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Een kijk op de voorbije maanden

VOORWOORD

Van deze toestanden zijn

we gelukkig verlost. Albert

en Mariette die voor het

eerst hun kleinkind

zien...vanachter glas...

Het zijn toestanden die we

niemand toewensen.

Links: Tijdens de

zomermaanden waren er

een paar fijne momenten

van gezellig 'samen zijn'.

Eén daarvan was zeker en

vast het optreden van de

beiaardier met een mobiel

klokkenspel. Romain

poseert met plezier.

Tijdens deze Corona - maanden is immens veel in de tuin gewerkt.

Mensen hadden er de tijd voor. Eén aspect van die tuin blijft een

ambetant gegeven: het onkruid. We mogen het niet meer bestrijden

met pesticiden dus moeten we op zoek naar alternatieven.

We hebben een rare zomer achter de rug.

Raar op vele manieren. Raar omdat we veel

dingen niet konden en mochten doen. Raar

omdat alle voorziene planningen gewoon

afgeschaft of uitgesteld werden. Een ronde

van Frankrijk is normaal gezien de start van

de vakantie. Dit jaar kon de ronde pas in

september worden gereden. De 2 °

Coronagolf heeft ons sneller overspoeld dan

we ooit hadden kunnen vermoeden. We

hadden die eerder in het najaar verwacht.

Intussen gaat het leven verder. Zo ook voor

het infokrantje ‘Samen thuis’.

In de rubriek ‘ten huize van…’ zijn er een

aantal nieuwe medewerkers op algemene

diensten bijgekomen. We kozen voor deze

editie om de nieuwe pastor Claudine

Defreyne in de te interviewstoel te laten

plaatsnemen. Haar taak bestaat voor 100%

uit communicatie, dus lijkt het ons logisch

dat onze lezers haar vooraf al wat beter

leren kennen. Kwestie van niets steeds te

moeten vragen: ‘wie zeide gij?’

Absoluut niet nieuw is het hoekje van de

dokter en nog minder nieuw is de steeds

weerkerende vraag: ‘neem ik dit jaar een

spuit tegen de griep of niet?’ In tijden van

Corona zal het moeilijk zijn om de

symptomen van Corona te onderscheiden

van die van griep. Maar dat die griep er dit

najaar weer aankomt, zoveel is zeker. Dr. De

Gendt vertelt er ons meer over.

Eén van de kenmerken van Corona is dat

men tijdelijk de reukzin kan kwijt zijn. En

laat dat nu net één van de zintuigen van

een mens zijn die Myriam bespreekt in het

derde deel van ‘De zintuigen’.

In oktober is er traditiegetrouw de

missiemaand. Louis vertelt ons hoe deze dit

jaar zal beleefd worden én welke de

betekenis er van is.

Mensen met een weelderige tuin kunnen

tijdens deze najaarsmaanden iets meer

gerust op beide oren slapen. Het onkruid

houdt dan immers een winterslaap.

In tuinen zoals die in ons wzc is onkruid een

probleem. Sinds een paar jaar mag men

immers geen pesticiden meer gebruiken om

onkruid te bestrijden. Elke tuin heeft zo zijn

probleemzones. Bij ons zijn dat

voornamelijk de enorme oppervlakte aan de

tuinpaden. De Vlaamse Milieumaatschappij

geeft ons tips om op de verschillende

plaatsen in onze tuin het onkruid te weren.

Tips waar iedereen misschien wel wat kan

mee doen.

Voor de rest zijn er geen verrassingen in dit

krantje: veel kwaliteit en hopelijk voor de

lezers een bron van informatie en een

lichtpunt in de komende winterse dagen.

Nb : ‘Samen thuis’ is ook altijd te bekijken

op onze website. Tik wzc Sint Antonius

Grembergen in. Op het openingsblad zie je

dan het aanbod. Onderaan de lijst kan je de

meest recente versie van ‘Samen thuis’

openen.

Corona heeft in ons wzc, net zoals daarbuiten, veel

impact op het dagelijkse leven. Het verschil met 'de

buitenwereld is dat de meeste activiteiten niet

stilgevallen zijn. Zij zijn kleinschaliger geworden. De

dagdagelijkse ergo- en animatie activiteiten op de

afdelingen zijn blijven doorgaan. (Enkel de

afstandsregels en het gebruik van mondmaskers bij

verplaatsingen zijn erbij gekomen.) De grotere

cafetaria activiteiten zijn op een aangepaste manier

naar de afdelingen doorgeschoven.

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

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

Bewoners die verbleven in kortverblijf (situatie 8/9/2020)

RietvRietveld:eld:

Roger Waegeman (Dendermonde)
Adriana De Casper (Dendermonde)
Celina De Ridder (Dendermonde)

Vlaspit:Vlaspit:

Luc Van Langenoven (Lebbeke)
Lea Scholliers (Dendermonde)
Willy Moens (Dendermonde)

Jarig in oktober

Jarig in november

Leon Keppens - 04/10/1925

95 jaar - Vlaspit Kamer 0152 A

Martha Verberckmoes - 06/10/1940

80 jaar - Vlaspit Kamer 0146 A

Denise Poppe - 07/10/1937

83 jaar - Rietveld Kamer 115 A

Henriette Verhelst - 09/10/1931

89 jaar - Klaverweide Kamer 0216 A

Christiane De Ruyte - 10/10/1939

81 jaar - Klaverweide Kamer 0218 A

Maria Huyck - 12/10/1931

89 jaar - Vlasbloem Kamer 0044 A

Pierre Arbyn - 16/10/1945

75 jaar - Vlaspit Kamer 0157 A

Paul De Blende - 17/10/1945

75 jaar - Vlaspit Kamer 0144 B

Luciaan Van Hoorebeeck - 19/10/1931

89 jaar - Klaverweide Kamer 0203 A

Leocadie Aubroeck - 25/10/1938

82 jaar - Vlasbloem Kamer 0041 A

Irena Verstraeten - 26/10/1937

83 jaar - Vlaspit Kamer 0150 A

Marietta Geerinck - 03/11/1925

95 jaar - -Rietveld Kamer 0175 A

Herman Burghgrave - 11/11/1933

87 jaar - Vlasbloem Kamer 0060 B

Maria De Keyzer - 20/11/1928

92 jaar - Klaverweide Kamer 0226 B

Jerry De Brandt - 20/11/1948

72 jaar - Vlaspit Kamer 0163 A

Daniel Vandermosten -21/11/1948

72 jaar - Vlaspit Kamer 0144 A

Ivonne Mettepenningen -22/11/1944

76 jaar - Klaverweide Kamer 0202 A

Maria Roels - 02/12/1930

90 jaar - Vlasbloem Kamer 0047 A

Suzanne Van Mol - 03/12/1934

86 jaar - Klaverweide Kamer 0217 A

Germaine Verbeeck - 06/12/1936

84 jaar - Rietveld Kamer 0106 A

Paula Van Cauwenberghe - 09/12/1937

83 jaar - Vlasbloem Kamer 54 A

Marie José Van de Voorde - 10/12/1932

88 jaar - Vlaspit Kamer 0151 A

Simonne Rooms - 11/12/1931

89 jaar - Rietveld Kamer 0104 A

Augusta De Brandt - 13/12/1931

89 jaar - Vlasbloem Kamer 0030 A

Anna Bertin - 13/12/1929

91 jaar - Vlasbloem Kamer 0033 A

Celina Bonnaerens - 13/12/1938

82 jaar - Vlaspit Kamer 0134 A

Marcella Schepens - 22/12/1938

82 jaar - Vlasbloem Kamer 0038 A

Astrid Verhelst - 23/12/1928

92 jaar - Vlasbloem Kamer 0055 A

Diana Moriaux - 24/12/1925

95 jaar - Vlaspit Kamer 0135 A

Leopold De Cooman - 24/12/1932

88 jaar - Vlaspit Kamer 0143 B

Roger Waegeman - 24/12/1930

90 jaar - Rietveld Kamer 0111 A

Julia Alens- 27/12/1932

88 jaar - Vlasbloem Kamer 0052 A

Vlasbloem:Vlasbloem:

Julianus Laureys (Hamme)

Bewoners die verblijven in kortverblijf ( situatie 8/9/2020)

VlasbloemVlasbloem:

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

Vlaspit:Vlaspit:

Alfreda Van Van Nerum (Dendermonde)

RietvRietveld:eld:

Denise Poppe (Zele)

KlaKlavvererweide:weide:
Louisa Van Der Poten (Oudegem)

Hartelijk

gefeliciteerd

Jarig in december
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Nieuwe bewoners in de periode van 8 juni tot 8 september 2020.

Nieuwe bewoners:

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

Serge Simon

(Grembergen)

Rietveld

Coleta Van den Nest

(Grembergen)

Rietveld

Roger Waegeman

(Dendermonde)

Rietveld

Jacqueline De

Ruysscher

(Grembergen)

Vlaspit

Jerry De Brandt

(Dendermonde)

Vlaspit
Dirk Van den Hoecke

(Grembergen)

Vlaspit

Luc Van

Langenhoven

(Lebbeke)

Vlaspit

Edmond De Rop

(Grembergen)

Vlasbloem

Maria

Geesbergen

(Grembergen)

Vlasbloem

Vera Beke

(Dendermonde)

Vlasbloem

Augusta

De Brandt

(D'monde)

Vlasbloem

Glenn Roekens

(Oostende)

Rietveld
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De overleden bewoners (situatie op 12/09)

Vlasbloem
Peerens Etienne

°Hamme 17/03/1939 +25/06/2020

Van De Velde Godelieve

°Buggenhout 07/03/1930 +06/07/2020

Baetens Angela wed. Verbeke Gustaaf

°Grembergen 25/11/1925 +12/08/2020

Vlaspit
Jacobs Renée

°Grembergen 22/08/1925 +23/06/2020

Rietveld
Van Den Nest Alice wed.

