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Bloemen beroeren het hart,

daar waar woorden het niet kunnen bereiken.
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de zon

die de schaduw steelt,

lachende gezichten

door warme stralen gestreeld,

vogeltjes

die de mooiste klanken luiten,

kinderen die verlangen

naar de grote wereld buiten,

ijsjes eten

op een rustig terras,

iedereen vergeten

van die tijd in de klas,

tussen de bloemen

het gezoem van een bij,

draag zomerse jurkjes,

als een vlinder zo vrij,

zalig genieten

van drank en vertier,

ja, die zomerse zon

zorgt voor plezier !

JULI-AUGUSTUS
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…dat in de Griekse stad Olympia, het olympisch vuur wordt aangestoken enkele maanden voordat de

Olympische Spelen beginnen? Duizenden hardlopers brengen de vlam naar de plaats waar de

Olympische Spelen worden gehouden. De fakkeltocht eindigt op de dag van de openingsceremonie.

…dat de gekende vlag voor het eerst gebruikt werd tijdens de Spelen in Antwerpen in 1920?

…dat er werd gekozen voor een witte vlag met vijf ringen in de kleuren blauw,

zwart, rood, geel en groen omdat je met die kleuren alle vlaggen van alle

landen kan samenstellen?

…dat de allereerste Spelen één dag duurden en dat ze plaats vonden in het

Griekse Olympia? Alle atleten waren verplicht om in hun blootje te lopen. Zo

kon iedereen in de gaten houden of er geen vrouwen meededen, want dat was

verboden.

…dat de eerste Winterspelen in 1924 georganiseerd werden?

…dat er tijdens de eerste moderne Olympische Spelen maar 9 sporten op het

programma stonden? In Tokio dit jaar staat de teller op 33. Daar zitten 5

nieuwe sporten tussen: honkbal-softbal, karate, skateboarden, sportklimmen en surfen.

…dat er 11.090 atleten zullen deelnemen aan de Spelen in Tokio?

…dat dit de vierde keer is dat Japan de Olympische Spelen mogen verwelkomen?

…dat de jongste winnaar ooit de Deense zwemster Inge Sorensen was? Amper 12 jaar toen ze in

Berlijn in 1936 de bronzen medaille op de 200 meter

schoolslag won.

…dat de oudste winnaar de Zweedse schutter Oscar

Swahn was? Hij was 72 toen hij tijdens de Spelen in

Antwerpen de zilveren medaille bij een schietwedstrijd

en in de wacht sleepte.

JULI-AUGUSTUS
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Oude liedjesOude liedjes
Jo Vally - Aan het noordzeestrand

Ik heb op zee m'n leven lang gevaren

M'n vissersdorp ligt aan het noordzeestrand

Ik win m'n brood met zwalpen op de baren

Toch denk ik vaak, m'n rijkdom ligt aan wal

Waar het lied der branding ruist bij dag en nacht

Waar 't vertrouwde huisje altijd op me wacht

Waar de meeuwen schreeuwen, boven 't golfgebruis

Daar ben ik geboren, daar voel ik me thuis

Waar de klokken luiden 'visser vaar naar huis'

Daar ben ik geboren, daar voel ik me thuis

Ik voel me klein wanneer de stormen huilen

Bij donkere nacht belust op zwakke buit

Maar voor geen geld ter wereld wil ik ruilen

M'n vrij bestaan als koning op m'n schuit

Waar het lied der branding ruist bij dag en nacht

Waar 't vertrouwde huisje altijd op me wacht

Waar de meeuwen schreeuwen, boven 't golfgebruis

Daar ben ik geboren, daar voel ik me thuis

Waar de klokken luiden 'visser vaar naar huis'

Daar ben ik geboren, daar voel ik me thuis

Waar de klokken luiden 'visser vaar naar huis'

Daar ben ik geboren, daar voel ik me thuis

Daar voel ik me thuis

JULI-AUGUSTUS
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Liam gaat bij zijn oma logeren. Opeens wordt hij moe en geeuwt hij. Oma zegt: "Je moet je

hand voor je mond houden als je geeuwt, jongen. "

Waarop Liam antwoordt: "Nee hoor, oma, dat is niet nodig. Ik heb niet zo’n gebit dat eruit kan

vallen."

