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Edito

SENIORENMAAND

Als zich
tussen
twee
spinnen
een
gesprek
ontspon...
Zou dat
een
draad
van
woorden
zijn
die je
dan
lezen
kon?
Wat
zouden
spinnen
zeggen?
Waar zou
het over
gaan?
"Zeg spin,
hoeveel
spon
jij
vandaag?"
"Ik heb
heel
veel
gedaan."

Oud worden is vasthouden
aan het leven en niet opgeven.
Het vraagt rust,
maar is nooit uitgeblust.
Oud worden heeft zijn schoonheid,
maar vraagt dankbaarheid.
Het is zich nog amuseren
en medemensen waarderen.
Het zet de zorgen aan de kant
en geeft het leven de bovenhand.
Het is jong blijven in gedachten
en nog veel van het leven verwachten.
Het is met de tijd meegaan
en proberen de jeugd te verstaan.
Oud worden is veel bewegen
en altijd dromen dat er nog vele mooie dagen
mogen komen.
Louis Laureys
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Waar het goed is te leven...
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Wist je dat?

…een eekhoorntje een roodbruine vacht heeft met schakeringen van zandkleur, grijs en zwart?
Ze hebben een witte buik, een opvallende pluimstaart en winterse oorpluimen.
…hij zijn staart niet alleen heeft om schattig te zijn? Met zijn staart houdt de eekhoorn zijn
evenwicht tijdens het springen, regelt hij zijn lichaamstemperatuur en communiceert hij over
zijn gemoedstoestand.
…als knaagdier de rode eekhoorn vooral aangewezen is op een plantaardig dieet? Noten en
zaden maken het grootste deel van zijn menu uit, zeker in de winter. Hoewel de naam
‘eekhoorn’ doet vermoeden dat het diertje graag eikels eet, eet hij liever geen verse eikels.
Wanneer er geen zaden meer te vinden zijn, schakelt de rode eekhoorn over op knoppen,
scheuten, bloemen, bessen en zwammen.
…eekhoorns erom bekend staan dat ze een wintervoorraad aanleggen? Ze begraven één of
enkele zaden in een ondiep putje dat ze vaak niet eens meer terug weten te vinden. Op die
manier dragen ze hun steentje bij aan de vernieuwing van bossen.
…eekhoorns geen winterslaap houden? Wel beperken ze hun activiteiten tot het broodnodige
(voedsel zoeken en opeten) om energie te besparen.
…de eekhoorn zich het liefst nestelt in een veilige boomholte? Oude spechtenholten met een
ingang van slechts 5 cm groot zijn daarvoor perfect uitgerust. Als alle holten bezet zijn, bouwt
de eekhoorn een bolvormig nest van zo’n 30 cm diameter op een dikke tak van een dichte
struik of boom. Binnenin maakt hij het gezellig met mossen, grassen en afgestripte boombast.
…mannelijke eekhoorns met zoveel mogelijk vrouwtjes paren om hun genen te verspreiden?
Vanaf december begint de paartijd. Dat is het moment dat je eekhoorns elkaar ziet
achtervolgen van boom tot boom. Het mannetje dat de achtervolging het langste volhoudt,
mag paren met het vrouwtje. Na het paren trekt het mannetje weer weg. Begin februari
worden 2 tot 6 jongen geboren in een kraamnest. Ze worden verzorgd door hun moeder, die
hen ook in veiligheid brengt als het nest verstoord wordt. Na 8 weken komen de jongen voor
het eerst buiten. Nog een maand later worden ze uit het nest verstoten en gaan ze hun eigen
weg.
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Oude liedjes
Ingeborg – Door de regen
Ik zie je voor me
Met mijn ogen dicht
Ik kan je voelen
Met mijn hart op slot