De Clercq Roger

°Grembergen 06/09/1930

+05/07/2020

Decaluwé Liesbeth echtgen. De Bruyne

Paul

°Deinze 10/01/1954 +18/07/2020

Van Lembergen Mathildis

°Zele 20/11/1931 +12/08/2020

Achten Irene wed. De Waele Robert

°Hamme 09/10/1928 +20/08/2020

Klaverweide
Boon Fernand echtgen. De Keyzer Maria

°Grembergen 06/01/1927 +11/07/2020

Ruys Paul wed. De Munter Josephine

°Hamme 12/03/1931 +19/07/2020

Matisse Vermeiren (24/07/2020)

zoontje van Femke De Clercq (medewerker Klaverweide) en Yannick Vermeiren.

Medewerkers die een baby in hun gezin mochten verwelkomen:

De medewerkDe medewerkers:ers:

Een jubileum

Imke Teirbrood

In dienst sinds: 01/07/2020

Woonplaats: Dendermonde

zorgkundige Vlasbloem

Ellen De Schryver

In dienst sinds 29/06/2020

Woonplaats: Berlare

Kiné

Jolien Broothaerts

In dienst sinds: 01/09/2020

Woonplaats: Lebbeke

zorgkundige Vlasbloem

Laura Meert

In dienst sinds: 01/07/2020

Woonplaats: Grembergen

zorgkundige Rietveld

Claudine Defreyne

In dienst sinds: 27/07/2020

Woonplaats: Aalst

Pastoraal medewerker

Caitlin De Wolf

In dienst sinds: 01/09/2020

Woonplaats: Dendermonde

zorgkundige Vlaspit

Foto rechts: niet alle feestelingen en data ervan bereiken onze redactie.
Zeker niet tijdens deze Corona - crisis. Die van Willy en Maria (Klaverweide)
echter wel. Ze vierden hun gouden huwelijksjubileum op 27 mei 2020. Een
jubileum zonder al te veel ceremonie. Wegens Corona vloeide de
champagne ook beperkt. Net zoals het aantal aanwezigen. Dochters
Marijke en Els waren er wel bij.

Collegialiteit is in geen geval een harde strijd tussen kennis, status en macht. Het is niet om wie het meeste kracht heeft.
Collegialiteit is gewoon zonder aanzien des persoon elkaar helpen op het werk want dat alleen maakt sterk.
Elkaars afkomst respecteren. Ook van je eigen fouten leren.
Elkaar niet te gaan behagen door je anders te gedragen.
Want om collegiaal te leven, moet je ook vertrouwen geven.

Wat is collegialiteit?

Nieuwe medewerkers:
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Activiteiten in tijden van Corona:

In tijden van corona wordt er veel in de

media geschreven. Veel waarheden, soms

dwaasheden, maar vooral veel vermoedens

van waarheden. En het zijn deze laatste

waar wij in onze sector veel mee te maken

krijgen.

‘Ergens in Vlaanderen is er een
vermoeden dat er een woonzorgcentrum
is waar de bewoners tijdens de ganse
coronaperiode verplicht werden om op
hun kamer te blijven. Zij zouden met
andere mensen nauwelijks contact
hebben. Met moeite kunnen zij een woord
spreken tegen diegene die 3 x daags het
eten brengt. En dan is dat nog kort, want
ze hebben het druk …’
Het zijn deze stereotypen die we dagelijks

horen en die nogal snel veralgemeend

worden. Deze stereotypen doen geen goed

aan het beeld dat buitenstaanders krijgen

van een woonzorgcentrum. Namelijk: ‘Een

hel, er is niets te doen en de mensen

sterven van eenzaamheid.’ Zelfs politici gaan

soms mee in dergelijke verhalen. Bij

zoverre zelfs dat ze woonzorgcentra

verplichten om de deuren open te gooien

en alle bezoek met een minimum aan

limieten toe te laten.

Akkoord, tijdens de grote corona – piek

zullen er in sommige huizen een aantal

sociale activiteiten teruggeschroefd zijn.

Misschien door het gebrek aan

medewerkers, die zelf ziek werden, of

omdat het gewoon niet verantwoord was.

De meeste tijd zal het overgrote deel van de

medewerkers echter de activiteiten

aangeboden en uitgevoerd hebben zoals

voorheen, zij het meer in kleine groepjes of

meer individueel en rekening houdend met

de ‘social distance’.

In WZC Sint-Antonius was dit zeker het

geval. De medewerkers zetten hun beste

beentje voor en zijn altijd in volle sterkte

aanwezig gebleven – uitgezonderd tijdens

de vakantieperiode. Zij bleven hun taken

uitvoeren en staken zelfs nog een tandje bij

waar nodig.

Wat de animatie betreft: grootschalige

festiviteiten in de polyvalente zaal zijn er

niet geweest. Wij kunnen voor de komende

periode ook geen duidelijke gestructureerde

activiteitenkalender samenstellen omdat we

niet weten welke nieuwe regels en

richtlijnen er ons in de toekomst te wachten

staan. We kenden de voorbije maanden

vooral veel kleinschalige activiteiten binnen

en konden toch ook meermaals volop

genieten van een gratis aangeboden

tuinconcert.

Samen (bewoners en vrijwilligers) op stap in

het groene Grembergen op

woensdagnamiddag werd deze zomer niet

georganiseerd. Anderzijds merken we op

dat er nog nooit zoveel in de tuin

gewandeld werd als nu. Voor de mooie

zomer- en nazomermaanden moeten wij

zeker de weergoden bedanken.

De animatieactiviteiten zijn steeds blijven

doorgaan (uitgezonderd de

gezelschapsspelen waarbij men materiaal

doorgeeft, of de samenzang, wat nog

steeds niet mag.)

De bewegingstherapieën worden op de

afdelingen apart georganiseerd. Wat hier

opvalt is dat wanneer men de optelsom

maakt men aan meer deelnemers komt dan

voorheen….De verplaatsing naar de

polyvalente zaal is bv. verder dan een eigen

lokaal op de afdeling en daardoor voor

sommigen minder aantrekkelijk.

Ook eetfestijnen zijn er niet geweest. Deze

werden wel per afdeling georganiseerd (een

ijsfestijn, smoutebollenfestijn, en

binnenkort mosselfestijn… .) of er werd

samen met enkele bewoners zelf wat

lekkers klaargemaakt: koekjes, ijsjes,

fruitsla, perentaart, soep, pannenkoeken, …

en nadien verdeeld over alle bewoners van

de afdeling.

Het is echter een feit dat de bewoners van

de vier zorg-afdelingen elkaar weinig of niet

hebben kunnen ontmoeten. (Enkel vanop

afstand in de tuin) En het sociaal contact

met de familie was (en is) steeds beperkt

gebleven. En dat is een zeer spijtige zaak.

Maar is dat ook niet zo bij mensen die thuis

wonen? (Als zij zich tenminste aan de

corona maatregelen hielden/houden.) Wij

kunnen het ons niet permitteren om

bepaalde maatregelen aan ons laars te

lappen als we daarna tot de vaststelling

moeten komen dat er een corona-uitbraak

is.

Immers, eens corona binnen de muren is,

wordt het heel moeilijk om het virus af te

remmen, en dan pas wordt het echt op

sociaal gebied een ramp.

Er werd steeds getracht om een goed

evenwicht te vinden tussen het welbevinden

en de algemene veiligheid van ieder die bij

ons woont en leeft. En rekening houdend

met het praktisch haalbare en uitvoerbare.

De cijfers zijn momenteel opnieuw in

stijgende lijn, versoepeling van het

familiebezoek (verruimen van de bubbel),

meer algemene activiteiten zit er

momenteel niet in.

Eén ding is echter zeker, wij doen en zullen

al het mogelijke doen om het verblijf in het

WZC zo aangenaam mogelijk te maken.
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Tip van de kiné

Geen groots opgezette 14 - daagse van de valpreventie dit jaar. Het mag er ons echter niet van weerhouden om op een gezonde manier te

bewegen. De medewerkers van de kiné zijn het best geplaatst om ons enkele nuttige tips mee te geven. Maar iedereen moet wel beseffen

dat dit enkel een aanzet is. Gezond bewegen is iets dat wij allemaal met een beetje zelfdiscipline onszelf moeten opleggen. Bij de volgende

oefeningen is geen extra materiaal nodig, iedereen kan deze op elk moment gemakkelijk uitvoeren.

Hou je vast aan de achterkant van je bed of aan je rollator. Zet de remmen op !

Elke dag een beetje bewegen houdt je jong en fit

6.
Vanop de stoel:
Hef de knie 10 x zo hoog als je kan.
Doe dit zowel met de linker - als met de rechterknie.

5.
Terwijl je op de stoel zit:
Schuif 10 x de linkervoet naar voor.
Doe dit ook met de rechtervoet.

4.
Zit neer op een comfortabele stoel.
Ga 10 x op de tenen staan.

1.
Ga 10 x
op de tenen staan

3.
Tik zijwaarts op de grond.
Doe dit 10 x links en 10 maal rechts.

2.
Hef je knie zo hoog je kan.
Doe dit 10 x
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Een voorstel waar de bewoners blij mee zouden zijn: Piano:

Tweedehands te beschikking (Gino)

Inventarisatie van de volksspelen: we bekijken wat in het

WZC aanwezig is en geven dat eventueel een plaats op de

afdelingen/Kavertje 4.

De inventarisatie is ondertussen afgerond, het

spelmateriaal kan gebruikt worden

(dag per afdeling + ontsmetten zodat COVID-veiligheid

wordt gewaarborgd.)

• Klassieke muziek: 1x/maand uurtje organiseren

• 1xjaar gaan zwemmen

• Optreden met accordeon: familie bewoner van

KLW?

• Koken: confituur, croques maken, bakken

• Lapjes haken, breien

• Kaarten (eens ruimer bevragen wie dit wil doen ook

op beveiligde afdeling.)

• Voorstellen uitstappen Vlassenbroek, Priester

Poppe, Paling eten….

• Bibliotheek ook op de beveiligde afdelingen

• Ook steeds vraag naar tijdschriften

• Boeken over ‘t Ros Beiaard

• Kunsttentoonstelling

• Er is weinig interesse in tuinactiviteiten, de dames

onder de bewoners zijn wel graag met bloemen

bezig

• De overgrote meerderheid van de huidige

activiteiten worden enorm gewaardeerd: bingo,

wandelingen, fietsen, hoger/lager, krant lezen,

voorlezen…..Een DIKKE PLUIM VOOR HET ERGO-

ANIMATIETEAM

2. Lichamelijk welbevinden:

Bij dit onderwerp werden volgende 3 vragen gesteld:

• Wat vind je belangrijk om je lichamelijk goed te

voelen?

