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TER INSPIRATIE APRIL-MEI-JUNI  

 
 

Blijf niet staan 

bij het graf van herinnering 

want het is leeg 

maar ga kijken, horen en voelen 

hoe Hij verder leeft in mensen. 

 

Kijk in de ogen van mensen 

die tijd en inzet vrijmaken 

voor de mens die ze ontmoeten 

en je zal Hem zien. 

 

Luister naar de woorden 

die deze mensen spreken 

en zelf ook beleven 

en je zal Hem horen. 

 

Voel de levenskracht 

die ze voor hun levensopdracht 

uit Zijn doen en laten halen 

en je zal Hem voelen. 

 

Kijk, luister en voel 

en je zal merken ‘HIJ LEEFT!’. 

Antoon Vandeputte 

Zalig Pasen 
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PASTORALE RUBRIEK APRIL-MEI-JUNI  

Een nieuwe naam voor een nieuwe parochie…  

In de Vlaamse Kerk is er de laatste jaren veel in beweging, in verandering. In 
2016 werden in het bisdom Gent 10 nieuwe dekenaten opgericht. Binnen die 
10 dekenaten werden (en worden) er stap voor stap ‘nieuwe parochies’ uitge-
bouwd. Waar vroeger mensen een parochie vormden rond de kerktoren in hun 
eigen gemeente, is de ‘nieuwe parochie’ bovenal een gemeenschap van  
gelovigen die er ook in deze tijd bewust voor kiezen om Jezus te volgen en 
daartoe samen komen rond één of enkele kerken.  

Binnen het nieuwe dekenaat Eeklo ontstonden 4 ‘nieuwe parochies’, namelijk 
deze in (1) Eeklo, Kaprijke en St-Laureins; (2) Lievegem; (3) Assenede,  
Evergem en Zelzate en (4) Maldegem. Concreet betekent dit dat Kaprijke nu 
deel uitmaakt van de ‘nieuwe parochie in Eeklo, Kaprijke en Sint-Laureins’. 
De benaming ‘parochie in Eeklo, Kaprijke en Sint-Laureins’ was voorlopig, in 
afwachting van een echte nieuwe naam. Net zoals in de andere nieuwe  
parochies gingen de parochianen ook hier op zoek naar een nieuwe naam voor 
hun parochie. Als patroonheilige kozen ze de heilige Clara van Assisi. Vanaf 
begin 2020 heet de ‘nieuwe parochie’ officieel: de heilige Clara van  
Assisiparochie in Eeklo, Kaprijke en Sint-Laureins. 

 

Wie is Clara van Assisi?  

Clara werd in 1194 in Assisi geboren als oudste dochter van een  adellijke  
familie. Als jong meisje raakte Clara meer en meer geboeid door de woorden 
en leefwijze van Franciscus van Assisi. Franciscus gaf namelijk zijn rijke  
leven als zoon van een succesvolle stoffen-handelaar op voor een sober leven 
ten dienste van het evangelie. Franciscus riep de mensen vurig op om het 
evangelie van Jezus Christus waarachtig te beleven. Al snel verzamelde hij 
rond zich een gemeenschap van broeders, de franciscanen.  

Ook Clara wilde op dezelfde manier leven als Franciscus. In 1211 werd ze 
door Franciscus en zijn broeders als eerste vrouw in de orde opgenomen.  
Samen met andere vrouwen vormde Clara een kloostergemeenschap, die later 
de zusters Clarissen zouden heten. Clara stierf op 11 augustus 1253. In 1255 
werd ze heilig verklaard. 
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PASTORALE RUBRIEK APRIL-MEI-JUNI  

Waarom kiezen voor Clara van Assisi als patroonheilige van de nieuwe pa-
rochie? 

