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DECEMBER

Het is december, de laatste maand van 2020.

Het begon als een jaar met grootse en vele plannen waarin we dit speciale getal 2020 extra in de

verf gingen zetten met vele feesten en optredens. Bij de voorbereiding van ons jaarthema zeiden

we nog tegen elkaar: "Dit mogen we niet voorbij laten gaan, 2020 wordt een speciaal jaar. "

Hadden we toen geweten hoe deze woorden zouden naklinken...

Al onze plannen werden al snel overschaduwd door een ongekende vijand, het coronavirus. Sinds

maart is ons leven al even niet meer hetzelfde en dat voelen we allemaal. Toch hebben we ons

niet laten kisten en hebben we geprobeerd er samen wat van te maken!

Ondanks het gemis en de grote aanpassingen bleven we samen met de bewoners een grote

inspanning leveren om de positiviteit erin te houden en geluk te vinden in de kleine dingen.

Daarvoor kregen we gelukkig ook steun van buitenaf. Vele

leuke giften, kaartjes en bedankingen vielen in onze bus.

We werden opgevrolijkt met een bloemetje en een heel

groot hart voor de zorg prijkte aan ons onthaal. Wij werden

allen niet vergeten en dat deed ons hartje deugd!

Het valt op dat in tijden als deze, waarin we noodzakelijk

afstand moeten houden, de mens toch dichter komt dan

ooit. En we ook steeds vindingrijker worden om elkaar die

warmte te laten voelen.

In deze laatste weken van het jaar, een tijd van bezinning

voor velen, willen wij een woord van dank uiten. Een woord

van dank aan de vele familieleden die ons bleven steunen.

Een woord van dank aan alle sympathisanten die ons niet vergeten zijn. Een woord van dank aan

alle zorgverleners, die ondanks deze harde en gevaarlijke tijden, dagelijks bleven opdagen om

plichtsgetrouw en met veel liefde hun werk te verrichten. En een woord van dank aan alle

bewoners die dagelijks hun vertrouwen bleven stellen in hun zorgverleners.

In december laten we het jaar 2020 gaan. We laten los en branden samen traditiegetrouw een

kaars. Een licht in het donker, een licht dat ons de weg mag wijzen naar betere tijden. Tijden

waarin we jullie allen hopelijk snel weer in de armen kunnen sluiten. Vol goede hoop kijken wij

samen uit naar 2021 en wensen we jullie alvast het allerbeste voor het nieuwe jaar.

De bewoners en het personeel van het Sint- Franciscustehuis.

DECEMBER 2020
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Stagiair Jelle gaf privéconcertjes.

Kerstmis nadert; de adventskrans staat al

klaar.

DECEMBER 2020

Waar het goed is te leven...Waar het goed is te leven...
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De wafels hebben gesmaakt!

DECEMBER 2020
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…er een verschil bestaat tussen winterslaap en winterrust bij dieren? Tijdens de winterslaap zakt

de lichaamstemperatuur link en de ademhaling en het hartritme worden op een laag pitje

gezet. Dieren die een winterslaap houden, ontwaken niet tussendoor. Tijdens de winterrust

dalen de hartslag en de ademhalingsfrequentie wel, maar daalt de lichaamstemperatuur slechts

een paar graden. Dieren die een winterrust houden, ontwaken af en toe om wat te eten.

…dieren zoals egels, vleermuizen, hazelmuizen, hamsters, verschillende soorten schildpadden,

slangen en amibieën een winterslaap houden?

…dieren zoals beren, dassen, wasberen, buidelratten, eekhoorns en sommige vissen een

winterrust houden?

…zwangere ijsbeervrouwtjes een winterrust houden en dat de mannetjes een heel jaar actief

zijn?

…sommige dieren een wintervacht krijgen voordat de winter begint? Dieren zoals koeien,

paarden, schapen, vogels, katten en konijnen krijgen een wintervacht. De wintervacht bestaat

uit lange, dikke en wollige haren. Vogels krijgen meer donsveertjes.

…sommige dieren zich kunnen

beschermen tegen de koude met een

vetlaag? Meestal zijn dit dieren die in koud

water leven. Een zeehond heeft

bijvoorbeeld een vetlaag van 5 centimeter

dik.

…er standvogels en trekvogels bestaan?

