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HET ZOMERT
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Merlinda, zorgkundige De Korenbloem is met pensioen gegaan en dit is niet ongemerkt

voorbijgegaan.

Samen kaarten...

Wat een mooi zicht...

JULI - AUGUSTUS 2020
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Samen een lekker dessert maken. Het heeft

gesmaakt!

Genieten van den buiten, de

bloemen, een ijsje,...
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…hakken eerst door mannen werden gedragen? Eeuwenlang werden schoenen met hakken

alleen door mannen gedragen. Egyptische slagers droegen ze bijvoorbeeld om niet door het

slachtafval te moeten waden, en Mongoolse ruiters bleven met hakken beter in de stijgbeugels

van hun zadel zitten. Tevens werden hakken in die tijd gezien als teken van welvaart en sociale

klasse, niet als onderscheidend in sekse. Pas honderden jaren later werden hakken gezien als de

ultieme vorm van vrouwelijkheid.

…er tot 1818 geen linker- en rechterschoen bestond? De oude Romeinen waren de eersten die

een linker- en rechterschoen maakten. Voor deze tijd was er geen verschil tussen links en rechts

en kon een schoen aan beide voeten gedragen worden. Stel je voor hoe oncomfortabel dat was!

…de oer-Hollandse houten klompen ontwikkeld zijn omdat

het leer van de ‘bestaande’ schoenen niet goed bestand was

tegen al het water? Daarnaast waren leren schoenen voor het

armere volk vaak onbetaalbaar en daarom droegen ze

houten sandalen. Eerst werden deze sandalen nog in de

klompen gelegd, waardoor het contact met zanderige straten

tot een minimum werd beperkt. Later droeg men klompen

gewoon om de blote voet. Door de hoge opstaande randen

had men geen last meer van water en zand.

…schoenen in het oude Egypte gezien werden als een statussymbool? De meeste slaven hadden

geen schoenen of droegen schoenen gemaakt van palmbladeren. Met de arbeidersklasse was het

iets beter gesteld, want zij droegen schoenen van papyrus. Alleen diegene met een hoge status

hadden het recht puntige sandalen te dragen als teken van rijkdom. De kleuren rood en geel

waren gereserveerd voor de allermachtigste. Op deze manier

kon men, enkel door naar de voeten en schoenen te kijken,

zien tot welke sociale klasse iemand behoorde.

…trouwschoenen een hoop bijgeloof met zich meebrengen?

Zo doet de bruidegom in Hongarije een toost op de bruid

door uit haar schoen te drinken en gooit men in China één

van de rode bruidsschoenen (de kleur rood zou geluk

brengen) van het dak. Hier in België mag de bruid haar

trouwschoenen gelukkig aanhouden.

JULI - AUGUSTUS 2020
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Oude liedjesOude liedjes
Samantha - Eviva Espana
Na die mooie warme reis door 't zonnige Spanje

Vergeet ik alles, ik denk alleen nog Spaans

Heel m'n kamer straalt van rood en van oranje

De felle kleuren van de Spaanse zon en maan

De Spaanse furie heeft me zo verward

Dat temperament veroverde m'n hart

Ik hou van dansen en muziek

Eviva España

Van oude trots en romantiek

Eviva España

Een serenade aan 't balkon

Eviva España

Geef mij maar alle dagen zon

España por favor

In m'n handen klepperen de castagnetten

En de lamengo die stamp ik met mijn voet

Ik draag enkel Andalousische toiletten

En op mijn hoofd staat een grote zwarte hoed

Ik hou van vino en van cabial

De Spaanse keuken is een festival

Refrein 2x

Ik hou van dansen en muziek

Eviva España

Van oude trots en romantiek

Eviva España

Een serenade aan 't balkon

Eviva España

Geef mij maar alle dagen zon

España por favor

JULI - AUGUSTUS 2020
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Drie kinderen komen elkaar tegen en beginnen over hun moeder te

praten. Het eerste kind zegt: "Mijn moeder is als een sportwagen. Ze

is mooi en elegant." Het tweede kind zegt: "Mijn moeder is als een

jeep. Ze is stoer en snel." Het derde kind zegt: "Mijn moeder is als

een ziekenwagen. Ze zegt altijd: Doe-dit Doe-dat."

