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Een kijk op de voorbije maanden

VOORWOORD

Links: Samen gezellig tafelen

was de voorbije maanden

niet aan de orde. Tien

vierkante meter per persoon

was noodzakelijk. Wanneer

je de berekening maakt dan

konden we in onze grootste

lokalen maximum 8 à10

personen ontvangen (met

telkens een afstand van 1,5

meter).

Tijdens vader- en

moederdag werd er

geklonken, en werden er

geschenken voorzien, maar

vooral individueel en op de

kamer.

Links: enige tijd voor de lockdown zijn onze nieuwe kappers gestart. Zij mochten

maandenlang het wzc niet betreden. Intussen zijn alle 'corona-kapsels' met succes

bijgewerkt. Tijd om het team aan jullie voor te stellen.

Activiteiten organiseren waar veel mensen samen komen (zoals hier de

modeshow in de polyvalente zaal) zijn voorlopig nog niet aan de orde.

Hopen op beterschap in het najaar.

Beste lezer,

U hebt het ongetwijfeld al gemerkt. Ons

vroeger infokrantje ‘Toonhoogte' onderging

een serieuze metamorfose. Niet alleen de

naam werd gewijzigd. Ook de lay out, het

formaat, de kleuren en voor een stuk ook

de inhoud werd aangepast. Het is duidelijk

een echte krant geworden.

Inhoudelijk verandert er echter niet veel. Als

redactieraad zullen we trachten de

informatie, zoals we deze al zovele jaren

hebben gekend, grotendeels te behouden.

De bedoeling is om als VZW Zorg-Saam

meer als groep naar voor te treden. Er

zullen dan ook regelmatig algemene

nieuwtjes vanuit de VZW in het krantje terug

te vinden zijn.

In het begin zal het voor iedereen wat

wennen zijn.

Deze make-over was gepland voor de lente,

maar ook hier stak het coronavirus een

stokje voor. Omdat een infokrant niet

levensnoodzakelijk is, werd toen gekozen

voor een algemeen krantje (enkel voor de

bewoners) zonder de vaste items zoals de

bewoners - en medewerkersgegevens. Velen

onder jullie hebben dat in die editie gemist,

daarom bieden we nu niet alleen de

gegevens van deze zomer aan, maar ook

voor een deel die van de voorbije periode.

In deze zomer editie mogen jullie dus

opnieuw de vaste items verwachten. De

uitbraak van het corona–virus heeft er

echter voor gezorgd dat onder andere de

activiteiten en de liturgie op een andere

manier, in kleine groepjes en op afstand

worden ingevuld. Er is nog steeds geen

duidelijkheid rond wat we jullie de komende

maanden kunnen aanbieden.

De week van de valpreventie werd

geschrapt. Het is echter niet omdat het

corona–virus ons in ons kot houdt, dat wij

niet meer moeten of mogen bewegen. We

geven dan ook graag een aantal nuttige

tips.

Onze CRA: Dr Bruno De Gendt laat zijn licht

schijnen op, hoe kan het ook anders, het

coronavirus.

Myriam brengt deel 2 van “de zintuigen”. En

in onze rubriek ‘ten huize van...' is het niet

meer dan logisch dat we ons nieuw

kappersteam aan jullie voorstellen.

Onze referentiepersoon dementie Anja

vertelt ons wat meer over de werking en het

gebruik van de nieuwe aanwinst ' De CRDL'.

We wensen jullie veel leesplezier

'Samen thuis’ is ook te bekijken op onze

website: u vindt het op

www.wzcsintantonius.be

VU: B. De Clippeleir

WZC Sint-Antonius Grembergen

Juli - augustus - september 2020
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Onze jarige bewoners

KlaKlavvererweide:weide:
Julia De Waele (Zele)
Maurice Verhelst (Hamme)

Titelvakje voor
leuke titel

Bewoners die verbleven in kortverblijf (situatie 8/6/2020)

RietvRietveld:eld:

Aline Vlaminck (Grembergen)
Alice De Mesmaeker (Hamme)

Vlaspit:Vlaspit:

Godelieve Janssens (Lokeren)
Pierre Arbyn (Dendermonde)
Franciscus De Puysseleir (Hamme)

Jarig in juli

Jarig in augustus

Jarig in september

Yvonne Schelstraete 01/07/1921

99 jaar...Kamer 0171 A...Rietveld

Maria Praet 02/07/1926

94 jaar..Kamer 0221 A..Klaverweide

Romanus Beirens 10/07/1931

89 jaar.Kamer 0208 A..Klaverweide

Willy Timmerman 10/07/1940

80 jaar..Kamer 0139 A..Vlaspit

Maria T. Van den Abbeele 12/07/1929

91 jaar..Kamer 0113 A..Rietveld

Gerarda Poelman 15/07/1933

87 jaar...Kamer 0279 A...Klaverweide

Emile Martens 16/07/1930.

90 jaar..Kamer 0128 A..Rietveld

Maria De Block 17/07/1939

81 jaar...Kamer 0149 A....Vlaspit

Maria De Ridder 19/07/1936

84 jaar..Kamer 0204 A...Klaverweide

Jacqueline Aerts 31/07/1930

90 jaar....Kamer 0122 A...Rietveld

Godelieve Michiels 01/08/1943

77 jaar...Kamer 0145 A...Vlaspit

Juliette De Potter 01/08/1929

91 jaar.Kamer 0177 A...Rietveld

Clarisse Goossens 03/08/1934

86 jaar..Kamer 0057 A..Vlasbloem

Mariette Van Hoecke 05/08/1934

86 jaar...Kamer 0159 A.....Vlaspit

Juliana Dieleman 08/08/1923

97 jaar..Kamer 0120 A..Rietveld

Jannine Mertens 08/08/1929

91 jaar..Kamer 0222 A..Klaverweide

Franciscus Danys 08/08/1936

84 jaar..Kamer 0136 A...Vlaspit

Andreas Van Acker 15/08/1951

69 jaar..Kamer 0102 A..Rietveld

Lea Sacré 16/08/1925

95 jaar..Kamer 0050 A...Vlasbloem

Luc Van Langenhove 21/08/1949

71 jaar..Kamer 0156 A...Vlaspit KV

Renée Jacobs 22/08/1925

95 jaar..Kamer 0138 A...Vlaspit

Greta Van den Bossche 22/08/1955

65 jaar.....Kamer 0174 A....Rietveld

Marianne De Waegeneer 23/08/1968

52 jaar...Kamer 0275 A.....Klaverweide

Fedor Depauw 25/08/1936

84 jaar..Kamer 0278 A...Klaverweide

Marcelle Keulemans 28/08/1924

96 jaar...Kamer 0140 A.........Vlaspit

Emma Van den Eede 05/09/1931

89 jaar, kamer 0173 A, Rietveld

Van den Nest Alice 06/09/1930

90 jaar, kamer 0105 A, Rietveld

Leon De Waele 15/09/1927

93 jaar, Kamer 0205 A, Klaverweide

Frederik Abbeloos 16/09/1929

91 jaar, Kamer 0209 A, Klaverweide

Leon Temmerman 18/09/1948

72 jaar, Kamer 0201 A, Klaverweide

Jennie Pieters 21/09/1936

84 jaar, Kamer 0060 A, Vlasbloem

Maria Van Lombergen 23/09/1937

83 jaar, Kamer 0215 A, Klaverweide

Rosina Jansegers 28/09/1931

89 jaar, Kamer 0040 A, Vlasbloem

Vlasbloem:Vlasbloem:

Denise Hillaert (Kalken)
Pieter Cambier (Grembergen)
Jennie Pieters (Grembergen)

Bewoners die verblijven in kortverblijf ( situatie 8/6/2020)

VlasbloemVlasbloem:

Julianus Laureys (Hamme)

Vlaspit:Vlaspit:

Luc Van Langenhoven (Lebbeke)
Lea Scholliers (Dendermonde)

RietvRietveld:eld:

Roger Waegeman (Dendermonde)

KlaKlavvererweide:weide:
Adriana De Casper (Grembergen)

We wensen je een gelukkige
verjaardag
die begint en eindigt met een
fijne lach.
Tussenin een bloeiend festijn
van liefdevolle kussen en
gezellig samenzijn.
Misschien samen met de
familie je verjaardag vieren.
Jij bent degene die we
vandaag extra versieren.
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Suzanne

Van Mol

(Hamme)

Vlasbloem

Nieuwe bewoners in de periode januari - februari - maart

Nieuwe bewoners:

Nieuwe bewoners in de periode vanaf april tot en met 8 juni:

Timmerman

Willy

(Grembergen)

Vlaspit

Moens Liane

(Dendermonde)

Vlaspit

Jennie Pieters en

Herman Burghgrave

(Grembergen)

Vlasbloem

Emma

Van den Eede

(Grembergen)

Rietveld

Etienne

Peerens

(Hamme)

Vlasbloem

Denyse Van

der Jeught

en Alberic

Coppens

(Lebbeke)

Klaverweide

Marie Verdickt

(Sint-Gillis

Dendermonde)

Vlasbloem

Fernand Boon en

Maria De Keyser

(Grembergen)

Klaverweide

Wij heten alle nieuwe bewoners
van harte welkom, en wensen
hen een aangenaam verblijf in
ons wzc

Van Gijsel Elza

(Hamme)

Vlasbloem
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De overleden bewoners (situatie op 16/6)

Vlasbloem

Alice Vanloo

echtgen. Cools °Moresnet

03/03/1935 +25/03/2020

Lim SimonTiauw Hwat

°Indonesië

26/12/1943 +05/04/2020

Leo Callebaut

echtgen. Jacqueline De Kimpe

°25/12/1941 +04/05/2020

Maria De Cock Maria

wed. Albert Lamberts Opwijk 5/05/1932 +22/

05/2020

Vlaspit

Erik De Donder

echtgen. Maria De Smet

°Dendermonde

01/10/1936 +26/03/2020

Monique Hernaut

°St. Agatha-Berchem

20/12/1942 +09/04/2020

Eduard Rosez

echtgen. Maria-Louise Borms

°Sint-Gillis-Dde

19/09/1935 +17/04/2020

Joanna Laureys

°Belsele

29/05/1927 +18/04/2020

Ivonne Praet

echtgen. Petrus Van Havermaet

°Grembergen

22/12/1928 +18/04/2020

Bertha Jacobs

°Zele 20/09/1929 +19/04/2020

Francois De Puysseleir

echtgen. Annie De Wilde°Moerzeke

27/08/1932 +06/05/2020

Frans Van Cauwenbergh

echtgen. Annie Audenaert

°Zele

24/09/1933 +07/05/2020

Maria Van Puyenbroeck

wed. André Vercauteren

°Hamme

09/06/1931 +11/06/2020

Rietveld
Ignace De Hovre

°Oudegem

22/05/1925 -11/04/2020

Mario Van Brabandt

geh. Francine Vervaet

°Pegegem-aan-de-Leie

23/01/1948 +04/06/2020

Maurits Janssens

°Wetteren

29/06/1925 +10/06/2020

Klaverweide

Zoë De Schepper

wed. Michel Dierick

°Beveren 08/06/1932 +18/05/2020

Maurice Verhelst

°Hamme

01/02/1936 +19/05/2020

Maria Van Hoyweghen

echtgen. Andre Van Den Abbeele

°Appels

15/02/1936 +21/05/2020

Josephine D’ Hollander (°21/11/1929 - +20/01/2020), moeder van Bernadette De

Clippeleir (directeur WZC)

Petrus Blommaert (°06/02/1929 - +24/01/2020), schoonvader en grootvader van

Martine Michiels en Elien Blommaert (medewerkers vlasbloem)

Malia De Potter (14/01/2020)

dochtertje van Anke Delcroix en Kenn De Potter (medewerker keuken)

Lucas Smet (20/02/2020)

zoontje van Claudia Van Driessche (medewerker vlaspit) en Mattias Smet

Wij gedenken overleden familieleden van medewerkers:

Medewerkers die een geboorte in hun gezin mochten
verwelkomen:

De medewerkDe medewerkers:ers:

Het oude kerkhof

Ik wandel langs het kerkhof, aan het einde van de dag,

De natuur gaat langzaam over in de nacht.

Het sluimerende duister maakt alles geleidelijk stil,

Ook in mij en rondom mij, ik word benauwd,

Ik zie de dag afglijden van mezelf, ik was gelukkig deze dag,

Om de warmte en het onthaal van velen

Geboden met heel eenvoudige gebaren.

Het pad langs het oude kerkhof, nu als wandel- en fietspad,

De oude graven ademen geschiedenis,

Als je er langs gaat, ben je nooit alleen,

Het verleden gaat met je mee, je voelt lieve mensen

weer tot leven komen. En je weet dat ze er bij zijn,

geruisloos en stil!

Ik ga verder. Wat zie ik: oude militaire graven…

Afgetakeld, grillige silhouetten met verwinterde stenen,

uitgestrekte grasweiden rondom heen…

Harde dingen die zoveel memoires oproepen!

Wie heeft hier ooit gelegen en geleden?

Ik denk aan die mensen, ken ze niet.

De harde dingen van weleer worden zacht.

Een innige rust neemt bezit van je gevoelens.

Met de jaren wordt de mens milder.

Je ontdekt dat je gelukkig wordt,

als je verzoenend optreedt met die harde wereld!

wzc vincenthove, november/december 2019
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Woord van de directie:

Beste medewerkers,

“Blijf in uw kot” riep Minister De Block

begin maart toen de corona-crisis onze

hele leven en werk overhoop gooide. En

ons ook als WZC Sint-Antonius voor een

ongeziene uitdaging stelde. Paniek is

echter niet aan ons besteed, want als

WZC Sint-Antonius weten we van

aanpakken en hoe we dit virus een

weerwoord kunnen geven.

Doelbewust en vastberaden.

“Samen het Covid verslaan” werd snel ons

nieuw motto en in een nooit geziene golf

van samenhorigheid en vooral enorm

veel inzet, verenigden we al onze

krachten.

De handen in elkaar slaande.

Een “Lock down” van bijna vier maanden

is lang, zeer lang. Zowel voor onze

bewoners als voor onszelf. Temeer omdat

we weten dat het “nieuwe normaal”

allicht anders zal zijn dan voorheen. Maar

ook dat besef kon ons niet ontmoedigen.