Net zoals in de tijd van Clara en Franciscus moet de kerk vandaag opnieuw haar 
wezenlijke boodschap verkondigen: elke mens is onvoorwaardelijk bemind door 
God. In een tijd waarin eigen belang en eigen profijt al te vaak ten koste gaan 
van de medemens en de natuur roept Clara op tot wat echt doet leven: elkaar  
liefhebben en dragen vanuit het door God bemind zijn. Dat is niet de  
gemakkelijkste weg, maar het is een weg naar gemeenschap en innerlijke  
vervulling. Daaruit groeit het besef dat gelovigen aan mekaar gegeven zijn als 
broeders en zusters, verbonden met al wat leeft. Daaruit groeit ook het besef dat 
liefde de enige rijkdom is die de moeite waard is om voor te leven. 
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WITTE VLAG OP SINT-BAAFSKATHEDRAAL GENT 
Aan heel wat huizen zie je tegenwoordig een wit laken of doek hangen. Dit als 
teken van dank en waardering voor al wie zich inzet voor de strijd tegen het 
coronavirus. 
Ook op de toren van de Sint-Baafskathedraal (85 meter hoog) in Gent wappert 
een grote witte vlag van 6 meter op 6. 
Als teken van dank én hoop in deze moeilijke crisistijd. 
 

PASTORALE RUBRIEK APRIL-MEI-JUNI  
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WIJ NAMEN AFSCHEID VAN APRIL-MEI-JUNI  

Mevr. Anna Schuyvinck 
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VERJAARDAGEN APRIL-MEI-JUNI  

Francine Dhondt    3 april 
Anna Ryckaert    5 april 
Anna vernaet   18 april 
Luc Schynkel   24 april 
Kamiel van Vooren  25 april 
Clara De Kesel   27 april 
 
Magda Tack    1 mei 
Georgette Beerens   8 mei 
Jeannine De Nayer  14 mei 
Denise Maegerman  15 mei 
Julien Beekaert   21 mei 
Maria Magdalena De Cock  27 mei 
 
Remi Vossaert    1 juni 
Eugenius Ryckaert   4 juni 
Marcella en Noella Haertjens   7 juni 
Adèle Verbiest    9 juni 
Christiana Van Vooren  18 juni 
Gustave Lippens   21 juni 
Wilfried Schelstraete  22 juni 
 

NIEUWE BEWONERS APRIL-MEI-JUNI  

Mevr. Monica Van Vooren 
Mevr. Erna De Zutter  
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TERUGBLIK APRIL-MEI-JUNI  

Oliebollenbak Woensdag 22 januari 2020 
 
‘s Ochtends werd het oliebollendeeg klaargemaakt door de vrijwilligster en ‘s 
middags werden de oliebollen in de cafetaria gebakken. De cafetaria zat al snel 
vol en de rij aan het kraam werd steeds groter.  Het was duidelijk dat de 
oliebollen goed in de smaak vielen.  
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TERUGBLIK APRIL-MEI-JUNI  

Rudy Matthijs Woensdag 29 januari 2020 
 
We hebben een hele middag kunnen genieten van de mooie muziek door Rudy 
Matthijs. Hij wisselde af  tussen trompet, keyboard en zang  en had daarmee een 
breed  repertoire. Er kon meegezongen worden maar natuurlijk ook gedanst.  
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TERUGBLIK APRIL-MEI-JUNI  

Pannenkoeken voor Maria-Lichtmis op maandag  3 februari 2020 
 
Op 2 februari was het Maria-Lichtmis, daarom hebben wij hier op maandag 3 
februari met zijn allen pannenkoeken gegeten. De leefruimtes werden 
omgebouwd zodat er voor iedereen een plaatsje was. Natuurlijk hebben de 
pannenkoeken goed gesmaakt en was het gezellig om samen te zijn.  
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TERUGBLIK APRIL-MEI-JUNI  

Line Dance op woensdag 5 februari 2020 
 
We mochten een grote groep Line Dansers ontvangen die het beste van zichzelf 
gaven. Onder leiding van Rita Neyt deed elke danser zijn pasjes perfect. Door 
de dansers te zien dansen, kreeg het publiek al snel de smaak te pakken. 
Hierdoor heeft ook het publiek actief mee gedanst. Dit zorgde voor een 
aangename sfeer  en vooral veel dansplezier.  
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TERUGBLIK APRIL-MEI-JUNI  

