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Edito

VADERDAG: 14 juni

Vader, vaken, papa of pappie
Al geraken dichters en zelfs zangers over moeder niet uitgezongen,
toch hebben vaders ook altijd veel respect afgedwongen.
Vader ligt mee aan de oorsprong van het prille begin
samen met zijn vrouwtje als hoofd van het gezin.
Wie koestert dat vrouwtje met zeer veel achting
wanneer ze hem zegt: liefste, ik ben in verwachting.
Hoe bekommerd is vader negen maanden lang!
Omdat er iets verkeerd kan lopen is hij toch zo bang.
Op de dag van de bevalling heeft vader ook pijn;
hij zou zelfs in plaats van zijn vrouw willen zijn.
Maar eens het kindje verlost uit de moederschoot,
is de vreugde bij beide ouders even groot.
Terwijl vader de boorling zijn eerste zoentje geeft
en moeder na de inspanning nog even beeft,
zijn het voor de gelukkige vader – dat is al lang gewetenheerlijke momenten om nooit te vergeten.
Zijn kind is het mooiste en liefste op aarde,
het is voor de jonge vader van onschatbare waarde.
Vader is voor zijn kinderen een toonbeeld van sterkte en kracht,
waar men in zijn gezin na het werk ongeduldig op wacht.
Vader, die in de ogen van zijn kinderen alles kan,
is voor de gelukkige moeder haar allerliefste man.
Vader moet samen met moeder dag en nacht waken
opdat de kinderen later gelukkig door het leven geraken.
Eens de kinderen jarenlang naar school moeten lopen,
moest vader nog harder werken om voor hen alles te kopen.
En later wanneer de schoolbanken zijn achtergelaten,
is men bekommerd iedere dag om over hun toekomst te praten.
Zo kunnen de kinderen van moeder en vader de inzet erven
om gelukkig te zijn, wanneer ze in de toekomst uitzwermen.
Om dit alles wordt vader gans zijn leven door moeder en kind voor zijn toewijding met
onuitputtelijke liefde bemind.
Want het goede voorbeeld door vader gegeven leeft verder in zijn kinderen in hun latere leven.
Daarom zijn karaktersterkte en lieve vaders hun leven lang voor de toekomst van Vlaanderen
van heel groot belang.
J Hellinckx
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Waar het goed is te leven...
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Wist je dat?
Aangezien het op 1 juni Wereldmelkdag is, gaan de wist-je-datjes van deze maand over melk.
…Manneke Pis op Wereldmelkdag een hele dag melk plast? Dit initiatief komt er van Dierenartsen
Zonder Grenzen die de problemen van de Afrikaanse melkketen in de verf wil zetten. Want in
ontwikkelingslanden is melk één van de belangrijkste, soms enige bron van voedsel.
…een koe genoeg melk geeft om 90 glazen per dag te vullen? Dit betekent ongeveer 200.000
glazen in haar hele leven. Het is natuurlijk wel een beetje afhankelijk van het ras en de leeftijd
van de koe.
…één glas melk net zoveel calcium aan je lichaam
levert als 365 gram broccoli? Dat is bijna een volledige
broccoli. Je haalt calcium best uit verschillende
bronnen omdat het uit sommige groene groenten of
noten bijvoorbeeld beter door ons lichaam
geabsorbeerd wordt dan uit zuivel, maar
melkproducten zijn een makkelijke manier om je
calciumpeil aan te vullen en je botten en tanden in
uitstekende conditie te houden.
…er in Japan een bier bestaat dat gemaakt wordt van melk? Het bestaat voor 30% uit melk maar
ziet eruit als een gewoon biertje. Het is op de markt onder de naam Bilk.
…melk veel meer is dan enkel een bron van calcium? Melk is rijk aan eiwitten en calcium en een
goede bron van de vitaminen B2 en B12 en van de mineralen kalium en fosfor. Melk levert een
belangrijke bijdrage aan de inname van essentiële voedingsstoffen en de nutritionele kwaliteit
van de voeding.
…de gemiddelde aanbevolen hoeveelheid zo’n 3 glazen melk per dag is? Je kan dit afwisselen
met een glas karnemelk, een potje yoghurt of plattekaas. Jongeren tussen 12 en 18 jaar en 60plussers hebben van sommige voedingsstoffen, bijvoorbeeld calcium, meer nodig voor
respectievelijk een optimale groei en ontwikkeling, en een goed onderhoud van het lichaam. Hen