• Merken medewerkers je gezondheidsklachten op?

• Kunt u bij medewerkers terecht met

gezondheidsklachten?

Bij deze bevraging kwamen we tot de conclusie dat pijn

het zwaarste weegt op het lichamelijk welbevinden.

Bewoners vinden zeker dat medewerkers oog hebben voor

hun fysisch welbevinden. Toch zijn ze zelf niet altijd

geneigd om klachten, zorgen of pijn kenbaar te maken of

te delen. We deden toch een oproep om dit WEL te doen.

Mogelijke actie: tijdens dagelijkse zorg regelmatig peilen

naar het welbevinden van de bewoners zodat we toch de

nodige hulp kunnen aanbieden.

Bewoners vinden het ook spijtig dat medewerkers soms

bepaalde beloftes vergeten… .

Toch vinden ze de medewerkers behulpzaam, tactvol en

vriendelijk. Ze hebben het volste vertrouwen in de

zorgverlening

Bewoners genieten van hun bad en vinden bewegen

belangrijk om kwalen te voorkomen

Ook vragen bewoners naar iets meer respect voor privacy

bvb. in badkamer

Gebruikersraad juni 2020
In juni werd de gebruikersraad op de 4 zorgafdelingen

apart georganiseerd. De bijeenkomst werd telkens

begeleid door Ingrid Baetens, verantwoordelijke Zorg,

samen met een medewerker /diensthoofd van de

afdeling.

Doel:

• Peilen naar persoonlijke interesses, zodat we de

activiteiten hieraan kunnen aanpassen.

• Tevredenheidsmeting i.v.m. infrastructuur,

onderhoud, veiligheid, bejegening… .

• Voorkeuren/wensen bevragen m.b. t. de

maaltijden zodat we hier, in de mate van het

mogelijke, rekening mee kunnen houden

1. Interesses bewoners:

Er werd een document opgemaakt dat door elke bewoner

kan ingevuld worden zodat algemene maar ook

individuele activiteiten hieraan kunnen aangepast worden.

We ontvingen van een 35-tal bewoners een ingevuld

document. De overige bewoners zullen bevraagd worden

door de medewerkers van de afdeling, ergotherapeuten

en de referentiepersoon dementie, zij vullen de

documenten ook verder aan.

In tuinactiviteiten is weinig interesse. Het blijkt echt wel te

gaan om tuinieren: het bv. zaaien en onderhouden van

een groetentuin. Interesse om in de tuin te vertoeven

daarentegen is enorm. Dat hebben we tijdens de voorbije

zonnige maanden meer dan voldoende gemerkt.

Foto rechts: Huishoudelijke activiteiten vindt iedereen wel

fijn. Op korte tijd iets mooi en/of lekker maken is niet

alleen leuk om aan deel te nemen, ook om naar te kijken.
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vervolg gebruikersraad:

3. Maaltijden

Bewoners waren het er vrijwel unaniem over eens dat het

eten lekker en gevarieerd is, de keuken werd alom geprezen.

Ook de tijdstippen van de maaltijden, vindt men goed. 1

bewoonster vroeg om haar wasmoment ofwel voor 8u te

plannen ofwel na half 9 na het ontbijt omdat het anders

regelmatig teveel naar middagmaal opschuift.

Het seniorenrestaurant wordt in deze COVID-periode enorm

gemist, in de eerste plaats voor het sociaal contact en in

mindere mate omdat de keuzemenu wegvalt.

Opmerkingen /suggesties voor bij het ontbijt:

• 1x gekookt eitje om de 2 weken?

• Uitgebreide ontbijten worden zeer gewaardeerd

• Soms krijgen bewoners van open afdelingen geen

keuze wat beleg betreft, dit punt werd ondertussen

aangepakt. (En terug in de herinnering gebracht)

Opmerkingen /suggesties betreffende het middagmaal:

• Soep wordt unaniem als heel lekker beschouwd. 1

bewoner zou liever meer soep krijgen, dit werd

ondertussen gerealiseerd. (Mag soms met gebakken

korstjes zijn, deze dan wel apart aanbieden).

• Liever meer gestoofd witloof, asperges, rosbief….

• Extra servet bij de soep?

• 1x/week krijgt men een vers klaargemaakt papje; dit

mag meer zijn; ook is er een vraag naar rijstpap met

bruine suiker

• Eens frequenter pasta? (slechts gevraagd door een

beperkte groep)

Opmerkingen /suggesties voor het avondmaal:

• Hier zou men wat meer afwisseling willen.

• Kippenwit en pilchards heeft men minder graag

• Wordt zeer gesmaakt: dinsdagavondmaal; kaas;

smeerbaar beleg; haring, maatje…

• Eens meer op het menu zetten: fricandon, maar dan

dikke snede; kop met mosterd

• Voor wie het kan eten: eens Frans brood of pistolets?

Deze bedenkingen werden allemaal doorgenomen met het

diensthoofd van de keuken, zodat er rekening mee kan

gehouden worden.

4. Infrastructuur

• Onze instelling wordt door de bewoners als heel huiselijk en

gezellig ervaren, zowel de kamers als de

gemeenschappelijke ruimten.

• Op de beveiligde afdelingen is men tevreden over de kamers

zowel qua oppervlakte als qua indeling.

• Op de open afdeling is men vragende partij voor een

ruimere kamer met douche, zeker bij rolwagenbewoners of

waar men een tillift moet gebruiken.

• Het onderhoud van de kamers is zeer goed, alles wordt heel

netjes schoongemaakt.

• Ruimte voor eigen meubels dient men zeker te behouden.

• Sommige kamers worden als veel te warm ervaren

• Intercom: wanneer iets wordt meegedeeld, eventueel aan te

kondigen met een signaal. Reeds door pastores opgevolgd.

• De badkamer met parkerbad wordt als te klein ervaren (op

de open afdelingen).

5. Sociale contacten

• Medewerkers zijn respectvol en staan open voor vele

vragen. Ze hebben oog voor eenzaamheid en verdriet van

de bewoners. Een vriendelijk woord wordt als heel belangrijk

aangegeven en doet dikwijls veel deugd.

• Bewoners vinden hun onderlinge sociale contact heel

belangrijk, vandaar dat het seniorenrestaurant toch erg

gemist wordt.

• In deze COVID-periode wordt bezoek ook erg gemist.

• Externe activiteiten vindt men zeker de moeite waard

• Livingwerking is zeker een meerwaarde.

6. Algemeen

Bewoners voelen zich thuis in het WZC en zijn over het algemeen

heel tevreden.

We nemen de aangebrachte bedenkingen en de voorstellen mee

om zo de kwaliteit van onze dienstverlening nog verder te

verbeteren.

Verslag: Ingrid Baetens, verantwoordelijke Zorg

Een verjaardagsfeest op Vlaspit in tijden van corona:

op de afdeling zelf (en niet in feestzaal De Brug) , 1,5

meter van elkaar verwijderd en in beperkte groep.

Maar het eten is supperlekker.

Een tuinactiviteit binnen op Klaverweide. Je moet er

natuurlijk wel je handen voor vuilmaken. Planten

worden groter, dan moet je ze verpotten. De mensen

met groene vingers kan je er zo uithalen...
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1. Luc Appermont (°1949)

Hij presenteerde op radio 2, 33 jaar lang het

programma ‘De zoete inval’.

Vanaf de jaren ’70 presenteerde hij op de

BRT televisie: ‘Binnen en buiten’, ‘Het staat

in de sterren geschreven’, ‘de pak de poen

show’, ‘Baraka’, en ‘Sterrenwacht’.

In 1990 maakte hij de overstap naar VTM

(‘Waagstuk’, de talkshow ‘Luc’, ‘U beslist’ en

‘Het mooiste moment’.

In 2015 huwde hij met Bart Kaëll.

2. Armand Pien (°1920 – 2003)

Hij was 37 jaar weerman bij de BRT, later

VRT.

Van opleiding was hij licentiaat wiskunde en

tot zijn laatste levensdag was hij op het KMI

te vinden in Ukkel.

3. Dick Passchier (°1933-2017)

Een Nederlandse presentator op de NCRV

waar hij o.a. samen met Barend Barendse in

de jaren ’70 ‘Spel zonder grenzen’,

‘Tweekamp’ en ‘Stedenspel presenteerde.

4. Danny Verstraeten (°1955)

Foto van Danny samen met Nadine de

Sloovere. Een foto van toen ze startten met

het VTM nieuws en nu.

Vanaf 1979 werkte hij bij de VRT als

radioverslaggever van verkeersinformatie.

Vanaf 1989 is hij, tot op vandaag,

presentator van het nieuws op VTM. Van

1990 tot 2006 presenteerde hij ook nog

‘Telefacts’.

5. Regine Clauwaert (°1942)

In 1961

begon ze bij de BRT als presentatrice van

‘Zoeklicht’. Later ook ‘Tienerklanken’,

‘Tenuto’, ‘Zeskamp’, ‘100 000 of niets’, de

trekking van de Nationale Loterij en

‘Kunstzaken’.

Van 1997 tot aan haar pensioen in 2007 was

ze netmanager bij Canvas.

6. Sigrid Spruyt (°1964)

Vooral bekend als nieuwslezer op de VRT

(van 1991 tot 2007) Ze besloot te stoppen

als nieuwslezer omdat ze allergisch was aan

schmink. Later bleek dat het gewoon was

omdat ze zich niet meer thuis voelde op de

nieuwsdienst. Van 2007 tot 2010 ging ze aan

de slag bij radio 2 Antwerpen. Daarna nam

ze ontslag om meer tijd te kunnen

spenderen aan haar echtgenoot: Raymond

van het Groenwoud. Vandaag is ze wel nog

steeds docent Nederlands voor

anderstaligen.