******

Jantje is aan het spookrijden en plotseling hoort hij op de radio dat er

een spookrijder is gesignaleerd op de weg waar hij aan het rijden is.

Hij denkt verbaasd: "Eéntje , ik zie er wel honderd!"

JULI - AUGUSTUS 2020
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In deze zomereditie van het verhaal van de maand laten we Lieve Savonet aan het woord. Lieve,

met haar 75 lentes, is afkomstig uit het Vlaams-Brabantse Kumtich, deelgemeente van Tienen,

alom gekend door z’n suikerfabriek . Zij nam deinitief haar intrek in de Kersentuin half mei,

nadat ze het verblijf aldaar heel positief had ervaren tijdens haar opname op kortverblijf.

Enig minpuntje: ondanks haar talenknobbel begrijpt ze het Brakels dialect niet zo goed. Lieve

vond haar weg naar de Vlaamse Ardennen dank zij haar zoon Koen die hier reeds 10 jaar

woonachtig is. Dit is dan ook de reden voor haar verhuis, dichter bij elkaar komen, maar met

anderhalve meter afstand in deze coranatijden.

Lieve moest reeds 30 jaar terug afscheid nemen van haar man die veel te vroeg heenging na

gezondheidsproblemen. Hij was politie-inspecteur in Anderlecht, waar zij werkte als

studiemeesteres in een school waar volgens haar veel 'deugnietjes' waren. Haar loopbaan in het

onderwijs als studiemeesteres, ook nog in een legerschool in Duitsland en een

verpleegsterschool in St. Gilles, moest ze eveneens om gezondheidsredenen veel te vroeg

beëindigen en vervroegd op pensioen gaan. Haar beste herinneringen daarvan zijn de

legendarische Duvelavonden op vrijdag na schooltijd, samen met de collega’s van de

administratie.

Nu de bezoekmomenten van haar zoon, schoondochter en kleinkinderen door de

omstandigheden op een laag pitje staan, probeert Lieve de tijd te doden door deel te nemen aan

de afdelingsactiviteiten met de ergotherapeuten, zoals zingen, gym of quizzen. Op haar kamer

onderhoudt ze haar sociale contacten met de Vlaams-Brabantse vrienden via Facebook of kijkt

ze naar Blokken en Het Nieuws op TV.

Lieve is heel tevreden met haar rustige stekje bij ons, in de buurt van haar meeste geliefden.

JULI - AUGUSTUS 2020
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Er ging enige tijd overheen voor de jongeling Franciscus met beide voeten op de grond kwam

te staan. Zijn vader had hoge verwachtingen in hem gesteld. Zijn aanzien bij de mensen kon er

alleen bij winnen als zijn zoon publiekelijk optrad. Graag zag hij hem als een goed uitgeruste

ridder ten strijde trekken, al had moeder Pica er haar bedenkingen bij. Wat een eer als hun

zoon als overwinnaar uit de strijd zou komen! Het liep echter anders af. Franciscus belandde in

de gevangenis. Als hij een jaar later uit de gevangenis van Perugia werd vrijgelaten, was hij diep

ontmoedigd, hij voelde zich vernederd en verziekt, onzeker en machteloos. Hij gaf zijn

ridderidealen op en zocht naar een nieuwe zin voor zijn bestaan. Hij walgde van de uiterlijke

schijn van zijn voorgaand leven.

De toenmalige tijdsgeest vertoont merkwaardige gelijkenissen met onze huidige maatschappij.

Heel wat mensen blijken ongelukkig te zijn, hoewel ze meestal geen inanciële problemen

hebben. Ze zijn goed verzekerd en goed ingedekt en leven onwetend over een arme, onveilige

buitenwereld. Pas als zij van onder de stolp waarin hun knus leventje zich afspeelt te voorschijn

komen, weten ze zich kwetsbaar, maar dan gaat ook een ruimere horizon voor hen open van

wat echt menselijk is.

Zich negatief opstellen tegen de samenleving is ook geen oplossing. Wellicht heeft Franciscus

zich ook op een bepaald ogenblik met zijn vader verzoend. Maar om consequent in het leven

door te gaan, heeft de mens een vastere basis nodig, want bij de eerste ontgoocheling geraken

sommigen al vlug buiten adem.