De “Social distancing” die ons werd

opgelegd en nodig blijft, bleek een

immens moeilijke en stresserende

uitdaging in ons dagelijks werk, maar het

bleek ook een unieke kans om deze

verbinding met elkaar via talloze andere

manieren te behouden. Omdat

verbondenheid inderdaad belangrijk is.

“Pandemie” werd een term die ons koude

rillingen bezorgde. De term verwees

echter ook naar de ontelbare

warmmenselijke blijken van steun,

sympathie en waardering die we mochten

ontvangen voor onze dagelijkse inzet in

ons WZC. Weet je nog wel : de

geschenkjes, de brieven, kaartjes,

bloemen en plantjes. De gratis ontbijten,

pizza’s, pralines, het gebak. De concerten

in de tuin, de witte lakens aan de gevels.

Het dagelijks applaus om klokslag 20 uur.

Omdat jullie dit verdienen.

“Dank-je-wel” is dan ook een woord dat

we als directie zeer graag en oprecht

uitspreken. Fier en onder de indruk van

hetgeen in de voorbije periode aan inzet

is gepresteerd.

“Dank-je-wel” voor de enorme

inspanningen die jullie als medewerkers

leverden om onze bewoners de best

mogelijke zorgen, warmte en nabijheid te

bieden. Hoe moeilijk dit soms ook was.

“Dank-je-wel” voor de vele creatieve en

inventieve oplossingen (de sociale media

incluis) in deze continu wijzigende

omstandigheden. Dag na dag.

“Dank-je-wel” voor jullie tomeloze

engagement, jullie grote aandacht en

solidariteit naar elkaar toe. Soms

werkelijk impressionant.

“Dank-je-wel” voor het opnemen van

zoveel verantwoordelijkheid in deze

onzekere tijden.

Maar ook een welgemeend “Dank-je-wel”

om deel te mogen uitmaken van de

Congregatie Zusters Kindsheid Jesu, als

één grote familie, hetgeen zeker in deze

ernstige crisis een zeer belangrijke troef

was. Eens te meer hebben we mogen

ervaren dat het bundelen van krachten en

de ervaring van de centrale

ondersteuning ons toelaat om torenhoge

uitdagingen met succes aan te gaan.

Welgemeend “Dank-je-wel”, omdat ook

hier een golf van oprechte solidariteit en

verbondenheid werd ervaren die ons

zeker verder zal inspireren en

aanmoedigen om verdere

samenwerkingen, lokaal of regionaal, te

exploreren en uit te bouwen. Zodat we de

kwaliteit van onze zorg en de

toenemende werkdruk, ook in ons eigen

WZC Sint-Antonius, mooi in evenwicht

kunnen houden.

Uiteraard is de strijd nog niet gestreden

en moeten we alert zijn en blijven voor

een eventuele tweede golf. Maar de

bijzonder positieve ervaringen van de

voorbije periode moeten ons kracht

geven en bemoedigen om nieuwe

uitdagingen aan te gaan. De krachten

bundelend, wetende dat we met z’n allen

als een rots in de branding zijn voor

diegenen die het meest kwetsbaar zijn…

onze bewoners.

Beste medewerkers, veel meer dan

woorden kunnen uitdrukken zijn we jullie

erkentelijk en dankbaar. Geniet daarom,

samen met hen die jullie meest dierbaar

zijn, van een deugddoende en

welverdiende vakantie !

Met een hartelijke groet

Liesbeth De Backer

In dienst sinds 02/03/2020

Woonplaats: Appels

onderhoud Rietveld

Nieuwe medewerkers:

Communicanten (datum van feest voorlopig nog onbekend)

Eerste communie:
Jaro Lepler,

zoon van Mendy Van Hecke

(medewerker onderhoud)

Dylana Laureys,

dochter van Nathalie Van Goethem

(medewerker rietveld)

Heilig Vormsel:
Bente Pieters,

dochter van Karen Van Rumst

(medewerker ergo rietveld)

Bo Van der Vreken, dochter

van Karen Catrysse

(diensthoofd Vlaspit)

Peelman Celine

In dienst sinds: 25/03/2020

Woonplaats: Grembergen

zorgkundige Vlaspit
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Tot voor de corona-tijd spraken mensen elkaar in het echt of via

telefoon. Telefoon is gebleven, maar toen duidelijk werd dat

‘lijfelijke’ ontmoetingen met familieleden en kennissen tijdelijk niet

meer mogelijk waren, zijn we met z’n allen op zoek gegaan naar

andere manieren om te communiceren, om elkaar te ontmoeten.

Plots zijn skypen en whatsapp communicatiemogelijkheden die

ook voor onze ouderen bekend in de oren klinken. Voorheen

waren die vooral weggelegd voor jeugd of voor mensen die in

verre landen verblijven. Bij beide communicatiemiddelen hoor je

elkaar niet alleen, je ziet ook de persoon met wie je spreekt.

Whatsapp gebeurt via je GSM nummer. Door een app (een middel

dat te vinden is op het internet) op je GSM te plaatsen kan je de

persoon niet alleen horen maar via de ingewerkte camera ook

zien/ontmoeten! Het horen van je naasten is belangrijk, het

gewoon even zien is nog belangrijker! Het enige nadeel van deze

manier van communiceren is dat het scherm van een GSM of

smartphone redelijk klein is. In het WZC Sint-Antonius hebben we

sinds kort een telefoon met een groot scherm.

Een ander veelgebruikt communicatiemiddel is skype. Dit gebeurt

meestal tussen twee computers of laptops of tablets. Door skype

te installeren op je computer kan men via de ingebouwde camera

en micro duidelijk communiceren met iemand anders. Het voordeel

is dat het scherm waarop de gesprekspartner te zien is, veel

groter is. Het nadeel echter is dat je minder mobiel bent. met de

GSM ben je overal, ten allen tijde bereikbaar.

Men kan met beiden systemen meerdere personen tegelijkertijd

spreken. Zo kan je op hetzelfde moment spreken met de

echtgenoot, de kinderen, de kleinkinderen. Allemaal op dezelfde

lijn, allemaal in één gesprek. We ervaren dat dergelijke

groepsgesprekken voor ouderen wel verwarrend kan zijn. (té veel

prikkels op hetzelfde moment.)

De andere manieren waarop onze bewoners hun familie kon

ontmoeten was via de raamdating (raamgesprekken) . Of in een

latere fase de gesprekken achter plexiglas in de polyvalente zaal.

Daar had je het probleem van de moeilijke verstaanbaarheid. Je zit

dichtbij maar de stemmen klinken dof en zo ver weg. Hier werd de

telefoon als oplossing aangereikt. Twee meter van elkaar en

telefoneren naar elkaar… (Moesten de mensen van 100 jaar

geleden terugkeren, ze zouden raar opkijken!)

Al deze middelen hebben zijn nut bewezen tijdens de lock- down

Niets evenaart natuurlijk de echte nabijheid van je geliefden. Via

skype of whatsapp kan je geen knuffel geven. Maar als het niet

anders kan en het kan gebeuren in een rustige omgeving dan is

dat een perfect plan B.

Communicatie in tijden van corona en daarna?

