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VADERDAG

Je vader is de man

die zo lang je al leeft,

je vertrouwen en bescherming geeft.

Die je streng maar

rechtvaardig advies kan geven,

die heeft gezorgd dat je

vooruit komt in het leven.

Nu je ouder bent, zie je

dat je op hem lijkt

en dat je eigenlijk op dezelfde manier

als hem naar het leven kijkt.

De band is nu nog hechter

en alles voelt vertrouwd,

juist moet je vertellen

hoeveel je van hem houdt.

Je vader blijft je vader, zo eigen,

zo vertrouwd. Je wilt hem niet graag

missen, omdat je van hem houdt.

Maar eens komt de dag, dat je hem

moet laten gaan. Je verstand zegt dat

het goed is, maar in je ogen blinkt een traan.

JUNI 2021
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Waar het goed is te leven...Waar het goed is te leven...
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…dat het op 14 juni Wereld Bloeddonordag is? Het is de geboortedatum van de uitvinder van de

bloedgroep: Karl Landsteiner. Een speciale dag waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor

het belang van vrijwillig en onbetaald bloeddonorschap.

…dat Rode Kruis-Vlaanderen de grootste vrijwilligersorganisatie van België is? Zonder deze

vrijwilligers zou Rode Kruis-Vlaanderen niet zo’n belangrijke rol kunnen spelen in de vele domeinen

waarin het actief is. Sociale hulpverlening, mobiele bloedinzamelingen, kwetsbare jongeren helpen,

hulp bij rampen … noem maar op! Jong en oud zetten zich belangeloos in. In 2019 waren er 13.340

vrijwilligers. Dat zijn er 300 meer dan het jaar voordien.

…dat 1 op 5 vrijwilligers tussen de 20 en de 29 jaar is? En 18% van onze vrijwilligers is tussen de 60

en de 70 jaar. De jonge snaken kunnen dus van de ervaren rotten leren … en omgekeerd!

…dat Rode Kruis-Vlaanderen bloed, plasma en bloedplaatjes inzamelt? In 2019 zorgden alle donoren

voor 397.576 geslaagde donaties. Dat indrukwekkende cijfer bestaat uit 255.762 geslaagde

bloeddonaties, 126.806 geslaagde plasmadonaties en 15.008 geslaagde bloedplaatjesdonaties.

…dat bijna 1 op 2 bloeddonoren jonger dan 35 is? Onze bloeddonoren zijn van alle leeftijden. Maar het

‘jong bloed’ is zeker goed vertegenwoordigd. Daar zitten natuurlijk ook heel wat studenten tussen.

Daarna volgen de 36- tot 49-jarigen die goed zijn voor meer dan 26% van ons totaal aantal donoren.

Ten slotte is ongeveer 1 op de 10 donoren ouder dan 60.

…dat er een maximumleeftijd voor een bloeddonatie was? Begin 2019 werd deze maximumleeftijd

afgeschaft. Nu mag je ook nog na je 71ste doneren, als je aan enkele voorwaarden voldoet.

…dat de overheid sinds 2017 de opdracht geeft om elk jaar 5% meer plasma in te zamelen dan het

jaar ervoor? In 2019 kwamen er 10.385 nieuwe plasmadonoren bij, dat is 2000 meer dan het jaar

ervoor.

…dat het Rode Kruis al 60 jaar lang stickers verkoopt? De vrijwilligers verkopen de stickers op

drukbezochte plaatsen en aan kruispunten. Voor één sticker betaal je vijf euro, waarmee je je lokale

Rode Kruisafdeling steunt.

…dat Rode Kruis-Vlaanderen op internationaal vlak actief is in 17 landen in en 4 continenten: Afrika,

Zuidoost-Azië, het Midden-Oosten en Midden-Amerika? In totaal hebben deze projecten er een

positieve impact gehad op de levenssituatie van naar schatting 520.000 mensen. Ze leiden mensen

op om eerst hulpopleidingen te kunnen geven. Ze zetten in op rampenparaatheid wanneer er

noodsituaties uitbreken.