wordt daarom aangeraden om vier glazen melk of melkproducten te nemen als bijdrage tot een
gezonde voeding.
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Oude liedjes
Stef Bos - Papa
Ik heb dezelfde ogen
En ik krijg jouw trekken om mijn mond
Vroeger was ik driftig
Vroeger was jij driftig
Maar we hebben onze rust gevonden
En we zitten naast elkaar
En we zeggen niet zoveel
Voor alles wat jij doet
Heb ik hetzelfde ritueel
Papa, ik lijk steeds meer op jou
Ik heb dezelfde handen
En ik krijg jouw rimpels in mijn huid
Jij hebt jouw ideeën
Ik heb mijn ideeën
En we zwerven in gedachten
Maar we komen altijd thuis
De waarheid die je zocht
En die je nooit hebt gevonden
Ik zoek haar ook
En tevergeefs
Zolang ik leef
Want papa, ik lijk steeds meer op jou
Vroeger kon je streng zijn
En god ik heb je soms gehaat
Maar jouw woorden
Ze liggen op mijn lippen
En ik praat nu
Zoals jij vroeger praatte
Ik heb een goddeloos geloof
En ik hou van elke vrouw
En misschien ben ik geworden
Wat jij helemaal niet wou
Maar papa, ik lijk steeds meer op jou
Papa, ik lijk steeds meer op jou
Oh papa, ik hou steeds meer van jou
Papa, ik lijk steeds meer op jou
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Lach van de maand
Jantje komt thuis van school en vertelt trots: "Ik heb vandaag mijn eerste Engelse les gehad.
Nu kan ik ook 'dank je wel' zeggen in het Engels."
Zijn moeder antwoordt: "Dat is goed, want tot nu toe kon je dat nog niet eens in het Nederlands."
******
Op de speelplaats zegt Liesje tegen kleine Jan: “Jammer genoeg kan ik als ik later groot ben,
niet met je trouwen."
"En waarom niet?" vraagt Jan beteuterd.
"Wel," zegt Liesje, "ze trouwen bij ons in de familie alleen onder elkaar: mama met papa, oma met
opa en tante Maria met nonkel Luc..."
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Een blik op het leven van
Meneer Van Nuffel Kamiel
13 uur, siësta tijd, een waterzonnetje piepend door het raam, verblindt meneer niet wanneer hij
volgzaam kijkt naar zijn favoriete tv-programma “blokken”. Slurpend van de zwarte kofie verwelkomt
de goede man iedereen liefkozend met “Ha, men prot”.
Camiel Van Nuffel, al schrijft hij zelf zijn naam met de “letter K”, vergezelt ons sinds maart vorig jaar.
Kamiel is 91 jaar en berustend vult hij de dagen door met zijn wandelstok tot aan het terras te komen
en te genieten van het gebeuren om zich heen met een smeulend sigaartje. Jong van hart over deze
moderne tijd maar toch blijft zijn sterk katholiek geloof, zijn houvast in het bestaan.
Kamiel, zijn ouderlijk huis was gevestigd schuin over ‘den Albatros’ op Terjoden.
Samen met zijn broer en 2 zussen was meneer de jongste van het gezin.
Wanneer zijn vader overleed, moest hij als 16-jarige, een nieuwe rol “steun van
het huishouden” invullen. Concreet betekende dit dat Kamiel ging werken,
vrijgesteld werd van legerdienst en niet voor zijn 25 jaar kon trouwen.
Onder de arm met zijn “aktetas” trok dit jong manneke naar de KBC bank.
Daar heeft Kamiel zich door bankcursussen kunnen opwerken naar kaderniveau,
en tot aan zijn pensioen 42 jaar trouwe dienst gedaan. Na het werk vond hij
plezier in bakschieten, kaarten of biljarten op café “bij Boumon”.
In de bank leerde meneer niet alleen wat de beste beleggingen waren maar
evenzo zijn lieftallig vrouwtje Maria De Troyer kennen. Hij omschrijft haar als
“de” vrouw en moeder die zich voor “200 procent” omringde met haar
warme liefde. Samen vormden ze een hecht huisgezin met 2 zonen waarop
hij ier is en 1 schat van een dochter. Hij genoot van zijn leven als vader.
De kers op al het geluk was de komst van zijn 2 kleinkinderen, een tweeling.
Éénmaal op pensioen had Kamiel het niet moeilijk zijn tijd in te vullen,
hij hield wel van linke wandelingen. In het weekend supporterde Kamiel
voor de voetbal op Terjoden of Eendracht Vooruit.
Tot voor kort ging meneer 2 keer per week kaarten met zijn vrienden in de
Sint- Annakring. Maar of het een spelletje “belotten of bedotten” noemde,
dat laat ik graag aan u, als lezer over .