Standvogels zijn vogels die het hele jaar op

dezelfde locatie blijven. Vogels die ergens

anders gaan overwinteren, worden

trekvogels genoemd.

DECEMBER 2020
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Oude liedjesOude liedjes
Midden in de winternacht

Midden in de winternacht, ging de hemel open.

Die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen

Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet

Laat de citers slaan, blaast de luiten aan

Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:

Christus is geboren!

Vrede was er overal, wilde dieren kwamen

Bij de schapen in de stal, en zij speelden samen.

Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet

Laat de citers slaan, blaast de luiten aan

Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:

Christus is geboren!

Ondanks winter, sneeuw en ijs bloeien de bomen,

want het aardse paradijs is vannacht gekomen.

Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet

Laat de citers slaan, blaast de luiten aan

Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:

Christus is geboren!

Zie daar staat de morgenster, stralend in het duister

Want de dag is niet meer ver, bode van de luister

Die ons weldra op zal gaan, herders blaast uw luiten aan

Laat de bel bim-bam, laat de trom rom-bom

Kere om, kere om, laat de bel-trom horen

Christus is geboren!

DECEMBER 2020
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Heel eenvoudig

"Wat moet je doen om een succesvolle carrière op te bouwen in de beurswereld?" vroeg men

eens aan een bekende Duitse bankier. De oude heer antwoordde glimlachend: "Oh, dat is eigenlijk

heel gemakkelijk. Je moet altijd van pessimisten kopen en aan optimisten verkopen."

*******

Letterlijk

Oma neemt Ferre mee naar het warenhuis. Daar ziet hij vijftig cent op de grond liggen en hij

vraagt: "Mag ik dat oprapen, oma?"

"Nee, jongen, laat dat liggen, alles wat op de grond ligt, is vies."

Terug op weg naar huis schuift oma uit over een bananenschil en ze vraag aan Ferre of hij haar

even recht wil helpen.

"Dat mag toch niet, oma?" zegt de jongen. "Je hebt toch gezegd dat alles wat op de grond ligt,

vies is?"

DECEMBER 2020

Lach van de maand
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Deze maand gingen we op de babbel bij Edgard Van De Walle. Edgard komt uit

Nederbrakel. Hij is de trotse vader van twee knappe dochters en iere grootvader van een

jongetje, Elias.

Edgard (rechts op de foto) werkte als jonge man voor De Spoorwegen. Bij Infrabel had hij

een baan als spoorwegarbeider en deed hij het onderhoud van de sporen. Dit is heel

belangrijk om het spoorwegverkeer veilig te houden!

Thuis stopte Edgard ook niet met werken. Hij had een kleine boerderij waar hij een 15- tal

koeien hield. Vroeger waren dit melkkoeien, maar daar is heel veel werk aan. Daarom

schakelde Edgard over naar vleeskoeien, Belgisch witblauw, een ras dat zeer ijn vlees

heeft. Ook bij deze koeien was het werk niet te onderschatten, maar het onderhoud van

het dier zelf was iets makkelijker.

Sinds 2018 woont Edgard bij ons. Hij woonde oorspronkelijk op Het Rozenhof, maar toen

deze afdeling werd gerenoveerd, verhuisde hij samen met zijn medebewoners naar De

Kersentuin. Edgard is hier graag! Hij heeft hier goede vrienden en de afdeling is op het

gelijkvloers. Een grote meerwaarde voor Edgard want hierdoor heeft hij meer vrijheid om

eens naar buiten te gaan. Zo kan hij op tijd en stond een sigaretje gaan roken samen met

zijn vrienden.

Er is altijd wel iemand die bereid is om Edgard een handje toe te steken en hem

gezelschap te houden. Je kan hem dan ook vaak buiten op het terras vinden.

DECEMBER 2020

Op de babbel bij...
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Adventsverwachting naar Kerstmis

Over enkele weken vieren we Kerstmis, een feest van LICHT, dat bij vele mensen de hoop op

een betere wereld, met meer liefde en vrede, opnieuw wakker roept. Onze dromen en

verwachtingen worden aangescherpt…

De Advent wordt vaak een tijd van wachten, van verwachten genoemd. We kijken uit naar

Kerstmis, naar Jezus’ geboorte.