Generale repetitie schoolfeest 14 februari 2020 
 
Op vrijdag 14 februari waren de bewoners uitgenodigd voor de generale 
repetitie van het schoolfeest met als thema “carnaval”. Met een grote groep 
bewoners en een heel veel helpende vrijwilligers trokken we richting de 
sporthal. Onder de vrijwilligers waren er ook enthousiaste meisjes van het 6de 
leerjaar. De samenwerking met de school zorgt voor een fantastische 
wisselwerking tussen jong en oud. Er was een voormiddag vol plezier, 
optredens en muziek. Je zag iedereen één voor één stralen.  
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TERUGBLIK APRIL-MEI-JUNI  

Carnaval 19 februari 2020 
 
Een carnavalsfeest zonder muziek is geen carnaval. We bezorgden de 
bewoners niet alleen carnavalsmuziek via de DJ, maar ze konden ook genieten 
van een liveband. Drie muzikanten speelden muziek en de bewoners zongen 
met z’n allen mee. Tussen de liedjes door, was er zelfs tijd voor een optreden. 
De optredens brachten bij elk van hen een lach op het gezicht.  
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TERUGBLIK APRIL-MEI-JUNI  

Zangstonde met het derde leerjaar 5 maart 2020 
 
De tweede editie van de zangstonde was een feit. Zowel jong als oud konden 
de kinderliedjes meezingen. De sfeer zat meteen goed. Iedereen was 
enthousiast en de leerlingen gaven het beste van zichzelf. Ze kregen er zelfs 
niet genoeg van en zongen enkele liedjes zelfs twee tot drie keer.   
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TERUGBLIK APRIL-MEI-JUNI  

Levensverhalen delen met het vierde leerjaar 6 februari 2020 
 
Op donderdag 6 februari kwamen de leerlingen van het vierde leerjaar langs. 
Aan de hand van eens spel speelden de leerlingen samen met de bewoners een 
levensloopspel. Hierbij werden vragen gesteld aan de bewoners over hoe het 
vroeger was. Op die manier konden de leerlingen zich wat inleven in de tijd 
van toen. De bewoners hadden er zichtbaar plezier in. Met veel overgave 
brachten ze hun verhalen. Een mooie, maar vooral gezellige en leerrijke 
namiddag.  
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TERUGBLIK APRIL-MEI-JUNI  

Kneutels 6 februari 2020 
 
Kneutels, een typisch Meetjeslands gerecht dat door heel veel bewoners wordt 
gesmaakt. Zoals je kan zien hebben de koks de kneutels eigenhandig gekneed.   
Nadien hebben de bewoners ze met veel smaak opgegeten.  
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TERUGBLIK APRIL-MEI-JUNI  

Bewegingsactiviteit 10 februari 2020 
 
Af en toe moeten de stramme spieren eens worden losgemaakt. Dan bewegen 
we met z’n allen. We wisselen oefeningen af met bewegingsspelletjes. Er is 
ook voor ieder wat wils.  
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TERUGBLIK JAN.-FEBR.-MAART  

De week van Valentijn februari 2020 
 
Liefde, het is elkaar graag zien. Liefde is liefde geven en liefde krijgen. Wij 
vroegen het aan enkele bewoners wat hun idee is over liefde…  
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TERUGBLIK JAN.-FEBR.-MAART  

Dobbelspel 
 
Elke vrijdagochtend ontmoeten bewoners elkaar voor het dobbelspel of wat 
zij zeggen “teerlingen”. Elke bewoner heeft hierbij een eigen domino met 
cijfers van 1 tem 12. Het is de bedoeling dat men om ter eerst alle cijfers van 
zijn of haar domino schrapt. Dit kunnen ze doen door  elk op hun beurt te 
gooien met twee dobbelstenen. De som van de gegooide ogen wordt dan 
geschrapt. Hierbij kan men maximun twee “klepjes” toe leggen. De 
uiteindelijke winnaar is diegene waarbij alle “klepjes” dicht zijn.  
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TERUGBLIK APRIL-MEI-JUNI  