7. Lieven Verstraete (°1962)

Van opleiding licentiaat geschiedenis. Vanaf

1988 werkt hij bij de nieuwsdienst van de

radio. In 1999 gaat hij naar de VRT als

verslaggever in de Wetstraat. In 2003 start

hij bij het journaal. Sinds 2018 presenteert

hij ‘De zevende dag

8. Freek Braeckman (1979)

Hij heeft een diploma van Germaanse talen.

Hij is vooral bekend als nieuwslezer op de

VRT vanwaar hij in 2017 overstapte naar het

VTM nieuws.

In 2011 nam hij deel aan het ‘Groot Dictee

der Nederlandse Taal’. Met amper 4

schrijffouten is hij de enige bekende

deelnemer die dit niveau ooit kon bereiken.

Tussendoor werd hij in zijn jeugd nog 25

keer Belgisch kampioen in een schermen.

In 2009 won hij het programma 'De slimste

mens' met één seconde verschil van een

toen nog uit de kluiten gewassen Bart De

Wever.

DE RAADSELHOEK (Vorige keer!)

De raadselhoek van vorige editie (juli -

augustus - september) was blijkbaar geen

gemakkelijke. Vooral de oude gloriën

waren voor velen onbekend. Misschien

een moment om hen beter aan jullie voor

te stellen. We illustreren hen met een

foto van hoe ze er nu uit zien en hoe ze

vroeger waren.

Niemand van de deelnemers had de

juiste namen doorgegeven.

De prijs blijft dus in onze kast staan.

Volgende keer meer geluk!

Het duurt 24 tot 26 uur voordat een ei

klaar is om gelegd te worden door de kip?

Elke dag ééntje is dus een prima

gemiddelde voor jouw kippen.

Een ei weegt normaal tussen 45 en 75

gram.

De kolibrie legt het kleinste ei. Het ei

weegt maar 0,5 gram.

Als je een ei lang in azijn legt lost de schil

helemaal op, je houdt een doorzichtig ei

over.

Als je wilt weten of een ei rauw of

hardgekookt is, moet je het ei even laten

draaien. Als het ei makkelijk rond z’n

middelpunt draait, is het gekookt. Als het

heen en weer wiebelt tijdens het draaien,

is het nog rauw.

Het verschil tussen bruine en witte eieren

heeft niets te maken met de kleur van de

pluimen van de kip. Wel met die van de

oorlellen. Kippen met rode oorlellen

leggen bruine eieren, kippen met witte

oorlellen witte eieren. Een verschil in

smaak is er niet.

De schaal van een ei is erg sterk. Een kippenei kan een gewicht tot 4 kilo dragen, een

struisvogelei zelfs het gewicht van een volwassen persoon!

Kuikens hebben een speciale tand om een ei te breken? Na de geboorte valt deze tand

vanzelf uit.

De kiwi (een loopvogel) legt in verhouding het grootste ei van alle vogels. De vogel zelf

weegt amper 1,7 kilo, maar legt wel een ei van 450 gram. Het uitbroeden duurt dan ook

2 maanden.

De dooier van een ei is geler als de kip geel voedsel zoals maïs heeft gegeten.

(BRON: Het Zilverkrantje, wzc De Zilverlinde, mei 2020)

Wist je dit ??

Interessant om te weten...
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ZOEK DE WOORDEN (Dé perfecte concentratieoefening)

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.

ANALYSE - BEIGE - DROGEN - EISEN - GELIEFD - GILDEMEESTER -

HEIDEVEN - HOOSWATER - KOEST - KORAN - MEMORISEREN -

MENORA - NAGEL - NAPPA - OKAPI - OOGGETUIGE -

OVERPEINZING - PLAAG - RATEL - RENTE - SPRINT - TAROK -

TEKST - TEUGEL - TOREN - VULPEN - WROEGING

HORIZONTAAL

1 kamerverhuurster 7 land in Zuid-Amerika 8 tennisterm 10

bordspel 11 plek 13 annexus 14 slee 16 civiel ingenieur 17

gewicht 18 mager 20 bijwoord 22 ongehoorzaam 24

rijksuniversiteit 25 jaargetijde 27 veldfles 29 grappenmaker

30 sterke drank 31 cijfer 33 staat in Amerika 35 grondtoon

36 mislukken 38 noordzuid 39 masker 40 met name 42

voorzetsel 43 gewicht 45 dat is 46 bloem 48 liefdesgod 50

frisdrank 52 bosgod 53 beroep.

VERTICAAL

1 kledingstuk 2 zwaardwalvis 3 Sovjet-Unie 4 ter plaatse 5

opschik 6 Algemeen Voortgezet Onderwijs 7 metalen

staafje 9 hevig 10 flard 12 harde klap 15 kerkgebruik 16

golfstok 19 en omstreken 21 soort appel 22 boetedoening

23 dwingeland 24 boekvorm 26 vochtig 28 zet 31

rubbersoort 32 verlichtingsmiddel 33 kledingstuk 34 pl. in

Turkije 37 lichamelijke opvoeding 41 Ned. dagblad 42

Europese hoofdstad 44 vogel 45 Spaanse titel 47 elektrisch

geladen deeltje 49 vogel 51 administratietroepen 52 frater.

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.

BARET - CARRE - ECARD - EENDER - ERFGOED -

ERFLEEN - EVENAAR - FICHE - FIXEER - GALEISCHIP -

HEIEN - KLEINBEHUISD - NOTOIR - OPENHEID -

PARANOIDE - PEREN - POEHA - POKER - PRAAG -

RAKETGRANAAT - RUINE - SCHERP - TARWE - ENGER

- TOKIO - VERBALISANT - WASHOK

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)
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DE 7 ZINTUIGEN

Geur en smaak !!

'Tegeltjeswijsheden' over geur en smaak !

Het smaakzintuig is één van de 5

zintuigen van mensen. Het smaak- en

reukzintuig werken samen om er voor te

zorgen dat we eten en drinken kunnen

proeven en ruiken.

De zintuigen 'horen' en 'zien' kwamen in

vorige edities aan bod. Nu krijg je een paar

wetenswaardigheden over 'ruiken' en

'proeven'.

Waarom eens niet onze neus steken in een

paar levensfases?

Iedere moeder weet het: een onrustige

baby wordt gekalmeerd door dicht bij

mama te zijn. Een krijsende baby

’s nachts in slaap krijgen? Al is hij nog zo

klein, heerlijk in een warm nestje liggen

met vertrouwde geuren, dicht bij mama en

papa in het grote bed: de baby wordt

onmiddellijk een lief, slaperig engeltje!

Hiervoor wil hij of zij gerust iedere nacht

eens de keel open zetten!

Het proberen waard: leg een (ongewassen)

T-shirt van mama bij de baby in het bedje.

In veel gevallen zal de geur kalmerend

werken en slaapt iedereen als een roos!

Groenten- en fruitpapjes: dat is een ander

paar mouwen. Niet alleen in de film raakt

de keuken onder gesmeerd door die lieve,

schattige peuter als het niet naar zijn

smaak is. Maar … geef een koekje en geen

kruimeltje gaat verloren!

Naar mate je ouder wordt leer je andere

smaken kennen en waarderen: Witloof en

spruitjes zijn hiervan de beste voorbeelden.

Wist je dat herinneringen worden

opgeslagen aan de hand van geuren?

Je associeert de geur van buiten gedroogde

was met je thuis, of het bos na die

regenbui herinnert je aan je kind zijn.

De geur van pannenkoeken en wafels

roepen dan weer onmiddellijk gezelligheid

op en brengt je het water in de mond. En

wat dacht je van de geur en de smaak van

smoutebollen op de kermis?

Laurier en tijm in de worteltjes, een

kruidentuiltje in de soep, muskaatnoot in

de aardappelpuree… Is de kok deze kruiden

vergeten in het gerecht dan proef je dit

onmiddellijk!

Onze smaak- en reukzin heeft echter ook

nog een andere functie. Zij zijn een

belangrijke alarmsignaal bij bedorven

voeding, denk maar aan zure melk. Giftige

stoffen zoals rook waarschuwen bij brand.

Aromatherapie is dan weer aangewezen

om mensen tot rust te brengen. De

mensen van de ergo zijn al lang overtuigd

van kalmerende werking van de natuurlijke

geur van lavendel, rozen, vanille…

Wist je dat je geurtjes via de

airconditioning kan verspreiden? In Japan

wordt dit gebruikt om de stemming van de

werknemers te verbeteren.

Wat dacht je van opwekkende citroen in de

ochtend, de ontspannende geur van hout ‘s

middags en in de namiddag een heerlijke

bloemengeur om de concentratie nog even

vast te houden?

Zelfs in kledingzaken en grootwarenhuizen

worden tegenwoordig bepaalde geuren

verspreid om klanten in de juiste sfeer

onbewust aan te zetten tot kopen.

Heren, op café een pint drinken met

‘mate(n)’, eens doorbomen over de koers

en de voetbal, een kaartje leggen of eens

vogelpikken. Moet ik nog meer zeggen om

de échte cafésfeer met de nodige

‘proevertjes’ op te roepen?

Dames, het artikel kan onmogelijk

afgesloten worden zonder een woordje te

zeggen over parfum.

Niet elk geurtje is per definitie een parfum.

Er wordt namelijk onderscheid gemaakt

afhankelijk van het percentage

geurbestanddelen, hieronder lees je de

verschillen…

Het is eigenlijk zo dat een geurtje dat meer

geurbestanddelen bevat, ook langer blijft

hangen en dus ook duurder is.

Kies je voor de o zo vertrouwde 4711 of

verkies je de geur van jasmijn, rozen of

oranjebloesem?

Jammer genoeg worden onze neuzen,

groot en klein, recht en krom voor ’t

ogenblik verborgen achter een

mondmasker. De coronabeestjes vallen ons

ademhalingssysteem aan. Laat ons met

zijn allen alle voorzorgsmaatregelen

nauwgezet volgen en zo de monstertjes uit

de wereld verbannen zodat wij fier onze

blote curieuze neuzen terug in de lucht

kunnen steken!
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Reeds een aantal jaren mogen

openbare diensten geen pesticiden

meer gebruiken in hun onderhoud van

parken en terreinen.