JUNI 2021
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Oude liedjesOude liedjes
Will Tura – Hemelsblauw

Blauw, zo hemelsblauw, in gouden zonneschijn

Blauw, vakantieblauw, het kan niet mooier zijn

Blue, zo voel ik mij, verloren zonder jou

Blue, omdat ik nog zo van je hou

Blauw, als lentedauw, die bloemen in je haar

Trouw, eeuwige trouw, beloofden wij elkaar

Jij bleef altijd een droom voor mij

Maar ik loop hier alleen en m'n droom

Die verdween toen jij wegging van mij

'k Voel in mijn hart (voel in mijn hart)

Onze liefde blijft duren

Met jou wordt m'n wereld weer hemelsblauw

'k Voel in mijn hart (voel in mijn hart)

Dat het ooit zal gebeuren

De liefde brengt ons ooit weer bij elkaar

Blauw, zilver op blauw

De meeuwen in de lucht

Vrouw, waar is je vrouw, schreeuwen ze in de vlucht

Wacht niet te lang, alles gaat voorbij

Ik geloof in die droom, hoop voor jou en mij

'k Voel in mijn hart (voel in mijn hart)

Onze liefde blijft duren

Met jou wordt m'n wereld weer hemelsblauw

'k Voel in mijn hart (voel in mijn hart)

Dat het ooit zal gebeuren

De liefde brengt ons ooit weer bij elkaar

JUNI 2021



8

Een Hollander komt bij de huisarts met een splinter in de tong.

"Hoe is dat gekomen?", vraagt de arts verbaasd.

"Ik had een druppel jenever gemorst op een ruwe houten tafel", verklaart de Hollander.

****************

Een vrouw zegt tegen haar man dat ze snel wil afvallen.

De man zegt: "Dan moet je je inschrijven voor de Missverkiezingen."

Zegt de vrouw: "Waar slaat dat nou weer op?!"

"Nou," zegt de man, "dan val je als eerste af."

JUNI 2021

Lach van de maand
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Jules en Marie zitten keuvelend aan de kabbelende visvijver.

Seg Marie ik heb goesting om naar de foor te gaan.

Ge zult toch truccen van de foor moeten uithalen om daar naartoe te geraken.

Moar ik geef toe, dat was toch ne geestigen tijd hé….

Gohja, alles achter die hoogmis toch.

Allé allé Jules. Wat moesten wij dan zeggen, moeje nekeer weten hoeveel kilo vlaaien

dat ik gebakken heb mé de kermis.

Vlaaien, vlaaien, … de troubadours die zag ik geiren bezig, die mannen brachten sfeer.

Ik had het voor de orgelman, azo draaien dat hij deed. Kzou blijven zwieren hebben

met mijn pliérokske.

Ik heb gespierde kuiten van al die kermiskoersen dak gereden em.

Ja, kzag ou aankomen aan den arrivè. Eerste prijs, ne kilo saucissen rond uwen nek.

Van da velorijden krijg ik dorst. Kga mij ne goeien bestellen, drinkt ge iets mee?

Awel, ja ne gele limonade want kheb ne droge mond van te peizen op die gedroogde

wijting.

Bwa...beter als die slakken in da potje.

'T liefste van al had ik een groot pak smoutebollen met goed veel poejersuiker.

Mijn maag knort van de honger of ist van de kriebels als ik peis op de rups.

Jaja, zeker als de kap erover ging, me ou kuskes geven.

Ik schoot u direct ne skeunen pluchen beer.

Gelijk de goudvis, dak is bij het eendjeskraam gewonnen heb, hij bleef maar leven.

En mijne rug en mijne kop van die wilde brassen in den autoscooter of ik te lomp in de

spiegeltent.

Sjance dak sterk op mijn benen stond van die pistolets met trippen.

Dat was echte kermiskost he. En ’s anderendaags de varkenskopverkoop

en vandaar naar de joarmarkt.

Den afsluiter van 3 dagen leute was ’t vuurwerk.

Jaja vuurwerk, was er wel me al dat vrouwelijk schoon.

Ai Jules ge doet mij lachen, we worden oud.

We worden wij niet oud, we zijn wijlen oud.

JUNI 2021
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Priester Edward Poppe werd op 18 december 1890 te Temse geboren. Hij was het derde kind en

de eerste zoon (het gezin zou 11 kinderen ter wereld brengen).

Het bakkersgezin bracht drie kloosterzusters voort, een priester-minderbroeder en Priester

Poppe zelf voort.

Hij liep school bij de zusters van de H. Vincentius en bij de Broeders van Liefde.

Hij stierf op zijn 33ste levensjaar op 10 juni 1924 te Moerzeke, slechts na acht jaar priester, en

veel van die jaren moest hij doorbrengen in ziekte.

In 1999 werd Priester Poppe zalig verklaard door de inmiddels Heilige Paus Johannes II.

De kinderen, de zieken en de armen waren zijn lievelingen.