Op de babbel bij...
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PastoraalLiturgische tinten
Donderdag 11 juni – Sacramentsdag
Sacramentsdag is een belangrijk feest voor de kerk: het gaat over de aanwezigheid van
Jezus in de eucharistie!
Het hoogfeest van het Heilig Sacrament ontstond in de Middeleeuwen en wordt evenals
Drievuldigheidszondag en het Heilig-Hartfeest gevierd in de weken na Pinksteren.
Op dit feest wordt gevierd dat Jezus Christus zichzelf onder de gedaante van brood en
wijn heeft gegeven en altijd onder de mensen wil blijven.
In de theologie noemt men dat de “werkelijke
tegenwoordigheid van Jezus”.
Daarmee wordt uitgedrukt dat Hij daadwerkelijk
aanwezig komt onder ons in brood en wijn.
De eerbied die in de Katholieke Kerk voor de
geconsacreerde heilige Hostie bestaat, wordt op deze
feestdag tot uitdrukking gebracht.
De hostie wordt in een monstrans gezet en de
gelovigen worden er mee gezegend.
Dit jaar valt sacramentszondag dus op donderdag 11
juni.
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Vrijdag 19 juni is het feest van het Heilig Hart van Jezus(dit valt ieder jaar op de 3e vrijdag na
Pinksteren).
God benaderen als een God vol medelijden, als Iemand die echt met ons begaan is, die ons echt
draagt in ’Zijn Hart’ lijkt voor velen te kleinmenselijk.
En toch, lezend in de Bijbel en kijkend naar Jezus, mogen wij ervaren dat wij God ten zeerste
ter harte gaan.
Zozeer zelfs dat Hij zijn eigen Zoon heeft gezonden.
Als medelijdende Dienaar en Herder kwam Hij Gods
liefde voor de mensen openbaren.
Het hart is het symbool van de liefde, wanneer
verliefden naar elkaar een hartje sturen wil dat zeggen
dat men bezeten is van elkaar.
Dat is internationale taal. Daar ligt dan ook de
betekenis van het feest van het Heilig Hart.
Als wij het Heilig Hart van Jezus vereren dan komt dat
hierop neer dat wij dankbaar zijn om de liefde die
Jezus ons heeft getoond door mens te worden als wij.
Door onze fouten en tekortkomingen op zich te
nemen, door Zijn deel aan menselijk leed te dragen,
door ons voor te gaan in de dood.
Jezus wil ons op die manier geruststellen dat ook voor
ons de dood een doortocht is naar Nieuw Leven.

Jezus,
in deze maand van Uw grote liefde en barmhartigheid,
vertrouwen wij alle volkeren aan U toe,
Uw grote wereldwijde Kerk,
opdat Uw vurig minnend Hart mag kloppen in deze soms harde en koude
wereld
en in ons EIGEN LEVEN!
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Lief
leed
&

NIEUWE BEWONERS
VAN DER GUCHT FRANS
Kamer 19
LEMMENS MARIE THERESE
Kamer 25
REDANT RENE
Kamer 104
ANNAERT MARIE JOSE
Kamer 214
AMEYS VITAL
Kamer 116

Afscheid
VAN IMPE MARIA

22/04/2020

MICHIELS SUZANNE

24/04/2020

TEMMERMAN MARIA

28/04/2020
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Beweeg en leef!

