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1 SEPTEMBER Edito
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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, die hen bij de hand nemen en hen

helpen tot ze op eigen krachten weer verder kunnen.
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Waar het goed is te leven...Waar het goed is te leven...
Er werd gefeest, kofie gedronken en genoten van voetbaden en buiten zijn...

September 2020

Samen petanquen.
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De tovertafel blijft boeien.

Een beetje verfrissing doet deugd...
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Wist je dat?Wist je dat?

September 2020

… 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 de appel, de banaan en de sinaasappel het favoriete fruit is? 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?

September = fruitmaand
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Oude liedjesOude 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...

September 2020
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Op de babbel bij...
September 2020

Deze maand gingen wij op de babbel bij Adrienne Detaeye, bewoonster van De Beukendreef.

Adrienne zit vaak in de leefruimte van de afdeling, waar zij en een aantal van haar

medebewoners een hele dag vertoeven. In de namiddag drinken de bewoners hier samen een

tas kofie en volgen ze de activiteiten mee, gegeven door de ergotherapeut.

Ook nu vinden we haar in de leefruimte waar zij aan het babbelen is met Jeannine. Adrienne

vertelt er lustig op los en zegt dat ze uit een gezin van veel kinderen komt. Haar moeder en

vader moesten hard werken om het grote gezin te onderhouden. Dus Adrienne heeft naar eigen

zeggen altijd werken gezien en vond hier haar grote deugd in. Kuisen en koken deed ze heel

graag maar haar werk, dat was haar lang leven!

Adrienne startte op haar 14 jaar met werken in de Alumettefabriek van Nederboelare. Hier vond

zij haar droomjob. Het werk op zich vergde wel wat concentratie maar het was niet moeilijk voor

haar. "En ik had er goede collega’s," zegt Adrienne!

Ook al had ze twee kinderen om voor te zorgen, ze ging elke dag trouw en met veel goesting

naar haar werk. Zo komt het dat, toen Adrienne op pensioen ging, zij een feest kreeg op het

werk en huldiging van de koning en dit voor het aleggen van een vlekkeloze loopbaan zonder

één dag verlet!

Een hele prestatie en zeker iets om trots op te zijn. En dat is Adrienne ook!
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Liturgische tinten
Pastoraal-

September 2020

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.

September 2020
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AfscheidAfscheid
Wat je in je hart
bewaart, raak je
nooit meer
kwijt

Lief
&

leed

September 2020

Denise Herregodts

Irene Bauwens

Lucien Van Der Hauwaert

Zr Mariëlla

Etienne Carobel

Denise Leroy

Hedwig Van Hoorde

Marcel Kesteleyn

Ernst Polliet

Denise Van Audenhove

7/07/2020

21/07/2020

24/07/2020

30/07/2020

06/08/2020

08/08/2020

09/08/2020

11/08/2020

16/08/2020

21/08/2020

NIEUWE MEDEWERKERS

Nancy Vantorre, verpleegkundige

Katrien Demerlier, administratie

GEBOORTE

Sien, 26/06/2020, dochter Lisa Schilders, hoofdverpleegkundige De Beukendreef

Stella, 30/06/2020, kleindochter Sabine Haezebroeck, nachtzorg

Olivia, 16/07/2020, dochter Els Van Synghel, zorgkundige De Korenbloem

Mone, 17/07/2020, kleindochter Patricia Van Cauwenberge, zorgkundige De Kersentuin

Siebe, 24/07/2020, zoon Nina De Temmerman, verpleegkundige Ter Tulpen

Leah, 27/07/2020, achterkleindochter Lieve De Mulder, De Beukendreef
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Fit en gezond

Je bent de
uitdaging
aangegaan,
super!

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 5x rechts.

Oefening 2:

Afwisselend het bovenbeen

optillen. Doe dit 5 x links en 5x

rechts.

Eindpositie:

Terug de benen naar beneden

en de voeten op de grond

plaatsen.

Wereldhartdag: 27 september 2020

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.
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DeMEN(S)tieDeMEN(S)tie

September 2020

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 in contact met de meest kwetsbaren een mondmasker op

te zetten. De herkenbare zorgverlener wordt daardoor minder herkenbaar of volledig

onherkenbaar. Soms lijken het wel astronauten die de kamer binnen wandelen.

Een gezicht herkennen we aan de unieke combinatie van ogen, wenkbrauwen, neus,

mond, wangen, kin,….

Heel wat van die kenmerken 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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IN MEMORIAM

Op 30 juli namen wij afscheid van zuster Mariëlla, ’t klein zusterke,

een vaste waarde binnen ons woonzorgcentrum.

In haar jongere jaren leende zij vaak een helpende hand bij de

maaltijdbegeleiding en ging zij dagelijks met haar karretje vol posters

en pastorale lezingen door de gangen. Zij zorgde ervoor dat er steeds

nieuwe, christelijke lectuur te lezen was aan het onthaal en op de

afdelingen. Op haar ronde hield ze altijd even halt bij ieder die haar

aansprak. En zo was zij niet alleen een luisterend oor voor vele onze

bewoners maar voor allen.