Ik hoor je praten
Maar je bent er niet
Je bent er niet
En ik voel me verloren
Als ik jou moet verliezen
En ik blijf van je dromen
Want ik kan je niet missen
Ik kan je niet missen
(Refrein)
Door de wind, door de regen
Dwars door alles heen
Door de storm
Al zit alles me tegen
Door jou, ben ik nooit alleen
Ik voel je naast me
Als ik 's nachts op straat wil vergeten
Wat in m'n ogen staat geschreven
Je moest eens weten
En ik wil me verliezen
In de roes van een winnaar
En ik zou willen schreeuwen
Maar ik kan alleen zingen
Ik kan alleen zingen
Refrein
Door een zee van afstand
Door een muur van leegte
Door een land van stilte
Door een muur van leegte
Refrein
Nooit alleen
Door jou, ben ik nooit alleen
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Lach van de maand
Een rijke boerenfamilie verhuist naar de stad, waar ze een groter huis hebben gekocht.
Aangekomen bij het huis, zegt het ene kind tegen het andere: "Het is heel zielig, want
iedereen heeft een kamer voor zichzelf, behalve papa en mama. Die moeten een kamer
delen."
********
Komt een man bij de garage. Vraagt hij aan de patron:
"Ik wil graag twee spiegels voor m'n Lada."
Zegt die garagist: "Lijkt mij een goede ruil."
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Een blik op het leven van
Mevrouw De Rijck Elza
Putje van de winter, 27 december 1926, werd ik, Elza De Rijck geboren te
Nederhasselt. Met mijn 4 broers en 3 zussen vormden we een warm nest op de
boerderij. Het was zwaar werken voor onze ouders, maar allen ondereen
koesterden we elkaar met lief en leed.
Ik was de oudste van de meisjes, op 13-jarige leeftijd moest ik thuis blijven van
school om mee te draaien. Ik herinner mij levendig de eerste klus in het
huishouden: pisdoeken wassen. Handwerk zoals naaien en stikken leerde ik van
mijn moeder. Ik durf toegeven dat ik er soms 200 frank mee verdiende, wel door
te werken van ’s morgensvroeg tot pikkedonker.
Toch wou het jonge meisje in mij bijleren. Ik reed met mijn iets richting Ninove
om een Frans boek te kopen. Het was echter tevergeefs, ik moest toch
werken…Van Frans kwam er dus niet veel in huis.
Mijn man, Frans leerde ik kennen op kermis Heldergem.
Gedurende 2 jaar verkering gebeurde alles van verre en een beetje zottekes. Iedereen kent mij als
Elza Coppens, zo ier ben ik om met hem getrouwd te zijn, dat ik zijn familienaam draag.
“Ons papa”, was letterlijk en iguurlijk een grote man. We waren zaakvoeder van ‘de boerenbond'
en boerderij op Terjoden. Je hebt mensen die werken om te leven, ik heb geleefd om te werken.
Maar het was een hobby. Als ik buiten ging naar den hof, wist je nooit wanneer ik terug binnenkwam.
Wij hebben 2 zonen, 2 kleindochters en 2 achterkleinzoontjes.
Je hebt kinderen maar ook kleinkinderen, dan moet je beseffen dat
alleen thuis blijven geen optie meer is. Na 18 jaar alleen vertoefd te
hebben op ons erf, besloot ik om in juli van dit jaar te verhuizen naar
‘De Made’. Mijn leven vertaalt zich de dag van vandaag nog steeds in
mijn doeningen. De leergierige kant in mij merk je op tijdens het alert
kijken naar het TV programma blokken en de stapel woordzoekers.
Het leven in den hof keert terug in het smakelijk opeten van
‘mijn Jefkes peren’. En voor de rest kan ik babbelen gelijk de beste,
maar dat was mijn commerce.