Het is interessant om in de Bijbel te zoeken en te ontdekken waar sommige mensen, die het

allemaal zelf aan den lijve ondervonden hebben, de KRACHT hebben gehad om door te zetten.

Ook zij zijn tegen de onzichtbare God tekeer gegaan en toch konden ze Hem niet loslaten,

omdat Hij sterker was dan zijzelf.

Het is niet altijd gemakkelijk om consequent met onszelf te zijn. Keuzes kunnen ons verder

brengen dan wij voorzien hadden. Daarom moet elke stap, hoe klein ook, een stap van geloof

en vertrouwen zijn. Al denken wij soms dat we aan ons lot worden overgelaten, wij mogen

geen medelijden hebben met onszelf.

Misschien is de zomertijd een gepaste tijd om eens na te

denken en tot rust te komen met een

bezinning in de geest van Sint-Franciscus:

“De kracht om door te zetten”

JULI - AUGUSTUS 2020
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Dit nodigt ons uit om in de zomertijd eens te bezinnen over onze houding tegenover andere mensen.

- Hoe gaan wij om met mensen die een totaal andere opvatting hebben dan wij?

- Zijn wij bang dat de persoon ons niet meer zal loslaten, omdat wij ons laten helpen met onze

problemen?

- Zijn wij bang dat wij door anderen te steunen, onze eigen vrienden kunnen kwijtspelen?

De grote wereldproblemen ontgaan ons niet en onze stem is misschien miniem, maar de weg van

bekering van Franciscus ging ook verder dan hij ooit kon voorzien. Heel wat mensen gingen hem

navolgen. Stilaan groeide zijn invloed en het tij keerde bij de burgerlijke en kerkelijke overheid ten

aanzien van hen die het minder goed hadden.

Dat deed hij niet door de ‘vierde wereld’ te sponsoren, maar door meer respect op te wekken voor de

minsten der mensen van toen.

Heer, ik ben slechts een kleine mens,

een stipje in jouw grote wereld.

Mijn hart verlangt ernaar

om heel even dicht bij U te zijn,

God van mijn leven.

U wil ik vinden, U wil ik horen,

Uw nabijheid heb ik nodig.

U stilt mijn diepste honger.

In U vind ik rust en vrede,

geborgenheid en troost.

15 augustus – Tenhemelopneming van Maria

Mijn hart zingt voor de Heer, Magniicat! Mijn God is mij genadig, mijn vreugde overdadig en ieder

prijst mij zalig: Magniicat!

Wat zingt Maria in dit lied?

‘God neemt het op voor de kleine man.

Machtigen haalt hij van hun voetstuk,

eenvoudigen brengt Hij tot aanzien…’

We mogen Maria als een gezonde volksvrouw bekijken. Zo zien we haar aan het werk in het

evangelie in de Bijbel: een heel menselijke vrouw, zoals we er kunnen vinden bij onze moeders.

Zo is het Magniicat een lied dat tijd en geschiedenis overstijgt. Het is een lied dat dank brengt aan

God, omdat de Almachtige zijn aandacht en genade schenkt aan kleine mensen. Hij is hun ‘Redder’ in

nood. Het is een God die aan de kant komt te staan van de zwakken en behoeftigen, net zoals Jezus

het zal doen. Het Magniicat is uitgegroeid tot een hymne van bevrijding, een profetie van vrede, een

psalm van vertrouwen, een danklied, een liefdeslied en een levenslied.

Door de aanbidding van onze hemelse Moeder Maria vragen wij haar, zoals zij zelf bezingt, de

ommekeer van de bestaande toestanden: God wil een betere wereld, waar de één zich solidair voelt

met de andere, waar men zijn brood kan delen met wie honger heeft, waar men zijn hart kan delen

met wie pijn heeft. Zo staat Maria veel dichter bij ons.

