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Sint en pieten zijn terug in Spanje aangekomen
Overal staan nu de dennenbomen

We zijn helemaal klaar
Voor een mooier en vooral gezond nieuw jaar!
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DE BESTE WENSEN

Traditioneel spreken we op nieuwjaar onze nieuwjaarswensen uit. We wensen elkaar het allerbeste

voor het komende jaar. Dit jaar zal het anders zijn dan anders. Toch is het belangrijk onze wensen

uit te spreken. We kijken uit naar betere tijden. 2021 wordt vast en zeker een fantastisch jaar!

Zoals de ouden vroeger zeiden

een jaar daar moet je je leven niet aan wijden.

Daarvoor is het te kort.

Geniet en zorg dat al het goede

ook in dit nieuwe jaar.

te vinden is bij elkaar

Het is ons gelukt,

we hebben weer een nieuw jaar geplukt.

Dat kunnen we kneden zoals we willen.

Een jaar vol grillen

of een jaar van liefde en zon

wordt ook bepaald hoe jij het jaar begon.

Alweer een nieuw jaar,

valt het mee of wordt het zwaar?

Een vrolijk en gelukkig jaar

zonder zorgen weliswaar

dat wensen we elkaar

Het wordt een nieuw begin,

we vliegen er weer eens in

met nieuwe moed,

met geluk en voorspoed.

Gezond en vrolijk

zien we 2021 tegemoet!

We wensen jullie erg genegen

zoveel geluk en zegen

als er zijn druppels in de regen.

Een gelukkig en gezond 2021!

januari 2021
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Sint en zijn pieten kwamen ons

belonen met heel wat lekkers! Tot

volgend jaar.

januari 2021

Waar het goed is te leven...Waar het goed is te leven...
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Voor kerst maakten de

bewoners kerstkaarten en

verschillende bloemstukjes om

de tafels mee op te leuren.

januari 2021
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Na al dat werken kregen

we natuurlijk honger. En

daarom stond er ook een

wafelbak op de planning.

We zagen alleen maar

blije gezichten.
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…oud en nieuw de oudste feestdag is? Deze nieuwjaarsviering is maar liefst 4000 jaar oud.

…vroeger de maand maart de eerste maand van het jaar was? De maanden januari en februari

bestonden toen nog niet. Een jaar had toen dus maar tien maanden. Julius Caesar bepaalde in

46 v. Chr. dat 1 januari de eerste dag van het jaar moest zijn.

…het land Samoa (ligt onder Hawaï) als eerste land nieuwjaarsdag viert? Wanneer het in Samoa

middernacht is, is het in België nog maar 11:00u in de ochtend.

…er jaarlijks ongeveer 9 miljoen lessen champagne worden gekocht? 95% van de 9 miljoen

lessen wordt echter pas in de laatste week van het jaar geopend.

…vuurwerk oorspronkelijk werd afgestoken om boze geesten weg te jagen? Op deze manier

kon men fris en rein het nieuwe jaar beginnen. Tegenwoordig is dit natuurlijk niet de

voornaamste reden, maar genieten we gewoon van al het mooie en bijzondere vuurwerk.

…de populairste voornemens die ieder jaar terugkomen de volgende zijn: meer tijd met familie

en vrienden doorbrengen, meer sporten en afvallen/op dieet gaan?

…er vorig jaar liefst 4700 zwemmers het koude

noordzeewater trotseerden? Ze deden mee aan de

traditionele 'Nieuwjaarsduik' in Oostende.

…het geven van cadeaus en offers in de decembermaand

een oude traditie is? Dit zien wij nu terug in

sinterklaascadeaus, kerstpakketten en nieuwjaarswensen.

De cadeaus hebben als oorsprong het gunstig stemmen

van het lot: "Wie goed doet, goed ontmoet".