DRINK VOLDOENDE
We hebben al enkele warme dagen achter de rug en dan moet
de zomer nog starten. Daarom vestigen we uw aandacht nog
eens om voldoende te drinken.
En neen, geen pintjes of andere alcoholische dranken!
Hoe warmer het wordt, hoe meer je gaat zweten en dit verlies
aan vocht moet je compenseren.
In gewone omstandigheden neem je als volwassene per dag
ongeveer 0,7 tot 1,5 liter water op uit vast voedsel. Dat moet je
aanvullen met minimaal 1,5 liter drank (zes tot acht glazen), bij
voorkeur water.
Als oudere ga je vaak ook al minder eten waardoor je dus minder
vocht uit voedingsstoffen verkrijgt. Tevens moeten we rekening
houden dat de nierfunctie bij ouderen vaak gestaag achteruit
gaat. Hierdoor hebben de nieren meer vocht nodig om
afvalstoffen via de urine af te voeren. Uitdroging komt bij
ouderen ook sneller voor door een verminderde dorstprikkel.
Doorgaans gaat de oudere populatie minder drinken uit eigen
beweging. We moeten er dan ook met z’n allen erop toezien dat
we voldoende vocht tot ons nemen. Een grotere vochtinname is
nodig bij:
- extreme temperaturen
- verblijf op grote hoogte
- verwarmde of circulerende lucht (airconditioning)
gedurende een lange periode
- droge lucht
- ziektesymptomen zoals koorts, diarree en braken (die
een verhoogd verlies van water veroorzaken)
- verhoogd vochtverlies door alcoholgebruik
- inname van bepaalde
geneesmiddelen
- het innemen van vezelrijke
voeding

Beginpositie:
Ga zitten met de voeten op
de grond en de handen aan
het hoofd.
Beweging:
Breng je rechterelleboog en
je linkerknie naar elkaar toe.
Daarna breng je de
linkerelleboog en je
rechterknie naar elkaar toe.
Dit doe je 10 keer
afwisselend.
Eindpositie:
Laat je armen terug naast je
lichaam rusten en je voeten
op de grond.

Je bent de
uitdaging
aangegaan,
super!

Fit en gezond
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DeMEN(S)tie
In een wereld waar de omgeving, de tijd en de mensen die erin voorkomen meer en meer
een raadsel zijn zetten we als naasten van personen met dementie sowieso in op oriëntatie.
Het is heel belangrijk om na te denken over welke informatie je deelt met mensen met
dementie. Info over COVID-19 kan voor deze personen complex en beangstigend zijn. Het is
goed om het nieuws dat gegeven wordt te doseren en af te stemmen op de mogelijkheden
van de personen met dementie.
Met dit uitgangspunt ontwikkelde een referentiepersoon dementie een presentatie die op
eenvoudige wijze de belangrijkste topics van de coronacrisis belicht. Op regelmatige basis
praten over het virus en de maatregelen en gevolgen biedt de bewoners een houvast.
Er wordt onder meer info gegeven over waar het virus vandaan komt, op welke manier het
ook in onze contreien beland is en wat de gevolgen hiervan zijn. Men belicht het feit dat de
straten leeg zijn aangezien alle bedrijven, winkels, café’s, restaurants en scholen dicht zijn. Er
wordt verklaard dat bezoek tijdelijk niet meer is toegelaten uit voorzorg om elkaar niet te
besmetten met het virus. Voorts wordt nog uitleg gegeven over de voorzorgsmaatregelen die
men neemt onder de vorm van het dragen van mondneusmaskers. Tot slot wordt hoop
gegeven dat alles goed komt aangezien er wereldwijd door heel wat wetenschappers gezocht
wordt naar een vaccin.
Binnenkort bij het versoepelen van de maatregelen zal een vervolg gemaakt worden.
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Hoe ziet de zorg er uit ?
De kinesist knijpt er tussenuit.
De logopedist is sprakeloos.
De podoloog zit met kromme tenen.
De keel- neus- en- oor-arts krijgt er een brok van in de keel, voelt zich bij de
neus genomen en wordt een oor aangenaaid.
De oogarts ziet het somber in.
De uroloog voelt aan zijn water dat het niet goed gaat.
De anesthesist is knock-out.
De cardioloog aanschouwt het met bloedend hart.
De dermatoloog krijgt er kippenvel van.
Voor de chirurg snijdt het mes niet meer aan twee kanten.
De hematoloog wordt het bloed onder de nagels vandaan gehaald.
De gastro-enteroloog heeft er de buik van vol.
De internist wordt binnenstebuiten gekeerd.
De diëtiste kan geen pap meer zeggen.
De psychiater snijdt het door de ziel.
De traumatoloog ergert zich bont en blauw.
Voor de apotheker is het een bittere pil.
De neuroloog krijgt er de zenuwen van.
De verloskundige zit met de naweeën.
De gynaecoloog baart het zorgen.
De tandarts ziet er geen gat meer in.
En de patiënt?
Die is er ziek van!
In deze Coronatijd is het niet evident.
Nog even doorzetten en alles wordt weer beter...
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Verdwenen beroepen
… toen de mens, het machine bedacht…