JULI - AUGUSTUS 2020
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AfscheidAfscheid Wat je in je hart
bewaart, raak je
nooit meer
kwijt

Lief
&

leed

Paula Schiettecatte

Paula Detand

Marie-Louise Van den Daele

31/05/2020

18/06/2020

20/06/2020

NIEUWE MEDEWERKERS

Lacra Chiriac, zorgkundige

OP PENSIOEN

Viviane Lanneau, poetsvrouw, ging met pensioen op 1 mei.

Wij wensen haar van harte te bedanken voor haar enthousiaste inzet gedurende de voorbije jaren.

Afscheid nemen is met zachte vingers,
wat voorbij is, dichtdoen en verpakken in
de goede gedachten der herinnering.

JULI - AUGUSTUS 2020
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Fit en gezond

Je bent de
uitdaging
aangegaan,
super!

Beweeg en leef!

Beginpositie:

Ga zitten op een stoel

zonder armensteunen.

Beweging:

Maak nu een scharende

beweging door uw benen

om en om te kruisen.

Afwisselend een zijwaartse

en opwaartse beweging

maken met de armen

afwisselend. 10x.

Herhaal indien mogelijk 3

keer per dag.

Daarna 10 tellen rust.

Eindpositie:

Breng de voeten terug naar

de grond.

CORONAKILOS KWIJTRAKEN

In coronatijden heeft de zetel harder gelonkt, hebben de ijsjes

luider geroepen en heeft dat glaasje bier of wijn harder verleidt.

Ook vielen veel gelegenheden tot bewegen weg. Zoals de

dansnamiddagen of een buiten wandeling maken. Naar verluidt

zijn er toch mensen waarbij de coronakilo’s er goed zijn bij

gekomen.

Maar de tijd is gekomen om terug een beetje te werken aan onze

fysieke conditie. Van zodra we meer in beweging gaan zal dit

niet alleen positief zijn voor onze fysieke conditie maar het zal

ook een positief effect kennen op onze mentale toestand.

Op de kalender staat een divers aanbod bewegingsactiviteiten.

Zo kunnen jullie deelnemen aan staprondes, turnlessen,

voetballen met de tovertafel, pétanque-namiddagen of ietsen

met de duoiets of Motomed®. Alle activiteiten worden in goede

banen geleid door de ergo-en kinetherapeuten.

Daarbij hernemen we ook nog eens ons advies die we vorige

maand in de kijker hebben gezet. Drink voldoende water na of

tijdens de fysieke activiteiten.

JULI - AUGUSTUS 2020
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DeMEN(S)tieDeMEN(S)tie

Tja, wat zal ik zeggen?

Na wekenlang in quarantaine modus te vertoeven binnen het WZC, opende zich voorzichtig een

wereld met opnieuw ontmoetingen. Het organiseren van de meest haalbare en kwaliteitsvolle

contactmomenten, met bijzondere aandacht voor de bewoners met dementie, blijft een uitdaging.

Het coronagebeuren is voor ieder nieuw. 'Samen' zoeken naar de beste situatie vraagt een portie

geduld, maar we komen er zeker wel uit. Weet dat het niet eenvoudig is om een huiselijke

ontmoetingsplaats te creëren binnen de regels van sociale distantiëring en hygiëne. Als familielid

voelt u zich misschien een astronaut die de ruimte binnenwandelt. Weet dat U niet alleen dit gevoel

heeft en dat het oké is om onwennig te zijn. Maar de regels zijn nodig om alert te blijven voor ieders

gezondheidsveiligheid.

Een gezicht herinneren we allen aan de unieke combinatie van ogen, neus, mond, wangen,… . Heel

wat van deze kenmerken zitten hedendaags verstopt achter 'het mondmasker en het plexiglas'.

Sowieso is het herkennen, voor iemand met dementie, al geen evidentie. U moet er u, als familielid,

van bewust zijn, dat jij als persoon achter het masker nu nog een groter raadsel kan zijn voor uw

dierbare, ervaar dit dan niet als minder liefde.

Naast het niet herkennen steekt 'de andere ontmoetingsruimte' soms een tweede stok in de wielen.

Koekeloerend aan die kille en steriele tafel met een bewoner die zich afvraagt : “Wat zit ik hier te

doen?”, bevorderen de spontaniteit van het gesprek niet. Een klassieke opener bij het gesprek zal

zijn: “Hoe gaat het?”. De oudere persoon antwoordt :” Het gaat, ik mag niet klagen”. Nee inderdaad,

dat is iets wat deze generatie, hun leven lang geleerd hebben, niet klagen maar dragen.