Op de babbel bij...
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PastoraalLiturgische tinten
ALLERHEILIGEN- ALLERZIELEN
We zijn in het seizoen tussen zomer en winter. De herfst is de voorbode. Bomen die hun
vruchten loslaten. Bladeren die op de aarde vallen. We zijn onderweg naar de kortste en
donkerste dagen van het jaar.
Laten we op zoek gaan naar kracht tegen onze weemoed.
Laten we woorden lezen die ons moed kunnen geven ook in moeilijke tijden. Als het de
komende tijd buiten koud en donker gaat worden, kan binnen in ons de weerbaarheid dieper
wortel schieten: bij een mooi lied, bij een sterke tekst of gebed, bij een warm gebaar.
Zo doen goede mensen met elkaar.
Zo doen christenen met elkaar. Ze maken elkaar sterk.
Ze laven zich aan een Bron die ook nog welt onder de herfstbladeren.
Allerheiligen - Allerzielen
Wij, mensen, zijn eindig. We staan soms voor de moeilijke opdracht om te leren loslaten. Om
afscheid te leren nemen. Chrysanten wijzen ons de weg naar het kerkhof.
De grafstenen blijven ons aanspreken: de naam van onze geliefden staat erin gebeiteld. Geliefde
overledenen blijven voor altijd in ons hart wonen.
Ach nee, het mag ons niet droevig stemmen.
Laten we aanvaarden en God dankbaar zijn. Laten we elke dag dankbaar leven van de goedheid
en de liefde, van het geluk van kleine dingen.
De heiligen zijn ons voorgegaan. Ach nee, geen supermensen, geen volmaakte wezens, geen
engelen. Heiligen zijn mensen die de weg zijn gegaan van de graankorrel.
Mensen die oor en oog hadden voor anderen, mensen die Jezus’ boodschap, Gods bedoeling
met ons goed begrepen hadden. Mensen die met grote tederheid en zorg leefden voor hun
naaste dichtbij en veraf.
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Allerheiligen
Het is uitgenodigd worden om te leven voor de liefde en de gerechtigheid. Het is zijn zoals een
chrysant: niet pronken met jezelf maar denken aan anderen.
Zo is het ook met Allerzielen. Onze geliefde overledenen blijven gedenken. Omdat ze voor ons zo
kostbaar waren en dat blijven voor altijd. Want liefde sterft niet, nooit.
Allerheiligen – Allerzielen. Twee feesten die wij na en door elkaar vieren, want ze horen samen.
Beiden zijn het feesten die onze verbondenheid met onze familieleden en vrienden over tijd en dood
heen willen vieren. Op dit feest vieren wij de bezegeling der vriendschap, de verzilvering van het
goede dat mensen voor elkaar gedaan hebben, en de bevestiging in de God van trouwe liefde die
mensen samen bindt. Hij immers houdt ons allen samen over de dood heen.
En het is die band die wij op het hoogfeest van Allerheiligen vieren en waarvoor wij op Allerzielen
bidden.
Laten we tijd nemen voor de stille, intense verbondenheid in de dagen van Allerheiligen en
Allerzielen.
God, dank voor al uw heiligen
God van ons leven,
wij danken U voor al Uw heiligen
de grote en de kleine mensen
die ons zijn voorgegaan
op de wegen van Uw licht:
voor profeten en apostelen,
en voor de vrouwen die getuigden,
voor wie ons de lofzang hebben voorgezongen
en voor wie ons leerden spellen
de grote woorden van Uw verhaal,
voor wie gebeden hebben in de stilte
en voor wie luidkeels riepen om gerechtigheid,
voor wie hun leven gaven om U te dienen
en voor wie bezweken onder een ondragelijk kruis.
Voor wie in eigen huis
een haard was van Uw Geest,
voor onze ouders, grootouders,
voor allen die er in ons leven waren,
die ons een weg hebben gewezen.
Gij alleen kent hun namen.
Wij danken U voor wat Gij hen gegeven hebt.
Wij danken U voor wat Gij in hen allen geeft aan ons.
Wil ons bemoedigen door al die mensen voor ons uit
om tot het einde toe Uw weg te gaan,
Uw heil te zoeken, Uw naam te eren.
Amen.
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Lief
leed
&

NIEUWE BEWONERS
DE PELSMAEKER CYRIEL
Kamer 230
ROELANDT JOSEF
Kamer 121
DUYM EDGARD
Kamer 27
VAN BELLE ROSA
Kamer 31

Afscheid
VERHEYDEN CARLO

03/10/2020

ROELANDT MARIETTE 22/10/2020
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Wat je in je hart
bewaart, raak je
nooit meer
kwijt
NOVEMBER

EEN OORPROP

Beweeg en leef!