De bareeldraaier bestuurde het draaiwiel voor de slagbomen
in beweging te brengen zodra de trein naderde.
Het durfde weleens 30 minuten duren, zeker ‘s morgens in de
vroegte en met soms 7 wagentjes netjes op een rij.

De kasseilegger sierde onze Vlaamse wegen door het leggen van de
straten en baantjes met hobbelige kinderkopjes.
Het nodige gevloek kwam er aan te pas wanneer het volk die kasseien
trotseerden met hun roestige iets en rammelende carbuurlamp.

Waar het graan hem ‘t liefste vond,
waardoor de wieken
draait.

Ik weet een heerlijk plekje grond
daar waar de molenaar,
maalt.

De melkboer, bakker en kolenboer aan huis
Deze waren niet weg te
denken uit ons straatbeeld.
Duwend op hun triporteur en
schuddend met de koperen
bel, riepen zij ieder veel
belovend toe.

De schoenmaker bleef bij zijn
leest voor het ambachtelijk
vervaardigen van schoenen, laarzen,
sandalen, klompen en moccasins.
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14 JUNI 2020 VADERDAG
Proiciat voor alle mannen in ons WZC!

We vieren mee met...
De jarigen worden later gevierd tijdens het jarigenfeest.
Proiciat aan:

VAN VAERENBERGH ROSA

06/06/1928

TRIEST MARIE-LOUISE

07/06/1931

CALLEBAUT MICHEL

07/06/1925

PERREMAN ODET

08/06/1932

MERTENS CHRISTIANE

15/06/1935

MALDRIE VIVIANE

18/06/1956
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Ingrediënten
(Voor 4 personen)
•
•
•
•

4 bananen
25 gram roomboter
2 eetlepels rietsuiker
75 gram zachte karamel snoep
(fudge)
• 150 ml slagroom
• 4 bollen karame- vanilleroomijs

Banaan met zacht
karamelsausje
en ijs

Bereidingswijze
1. Halveer de bananen (met schil!) in de lengte.
2. Smelt in een koekenpan de boter. Leg de bananen op het snijvlak in de pan en bak ze in
3-4 minuten bruin.
3. Neem de bananen uit de pan. Strooi de suiker in de pan en leg de bananen terug op de
suiker. Laat de suiker smelten en bak de bananen nog 1-2 minuten tot de suiker aan de
banaan plakt (karamelliseren). Leg de bananen met de snijkant naar boven op 4 borden.
4. Schep de zachte karamel snoepjes door het bakvet. Schenk de slagroom erbij en breng
het net niet aan de kook. Laat de karamels in de warme room smelten en roer tot een
gladde karamelsaus.
5. Schep het ijs op de banaan en schenk er de karamelsaus over.

Tip bij een BBQweertje:
Grill de banaan op de nasmeulende barbecue en maak de karamelsaus in een pannetje.
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Train je brein

OPLOSSING OP ZIJN KOP
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