U, als familie, weet als geen ander hoe het gesprek aan te knopen met uw dierbaar familielid.

Verloopt het toch niet zo vlot dan kunt u, los van het ziektebeeld, het gesprek triggeren. Vertel hen

nieuwtjes over de familie of bekenden, neem uw dagplanning door. Bijvoorbeeld ik ben naar de

winkel geweest achter beleg voor de boterham. Wat eet jij graag op je boterham? Dit kunnen vragen

zijn zoekend naar hun eigen inbreng, waardoor je naar de bewoner met dementie, een gevoel van

waardering stuurt. Polsend naar gekende interesses over de koers, bloemen,… alsook herinneringen

aan vroeger , … zijn dankbare onderwerpen. Maar u moet in gedachten houden dat de verhaallijn in

een gesprek niet helemaal hoeft te kloppen. Het is aan u om het gesprek te laten doorgaan zonder

fouten te herstellen, anders kan de ontmoeting in een doodlopend straatje eindigen. Niemand wordt

graag constant gecorrigeerd.

Blijven de gesprekken toch moeilijk verlopen, dan is het de kunst om eventueel te zoeken naar

andere bronnen van communicatie. Samen een liedje zingen is een even mooi contactmoment.

En misschien zijn de momenten van stilte en nabijheid nog het waardevolst.

Beste bezoeker, lieve familie, ik hoop u hiermee kracht en adem te geven om nog even door te gaan

in deze coronatijden. Hou vol!

JULI - AUGUSTUS 2020
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Begin maart stonden wij allen voor een ongekende vijand. Ook hier in ons WZC werden

strenge maatregelen getroffen en moesten wij voor geruime tijd afscheid nemen van onze

geliefden. We bleven echter niet bij de pakken zitten en probeerden onze bewoners

ondanks deze rare tijden toch ook vele mooie momenten te geven. Daarvoor konden we

ook op veel hulp van buitenaf rekenen!

Er werden massaal kaartjes geschreven door klassen, buurtbewoners en familie en we

kregen heel veel snoepgoed van winkels! De solidariteit was groot en dit heeft onze harten

deugd gedaan. Daarom wilden wij iets terugdoen!

Samen met de leden van de KSA van Brakel startten wij een project op en maakten wij een

groot hart.

Dit kunnen jullie bezichtigen aan ons onthaal. Het hart staat symbool voor onze

dankbaarheid voor al jullie liefde die wij mochten ontvangen in deze uitzonderlijke tijd.

En met dit hart sturen wij jullie veel liefde terug!

JULI - AUGUSTUS 2020
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Jaarthema

In de zomermaanden gaat onze top 20 over reizen en sporten. Hoewel reizen in deze

uitzonderlijke tijd beperkt zal zijn en de olympische spelen niet zullen doorgaan, mogen

wij ons niet laten ontmoedigen. Dromen van verre reizen en prachtige sportwedstrijden

kan altijd!

In deze rubriek geven wij jullie graag al eens een kijkje in de top 3 van de meest populaire

vakantiebestemmingen en de top 3 van de meeste beoefende sporten op reis! Want ja

hoor, op reis kan je ook sporten!

Op nr 1 van de huidige, meest geliefde vakantiebestemmingen staat Barcelona. Barcelona

is de tweede grootste stad van Spanje en ligt aan de Middellandse zee. De stad is een

architecturaal hoogtepunt met maar liefst 9 bouwwerken op de Unesco

werelderfgoedlijst. De meest gekende van deze bouwwerken is ongetwijfeld de Sagrada

Familia. Sinds het leggen van de eerste steen anno 1882 is er bijna onophoudelijk gewerkt

aan deze Basiliek. Ze wordt aanzien als het meesterwerk van kunstenaar Gaudi. Naast de

prachtige monumenten en vele musea, kan je in Barcelona ook genieten van zon, zee en

strand en je smaakpapillen verwennen met het lekkerste van de mediterraanse keuken.

