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Een kijk op wat voorbij is en wat nog komt...

VOORWOORD

In januari en februari zullen

de mensen uit de

woonzorgcentra

gevaccineerd worden tegen

Covid 19.

Moeten we daar schrik voor

hebben? Mogen we daarna

doen en laten wat we

willen?

Wij informeren u.

Links: Sfeer creëren tijdens

de coronaperiode was geen

sinecure. Er werd dan maar

extra vroeg begonnen aan

het opzetten van

kerstbomen, Het

aanbrengen van

kerstverlichting en het

maken van adventskransen.

Geen knallend vuurwerk tijdens deze

jaarwending. Weinig sfeervolle

herinneringen aan de voorbije kerstperiode.

Ballen en slingers in overvloed maar geen

warme ontmoetingen met familie, zoals we

gewoon zijn, tijdens de voorbije

jaarwending.

Deze periode van het jaar is er steevast één

waarbij we terugkijken en ook al een beetje

vooruitblikken. Als we terugkijken dan ligt

de laatste opstoot van Corona ons nog

danig vers in het geheugen. We onthouden

vooral het feit dat dat we in ons wzc op een

aantal afdelingen voor een ganse periode

geen bezoek mochten ontvangen wegens té

gevaarlijk / besmettelijk. Het lijkt, en het is

ook wel zo, dat dit virus ons bijna het

volledige kalenderjaar achtervolgd heeft.

We hebben noodgedwongen veel fijne

momenten moeten missen. Momenten die

we normaal gezien kunnen delen met

familie en kennissen. Eetfestijnen,

wandelnamiddagen, busuitstappen,

Karnaval, de ommegang van ’t Peird, het

Laatzomerfeest, de seniorenfeesten en

vooral dus die overvolle feestelijke maand

december.

Wij gaan daar niet flauw over doen: zowel

voor jong als voor oud zijn dit geen fijne

tijden. Vele jongeren hebben een aantal

fijne mijlpalen in hun leven gemist. Voor

diegenen die afstudeerden. Geen

proclamatie waar fiere vader en moeder

hun telg een diploma plechtig zien afhalen.

Vanaf dag één van het nieuwe schooljaar

zijn velen alweer gestart met on-line les

volgen, thuis in de living. Daar word je niet

gelukkig van. Uitgaan, onder vrienden zijn,

het mag allemaal niet.

Voor de ouderen onder ons is dit nog erger.

Jongeren kunnen gemiste kansen nog

inhalen. Bij ouderen is die tijd om in te

halen beperkt.

We staan er echter voor en we moeten er

door. Of je nu wil of niet, het leven gaat

verder.

Een nieuwe editie van het infokrantje

‘Samen thuis’ wordt ons niet ontzegd. We

kunnen alweer een aantal vaste rubrieken

bekijken zoals de bewonersgegevens en een

aantal ‘vervolgverhalen’. Eén zo’n

vervolgverhaal is dat van de zintuigen. Met

in deze editie: de ‘tastzin’.

Bij het begin van dit nieuwe jaar gooien we

er ook nog een horoscoop tegenaan.

Vroeger een vaste rubriek in vele

weekbladen, vandaag een leuk weetje. In

deze editie belichten we: steenbok,

waterman en vissen.

In ‘ten huize van…’ heeft ons nieuw lid van

de redactieraad pastor Claudine een

interview met een recent nieuw lid van het

kiné-team: Ellen De Schryver.

In het hoekje van de dokter hebben we het

hopelijk voor de laatste keer over corona.

Meer bepaald over het vaccin. Het hoe en

het waarom. Hopelijk zorgt dit vaccin voor

een 2021 zonder corona.

De mensen van de kiné geven ons een

aantal veilige beweegtips. Dit keer

benadrukken zij het belang van de juiste

manier van opstaan uit bed. Vele

valincidenten gebeuren immers tijdens dit

ochtendritueel.

Louis duidt ons de betekenis van Maria

Lichtmis, terwijl Claudine de manier van

vieren van de voorbije kerstperiode in tijden

van Corona uit de doeken doet.

Nogmaals: U kunt ‘Samen thuis’ altijd

digitaal bekijken op onze website. Op het

openingsblad daarvan zie je het aanbod.

Onderaan de lijst kunt u de meest recente

editie van ‘Samen thuis’ openen.

De comeback van de horoscopen:

In deze editie onze toekomst volgens de

horoscoop voor diegenen die geboren zijn in

maanden januari - februari - maart.

3-maandelijks tijdschrift, Zorg-saam ZKJ, Oktober 2020, Antwerpen X, P925433, V.u: B. De Clippeleir,
wzc Sint Antonius Grembergen, Rootjensweg 77, 9200 Dendermonde

Covid 19 beheerste de voorbije maanden een

groot stuk van ons leven. (En het zal dat meer

dan waarschijnlijk nog wel een tijd blijven

doen.)

De gedachte alleen al om nog zo'n jaar mee te

maken doet velen huiveren. (zowel jong als

oud)

We moeten vooruit, het leven gaat immers

verder. Op welke manier pakken we dit best

aan en kunnen we ons wapenen tegen

negatieve gedachten.

WZC Sint-Antonius Grembergen

Januari - februari - maart 2021
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Onze jarige bewoners

KlaKlavvererweide:weide:
Louisa Van der Poten (Oudegem)
Adriana De Casper (Grembergen)

Bewoners die verbleven in kortverblijf (situatie 8/12/2020)

RietvRietveld:eld:

Denise Poppe (Zele)
Simona Jacobs (Grembergen)

Jarig in januari

Jarig in februari

Jeanine Berckmoes - 02/01/1937

84 jaar - Klaverweide kamer 0210 A

Liane Moens - 02/01/1936

85 jaar - Vlaspit kamer 0131 A

Roger De Meersman - 03/01/1938

83 jaar - Rietveld kamer 0101 A

Lydia Vanden Abbeele - 07/01/1934

87 jaar - Klaverweide kamer 0274 A

Marie Verdickt - 08/01/1924

97 jaar - Vlasbloem kamer 0053 A

Francine Windey - 13/01/1931

90 jaar - Vlasbloem kamer 0059 B

Gustaaf De Clippeleir - 14/01/1929

92 jaar - Klaverweide kamer 0219 A

Julia Tieleman - 15/01/1939

82 jaar - Vlaspit kamer 0139 A

Marie - Jeanne Meirsman - 16/01/1938

83 jaar - Vlasbloem kamer 0034 A

Marietta Waegeman - 16/01/1931

90 jaar - Rietveld kamer 0126 B

Denise Moeyersoen - 17/01/1934

87 jaar - Vlaspit kamer 0147 A

Maurice D'hooge - 23/01/1937

84 jaar - Vlasbloem kamer 0062 A

Sylvain Haegemans - 25/01/1955

66 jaar - Rietveld kamer 9176 A

Coleta Van den Nest - 25/01/1940

81 jaar - Rietveld kamer 0119 A

Anita Peleman - 25/01/1946

75 jaar - Vlasbloem kamer 0030 A

Véra Beke - 28/01/1944

77 jaar - Vlasbloem kamer 0043 B

Marie - Louise De Boeck - 31/01/1921

100 jaar - Rietveld kamer 0179 A

Blanche Pieters - 02/02/1925

96 jaar - Vlaspit kamer 0154 A

Alida Barbier - 03/02/1938

83 jaar - Vlasbloem kamer 0048 A

André Van den Abbeele - 06/02/1935

86 jaar - Vlasbloem kamer 0032 A

Glenn Roekens - 09/02/1972

49 jaar - Rietveld kamer 9178 A

Philomena Van den Abbeele - 14/02/1934

87 jaar - Vlasbloem kamer 0042 A

Marietta Barth - 18/02/1930

91 jaar - Rietveld kamer 0114 A

Denise Van den Eede - 19/02/1952

69 jaar - Vlaspit kamer 0133 A

André Baert - 20/02/1945

76 jaar - Vlaspit kamer 0137 A

Maria Verstraeten - 25/02/1933

88 jaar - Klaverweide kamer 0224 A

Anne Marie Fierens - 26/02/1950

71 jaar - Rietveld kamer 0112 A

Lia Catteauw - 02/03/1940

81 jaar - Vlasbloem kamer 0059 A

Andrea Ringoet - 03/03/1931

90 jaar - Klaverweide kamer 0214 A

Alberic Coppens - 09/03/1925

96 jaar - Klaverweide kamer 0213 B

Lea Cassiman - 11/03/1938

83 jaar - Rietveld kamer 0121 A

Albert De Cock - 13/03/1932

89 jaar - Rietveld kamer 0126 A

Jan Moruanx - 16/03/1931

90 jaar - Klaverweide kamer 0277 A

Yvonne De Koning - 20/03/1934

87 jaar - Rietveld kamer 0128 B

Maria Bracke - 21/03/1933

88 jaar - Vlasbloem kamer 0039 A

Jacqueline De Ruysscher - 21/03/1937

84 jaar - Vlaspit kamer 0146 A

Paula Heyvaert - 23/03/1928

93 jaar - Rietveld kamer 0117 A

Maria Theresia Peters - 23/03/1930

91 jaar - Vlaspit kamer 0153 A

Anita Wellens - 25/03/1926

95 jaar - Vlaspit kamer 0158 A

Alphonsine Pieters - 26/03/1930

91 jaar - Vlasbloem kamer 0045 A

Bernard Vergaelen - 27/03/1959

62 jaar - Vlasbloem kamer 0049 A

Maria Dierickx - 29/03/1927

94 jaar - Rietveld kamer 0118 A

Vlasbloem:Vlasbloem:

Jacqueline De Craene (Zele)
Paula Van Cauwenberghe
(Grembergen)

Bewoners die verblijven in kortverblijf ( situatie 8/12/2020)

VlasbloemVlasbloem:

Fierens Irma (Zele)

Vlaspit:Vlaspit:

Alfreda Van Nerum (Dendermonde)
Marie Louise Claes (Sint-Gillis
Dendermonde)RietvRietveld:eld:

Marie Louise De Boeck (Dendermonde)
Denise Poppe (Zele)

Jarig in maart
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Nieuwe bewoners: gegevens op 8/12/2020

Nieuwe bewoners:

Julia Tieleman

(Baasrode)

Rietveld

Onze bewoners top 10 op 31/12/2020

Eén belangrijke wijziging in onze traditionele leeftijd - top 10 van januari.

Marie - Louise De Boeck is net een paar maanden bij ons komen wonen en zij staat al

meteen met stip op 1.

De laatste paar jaar was dat steeds Yvonne Schelstraete. Deze wordt nu op haar

gezegende leeftijd een plaats naar achter geduwd omdat zij 6 maanden jonger is dan de

nieuwe nummer 1. Eén troost voor haar: net als Marie - Louise wordt ook Yvonne in de

loop van dit jaar 100 jaar.