…het verbranden van kerstbomen ook een

nieuwjaarstraditie is? De nieuwjaarsvuren die je nu ziet als

kerstboomverbrandingen moesten het oude jaar

vernietigen en de komst van het licht moest het nieuwe jaar onderstrepen.

januari 2021
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Oude liedjesOude liedjes
Jan De Wilde – Eerste sneeuw

Ik werd heel langzaam wakker, ik wreef m'n ogen uit

Ik werd heel langzaam wakker, ik wreef m'n ogen uit

Ik kon het niet geloven, maar voor de vensterruit

Viel zacht naar beneden, de eerste sneeuw

M'n mama kwam naar boven, 't is tijd om op te staan

M'n mama kwam naar boven, kom trek je kleren aan

Mama, lieve mama, kijk eens naar benee

Ga je met me mee, in de eerste sneeuw

Kijk eens naar omhoog en kijk de lucht is grijs en zit vol vlokken

'k Wou dat dit kon blijven duren, dat het nooit meer zou stoppen

'k Voel me zo gelukkig in de eerste sneeuw

'k Voel me zo gelukkig in de eerste sneeuw

Waar is m'n wollen muts nu, waar is m'n dikke sjaal

Waar is m'n wollen muts nu, waar is m'n dikke sjaal

En ergens in de kelder ligt toch nog die slee

Papa moet me duwen door de eerste sneeuw

Kijk eens naar omhoog en kijk de lucht is grijs en zit vol vlokken

'k Wou dat dit kon blijven duren, dat het nooit meer zou stoppen

'k Voel me zo gelukkig in de eerste sneeuw

'k Voel me zo gelukkig in de eerste sneeuw

Nu twintig jaren later, heb ik geen zin om op te staan

Nu twintig jaren later, kijk ik weer uit het raam

M'n mama zal niet komen, m'n mama is lang dood

Ze ligt al lang beneden, in de eerste sneeuw

Kijk eens naar omhoog en kijk de lucht is grijs en zit vol vlokken

'k Wou dat dit kon blijven duren, dat het nooit meer zou stoppen

'k Voel me zo alleen in de eerste sneeuw

'k Voel me zo alleen in de eerste sneeuw

In de eerste sneeuw

In de eerste sneeuw

In de eerste sneeuw

In de eerste sneeuw

januari 2021
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Twee gekken ontsnappen uit het gekkenhuis, ze zijn in jaren niet meer buiten geweest en weten

dus niet goed waar naartoe. Ze besluiten om het treinspoor te volgen. Na een uur of zo zegt de

ene tegen de andere: "Amai, die trappen zijn vermoeiend!"

Zegt de andere: "Die trappen, dat is nog niks, maar die lage leuningen maken me kapot!"

*********

Tanden

Het huis van een oude dame staat in brand. Een brandweerman komt haar halen en zegt: "Nog

even de tanden op elkaar, we zijn bijna beneden."

De dame antwoordt: "Oei, dan moeten we terug. Mijn gebit ligt nog op mijn nachtkastje!"

januari 2021

Lach van de maand
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Het einde van het ene jaar en het begin van het nieuwe

jaar wordt door de geschiedenis heen al heel lang door

verschillende volkeren en culturen gevierd.

Vaak zag én ziet men zo’n nieuw begin als een periode

van vruchtbaarheid, nieuw leven, nieuwe kansen en

mogelijkheden.

Door die nieuwe periode van vruchtbaarheid werd het

nieuwe jaar vroeger vaak gekoppeld aan de lente, zoals

bij de Romeinen en de Babyloniërs. Voor de

Egyptenaren was het moment dat de Nijl voor het eerst

buiten zijn oevers trad, gekoppeld aan een nieuw begin.

De Romeinen waren diegenen die bepaalden dat 1

januari voortaan de eerste dag van ieder nieuw jaar was.

Dit werd in het jaar 46 voor Christus door Julius Caesar

ingesteld.

Traditioneel spreken we op nieuwjaarsdag onze nieuwjaarswensen uit, maar dat mag uiteraard

ook heel de januarimaand.

Het voorbije jaar heeft zich gekenmerkt door een memorabele situatie die niemand eerder heeft

meegemaakt.

Het Coronavirus heeft een enorme impact gehad in 2020 en hopelijk kunnen we in 2021 weer

verder met ons 'gewone' leven.

ONZE BESTE WENSEN!

januari 2021

Liturgische tinten
Pastoraal-
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1 januari is het feest van Maria, Moeder van God

Maria, dochter van HH. Joachim en Anna, wordt op 1 januari vereerd als Moeder van God. Deze

dag is in 1967 ingesteld als 'Internationale Dag van de Vrede'.

Bij het begin van het nieuwe jaar is het gepast dat we Maria bekijken als voorbeeld van het

belang dat het moederschap voor de

mensheid heeft.

Laten wij, met Maria, bij het begin van dit

nieuwe jaar, de Heer om zijn zegen vragen

over ons allen.

Moge Gods hand voor u zijn, om u de weg te

wijzen. Achter u, om u te beschermen. Onder

u, om u op te vangen. Boven u, om u te

zegenen.