Ook voor de sportieve toerist biedt Barcelona veel vertier. Zo kan je de stad per iets

verkennen en kan je aan de kust tal van watersporten, zoals kanovaren, beoefenen!

De tweede meest populaire vakantiebestemming is Santorini, één van de Griekse

eilanden. Met zijn typische blauwwitte huizen en prachtige kuststranden is het een zeer

romantische bestemming! Het is dan ook zeer geliefd bij vele koppels!

Op Santorini kan de sportieve toerist mooie wandelingen maken in het vulkanische

gebergte van het eiland. In de zee rond het eiland vind je dan weer veel geschikte

plaatsen om te snorkelen en te duiken!

Op nummer 3 staat New York City, één van de meest populaire grootsteden van de USA.

Ga je naar New York, dan ga je op citytrip, en citytrippen doe je te voet! Wandelen,

wandelen, wandelen en zo zie je de mooiste dingen van de stad. De grootste

bezienswaardigheden zijn Central Park, Time Square, het vrijheidsbeeld, de

Brooklynbridge,…

Meer over de populairste reisbestemmingen en de meest geliefde sporten krijgen jullie

tijdens onze activiteiten! Wij zullen jullie met open armen verwelkomen!

TO
P

 2
0
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We vieren mee met...

Paul Viville

Ernst Polliet

Lydia Van Den Haute

Antoinette Corthals

Marie-Louise De Couvreur

Yolande De Paepe

Lydie Carmé

Odette Van Nieuwenhuyze

Denise Herregodts

Madeleine De Geeter

Luc Toye

Ivan Michiels

Godelieve Vanden Berghe

03/07/1936

04/07/1949

04/07/1929

05/07/1928

05/07/1935

05/07/1950

07/07/1928

08/07/1923

12/07/1931

15/07/1923

15/07/1943

15/07/1949

18/07/1934

De jarigen van juli worden gevierd op 27 en 28 juli op de afdeling.

Proiciat aan:

EEN
LEVENSLES

Echo, een kleine levensles...

Vader en zoon lopen in het bos. Plotseling struikelt de jongen en omdat hij

pijn voelt roept hij: "Ahhhh". Verrast hoort hij een stem vanuit de bergen

die ‘Ahhhh’ roept. Vol nieuwsgierigheid roept hij: "Wie ben jij?" en hij krijgt

als antwoord: "Wie ben jij?" Hij wordt kwaad en roept: "Je bent een

lafaard" waarop de stem antwoordt: "Je bent een lafaard".

Vragend kijkt de jongen zijn vader aan. De man zegt: "Zoon, let op" en

roept: "Ik bewonder jou". De stem antwoordt: "Ik bewonder jou".

Vader: "Jij bent prachtig" en de stem: "Jij bent prachtig". De jongen is

verbaasd, maar begrijpt het nog steeds niet.

Daarop legt de vader uit: "De mensen noemen dit echo, maar in feite is dit

het leven…

Het leven geeft je altijd terug wat jij er zelf in brengt.

Het leven is een spiegel van jouw handelingen. Als je meer liefde wilt, geef

dan meer liefde!

Wil je meer vriendelijkheid, geef dan meer vriendelijkheid!"

JULI - AUGUSTUS 2020
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We vieren mee met...
De jarigen van augustus worden gevierd op 24 en 25 augustus op de afdeling.

Proiciat aan:

Herman Rampelberg

Maria- Jeanne Van Bosch

Paula Verheylesonne

Irma Van Nieuwenhove

Maritha Delbaree

Leon Ghyselinck

Mariette De Clercq

Madeleine Beké

Frans Devos

Dorothea Louage

Marie Denyse Dick

Freddy De Poorter

01/08/1939

07/08/1933

09/08/1935

12/08/1928

12/08/1928

12/08/1934

20/08/1927

24/08/1929

26/08/1954

27/08/1925

28/08/1931

31/08/1953

Gaby Hutse

Jacqueline Geernaert

Marcel Kesteleyn

Lucien Van Der Hauwert

Gilberta Vandendriessche

Marie De Vos

Madeleine De Cubber

19/07/1941

19/07/1937

20/07/1927

23/07/1929

25/07/1930

26/07/1936

27/07/1930

Geniet van vandaag,
van het leven,

van elkaar.