Opvallend hierbij is dat als je er nummer 3 Juliana Dieleman bijneemt , dat de volledige

top 3 afkomstig is van afdeling Rietveld. Proficiat Rietveld. Uit de top 14 (er waren toen 4

mensen van 94) zijn er 8 overleden. Gilbert Wellekens (3), Marcelle Keulemans (4), Ignace

De Hovre (6), Camilla Bulté (7), Rene Jacobs (9), Leon Keppens (10) Angele Baetens (10) en

Diane Moriaux (10). Dit maakt dat er nieuwe namen in de top 10 gekomen zijn. Maria

Verdikt (4) Alberic Coppens (7) en op plaats 9 en 10: Anita Wellens en Maria Praet.

Leeftijd op 31-12-2020

1. Marie-Louise De Boeck 31/01/1921 99
Kamer 179 A Rietveld
2. Yvonne schelstraete 01/07/1921 99
Kamer 171 A Rietveld
3. Juliana Dieleman 08/08/1923 97
Kamer 120 A Rietveld
4. Marie Verdickt 08/01/1924 96
Kamer 53 A Vlasbloem
5. Blanche Pieters 02/02/1925 95
Kamer 154 A Vlaspit
6. Alberic Coppens 09/03/1925 95
Kamer 213 B Klaverweide
7. Lea Sacré 16/08/1925 95
Kamer 50 A Vlasbloem
8. Marietta Geerinck 03/11/1925 95
Kamer 175 A Rietveld
9. Anita Wellens 25/03/1926 94
Kamer 158 A Vlaspit
10. Maria Praet 02/07/1926 94
Kamer 272 A Klaverweide

Het worden verjaardagen met een

bijzonder tintje

Jullie verdienen bloemen en

misschien wel een lintje

Daarom deze bijzondere

verjaardagswens

Voor unieke mensen

Dat de vreugde en het geluk van

deze dag

Jullie voor altijd vergezellen mag!

Van harte gefeliciteerd.

Patricia Robbe

(Zele)

Vlaspit

Marie Louise

De Boeck

(Dendermonde)

Rietveld

Denise Poppe

(Zele)

Rietveld

Paula Van

Cauwenberghe

(Grembergen)

Vlasbloem

Alma Ottoy

(Wieze)

Vlasbloem

Wij heten de nieuwe bewoners van
harte welkom, en wensen hen een
aangenaam verblijf in ons wzc
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De overleden bewoners (situatie op 18/12)

Loïc Burm (28/10/2020)

Zoontje van Tim Burm en Kardiatou Beniouga (medewerker Rietveld)

Medewerkers die een baby in hun gezin mochten verwelkomen:

De medewerkDe medewerkers:ers:

Kelly Aerts

In dienst sinds: 015/10/2020

Woonplaats: Dendermonde

zorgkundige nacht

Ichraq Bouzaabia

In dienst sinds: 01/10/2020

Woonplaats: Temse

zorgkundige Vlasbloem

Esther Vrijdaghs

In dienst sinds: 1/10/2020

Woonplaats: Dendermonde

Zorgkundige Vlasbloem

Maxim Van Belle

In dienst sinds: 09/11/2020

Woonplaats: Lebbeke

Kiné

Irène Achten (°09/10/1928-+20/08/2020), grootmoeder van Lidewein De Waele (Kinesiste)

Mia Van Leuven (°22/09/1932-+24/01/2020) grootmoeder van Lin Dupont (medewerker Vlaspit)

Louise Van der Poten (°07/04/1934-+27/10/2020), moeder van Anja De Wilde (medewerker nacht)

Chretien De Buck (°17/11/1942-+12/12/2020), vader van Christel De Buck (medewerker Klaverweide)

Overleden familieleden van medewerkers:

Nieuwe medewerkers:

Vlasbloem

Leocadie Aubroeck

°Hamme 25/10/1938 +28/09/2020

Augusta De Brandt wed. De Wit

°Appels 13/12/1931 +23/10/2020

Elza Van Gijsel

°Meerdonk 23/03/1922 +20/11/2020

Mathilde Beeckman echtgen. Cyriel Van

Den Broele

°Buggenhout 10/05/1944 +06/12/2020

Vlaspit

Diana Moriaux

°Dendermonde 24/12/1925 +21/10/2020

Leon Keppens

°Sint-Gillis-Dendermonde 04/10/1925 +10/

11/2020

Marie-José Van De Voorde wed. Constant

Huttener

°Oudegem 10/12/1932 +21/11/2020

Martha Verberckmoes wed. Roger De

Winne

°Grembergen 06/10/1940 +21/11/2020

Alice Baetens

°Grembergen 16/03/1928 +04/12/2020

Rietveld

Leon Vercauteren wed. Godelieve Van

Hoornyck

°Belsele 07/04/1933 +09/11/2020

Gilbert Wellekens

°Oudegem 10/05/1924 +22/11/2020

Paul Van Den Bossche echtgen. Clarisse

Goossens

°Buggenhout 28/03/1932 +27/11/2020

Klaverweide

Honorina Goossens

°Zele 09/01/1928 +02/10/2020

Camilla Bulté wed. Roselin De Pauw

°Wetteren 02/06/1925 +01/11/2020

Gerarda Poelman wed. Maes

°Grembergen 15/07/1933 +09/11/2020

Vera De Clopper wed. Paul Verstraete

°Zele 05/01/1929 +12/11/2020

Stil staan wij
bij wat jij in beweging
bracht.

In hart,
in lijf,
in leven.

Bewogen
worden wij
door tranen om wat niet
meer is.
En door liefde,
die steeds is gebleven.

Licht
maken wij,
voor jou.
Stil en bewogen
samen.
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Nieuwjaarswoord van de directie

Vrijwilligersnieuws
In normale tijden is er een gezegde dat

zegt: "Geen nieuws is goed nieuws".

In coronatijden merken we dat er gewoon

geen nieuws is, we zouden het willen

brengen maar er is er geen!

Net zoals de vele bezoekers die in normale

omstandigheden bij onze bewoners komen

zijn ook het grootste deel van onze

vrijwilligers in maanden niet meer over de

vloer geweest.

Vanaf de eerste uitbraak in maart. Nu dus

bijna 10 maanden. In 2020 hebben zij nog

kunnen meehelpen met de

Nieuwjaarsreceptie en het Valentijnsfeest in

februari. Alle andere activiteiten werden

ofwel afgelast ofwel werden ze op een

volledig andere, individuele manier beleefd.

Voor die vrijwilligers is één van onze

voornaamste wensen, behalve natuurlijk

een goed gezondheid, dat we hen zo snel

mogelijk opnieuw mogen verwelkomen. Tot

nog toe werden bijna enkel 'jongere'

vrijwilligers ingeschakeld. Zij bevinden zich

immers veel minder in de risicogroep.

Zij boden (en bieden nog steeds) steun aan

het verwelkomen en registreren van de

bezoekers en begeleiden een aantal

activiteiten op de afdelingen.

Door de gedwongen isolatie van

verschillende afdelingen zijn ook zij slechts

beperkt tot bij de bewoners gekomen. Wij

hebben geen risico willen nemen en

begrijpen ook de reactie van vele

vrijwilligers dat zij het zelf niet zagen zitten

om langs te komen. Een groot deel zit

immers in de groep 70 – 80 jaar.

Voor hen zullen we dan ook pas de deuren

openen als de situatie meer stabiel is

geworden. Wanneer dit zal zijn, daar

hebben ook wij het raden naar. Veel zal

misschien ook afhangen van het vaccin en

zijn resultaten. Dit zal in de loop van het

eerste kwartaal 2021 aan onze bewoners,

medewerkers en vrijwilligers (die op dit

moment in het wzc ingeschakeld worden)

kunnen toegediend worden.

De eerste samenkomst met de grote groep

vrijwilligers zal in het nieuwe jaar nog niet

voor direct zijn, maar we gaan er van uit

dat we binnenkort een stuk verloren tijd

terug kunnen inhalen…

Beste bewoners, beste familie,

beste medewerkers,

Kerstmis 2020 was een Kerstmis zo anders

dan we gewoon zijn – een Kerstmis zoals

nooit tevoren … .

De overgang van 2020 naar 2021 zal allicht

ook totaal anders verlopen en in ons

geheugen gegrift blijven als een gebeuren

om nooit te vergeten.

Wie had er inderdaad, in januari 2020,

kunnen denken dat een zo minuscuul klein,

onzichtbaar virus de kracht zou hebben om

zoveel in onze samenleving, in ons leven en

in ons werken in het woonzorgcentrum te

veranderen ?

U weet het allicht nog : het begon op 11

maart 2020 met een eerste lock down en

sindsdien heeft het virus bijna het ganse

jaar 2020, ons leven en ons werken

beheerst en bepaald.

We moesten afstand houden, terwijl we als

bewoners, als familie en als medewerkers zo

graag sàmen zijn en onze verbondenheid

met elkaar dagelijks uitdrukken in tal van

activiteiten.

We moesten mondmaskers dragen,

voortdurend onze handen wassen en

ontsmetten,… .

We mochten minder, en op sommige

momenten zelfs helemaal geen, bezoek

ontvangen. En dat hebben we waarschijnlijk

allen het meest gemist.

Zoveel zaken werden ons ontzegd, zoveel

aangename zaken mochten we niet meer

doen, zovele regels en voorschriften

beperkten en bepaalden ons leven.

Maar gelukkig was niet alles kommer en

kwel, we zagen in dit Covid-19 jaar ook veel

mooie dingen gebeuren….

Zorgverleners toonden een onuitputtelijke

inzet, moed en veerkracht en leverden vaak

bovenmenselijke inspanningen. We kregen

daar als WZC ook veel erkenning voor

vanwege de samenleving en de solidariteit

met de zorg was groot.

Vele bewoners en familieleden toonden een

enorm begrip voor de vele en steeds

wijzigende maatregelen. Families, maar ook

meerdere organisaties, toonden hun

dankbaarheid en steunden ons symbolisch

met attenties (applaus, tuinconcerten,

bloemen, pralines, pizza’s, koeken, tablets,

zorgtelefoons … ). Ook de tekeningen,

kerstkaarten, knutselwerkjes van de

kinderen uit de nabije scholen werden in

grote dankbaarheid ontvangen en verspreid

onder de bewoners.

Al deze kleine gebaren staken ons een hart

onder de riem, gaven ons nieuwe moed.

Daarnaast ontvingen we heel wat positieve

reacties via de sociale media en ook dat

deed ons allemaal zichtbaar deugd en gaf

ons kracht om te blijven doorgaan. Elke

kleine attentie, elk warmmenselijke gebaar

toverde - ook al was het soms maar voor

even - een glimlach op het gezicht van

eenieder.

In deze Kersttijd en in het vooruitzicht van

Nieuwjaar waarbij de start van de

vaccinatiecampagne zich aandient, mogen

we dan ook met bijzonder veel hoop

uitkijken naar 2021.