Voor de kinderen begon hij het catechistenwerk, en aan de armen gaf hij alles weg, eigen

meubelen ook, of als onderpand gesteld voor zijn beschermelingen. Hij schaamde zich niet om

op bedeltocht te gaan bij meer gegoede parochianen.

In JUNI vieren we
het feest van
onze Vlaamse Zalige Priester Poppe

JUNI 2021

Liturgische tinten
Pastoraal-
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Hij had ook een bijzonder uitgesproken voorliefde tot Onze Lieve Vrouw. Het was hem een grote

vreugde geweest op het seminarie zijn kinderlijk vertrouwen in Maria te stellen.

Maria was voor priester Poppe de levende monstrans van Jezus, haar voorspraak het kanaal van

Jezus’ genade, en hij borg zich onder de mantel van zijn hemelse Moeder om met meer

vertrouwen naar Jezus te gaan: in de grond was zijn tedere Maria-godsvrucht een keerzijde van

zijn grondige nederigheid.

Hij was zelf enorm begeesterd over het middelaarschap van de heiligen, en hij was zich bewust

van de steun en de inwerking van zijn hemelse beschermers.

Mogen wij ook onze gebeden aan hem toevertrouwen, bidden om het vaste geloof van Priester

Poppe te verkrijgen, van zijn tussenkomst te genieten, en de aanwezigheid van onze hemelse

vriend herkennen.

Juni is ook examenmaand voor onze studenten

Goede God,

wees met onze jonge mensen

die door hun studie hun eigen toekomst

en de toekomst van vele leeftijdsgenoten voorbereiden.

Mogen zij bedacht zijn om met hun kennis

een samenleving op te bouwen die beter is

dan datgene wat wij nu kennen.

Dat de gebroken of de gehavende mens

zich evengoed gewaardeerd kan weten

in de wereld van morgen.

Het jeugdige enthousiasme

is in staat nieuwe dingen te forceren,

maar moge het steeds zijn door rekening te houden

met de noden en het ritme van de minsten.

Heer, zegen onze studerende jeugd

en geef hen geesteskracht, vuur en aandacht voor allen.

Wees, Heer, hun kracht en hun steun.

Wees vooral aanwezig als zij het moeilijk hebben

en hun hart vol is van onzekerheid en twijfel.

Zo bidden wij U,

door Christus, onze Heer.

AMEN

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

Lief
&

leed

GAVEL ELIANE 08/05/2021

NIEUWE BEWONERS

DE LEEUW IRMA

Kamer 232

YSERBIJT DENIS

Kamer 117

JUNI 2021
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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 of rechtstaand.

Beweging:

Afwisselend een

cirkelbeweging maken met

beide onderarmen. Doe de

oefening 10x

Eindpositie:

Breng de armen terug

zijwaarts

Drink voldoende

De voorbije weken hebben we al heel veel regendagen gehad maar

we hopen dat er warmere dagen in het verschiet liggen. Daarom

leggen we de nadruk op het voldoende drinken. En nee, geen pintje!

Het verlies aan vocht moet je compenseren.

In gewone omstandigheden neem je als volwassene per dag

ongeveer 0,7 tot 1,5 liter water op uit vast voedsel. Dat moet je

aanvullen met minimaal 1,5 liter drank (zes tot acht glazen), bij

voorkeur water.

Senioren eten vaak minder, waardoor ze minder water

binnenkrijgen via voedsel. Ook hun nierfunctie gaat vaak achteruit.

Hierdoor hebben de nieren meer vocht nodig om afvalstoffen via de

urine af te voeren. Uitdroging komt bij senioren ook sneller voor

door een verminderde dorstprikkel.

Een grotere vochtinname is nodig bij:

• extreme temperaturen

• verblijf op grote hoogte

• verwarmde of circulerende lucht (airconditioning) gedurende

een lange periode

• droge lucht

• ziektesymptomen zoals koorts, diarree en braken die een

verhoogd verlies van water veroorzaken

• verhoogd vochtverlies door alcoholgebruik

• inname van bepaalde geneesmiddelen

• vezelrijke voeding, want gecombineerd met onvoldoende

drinken kan dit obstipatie uitlokken in plaats van te

voorkomen.

Bron info: CM-midden Vlaanderen
Bron Foto: Revogan

JUNI 2021
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DeMEN(S)tieDeMEN(S)tie

Je hebt het vast wel al gehoord én gevoeld, de lente is in het land.

