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Vandaag behoort de vakantie praktisch voor iedereen deinitief tot het verleden.
Vandaag heropenen de scholen wijd hun poorten en gaat de schoolgaande jeugd weer
aan de slag,. In het begin gaat alles goed: een nieuw schooljaar met nieuwe
schoolboeken, een nieuwe boekentas, enkele nieuwe leerkrachten of zelfs een nieuwe
school. Het nieuwe schooljaar wordt met veel moed en verwachtingen aangevat.
Maar na enkele weken begint die boekentas toch wat zwaarder te wegen, zijn er vakken
die minder licht uitvallen dan gedacht, zijn er leerkrachten die toch niet optimaal
meevallen.Wat zal de komende tijd brengen? Zullen de lessen normaal kunnen
doorgaan of zal Corona weer roet in het eten gooien? Een tijd van doorzetten breekt aan,
de periode van volhouden, van eens op zijn tanden kunnen bijten en, ondanks het niet
normale of het nieuwe normale, voortdoen...
Eigenlijk is het met alles zo in het leven. Aan alles is er iets! Uitgroeien tot ijne
volwaardige mensen valt ook niet altijd mee; het arbeidsmilieu kent ook zijn
ongemakken. Het leven verloopt niet altijd rimpelloos. Feit is dat we aan alles met veel
moed en enthousiasme beginnen maar dat na een tijdje de inzet verlauwt. Dan komt
het er op aan de moed niet te verliezen. Het loont de moeite zich blijven in te zetten.
We wensen de studenten en iedereen toe dat zij in tijden van moedeloosheid mensen
ontmoeten, lieve mensen, die hen nabij blijven, bij de hand nemen en helpen tot ze op
eigen krachten weer verder kunnen.
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Waar het goed is te leven...
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Wist je dat?
September = fruitmaand
… fruit voor het grootste deel uit water bestaat?
… in blauwe bessen enorm veel vezels zitten? Vier keer zoveel dan in een appel, namelijk 8 gram
per 100 gram.
… voor de meesten van ons is de appel, de banaan en de sinaasappel het favoriete fruit? De appel
is hiervan het meest populair.
… er maar liefst 7000 verschillende soorten appels bestaan?
… de aardbei als bijnaam zomerkoninkje heeft?
… behalve aardbeien ook frambozen heel goed voor je lichaam zijn? Ze zitten boordevol unieke
antioxidanten, vezels en vitamines. Ze zijn daarnaast ook erg lekker!
… er maar liefst 600 soorten aardbeien bestaan?
… er in citroenen veel suiker zit? Zelfs meer dan aardbeien. En dat terwijl ze toch echt een stuk
minder zoet zijn.
… groenten en fruit kunnen bijdragen aan je weerstand? Wanneer je voldoende fruit met
vitamine C tot je neemt, kan dit helpen je weerstand en je immuunsysteem op peil te houden.
… de geur van een sinaasappel ervoor zorgt dat de hersenen serotonine aanmaken, een stof
waardoor je vrolijk en opgewekt wordt?
… het eten van tomaten je huid voor 30% minder gevoelig maakt voor het verbranden in de zon?
… sla een kalmerende en slaapverwekkende werking heeft?
… je dagelijks 300 gram groenten en 2 à 3 stukken fruit dient te eten om te voldoen aan een
evenwichtig voedingspatroon?
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Oude liedjes
Sam Gooris - Laat het gras maar groeien
Elke zomer weer hetzelfde liedje, het begon al in mijn kindertijd
Elke zaterdag riep vader hé daar Sam, 't wordt tijd dat je 't gras afrijdt
Al men vrienden waren aan 't genieten, van vakantie en het mooie weer
En ik liep daar te zweten als een beek, ik dacht dit is de laatste keer
Wow, laat het gras maar groeien, laat het gras maar groeien
Laat het gras maar groeien, 'k rij het nooit meer af