De nationale ploegen en hun 'roepnaam'
De voorbije en komende maanden zouden onze Belgische sporters op vele fronten het beste van zichzelf

geven. Zowel individueel als in de ploegsporten. (Europees voetbal, Olympische spelen,...) De sporters zelf hebben een naam, maar ook hun

ploegen krijgen meer en meer een naam. Voor wie niet meer weet welke naam aan welke nationale ploeg gegeven wordt: ziehier een

opsomming:

• Red Flames: vrouwen voetbal (veld)

• Yellow Flames: vrouwen beloften (veld)

• Red Devils/ Rode Duivels: mannen voetbal (veld + zaal)

• Red Lions: mannen hockey

• Red Panthers: vrouwen hockey

• Red Dragons: mannen volleybal

• Yellow Tigers: vrouwen volleybal

• Black Devils/ Zwarte Duivels: mannen rugby

• Belgian Lions: mannen basketbal

• Belgian Cats: vrouwen basketbal

• Belgian Hammers: triatlon

• Red Wolves: mannen handbal

• Red Knights: mannen motorcross

• Belgian Diamonds: mannen en vrouwen korfbal

• Belgian Bullets: vrouwen bobslee

• Red Torpedoes: mannen kajak

• Red Hawks: mannen baseball

• Belgian Tornados: mannen 4x400m

• Belgian Cheetahs: vrouwen 4x400m

• The Pull Bulls: nationale touwtrekploeg

Raamgesprekken zullen waarschijnlijk enkel nog gebeuren

wanneer we gelijkaardige toestanden nog eens meemaken. Skype

en whatsapp kunnen een serieuze meerwaarde bieden aan een

gewoon telefoongesprek. Het kan bij ons occasioneel gebruikt

worden door familieleden van bewoners die bvb ver weg wonen

en daarom ook maar sporadisch op bezoek kunnen komen. Het is

echter niet de bedoeling dat we dit op regelmatige basis doen.

We denken wel dat de tijd van telefoneren waarin geluid én beeld

basis zijn niet meer veraf is.

Maar dan wordt het natuurlijk weer moeilijk voor wie graag

telefoneert vanaf het toilet of vanuit zijn bad….

En… elkaar in het echt ontmoeten is nog altijd beter, dat moet

zoveel mogelijk gepromoot worden!

Een roepnaam voor hun ploeg: daar scoor je ook mee bij de jeugd.

Zij vinden dat 'cool'.
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Meimaand Mariamaand

Van waar komt het gebruik eigenlijk dat de meimaand Mariamaand is?

De oorsprong van de bijzondere aandacht voor Maria in mei kan enigszins

verrassen. Deze traditie is nog niet zo oud in het christendom. Het begon met

iets heel anders…

Mei is de maand waarin de zomer er echt aan komt, in mei legt elke vogel legt

zijn ei, en ook de mensen ruilen de winterkleding voor een lossere, zomerse

outfit. De naam mei komt van Maia, en deze Romeinse moedergodin staat voor

vruchtbaarheid, ontluikend leven, liefde. Van Maia tot Maria is maar één lettertje

verschil: daar zit alvast een eerste, middeleeuwse oorsprong.

Maar meer georganiseerd ontstond de Mariaverering in mei pas in de 16de

eeuw. In Rome gingen dan de Floralia door, een feest met optochten met

bloemenkransen waarbij jonge meisjes wel eens wat te veel winterkleren

aflegden naar katholieke smaak. Denk ook aan het dansen rond de meiboom en

het verkiezen van een meikoningin. Tegen al die frivoliteit in verlegde de heilige

bisschop Carolus Borromeus de aandacht van zijn gelovigen naar het

Mariabeeld in de kathedraal van Milaan. Dat gebruik sloeg aan, temeer daar…

net dat jaar het coronavirus van die tijd, de pest toesloeg in Noord-Italië! In die

omstandigheden sloeg de vrome aandacht voor Maria aan, tegen de ‘wereldse’

lentezotheid in. Ik denk dat God wel iets voelt voor beide…

Stijn Van den Bossche

Van op afstand kaarsen branden in de Mariagrot in

Oostakker

Net naast het hoofdkwartier van Zorg-saam ligt het

bedevaartsoord Oostakker Lourdes. Normaal is de

meimaand daar een heel drukke periode, maar dit jaar

verloopt dat natuurlijk anders. Hoewel we stilletjes aan

iets meer ons kot mogen verlaten, blijft de overheid

onnodige verplaatsingen afraden. Daarom nam het

bedevaartsoord een mooi initiatief: vanaf nu kan je ook

op afstand een kaars laten branden in de grot van

Oostakker. Misschien brand je graag zo een kaarsje als

een gebed zonder woorden voor een studerend

kleinkind, een ziek familielid, een overleden

medebewoner…

Je kan heel gemakkelijk een kaars bestellen die

mensen van ter plaatse voor jou doen branden in de

grot in Oostakker-Lourdes. Schrijf het juiste bedrag

over op rekeningnummer: BE68 7440 8033 9534.

Noteer bij de mededeling hoeveel kaarsen je precies

bestelt en het team zorgt ervoor dat jouw kaars zo

spoedig mogelijk kan branden in de grot.

Een noveenkaars kost € 4 (brandtijd +/- negen dagen)

Een offerkaars kost € 1,25 (brandtijd +/- 7 uur)

Vanop afstand kaarsen laten

branden in Oostakker

Foto boven: Oostakker zonder bezoekers.

enkel het gekoer van de bosduiven doorbreekt de

stilte.

Rechts: ons bezoek aan Oostakker in mei vorig jaar.

(Rond de grot en in de basiliek)

Veel aanwezigen in een ingetogen sfeer.

Afspraak in mei 2021?
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DE 7 ZINTUIGEN

Zien !!

Zien, kijken en bekeken worden…

De eerste mensen hun leven werd

beheerst door overleven in de natuur.

Observeren was noodzakelijk om op een

efficiënte manier in de eerste

levensbehoeften te kunnen voorzien;

Jagen, later de eerste landbouw en het

bouwen van nederzettingen waren niet

mogelijk geweest zonder de ervaring van

verschillende generaties die de natuur

a.h.w. konden voorspellen en inschatten.

De seizoenen, de stand van de

hemellichamen, de gewoontes van de

dieren… Alles is begonnen met een juiste

kijk op de natuur.

Spijtig genoeg kunnen aandoeningen het

zicht verminderen of zelfs doen wegvallen.

Een vergrootglas of een bril brengen soms

soelaas. Ongevallen, ouderdom en ziektes

kunnen echter blindheid veroorzaken.

Eigenaardig genoeg kunnen blinde

mensen zich soms aanpassen aan hun

handicap. Dat fenomeen staat bekend als

‘blindsight’. Omdat het probleem niet in de

ogen ligt, maar in de seingevers naar de

hersenen, kunnen de ogen soms hun

omgeving nog zien en zich aanpassen aan

die omgeving. Sommige blinde mensen

kunnen daardoor zonder problemen

navigeren door doolhoven.

De vorm van de ogen is een studie op

zich. De traditionele Chinese geneeskunde

kan hieruit meer te weten komen over de

persoonlijkheid, gezondheid én zelfs over

zijn of haar relaties. Deze eeuwenoude

wetenschap wordt inmiddels wereldwijd

toegepast.

Het is niet voor niets dat vaak wordt

gezegd: “ogen weerspiegelen de ziel”.

De spieren rondom het oog, de

wenkbrauwen, de snelheid van het

knipperen met de oogleden, voor een

goede observator zijn al deze factoren als

een open boek om de emoties op het

gezicht te interpreteren.