Moge het warme gevoel van solidariteit en

onderlinge verbondenheid dat we de

afgelopen periode hebben gekend en

gevoeld, nog versterkt worden zodat we

allen mogen uitkijken naar het nieuwe jaar

2021, naar hetgeen we in 2020 zo hebben

gemist, naar datgene dat ons gelukkig

maakt.

Naar het samen zijn.

We wensen eenieder voor 2021

de vreugde omringd te zijn,

met goede dingen,

met goede vrienden waarmee je je sterk

verbonden mag voelen,

met een oprechte vriendschap die het

hart verwarmt,

met deugddoende ontmoetingen,

met tijd om stil te staan bij de mooie en

kleine momenten,

met sterke handen die je dragen en

helpen wanneer je het moeilijk hebt,

met troostende woorden bij tegenslagen

en verdriet,

… en nog zoveel meer van die grote en

kleine heerlijke dingen.

Om vol vertrouwen weerom een jaar op

weg te gaan

Dit jaar dus geen warme knuffel, geen kus,

geen handdruk maar een warme liefdevolle

blik die wonderen kan doen – ook op

afstand.

We wensen jou en jouw dierbaren

een vreugdevolle Kersttijd en een gezond

jaar 2021 toe!

Namens de directie,

Bernadette De Clippeleir

Algemeen directeur
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Tip van de kiné: het 'opsta - moment'

Gezonde en veilige beweegtips hoeven niet altijd veel inspanningen te vragen. Dikwijls vragen ze gewoon wat extra aandacht.

Het opsta - moment is er zo één.

Val - incidenten gebeuren dikwijls op zo'n momenten. We worden wakker, springen uit bed, hebben ten gevolge daarvan een draaiing

(= bloeddruk-val) en vallen. Veelal zonder dat we het beseffen en vooral volledig vermijdbaar.

Een groot deel van ons is niet jong meer. Wanneer wij van liggende houding naar rechtstand komen heeft ons lichaam even tijd voor nodig

om deze beweging te verwerken. Vermijd die onnodige draaierigheid en geef uw lichaam gewoon wat tijd.

6.
Neem uw hulpmiddel
en zet u vanuit zitstand recht.
(Wacht alweer een paar seconden
vooraleer u op weg gaat.)

5.
Doe uw schoenen of sloefen met
achterriempje aan.
Ga nooit stappen op blote voeten of kousen.
(Geef ook na deze handeling uw lichaam
even rust-tijd.)

4.

U zit nu rechtop aan de rand van het bed.
Geef uw lichaam voldoende tijd om zich aan te passen.

1.
Beginsituatie:
Wij liggen op onze rug in bed.
(Als u het gewoon bent van zelf op te staan, zorg er dan
voor dat uw bed niet te hoog staat en dat uw rollator of
ander hulpmiddel binnen handbereik staat)

3.
Tracht met uw elleboog die op het bed ligt
uw bovenlichaam naar boven te duwen.
(Ook met behulp van uw andere arm.
Als je dicht genoeg bij de rand van het bed ligt
gaan daardoor ook uw benen gemakkelijk uit het bed
geraken.

2.
Leg uzelf in zijliging in bed
en trek uw knieën op.

Besef vooral dat deze handelingen een beetje tijd nodig hebben.
Als de nood hoog is... wacht dan ook niet te lang met opstaan. (Dan sla
je al snel een aantal stappen over en dan wordt het gevaarlijk.)
Veel succes en hou het veilig!
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Wat kan je doen in deze tijden om je mentale gezondheid te

onderhouden?

Het verblijven in quarantaine helpt anderen. Je helpt met het

verlagen van de kans dat anderen ziek worden. Hierdoor kan je

voor anderen zorgen. Het is van belang dat anderen dit in

gedachten houden wanneer de quarantaineperiode afgelopen is, en

dat ze niemand proberen te verwijten die deze plicht vervuld heeft.

Activiteiten, vaste gewoontes en structuur zorgen elke dag voor

duidelijkheid en voorspelbaarheid, waardoor je je minder hulpeloos

kan voelen. In onzekere situaties kan dit leiden tot stabiliteit en

veiligheid. Lichaamsbeweging, persoonlijke hygiëne, maaltijden op

een vast tijdstip en andere regelmatige activiteiten dragen bij tot

orde en structuur in een nieuwe en onduidelijke situatie. Verander

ook zo weinig mogelijk aan en je dag- en nachtritme. Ga

bijvoorbeeld nog steeds op hetzelfde uur slapen of sta op hetzelfde

uur op.

Bewegen bevordert de immuniteit, je mentale gezondheid en zorgt

ervoor dat er endorfines aangemaakt worden die je beter doen

voelen. Wandelen of fietsen is nog steeds toegestaan, zolang je ook

hier voldoende afstand houdt en niet buitenkomt wanneer je ziek

bent.

Sociaal contact is op allerlei manieren mogelijk. Zo kan je vanop een

veilige afstand praten met je buur. Of naar vrienden of familie

telefoneren, schrijven, of een ander modern communicatiemiddel

gebruiken.

Blijf in contact! Zorg er voor dat dit een vaststaand punt is in je

dagelijks schema.

Het is normaal om je zorgen te maken over de kans op besmetting.

Als dit soort gedachten veel ruimte innemen, kunnen de volgende

tips helpen om er beter mee om te gaan. Met behulp van afleiding

is het mogelijk om onrust af te doen nemen. Zo kan je kijken naar

films of series op TV, een kruiswoordraadsel of een Sudoku maken,

of praten met mensen zonder dat het coronavirus het voornaamste

onderwerp is.

Ook is het mogelijk om je zorgen uit te stellen door een tijdstip (van

10-20 minuten) vast te leggen waarop je je zo veel zorgen mag

maken als je wilt. Wanneer er zich toch zorgen voordoen buiten dit

zorgen-momentje, kan je het volgende tegen jezelf zeggen: “Dit is

iets waar ik over na kan denken tijdens mijn zorgen-momentje,

maar niet nu.” Als deze gedachte vaak genoeg herhaald wordt, zal

je merken dat het een automatisme wordt. Let wel op dat je je

zorgen-momentje niet te laat op de avond plant. Als er zich toch nog

zorgen zouden voordoen, erger je dan niet aan jezelf, herhaal

gewoon dat je er aan zal denken tijdens je zorgen-momentje.

Van mensen die rampen hebben meegemaakt is geweten dat het te

veel lezen of bekijken van nieuwsberichten hen negatief beïnvloedt.

Probeer niet voortdurend nieuws op te zoeken over het virus. Je zal

merken dat het zo makkelijker wordt om kalm te blijven. Een

regelmatig dagelijks nieuwsbericht van een betrouwbare bron is

voldoende. Denk hier bijvoorbeeld aan de nieuwsuitzending op TV.

(Bron: sociaal huis Ninove)

Mentale gezondheid in tijden van corona !

Een paar nieuwsberichten

per dag volstaan

Neem controle over

zorgwekkende gedachten

Sociaal contact is een

belangrijke activiteit

Beweeg!

Blijf actief,

voorzie vaste gewoontes

Als je in quarantaine verblijft

bewijs je een dienst aan de

samenleving.
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De tastzin is het laatste zintuig dat

besproken wordt.

‘Het voelen’ in het dagelijkse leven is

levensbelangrijk. Wij gaan aandacht geven,

niet aan het emotionele, maar aan het

‘materiële’ gevoel.

Ga eens na wat je allemaal voelt op een

dag:

Je voelt ’s morgens bij het opstaan of de

verwarming je kamer al gezellig maakt…en

met je voeten zoek je naar je sloffen.

Wat wil je aantrekken? een fluweelzacht

bloesje, of een prikkende trui… de keuze is

gauw gemaakt.

Je gaat ontbijten : Is de koffie niet te heet?

Is mijn mes scherp genoeg om mijn

boterham te snijden? Waar zijn mijn

pilletjes?

En dan moet de dag nog beginnen!

Hoe verloopt de dag verder?

Je voelt je behaaglijk in je malse zetel als je

naar het tv-nieuws kijkt.

Je voelt de kruimels van je koekje bij de

koffie.

Je voelt een hand op je schouder als je

opgehaald wordt voor de kiné

Daar voel je je spieren soms meer dan je

lief is,

Je voelt de warmte op je huid van de zon

die door het venster schijnt.

En … ga zo maar verder…

Geen enkel zintuig laat zoveel ruimte om,

soms ongewild, keuzes te maken.

Voelen doen we met de zenuwen in onze

huid. Warmte, kou of een aanraking zorgen

voor een vliegensvlug signaaltje naar de

hersenen dat we vertalen als bijvoorbeeld

'fijn' of 'pijn'. Vooral handen en voetzolen

zijn voorzien van extreem veel

zenuwuiteinden. Elke voetzool bevat maar

liefst 100.000 tot 200.000 zenuwuiteinden.

Een paar voorbeelden overtuigen je zonder

twijfel van de uitzonderlijke kwaliteiten en

aanpassingen van de tastzin.

Koud en warm zijn een typisch voorbeeld

van de verfijnde aanpassing van ons

‘voelen’Je huid voelt feilloos welke

temperatuur je gewend bent.. Bij een

"normale" temperatuur, van pakweg 21

graden voelt je huid zich op zijn best, en jij

dus ook. Maar het hangt natuurlijk af van de

plek op je lichaam. Veel mensen vinden

handen wassen met koud water heerlijk,

maar een koude douche vinden ze niet zo

fijn. Dat komt ook alleen maar door

gewenning. Ons gezicht, en onze handen

kunnen veel lagere temperaturen aan,

alleen maar omdat ze bijna altijd een veel

lagere temperatuur dan 37 graden te

verduren krijgen . Denk maar aan dat

heerlijke frisse washandje 's morgens. De

rest van ons lichaam is meestal warm

ingepakt, en daar heerst een hogere

temperatuur. Natuurlijk zit er een zeker

logica in, dat als onze lichaamstemperatuur

37 graden is, een omgevingstemperatuur

van 37 ook prima zou zijn. Maar om

bovengenoemde redenen is dat niet zo, en

de praktijk wijst dat ook uit. Bij +30 graden

lopen we al te puffen. En je moet er niet

aan denken om 's winters de verwarming

op 28 graden te zetten. Ook loop je 's

winters rustig rond, zonder

gezichtsbedekking bij -10 graden. Dat wordt

voor je handen weer net iets te fris, en dan

doe je handschoenen aan. Maar bij +5

graden heb je nergens last van.

Braille maakt lezen voor blinde en zeer

slechtziende mensen mogelijk. Het

brailleschrift bestaat uit zes punten en

wordt gelezen met de vingers.

Ook cijfers kunnen op deze manier

weergegeven worden.

Je krijgt er kippenvel van! Wat is dat

precies? Dat antwoord vond ik op internet:

Kippenvel is waarschijnlijk een evolutionair

overblijfsel geërfd van onze behaarde

voorouders, bij wie het een duidelijke

functie had, die de overlevingskansen

vergrootte.