Dat betekent dat naast je gemeente

ook scholen, ziekenhuizen,

kinderdagverblijven, zorginstellingen

en heel wat sportclubs hun terreinen

pesticidevrij moeten onderhouden.

Sinds juli 2017 is het gebruik van

onkruidbestrijders glyfosaat door niet-

professionele gebruikers verboden. Dit

betekent dat je als particulier geen

pesticiden met glyfosaat als

bestanddeel meer mag gebruiken in je

tuin, je oprit of terras. Ook niet als je

nog een voorraad hebt.

Wat is glysfosaat?

Glyfosaat is een

onkruidbestrijdingsmiddel dat inwerkt op

alle planten. Het zit als werkzame stof in

een heel aantal pesticiden. Een bekend

voorbeeld is Roundup.

Waarom zo’n verbod bij particulieren

Het verbod voor de particulier is

genomen vanuit het voorzorgsprincipe

omdat er risico’s bestaan voor de

gezondheid en het milieu. Wie op

professioneel vlak pesticiden toepast,

heeft daarvoor een licentie nodig. Deze

licentie krijgt men pas na het volgen van

de nodige opleiding. Dit betekent dat een

tuinaannemer nog wel pesticiden met

glyfosaat mag gebruiken bij zijn klanten

als hij over een licentie beschikt.

Als je over een grote tuin beschikt, zoals

bij ons in het woonzorgcentrum, en men

mag onkruid niet bestrijden met

pesticiden dan heb je wel een probleem.

Manueel onderhouden met mes en hark

is bijna onbegonnen werk. Tegenwoordig

ziet men ook mensen aan het werk met

een onkruidbrander. Dat is effectief, maar

het moet regelmatig herhaald worden en

men moet echt wel een zware

professionele machine hebben, anders is

dat enorm tijdrovend. Bovendien ook

gevaarlijk om je ganse tuin in brand te

steken...

Vooral het onkruid op de enorme

hoeveelheid vierkante meters

klinkerpaden is bijna onbegonnen werk.

Wanneer we surfen naar de website

www.vmm.be/zonderisgezonder dan

krijgen we tips om de probleemzones aan

te pakken.

Op oprit, terras en tuinpaadjes

Als een verharding voldoende gebruikt

wordt, kan krijg je geen kruidgroei. Je

‘stapt’ dan de kruidgroei weg. Je krijgt wel

kruidgroei in de lente en de herfst omdat

je het terras in die periode weinig of niet

gebruikt. Je krijgt ook kruidgroei als je

verharding veel groter is dan je nodig

hebt, en dus een flink deel niet gebruikt.

(zoals bij ons in het wzc)

Om geen last te krijgen van allerhande

onkruiden en mossen is de beste

oplossing dus om zo weinig mogelijk te

verharden, alleen maar daar waar het

echt nodig is en waar je er vaak gebruik

van zal maken.

Wanneer je zoals in ons wzc met die grote

hoeveelheid vierkante meters hebt, dan

zit je met een probleem (de oprit,

parkings, rond de vijver,..)

Onkruid tussen bomen en struiken

Tussen bomen en struiken vestigen zich

allerlei soorten planten: kruiden en

grassen, maar ook houtige planten. Dat is

geen probleem, dat is normaal.

Naakte bodem komt niet voor in de

natuur, toch niet lang. Veel planten, die

vaak als onkruiden aanzien worden zijn

erop gericht om snel open plekken in te

nemen. Ze kiemen snel, groeien snel en

zorgen snel voor veel zaad dat makkelijk

verspreidt. Voorkom dus dat stukken

grond onbeplant zijn. Je moet dus het

onkruid voor zijn en er snel planten

zetten die je mooi vindt, dan is de kans

op het ongewenste onkruid veel kleiner.

Een natuurlijk bos herbergt vier lagen.

Van hoog naar laag zijn dat een

boomlaag, een struiklaag, een kruidlaag

(=bodembedekkers) en een strooisellaag

(= oa dode bladeren). Het nabootsen van

al die lagen in je beplanting is ook ideaal

om ongewenste plantengroei tegen te

gaan. Als je niet op elke laag planten

voorziet dan zullen er van nature planten

beginnen groeien die deze plek innemen

(= onkruid).

In borders

Een border is een aanplant met

kruidachtige planten of klein blijvende

sierstruiken of heesters. Een border is

geschikt als overgangsbegroeiing tussen

hoge en lage elementen in de tuin.

Ongewenste planten kunnen tussen de

gewenste groeien.

Hoe voorkomen:

Door een trapsgewijze opbouw van de

beplanting krijgen alle planten voldoende

licht en lucht. De lage planten komen

vooraan, dan de middelhoge en

daarachter de hoge die op hun beurt

aansluiten bij de struiken of haag.

Laat afgestorven plantendelen staan

zonder de stengel door te snijden. Veel

planten hebben holle stengels. Als u die

doorsnijdt, loopt er bij regenweer

gemakkelijk water in. De plant rot

gemakkelijker. Na een regenperiode

gevolgd door vorst, bevriest de plant en

sterft af. Afgestorven plantendelen leveren

een bijdrage aan de biodiversiteit als

schuilplaats en voedsel voor heel wat

beestjes.

Alternatieven

Onkruid wegnemen gebeurd best door te

wieden.

Schoffel en hark heb je niet nodig. Die

zorgen immers voor verstoring van de

bodem, waardoor éénjarige ongewenste

kruiden kans krijgen om te groeien.

Grassen groeien heel gemakkelijk in een

zonneborder. Haal ze weg door ze met de

hand uit te rukken. Je kan ze meestal niet

met de wortel en al uittrekken maar je

hebt in elk geval de meeste grassprieten

en een deel van de wortels mee. Dit heet

‘grazen’. Als je dat in het voorjaar een

keer of twee doet dan krijgen de vaste

planten op die manier een voorsprong op

de grassen.

GOED OM TE WETEN....
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vervolg van een gifvrije tuin

Braakliggende gronden blijven niet

onbegroeid. Al snel zullen pioniersplanten

de bodem koloniseren. Dit mag nooit uw

langetermijndoelstelling zijn.

Hoe kan je dit voorkomen

Tracht braakliggende grond zo snel

mogelijk in te zaaien.

U kunt dat bv. inzaaien met een mengsel

van akkerkruiden zoals klaproos,

korenbloem,...of van groenbemesters zoals

phacelia, boekweit en gele lupine. Het

eerste jaar is geen beheer nodig.

Maai in oktober als u een permanente

bloemenakker wil. Een bloemenakker is

geschikt voor matig voedselrijke en lichte

bodems, niet voor zware kleibodem noch

voor bemeste teelaarde. Laat het maaisel

een week liggen zodat de zaden vrijkomen.

Doe het maaisel weg en bewerk lichtjes de

bodem in het voorjaar. Op een verstoorde

bodem zullen de zaden kiemen en krijgt u

opnieuw een bloemenakker.

Als u gedurende het tweede jaar bomen en

struiken plant, kunt u zich beperken tot het

weghalen van het maaisel en het verstoren

van de bodemlaag. Zo kunnen de gevallen

zaden kiemen. Na drie tot vier jaar sluit het

kronendak en is er gebrek aan licht.

Alternatieven

Door het intensief maaien verdwijnen

spontaan vele ongewenste éénjarigen en

komt er een natuurlijke graslandvegetatie

in de plaats.

In gazon:

Een gazon dat maar één soort gras

herbergt, is een heel onnatuurlijke situatie.

Andere grassen en ook bloeiende planten

zijn volkomen normaal in het gazon.

Kweekgras
Hoe kan je dit voorkomen

• Laat het maaisel liggen (=

mulchmaaien.) Zo verarm je de

bodem niet en verhoog je de

concurrentiekracht van het

'gazongras' ten opzichte van

kweekgras.

• Maaien op zich is een goede manier

om de vestiging van kweekgras te

voorkomen, de plant kan daar niet

goed tegen. Wanneer het

regelmatig kort gemaaid wordt, zal

het kweekgras na een tijd

verdwijnen.

Mos
Er zijn meerdere oorzaken voor mos in

gazon:

Mos komt in het gazon vooral voor op

vochtige en schaduwrijke plaatsen, vaak

waar de afwatering slecht is. Mos geeft een

mooi groen tapijt op schaduwrijke plaatsen.

Gras is een typische plant voor zonnige

plaatsen. Op schaduwrijke plekjes is de

concurrentiekracht van mos groter dan die

van gras. Gras zaaien heeft dus alleen zin

op zonnige plaatsen. In de schaduw zal

steeds opnieuw mos groeien.

Hoe voorkomen

• Leg geen gazon aan in de schaduw.

Mos groeit daar beter dan gras

• Leg geen gazon aan in vochtige

zones. Mossen groeien er beter dan

gras

• Leg geen gazon aan op erg droge,

arme zandgronden. Gras groeit er

nauwelijks

• Accepteer dat mos onderdeel vormt

van een gazon en in feite weinig

nadelen heeft ten opzichte van gras.

• Overweeg een andere plantengroei,

bijvoorbeeld bodembedekkers voor

schaduw, voor stukken die geen

betreding vereisen.

• Ligt het gazon in de zon en is er

toch mosgroei, dan is de bodem erg

vochtig en/of erg zuur.Het is

mogelijk dat de bodem slecht water

doorlaat, bijvoorbeeld door

verdichting. Dat kan je verhelpen

door beluchten. Steek met een

spitvork of woelvork in de bodem en

beweeg de spitvork lichtjes heen en

weer.Als de bodem te zuur is (laat

een analyse uitvoeren), dan kan je

een lichte kalkgift geven in het

najaar. De optimale pH voor een

gazon is tussen 6 en 7. Dit is alleen

zinvol op een zandleem-, een leem-,

of een kleibodem.

• Het is mogelijk dat de bodem slecht

water doorlaat, bijvoorbeeld door

verdichting. Dat kan je verhelpen

door beluchten. Steek met een

spitvork of woelvork in de bodem en

beweeg de spitvork lichtjes heen en

weer.

• Als de bodem te zuur is (laat een

analyse uitvoeren), dan kan je een

lichte kalkgift geven in het najaar.