Clinidogs 
 
Maandelijks krijgen de bewoners bezoek van hondjes Loeka en Pipa met hun 

baasje Ine. Ondertussen komt vrijwilligster Ine twee keer in de maand op 

bezoek samen met haar hondjes Loeka en Pipa. Clinidogs is een vzw die  

werd opgericht door een enthousiast team van vrijwilligers. Het hoeft geen 

betoog dat huisdieren de levenskwaliteit gunstig beïnvloeden. Honden in het 

bijzonder staan er om bekend mensen gelukkig te maken en hun 

onvoorwaardelijke liefde te schenken. Het nadeel aan een woonzorgcentrum is 

dat je geen huisdier zoals een hond kan houden. Clinidogs wil bewoners van 

woonzorgcentra toch de mogelijkheid bieden om in contact te komen met een 

hond. Dit contact kan op verschillende manieren ingevuld worden: een 

wandeling, een groepssessie, een bezoek op de kamer,… Kosteloos brengen 

de vrijwilligers en hun hond een bezoekje aan de bewoners in huis. De 

therapeutische werking van de Clinidogs is wetenschappelijk onderbouwd en 

al meermaals gebleken tijdens de bezoeken die ze brachten. Een muur werd 

gesloopt, een glimlach op het gezicht getoverd, het humeur kreeg een boost, 

…  
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TERUGBLIK APRIL-MEI-JUNI  

Eitjesontbijt maart 2020 
 
Op woensdag- , donderdag- en vrijdagochtend konden bewoners in kleine 

groepjes genieten van versgebakken eieren ‘s morgens. Verschillende soorten 

brood en beleg werden op tafel gezet. Er werd verse koffie opgegoten en 

uitgeschonken in het theeservies van toen. Dit maakte het allemaal heel 

gezellig. Dankzij de hulp van enkele vrijwilligers kon elke bewoner genieten. 

Op naar de volgende editie.  
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TERUGBLIK JAN.-FEBR.-MAART  

 Krantenuurtje 6 maart 2020 
 
Soms worden de kranten van de afgelopen week voorgelezen. Hierbij worden 

artikels uitgezocht en kort verteld aan de bewoners.  Hierbij worden vaak 

linken gelegd naar hoe het vroeger was of wordt naar de mening gevraagd. 

Soms breiden we zo uit over 1 artikel dat we niet verder geraken dan één 

krant.  
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TERUGBLIK APRIL-MEI-JUNI  

Wellnessnamiddag 

Op de afdeling kunnen de bewoners af en toe genieten van een middagje 

‘Wellness’. We hadden ook tijdelijk een speciale zetel die de bewoners wiegde 

en tegelijkertijd muziek liet afspelen. Sommige bewoners konden daar zo van 

genieten dat ze toch eventjes in slaap vielen. 
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TERUGBLIK APRIL-MEI-JUNI  

Fit-O-Meter 

In de gangen op afdeling 0 hangt een fit-o-meter. Soms, tijdens de 

ochtendwandeling, maken we hiervan gebruik om eens extra bewegingen te 

doen. De fit-o-meter kan gedaan worden al staand of vanuit zit. De bewoners 

vinden het wel eens leuk om, net als vroeger, naast elkaar aan de ‘baar’ te 

staan. 
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TERUGBLIK APRIL-MEI-JUNI  

Loeka en Pipa 

Deze zijn de honden van clinidogs. Zij komen regelmatig op bezoek om onze 

bewoners eventjes te vergezellen op de schoot, of gewoon al rondlopend. Ze 

zijn het ziens waard. Vele bewoners kijken uit naar hun komst. De honden 

brengen veel rust bij de bewoners. Zij vertellen nog lang over het zien van 

deze schattige hondjes. Ze mogen zoveel mogelijk komen als het van de 

bewoners afhangt!! 



 

pagina 27 

TERUGBLIK APRIL-MEI-JUNI  

Kunst in de gangen—Verf gieten 

Samen met Carine VdV en Evy P mochten de bewoners deze verftechniek 

proberen. Het is een zeer laagdrempelige techniek waarbij de bewoners direct 

resultaat zien. Dit stimuleert de bewoners om te blijven verder doen want hoe 

verder in het verfproces hoe meer verschillende resultaten ze te zien kregen. 
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TERUGBLIK APRIL-MEI-JUNI  

Ook zijn er terug 2 kaders omhoog gehangen waarbij er gewerkt is met wol. 
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TERUGBLIK APRIL-MEI-JUNI  