Kerstmis is niet de verjaardag van Jezus, Kerstmis viert dat Christus nu in ons geboren wil

worden, dat Hij in de stal van ons leven MENS wordt. Kerstmis en Pasen zijn nauw met elkaar

verbonden.

De ‘herhaalde’ viering van het Paasmysterie brengt ons dichter en dichter bij het leven dat God

aan ons wil schenken. Ons lief en ons leed krijgen toekomst en betekenis.

Hoe kunnen wij, midden de huidige werkelijkheid in onze sombere wereld, Advent beleven?

Heeft het nog zin uit te kijken naar de komst van de Verlosser? Misschien heb je het moeilijk om

er te blijven in geloven? Jaar na jaar wordt het Kerstmis, zingen we liederen over vrede,

beluisteren we de boodschap van de Menswording, maar spijtig genoeg, veel verandert er niet.

Is onze wereld ten goede geëvolueerd?

Zijn we meer mensen geworden die mekaar graag zien?

Misschien verwacht je er veel van, zonder dat je kan uitleggen ‘waarom’? Ondanks alles, geloof

je dat God zijn mensen niet in de steek laat en je weet van jezelf dat je eigenmachtig je leven

niet kan uitbouwen. Je verlangt naar Zijn komst, naar Iemand die jou en alle mensen bevrijdt.

“Kom tot ons, de wereld wacht, Heiland, kom in onze nacht”: met welke ingesteldheid zingen we

dit adventslied?

ADVENT

DECEMBER 2020

Liturgische tinten
Pastoraal-
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De Advent en de Kersttijd kan een uitnodiging zijn om bewuster en aandachtiger te leven. Zo

zullen we Zijn komst ontdekken in ons dagdagelijkse bestaan en vanuit deze ervaring steeds

meer kunnen verwachten.

Naarmate Kerstmis nadert, treedt Maria naar

voor. Zij wordt geprezen om haar geloof.

Welke plaats geef jij Maria in je leven? De

woorden van Elisabeth spreken we uit in het

“Weesgegroet”. Bid je dit af en toe?

In de ontmoeting tussen beide vrouwen

komt Gods zorg duidelijk naar voor. Welke

mensen kan je wat kerstvreugde brengen?

Zoek je het soms niet te ver?

Zalig Kerstmis – het lange wachten is voorbij!

Zalig Kerstfeest: we zeggen het zo vaak. We mogen God danken , om wie Hij voor ons en alle

mensen wil zijn. ‘Heden is de Redder geboren’ . Kerstmis wordt het feest van Gods liefde, die op

een volhardende wijze in onze geschiedenis en ons eigen leven ingrijpt. Al twijfelen we soms

aan Hem, de Kerstnacht bevestigt ons dat Hij altijd blijft geloven in de mens!

O zalig Kind van Betlehem,

schenk ons de vreugde en dat wij met heel ons hart

mogen delen in dit diepe mysterie van KERSTMIS.

Wek in ieder mensenhart de vrede

waar we zo naar trachten

en die GIJ alleen kunt geven.

Help ons elkaar beter te leren kennen

en te leven als broeders en zusters,

kinderen van dezelfde Vader.

Open ons Uw schoonheid,

heiligheid en zuiverheid.

Wek in ons hart liefde en dankbaarheid

voor Uw oneindige goedheid.

Neem allen op in Uw liefde

en geef ons de hemelse vrede. Amen.

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

Lief
&

leed

Cecile De Fraine

Irma Delmaire

Paula Goeffers

Elvire Kesteleyn

Paula Van Assche

Yvette De Meyer

GEBOORTE

Elise, 20 oktober 2020, kleindochter Marc Fostier, De Eikenberg

Lisette, 22 oktober 2020, achterkleindochter Maria Vande Mergel, De Korenbloem

Ellis, 15 november 2020, achterkleindochter Zoë Leroy, De Korenbloem

NIEUWE MEDEWERKERS

Cindy Pandelaere, zorgkundige

Chris Boyce, keukenhulp

2/11/2020

6/11/2020

6/11/2020

8/11/2020

11/11/2020

21/11/2020

TER INFO:

De sessie op do 10 december 2020 om 19u30 zal niet

doorgaan.

Thema: 'Voorafgaande zorgplanning'; er zal een

infobrochure rond het onderwerp verstuurd zal worden

naar de mantelzorgers.