De optimale pH voor een gazon is

tussen 6 en 7. Dit is alleen zinvol op

een zandleem-, een leem-, of een

kleibodem.

• Maai het gras niet te kort. Door te

kort te maaien, vermindert de

groeikracht van het gazon. Hierdoor

kan het gras de concurrentie met

het mos niet aan. Door iets langer

af te maaien, wordt het gras vitaler

en kan het beter concurreren met

mos.

Alternatieven

• Verticuteer en zaai de kale plekken

opnieuw in met graszaad.

Tweezaadlobbigen (boterbloem, klaver,

madeliefje ...)

Kort grasland hoeft niet vrij van kruiden te

zijn, dat zou onnatuurlijk zijn. Integendeel,

vaak wordt een inspanning geleverd om

een meer gevarieerde kruidgroei te

bekomen, een bloemenweide.

Dit kan door de bodem te verarmen door

minder intensief te maaien en het maaisel

af te voeren. Zo daalt de concurrentiekracht

van het gras ten voordele van de

kruidgroei.

Voorkomen

• Sommige kruiden verdragen geen

intensief maaibeheer. Kruiden die

verdwijnen bij intensief maaibeheer

zijn: brandnetel, distels en

zevenblad. Ook heermoes verdwijnt.

• Kruiden die niet verdwijnen bij

intensief maaibeheer zijn: kruipende

boterbloem, witte klaver, madelief,

paardenbloem. Zorg dat

paardenbloemen niet in zaad

komen.

• Madeliefje is bij uitstek een

tredplant. Het betekent dat de

bodem verdicht is. Dat kan je

verhelpen door beluchten. Steek

met een spitvork of woelvork in de

bodem en beweeg de spitvork

lichtjes heen en weer.

• Laat het maaisel liggen. Zo rijkt de

bodem aan en verhoogt de

concurrentiekracht van gras ten

opzichte van kruidgroei. Dit beperkt

ook klavergroei.

• Paardenbloemen en andere

onkruiden die in een rozet groeien

worden best verwijderd met een

mesje of een onkruidsteker. Dat doe

je natuurlijk best voordat de

planten hun zaad hebben kunnen

verspreiden.

• De meeste onkruiden krijg je uit een

nieuw aangelegd gazon weg door

gewoon te maaien, de onkruiden

verdragen dat maaien niet, gras wel.

Alternatieven

Klavers bestrijd je liever niet. Ze nemen

stikstof op uit de lucht en brengen die in de

bodem. Dat geeft gratis een extra

bemesting aan je gazon.

Hoofdzaak in het onkruidbeheer is qua

gazon relmatig maaien, dan blijft het

onkruid dikwijls vanzelf achterwege. De

strakke tuintjes, daar zullen we wat moeten

van afstappen. Wild met veel variatie en

vooral vol (om ongewenste planten geen

kans te geven.

Verder moeten we misschien ook de klik

maken: is een wat wilde tuin (=verwilderde

?) echt wel altijd zo lelijk….
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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...

We doen het graag, nieuwe medewerkers voorstellen.

Niet alleen omdat het nuttig is om te weten welk vlees

we in de kuip hebben, maar ook en vooral omdat nieuwe

mensen leren kennen altijd interessant is. Claudine, de

centrale gast in ‘ten huize van…’, startte parttime als

pastoraal medewerkster op 27 juli 2020 (jawel, in het

midden van de vakantie en ook in het midden van een

corona-crisis). Zij versterkt daarmee het pastorale aanbod

dat door Ingrid De Meersman en E.H. Paul De Decker de

voorbije jaren werd opgebouwd.

We menen een accent waar te nemen dat niet bij het

onze aansluit en zij beschikt over een achternaam die niet

uit onze contreien afkomstig is. Dat maakt ons extra

nieuwsgierig.

Mevrouw Claudine Defreyne, onze nieuwe pastorale

medewerker, bent u een wijze uit het oosten?

Geen van beiden. Zeker geen wijze en eerder uit het westen

dan uit het oosten. Ik ben geboren in het West-Vlaamse

stadje Izegem op 27 september 1965. Mijn kinder- en

tienerjaren sleet ik in Ingelmunster, een gemeente die in de

West-Vlaamse hoek Tielt-Roeselare-Kortrijk ligt. Vandaar

waarschijnlijk mijn West-Vlaams accent. In 1983 behaalde ik

mijn diploma Wetenschappelijke B aan het Instituut H. Familie

(nu ‘De Bron’) in Tielt en ging in Leuven

Godsdienstwetenschappen studeren.

Geen evidente studiekeuze voor een 18 jarige. Religie, en

levensvragen zijn zaken waar jongeren op die leeftijd

meestal niet mee bezig zijn?

Aanleiding voor deze bijzondere studiekeuze waren de vragen

die ik mij persoonlijk tijdens mijn humanioratijd ging stellen

omtrent geloof, Kerk en samenleving. Via de natuur, de Kerk

en gelovige mensen om mij heen, werd ik zelf gelovig. In een

periode dat dit steeds minder evident werd. Ik wou er het

fijne van weten. Na 4 jaar theologie, filosofie en

menswetenschappen besefte ik dat het terrein moeilijk te

doorgronden is. Tegelijk werd het duidelijk dat in mij geen

geniale godsdienstleerkracht verscholen zat. Wat mij meer

boeide, waren de individuele contacten met mensen en de

diepgaande gesprekken rond geloof en levensvragen. Zelf

was ik daarin reeds een weg gegaan en ik dacht dat pastoraal

werk wel iets voor mij kon zijn, maar ‘misschien binnen 10

jaar’.

Qua studiekeuze geen evidentie, qua uit te oefenen

beroep misschien nog moeilijker in te vullen?

Absoluut, tot hiertoe heb ik ook veel verschillende dingen

gedaan. Ik vond na mijn studies een administratieve job op

het toenmalig ICLZ, de interdiocesane dienst voor liturgie.

Ondertussen kwam mijn leven in een stroomversnelling: ik

huwde in 1989 met Dirk Vannoorenberghe, ook

godsdienstwetenschapper, en er werden drie kinderen

geboren: Maarten, Marieke en Pieter. We kochten een huis

dat we voor een deel zelf verbouwden en moesten hiervoor

ook enkele keren verhuizen. Na de geboorte van Pieter bleef

ik een paar jaar thuis om het huishouden te beredderen. Dit

gaf mij de kans om dat oorspronkelijk idee: professioneel aan

pastoraal werk doen, een basis te geven. Ik volgde aan het

bisdom Gent de opleiding voor pastoraal in Ziekenhuizen en

Ouderenvoorzieningen, deed mijn stage in St. Lucas in Gent

en startte nog tijdens de opleiding in 2000 in AZ. St. Blasius in

Dendermonde.

In mijn vrije tijd – voor zover die er was – deed ik

vrijwilligerswerk in de wereldwinkel van Aalst (tot zelfs de

coördinatie van verbouwingen behoorde daar tot mijn

takenpakket).

Ik deed ook vrijwilligerswerk in de vierde wereld-groep

Mensen voor Mensen, een organisatie waar armen het woord

nemen. Tot op vandaag ben ik aan deze organisatie

verbonden.

Je was ook effectief werkzaam in AZ. St. Blasius te

Dendermonde. Een mastodont van een gebouw met een

immense hoeveelheid mensen. Was dat warme

persoonlijke contact daar mogelijk?

Zeker en vast. Ik heb dat heel graag gedaan maar het was

een voortdurende zorg om het pastorale aanbod tot bij de

patiënten van St. Blasius te krijgen. En omdat de ligduur

steeds verkortte, was er weinig kans tot langdurige

begeleiding. Wanneer bvb patiënten naar de palliatieve dienst

gingen, veranderden die van campus en kon je hen niet meer

opvolgen. Terwijl dat iets is wat je tot op het laatste wil doen.

Ik verwacht dat dit in een woonzorgcentrum toch ietwat

anders is.

Na 10 jaar was de tijd gekomen voor een andere uitdaging:

pastorale ondersteuning van ouder wordende broeders in

een broedercongregatie. Het was de keuze van de provinciaal

en zijn team om de broeders en hun gemeenschappen te

steunen in hun verouderingsproces. De broeders woonden op

verschillende locaties en de pastorale ondersteuning

gebeurde in huisbezoeken. Maar bij elke

provinciaalsverkiezing verkleinde de steun voor het

oorspronkelijke initiatief. Daarom moest ik dit werk afronden

en daarmee ook de vele fijne contacten met de broeders. Dit

werk gaf mij meer inzicht in het religieus leven en de impact

van de secularisatie op het sociaal ingebed Christendom. Een

vraagstuk waarmee iedereen die met geloof, kerk en

pastoraal bezig is, te maken heeft.
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Ik was werkloos en wou iets zinvols doen. Ik ging vrijwilligerswerk

doen in vzw Emmaüs, stilteplek in Aalst, die vormingen organiseert

omtrent kerk en spiritualiteit. Er hoort ook een winkeltje bij. En ik

volgde de voorbije jaren enkele vakken van de Master na

Masteropleiding Pastoraal in Leuven.

In september 2018 kon ik voor een jaar werken als pastoraal

werkster in een tweetalig rusthuis Jette. Daar deed ik mijn eerste

ervaringen op in de residentiële ouderenzorg.

De bejaardensector. Datgene waar je reeds lang naar zocht?

Het pastorale werk is sowieso een functie waar ik toch mijn hart aan

verloren heb. Ik hoop dat in het WZC de contacten met de

bewoners intenser en langduriger zullen zijn. Dat er tijd is om iets

op te bouwen.

Hoe kom je dan toch weer in de regio van Dendermonde terecht?

Een stuk door toeval maar ook door de pastorale aanpak van wzc

Sint Antonius en de congregatie Zorgsaam in het algemeen. Zij

leggen sterk de nadruk op ‘presentie’. Een aspect dat ik heel

belangrijk vind.