Kunst in de gangen—Verven eierdozen 

Samen met zorgkundige Evy P konden sommige bewoners zich terug 

zegevieren met het schilderen van eierdozen in allerlei kleuren. Andere 

bewoners vonden het dan prettiger om erbij te zitten en de anderen te zien 

‘werken’.  
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TERUGBLIK APRIL-MEI-JUNI  

Verjaardagsfeest 

Voor al de jarigen van maart hebben we deze maand een verjaardagsfeest 

georganiseerd. Door het feit dat onze bewoners in tijde van de coronacrisis 

minder hun familie zien, dachten we hen eens op te beuren met een 

verjaardagsfeest, waar zij ook liedjes op aanvraag konden horen.  
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TERUGBLIK APRIL-MEI-JUNI  

Brieven naar Familie ten tijde van de Corona—crisis 

Aangezien, tijdelijk, de familie niet meer op bezoek mag komen en wij onze 

bewoners wel eens hun gedachten en gevoelens willen laten uiten, hebben wij 

ervoor gezorgd dat zij een brief kunnen schrijven van hun geliefden, naasten. 

Daarin kunnen ze hun emoties kwijt, alsook vragen die ze hebben voor hun 

broer, echtgenoot, kinderen, mantelzorgers, … En als ze eens zin hebben in 

een snoepje of koekje kunnen ze hierbij ook eens de vraag stellen om 

lekkernijen binnen te steken op het pick-up-point. 
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TERUGBLIK APRIL-MEI-JUNI  

Bloemen schilderen en kaartjes ophangen 

De bewoners schilderen bloemen om tussen alle kaartjes en brieven te hangen 

die we hebben mogen ontvangen van de kinderen uit de buurt. Deze brieven 

en kaartjes hangen we, samen met de bewoners, aan de ruiten van de 

leefruimtes en zitruimtes. 
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MEDEWERKERS APRIL-MEI-JUNI  

Ik ben Ackaya Staelens.  
Ik kom met veel plezier de groep van 
zorgkundigen versterken. 

Ik ben Daan de Weert en afkomstig van Sas 
Van Gent. Ik ben een behulpzame, vlotte 
man.  
In het verleden heb ik gewerkt als chef in 
diverse restaurants. Om hier in het WZC te 
komen werken is een hele  nieuwe  
uitdaging voor mij.  
Kom je mij tegen in de gang en je hebt  
speciale verzoeken, vertel het mij gerust en 
ik zal trachten om zoveel als mogelijk  
daarop in te spelen. 
Ik doe mijn uiterste best om hier als  
dienstverantwoordellijke voeding jullie te  
voorzien van lekkere, gezonde voeding. 
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VRIJWILLIGERS APRIL-MEI-JUNI  

 
Zorg-Saam haalt alles uit de kast tijdens de Week van de Vrijwilliger met 

een uitgebreid dankfeest. We weten immers als geen ander: betrokken vrij-

willigers zijn het geheime ingrediënt van een toekomstgericht zorgbeleid. 

 

Ruim 100.000 vrijwilligersuren 

Verspreid over 15 woonzorgsites in Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Vlaams-
Brabant, biedt Zorg-Saam een nieuwe thuis aan ruim 2.450 ouderen met  
zorgnoden. Zorg-Saam is daarmee de op drie na grootste speler binnen de 
Vlaamse ouderenzorg. “Om al onze bewoners de service te bieden die ze  
verdienen, rekenen we op 1.850 deskundige medewerkers en liefst 600 bevlogen 
vrijwilligers”, verduidelijkt Dominique Roodhooft, Gedelegeerd Bestuurder bij 
Zorg-Saam. “Die laatste groep is absoluut cruciaal voor onze werking. Samen 
presteren onze vrijwilligers ruim 100.000 uren per jaar.” 