Dit zegt de vorm van je ogen over je

persoonlijkheid:

Als je relatief grote ogen hebt, betekent dit

dat je passievol, creatief, open en

toegankelijk bent. Je voelt emoties van een

ander goed aan, en ervaart je eigen

emoties intens.

Met kleine ogen zie je de wereld door een

meer logische en analytische lens. Je

streeft naar logica, preciesheid en hebt

een enorme focus. Buiten dat ben je ook

nog eens super intelligent.

Ronde ogen wijzen op creativiteit en

fantasie. Je ontsnapt regelmatig aan de

realiteit omdat je in je hoofd zit. Soms

nemen emoties de overhand en daardoor

maak je wel eens ondoordachte

beslissingen

Heb je amandelvormige ogen dan ben je

gezegend met een warme persoonlijkheid.

Mensen vinden je een tikkeltje mysterieus

en exotisch. Je kunt je goed inleven in een

ander en blijft kalm in bijna alle situaties.

Twee ogen zo blauw… de kleur van de

ogen wordt zowel in liedjes als in

gedichten romantisch benaderd. Vertelt de

kleur van je ogen ook iets over je

karakter?

De betekenis van je oogkleur zegt veel

over een persoon. De erfelijkheid van de

oogkleur worden niet alleen door je eigen

ouders bepaald, maar zelfs ook door je

grootouders en vroegere voorouders.

Ook benieuwd wat er gezegd wordt over

jouw oogkleur?

Grijs: Mensen met grijze ogen stralen rust

en controle uit.

Ze staan bekend om hun gevoeligheid,

flexibele houding en innerlijke kracht. Ook

creativiteit en leiderschap zouden typerend

zijn voor deze grijze kijkers. Je bent

analytisch, helder denkend, filosofisch,

openhartig en hebt een royaal karakter.

Hazel: Mensen met deze kleur ogen zijn

vaak elegant, liefdevol en spontaan,

onafhankelijk en moedig. Ze houden van

diversiteit en het uitproberen van nieuwe

dingen en uitdagingen. Er wordt beweerd

dat hazelnootbruine kijkers altijd geluk

hebben.

Groen: Ze worden vaak als mysterieus

beschouwd. Mensen met groene ogen zijn

nieuwsgierig en intelligent van aard. Ze

zijn gepassioneerd en hebben een

ongelooflijke levenslust. Een vaak

genoemde negatieve eigenschap is

jaloezie.

Bruin: deze kleur ogen komen het meest

voor en wordt als aantrekkelijk,

betrouwbaar en schattig beschouwd. Deze

mensen zijn zeer zorgzaam voor hun

familie en heel beleefd. De woorden

zelfvertrouwen, zeer vastberaden,

volhardend passen heel goed bij ze.

Blauw: Blauwe ogen stralen jeugd, trouw

en eerlijkheid uit. Er wordt opgemerkt dat

mensen met deze kleur ogen vaak

langdurige relaties hebben. Zij bezitten

een groot talent voor strategisch denken,

zijn knap, intelligent en kunnen ook

relaxed blijven onder de meest stressvolle

omstandigheden. Diepblauwe ogen duiden

op een goed waarnemingsvermogen.

Zwart (donker bruin): Mensen die een

zwarte oogkleur hebben worden vaak

beschouwd als betrouwbaar en

verantwoordelijk. Ze stralen warmte en

hartstochtelijkheid uit. Ze vertellen niet

graag over zichzelf en worden meestal

geheimzinnig genoemd, maar ze leven

vanuit hun passie. Het zijn optimistische

mensen en zullen niet eerder rusten totdat

ze iets bereikt hebben.

Om af te sluiten:

Zien

Het leven heeft mij dag aan dag

Heel duidelijk laten blijken,

De mooiste dingen die je ziet,

Die zie je, zonder te kijken.

Ze blijven bij je bovendien,

Je hebt ze met je hart gezien.

Toon Hermans
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Nieuw: werken met een Crdl !

Bewoners met dementie hebben, naarmate het proces vordert,

moeite met communicatie en sociale interactie.

Hierdoor worden zij minder betrokken in gesprekken en is het

ook moeilijker hen te betrekken in activiteiten.

Vanuit onze werkgroep dementiezorg zijn we op zoek gegaan

naar alternatieve communicatiemiddelen voor deze bewoners.

Een medewerker had reeds een korte vorming van de CRDL

bijgewoond, een sterk aanknopingspunt om dit verder te

onderzoeken. Na een interne vorming, waren wij overtuigd en

werd dit interessante werkingsinstrument aangekocht. Dankzij

de sponsoring van TOV (de vormselcatechesegroep van

Grembergen) en een bijdrage van de directie, hebben we de

CRDL kunnen bekostigen, waarvoor onze hartelijke dank.

Wat is nu de CRDL en hoe werkt het?

Het is een houten instrument, in de vorm van een wieg, het

contact wordt mogelijk gemaakt door aanrakingen te vertalen

in geluid.

De interactie begint wanneer twee gebruikers ieder één hand

op de CRDL leggen en een circuit vormen door elkaar aan te

raken.

De manier van aanraken is van invloed op het geluid dat wordt

voortgebracht: elkaar vasthouden, op een arm tokkelen, wrijven

of druk uitoefenen op een lichaamsdeel.

Aanrakingen kunnen volgende geluiden voortbrengen :

• Geluiden uit de natuur: zee, vogels, krekels

• Geluiden uit de stad: tram, fietsbel, kerkklokken die

luiden

• Dierengeluiden

• Muziekinstrumenten: piano, viool, orf-instrumenten

• Geluiden uit het dagelijks leven: fluitketel

De CRDL kan één op één gebruikt worden, maar kan ook in

groep door meer deelnemers aan het circuit toe te voegen, als

schakels in een ketting.

Wat willen we bereiken door de CRDL te gebruiken?

Het sociaal isolement van bewoners doorbreken door opnieuw

contact met hen te zoeken. De eerste maal is het verkennen op

welke geluiden de bewoner reactie vertoont, maar na meerdere

sessies zie je dat contact effectief mogelijk is. Een glimlach op

het gelaat, nog een duidelijk oogcontact, soms ook nog

woorden die er vlot uitkomen, en een moment van rust en

ontspanning voor deze bewoners.

Onze bewoners met dementie zijn gevoelig voor zintuiglijke

prikkels, de CRDL is hiervoor het ideale instrument om hierop in

te spelen. We zullen dit instrument met veel liefde koesteren,

en vaak inzetten bij bewoners die hieraan echt nood hebben.

Anja Pouliart - referentie persoon dementie

Geiten moeten geknuffeld worden!

In Zele is een geitenboerderij

die regelmatig zijn deuren

openstelt voor publiek.

Voor een groot deel

promoten zij daarmee de

producten die de geiten

produceren. (melk, kaas,...)

Hun liefde voor deze dieren

is zo groot dat zij soms

gewoon via de sociale media

de vraag stellen om de geiten

te komen knuffelen. Op

afdeling Vlasbloem is men

daar al een paar keer op in

gegaan. Zij hebben de bus

genomen richting Zele.