Laat het gras maar groeien, laat het gras maar groeien
Nee ik rij het nooit meer af
Al men vrienden reden met een brommer, en ik zei vader ik word nu 16
Krijg ik dan ook zo'n prachtig racemachien, men vader zei we zullen
zien
Maar mijn moeder vond dat te gevaarlijk, ze zei ik heb iets veel beter
gezien
Dus op de tiende april viel ik omver, daar stond een turbo grasmachine
Wow, laat het gras maar groeien, laat het gras maar groeien
Laat het gras maar groeien, rijd het nooit meer af
Laat het gras maar groeien, laat het gras maar groeien
Nee ik rijd het nooit meer af
En in de liefde was het ook niet alles, want alle meisjes waarmee ik
begon
Die hadden één voor één dezelfde droom, een huis met een immens
gazon
Ik dacht dat kan toch niet meer waar zijn, ik verhuis nog eens naar de
woestijn
Want iedereen loopt hier met een grascomplex, en niemand luistert
naar mijn refrein
Nee
Laat het gras maar groeien, laat het gras maar groeien
Laat het gras maar groeien, rijd het nooit meer af
Laat het gras maar groeien, laat het gras maar groeien
Nee ik rijd het nooit meer af
Nee ooh nee, ik rijd het nooit meer af
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Lach van de maand
Jantje zit in de peuterklas en zit in zijn neus te peuteren.
Dan zegt de meester: "Jantje, hou daar eens mee op!"
En dan zegt Jantje: "Maar meester, we zitten toch niet voor niets in de peuterschool."
******
Een man kwam gisteren in grote moeilijkheden toen hij zijn trouwdag vergeten was.
Zijn vrouw zei hem: "Je kan er beter voor zorgen dat er morgen iets op de oprit staat dat van 0
naar 100 gaat in minder dan drie seconden!"
De volgende ochtend vond de vrouw een pakje op de oprit.
Zij opende het en vond een splinternieuwe badkamerweegschaal...
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Een blik op het leven van
Meneer Van Den Steen Willy
Meneer Van den Steen Willy is een Haaltertse buurtbewoner.
Hij heeft een sterke stamboom met goede genen, want dit jaar in augustus mocht
meneer wel liefst “ 95 kaarsen” uitblazen. Sinds 2019 verblijft hij in ons WZC.
Samen met zijn liefdevolle ouders, 1 broer en 4 zussen groeide hij op, op hun
boerderij. De stallen kuisen en de koeien melken was voor hem, als kind, een
dagelijkse karwei.
De tragedie van de oorlogstijd dwong meneer om te stoppen met school. Hij ging
aan de slag in een schrijnwerkerij, nooit al zuchtend of klagend. Het
landbouwleven won van het werken met hout want Willy keerde terug naar zijn
natuurlijke habitat, de boerenstiel.
Het leven bestaat niet enkel uit werken. En dit bracht Willy ‘zijne bal aan het
rollen’, ware het niet met de voetbal, het was al kaatsend.
Als jong gastje was Willy stiekem verliefd op een vriendin van zijn zussen.
Piepend door het sleutelgat, aluisterend naar die giechelende meidenpraat,
wegdromend als zij passeerde,… .
Zijn droom werd werkelijkheid met Emielienne als zijn ware liefde.
Zelfs de afstand naar Meerbeke trotseerde hij graag voor haar met zijne velo.
Hij vertelde me de anekdote dat hij haar een brommertje had gekocht.
Vasthoudend aan haar schouder, trok ze hem vooruit. En dat ging zo vlot,
dat ze allebei de beek in waren gesukkeld. Willy lacht hartelijk, even vergeet
hij het verdriet van haar te missen.
Willy heeft 3 kinderen (2 zonen en 1 dochter) en 5 kleinkinderen, waarvan
een drieling. Zijn grootste geluk is bladeren door de fotoalbums.
Een iere rechtopstaande vader met een warme gloed in zijn ogen,
beseffend hoe het leven hem heeft toegelachen.
“Onze Willy”, een man waarbij eenvoud siert.