De zon op je huid en de wind in je gezicht, het seizoen beleven.

Dat buiten zijn en het contact met de natuur goed voor je is, dát voelt iedereen.

Uit praktijkervaring blijkt dit een knelpunt te vormen. Jammer genoeg komen ouderen weinig

buiten mede door de fysieke afhankelijkheid van een begeleidend persoon.

Voor mensen met dementie komt erbij dat ze hun behoefte tot contact met de natuur soms niet

kunnen benoemen.

Toch is het van groot belang om moeder natuur rondom ons te voelen. De nabijheid van de lora

kan een ontspannend en heilzaam effect hebben.

Zintuigen worden gestimuleerd waardoor je bewust wordt van de wereld om je heen. Het licht

en de zonnestralen bevorderen de vitamine D waarde in ons bloed. Herinneringen worden

aangewakkerd.

De vogeltjes horen luiten, de geur van vers gemaaid gras, het zien van bloemen, …

dat maakt een mens vrolijk en blij.

Familie, vrienden, vrijwilligers en collega’s, proiteer van het aangename weer en

laat de warmte overstralen naar onze bewoners.

Omarm hen en neem ze mee naar buiten.

JUNI 2021
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KLACHTEN- SUGGESTIES EN PLUIMEN

De medewerkers van het woonzorgcentrum

Sint-Anna willen aan alle bewoners en bezoekers goede

zorgen en diensten verstrekken.

Soms gebeurt het dat, naar uw mening, iets niet loopt zoals

u verwacht en kan er ontevredenheid of zelfs een klacht

ontstaan. U hebt het recht om deze te uiten (Wet op de

rechten van de patiënt, september 2002).

Wij hebben formulieren die u kan invullen wanneer u een

suggestie of klacht voor ons heeft. U vindt deze aan ons

nieuw onthaal en kan het hier deponeren in de brievenbus.

Al dan niet anoniem.

Voortaan mag u een aangifte doen via een QR-code. U hoeft de code enkel te fotograferen

met uw smartphone en u gaat aan de slag.

Heeft u vragen of wenst u meer informatie over ons klachtenbeleid, aarzel dan niet om met

ons, een vrijblijvende afspraak te maken.

Ook de Woonzorglijn geeft informatie en advies en behandelt klachten over residentiële

ouderenzorgvoorzieningen. U kan hen telefonisch bereiken (02/553.75.00) of per e-mail

(woonzorglijn@zorg-en-gezondheid.be)

SCHOENENVERKOOP

Wie het schoentje past,
trekt het zich aan

WOENSDAG 9 juni

JUNI 2021
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Ik, Willy, heb een artikel geschreven om me voor te stellen. Misschien kan je hierdoor mijn karakter

bepalen. Geen optimist maar eerder een realist. Ik neem het leven zoals het komt. Het leven leerde

me dat toeval ons volgt.

Ik ben geboren op 15 november 1940 in Eeklo, de hoofdstad van het Meetjesland. Mijn kinderjaren

waren vooral beïnvloed door de oorlogsjaren en zodoende geen prettige tijd. Positieve herinnering

hieraan zijn de bevrijdingsfeesten met talrijke ietstochten.

Vader André was groentekweker en moeder Elvira, verkocht groenten en fruit in haar winkel. Als

enige zoon groeide ik op in de volkswijk Raverschoot met de bekende topwielrenners de

gebroeders Erik en Roger De Vlaeminck, beiden leeftijdsgenoten. Talrijke jeugd keek op naar Erik en

legde crosstuintjes aan om te oefenen. Mede door dit houdt wielrennen me nu nog bezig.

Roger en Jempi Monseré waren boezemvrienden, maar als

wereldkampioen verongelukte Jempi te Retie (Turnhout).

In 1943 startte mijn schoolloopbaan die beduidend

katholieke invloeden meekreeg door de zusters en

broeders. Hogere studies deed ik in Gent,

landbouwhogeschool in de Coupure links, voor een diploma

van landbouwingenieur. Later ben ik tewerkgesteld bij het

ministerie van landbouw, dienst informatie. Daar werden

resultaten van wetenschappelijk onderzoek in de landbouw

verwerkt.

Ik schreef en vertaalde voor het Landbouwtijdschrift ,

Revue de l’Agriculture, Agricontact. Ik maakte de evolutie

mee van de boeren met paard en kar naar de

tractorgeneratie.

Op 60-jarige leeftijd ging ik vervroegd op pensioen omwille

van medische redenen. Deels ten gevolge van het woon

werk verkeer naar Brussel, ik heb ruim 25 procent van mijn

leven doorgebracht op trein, tram en bus.