Onmisbare schakel 

De vrijwilligers vervullen vooral een ondersteunende rol, aldus Anne Coetsier, 
Human Resources Manager bij Zorg-Saam: “Ze bieden ouderen een helpende 
hand en een luisterend oor tijdens wandelingen. Ze organiseren ontspannende 
uitstappen en animatieactiviteiten, ze assisteren bij de maaltijden, ze voeren  
pastorale taken uit en nog veel meer. Het hoeft geen betoog dat zowel de  
bewoners als onze vaste medewerkers hen daarvoor enorm dankbaar zijn. Wij 
willen als directie dan ook een mooi gebaar stellen naar onze groep van 
vrijwilligers: op dinsdag 3 maart, tijdens de Week van de Vrijwilliger,  
organiseren we in het provinciaal domein Puyenbroeck een spetterend  
vrijwilligersfeest.” 

Rijkgevuld event 

Het programma voor het dankfeest ligt volledig in lijn met de warme zorg waar 
Zorg-Saam als organisatie voor staat. In de ochtend zetten interactieve, muzika-
le, ludieke en leerrijke momenten de toon. Daarna volgt een informele lunch om 
energie op te doen voor wat volgt, want het hoogtepunt van de dag wordt onge-
twijfeld de dansnamiddag. Die start rond 14 uur. “Veel van onze 600  
vrijwilligers spreken al weken over de thé dansant”, weet Anne Coetsier. “En we 
zijn erop gebrand om hun verwachtingen ook in te lossen  
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VRIJWILLIGERS APRIL-MEI-JUNI  

Maatschappelijk engagement leeft 

De vrijwilligers van Zorg-Saam, een mooie mix van mannen en vrouwen, 
zijn vaak gepensioneerde buurtbewoners die hun tijd zinvol willen invullen. 
Velen onder hen hebben ook familie in het woonzorgcentrum waar ze  
vrijwilligerswerk uitvoeren. Ook na een eventueel overlijden van een  
familielid, blijft het merendeel terugkomen als vrijwilliger. Anne Coetsier: 
“Het maatschappelijk engagement in Vlaanderen wordt vaak onderschat. Ten 
onrechte, want vrijwilligers zullen alsmaar belangrijker worden in de  
zorgsector. We moeten alle zeilen bijzetten om hen een stimulerende,  
aangename omgeving aan te bieden. En een bedankingsevent hoort daar  
vanzelfsprekend bij.” 



 

pagina 36 

ONTSPANNING APRIL-MEI-JUNI  

Vul de spreuken aan: 
 
1. Maart roert ________     ________ 
 
2. April doet _________    _________     _________  
 
3. Een droge maart ______    _______    _______ 
    
4. Een natte april is de boer ______     ______ 
 
5. Is het koud in maart, dan nadert de lente ______    ______    ______  
   
6. Eén zwaluw ______      _____      ________   ________ 
  
7. Mei nat  ______   ______    ______    ______  
 
8. Een nieuwe lente _____     ______    ______  
 
 
De oplossingen vind je onderaan  

1.zijn staart 
2.wat hij wil 
3. is geld waarrd 
4. zijn wil 
5. met een vaart 
6. maakt de lente 
niet 



 

pagina 37 

LEKKERE GERECHTJES APRIL-MEI-JUNI  

Benodigdheden: 
 
500 ml melk, 120 ml room, 2 vanillestokjes, 5 eierdooiers, 100 gr fijne suiker, 
30 gr. maiszetmeel, 200 g speculaaskoekjes 
 
Bereidingswijze: 
 
Breng de melk met suiker en de room aan de kook op een zacht vuur.  
Schraap met een fijn mes het merg uit de vanillestokjes en voeg merg en  
stokjes toe aan de melk. 
Klop de eierdooiers luchtig. Voeg het maiszetmeel toe en klop goed door. 
Haal de vanillestokjes uit de melk. Giet dit bij de rest van de melk terwijl je 
voortdurend roert. 
Doe de speculaaskoekjes in een plasticzakje en ga er met een deegroller over 
of breek en kleine stukjes. Verdeel de helft van de verkruimelde koekjes op de 
bodem van 4 glazen. Giet er de pucding op en strooi er de resterende koekjes 
over.  
Laat in de koelkast volledig afkoelen. 
Strooi er eventueel net voor het serveren nog wat poedersuiker over. 
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AGENDA APRIL-MEI-JUNI  

PASEN  ZONDAG 12 APRIL 
 
O.L.H. HEMELVAART DONDERDAG 21 MEI 
 
PINKSTEREN  ZONDAG 31 MEI 