Het is ook fijn om de pastorale zorg te kunnen delen met een

collega, maar ik voel mij ook opgenomen in het grote geheel van

zorg dat hier aangeboden wordt. Mijn eerste ervaringen waren heel

menselijk, warm en verwelkomend, zowel vanuit de medewerkers als

vanuit de bewoners. En dat ondanks maskers, gels en

veiligheidsafstanden. Dat geeft een goed gevoel. Ik vond het ook

fijn te ontdekken dat de vroegere aalmoezenier van St. Blasius, E.H.

Paul De Decker, hier aalmoezenier geworden is. We zetten gewoon

onze samenwerking van 10 jaar geleden verder.

Welke zijn de persoonlijke accenten die u bij ons wil uitwerken?

Ik vind persoonlijk contact een belangrijk aspect, en discretie hoort

daar bij. Ik hoop dat ik een vertrouwenspersoon kan worden. Het

discreet omgaan met wat mij

toevertrouwd wordt, is daarbij

belangrijk. Ik zie pastorale zorg als

geestelijke zorg, zorg voor het

spirituele. Daarbij is het gelovige aspect

een belangrijke dimensie van

zingeving, het specifieke terrein dat

aansluit bij mijn opleiding.

Hoe ziet u het pastorale aspect naar de

toekomst evolueren?

We gaan meer en mee mensen krijgen

die het katholieke geloof niet meer

delen. De uitdaging voor ons zal zijn om voor zoveel mogelijk

mensen spirituele zorg aan te bieden, aangezien iedereen in

bepaalde fasen van zijn leven grote levensvragen stelt en hierop een

antwoord moet vinden. Tegelijk moeten we als pastorale dienst

voor de bewoners die hier nood aan hebben, het specifiek

christelijke antwoord op die levensvragen blijven aanbieden.

U bent duidelijk iemand die veel en verschillende uitdagingen

aankan. Nog andere plannen naar de toekomst?

Ik hoop dat ik deze job met voldoening zal kunnen combineren met

mijn opleiding Herborist die ik vorig jaar startte in Gent. Dat sluit

aan bij een belangrijk accent in mijn persoonlijk geloof, nl. de

natuur als Gods schepping die elke mens een thuis biedt en helpt

overleven. Maar met de grote ecologische problematieken wordt

het duidelijk dat wij, ook christenen, anders moeten leren

omspringen met de kwetsbare aarde. Ze is meer dan enkel

onuitputtelijke bron van rijkdom. Mijn man deelt die bezorgdheid en

wil binnenkort een biologisch bedrijf opstarten, waar ik in mijn vrije

tijd ook een steentje aan wil bijdragen. De kinderen die in mijn

eerste pastorale periode nog zoveel zorg nodig hadden, zijn

ondertussen het huis uitgevlogen. Maar ook zij horen nog bij ons

leven, met hun bezoekjes voor het avondeten of om iets te lenen,

hun berichtjes op whatsapp en messenger en hun facebook-

pagina’s vol filmpjes en foto’s.

Ik ben met een nieuwe periode in mijn leven gestart, maar krijg de

kans om het waardevolle van de andere periodes mee te nemen, ik

ben dus hoopvol gestemd. Ik hoop op een goede samenwerking

met de collega’s en uiteraard hoop ik ook op termijn zoveel mogelijk

bewoners te leren kennen en een fijne band mee op te bouwen.

Claudine bedankt voor dit gesprek.

Wij danken u voor uw openhartigheid en zijn onder de indruk

gekomen van uw welbespraaktheid. Dat eerste is waarschijnlijk

eigen aan de functie, dat laatste hadden we natuurlijk wel verwacht.

Veel succes

Vervolg van 'Ten huize van ...'

Nuttig om te weten:

Het taalgebruik bij een persoon met dementie

Het taalgebruik bij een persoon met dementie wordt steeds armer. Personen met dementie krijgen een steeds kleiner wordende

woordenschat. Ze komen moeilijk op woorden of vergeten de betekenis ervan. Zinnen worden daardoor onsamenhangend. Ze vinden het

moeilijk om bij het onderwerp te blijven. In een verhaal loopt vaak alles door elkaar. Steeds dezelfde woorden of zinnen worden herhaald.

Personen met dementie begrijpen ook niet altijd onmiddellijk wat men hen probeert duidelijk te maken. Daarom is het belangrijk dat men

de communicatie met personen met dementie aanpast.

Hieronder enkele tips:

1. Besteed veel aandacht aan het BEGIN van je contact.
Sta dichtbij, voor de persoon en ga op gelijke hoogte staan. Maak eerst oogcontact of lichaamscontact en
spreek de persoon steeds met de voornaam aan. Durf 2 minuten te verliezen! Je wint ze nadien terug.

2. Communiceer TRAAG, EENVOUDIG, WARM en met veel EXPRESSIE.

3. Wees VOORSPELBAAR. Dat geeft personen met dementie een veilig gevoel.
Kondig aan wat je GAAT DOEN, benoem wat je DOET en beweeg TRAAG.

4. Behandel de persoon met dementie als een volwassen persoon. BETUTTEL niet, spreek niet over hem/haar in
zijn/haar aanwezigheid. Fluister niet tegen anderen.

wzc Groep Sint-Franciscus vzw, december 2019
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De Jerusalema challenge.
(Deze dans is terug te vinden op onze face-book pagina en op de website van het wzc.)
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De jaarlijkse griepvaccinatie komt er aan.

Dit jaar is er echter een speciale reden om er aandacht aan te geven.

We zitten in een covid pandemie!!!

Er bestaat een risico dat het griepseizoen samen valt met een COVID piek.

Daarom is het dit jaar zeer belangrijk de risicogroepen te vaccineren. Bewoners van ons behoren tot de risicogroepen. Dus vaccinatie is

ten zeerste aan te raden.

Personeelsleden vaccineren is ook heel belangrijk, om onrechtstreeks jullie als bewoners te beschermen.

Wij wensen door intensieve vaccinatie overbelasting van het gezondheidssysteem tegen te gaan bij een mogelijke COVID piek.

Ook kunnen wij als arts enkel afgaand op de symptomen van een bewoner, geen 100 % onderscheid maken tussen covid of griep, dit

kan enkel door een test.

Dit is het eerste jaar dat de risicogroepen voorrang krijgen bij de vaccinatie. Dus maak jullie geen zorgen. Voor jullie zal er geen tekort

zijn aan vaccins.

Samen zorgen we dat we griep buitenhouden, dank voor de medewerking.

Bruno De Gendt

HOEKJE VAN DE DOKTER

Griep in tijden van corona

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. We hebben steeds

de mondvol over corona, maar met het najaar in zicht komt ook de griep er weer aan. Corona of

niet, die griep laat zich niet tegenhouden.

De GEVALSDEFINITIE

De volgende definitie geldt enerzijds als richtlijn om personen die

mogelijk COVID-19 hebben te identificeren, zodat een PCR-test kan

afgenomen worden, en anderzijds om de epidemiologische

opvolging van de ziekte mogelijk te maken. De huidige

gevalsdefinitie werd gevalideerd door de Risk Management Group

(RMG).

Mogelijk geval Een mogelijk geval van COVID-19 is een persoon

met - minstens één van de volgende hoofdsymptomen die acuut

ontstaan zijn, zonder andere duidelijke oorzaak : hoest; dyspnoe;

thoracale pijn; acute anosmie of dysgeusie; OF - minstens twee (1)

van de volgende symptomen, zonder andere duidelijke oorzaak,

koorts; spierpijn; vermoeidheid; rhinitis; keelpijn; hoofdpijn;

anorexie; waterige diarree (2); acute verwardheid (2); plotse val (2);

OF - verergering van chronische respiratoire symptomen (COPD,

astma, chronische hoest…), zonder andere duidelijke oorzaak.

Radiologisch bevestigd geval Een radiologisch bevestigd geval is

een persoon bij wie de PCR voor COVID-19 negatief is, maar bij

wie de diagnose van COVID-19 wordt gesteld op basis van een

suggestieve klinische presentatie EN een compatibele CT thorax.

Bevestigd geval Een bevestigd geval wordt gedefinieerd als een

persoon waar de diagnose van COVID-19 infectie bevestigd werd

door een moleculaire test (3)

(1). Bij kinderen is enkel koorts zonder duidelijke oorzaak

voldoende om de diagnose van COVID-19 te overwegen tijdens

deze epidemie.

(2). Deze symptomen komen vaker voor bij ouderen, waar een

acute infectie zich atypisch kan uiten.

(3). Moleculaire test: PCR of antigen sneltest. Een PCR test moet

bijkomend uitgevoerd worden als een negatief resultaat bekomen

werd met een antigen sneltest (Rapid Antigentest).

De PCR - test. Een niet echt aangenaam gebeuren. Het

blijft echter wel de enige manier om duidelijk te maken

of men al dan niet besmet is door het Corona - virus.

Onder: de leden van de veiligheidsraad onder leiding van

premier Wilmes. We hopen dat deze raad zich voor het

nemen van beslissingen voornamelijk laat leiden door

experts en niet té veel door motivatiecoaches.
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Missie vindt haar oorsprong in het Latijn Missio : IK zend je…Die ‘Ik’

verwijst naar Jezus die tot zijn apostelen zegt: ‘Zie ik zend jullie naar

alle streken van de wereld om aan alle mensen het goede nieuws te

vertellen. Universeel voor alle mensen overal ter wereld, dat is de

echte betekenis van katholiek en verwijst meteen naar de opdracht,

zending of roeping van de ‘katholieke Kerk’.

Dat goede nieuws heeft Jezus ons tijdens zijn leven voorgeleefd en

getoond. De kern ervan is: We zijn allemaal kinderen van dezelfde

hemelse Vader en dus broers en zussen van mekaar.

Die hemelse Vader is geen bullebak en straffende god, met

menselijke kleine kantjes zoals de Romeinse en de Griekse goden of

de goden van de Azteken. Het is een barmhartige Vader die ons

onze misstappen niet aanrekent maar ons steeds weer nieuwe

kansen biedt om in ons leven beeld te worden van die liefhebbende

Vader. Dat is het verhaal dat we lezen in het scheppingsverhaal:’

Man en Vrouw beeld van God schiep Hij hen’

Die boodschap werd naar alle windstreken uitgedragen door de

talrijke missionarissen, die met handen en voeten de weg van Jezus

zijn gegaan; niet met dezelfde perfectie zoals Jezus maar wel met

hun eigen specifieke vaardigheden en talenten.