Op de babbel bij...
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PastoraalLiturgische tinten

Vanwege maatregelen tegen het coronavirus kunnen wij niet veel bezoek ontvangen en zijn
onze dagen soms lang. Maar misschien kunnen wij ons vermaken met een goed boek. Deze tijd
kan hiervoor unieke kansen geven…
Misschien kan er ons wel iemand een Bijbel bezorgen?
De Bijbel is hét geloofsboek, de Heilige Schrift van de christenen. De Bijbel staat vol mooie,
ontroerende en vaak ook spannende teksten. Ze zijn van generatie op generatie aan elkaar
voorgelezen en doorgegeven.
De Bijbel is weldegelijk een GELOOFSBOEK en géén reportage-, biograie- en mémoireboek.
Het is een plaats waar God zich bij uitstek laat ontdekken, waarin Hij zich altijd opnieuw
openbaart. Daarom wordt de Bijbel het ‘Woord van God’ genoemd.
In de loop der eeuwen heeft de Bijbel bovendien een grote invloed gehad op de westerse
cultuur. Zo zijn bijvoorbeeld de politiek, ons rechtsdenken en onze moraal in belangrijke mate
door de Bijbel beïnvloed.
Het woord 'bijbel' stamt van het Griekse woord ‘biblia’ (boeken). Hiermee wordt bedoeld dat de
Bijbel een bundeling is van verschillende boeken.
Hij bevat twee verschillende verzamelingen van teksten (elk onderverdeeld in Bijbelboeken):
1. Het Oude Testament. (een verzameling van 46 boeken). Deze boeken werden geschreven
over een periode van vele eeuwen, vóór de geboorte van Christus.
2. Het Nieuwe Testament (een verzameling van 27 boeken). Deze boeken werden
geschreven gedurende de eerste eeuw na Christus.
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In het Oude Testament vinden we de teksten terug die in onze liturgische vieringen als
‘eerste lezing’ worden voorgelezen (bijv. ‘uit het boek Genesis’, Exodus, de vele profeten,
de 150 Psalmen, enz…).
In het Nieuwe Testament vinden we de teksten terug die in onze liturgische vieringen als
‘tweede lezing’ en ‘evangelie’ worden voorgelezen (bijv. ‘uit de brief aan de christenen van
Korinthe’ of ‘uit het evangelie volgens Marcus’, enz…).
Evangelie komt van het Griekse woord ‘euangelion’, dat ‘blijde boodschap' betekent. Met de
uitdrukking Het Evangelie wordt 'de heilbrengende boodschap' van de Bijbel bedoeld.
Het Nieuwe Testament van de christelijke Bijbel bevat vier evangeliën:
-Evangelie volgens Matteüs
-Evangelie volgens Marcus
-Evangelie volgens Lucas
-Evangelie volgens Johannes
Deze boeken worden vaak kortweg Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes genoemd. Het
kortste evangelie is dat van Marcus dat bestaat uit 16 hoofdstukken en bevat zo'n 11.250
woorden. Het Lucas-evangelie is met zo'n 19.500 woorden het langste evangelie.
De Bijbel is vertaald in meer dan 2160 talen. Elk jaar worden er meer dan 20 miljoen
exemplaren van verkocht, wereldwijd.
Het Woord Gods
Het woord van God is levend en krachtig.
Het is sterker dan een tweesnijdend zwaard
en dringt door tot het raakpunt van ziel en geest.
Het ontleedt de bedoelingen en de gedachten van het hart.
Ja, het is dicht bij jou, dat Woord.
Het is in je mond en in je hart.
Je kunt het dus volbrengen.
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Lief
leed