Wat is een oorprop?
Wanneer oorsmeer zich ophoopt in de gehoorgang, kan er een
oorprop ontstaan. Zo’n oorprop ontstaat wanneer er meer
oorsmeer wordt geproduceerd dan er (vanzelf) wordt afgevoerd.
Normaal gesproken reinigt het oor zichzelf erg goed. Door
kauwbewegingen, praten, lachen en geeuwen wordt de
gehoorgang in beweging gezet waardoor stukjes oorsmeer uit het
oor vallen.

Deze oefening helpt om je
duimen makkelijker te
bewegen en dit is handig
bijvoorbeeld om je vork of
lepel vast te nemen.
Beginpositie:
Steun je ellebogen op tafel.
Zorg dat je handpalmen
elkaar volledig kunnen raken.

Wat zijn de kenmerken?
Wanneer de oorprop de weg naar het trommelvlies volledig
afsluit, wordt horen lastiger. Tegelijkertijd zorgt de afsluiting van
de gehoorgang dat de eigen stem vervelend klinkt. Deze kan hard
en als vanuit een ton klinken. Doordat het oorsmeer tegen de
huidwand aankleeft, kan het gaan broeien en jeuk veroorzaken.
Ook kan het duizeligheidsklachten en tinnitus geven. Als u denkt
een oorprop te hebben, kan u dit best melden zodanig dat de
huisarts kan verwittigd worden.
Wat zijn mogelijke oorzaken van een oorprop?
1. door het in-en uitdoen van hoorapparaten.
2. onvoorzichtig met een voorwerp in de gehoorgang prutsen.
3. overbeharing die belemmert dat het oor zichzelf kan
reinigen en dat het oorsmeer niet spontaan de gehoorgang
kan verlaten.
4. naarmate men ouder wordt, verandert de structuur van het
oorsmeer en kan het minder vloeibaar zijn, iets droger
waardoor het ook minder vlug de uitgang zal bereiken.

Beweging:
Handpalmen op elkaar
gedrukt.
Eindpositie:
Duw je ene hand weg en
wissel deze beweging. Doe
dit 20x afwisselend

Je bent de
uitdaging
aangegaan,
super!

Bron: Hoorzaken.nl

Fit en gezond
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DeMEN(S)tie
'Uw moeder is allang dood'

Deze uitspraak doe je liever niet tegen personen met dementie. Als iemand de hele tijd
vergeet dat zijn moeder overleden is, beleeft hij elke keer een dieptreffend rouwproces als
anderen, de oudere daar attent op maken.
Het is beter om een gesprek aan te gaan over moeder. Wat betekende moeder voor die
persoon? Wat was het karakter van moeder? Hoe zag ze eruit? Welke gevoelens zijn er voor
moeder nog aanwezig? Denkend hierbij aan herinneringen of koesteringen?
Als de persoon in staat is om de puzzelstukjes in elkaar te passen, zal gedurende het gesprek,
het besef komen dat moeder overleden is.
Indien deze link er niet meer is, kan dit komen tot confrontaties met deze harde
werkelijkheid.
Probeer zelf in te schatten of het op dat moment relevant is om de waarheid te vertellen of
eerder mee te gaan in de beleving van de persoon met dementie.
Stel jezelf steeds de vraag: Welk doel streef ik na met wat ik zeg? Wat wil ik hiermee
bereiken?
Het is beter van een persoon met dementie in zijn eigen beleving rust te bieden en een goed
gevoel te geven in plaats van hen op te zadelen met een wrang of triestig gevoel.
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Iene miene mutte, tien pond grutten, tien pond kaas, iene miene mutte is de baas.
Hoe heerlijk was onze kindertijd toch. Onbezonnen en zonder zorgen konden we spelen.
Het was niet zoals de kinderen de dag van vandaag met hun dure snufjes en vele speelgoed.
In onze tijd waren wij vrolijke vrienden in een bos of op de hei. Dan zochten wij duizend keer
naar een stok, een zak of een koord. Met wat fantasie bedachten we er een spelletje bij.
Vervelen dat kenden we niet, integendeel, ons reppen dat we op tijd thuis waren.