Met veel liefde en respect nemen wij afscheid van een icoon onder

ons.

Onze gedachten gaan in het bijzonder uit naar de andere zusters, wij

wensen hen veel sterkte.
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Jaarthema

Normaal vat in de maand september het nieuwe schooljaar aan. Dit jaar zal dit omwille

van de coronacrisis anders dan gewoonlijk verlopen. We zagen reeds in het voorbije

schooljaar welke alternatieven scholen aanboden om thuis leren makkelijker en vlotter

te laten verlopen. Hiervoor gebruikten ze allen één belangrijk toestel. De Computer.

Het werd een hele aanpassing voor alle leerkrachten en de schoolgaande jeugd. Maar

waar een wil is, is een weg! Ook voor zij die verder studeren en streven naar een hoger

diploma is dit een waarheid om naar te leven.

Wij zetten jullie in dit artikel even op een rij welke de 3 meest gekozen

afstudeerrichtingen op de hogescholen en de universiteiten zijn.

Met jaarlijks ongeveer een 36;000 inschrijvingen is de professionele studierichting

Handelswetenschappen veruit de populairste. Ruim de helft van de studenten kiest

binnen dit domein voor de opleiding bedrijfsmanagement en ambiëren dus een plek

aan de top als manager.

Daarnaast kiezen ook steeds meer en meer mensen voor een opleiding binnen de

wetenschappen. Zo zien we ook in de studierichting Chemie een grote stijging in het

aantal inschrijvingen.

Algemeen zien we binnen de sociale richtingen zoals sociaal werk en leerkracht

secundair onderwijs een daling in het aantal inschrijvingen. Er is echter wel één sociale

richting die het blijft goed doen en steeds meer inschrijvingen lokt en dat is de richting

orthopedagogie. Mensen die orthopedagogie studeren beogen vaak een job binnen

dagcentra of in leefgroepen voor mensen met een beperking.

Of men binnen deze drie studierichtingen later ook effectief zijn beoogde job kan

beoefenen is een andere vraag! Wie graag hoort hoe dit alles in zijn werk gaat en in

welke andere studierichtingen de jeugd zich verdiept, is welkom tijdens onze activiteit

Top 20 studies die in september op elke afdeling zal plaatsvinden.

September 2020
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We vieren mee met...

Marie-Jeanne Castelin

Marguerite Scheirlinckx

Marleen Van Den Driessche

Juliette Cousserier

Marie-José Ansiau

Wilfried Tortelboom

Yvette Morre

Ria Vuylsteke

Etien Colman

Christiane Botteldoorne

Andrea Van Wambeke

Jeannine Citters

02/09/1926

04/09/1929

04/09/1956

10/09/1920

14/09/1926

18/09/1933

23/09/1938

24/09/1951

24/09/1950

25/09/1934

26/09/1939

28/09/1933

De jarigen van september worden gevierd op 28 en 29 september op de afdeling.

Proiciat aan:

IN DE
KIJKER Op 30 september staat de verhuis gepland

van de bewoners van De Korenbloem naar

de gerenoveerde afdeling op de tweede

verdieping van blok A .

De afdeling zal De Korenbloem blijven

noemen. De kamers kregen een nieuwe

vloer, ramen, zijn in een frisse kleur en

krijgen ook nieuw meubilair. Er is een grote

nieuwe leefruimte, splinternieuwe keuken

en verpleegpost. We hopen dat de

vernieuwingen meer werkcomfort zullen

bieden voor de medewerkers en zeker ook

meer leefcomfort voor de bewoners. Het

wordt iets om naar uit te kijken.
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SEPTEMBER

De georganiseerde activiteiten blijven voorlopig plaatsvinden op de afdeling omwille van

COVID-19. Ook de cafetaria blijft gesloten.

9 en 10 september: ONTBIJTBUFFET

Op 9 en 10 september tussen 8u en 10u worden jullie verwend met een heerlijk

ontbijtbuffet. U kan genieten van ontbijtkoeken, broodjes, beleg, een vers eitje, fruit en

een lekker potje kofie. Niet te missen!

BHenmeer@home en SCHOENENVERKOOP

Beide verkopen zullen worden uitgesteld omwille van Corona.

15 september: WINKELKAR

Op 15 september kunnen jullie fruit, koeken of snoepgoed aankopen, want Marie-Rose

komt in de namiddag langs met de

winkelkar.

24 september: MOSSELEN

Mosselen à volonté op 24 september.

Smakelijk!

25 en 29 september:

VERJAARDAGSFEEST

Taart en kofie voor iedereen want we

vieren de jarige bewoners van de maand september. Veel plezier!

CHOCOLADEMILKSHAKE op elke afdeling!

September 2020

WAT HEEFT DE TOEKOMST IN PETTO

• In oktober worden jullie getrakteerd. Op wat blijft nog een verrassing. Wij gaan jullie

iets heel lekker serveren...

• Op 4 oktober vieren we onze patroonheilige. Een lekker gebakje wordt jullie

geserveerd bij de kofie;
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Train je brein

OPLOSSING OP ZIJN KOP
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