Blijf geloof en hoop altijd houden in de toekomst. Ooit zullen deze pijnen voorbij zijn. Want een

oud spreekwoord zegt ons: “Na regen komt zonneschijn”…

Weer is een jaar ons leven gepasseerd.

Wat hebben we in die 365 dagen niet alles geprobeerd:

gegeven, genomen of geleend…

Iedere glimlach, iedere traan

verandert daar nooit meer iets aan.

Het is ons gelukt.

We hebben weer een nieuw jaar geplukt.

Dat kunnen we kneden zoals we willen.

Een jaar vol grillen

of een jaar van liefde en zon,

wordt ook bepaald hoe jij het jaar begon.

Waar zouden we zijn zonder vriendschap?

In een wereld koud en kil,

dat maakt ons heel even stil...

Als slot van een wervelend jaar,

aan de start van een heel nieuwe jaar

staan we even stil

bij onze vriendschap.

Want die willen we ook de komende vier kwartalen

vol genegenheid en warmte vertalen.

januari 2021
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AfscheidAfscheid Wat je in je hart
bewaart, raak je
nooit meer
kwijt

Lief
&

leed

Sidonie Boudewijns

Albert Dammekens

12/12/2020

13/12/2020

GEBOORTE

Lotte, 10 december 2020, dochter van Jolien Dequae

NIEUWE MEDEWERKERS

Sara Cornelis, zorgkundige

Jo De Raedt, nachtverpleegkundige

januari 2021
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Fit en gezond

Je bent de
uitdaging
aangegaan,
super!

Beweeg en leef!

Deze oefening helpt bij het

mobiliseren van je rug.

Beginpositie:

Kruis je armen voor je borst.

Voeten in lichte spreidstand

(schouderbreedte). Bekken

kantelen zodat we een

vlakke rug verkrijgen.

Beweging:

Zonder het bekken te

bewegen, worden de

schouders van links naar

rechts gedraaid. Hou je

hoofd stil en blijf recht voor

je kijken.

Eindpositie:

Kom terug met je romp naar

voor en bekken in

natuurlijke houding.

.

De donkere maanden:
somberheid of neerslachtigheid

In deze donkere maanden en in de huidige tijden kunnen

senioren vaak te kampen hebben met somberheid of

neerslachtigheid. Deze aandoeningen zijn van tijdelijke aard en

liggen in de lijn van een depressie maar is het niet. Deze kennen

een dunne grens maar kunnen min of meer op de zelfde manier

behandeld worden.

Kenmerken zijn:

• geen interesse in dagbesteding

• meer of minder eten

• meer of minder slapen

• gevoelens van nutteloosheid

De voornaamste oorzaken zijn:

• verminderde sociale contacten

• medicatiegebruik

• een verlies of tegenslag die men moeilijk kan verwerken

• een ingrijpende gebeurtenis

Wat kan je er aan doen?

• praten over je gevoelens

• zoek troost bij een vertrouwenspersoon

• geniet van de kleine dingen

• beweeg voldoende

• zorg voor een goede dag-structuur en hou je eraan

• leer ook “neen” zeggen

• praat erover met uw

huisarts

januari 2021
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DeMEN(S)tieDeMEN(S)tie

“Wil je even vragen of ze ook aan het raam komt zwaaien?” vraagt de dochter met een trieste

stem. “ En zeg maar dat ik er ook 2 doosjes van haar lievelingskoekjes van Jules Destrooper

heb bijgedaan.” In de ene hand hou ik een zak met wasgoed, in de andere hand krijg ik een zak

met voedselwaren toegestopt. Mijn hart schreeuwt bijna dat ze gerust mag meelopen, mijn

verstand weet wel beter. De maatregelen liegen er niet om. Ik draai me om en loop de gang in.

Goed wetende dat de dame die op dit moment het onthaal verlaat heel even wou dat ze in mijn

schoenen stond.

Mijn hart breekt. Zo gaat het de hele dag door. Alweer iemand voor het raam, een reeks

handkusjes en een aantal zwaaien later sta ik terug in de leefruimte. Twee waterige ogen

bedanken me. We ervaren niet allemaal hetzelfde, we voelen 'het' wel allemaal. De dag is nog

niet ten einde. Het was nog maar de eerste waszak van de dag. Maatregelen en regels. Het is

wat. Dat ze nodig zijn, daar twijfelen we niet aan. Waar in het begin van 2020 het vervloekte

virus nog heel ver weg was, is het nu 3 maanden later heel dichtbij. Elkeen van onze bewoners

en families is uitzonderlijk, elk met hun eigen situatie. Uitzonderingen maken de regel. Regels

zijn nodig. Geen uitzonderingen dus. Mijn hart breekt alweer. Bam! Keiharde regels in een

omgeving die huiselijk en open zou moeten zijn.