• Kippenvel kan ontstaan bij koude als een

spontane reactie om warmte vast te

houden: door het rechtop staan van de

haren ontstaat tussen de haren een

isolerend luchtlaagje. Het is dus enigszins

vergelijkbaar met rillen, waarbij spieren

beginnen te trillen en warmte afgeven.

• Kippenvel ontstaat ook bij dreigend

gevaar: het dier lijkt hierdoor groter dan

het in werkelijkheid is om de vijand af te

schrikken. Ook dit heeft bij de mens geen

enkel betekenis meer.

• Het feit dat sommige mensen kippenvel

krijgen bij hevige emoties (bijvoorbeeld bij

het beluisteren van muziek, bij het zien van

een prachtig landschap of kunstwerk...) zou

mogelijk ook kunnen verklaard worden als

een soort angstreactie wanneer we met iets

ongewoons (in dit geval buitengewoon

mooi) geconfronteerd worden. Een andere

mogelijke verklaring is dat bepaalde

muziekfragmenten in onze hersenen

geïnterpreteerd worden als een equivalent

van een menselijke schreeuw, wat wijst op

gevaar en dus de aanmaak van adrenaline.

Dat zou bijvoorbeeld ook kunnen verklaren

waarom sommige mensen kippenvel krijgen

wanneer er op een bord wordt gekrast.

Wij geven u graag ook nog de plaats mee

waar onze tastzintuigen zich bevinden:

Met onze huid zijn verschillende prikkels

waar te nemen.

In de huid liggen zintuigcellen voor warmte

- en koude prikkels, zachte aanrakingen

(tast), pijnprikkels en druk. Met deze

zintuigcellen in de huid, gecombineerd met

de waarnemingen van diverse andere

zintuigcellen vormen we ons een beeld van

de omgevingswereld.

Dit en nog veel meer over ‘voelen’, zeer

interessant, maar onze tekstruimte heeft

zijn beperkingen. Dus gaan wij het hierbij

laten wat de zintuigen betreft. Het zesde en

zelfs een zevende zintuig … dat zou ons te

ver brengen!

De tastzin !!

DE 5 ZINTUIGEN
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Op 2 februari is het Maria-Lichtmis. Wat vieren we dan precies? En

waarom doen we dat met pannenkoeken?

Maria-Lichtmis wordt 40 dagen na de geboorte van Jezus gevierd,

op 2 februari.

Het feest verwijst naar een gebruik ten tijde van Jezus. Volgens de

joodse wet (Leviticus 12) moest een pasgeboren jongen 40 dagen

na de geboorte naar de tempel worden gebracht om aan het volk te

worden getoond (bij meisjes 80 dagen) en te worden toegewijd aan

God. Een andere benaming is ‘Feest van de Opdracht van de Heer’.

Die is eigenlijk correcter, omdat de dag meer in het teken van

Christus dan van Maria staat.

‘Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, zoals u hebt

beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die u

bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: een licht dat

geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël,

uw volk. (Lc 2,29-32)’

Op of rond 2 februari worden vaak ouders met dopelingen uit het

voorbije jaar uitgenodigd in de kerk. t artikel van ICL op Kerknet.)

Het feest werd in 494 ingesteld door de toenmalige paus Gelasius.

Vanaf de 10de/11de eeuw wijdde men met Maria-Lichtmis kaarsen.

Gelovigen kregen sommige kaarsen mee naar huis om hen te

behoeden voor onheil. Vandaar de naam Lichtmis. Het Franse ‘Fête

de la Chandeleur’ en het Engelse 'Candlemas Day' verwijzen naar

kaarsen.

Traditioneel worden ter gelegenheid van deze dag pannenkoeken

gebakken. Dat wordt op twee manieren verklaard. Tot begin van de

negentiende eeuw konden 2 februari was tot het begin van de

negentiende eeuw één van de twee dagen waarop de

plattelandsbevolking (daglooners) van werk of hoeve kon

veranderen – de andere dag was 11 november (Sint-Maarten). Dat

werd ’s avonds gevierd met een soort haardkoeken, die later

evolueerden naar pannenkoeken. De vorm en kleur van de

pannenkoeken worden ook gezien als een verwijzing naar de zon en

het licht. De traditie zegt dat wie met Lichtmis pannenkoeken eet

een voorspoedig jaar zal hebben.

‘Met lichtmis is er géén vrouwke zo arm , of ze maakt haar panneke

warm.’ Is een gezegde dat verwijst naar deze traditie die door alle

mensen arm of rijk werd in eer gehouden.

Sommige heemkundige verenigingen houden deze traditie levendig

en delen op die dag gratis een pannenkoek uit aan voorbijgangers.

Misschien een idee om ook kansarmen bij dit christelijk feest te

betrekken. Smakelijk!

Bronnen: Leca, Kerknet Gezinspastoraal. Heemkundige Kring

Herentals, Landelijke Gildekringen.

Maria Lichtmis: 2 februari

De opdracht in

de tempel

Lichtmis 2020.

Eén van de enige festijnen die we het voorbije jaar

samen konden vieren.

Deze woelige coronatijd maakt het nog

moeilijker om alles een plaatsje te geven

voor onze bewoners met dementie.

Bezoek van familie kan met mondjesmaat,

activiteiten worden anders georganiseerd,

een warme knuffel van familie of

medewerker is er voorlopig niet bij, een

mondmasker dragen hoort er nu bij, ….

Telkens opnieuw proberen wij onze

bewoners duidelijk te maken dat dit het

normaal van vandaag is. Telkens opnieuw

opstandigheid van onze bewoners. En

BEGRIJPELIJK. De wereld is voor hen al

chaotischer, en nu nog meer chaos door

Covid 19. Onze medewerkers doen hun

uiterste best om alles in goede banen te

leiden, onze bewoners gerust te stellen,

naar hun verhaal te luisteren, de onrust

proberen wegnemen, contact met familie op

een andere manier tot stand te brengen,…

En toch missen ze bepaalde dingen, ook al

kunnen ze niet aangeven wat dit is.

Ook voor familie is dit een situatie waar ze

geen vat op hebben. Ook voor hen is de

structuur doorbroken. Het contact met hun

familielid verloopt stroever, en bij het naar

huis gaan komen emoties sterk naar boven.

Zowel bij u als familielid als bij onze

bewoners.

Hoe gaan we hier mee om?

In de eerste plaats blijf zeker op bezoek

komen. Dit vormt voor hen nog een kleine

houvast.

Reageer niet onverschillig op emoties

(verdrietig zijn, boos worden, mee naar huis

willen gaan, beginnen wenen…), tracht hen

gerust te stellen. Deze emoties beleven zij

echt, dit is geen acteermoment. Probeer op

een rustige manier hen te troosten. Geef aan

wanneer je de volgende keer op bezoek

komt. Je kan uw volgend bezoekmoment

ook doorgeven aan de medewerkers, deze

kunnen uw familielid geruststellen met het

juiste bezoekmoment te blijven herhalen.

Tijdens uw bezoekmoment kan je vertellen

hoe het met de andere familieleden gaat. Je

kan foto’s meebrengen om samen te

bekijken, je kan eventueel telefoneren of

skypen met andere familieleden.

Indien de mogelijkheid er is, kunnen andere

familieleden aan het raam komen staan.

Het zien van familie kan ook een

geruststelling geven bij onze bewoners.

Als familie sta je er momenteel alleen voor.

Je kan geen contact opnemen met andere

families, de gesprekken in het cafetaria

vallen weg, sociale ondersteuning staat op

een laag pitje. Voel je dat je ondersteuning

nodig hebt, heb je vragen i.v.m. gedragingen

van uw familielid, kan je steeds contact

opnemen met mij, Anja Pouliart –

referentiepersoon dementie, telefonisch of

via mail.

Het is ook belangrijk dat je als familie weet

dat je niet alleen in deze situatie zit.

Daarom is het van grote waarde dat je

contact kunt leggen met lotgenoten.

Praatcafé dementie is een initiatief om

familieleden met elkaar in contact te

brengen, om elkaar te ondersteunen, om

elkaar raad te geven. We weten nog niet of

de praatcafés kunnen en mogen doorgaan,

maar ik wil jullie alvast attent maken op ons

eerste praatcafé. Dit zal “hopelijk” doorgaan

op 23 februari 2021 om 19u30 in “de

Zonnebloem” – Breestraat – Sint-Gillis

Dendermonde. Onderwerp van deze avond :

rouw en verlies bij mantelzorgers.

Gastspreker van deze avond is Manu Keirse.

De volledige programmatie zal binnenkort

via affichering in het WZC uitgehangen

worden.

Hou het veilig en hopelijk tot binnenkort

Anja Pouliart - referentie persoon dementie

Coronaregels – Wat betekent dit voor onze bewoners met dementie?
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ZOEK DE WOORDEN (Dé perfecte concentratieoefening)

Met het invullen van de woordzoekers (Linksboven en

linksonder) kunt u een prijs winnen. Bezorg ons de 2

woorden die we zoeken. Schrijf ze op een strookje

papier ten laatste op vrijdag 20 november.

Deponeer dit in de 'klachten en suggestie - bus' aan het

onthaal.

(Vergeet uw naam en afdeling niet te vermelden)

Na het schrappen van alle

bestaande woorden bleven er

nog 12 letters over. Samen

vormden ze 'RADIOSTATION.'

De oplossingen van vorige editie:

De 12 overblijvende letters van

onderstaande woordzoeker

vormden: 'BORDENWISSER'

De 2 gevraagde oplossingen zijn door een aantal mensen

gevonden. Leonie Mertens (Klw) is de gelukkige winnaar. Zij mag

zich verwachten aan een fles cava.

Proficiat!

Kruiswoordraadsel hieronder:

HORIZONTAAL

1 deel v.e. fiets 4 betaaleenheid 7 zangnoot 8 daareven 9 ter

beschikking 11 Europees Parlement 13 literair genre 15 wettelijke

aansprakelijkheid 16 rimpel 17 edelgas 18 selenium 19

voormiddag 20 babydoek 21 bedevaartplaats 23 boom 24 uitroep

van afkeer 25 handelsvorm 28 esdoorn 30 informatie-technologie

31 Frans lidwoord 32 riv. in Frankrijk 33 meetkundig lichaam 35

reeds 36 flauw schijnsel 37 lengtemaat 38 Openbaar Ministerie 40

vleesgerecht 42 ter plaatse 43 knevel 44 vermogend persoon.

VERTICAAL

1 numero 2 aan zee 3 magazijnmeester 4 verlaten 5 grondtoon 6

deel v.d. bijbel 7 laaggelegen 10 functie 12 aannemelijk 13

houding 14 behoeftig mens 15 hevige regenbui 20

onverschrokkenheid 22 voorzetsel 26 Chinese dynastie 27

werkplaats 28 pl. in Noord-Holland 29 deel v.h. lichaam 32

palmmeel 34 nauw 39 motorschip 40 boksterm 41 insect 42 id est.

Woordzoeker hierboven

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.