Gewoon om de geiten te

knuffelen. Blijkbaar stimuleert

dit de productiviteit van de

geiten. (Voornamelijk van

melk) Of dit laatste waar is

weten we niet. Het geeft wel

steeds prachtige foto's.
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VRIJWILLIGERS IN BEELD

Het lijkt intussen al een eeuwigheid geleden, de

dankdag voor onze vrijwilligers begin maart in

Wachtebeke. Van de echte coronauitbraak was toen

nog maar amper sprake. Er was wel al handgel

aanwezig en we mochten geen handen geven. Maar

echte social dinstancing was nog niet aan de orde.

Een dankdag dient om de banden tussen vrijwilligers

nauwer aan te halen, en om nogmaals duidelijk te

stellen hoe belangrijk vrijwilligers zijn voor de

werking binnen een wzc. Op momenten als vandaag

merken wij dat des te meer. Het is immers al

maanden geleden dat vrijwilligers bezoeken gebracht

hebben aan onze bewoners. Zij worden op vele

fronten gemist. Geen mogelijkheden om een

cafetariabezoek te brengen met een vrijwilliger achter

de toog. Geen bezoekjes op de kamer. Geen

festiviteiten met vrijwilligers in de polyvalente zaal.

Geen eetfestijnen met vrijwilligers. Geen

wandelnamiddagen met vrijwilligers,..

Wij willen echter vooruit kijken en zien wat er nog

komt. Hopelijk evolueert de situatie snel in de

positieve zin en kunnen we weer aan de slag.

Aan alle vrijwilligers een fijne zomer toegewenst en

hopelijk tot gauw !!

Dominik

Dinsdag 3 maart: dankdag van de vrijwilligers.
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Geen week van

de valpreventie

tijdens de

voorbije Corona -

maanden. Veel

problemen bij

het ouder

raakten daardoor

een beetje op de

achtergrond. We

blijven echter

aandacht hebben

voor deze

problematiek.

Hiernaast vindt u

9 werkpunten.

Heb aandacht

voor elk van deze

en de kans op

vallen zal beperkt

blijven.

Veel succes en

hou het veilig.

DE RAADSELHOEK

VALPREVENTIE:

Een nieuw boekje, een nieuw uitzicht, maar dezelfde uitdagingen.

Op de foto's hieronder kunt u 8 presentatoren en / of nieuwslezers van vroeger en nu herkennen. Kan je ze allemaal bij naam benoemen?

Plaats dan de juiste namen bij de juiste foto en win misschien een fles cava, een waardebon bij de pedicure of bij de kapper. Bezorg ons uw

resultaat in het vogelkastje aan het klavertje 4. (Ten laatste op vrijdag 21 augustus.)

Veel succes.
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Wie is onze nieuwe kapper?

Vele van onze bewoners zullen kapper

Etienne niet vlug vergeten. Zijn geduldige

aanpak, zijn knip-zekere schaar, zijn

haardroger-krullen, en last but not least

zijn liefde voor planten en zijn

onuitputtelijke verhalen over zijn mooie

reizen.

Om hem te evenaren hebben wij een

kapper nodig die deze leemte kan

opvullen…

En hoera! Wij presenteren u Miriam

Goossens

Ja, ja dames, wij gaan mee met de huidige

trend en kiezen resoluut voor een vrouw.

Miriam, zowat voor iedereen ben jij een

grote onbekende. Eerst gonsde het in

de gangen: wie zou het zijn? Van waar

is ze? Is het iemand met ervaring of is

het een ‘jonge snotneus’ die ons gaat

proberen te overtuigen eens een ‘hip’

kleurtje op onze oude haardos te

zetten? Wil jij je even voorstellen?

Ik ben Miriam Goossens, en ben 57 jaar.
Mijn levenspartner is Dimi. (Dimitri). Ons
gezin wordt vervolledigd met mijn
stiefzoon, nu 17 jaar.

Ik ben geboren in Zele maar op mijn 14de
verhuisd naar Oostende waar ik ook
school heb gelopen.

Hoe ging het eraan toe in de

kappersschool?

Wij werden klaargestoomd om op een
gedisciplineerde wijze het beroep uit te
oefenen. In het eerste jaar mochten
(moesten) wij urenlang met de
kappersschaar leren omgaan.

Daarna werden de modellen onze nieuwe
uitdaging. De leerkracht verplichtte ons
nauwkeurig nota te nemen van onze
eigen werkwijze.

Dat was een uitstekende leidraad om ons,
de kapsters in spé, te wijzen op de
foutjes die wij, door gebrek aan ervaring,
maakten en moesten bijschaven.
Persoonlijk vind ik dat de meest efficiënte
aanpak om het beroep, al doende, aan te
leren. De finesse leerde ik op stage.

Hoe belandde je dan uiteindelijk weer

in Zele?

De rechtbank van Brugge heeft mij
ontvoogd om handel te kunnen drijven op
mijn 18de. Ik keerde terug naar de oude
roots van mijn papa, op de Heikant, waar
zijn zus en broers nog op de oude
boerderij woonden. Bij hen vond ik een
warm nest en de supervisie die ik dan
misschien nodig had. Daar ben ik dan 39
jaar geleden gestart als kapster in een
gezellige en groene wijk waar iedereen
iedereen kent.

Nu word je aangesproken om je

capaciteiten ook aan de residenten in

het WZC te tonen. Dit is natuurlijk nog

een ander facet van uw beroep.

Jong en oud, mannen en vrouwen, ze
komen allemaal in de kappersstoel
terecht. Een kapster is ook eigenlijk een
beetje een psycholoog. Attent zijn op wat
gezegd, en op wat soms niet gezegd
wordt, blijft altijd uitdaging. Respect en
geduld zijn bij mij geen loze woorden. Het
is vanzelfsprekend dat ‘mensen van de
derde leeftijd’ ook de nieuwste snit en stijl
kunnen waarderen. Ik ga ervoor!

Iedereen heeft een andere ‘kop haar’

zoals in het dialect zo mooi gezegd

wordt. Hoe kun je die weerbarstige

haartjes in de plooi krijgen?

Het belangrijkste van alles is een goeie
snit en de juiste (niet altijd de
goedkoopste) producten gebruiken.
Model en kleur? Daar kan over gepraat
worden.

In het uitvoeren van je taak krijg je

hulp van een jonge spring- in- ’t veld.

Ja, dat is Céline. Zij staat altijd klaar om,
met haar vele ervaring, mij te helpen. Ook
in het WZC zal zij vlug haar draai vinden.
Zij zal gezwind de bewoners naar het
kapsalon brengen en, na een kapbeurt,
terugbrengen. Wie bedlegerig is maken
wij mooi op de afdeling.

Je heb natuurlijk nog een leven naast je

beroep. Huisdieren, hobby’s enz..

verdienen ook wat uitleg.

Wij hebben een hond, een Mechelse
herder. Een doodbraaf dier uit het asiel.
Koken: ik kom met alle aspecten van het
koken in aanraking vermits mijn
levenspartner kok is in zijn eigen
restaurant.
In de winter doe ik aan ‘spinning’ (Vraag
mij in het kapsalon wat dat is)!
In de zomer ben ik wandelaar-begeleider
van minder mobiele mensen bij ‘Effen
weg’ Bij de wandelclub de
‘boerenkrijgstappers’ zijn mijn vriendinnen
en ik regelmatig van de partij om te
stappen en … natuurlijk om bij te praten.
Fietsen en lezen staan ook regelmatig op
mijn verlanglijstje.