Lief
en &
Leed

NIEUWE BEWONER
LEMAITRE CLAUDE
Kamer 009

LIEVENS ROGETTA
Kamer 116

GEES LIEVEN
Kamer 119

VAN DE PUTTE MARIE THERESE
Kamer 226

SMET HERMINE
Kamer 118

ROELANDTS MARIE LOUISE
Kamer 135

DE RIJCK ELZA
Kamer 104

D’HAESELEER YVONNA
Kamer 134

Afscheid
AMEYS VITAL

26/06/2020

TRIEST MARIE-LOUISE

03/07/2020

KIEKENS GUSTAAF

08/07/2020

SCHEERLINCK HENRI

12/07/2020

VAN GEIT ROGER

17/07/2020

HAEGEMAN SIMONNE

12/08/2020

VAN DAMME ROGER

16/08/2020
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Wat je in je hart
bewaart, raak je
nooit meer
kwijt
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Wereldhartdag: 27 september 2020
Je hart is een erg belangrijk orgaan. Dat hoeven we u natuurlijk
niet te vertellen. Helaas zijn hart- en vaatziekten ook de nummer
één doodsoorzaak in de wereld, met maar liefst 17,2 miljoen
slachtoffers per jaar.
Hart- en vaatziekten zijn ziekten die invloed hebben op je
cardiovasculaire stelsel. Ziekten die hieronder vallen zijn: een te
hoge bloeddruk, te hoge cholesterol, beroertes, een longembolie,
bloedpropjes, hartfalen en een hartaanval.
Je hebt het ontstaan van hart- en vaataandoeningen grotendeels
zelf in handen omwille van uw levenswijze. Je kunt bv. de kans
op een hartinfarct met tachtig procent verminderen door niet te
roken, minstens dertig minuten per dag te bewegen en vooral
door gezond te eten.
Andere factoren die hart- en vaatziekten in de hand werken zijn
zwaarlijvigheid, diabetes, stress en alcohol.
Er is ook een erfelijke factor die een rol speelt. Als u twee of
meer directe familieleden heeft, zoals ouders, broers en/of
zussen, die voor hun 65 ste jaar te maken hebben gehad met
hart- en/of vaatziekten, dan is de kans groot dat u ook een
verhoogd risico heeft op het krijgen van hart- en vaatziekten.

Beweeg en leef!
Beginpositie:
In zit, met de voeten op de
grond.
Beweging:
Oefening 1:
Afwisselend de voeten
draaien. De beweging gebeurt
vanuit de enkel. Doe dit 5 x
links en 5 x rechts.
Oefening 2:
Afwisselend het bovenbeen
optillen. Doe dit 5 x links en 5
x rechts.
Eindpositie:
Terug de benen naar beneden
en de voeten op de grond
plaatsen.

Je bent de
uitdaging
aangegaan,
super!

Fit en gezond
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DeMEN(S)tie

In deze tijden kijken we er niet meer van op. Zorgverleners met mondmaskers aan
dansen met bewoners, spelen bingo, luisteren naar verhalen en bekommernissen van
bewoners, ... Men zet alles op alles om de noodzakelijke zorg kwaliteitsvol te kunnen
blijven bieden voor de meest kwetsbare doelgroep in deze crisis.
Het coronavirus dwingt ons om een mondmasker op te zetten. De zorgverlener wordt
daardoor minder herkenbaar of volledig onherkenbaar.
Heel wat van de gezichtskenmerken zitten vandaag verstopt achter het mondmasker dat
de zorgverlener draagt. Voor mensen met dementie kan dit een grote uitdaging vormen.
Momenteel is wie we zijn en wat we zelf uitstralen ondanks ons masker nog meer van
belang. Gelukkig hebben we nog onze stem, onze lichaamshouding, onze ogen die 'kunnen
spreken' en ons hart dat wagenwijd openstaat.
We praten vooral met gans ons lichaam, met de rust in ons spreken, met de handen die
mee vertellen.
Mensen met dementie beoordelen ons voornamelijk op het gevoel dat we bij hen doen
ontstaan. En daar kan zelfs een mondmasker niet tegen op. “ Gewoon” doen blijft dus nog
steeds de meest gepaste communicatievorm.
Wil je toch nog enkele tips? let dan vooral hier op:
• Ga op ooghoogte staan of zitten
• Blijf gebruik maken van gebaren
• Stel jezelf voor “ Ik ben Marijke. Wellicht herken je me niet door dat mondmasker
op.”
• Beweeg niet te snel en blijf je spreektempo aanpassen
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Hallo,