De dag vordert. Kaartjes komen binnen. Brieven met charmante kindertekeningen in vrolijke

kleurtjes. Er wordt gebabbeld, vooral over dat vreselijke virus. Honderden malen wordt me

gevraagd wanneer dit over zal zijn. Er worden dutjes en activiteiten gedaan maar er wordt

vooral ook veel gelachen. Het leventje hier in ons woonzorgcentrum kabbelt op de één of

andere manier hoe dan ook toch gewoon voort.

Ik bedenk dat we het, ondanks alles, eigenlijk zo slecht nog niet hebben: medebewoners, m’n

lieve collega’s, … er zijn nog mensen om ons heen. Ondertussen ligt een goede vriend te

vechten voor z’n leven in het ziekenhuis. M’n gedachten dwalen af. Toch mogen we de moed

niet verliezen. En de solidariteit. Waar mensen voor mensen zorgen, is er altijd hoop! En het zit

vaak in de 'kleine dingen'. Bijvoorbeeld in een klein tekstje van mijn gevoelens en gedachten uit

de voorbije periode.

Deze is voor al onze bewoners, families en vrienden en vooral voor al m’n schitterende collega’s

die de voorbije maanden het beste van zichzelf gaven. Jullie zijn één voor één helden.

Samen tegen corona, samen voor onze bewoners. Op naar een ander, beter 2021!

Ilse Anssens, Referentiepersoon dementie Sint- Franciscustehuis

januari 2021
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In december probeerden we iets nieuws. Van 8 tot 15

december mochten we de BeleefTV uittesten. Het lijkt

op een grote tablet, waarbij beweging en sociale

interactie op een speelse manier worden gestimuleerd.

Een bron van plezier voor onze bewoners.

BeleefTV

JANUARI 2021
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Voor het nieuwe jaar wensen we jullie:

De rust om van het kleine te genieten

Licht en zonneschijn om je te laten stralen

Kracht om iedere tegenslag te overwinnen

Liefde en vriendschap om je hart te
verwarmen

Humor om wat somber is te kleuren

Tijd voor ontspanning en dromen

Samen maken we er een mooi jaar van!

Vanwege directie en medewerkers

ONZE NIEUWJAARSWENS VOOR
JULLIE

januari 2021
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We vieren mee met...

BEWONERS

Mariette Evraert

Edwise Paul

Clairette De Witte

Marie Louise Van Grembergen

04 januari

10 januari

16 januari

24 januari

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

Proiciat aan

PERSONEEL

Jolien Dequae

Anne Marie Gorré

Anja Van Waeyenberghe

Jonas De Bruycker

Heide Vermeulen

Veroniek Bockstaele

Magali De Keyzer

05 januari

07 januari

11 januari

12 januari

19 januari

26 januari

28 januari

januari 2021
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JANUARI

5 januari: NIEUWJAARSRECEPTIE

We klinken op het nieuwe jaar op dinsdag 5 januari.

7 januari: ACTIVITEIT DRIEKONINGEN

We brengen de middag door met een muzikaal pakket in thema van Driekoningen.

21 januari: MOSSELFESTIJN

Op 21 januari kunnen jullie genieten van lekkere mossels met frieten. Smakelijk.

29 januari: VERJAARDAGSFEEST

De jarigen van de maand januari worden gevierd op de afdeling met taart en kofie. Proiciat!

WAT HEEFT DE TOEKOMST IN PETTO?

• In de maand februari staan volgende activiteiten gepland:

Valentijn

Carnaval

Pannenkoekenbak

Bewonersraad

Verjaardagsfeest

JANUARI 2021
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Train je brein

OPLOSSING OP ZIJN KOP

Vul de tekst aan:

Drie koningen, drie koningen, geef mij …………………………….

Mijnen ouden ……………………………………………

Ons ………………………………….. weten

Ons vader …………………………………………………….....…geteld!

een nieuwe hoed/ is versleten/ moeder mag

het niet/ heeft het geld op de rooster
Gelukkig nieuwjaar
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