AVOND - BEAGLE - BREIEN - BRUID - DEKKING - GAPER -

GROEIPRODUCT - HEIPAAL - JAMMEREN - KIEZEL -

KIKKERPOEL - KOEST - KORJAAL - LATENT - LYSOL -

ONTOEREIKEND - OPVOEDER - POLAIR - POVER - PUBER -

REDDER - SPINNENWEB - STAND - SUPER - TENUE - TJALK -

TRONIE

Woordzoeker rechts:

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.

AAGJE - BREED - EINDE - ENGEL - FACET - GAPEN - GOLIATHKEVER - KATVIS -

MAHONIE - NATJE - NEGENTIG - OCTAAF - OFFSET - ONDENKBAAR -

OPWACHTEN - PASTORIE - PORTAAL - RANDGEMEENTE - REVUE - START -

TANGA - TARBOT - TENEUR - TEUGEL - UTRECHT - VOUWEN - ZEGGE

Met het invullen van de
nieuwe woordzoekers (Links
midden en rechts - onder)
kunt u alweer een prijs
winnen. Bezorg ons de 2
woorden die we zoeken.
Schrijf ze op een strookje
papier en bezorg ons uw
antwoord ten laatste op
vrijdag 12 februari.

Deponeer dit in de klachten
en suggestie - bus aan het
onthaal.
Vergeet uw
contactgegevens niet te
vermelden.
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Het is de gewoonte om nieuwe

medewerkers die op alle diensten komen

van WZC St. Antonius, eens in de kijker te

plaatsen. Dit gebeurt in de rubriek ‘Ten

huize van…’ Wij spraken voor deze editie

van Toonhoogte met Ellen De Schrijver. Zij

werkt sinds 29 juni 2020 voltijds als

kinesiste op alle afdelingen van het huis.

Maar door de corona-maatregelen kon je

haar het afgelopen half jaar voornamelijk

vinden op de dienst Rietveld. Voor de

andere bewoners zal het een aangename

verrassing worden als Ellen ook

kinesitherapie zal kunnen geven op de

andere afdelingen. Maar op het ogenblik

dat dit artikel geschreven wordt, behoort

dit nog tot een onzekere toekomst. Als

voorproefje daarom dit artikel, zodat alle

bewoners, hun familieleden en

medewerkers haar wat beter leren

kennen, zonder nieuwsgierige vragen te

moeten stellen. Want dat doen wij voor

hen.

Dag Ellen, welkom in onze rubriek ‘Ten

huize van…’ en welkom als nieuwe

medewerker in WZC St. Antonius. Wij

vroegen ons af: van waar komt deze

jonge collega? Hoe zag jouw nestje eruit,

waar liep je school en waar heb je

gestudeerd?

Wel, ik ben eigenlijk afkomstig uit Zele. Ik

groeide op in een éénoudergezin, samen

met mijn 3 broers. Ik ben de jongste van

het gezin. Ik liep school in het Pius X-college

en volgde daar de richting wetenschappen-

wiskunde. Daarna trok ik naar de unief van

Gent voor een master in de kinesitherapie.

Met dat diploma kon ik voltijds aan de slag

als kinesiste in Reva Ter Stig in Wieze. Ik

werkte er voornamelijk met bewoners van

het WZC, de service-flats en ook in de

ambulante zorg. Ondertussen volgde ik in

Gent een bijkomende masteropleiding

‘Management en beleid in de

gezondheidszorg’. Naarmate de tijd

vorderde, ontdekte ik dat ik mij niet steeds

kon vinden in de aanpak en het beleid van

dit instituut en zocht ik een andere werkplek

waar ik echt thuis kon komen.

En dat vond je hier, in Grembergen?

Ja. Het heeft ook een ander voordeel: mijn

man Timothy en ik wonen nu een jaar of

drie in Berlare en het is fijn om langs de dijk

en de steenweg met de fiets naar het werk

te komen.

Hoe ben je op het idee gekomen om te

gaan voor een opleiding in de

kinesitherapie?

Ik wist vrij snel dat ik iets wou doen in de

gezondheidszorg. Ik ben graag met mensen

bezig, en de mensen komen ook vanzelf

gemakkelijk naar mij toe. Ik wou hen terug

op weg helpen, hen activeren en

ondertussen met hen een band opbouwen.

Dat zijn dingen die je kan doen als kinesiste.

Ik ben zelf ook sportief. Ik deed op hoog

niveau mee aan competitie rope-skipping.

Spijtig genoeg heb ik die hobby moeten

loslaten omdat het te veel voetblessures

met zich meebracht. Het was ook een

opeisende hobby die moeilijk te combineren

viel met een voltijdse baan.

Zowel die sociale als die sportieve interesses

leidden dus naar mijn beroepskeuze.

Je bent nog vrij jong, waarom kiest zo’n

jong iemand voor kiné in een WZC? Wat

trekt jou aan in het werken met oudere

mensen?

In het begin dacht ik vooral aan werken met

kinderen. Maar tijdens mijn studie moest ik

verschillende stages doen, om mijn keuze te

bepalen. Eén van die stages was in Blijdorp

bij een groep zwaar gehandicapte kinderen.

Het was voor mij moeilijk werken met die

kinderen, het was ook zwaar werk. Dit was

eigenlijk niet voor mij weggelegd. Ook mijn

stages in het ziekenhuis, op de diensten

orthopedie en neurologie, en in een

privépraktijk, waren niet zo ideaal omwille

van de kortstondigheid van de behandeling.

Op mijn vorig werk klikte het goed met de

bewoners en met de collega’s van het WZC.

Ik wou in die richting verder gaan.

Daarnaast is het zo dat ik gewoon graag

omga met oudere mensen. Ik vind het fijn

en zij vinden het ook fijn. Ik heb steeds een

goede band gehad met mijn

overgrootouders (mijn overgrootvader stierf

een 5 tal jaar geleden) en ook met mijn

grootouders. Ik ging er vroeger iedere dag

langs voor een babbeltje, om boodschappen

voor hen te doen, om hen zelfstandig te

houden…

Hoe is het om hier in huis te werken?

Voel je je al wat geïntegreerd? Heb je een

vaste dienst of werk je vooral in de

kinézaal?

In normale tijden staan wij als kinesist een

beetje op alle diensten. Soms is het voor de

behandeling van een bewoner nodig om

met 2 of 3 aanwezig te zijn. Kinesisten

moeten elkaar soms helpen.

Bovendien is het goed om eens af te

wisselen van therapeut. We hebben allemaal

onze eigen invalshoek en aanpak, eens een

andere insteek kan de therapie verrijken.

We werken dan ook goed samen, met

elkaar als zorgverlener en ook met de

bewoner zelf. Ik ben gestart na de eerste

lockdown. Toen mochten wij nog overal

komen. Vanaf oktober kwam de maatregel

in voege dat kinesisten zoveel mogelijk op 1

dienst zouden blijven om het

besmettingsgevaar tussen de verschillende

diensten te beperken. Dit is tot nu toe nog

altijd het geval. Ik kom dus voor het

ogenblik voornamelijk op Rietveld.

Door de corona-discipline is de therapie ook

heel individueel gericht, dat is soms

moeilijk. De kiné-zaal wordt voor het

ogenblik enkel door bewoners van

Vlasbloem gebruikt. Wanneer de oefeningen

in groep gegeven worden in de kinézaal,

motiveren wij de deelnemers maar zij

worden nog meer gemotiveerd door de

andere bewoners aan het werk te zien.

Ondertussen wordt er wat gebabbeld, een

grapje verteld…

De coronacrisis raakt onze werking dus wel,

al maken we er het beste van. Wij hopen

dat wij vanaf half december weer onze

gewone werking kunnen opnemen.

Hoe zie je dat: met mensen werken op

fysiek vlak als je weet dat die mensen

oud zijn? Je kan niet hopen op

spectaculair herstel…

Het is waar dat je dikwijls geen

spectaculaire resultaten boekt. De focus ligt

vooral op behoud van de mogelijkheden die

mensen nog hebben. De dankbaarheid die

je echter krijgt van de mensen motiveert mij

om alles in te zetten om hen zo goed

mogelijk te houden.

In de rubriek 'Ten huize van ...' stellen we telkens
iemand voor die op alle afdelingen komt. Iemand
die iedereen na verloop van tijd zal leren kennen.
Ten huize van ... stelt de vragen, de geïnterviewde
geeft de antwoorden. Nieuwsgierig als we zijn...
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Door corona zijn er nu meer bewoners die

nood hebben aan ondersteuning van een

kinesist omdat zij ziek geweest zijn en fysiek

niet volledig herstellen. We zijn nu aan het

bekijken welke mensen in dat geval zijn en

wat wij voor hen kunnen doen.

Wat vind je fijn aan het werk. Waar word

je vrolijk van, waarvan glimlach je ’s

avonds als je eraan terugdenkt?

Eigenlijk doe ik alles van de job graag, het

individuele en ook het groepswerk. Je kan

een traject uitwerken per bewoner en je

vraagt er ook zijn of haar mening over, want

je werkt samen naar herstel of behoud van

mogelijkheden. Ook bv. werken met

dementerenden vind ik fijn. Die mensen zijn

soms lastig als ze verzorgd worden, maar bij

de kiné heb ik daar zelden last van. Ze

lijken altijd goedgezind als ik kom, alsof ik

altijd op het goede moment kom. Ik kom

dan van buitenaf en zij voelen zich niet

bedreigd. Ik kom iets met hen doen dat ze

leuk vinden. Dat is het comfortabele van

mijn job.

Het persoonlijk contact met de bewoners,

de dankbaarheid die zij tonen, dat vind ik

leuk. Ook het vertrouwen die je krijgt. Niet

alleen vertrouwen de bewoners jou als

kinesist, dat je hen beter kan maken. Zij

vertrouwen je tijdens de therapie ook heel

wat toe. Er wordt tijdens de therapie

gepraat. Dingen waar zij mee zitten, leuke

maar ook moeilijke dingen. Het is geen

neutraal gebeuren. Als je met mensen

werkt, moet je je kunnen verplaatsen in die

ander en kunnen reageren op wat jou

toevertrouwd wordt. Dan is het goed

werken.

Zijn er ook pijnlijke momenten, dingen

die je moeilijk vindt bij dit werk?

Als je met veel bewoners werkt, komt er

veel op je af. Je hebt gewoon veel werk en

je kan niet altijd alles bolwerken. Op mijn

vorig werk heb ik daarrond veel stress

ervaren. Soms waren collega’s ziek of op

verlof en moest ik al die bewoners er ook

nog bijnemen. Het duurde ook een tijd

voordat ik alle bewoners wat kende. En toen

kwam Corona…

Je wil alles doen, en alles goed doen, maar

eigenlijk kan je maar doen wat je kan. Ik

heb op mijn vorig werk geleerd om los te

laten. Die wijze les heb ik meegenomen

naar hier. Ik probeer het nu wat te

relativeren zodat het mij niet overbelast.