Zorg voor zieken zoals Pater Damiaan deed, die een tiental jaar

geleden tot bekendste Belg werd verkozen. De talrijke religieuzen,

die de zorg voor zieken hebben behartigd en aan de basis liggen

van veel zorginstellingen, die in hun naam nog verwijzen naar de

inspiratie van de oorspronkelijke stichters

Ook de zorg voor vrouwen en kinderen hoort daarbij; denken we

maar aan de moederhuizen waar kraamvouwen en hun pasgeboren

kinderen in méér hygiënische omstandigheden werden verzorgd.

De eerste scholen werden opgericht door monniken in de talrijke

abdijen, die her en der door de religieuze orden werden opgericht.

In het Onze Vader bidden we ook: ‘ en vergeef ons onze schulden

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren.’ Dat is wel één van

de moeilijkste aspecten van het christelijk geloof. 'Tot zeven maal

zeventig maal moeten wij kunnen vergeven' zegt Jezus aan Petrus.

Het oude verhaal van Oog om oog, tand om tand wil Jezus

omkeren!

Wie naar het altaar gaat en zich verzoenen laat, moet God en ’t

goed beminnen, haat laat de boze binnen…en Wie naar het altaar

gaat moet offeren het kwaad en zeggen zie mijn zonde (mijn

gemiste kansen) zo wordt het heil gevonden… (Dat zingen wij soms

als intredelied bij de eucharistieviering.)

In de geloofsbelijdenis getuigen wij:

‘Wij geloven in Gods geest, die ieder van ons de kracht geeft om

aan het Rijk van God mee te bouwen.

Wij geloven in een gemeenschap waarin elkeen zorg draagt voor de

ander; waarin eenieder aan de Blijde Boodschap gestalte geeft

door woord en daad.

Wij geloven dat een mensenleven nooit zal eindigen en dat we

hoopvol mogen uitzien naar het eeuwig geluk bij de Vader; wat

Jezus verrijzenis ons heeft geopenbaard.’

Als we dit credo op onze hedendaagse wereld leggen, dan is er nog

heel veel werk aan de winkel.

De missionarissen, die vanuit onze contreien met hun leven

getuigenis hebben gegeven hebben daar gezaaid.

Hetzelfde zaad, dat géén voedingsbodem meer vindt in een

verwaande ik-cultuur; is gekiemd op talrijke ander plaatsen in de

wereld. Die landen zenden nu hun zonen uit…de kerstening gaat

door ondanks alles en vindt goede grond in talrijke bewegingen, die

respect opeisen niet alleen voor mensen maar ook voor de

schepping waarin we leven.

Laudatio Si, de encycliek van Paus Franciscus, die verwijst naar

Franciscus van Assisi, is een blauwdruk voor alle mensen die

bezorgd zijn voor de toekomst van de schepping en de mensheid,

omwille van de ongebreidelde honger naar macht, geld en genot.

De pandemie van Covid - 19 leek een wake-up call te worden voor

de ganse wereld. Maar in de maatregelen door de verschillende

overheden genomen; lijkt de zorg voor de economie op de eerste

plaats te blijven. De Moderne betekenis van missie ligt misschien

daarin om de juiste focus op het welzijn van de schepping en de

mensheid voor ogen te houden...

Louis Bruyland, diaken

Missiezondag 18 oktober

Afbeeldingen van Pater Damiaan. Rechts op latere leeftijd. Links

de afbeelding die op zijn bidprentje ('le père Damien, Aporte de

Lepreux 1840 - 1889')
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Oktober 2020:

zondag 4 oktober: 27e zondag door het jaar:

De wijngaard, verpacht aan wijnbouwers

zondag 11 oktober: 28e zondag door het jaar:

Zie, ik heb mijn maaltijd klaar

zondag 18 oktober: 29e zondag door het jaar:

Geef aan God wat God toekomt

zondag 25 oktober: 30e zondag door het jaar:

De Heer beminnen met heel uw hart

November 2020:

zondag 1 november: ALLERHEILIGEN:

De zaligsprekingen

maandag 2 november: ALLERZIELEN

zondag 8 november: 32e zondag door het jaar:

Daar is de bruidegom! Trekt hem tegemoet

zondag 15 november: 33e zondag door het jaar:

Over weinig waart ge trouw, over veel zal ik u aanstellen

zondag 22 november: 34e zondag door het jaar: CHRISTUS,

KONING VAN HET HEELAL:

Zoals een herder een scheiding maakt tussen schapen en bokken

zondag 29 november: EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT:

Weest waakzaam voor de komst.

December 2020:

zondag 6 december: TWEEDE ZONDAG VAN DE ADVENT:

Maakt de paden van de Heer recht

dinsdag 8 december: ONBEVLEKTE ONTVANGENIS VAN DE HEILIGE

MAAGD MARIA:

Verheug u, Begenadigde, de Heer is met u

zondag 13 december: DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT:

Midden onder u staat Hij die gij niet kent

zondag 20 december: VIERDE ZONDAG VAN DE ADVENT:

Zie, gij zult zwanger worden

vrijdag 25 december: KERSTMIS – GEBOORTE VAN DE HEER:

Het woord is vlees geworden

zondag 27 december: HEILIGE FAMILIE: JEZUS, MARIA EN JOZEF:

De opdracht in de tempel

Eucharistievieringen in de kapel om 10.30 uur:

Rietveld:

9 en 13 oktober, 6 en 20 november, 4 en 18 december.

Klaverweide:

2, 16 en 30 oktober, 13 en 27 november, 11 december.

Gebedsvieringen op de afdelingen:

Vlasbloem en Vlaspit: elke 14 dagen op beide afdelingen. (geen

vast dag en geen vast uur.)

Als de corona - situatie het ons toelaat voorzien we in het najaar 2

extra vieringen:

Maandag 2 november om 10.30 uur:

Eucharistieviering in kapel in het teken van Allerheiligen, Allerzielen

en H. Hubertus (broodwijding)

Maandag 28 december om 10.30 uur:

Eucharistieviering in kapel in het teken van Kerstmis.

Van 21 tot en met 25 september: De week van de dementie

SCHAKELS VERBINDEN, een week om NOOIT te vergeten.

Op 21 september was het wereld Alzheimerdag. Ook hier in het wzc

ouden we dit niet ongemerkt voorbij laten gaan.

Dit jaar kozen we als thema: SCHAKELS.

Ons leven is een aaneenschakeling van schakels die een stevige

ketting vormen.

Deze ketting vormt de regie van ons leven: een schakel met ons

gezin, met vrienden, met sociale contacten, met hobby’s, met ons

verleden,…

Personen met dementie verliezen schakels, bepaalde schakels

worden broos en breekbaar. Zeker in deze woelige tijden van

Corona.

Wij willen hen hierin bijstaan door nieuwe schakels te maken ter

ondersteuning, de breekbare schakels sterker te maken zodat zij

kunnen genieten van kleine dingen.

In de cafetaria werd een tentoonstelling “dementie in de mist”

opgesteld, zowel familie als bewoners konden deze komen bekijken.

Op elke zorgafdeling werd een aangepast activiteitenaanbod

uitgewerkt en uitgevoerd, om (vooral) onze bewoners met dementie

te laten genieten van aangepaste activiteiten.

Een welnessnamiddag, een kookactiviteit, een filmnamiddag, een

creamoment, kwamen aan bod. De bewoners konden vrij kiezen aan

welke activiteiten ze graag deelnamen.

We verzamelden mooie teksten die we konden voorlezen, zowel

bewoners als medewerkers hebben hier aan meegewerkt.

Met schakels kunnen we ook een ketting maken. Onze betrachting

was een zo lang mogelijke ketting te vormen, zodat alle diensten,

afdelingen, bewoners, medewerkers, familie opnieuw met elkaar

verbonden werden. We maakten dit meer visueel door een papieren

ketting te vormen met de aangeboden schakels waarop telkens een

specifieke boodschap stond geschreven. Deze aaneenschakeling van

quotes werd in het woonzorgcentrum opgehangen.

Daar we in de bubbels van de zorgafdelingen moesten werken, is

het uiteindelijk toch een mooie week geworden om NOOIT te

vergeten.

Anja

'Schakels'

De liturgische kalender
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HET ‘LAATZOMERFEEST’ IN EEN CORONAKLEEDJE.

September is normaal de maand waarin we met het wzc samen feest vieren en samen met bewoners, familieleden,

sympathisanten genieten van een lekkere maaltijd en gezellig samenzijn. Het geheel wordt telkens opgefleurd met enkele toffe

randactiviteiten.

De coronacrisis en bijhorende maatregelen blijven ons echter in de ban houden. Het feestcomité wzc Sint-Antonius besliste

dan ook om alle grote activiteiten tot eind 2020 te annuleren.

We gingen op zoek naar een haalbaar alternatief voor het laatzomerfeest.

De uiteindelijke keuze viel op een volledig ‘corona-proof’ afhaalmaaltijd.

We kunnen dan niet genieten van elkaars gezelschap en de ambiance, toch zal het keukenpersoneel u een lekkere maaltijd

(mogelijkheid om in te vriezen) aanbieden en dit kan op 2 tijdstippen:

• 30/10/2020: varkenswangetjes

• 16/12/2020: vispannetje

telkens met een portie puree of frieten (naar keuze).

De keukenmedewerkers zorgen zelf voor de bereiding van de lekkernijen die in porties (maaltijdschaal) te verpakken zijn.

Iedereen kan op voorhand inschrijven en doorgeven welke maaltijd en hoeveel porties hij/zij wenst.

De verpakte maaltijden zullen 30/10 en 16/12 in de namiddag in het wzc kunnen afgehaald worden.

Later ontvangt iedereen nog een persoonlijk schrijven met bijhorende inschrijvingsstrook.

De opbrengst van het dit jaarlijkse evenement worden besteed als extra middelen om projecten/activiteiten ten voordele van

onze bewoners te financieren

Namens het feestcomité

Bernadette De Clippeleir

Algemeen directeur


