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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

Edito
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Er was vanalles te doen rond de senioren-

maand in het safari-thema!

We gingen van een aperitief naar een

feestmaaltijd en van creatieve momenten

naar een safari-quiz.

Vanaf november werd er

overgegaan van de wekelijkse

fruitsla naar de wekelijkse verse

soep! Dit vraag de nodige

voorbereidingen.

December 2020

Waar het goed is te leven...Waar het goed is te leven...
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Leerlingen van de school Mariagaard

maakten enkele mooie bloemstukjes voor

onze bewoners!

Iedereen amuseerde zich rot

tijdens onze modeshow. Deze keer

werden er geen kleren verkocht,

wel letterlijk 'show'.

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

Wist je dat?Wist je dat?
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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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Eline Westelinck

Hallo ik ben Eline, 24 jaar en ik ben van Merelbeke. Ondertussen ben ik hier al drie maand, maar ik wou mij toch nog

even kort voorstellen voor degene die mij nog niet zo goed kennen.

Ik ben namelijk de ergotherapeut die Soie vervangt voor een aantal maanden. Jullie zullen van mij, of van Nathalie,

dus nog voor een hele tijd verschillende activiteiten krijgen.

Net als iedereen moet een job ooit je eerste zijn. Dit is bij mij namelijk het geval. In juni 2020 studeerde ik af, aan de

Artevelde Hogeschool te Gent, als ergotherapeut. Twee maanden later mocht ik hier van start gaan! Door stage had

ik reeds ervaring in de ouderenzorg, maar ook ervaring bij mensen met neurologische en fysieke aandoeningen/

letsels.

Maar nu even niet over die job… .

In mijn vrije tijd hou ik ervan om af te spreken met men vrienden en samen iets te drinken (onder andere). Maar

door die vervelende corona, dat nog steeds niet gedaan is, gaat dit nu helaas niet. Gelukkig heb ik nog andere

bezigheden. Ik volg sinds enkele maanden spaanse les, waar ik ook genoeg tijd in kan steken. Dus vanaf we terug

mogen reizen, kan ik in Spanje mijn nieuwe kennis bovenhalen! ¿Hola, qué tal?

Naast het studeren vind ik het ook geweldig om te sporten. Daarom kom ik ook geregeld met de iets naar het werk.

Dit werkt zeker ontspannend!

Momenteel woon ik nog thuis met mijn jongere zus “Evy” en ouders “Katty en Frank”. Gelukkig is mijn vriend

genaamd Juul, mijn “knuffelcontact” zoals ze zeggen in deze tijden, meer dan welkom. Hem heb ik trouwens leren

kennen op reis, in Malta. Dat is een eiland gelegen naast Italië.

Zo, nu weten jullie toch al wat meer over wie ik ben. Dit zullen jullie ook nog wel ervaren tijdens onze samenwerking.

Ik kijk er naar uit om nog vele activiteiten en ergotherapie te geven en jullie een aangename dagbesteding te

bezorgen!

Moesten jullie nog zaken over mij te weten willen komen of jullie willen zelf iets kwijt, mijn deur staat altijd open!

Groetjes, Eline

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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Nieuws

Feiten

Natuurschool

Begin dit schooljaar heef kleuterschool Klavertje 4 te Oombergen resoluut voor een nieuwe

aanpak gekozen. Naast de school lag de pastorijtuin deze was reeds omgetoverd tot speelbos.

Vanaf huidig schooljaar krijgt het speelbos er een nieuwe functie bij, ze zal als een open

schoolklas fungeren. Vanaf september wordt het klavertje 4 een Natuurschool. Dit project

kent heel wat troeven en is gezien de huidige tijden zeker een meerwaarde voor de school.

Het is wel zo wanneer de weersomstandigheden het écht niet toelaten dat ze nog steeds naar

hun vertrouwde klasjes kunnen gaan.