Als ik terugkijk op pijnlijke momenten, dan

denk ik aan die mensen die ondanks

uitgebreide ondersteuning toch stelselmatig

achteruitgingen. Dat is moeilijk omdat je

hen toch zo goed mogelijk wil houden. Toen

één van de bewoners, met wie ik een zeer

goede band had, stierf, heb ik samen met

een collega in de keuken efkes een traantje

gelaten. Uiteindelijk leer je ook zo’n

ervaringen een plaats te geven. Het zorgt

ervoor dat je toegankelijk bent als bewoners

over serieuzere zaken praten, bvb. Als

mensen uitdrukking geven aan hun

levensmoeheid. Ik ga daar wel op in, ik duw

dat niet weg.

Hoe denk jij dat bewoners en

medewerkers naar jouw discipline kijken?

Er is al veel geëvolueerd in de manier

waarop mensen naar kinesisten kijken. En

dat is ook dankzij oudere collega’s die het

werk een ander beeld gegeven hebben.

Vroeger waren wij allemaal masseuses. We

kwamen de mensen een keer masseren.

Maar je herstelt niet van een massagebeurt.

Daar komt onderzoek, het bepalen van

doelstellingen, en evt. het volgen van een

voorgeschreven stappenplan van de arts bij

kijken. En oefenen, veel oefenen.

Soms worden wij ook al eens beschouwd als

martelaars. Inderdaad komen mensen

soms door de oefeningen op hun pijngrens.

Maar natuurlijk is het niet de bedoeling hen

pijn te doen. De pijn is soms onvermijdelijk

als je vooruitgang wilt boeken. Daarom is

het zo belangrijk dat de bewoner wil

meewerken in de therapie. Wij maken

daarrond vooraf afspraken.

Soms ziet men ons als bezigheidstherapeut.

De coronamaatregelen hebben dit beeld

weer versterkt. Wij zijn voor het ogenblik

heel beperkt in onze mogelijkheden. De

bewoners zitten maanden binnen, op hun

kamer. Dan zijn wij blij dat wij gewoon met

hen mogen wandelen in de tuin. Dat kan

gezien worden als ‘bezighouden’. Al is kiné

veel meer, als dat de enige mogelijkheid is,

dan zal ik dat met plezier doen voor de

bewoners!

En tot slot: heb je een soort levensmotto

die je met onze lezers wilt delen?

Probeer altijd vrolijk te zijn. Als je een

moeilijke dag hebt, hou dat voor jezelf. Toon

het niet aan anderen mensen, niet aan de

bewoners. Belast de ander niet met je eigen

beslommeringen.

Zo zijn wij aan het einde van het gesprek

gekomen. Dank je wel voor jouw

openheid, Ellen. Het was een fijn gesprek.

Wij wensen jou vele fijne momenten toe

met de bewoners, met jouw collega’s, en

dat je nog veel voldoening mag halen uit

deze boeiende en uitdagende job.

Vervolg van : Ten huize van ...
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Coronatijd: waken over onze gezondheid,

ons leven anders moeten organiseren dan

gewoonlijk, mensen op afstand zien, of niet

zien. Ongemakkelijke tijden. We voelen ons

goed als we weten wat we mogen

verwachten, maar corona steekt er een

stokje voor. Daardoor komt ons vermogen

om de toekomst in te schatten en te

voorspellen, onder druk te staan. Als de

feestdagen voor de deur staan, hoe kan je

daarnaar uitkijken?

Corona bleef trouwens niet op afstand. Zij(?)

drong zich op. Zij klopte ook aan de deur

van St. Antonius. Want het WZC staat niet

los van de samenleving. Toch ging er een

schokgolf door het huis toen - ondanks de

vele inspanningen van bewoners,

familieleden en medewerkers - het virus

mee naar binnen surfte. In oktober werd

het WZC opnieuw voor bezoek gesloten en

besmette bewoners werden geconcentreerd

in afzonderlijke zones. Wekenlang was het

hier in huis voor de medewerkers ‘roeien

met de riemen die we hebben’ en voor de

bewoners ‘verdragen wat op ons afkomt’. De

gezellige kerstperiode kon niet verderaf

zijn!

Eind november komt er voor St. Antonius

licht aan het einde van de tunnel: de

wekelijkse algemene tests bij bewoners en

personeelsleden zijn negatief en dankzij

systematische quarantainemaatregelen

lijken de grootste besmettingshaarden

bedwongen. Bezoek sijpelt vanaf begin

december weer met mondjesmaat binnen:

één bezoeker per bewoner en dit 1 uur per

week. Bewoners kunnen eens naar beneden

om een luchtje te scheppen, maar op

vastgestelde tijden en eventueel onder

begeleiding. De gemeenschappelijke ruimtes

beginnen zich weer te vullen: met veel

plaats tussen de bewoners, met

mondmaskers aan en met respect voor de

vastgelegde bubbels.

Zo komt de eindejaarsperiode in zicht: als

een vraagteken. Wat zal dat worden: Kerst

en nieuwjaar samen met Corona?

Hier in huis wil men de gezelligste periode

van het jaar niet ongemerkt laten voorbij

gaan. Er wordt volop nagedacht over wat

WEL kan om de bewoners toch een

kerstgevoel te geven. We nemen het positief

op. Een geslaagde kerstperiode heeft zo zijn

vaste ingrediënten, die voor veel mensen

een must zijn om ‘er deugd aan te hebben’.

Zo’n vaste ingrediënten zijn o.a.: een

religieus hoogtepunt vieren, feestelijk

samenkomen, lekker eten en… sfeervol

versieren.

Met wat creativiteit moet het kunnen.

Een religieus hoogtepunt vieren

Gelovigen, ook hier in huis, sluiten eind

november het kerkelijk jaar af met Christus

Koning en gaan de advent binnen.

December is voor gelovigen een tijd van

verlangen en uitkijken naar de geboorte van

Jezus. Kerstmis is één van de belangrijkste

kerkelijke feesten en een kernmoment voor

al wie gelovig is. Dit jaar moet dit echter

zonder religieuze samenkomsten. Wel

worden op alle diensten adventskransen in

elkaar geknutseld als teken dat er een

andere tijd begint.

Een tijd van verlangen naar, uitkijken naar,

toekomst, licht en dit terwijl de natuur het

meest duistere jaargetijde binnenschuift: de

winter. In de eerste lock down was het

lente, en wekenlang schitterend weer. In het

donkere winterseizoen heb je het gevoel dat

je van binnen mee stilvalt. Dan moet je uit

je eigen bronnen putten om hoopvol te

blijven. En hoop is het thema van de Advent.

Omdat er weinig mogelijkheden zijn om

binnen bijeen te komen, noch voor

activiteiten, noch voor religieuze vieringen,

wordt het plan aangevat om buiten iets aan

te bieden. De animator maakt een

buitenkerststal, met lichtjes. Zo hebben

bewoners die even gaan wandelen in de

tuin, een plekje dat religieus aangekleed is.

Er wordt door de pastorale dienst ook een

bezinnende tekst aangeboden en korte

bezinnende momentjes…

Een eucharistieviering in de kapel in het

teken van Kerstmis kan niet doorgaan maar

op de diensten worden kerstbezinningen

aangeboden en kerstverhalen voorgelezen

zodat dit bijzonder religieus moment niet

verloren gaat.

Sfeervol versieren

Wat in ieder geval wel kan, is versieren. Dus

wordt hierop volop ingezet. Vanaf eind

november valt het heel erg op: meer dan

andere jaren begint het hier te kriebelen.

Het is een proces in wording.

Overal sleuren medewerkers met lichtjes,

voorlopig nog ingepakte kerstbomen,

kransen die nog opgetooid moeten worden.

De kerstbomen schieten als paddenstoelen

uit de grond. Eerst kaal, enkele dagen later

mooi opgetooid door medewerkers en

bewoners. Een kerstman op een bankje, een

prachtige verlichte kerstboom vol foto’s,

hier en daar de eerste kerststal … Kerst doet

langzaam maar zeker zijn intrede en dit

reeds vanaf begin december. Omdat het iets

moet zijn. Waarom wachten tot het

eindejaar: nu reeds hebben wij behoefte

aan licht, gezelschap, gezelligheid. Zoveel

meer nog dan anders. En de tijd is zo

onzeker, wie weet hoe het er uit ziet binnen

enkele weken?

Gulle schenkers zorgen ervoor dat –

aansluitend bij de warmste week - ook hier

in huis ingezet kan worden op licht.

Om te tonen dat ons huis een warm huis wil

zijn in deze bijzondere tijd, verschijnen aan

alle ramen witte sterren. Door bewoners en

medewerkers geknipt en opgehangen. De

inkom, die nu niet zoveel gebruikt wordt

omdat het familiebezoek binnengeloodst

wordt via het restaurant, staat eerst in het

teken van de advent, nadien wordt de

keramieken kerststal opgezet. Maar in de

‘gestoofde peer’ verrijst een reusachtige

kerstboom. Aan de lift schittert de

lichtkerstboom en -slede van de keuken.

Feestelijkheden

Normaal gezien wordt kerst gevierd met

een chique diner in het restaurant, met

keuzemenu. Dit is een moeilijk gegeven in

coronaomstandigheden. Mensen mogen nu

eenmaal samen geen plezier maken, in

grote groep deelnemen aan een

kerstevenement of een groot kerstdiner. Dat

zorgt ervoor dat er niet onmiddellijk grote

momenten zijn om naar uit te kijken en je

proper op te maken. Maar de medewerkers

van de diensten zijn in de weer om voor

hun bewoners een welkome, vrolijke

opgewekte sfeer te scheppen. Ze zetten zelf

de kerstmuts op! Gelukkig mogen de

bewoners vanaf half december weer samen

zitten per bubbel in de gemeenschappelijke

ruimtes voor een knutselactiviteit, een spel,

een kerstverhaal, een bezinning of een film.

Advent en kerst vieren in coronatijd: onmogelijk?
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In december hebben we tal van fijne kerst en nieuwjaarswensen mogen ontvangen.

Ook al weten onze bewoners niet van wie die komen, het is altijd plezierig om te weten dat mensen aan je denken.

Zo hebben de leerlingen van de ons omringende twee scholen (VLEK en 't Kraaiennest) veelvuldig aan ons gedacht.

Zij schreven Kerst - en Nieuwjaarswensen die dan op een coronaveilige manier overhandigd werden. Spijtig genoeg niet door de

kinderen zelf, wel een paar dagen later door de medewerkers.

Vervolg van advent en kerst vieren in coronatijd: onmogelijk?Lekker eten

Als de kerstperiode eraan

komt, kijkt de keuken terug

op een zware tijd. Door de

strikte coronamaatregelen is

het restaurant al sinds maart

gesloten. Daardoor komen de

keukenmedewerkers op een

eiland te zitten, met zo weinig

mogelijk contact met andere

medewerkers en bewoners.

En dit terwijl ook voor hen de

ontmoeting met de bewoners

de motor, de motivatie is van

waaruit zij hun werk doen.