Iene miene mutte, tien pond grutten, tien pond kaas, iene miene mutte is de baas.
Ik word instant blij bij het horen van dit versje zegt oma, terwijl er een glunder verschijnt op
haar gezicht wanneer ze een mooie kinderherinnering binnenkrijgt.
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Corona blijft ons land treffen waardoor in ons WZC niet alles kan
verlopen als normaal.
Grote manifestaties zijn uit de boze.
November brengt ons Sint-Maarten. De schattige kindjes met
wenende gezichtjes of nieuwsgierige blikken zullen dit jaar
ontbreken aan het Sintermaartenfeest.
Maar bewoners, wees maar niet getreurd want voor jullie hebben
we een verrassing!
Hij komt, hij komt, die goede lieve Sint.
Wie stout is, steekt zich op dinsdagnamiddag 10 november
beter ergens weg.
Sint-Maarten komt langs, maar uiteraard zijn, de pieten ook van de
partij.
Zoals zijn spreuk zegt, wie braaf is krijgt lekkers, wie stout is de roe.
Ook hier gaat dit zo, de braven onder ons worden getrakteerd op
heerlijke pannenkoeken.
De pieten zijn gul en brengen ons lekkere chocolade mee.

In november staan de ouderen centraal in de week van
de senioren. Meestal verloopt dit met tal van optredens
in de feestzaal, deze kunnen helaas niet georganiseerd
worden.
Houden jullie 16 tot 19 november maar vrij want wij
laten deze week uiteraard niet zomaar aan ons voorbijgaan.
We trakteren met een oliebollenfestijn, gaan uit ons dak op
meezingers uit vervlogen tijd, laten ons verwennen, ...
We kijken er alvast naar uit!
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NIEUW PERSONEELSLID
Mijn naam is Elien Allaer, woonachtig hier te Haaltert.
In juli vierde ik mijn 26ste verjaardag.
Sinds september ben ik hier bij jullie aan de slag als zorgkundige.
Een job die ik heel graag uitvoer door het sociaal bezigzijn.
Als hobby hou ik van alles wat te maken heeft met carnaval Aalst.
Ik ben lid van een leuke groep waar het altijd gieren en grappen is.
Het is echt ijn om tijd met hen door te brengen.
Jammer genoeg dacht mevrouw Corona er dit jaar anders over.
Thuis vraagt mijn katje Jul, veel aandacht.
Deze kleine speelvogel is 1,5 jaar oud.
Tenslotte geniet ik om mijn vrije tijd door te brengen aan de zee.
De frisse zeewind blaast rust en kalmte door mijn hoofd en dat kan
deugd doen.
Leuk dat jullie eventjes de tijd namen om mijn voorstelling te lezen,
ik kijk reikhalzend uit om jullie levensverhaal te aanhoren.
Veel liefs Elien

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

OTTOY MARIA

01/11/1930

DE LUYCK EMILIENNE

01/11/1933

DE RIJCK MARIA LOUISA

15/11/1928

VAN DE PUTTE MARIE THERESE

15/11/1938

HUYGHE WILLY

15/11/1940

LEMMENS MARIE THERESE

21/11/1937
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INGREDIËNTEN
(voor 4 personen)