Blijf liefhebben,
blijf beminnen,

het liefst nog heel veel jaar.

Lang zal je leven
nog heel veel jaren
nog heel vaak feest.

De mooiste jaren
zijn die die nog gaan komen

niet de jaren
die zijn geweest.

JULI - AUGUSTUS 2020
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JULI

Zolang de veiligheidsmaatregelen omwille van COVID-19 nog van tel zijn, blijven de

activiteiten plaatsvinden op de afdelingen.

14 juli: WINKELKAR

Op 14 juli in de namiddag komt Marie-Rose langs met de winkelkar.

27-28 juli: VERJAARDAGSFEEST

Op het einde van de maand juli vieren we de jarigen van deze maand met een stukje taart

en een tas kofie. Zeker iets om naar uit te kijken!

Op elke afdeling worden de volgende activiteiten georganiseerd:

ZOMERBINGO

Mis zeker niet de zomerbingo! De eerste drie winnaars krijgen een prijs!

AARDBEIENMILKSHAKE

Een frisse milkshake met aardbeien om de dorst te lessen gedurende de hete

zomerdagen.

VOETBADEN

Om de voeten eens goed te ontspannen, een fris voetbad.

JULI - AUGUSTUS 2020
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… augustus: BINGO

In augustus is er op elke afdeling bingo. Wie kaapt deze keer de prijzen weg?

18 augustus: FRUITSLA + WINKELKAR

Op 18 augustus verwennen we jullie met een bolletje ijs met vers gemaakte fruitsla. Ook

komt Marie-Rose met haar winkelkar in de namiddag alle afdelingen een bezoekje brengen.

Wie wil, kan iets van fruit of snoepgoed aankopen.

24-25 augustus: VERJAARDAGSFEEST

We vieren de jarigen van augustus met kofie en taart.

• Het eetfestijn zal dit jaar niet plaatsvinden gezien de coronacrisis. Wij hopen jullie talrijk terug

te zien volgend jaar in september 2021!

• We sluiten de zomer af met een heerlijk ontbijtbuffet op 10 september op iedere afdeling.

Tussen 8u en 10u kan u genieten van ontbijtkoeken, broodjes, beleg, een vers eitje, fruit en

een lekker potje kofie. Niet te missen!

• Op 30 september verhuizen de bewoners van De Korenbloem van het eerste naar het

tweede verdiep.

Fijne zomer iedereen!

WAT HEEFT DE TOEKOMST IN PETTO?

AUGUSTUS

JULI - AUGUSTUS 2020
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De zee zal deze zomer druk bezocht worden; ken je onderstaande
spreekwoorden?

1. Dat kan al het water van de zee niet afwassen (=daar is niets aan te doen - dat kan je

niet wegpraten)

2. De vis aardt naar de zee (=je kunt wel zien waar hij vandaan komt)

3. De zee ploegen (=de zee bevaren)

4. Een goede zeeman wordt ook wel eens nat (=ieder kent zijn tegenslagen)

5. Een schip op het strand is een baken in zee (=van de fouten die anderen hebben

gemaakt, kun je zelf veel leren)

6. Er verdrinken er meer in het glas dan in de zee (=er gaan veel mensen dood door het

drinken van alcohol)

7. Geen zee te hoog (=niets is onmogelijk)

8. Het water loopt altijd naar de zee (=zij die al het meest hebben, krijgen ook het meeste)

9. Met een goed geloof en een kurken ziel drijft men de zee over (=met vertrouwen en

optimisme kan men alles aan)

10. Met iemand in zee gaan (=met iemand een samenwerking beginnen)

11. Met iemand te diep in zee gaan (=iemand al te ver vertrouwen)

12. Recht door zee gaan (=altijd eerlijk blijven/zijn)

13. Water naar de zee dragen (=een zinloos karwei opknappen)

14. Zeeën van tijd hebben (=ergens erg veel tijd voor hebben)

15. Zeeman geen man (=zeemannen zijn heel vaak van huis en daarom minder als

echtgenoot geschikt
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Train je brein

OPLOSSING OP ZIJN KOP
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