Dit project is nu reeds enkel maanden in voegen en momenteel kunnen directie en

leerkrachten met trots melden dat alle kleuters en leerkrachten coronavrij zijn. Dus kunnen

we de voltallige staf enkel maar bejubelen met dit project en hen het allerbeste toewensen in

de toekomst.

Info: HLN

TER INFO:

Do 10 december 2020 om 19u30

Thema: 'Voorafgaande zorgplanning'

Sociaal Huis, Meerspoort 30, Oudenaarde

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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Cinema - time!

Stem op jouw favoriete ilm.

Omcirkel één van onderstaande ilms ten laatste tegen 17 december.

• Home alone

• White christmas

• The Polar Express

• A Christmas Carol

• Andere:................................................................

Oliebollen....hmmm....

Op 24 december zullen er lekkere verse

oliebollen te krijgen zijn!

Deze zullen door de ergotherapeuten met

veel liefde gemaakt worden.

DECEMBER 2020
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Safari

Doorgaans is in de seniorenmaand een apotheoses van ons jaarthema. Maar

corona stak ook hier een stokje voor. De vele geplande uitstappen, activiteiten

zijn allemaal geannuleerd. Dus de tentoonstelling én ambachtenmarkt konden

noodgedwongen niet doorgaan. Daarom hebben we een ander thema uitgewerkt

voor onze seniorenmaand, namelijk " we gaan op safari". Omdat ook in deze

maand ijne activiteiten de revue zijn gepasseerd willen we jullie deze ludieke

sfeerfoto's niet onhouden. Ze zijn aanvullend op de rubriek " waar het goed is te

leven...".

December 2020
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We vieren mee met...

De Meyer Simonne

Van Oostende Judith

Verbanck Eglantine

7/12/1932

17/12/1929

20/12/1930

De jarigen van december worden gevierd op 28 december op de afdeling.

Proiciat aan

IN DE
KIJKER

88 jaar

91 jaar

90 jaar

Schrijven is blijven!

De donkere dag zijn terug in het land. Bezoek wordt nog

steeds gereduceerd maar we wensen bewoners wel te

verblijden met een brief of kaartje. Ken je iemand die graag in

zijn pen duikt? Ben je zelf een creatieve schrijver? Wees dan

niet verlegen en neem een kaartje of een blaadje papier en

schrijf terug zo’n goede ouderwetse brief. We bezorgen het

dan aan een bewoner die graag met iemand wenst te

corresponderen of die weinig tot geen bezoek ontvangt.

Ik hoop dat we de postbode met zakken post tot bij ons

mogen zien komen.

December 2020
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DECEMBER

Volgende activiteiten gebeuren op elke afdeling:

2 december: Sinterklaas op bezoek

De Sint en de pieten zijn er al vroeg bij! Ze zouden wel eens durven binnenspringen bij u op de

kamer...

4 december: Kerstbomen

De gangenvan het OLV Ter Velbloemen worden omgetoverd tot een kerstparadijs.

23 december: Kerstbingo!

Tijdens de geweldige kerstbingo is er niet enkel vreugde en plezier, maar er vallen misschien

ook wel prijzen te winnen...

24 december: oliebollen

Jullie zullen kunnen genieten van een allerlaatse zoete lekkernij van 2020, voorzien door het

geweldige ergo-team!

30 december: WIJ WUIVEN UIT!

We blikken terug naar een onvergetelijk jaar met onze diashow.

WAT HEEFT DE TOEKOMST IN PETTO?

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

• Het driekoningenverhaal wordt gebracht op 6 januari.

• Op donderdag 14 januari worden jullie verwend met een

lekkere avondmaaltijd.

• Een uitgebreid feestmaal staat jullie te wachten op 19 januari.

• In 2020 wordt ons nieuw jaarthema: ‘FAUNA & FLORA ". Meer hierover in ons veldbloempje

van januari.

DECEMBER 2020
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Train je brein

OPLOSSING OP ZIJN KOP
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