Miriam, In primeur, Wat zou je ervan

vinden, samen met onze bewoners, een

naam te kiezen voor je kapsalon?

Dat zou natuurlijk super zijn. Als de
directie hiermee akkoord gaat, en Iemand
van de ergo mij de nodige praktische
hulp biedt wil ik er zeker voor gaan!

Super, wij kijken er naar uit!

Ik denk dat je de ‘geknipte’ kandidaat

bent om vanaf deze zomer een nieuwe

wind te laten blazen, niet rond maar

‘op de hoofden’ van onze bewoners.

Veel succes!

Myriam Peleman

TEN HUIZE VAN....

Het nieuwe kappersteam !!

Foto boven: onze vorige Kapper

Etienne op de dag dat hij op

pensioen ging. (hier met Ingrid en

Rosanne)
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Vaderdag 2020. Het feest zou opgeluisterd worden door een deel van Dynamic

Symphonic Band (Olv Geert Baetens) inclusief vendelier. Regenachtig weer gooide

roet in hun optreden. Dat kan je hebben als de iets grotere activiteiten buiten

plaatsvinden.

Onder: de mannen lieten het echter niet aan hun hart komen: het geschenk en de

hapjes waren top.

(Merk op: sinds half juni dragen alle bewoners bij het verlaten van hun kamer

eveneens een mondmasker. Niet overal kan immers de afstand van 1,5 m

gegarandeerd worden.)

FOTOHOEK

De gebeurtenissen in beeld.

Kerstvers vrijwilliger Carlos in het voorjaar op

stap met Adrienne op de duofiets.

De banden stonden toen nog plat. De batterij

was niet voldoende opgeladen en het was koud.

Sinds 1 juni zijn wij terug gestart met ritten op

de duofiets. Mét mondmasker en bescherming

op de zitplaatsen.

Het eten smaakt, maar feestelijk samen eten zoals

we hierboven in de polyvalente zaal zien, geeft toch

een extra dimensie.

Vooral op afdeling Vlasbloem zijn veelvuldig raamgesprekken gevoerd. Later zijn

we op de meeste afdelingen geëvolueerd van 'plexiglasgesprekken' met 1

familielid naar gesprekken met 2 familieleden zonder plexiglas maar met

mondmasker.

Vandaag zijn bezoekers beperkt welkom op de afdelingen zelf. (op afspraak en

onder voorwaarden)

Wandelingen in het voorjaar, warm ingeduffeld

zonder mondmasker.

Vandaag is het wel even anders...
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Beste bewoners, familie,

Beste mewerkers van het WZC,

Dankbaar zijn we voor de vlotte en

aangename samenwerking in deze iets

minder aangename tijden.

We zijn gestart met een “lockdown” en

hielden iedereen buiten. Sorry hiervoor

maar een keuze hadden we niet. Wij

danken jullie om dit te respecteren.

Wij hebben 4 bewoners gehad die COVID

positief testten. Vandaag worden zij

allen als genezen beschouwd.

Overlijdens rechtstreeks door covid

hebben we niet gehad.

Wel hebben wel overlijdens gehad door

andere oorzaken.

We hebben ondanks de corona-

maatregelen ons uiterste best gedaan

om dit zo menselijk mogelijk te laten

gebeuren.

Wij bieden jullie onze innige deelneming,

en excuses voor deze moeilijke periode.

Waar staan we vandaag?

Maatregelen worden afgebouwd, bezoek

is weer toegelaten, onze deuren gaan

meer en meer open. Het zonnetje schijnt

binnen.

MAAR het virus is er nog, het blijft in

onze maatschappij aanwezig.

Daarom blijven wij hameren op de

belangrijkste algemene maatregelen.

Ben je ziek, dan kom je niet naar het

woonzorgcentrum.

Houdt steeds rekening met de

bekende term “social distancing”.

Hoe losser wij zijn, hoe meer het

maskergebruik nodig is.

In ons wzc is maskergebruik daarom

een verplichting.

Was of desinfecteer je handen bij

binnenkomen en buitengaan.

Hou je bij bezoek bij je familielid, ook

al heb je zin om alle bewoners aan te

spreken.

Wij volgen aandachtig de evolutie op,

met een bang hartje.

Onze bewoners zijn onze purperen

heide. Prachtig in de zon. Onze

levensvreugde.

Doch wij allen zijn potentiële kleine

vlammetjes, die deze prachtige purperen

heide in lichterlaaie kunnen zetten.

Daarom blijven wij verder hameren op

deze veiligheidsmaatregelen.

Wij danken jullie om deze te respecteren.

Bruno De Gendt

HOEKJE VAN DE DOKTER

Covid - 19: Corona-virus

COVID-19, voluit coronavirus disease
2019, is een besmettelijke ziekte die

wordt veroorzaakt door het virus SARS-

CoV-2, een van de coronavirussen. De

voorheen onbekende ziekte werd eind

2019 voor het eerst opgemerkt in

Wuhan, hoofdstad van de Chinese

provincie Hubei, en verspreidde zich

vervolgens in drie maanden naar

andere delen van de wereld. Vanaf 11

maart 2020 was er volgens de normen

van de Wereldgezondheidsorganisatie

(WHO) officieel sprake van een

pandemie, de coronapandemie.

De ziekte wordt verondersteld een

zoönotische oorsprong te hebben.

De belangrijkste symptomen van

COVID-19 zijn koorts, hoesten en

kortademigheid.

Daarnaast komen diarree, buikpijn,

verlies van reukzin en smaak en

vermoeidheid voor.

Een deel van de besmette personen

heeft milde of helemaal geen

symptomen. Echter met name bij

personen met een verminderde afweer,

zoals ouderen en chronisch zieken, kan

de ziekte uitlopen op een ernstige

longontsteking met soms dodelijke

afloop.

De ziekte-overdracht vindt vooral plaats

via hoesten en niezen, waarbij

besmette druppeltjes of aerosolen

worden uitgeademd, die dan

vervolgens door anderen worden

ingeademd, die aldus eveneens besmet

raken.

Sinds januari 2020 wordt er wereldwijd

naarstig gezocht naar een

geneesmiddel voor COVID-19. Ook

wordt er gewerkt aan een vaccin tegen

SARS-CoV-2.

In elke editie van ons voormalig infokrantje nam onze CRA Dr Bruno de Gendt het woord om

één of ander medisch aspect te belichten. In 'Samen thuis' is dat niet anders. In deze editie

spreekt hij, hoe kan het ook anders over : Corona.

Wat is Covid - 19 volgens Wikipedia (= een encyclopedie op het internet)

Als een virus met een heiligennaam,
zich snel verspreidt van staat tot staat
kijk jij vanaf twee hoog uit jouw raam,
naar mij die toch de straat op gaat.
Jij ziet mij naar de supermarkt gaan
met een Albert Hein-tas in mijn hand.
Voor de winkel ga ik in een rij staan
waar krijtstrepen zorgen voor afstand.

Dan zie ik jou van boven naar mij staren
en ik zou jou graag ontmoeten, maar
die hoop moet ik voor nu laten varen,
want wij kennen beiden het gevaar.
Als jij en ik deze tijd overleven,
dan zal ik jou een fijne knuffel geven.