CONFITUURTAART
• 2 rollen bladerdeeg
• 1 ei
• 180 gram abrikozenconituur

Eventueel kan je ook een conituur naar keuze gebruiken zoals: viervruchten, kersen, …

BEREIDING
Leg 1 vel uitgerold bladerdeeg met het bakpapier in een grote taartvorm (Ø 28 à 30 cm).
Druk het deeg goed aan en prik er een paar keer in met
een vork. Dit is absoluut nodig, omdat het anders bubbels
vormt tijdens het bakken.
Strijk de conituur uit over het deeg.
Snij van het andere vel bladerdeeg reepjes van 1 cm
breed. Leg ze gekruist over elkaar: zo krijgt u een mooi
gewafeld ruitjeseffect.
Klop het ei los met een vork en strijk er de reepjes
bladerdeeg mee in.
Schuif de taart in een op 200 °C voorverwarmde oven
gedurende 20 à 25 min.
Haal de taart uit de oven en strijk de ruitjes in met wat
lichtjes voorverwarmde conituur.

Serveer deze met een heerlijke tas kofie of thee en genieten maar…
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Train je brein
WIE IS HET?
1) Het is een Belgische zanger geboren in Veurne. Zijn artiestennaam is niet zijn oficiële naam.
Dit jaar werd zijn 80ste verjaardag gevierd. In de jaren ‘60 kwam zijn muzikale doorbraak met de
hits ‘Ik ben zo eenzaam zonder jou’ en ‘El Bandido’.
2) In de jaren ‘60 tot ‘70 was hij de grote man van het wielrennen.
Hij won vijf keer de Ronde van Italië, vijf keer de Ronde van Frankrijk, één keer de Ronde van
Spanje en werd drie keer wereldkampioen. Daarnaast won deze held vrijwel alle klassiekers en
brak het werelduurrecord.
3) Deze graag geziene persoon stond aan het hoofd van ons land van 1951 tot 1993. Hun
sprookjeshuwelijk vond plaats onder het alziend oog van het Belgische volk. Hij overleed na een
hartstilstand in hun buitenverblijf in Motril en werd daardoor opgevolgd door zijn jongere broer.
4) We zoeken naar een komisch duo. In de jaren ‘70 kwamen ze wekelijks op tv met enkele
grappige sketches in de televisieshows van de toenmalige BRT. Hun succes werd groter en zij
brachten 3 langspeelilms uit waaronder ‘De paniekzaaiers’.
5) Deze man heeft zijn bekendheid te danken aan het feit dat hij gedurende 37 jaar (1953-1990)
weerman was voor onze Belgen. Naast het weerbericht presenteerde hij ook een populaire quiz.
Hij was een geliefd persoon door zijn humor en zijn weerspreuken. Hij sloot zijn weerbericht
steevast af met de woorden "Goedenavond, beste kijkers".

RAADSEL
Marie haar vader heeft 5 dochters: Nana, Nene, Nini, Nono.
Wat is de naam van de vijfde dochter?

OPLOSSING OP ZIJN KOP
Wie is het? 1) Will Tura 2) Eddy Merckx 3) Koning Boudewijn 4) Gaston
en Leo 5) Armand Pien
Raadsel: Marie
19

Deze geniepigaard blijft roet in het eten gooien voor onze activiteitenwerking.
De woorden “plannen” en “2020” werken elkaar tegen. Niets lijkt nog zeker door corona.
Naast de regels vanuit de regering voor onze veiligheid, blijft ook de planning binnenshuis wisselen.
Toch garanderen wij dat u als bewoner wekelijks op de hoogte wordt gesteld van het
activiteitenaanbod door middel van de kalenders die zich op de informatie borden bevinden.
Dagelijks zal de activiteit via het omroepsysteem worden meegedeeld.
Graag stellen wij de ingebruikname van de nieuwe ruimtes in de nieuwbouw voor.
Naast het gebruik van de klaproos zullen deze ook geopend worden voor activiteiten, zodat alle
bewoners beurtelings bereikt worden.