Op de babbel bij...

Een blik op het leven van
Meneer Huyghe Willy

JUNI 2021
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We vieren mee met...

06/06/1928

07/06/1925

08/06/1932

15/06/1935

18/06/1956

25/06/1930

De jarigen van juni worden gevierd tijdens het jarigenfeest.

Proiciat aan:

VAN VAERENBERGH ROZA

CALLEBAUT MICHEL

PERREMAN ODET

MERTENS CHRISTIANE

MALDRIE VIVIANE

VONCK PAULA

Via een advertentie leerde ik mijn vrouw Hilde kennen, een jonge weduwe, afkomstig uit

Denderhoutem, wonende te Dilbeek. Haar vader was er huisarts Jozef De Roeck, misschien door

u gekend. In 1994 verhuisde wij naar daar om haar zus Lina te helpen. Hilde was zeer gehecht aan

de Belgische kust, in augustus kon je ons vinden in Knokke-Heist. Hilde’s dood door de ziekte

van Parkinson in juli 2018 maakte mij diep bedroefd. Na het overlijden van mijn ouders (vader 76

jaar en moeder 106 jaar) en vrouw bleef ik verweesd achter.

Ik had nood aan het verenigingsleven en sociaal contact, zo was ik lid van Okra in Denderhoutem

en van KVG Denderleeuw. Ik mis mijn vrienden uit Eeklo waar ik een hechtte band met had. Hoe

zou het met hen zijn? Ik denk met weemoed terug aan mijn geboortestreek.

Samen met haar zus woonden ik 2 jaar nog thuis, tot aan haar opname in WZC Sint-Jozef. Wel is

het zo dat ik nooit gedacht had in een rusthuis terecht te komen. Maar het leven is

onberekenbaar, een ongelukkige val was alles bepalend en leidde tot een opname hier in

augustus vorig jaar.

Ik zou zeggen, tot op de babbel.

JUNI 2021
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INGREDIËNTEN

• 500 gr gemengd gehakt of kalfsgehakt

• 1 sjalot

• 1 ei

• 2 el paneermeel

• 1 el olijfolie

• solo vloeibaar

• 1 bokaal krieken zonder pitten

• 1 el vanillepuddingpoeder

• zacht paprikapoeder

• peper en zout

BEREIDING

Verwarm de oven voor op 200°.

Pel en snipper de sjalot ijn. Verhit 1 el olijfolie in een steelpannetje en stoof de sjalot glazig.

Doe het gehakt, ei, paneermeel, sjalot, peper en zout in een kom, kneed alles goed door mekaar en

vorm tot een broodje.

Boter een ovenschaal in met boter en leg hierin het gehaktbroodje.

Zet 25 à 30 minuten in de oven. Nadien nog 5 minuten onder de grill tot een mooi bruin kleurtje.

Giet de krieken af en vang het vocht op in een steelpannetje. Doe het vanillepuddingpoeder bij het

kriekenvocht en breng al roerend aan de kook tot het mooi is ingedikt.

Doe de krieken bij het sap en laat op een laag vuur opwarmen.

Heerlijk bij een vers sneetje brood.

Fricandon
met kriekskes

JUNI 2021
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Train je brein
Wat groeit er in mijnen hof?

1. Ik sta in de serre, klim omhoog en groei in een tros. Ze zeggen wel eens dat je mij moet

‘dieven’. Ik rijp van groen naar rood. Ik ben een …………………………………………….

2. Ik lig het liefst in het donker. Laat mij niet vallen of ik ben blauw. Gekookt, gefrituurd of

gebakken, kies maar hoe ik het lekkerste smaak. Ik ben een ………………………………..

3. Ik ben groen en groei in een krop. Een slak eet mij graag op. Je kan me enkel rauw

eten, met olie en azijn smaak ik nog zo ijn. Ik ben …………………………………………….

4. Ik ben een bolgewas en besta uit rokken. Zo sterk van geur en smaak dat ik je kan doen

wenen. Mijn kleine broertje heet sjalot. Ik ben een …………………………………………….

5. Ik ben donkergroen en maak je ijzersterk. Popeye is mijn beste vriend. Ik ben lekker in

stoemp. Ik ben …………………………………………….

Doolhof

OPLOSSING OP ZIJN KOP

1. Tomaat

2. Aardappel

3. Sla

4. Ajuin

5. Spinazie