Ondertussen valt heel wat

extra werk op hun schouders.

Zo moeten zij vanaf oktober

zelf beneden het eten

uitscheppen, terwijl dit anders

op de verdiepen gebeurt;

bewoners moeten verhuizen

en de keuken moet zich

herorganiseren; afruimen

gebeurt niet meer volgens de

strikte afspraken van

voorheen. Ook voor de keuken

blijft alles onzeker en telkens

moeten de medewerkers

opnieuw zoeken hoe alles te

organiseren.

Maar ondanks de moeilijke

omstandigheden, gaan zij er

volop voor. Want ook als er

geen grootse evenementen

zijn, kan er lekker gegeten

worden.

Voor kerstavond gaat de

keuken voor een lekkere

maaltijd met voorgerecht,

hoofdgerecht en dessertje (bij

schrijven van dit artikel nog

strikt geheim!). Een glaasje

wijn kan troost bieden. De

plateau’s worden mooi

aangekleed met placemat en

kerstservietje. En als de

leveranciers te weinig stock in

voorraad hebben voor het

gedroomde kerstmenu, wordt

er ijverig gezocht naar

alternatieven.

De gezelligheid moet, meer

dan ooit, op de diensten

gemaakt worden, maar de

keuken wil daarbij een extra

hulp zijn. Zo is zij altijd

aanspreekbaar voor het

klaarzetten van degen voor

pannenkoeken, appelflappen,

wafels, die door de

ergotherapeuten tijdens de

donkere

decembernamiddagen op

dienst gebakken worden. De

lekkere geuren komen je dan

tegemoet.

Advent en kerst in

coronatijd vieren?

Absoluut mogelijk maar…het

vraagt inspanning, en het is

anders.

Naast een intens verlangen

naar ‘het normale’, sprankelt

er hier en daar een lichtje dat

zegt: in het kleine, beperkte,

intieme zit er een kans op

een echte ontmoeting. Laten

we dat een kans geven.

Ook dit jaar wordt kerst waar:

in een nederige stal werd

een kindje geboren, teken

van licht en hoop, oproep tot

vrede en verzoening.

Films of dia's op groot scherm bekijken was één

welgekomen activiteit tijdens de donkere decembermaand.

Vervolg van 'Advent en kerst vieren in coronatijd.'

Het 5° leerjaar van 't Kraaiennest zorgde voor teksten met mooie boodschappen, kerstkaartjes,

sterren en andere creaties. Ze vulden er een ganse doos mee.

De warmste week zorgde voor

een aantal warme initiatieven.

Koekjes bakken voor

medewerkers was er 1 van.

2B en 3B van VLEK, schreven

10-tallen Nieuwjaarsbrieven.
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Is excentriek, onvoorspelbaar, origineel en grillig. De onder dit sterrenbeeld geborene

is fantasievol, kinderlijk, en wijs. Plezier hebben is essentieel voor hen. Ze willen dat

alles moeiteloos gaat en streven hoge idealen na. De waterman heeft vrijheid nodig.

Geconfronteerd met een conflict kan hij of zij behoorlijk uit zijn/haar slof schieten.

Op het werk

Ze zijn creatief, optimistisch en verliezen nooit de hoop als het even tegen zit. Het

sterrenbeeld Waterman functioneert goed in banen die uitdagen en stimuleren. Ze

staan open voor bijna elke aanpak die resultaat oplevert. De waterman is intelligent en

kan goed met moderne technologie werken. Door hun sociale vaardigheden zijn het

uitstekende people-managers.

Dit sterrenbeeld is gedisciplineerd, verantwoordelijk en betrouwbaar, maar afstandelijk. Ze zijn

erg ambitieus en moeten altijd iets hebben om achterna te gaan dat hun leven betekenis

geeft. Ze zijn extreem geduldig en kunnen lange tijd wachten op hetgeen ze willen. Het

sterrenteken Steenbok kan zich erg goed concentreren en heeft een actieve geest.

Ze lachen graag, iedereen die hen kan laten lachen zal zeer gewaardeerd worden. Steenbokken

luisteren graag naar anderen en hun emoties, hun eigen emoties geven ze niet snel bloot.

Op het werk

Steenbokken zitten vaak op invloedrijke posten, hebben zelfvertrouwen en zijn zelfverzekerd.

Ze zijn succesvol en gaan geduldig op hun doel af. Hun werkhouding is positief en ze zijn

buitengewoon ordelijk.

Hun sterrenbeeld spreekt over spiritueel, dromerig en extreem gevoelig.

Vissen zijn niet materialistisch en kunnen zonder moeite hun bezittingen delen

met anderen. Ze genieten van waardevolle relaties maar hebben ook de

behoefte aan alleen zijn. Sterrenbeeld Vissen voelt haarfijn moeilijkheden van

anderen aan en reageren met medeleven. Drukte en lawaai kunnen hen van

streek maken. Extreem vrolijk maar ook extreem verdrietig, zijn emoties die

ook toegeschreven worden aan hun sterrenbeeld.

Op het werk

Sterrenbeeld Vissen blinken uit als ze in een voor hen geschikte positie

bekleden. Ze zijn goede acteurs, schrijvers, muzikanten en uitstekend in alles

wat te maken heeft met het spirituele. Sterrenbeeld Vissen functioneert ook

heel goed in de wereld van de technologie.

Steenbok : 22 december – 19 januari

Gezondheid

Steenbokken moeten leren schadelijke producten en stress te vermijden. Ze zijn vaak gezonder op oudere dan op jongere leeftijd.

Beroemde Steenbokken

Marlene Dietrich, Gerard Depardieu, Elvis Presley, Aristoteles Onassis,

Waterman : 20 januari – 18 februari

Vissen : 19 februari – 20 maart

Gezondheid

Waterman zou zich minder zorgen moeten maken maar in grote lijnen worden Watermannen gezond oud.

Beroemde Watermannen

Humphrey Bogart, , Wolfgang Amadeus Mozart, Prinses Stephanie van Monaco.

Gezondheid

Het sterrenbeeld Vissen doet er goed aan om voldoende slaap te krijgen en minder junkfood eten, zich warm aan te kleden

in de herfst en winter en voldoende vitaminen te gebruiken.

Beroemde Vissen

Michelangelo, Piet Mondriaan, Albert Einstein.

Horoscoop januari - februari - maart.
(Wat hebben de mensen die geboren zijn in één van deze maanden te verwachten volgens hun horoscoop!)
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Fotohoek.
(Geen grote activiteiten de voorbije maanden, wel veel pogingen tot het creëren van gezelligheid.)

December. De meest gezellige periode van het jaar. Toch ook

denken aan het lichamelijk welzijn door af en toe buiten te

komen om frisse lucht op te snuiven.

Feestelijkheden werden meestal 'individueel' aangeboden.

Wafelen, Pannenkoeken, Mosselen.
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Als iedereen zich laat vaccineren, dan kunnen we het coronavirus overwinnen.

Vaccinatie Covid - 19 voor bewoners en medewerkers.

Tijdens de komende weken - maanden zal aan elke landgenoot het vaccin aangeboden worden

om het coronavirus te overwinnen. Bewoners en medewerkers in de woonzorgcentra zullen

daarbij als eersten aan bod komen. Veel mensen hebben vragen over het waarom en hoe.

Waarom vaccineren?
De vaccinatie is niet verplicht, maar wel

heel sterk aangeraden! Wanneer je

gevaccineerd bent, ben je in hoge mate

beschermd tegen het virus en heb je veel

minder kans dat je er ziek van wordt. Word

je toch ziek, dan zullen de symptomen veel

milder zijn. Wanneer voldoende mensen

zich laten vaccineren (70 à 80% van de

bevolking), dan zal het virus zich niet zo

gemakkelijk meer kunnen verspreiden in

het woonzorgcentrum en in de

samenleving. In België komen de bewoners

en het personeel van de woonzorgcentra

het eerst aan de beurt.

Welk vaccin?
De vaccinaties in ons woonzorgcentrum

zullen gebeuren met het vaccin van Pfizer

BioNTech. Elke persoon moet twee

inentingen krijgen, met een tussenperiode

van ongeveer 3 weken.

Is het vaccin veilig? Het vaccin is

absoluut veilig. Alle noodzakelijk vereiste

testen en kwaliteitscontroles zijn gebeurd.

De vaccinatie in België mag pas starten

wanneer het Europees

Geneesmiddelenagentschap het vaccin

heeft goedgekeurd.

Voor wie?
Alle bewoners worden aangeraden zich te

vaccineren, ook zij die al Covid-19 hebben

doorgemaakt. Bij wie heel recent besmet is,

zal de vaccinatie even worden uitgesteld.

Zijn er bijwerkingen? Een

minderheid van de ingeënte personen

vertoont – net als bij andere vaccins –

reacties. Mogelijke bijwerkingen zijn: lichte

zwelling op de injectieplaats, hoofdpijn,

spierpijn, vermoeidheid, koorts. De

bijwerkingen verdwijnen na 1 à 2 dagen.

Wanneer?
De vaccinaties in ons woonzorgcentrum

zullen plaatsvinden in de loop van januari

en februari 2021. We brengen u tijdig op

de hoogte van het precieze moment.

Toediening:
De vaccinaties zullen – zoals bij de

griepvaccinatie – gebeuren door een arts of

een verpleegkundige via een inspuiting in

de bovenarm.

Registratie:
De medewerkers van het

woonzorgcentrum zorgen ervoor dat je

vaccinaties genoteerd worden in je

zorgdossier en in Vaccinnet, een digitaal

register waar ook je andere vaccinaties

geregistreerd worden.

Let op!
Na vaccinatie moet je de

veiligheidsmaatregelen voorlopig nog wel

blijven volgen! Handen wassen, afstand

houden, mondmaskers dragen… blijven

noodzakelijk. Je bent immers beschermd

om zelf niet zwaar ziek te worden van het

virus, maar het is nog altijd mogelijk dat je

het virus overbrengt naar andere

personen.

Nog vragen?
Spreek je huisarts of iemand van het

zorgteam aan.

Alle dagen kerstmis.
Jean Kluger/Nelly Byl 1973

Wat een heerlijke dag, die begroet je met een lach

En ze wuiven nog eens na oh ja

Je hoort geen gezeur. Ieder is in kersthumeur

Niemand lijkt nog ontevree oh nee

En iedere brief die je openmaakt is lief

En zo hartelijk als ’t kan zijn wat fijn

De kinderen zijn zoet alles wat je doet is goed

En wie goed doet, die goed ontmoet

Als de mensen iedere dag van ’t jaar

Konden zijn zoals vandaag

Zou het hier op aard voor groot en klein

Alle dagen kerstmis zijn

Het maal is beperkt. De tafel mooi gedekt. ’t Zilverwerk komt uit de la oh ja

Moeder is voor ’t feest, naar de kapper toe geweest. En dat was geen slecht idee

oh nee

Want kijk hoe vannacht, vader jongensachtig lacht. Als ze klinken met de wijn

wat fijn

En iedereen wou, dat die dag nooit eindigen zou. Want kerstmis vergaat veel te

gauw

Als de mensen iedere dag van ’t jaar. Konden zijn zoals vandaag

Zou het hier op aard voor groot en klein. Alle dagen kerstmis zijn.

