk is. 

(C. Leterme) 
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Smakelijk! Santé! 

Gemarineerde aardbeien met mascarpone en basilicum 

Benodigdheden voor 8 personen: 

- 400 g aardbeien 

- Sap en geraspte schil van 1 

citroen 

- Eventueel 2 cl likeur 

- 2 el honing 

- 2 eierdooiers  

- 50 g poedersuiker 

- 500 g mascarpone 

- 2.5 dl slagroom 

- 8 boudoirkoekjes 

- 2 el fijngehakte basilicum 

 

Bereiding : 

- Was de aardbeien indien nodig, verwijder de kroontjes en snij in 

stukjes. Doe in een kom en meng met het citroensap, de zeste, de 

honing en eventueel likeur. 

- Zet koel weg en laat minstens 20 minuten marineren. 

- Klop de eierdooiers en de poedersuiker op een zacht vuurtje op tot 

een sabayon. Haal de pan van het vuur en blijf kloppen tot de sabayon 

koud is. Schep er vervolgens de mascarpone door. 

- Klop de slagroom op en meng ½ ervan onder de crème. 

- Verdeel de helft van deze crème over 4 glazen en verkruimel er de 

koekjes over. Schik er vervolgens de helft van de aardbeien over. 

- Bedek met de rest van de crème en de rest van de aardbeien. 

- Werk af met de rest van de slagroom en het fijngehakt basilicum. 

Smakelijk !   
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Moeder Overste 

Moeder Overste is een Belgisch bier van hoge gisting dat sinds 1985 

gebrouwen wordt in de Brouwerij Lefèbvre te Quenast (dorp in de 

Belgische provincie Waals-Brabant).  

De naam van het bier verwijst naar kloosterzusters (die op het etiket staan), 

maar ook naar een bazige schoonmoeder.  

Moeder Overste is een amberkleurige tripel met een alcoholpercentage 

van  8%. Het bier heeft een volle  en geestrijke smaak met een subtiele 

bittere toets in de afdronk. Moeder Overste parfumeert zich met kruiden, 

hout- en fruitgeuren gemengd met mout en een fijne bitterheid. Voor velen 

is dit een van de beste brouwsels van de brouwerij. Dit biertje kan koud 

gedronken worden op 5° C of licht gechambreerd op 10°C  en je kan het 

perfect serveren bij parelhoenborstfilet, kalkoen of gewoonweg gebruiken 

in een rundstoofpotje.  

 

Santé  
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‘t Groen Hoekje  

Nachtvlinders 

Wie ’s avonds langs bossen 

rijdt, heeft ze wel al 

opgemerkt: die mooie 

nachtvlindertjes die zich 

opmerkelijk vertonen met 

een dubbele vleugeltekening 

en een brede, bruine rand 

rond een wit middenstuk.  

Onze buxusmot is een sierlijk vlindertje! 

 

Maar de vreugde van het mooie is bij vele tuinliefhebbers helemaal 

omgeslagen. De buxusmot heeft in vele tuinen voor een verwoesting van 

de buxushaagjes gezorgd.  Het is zo erg dat er in ons landje een echte 

heksenjacht is ingezet om de buxusmot te vernietigen met alle mogelijke 

bestrijdingsmiddelen, kost wat kost. Voor tuincentra waren het gouden 

tijden.   

 

Wie echter rondkijkt, merkt dat 

er minder en minder 

buxushaagjes staan. Veel 

trotse bezitters van pakweg 

een jaartje geleden hebben 

alle haagjes radicaal 

verwijderd en ze vervangen 

door andere fraaie plantjes. Nog anderen hebben gewoon de eerdere 

groene afsluiting vervangen door ijzeren kooien opgevuld met ruwe stenen. 

En hebben we niet ergens gehoord dat er zo weinig palmtakjes (buxustakjes 

bij velen) waren? 
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Het zegt natuurlijk wel wat van hoe we leven, denken en omgaan 

met problemen. Meestal kiezen we bij een probleem - uit angst of 

onwetendheid - naar de vlugste oplossing. Is er in de tuin een (groen) 

probleem,  dan voelen we ons snel machteloos en we gaan waar mogelijk 

om alle mogelijke bestrijdingsmiddelen bij de tuincentra om de hoek om 

jammer genoeg overmatig te bestrijden!   