DECEMBER 2020
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Fit en gezond

Je bent de
uitdaging
aangegaan,
super!

Beweeg en leef!

Beginpositie:

Sta recht. Zet je voeten mooi

onder je schouders neer op

de grond.

Beweging:

Ga afwisselend op je hielen

en tenen staan.

Eindpositie:

Zet voeten terug stabiel op

de grond en neem terug

plaats in je zetel.

Oedeem in de benen of in de
volksmond 'vocht in de benen'

DECEMBER 2020
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DeMEN(S)tieDeMEN(S)tie

Er was een tijd dat ik heel erg uitkeek naar Kerst. Mijn man en ik hielden van de gezellige

warmte en de tradities van samenzijn. Hij was nochtans nooit een huishoudelijke man, maar

met Kerst veranderde dat. Samen dekten we de tafel, poetsten we de glazen en dat soort

dingen. We gingen met z’n allen graag een eindje wandelen lekker ingeduffeld met een

warme sjaal en muts.

Helaas hebben de feestdagen nu een andere betekenis gekregen. Dit door de diagnose van

dementie en zijn opname in het WZC. Mijn man is dit jaar hard achteruit gegaan en dat maakt

iedere dag onvoorspelbaar.

Gezellig Kerst vieren met familie is niet meer vanzelfsprekend. Hij kan minder goed tegen de

drukte van onze grote familie. Gesprekken rondom hem kan hij moeilijk volgen, dat maakt

hem boos. Hij raakt meer vervreemd van zijn dierbaren. Ik ben mijn man een stuk kwijt.

Kerst, de mooiste tijd van jaar? Ja, ook hem willen wij nog steeds betrekken bij het vieren van

deze gezellige tijd. Om het hem zo aangenaam mogelijk te laten beleven, houden we een

aantal tips in ons achterhoofd.

- Probeer als het mogelijk is de kamer samen te versieren, stap voor stap. Leg uit dat het

december is, dat het bijna Kerstmis is.

- Zing samen kerstliedjes van vroeger, die zijn bekend en vertrouwd.

- Verdeel de bezoekmomenten zoveel mogelijk zodat er niet teveel bezoek in één keer

langskomt. Benoem de mensen die op bezoek komen bij naam en vertel wie ze zijn en

waarom ze komen.

- Geef de persoon met dementie de tijd om een cadeautje uit te pakken en help hierbij als

het nodig is.

- Stel je verwachtingen als bezoekers niet te hoog. Stiltes betekenen soms meer dan

woorden.

- Zorg voor rustmomenten gedurende de dag, vergeet niet het belang van middagrust. Maak

het niet te laat en zorg dat de persoon met dementie volgens het dagelijkse avondritueel de

dag kan afsluiten.

Fijne Kerstdagen iedereen.

DECEMBER 2020
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Jaarthema
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December, de laatste maand van het jaar. We noemen ze ook wel informeel de

feestmaand, door de vele feestdagen die we er in vieren. Maar welke zijn dat nu en

wat weten we nog meer over deze twaalfde maand van het jaar?

Aan het begin van de maand, op 6 december, komt Sinterklaas langs. Deze heilige

man, die lekkers brengt voor al wie zoet en braaf is geweest, werd geboren in Patara.

Patara is de oude naam voor het hedendaagse Antalya, een stad in Turkije. Dat de

heilige Sint- Nicolaas uit Spanje komt is dus lang niet waar. Wat wel waar is, is dat hij

bisschop was van Myra. Hij was ook patroonheilige van de zeevaarders. Pas veel later,

na zijn heiligverklaring, werd hij ook de beschermheilige van kinderen.

Later op de maand, op 24 en 25 december, vieren we kerstavond en kerstdag. We

herdenken dan de geboorte van de verlosser, Jezus Christus. Kerst is het feest van

de verbinding en het licht. Het wordt over heel de wereld door miljoenen mensen

gevierd, vaak met een groot familiefeest!

December sluiten we af met oudjaar. Het jaar wordt dan uitbundig uitgewuifd en

mensen kijken hoopvol uit naar wat het nieuwe jaar zal brengen. Op oudejaarsavond

maken we onze goede voornemens en verwelkomen we het nieuwe jaar.