HOEKJE VAN DE DOKTER

M'n winterroosje - Will Tura

M’n winterroosje, verlaat me niet meer

Keer nooit van je leven naar het Noorden weer

Oh winterroosje, het is er zo koud

En daar is er niemand die zoals ik van je houd

M’n winterroosje, vaak heb ik beweerd

Dat bloemen verwelken maar dat was verkeerd

Oh winterroosje, nooit had ik gedacht

Dat een roosje kon bloeien voorgoed in m’n hart

Als je aan m’n zijde staat

Dan wordt iedere dag een feest

En wie zo iets niet verstaat

Is nog nooit verliefd geweest

Als je in m’n armen bent

Heb ik al wat ik verlang

‘k Heb me zo aan jou gewend

Dat ik jou niet missen kan

Muziek verzacht
de zeden.

We hebben

winterliederen van Will

Tura opgezocht.

We hebben deze 2

gevonden. De ene

kennen we. Kennen

jullie de andere?
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14 februari: Valentijn
Op 14 februari vieren we ieder

jaar het 'liefdesfeest' Valentijn.

Maar waar komt deze traditie

vandaan?

Het was in de tijd dat keizer

Claudius II aan de macht was.

Om zijn rijk in stand te houden

had hij veel soldaten nodig,

aan wie hij allerlei eisen stelde.

Zo mochten soldaten niet

trouwen omdat aan het front

niets hen mocht afleiden, dus

ook geen gedachten aan thuis.

Volgens de legende kwam een jong paar bij bisschop Valentijn met

het verzoek hen te trouwen. De man was een heidense soldaat, de

vrouw een Christen. Valentijn vond de liefde zwaarder wegen dan

de wetten van de keizer en huwde het stel.

Al gauw kwamen meerdere paren met hetzelfde verzoek. Hij werd

aangegeven en gearresteerd. Toen hij voor de keizer moest

verschijnen probeerde hij die te bekeren. Claudius voelde zich

beledigd en liet Valentijn martelen en onthoofden. Dat gebeurde op

14 februari, maar het jaar is onduidelijk. Voor het vonnis werd

uitgevoerd, zag hij nog kans het dochtertje van de

gevangenisbewaarder een briefje toe te stoppen. Van je Valentijn,

stond erop.

Volgens een ander verhaal kwam een cipier (of de stadhouder van

Rome) bij de toen al in de gevangenis zittende Valentijn met het

verzoek zijn blinde dochter te genezen. Valentijn zorgde voor een

geneesmiddel, maar dat werkte niet.

Op de dag van zijn onthoofding probeerde de vader van het meisje

nog wanhopig het vonnis tegen te gaan, maar tevergeefs. Na

Valentijns terechtstelling ontving het meisje een klein briefje van

Valentijn, waaruit een gele bloem viel (als mensen hem om raad

vroegen gaf hij hen een bloem, vandaar de bloemengroet op

Valentijnsdag). Op het briefje stond 'Van Valentinus' en direct kon

ze weer zien. Volgens de legende bekeerde de vader zich daarna

tot het Christendom.

(BRON: Dagklapper, WZC Heilige Familie, februari 2020)

Verloren Maandag wordt traditioneel gevierd op de eerste maandag

na Driekoningen. Deze traditie heeft vooral in en rond Antwerpen

stand gehouden. Daar worden op die dag massaal worstenbroden

en appelbollen gegeten, thuis en op kantoor. Voor het waarom van

die lekkernijen doen verschillende verklaringen de ronde.

• De schuld van de ambtenarenMiddeleeuwse akten

vermelden al de 'Lundi Parjuré', of 'Verzworen Maandag'.

Dat was de dag waarop ambtenaren de eed aflegden, en er

dus niet gewerkt werd. De dag was 'verloren', en dan

maakte men er ineens maar een feest van ter ere van de

eedaflegging. Om dat feest voor de stad betaalbaar te

houden, kreeg iedereen een goedkoop vleesbroodje te eten.

• Een dorstopwekkend hapjeEen variant op het

ambtenarenverhaal wil dat de gilden rond het begin van de

18de eeuw hun nieuwjaarsfeest organiseerden op 'Verloren

Maandag'. Ook die dag was een verloren dag: er werd de

hele dag door feest gevierd, waardoor ook de ambachtslui

niet aan werken toe kwamen.Ook het voorlezen van

gildeboeken, met daarin de rechten en plichten van de

ambachtslui, zou tot een 'Verloren Maandag' geleid hebben.

De patroon zou daarna de gildeleden trakteren op een

borrel.Daarvoor trokken de ambachtslui naar de herberg,

wat voor de herbergiers dan weer een argument was om die

klanten zo lang mogelijk in hun zaak te houden met

dorstwekkende hapjes. Daarom trakteerden ze hun klanten,

in samenwerking met slagers en bakkers, op gebraden vlees

en brood. Om het betaalbaar te houden, gebruikten ze

vooral vette vleessoorten, verwerkt tot worst en eventueel

verpakt in deeg.

• Onverkoopbaar vlees en broodAndere bronnen verwijzen

dan weer naar de Antwerpse haven. Traditioneel mochten

de havenarbeiders op de maandag na de eerste zondag na

Driekoningen op kosten van de baas drinken. Daarbij kregen

ze iets warm te eten. Dat 'feestmaal' werd - eveneens om

budgettaire redenen - samengesteld uit 'onverkoopbaar'

vlees en brood.Dat 'verloren brood' zou dan aan de

oorsprong liggen van de specifieke naam van die dag. Later

werden beiden gecombineerd en was het worstenbrood

geboren. De appelbol zou later gewoon aan het gebruik zijn

toegevoegd, om ook zoetebekken de keuze tussen zoet en

hartig te geven

(BRON: Het Buurtkrantje, wzc De Buurt, januari 2020)

Verloren maandag:

…februari ook wel sprokkelmaand,

schrikkelmaand of korte maand genoemd

wordt? Een schrikkeljaar is een kalenderjaar

met 366 dagen in plaats van 365. Deze extra

dag, een schrikkeldag, wordt ingevoerd

omdat een kalenderjaar van 365 dagen

ongeveer 6 uur korter is dan het tropisch

jaar. Om te voorkomen dat de seizoenen,

die vast aan het tropisch jaar verbonden

zijn, te veel in een jaar verschuiven, wordt

om de circa 4 jaar een correctie toegepast.

…februari vernoemd is naar een Romeinse

god? De Romeinse god Februus was de god

van de onderwereld. Februari was bij de

Romeinen de maand van de grote reiniging

en boetedoening (de februa).

…februari in de jaartelling van de oude

Romeinen niet voor kwam? Het jaar telde

toen maar 10 maanden en begon met

maart. Januari en februari kwamen toen nog

niet voor.

…februari ooit 30 dagen had? 30 februari

wordt aangeduid als een niet bestaande

datum. Toch is deze datum in de

geschiedenis drie keer voorgekomen.

…er op 2 februari in vele gezinnen

pannenkoeken zullen gegeten worden? Het

is namelijk Maria-Lichtmis. Deze traditie

wordt uitgedrukt in het gezegde: “Er is geen

vrouwtje nog zo arm, of ze maakt met

Lichtmis haar pannetje warm”.

…februari 1956 de koudste februari én de

koudste maand van de eeuw is? Heel de

maand februari heeft het gevroren, waarbij

de minimumtemperatuur zelfs 21 keer

onder -10°C is gezakt. De laagste

temperatuur (-16,7°C) werd geregistreerd op

23 februari 1956.

…het best warm kan zijn in februari? Op 26

februari 2019 werd met 20,2° C de hoogste

maximumtemperatuur in februari ooit

bereikt.

(BRON: Het Zilverkrantje, wzc De Zilverlinde,

februari 2020)

Februari:
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LITURGIE

Januari 2021:

Vrijdag 1 januari: Octaafdag van Kerstmis

FEEST VAN DE MOEDER GODS

Zondag 3 januari: OPENBARING VAN DE HEER

De wijzen komen uit het Oosten

Zondag 10 januari: DOOP VAN DE HEER

Johannes doopt Jezus bij de Jordaan

Zondag 17 januari: tweede zondag door het jaar B

De eerste leerlingen bij Jezus

Zondag 24 januari: derde zondag door het jaar B

Ik maak u tot vissers van mensen

Zondag 31 januari: vierde zondag door het jaar B

Hij onderwees hen met gezag

:

Februari 2020:

Dinsdag 2 februari: OPDRACHT VAN DE HEER

Maria brengt haar eerstgeborene naar de tempel

Zondag 7 februari: vijfde zondag door het jaar B

Vele zieken genas Hij

Zondag 14 februari: zesde zondag door het jaar B

De melaatsheid verdween en hij was gereinigd

Woensdag 17 februari: ASWOENSDAG

begin van de veertigdagentijd

Uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden

Zondag 21 februari: eerste zondag in de veertigdagentijd B

Jezus in de woestijn

Zondag 28 februari: tweede zondag in de veertigdagentijd B

Dit is mijn Zoon, mijn Welbeminde

Maart 2020:

Zondag 7 maart: derde zondag in de veertigdagentijd B

In drie dagen zal Ik de tempel doen herrijzen

Zondag 14 maart: vierde zondag in de veertigdagentijd B

De Mensenzoon, omhoog geheven

Zondag 21 maart: vijfde zondag in de veertigdagentijd B

Als de graankorrel in de aarde sterft

DE GOEDE WEEK

Zondag 28 maart: PALMZONDAG – PASSIE VAN DE HEER

Donderdag 1 april: WITTE DONDERDAG

Vrijdag 2 april: GOEDE VRIJDAG

Zaterdag 3 april: STILLE ZATERDAG

Zondag 4 april: PASEN – VERRIJZENISZONDAG

Hij moest uit de doden opstaan

De eucharistievieringen op vrijdag om 10.30 uur in de kapel

zijn minstens tot 15 januari 2021 geannuleerd omwille van

veiligheidsmaatregelen in het kader van de corona-situatie.

Een heropstart van de wekelijkse eucharistieviering hangt af

van de situatie in het WZC St. Antonius en de richtlijnen van de

kerkelijke overheid. U zal tijdig op de hoogte gebracht worden

via de affichering op uw eigen dienst.

Wanneer de corona-maatregelen het toelaten, zal er op

dinsdag 6 april om 10.30 uur in de kapel een eucharistieviering

doorgaan in het teken van Pasen.

De liturgische kalender
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De feestelijke fotohoek:

Aan allen een vreugdevol 2021.
Wij hopen dat in het nieuwe jaar corona terug gewoon een bier is,
Donald terug een eend,
Ranst terug gewoon een dorp
en dat bubbels enkel in champagne zitten...