N
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Mijn naam is Daisy, 45 jaar en afkomstig uit Kerksken.
Ik ben gehuwd en heb een dochter van 21 jaar oud, Anisa .
Ik amuseer me graag en ben sociaal aangelegd, daarom dat ik ook al vele
jaren lid ben van een carnavalgroep, AKV De Zwiejtzoel'n.
Ik werk sinds 1 juni in het WZC Sint-Anna.
Hiervoor was ik werkzaam als onthaalouder, dit heb ik 17 jaar lang gedaan.
Na al deze jaren was het tijd voor een carrière switch. Ik vroeg bij mijn
toekomstige schoonzoon zijn mama, (Viviane Buyl, werkzaam in Sint -Anna
als verzorgende) na of er geen personeel gevraagd werd. En geluk had ik. Ik
wist al een beetje over het reilen en zeilen hier in het WZC mits mijn tante
Anny De Troeyer hier vele jaren werkzaam was. Zij sprak steeds vol lof over
haar werk.
Ik heb super lieve collega's, die me alles haarijn hebben uitgelegd en mij
goed hebben opgevangen.
Ik ben aangenaam verrast door de vele lieve bewoners waar je veel
vriendschap van terug krijgt.
Hopelijk is dit mijn laatste job tot aan mijn pensioen(zoals mijn tante Annie)
want ik doe het met veel overgave en liefde.
Vele lieve groetjes aan iedereen in het rusthuis.
Dikke kus Daisy
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Kustsnoepje
Smeuïge caramel
Een waar vakantiegevoel
Smelt in de mond
Kleeft aan tanden
Boter babbelaars
Babelutten
Hard
Bolvormig snoepje
Smaakt naar citroen
25 cent voor 1
Uit glazen bokaal
Zure smaak
Napoleon

Neuzeke
Kegelvormig snoepje
Een paarse kleur
Buitenkant hard binnenkant zacht
Heerlijk lopend binnenin
Gentse streekproduct
Cuberdon

Borstbollen
In kussenvorm
Bruin gesmolten suiker
Plakt aan de tanden
In blikken bussen
Oud recept
Wycam’s

Kalisse
Zwart gommetje
Oude Hollandse snoep
Wordt gemaakt van zoethoutwortel
Smaak van anijs
Blijven sjikken
Drop
Zacht
Oud menschenvleesch
Wit en roos
In papieren witte zakje
Licht van gewicht
Sponsig snoepje
Spek
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We vieren mee met...
De jarigen worden later gevierd tijdens het jarigenfeest.
Proiciat aan:

DE PELSMAEKER ANGELE

04/09/1926

DE COOMAN MARIA

12/09/1926

DE PAUW JEANINE

12/09/1938

VAN MELCKEBEKE ROGER

25/09/1935

DE MOOR WILLAM

27/09/1938

VERBEEREN MARIE LOUISE

28/09/1935

DE LANGE MARIA

30/09/1927
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INGREDIËNTEN
(Voor 4 personen)
•
•
•
•
•
•

CREME
CARAMEL

15 klontjes suiker
Citroensap (enkele druppels)
1 vanillestokje
700 ml melk
110 gram suiker
4 eieren

BEREIDING
Doe de suikerklontjes met het citroensap en 1 el water in een pannetje. Laat op een zacht vuur
smelten tot een mooi goudkleurige karamel, zonder te roeren. Verdeel over individuele
puddingvormpjes en draai ze even rond, zodat overal een laagje karamel zit.
Verwarm de oven voor op 175°C. Zet er een ovenschaal in met een linke bodem kokend water.
Snij het vanillestokje open en maak het merg los. Doe het stokje en het merg in een pan met de
melk en de suiker. Breng vervolgens aan de kook.
Klop de eieren los in een kom. Klop de kokende melk door de eieren tot een gladde crème. Giet
die in de schaaltjes met karamel en zet ze voorzichtig in de schaal. Het water moet 2 cm onder
de rand van de vormpjes komen.
Laat de puddinkjes 35 à 40 minuten garen in de oven en laat ze volledig afkoelen alvorens ze op
te dienen.
TIP: Keer elk schaaltje om op een bord en dien op met de karamel naar boven.
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Train je brein

OPLOSSING OP ZIJN KOP
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Werelddag dementie 21 september 2020

Gezien het blijvend coronavirus zijn we genoodzaakt om de
maatregelen verder te hanteren zodoende blijft de cafetaria gesloten
en zijn er geen eucharistievieringen.

De activiteiten worden dagelijks omgeroepen.
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