 

Zou het niet beter zijn dat we 

bezinnen voor we beginnen? 

Natuurlijk wenst niemand die 

buxusmot zomaar in zijn tuin, 

maar weten we iets over die 

buxusmot zelf?  Weten we dat 

ze hier eigenlijk toevallig is 

gearriveerd rond 2005 en dat ze 

in Europa althans nog geen echt 

natuurlijke vijanden heeft?  Voor 

haar is het dus hier een paradijs… 

 

Weten we (als ouderen) ook niet dat er heel wat struiken zijn 

(kardinaalsmuts, duindoorn…) die na de rupsenvraatperiodes van 

spinselrupsen ongelooflijk fel en fors terug uitschieten?  

 

Wat ik alvast wel weet, is dat die 

rupsjes van de buxusmot zoals 

zovele andere rupsjes het 

basisvoedsel zijn van onze 

vogels en dat door het 

verkeerd bestrijden in 

woongebieden heel veel grote 

(tot 10 en meer mezenjongen 

bvb.) vogelnesten massaal 

vernietigd werden.  
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Ook andere insecten en onze bijen worden gestraft door het verkeerd 

bestrijden. Het stemt toch tot nadenken. Dan zien we dat het hier nog 

maar om vogels gaat.  Zou het niet kunnen dat het ook niet zo gezond is 

voor het hele milieu waarin we toch zelf leven?  

 

  Gelukkig merk ik dat in 

het Drongengoed 

bijvoorbeeld niet 

gesproeid werd en dat 

de mezenkastjes die er 

ophingen, allemaal 

grotere nesten hadden 

van waaruit de meesjes 

nu allemaal op zoek zijn 

naar … rupsen.  Ze eten 

per dag bijna hun halve 

vogelgewicht!   Leve de ‘bosmezen’ en de kauwen die op de haagjes de 

rupsen plukken… 

 

Die voelen zich (kip!)lekker. Ik hoop van harte dat ze de buxusmot die ook 

in onze bossen is gearriveerd op een natuurlijke manier kunnen 

tegenhouden… en dat ze voldoende jongen krijgen om straks onze 

woongebieden opnieuw te herbevolken.  

Ik wacht bang, geduldig, maar ook hoopvol af…  
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Puzzelhoekje 

Thema : technische dienst 
 

In deze woordzoeker zit een titel van een liedje verstopt. Doorstreep de 

onderstaande woorden in het rooster en vorm met de overgebleven letters 

de zin. De zin start met de letter in het eerste zwarte vakje en stopt bij de 

letter in het tweede zwarte vakje. Veel plezier met het puzzelen. 

 

G G A L S A A T H G M T D G E 

N N A G P C T G R E A I I I A 

I I N N L S H M A R C E E R A 

T L P I A L N I K E H T H U R 

N L A M N A E T L E I I G E G 

A E S R N A S C U D N C I K O 

L T S A I I S E S S E I L W N 

P S E W N R O F J C R R I U D 

E R N R G E L E E H O T E A E 

B E E E I T P D E A N K V N R 

R H I V J A O D H P E E T N H 

N E I A A M S A R G O L O I O 

I N S T R U C T I E T E M E U 

O N D E R S T E U N I N G E D 

R A F L I N S T A L L E R E N 

 

AANPASSEN 

BEPLANTING 

DEFECT 

ELEKTRICITEIT 

GEREEDSCHAP 

GRASMAAIEN 

HERSTELLING 

INSTALLEREN 

INSTRUCTIE 

KLUSJE 

 

 

 

 

MACHINE 

MATERIAAL 

NAUWKEURIG 

ONDERHOUD 

ONDERSTEUNING 

OPLOSSEN 

PLANNING 

SCHILDEREN 

VEILIGHEID 

VERWARMING 
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