Robin Kerkhof, 2020-03-25

Coronagedicht: wachtend op aanraking
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Het kruisje en de knuffel voor het slapengaan leerde hen dat er

naast mama en papa nog Iemand was, die hen graag ziet. De

Vader die in de hemel is.

Later waren de drie weesgegroetjes bij het slapengaan vaste

routine en een stimulans om kinderen duidelijk te maken dat er

veel redenen zijn om dankbaar te zijn: voor het leven, voor je

ouders, voor je peter en meter voor de mooie schepping.

Die hemelse Vader die je zo graag ziet, dat je elke dag opnieuw

de kans krijgt om voor mama en papa een schat te zijn! Soms

lukt dat niet goed en hebben papa of mama zich op jou heel

boos gemaakt, omdat je niet hebt gedaan wat papa en mama

hebben gevraagd. En dan komt het moment van de Eerste

Communie om samen met Jezus aan tafel te mogen gaan.

De laatste jaren echter merken we een nieuwe trend. Het zijn de

kinderen, die hun ouders naar de kerk brengen.

In de school horen zij de verhalen over Jezus en vriendjes of

vriendinnetjes, die hun eerste communie willen doen. En waarom

willen ze dan met Jezus aan tafel?

Jezus heeft ons getoond dat wij allemaal kinderen zijn van

dezelfde hemelse Vader…broers en zussen van mekaar en….beeld

van God die Liefde is.

In het paradijsverhaal dat we lezen in de bijbel zag God dat het

goed was.

Maar het liep fout door de appel waarvan de eerste mensen

hebben gegeten.

De appel is een beeld van de relatie met God en van de mensen

met elkaar.

Maar als die relatie wordt verstoord; dan worden mensen boos

op mekaar en op God.

Wij kunnen kiezen voor Jezus als vriend of voor de dwarsligger,

die je influistert alleen je eigen zinnetje te doen.

Wie Jezus als vriend wil moet Hem natuurlijk eerst leren kennen.

Daarom moeten kinderen zich laten onderdompelen in wat Jezus

ons zegt.

Ook Jezus liet zich onderdompelen in wat we in de bijbel kunnen

lezen.

Dat onderdompelen heet het doopsel.

In de eerste eeuwen van het christendom werd dat toegediend

na een voorbereidingsperiode van twee jaar en gebeurde dat

doopsel in de paaswake meestal samen met de ouders.

Die voorbereidingsperiode was nodig om mensen duidelijk te

maken wat de essentie is van het christelijk geloof.

Het is géén vrijblijvend gebeuren maar het ter harte nemen van

wat Jezus ons heeft getoond tijdens zijn leven hier op aarde.

Zorg voor elke mens en zeker voor de meest kwetsbare en

uitgesloten mensen: blinden, doven, stommen, verlamden,

zondaars enz..

Daarom wordt nu in enkele sessies aan de ouders en hun

kinderen de betekenis van doopsel en eerste communie geduid.

We merken dat op dat gebied heel veel volwassenen in hun

kinderlijk geloof zijn blijven steken en verstoken zijn van de mooie

symboliek, die in de sacramenten zoals doopsel en Communie is

te ontdekken

Dat heet nu catechese voor volwassenen en gebeurt heden ten

dage in aansluiting met de wekelijkse eucharistieviering op

zondag.

Of hoe kinderen nu hun ouders het geloof leren ontdekken,

boeiende momenten zijn dat!

Louis Bruyland,diaken

Om je Eerste Communie te doen… moet je daarvoor gedoopt zijn?

De liturgische kalender

juli 2020:
zondag 5 juli: 14e zondag door het jaar:

Ik ben zachtmoedig en nederig van hart.

zondag 12 juli: 15e zondag door het jaar:

De parabel van het zaad

zondag 19 juli: 16e zondag door het jaar:

De parabel van het onkruid tussen de tarwe

zondag 24 juli: 17e zondag door het jaar:

Een schat, verborgen in een akker

augustus 2020:
zondag 2 augustus: 18e zondag door het jaar:

Allen aten tot ze verzadigd waren

zondag 9 augustus: 19e zondag door het jaar:

Heer, zeg me over het water bij U te komen

zaterdag 15 augustus: TEN HEMELOPNEMING VAN MARIA

zondag 16 augustus: 20e zondag door het jaar:

Vrouw, ge hebt een groot geloof

zondag 23 augustus: 21e zondag door het jaar:

Ik geef u de sleutels van het Rijk der hemelen

zondag 30 augustus: 22e zondag door het jaar:

Wie mij volgt, moet zichzelf verloochenen

september 2020:
zondag 6 september: 23e zondag door het jaar:

Wanneer uw broer gezondigd heeft, wijs hem dan terecht

zondag 13 september: 24e zondag door het jaar:

Vergeven tot zeventig zevenmaal

zondag 20 september: 25e zondag door het jaar:

Zijt Gij kwaad omdat Ik goed ben?

zondag 27 september: 26e zondag door het jaar:

De tweede kreeg spijt en deed toch de wil van zijn vader

15 augustus: Maria

Hemelvaart: in sommige

contreien ( bvb Antwerpen -

Sint - Niklaas) ons ook een

feest van moederdag
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Zomer - nazomer:

De echte zomervakantie is op 1 juli gestart, de zomer kan

nog eventjes verder duren. Op weerkundig vlak kunnen we

zeggen dat de zomer begint op 1 juni en eindigt op 31

augustus. Dit betekent echter niet dat er in september,

oktober en zelfs november geen zomerse dagen meer

kunnen zijn. We spreken dan van een nazomer. In de loop

der jaren werden er verschillende namen gegeven aan deze

nazomers, gelinkt aan de dagen en de daarbij horende

patroonheiligen. Er is bijvoorbeeld de Sint-Michielszomer

(rond 29 september) en de Sint-Maartenszomer (rond 11

november). In Nederland zegt men ook wel eens een

oudewijvenzomer. De laatste jaren spreekt men vaker van

een Indian Summer, overgewaaid van Noord-Amerika. Hoe

het ook genoemd wordt, het komt allemaal op hetzelfde

neer: de zomer die zich nog eens een (laatste) keer laat

zien. Er zijn geen criteria waaraan een nazomer moet

voldoen om officieel die benaming te krijgen. De zon die een

paar dagen volop schijnt in september, oktober of

november en een zomers gevoel zijn voldoende om er over

te spreken. Meer nog dan een weerfenomeen is het een

gevoel. Mensen genieten en profiteren er volop van. Een

laatste keer genieten van een terrasje of een dagje aan zee

voor die lange, sombere, koude wintermaanden aanbreken.

Nazomers in Europa ontstaan gewoonlijk door een

hogedrukgebied dat boven het Europese vasteland blijft

hangen en storingen op afstand houdt. Tegelijkertijd wordt

er vanuit het zuiden droge en warme lucht aangevoerd. De

nachten zijn weer langer waardoor het ’s avonds sneller

afkoelt en er een groter temperatuurverschil is tussen dag

en nacht. Begin september halen we makkelijk nog 25

graden. Tegen eind september is dat dan 20 tot 25 graden.

In het verleden zijn er in oktober al temperaturen gemeten

tot 25 graden. Heel uitzonderlijk was het zelfs in november

nog 20 graden.

Wat er ook van zij, wat er ook nog gaat komen… Geniet er

van!

wzc zonnewende, september 2019