December is tevens de maand waarin de winter begint op 21 december. Dit noemen

we de winterzonnewende, het is op deze dag dat we het minste daglicht hebben en

de nacht het langst duurt.

Maar hoe komt deze maand nu aan haar naam? Decem betekent in het latijns 10. Dit

is heel raar als je weet dat december de twaalfde maand van het jaar is. Maar dit was

niet altijd zo! Want ten tijde van de Romeinen begon het nieuwe jaar op 1 maart.

Zodoende was december de tiende maand en was haar naam heel logisch!

Over de jaren heen veranderden er vele gebruiken en zo ook onze kalender.

December werd zo de laatste en twaalfde maand, maar haar naam bleef

onveranderd.

Er valt nog veel meer te vertellen over deze belevenisvolle maand maar we sluiten af

met het allerbelangrijkste. En dat zijn alvast onze allerbeste wensen voor het nieuwe

jaar!

DECEMBER 2020
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We vieren mee met...

Alfons De Sadeleer

Marie-Louise Van Der Linden

Lucie Herregods

Georges De Moor

Paul De Zitter

Griet Van Nieuwenhove

Godelieve Faingnaert

Rollande Verstichelen

Simonne De Vos

Emiel De Clercq

Jeanette Van Audenhove

Adrienne Detaeye

Jan Ooghe

Angela De Martelaere

Mia Hopmans

Lieve De Mulder

Mariette Roeland

Georgette De Clercq

Alfons Meerschaut

Cecile Van De Walle

Jeanine Van Der Linden

01/12/1943

02/12/1929

02/12/1923

04/12/1937

08/12/1934

08/12/1936

09/12/1939

10/12/1926

12/12/1935

13/12/1931

15/12/1926

15/12/1937

16/12/1926

16/12/1927

21/12/1931

24/12/1927

26/12/1936

26/12/1933

27/12/1930

29/12/1939

31/12/1940

De jarigen van december worden gevierd op 21 en 22 december op de afdeling.

Proiciat aan

IN DE
KIJKER

Alle bewoners kunnen vanaf 1/11 gebruik maken van

een nieuwe digitale TV. Een verademing en

verbetering voor velen aangezien het nieuwe

systeem slechts met 1 afstandsbediening werkt. Het

vergt wat aanpassing want sommige zenders zijn

ondergebracht onder een nieuw nummer.

Ondertussen kreeg iedere bewoner reeds een

gebruiksaanwijzing voor de afstandsbediening en een

zenderlijst. We wensen jullie veel kijkplezier.

DECEMBER 2020
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DECEMBER

12 tot en met 18 december: KERSTKRAAM

Tussen 12 en 18 december stellen we ons kerstkraam open voor iedereen. Er zijn leuke en

lekkere geschenken te koop. Dit allemaal ten voordele van Morihbet vzw, Toogal Djangue,

Home again Orphanage en de missiewerken van onze zusters.

15 december: FEESTMAALTIJD + WINKELKAR

21 en 22 december: VERJAARDAGSFEEST

Met een stukje taart en een tas kofie vieren we de jarigen van de maand december.

23 december: KERSTEUCHARISTIE

De kersteucharistie vindt plaats op woensdag 23 december om 13u30.

28 en 29 december: ZANGOPTREDEN DOOR ANN

Op maandag 28 en dinsdag 29 december hebben we een spetterend optreden in petto door

zangeres Ann. Dit zal plaatsvinden op de eigen afdeling.

30 en 31 december: WIJ WUIVEN UIT!

Met een hapje en een drankje wuiven we 2020 uit!

WINTERBINGO

Kom je geluk wagen, want we sluiten 2020 af met een winterbingo. We voorzien een mooie

prijzenpot voor de eerste drie en een troostprijs voor iedereen.

WAT HEEFT DE TOEKOMST IN PETTO?

• We klinken op het nieuwe jaar op dinsdag 5 januari .

• Op donderdag 7 en vrijdag 8 januari worden jullie verwend

met een nieuwjaarsontbijtbuffet.

• Een uitgebreid feestmaal staat jullie te wachten op 19

januari.

• In 2021 wordt ons nieuw jaarthema: ‘GERECHTEN‘. Meer

hierover in De Bloesem van januari.

DECEMBER 2020
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Train je brein

OPLOSSING OP ZIJN KOP
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