***********

De cardioloog komt binnen in de ziekenkamer en ziet hoe de verpleegster, de zieke door elkaar

aan het schudden is.

"Wat bent u in godsnaam aan het doen?" vraagt hij.

"Ik moet hem wakker maken, dokter", antwoordt de verpleegster, "hij heeft zijn slaaptablet nog

niet ingenomen!"

JULI-AUGUSTUS

Lach van de maand
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Edgard is geboren op 7 oktober 1929, als vijfde in een gezin van 10. Zijn moeder was huisvrouw

en vader handelaar. Edgard is altijd een ‘sloeber’ geweest die veel plezier maakte.

De oorlog begon toen hij 11 jaar was, ondanks de moeilijke tijd

haalde hij samen met zijn vrienden kattenkwaad uit.

Zo trokken ze het veld in om te zoeken wat er was

achtergebleven aan munitie. Het mag een geluk zijn dat hij er

zonder kleerscheuren vanaf is gekomen.

Toen die tiener wat ouder werd reed hij met kameraden rond

met de motto. Zelfs dan haalden ze nog streken uit.

Zo vertelde hij dat ze ooit in een café de sliert droge worsten

gepikt hadden en verstopt onder hun mottovest. En dan

maar lopen… Edgard was lid van de toneelbond in Kerksken.

Van zijn ouders moest hij in de vakschool weverij volgen omdat de oudere broer al in het bezit was

van handboeken. Maar nee hoor, daar had Edgard geen zin in en trok naar de directeur om te

zeggen dat hij elektriciteit wilde volgen. Zo gezegd, zo gedaan!

Edgard bleef lang ‘jonkman’ maar trouwde uiteindelijk met zijn Edith op 26-jarige leeftijd.

Ze kregen 3 dochters, een tweeling en daarna een derde.

Hij werkte de ganse loopbaan in ’t fabriek (TAS in Kerksken, nu TIS) als

technisch bediende. Thuis had hij een winkel in elektrische apparaten

waarvoor hij regelmatig de baan op moest. Iets wat hij graag deed.

Het leven ging rustig zijn gangetje tot in 1987 één van zijn dochters

verongelukte en een kindje van 7 weken achterliet. Dat was een grote

slag dat hij moeilijk te boven kwam. Gelukkig hadden ze een goed

contact met de schoonzoon en kon hij zijn kleindochter zien opgroeien.

Op 58 jaar ging hij met brugpensioen en kon samen met zijn Edith de

baan op, wat ze lang deden want hij reed met de auto tot zijn 86ste.

Toen begon het helaas minder te gaan, Edgard kon niet meer thuis wonen en kwam naar Sint-Anna

in oktober 2020. Hij wordt gezien als een persoon die een bepaalde rust over je heen brengt.

Een blik op het leven van
Meneer Duym Edgard

JULI-AUGUSTUS
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Feest van Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart
15 augustus

In volle zomertijd viert de Kerk dat Maria helemaal thuis gekomen is bij God. Maria-

Tenhemelopneming of Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart is de feestdag waarop de opneming

van Maria in de hemel 'met lichaam en ziel' wordt herdacht en gevierd.

Over de Moeder van de Heer wordt in de evangelies weinig gezegd of verteld. Dat ligt helemaal

in de lijn van de stilte. Tweemaal lezen we bij de evangelist Lucas dat zij al wat zij zag en

hoorde, bewaarde in haar hart.

Soms wordt die stilte doorbroken met enkele woorden, enkele korte gesprekken. Eén enkele

keer slaat de stilte om in een woordenvloed die de ‘lofzang van Maria’ wordt genoemd. Waar

het hart van vol is, loopt de mond van over…

We kennen allemaal het lolied van Maria, het Magniicat:

“Mijn hart zingt voor de Heer, Magniicat! Mijn God is mij genadig, mijn vreugde overdadig; en

ieder prijst mij zalig: Magniicat!”

Maar wat zingt Maria in dit lied?

"God neemt het op voor de kleine man.

Machtigen haalt hij van hun voetstuk,

eenvoudigen brengt Hij tot aanzien…"

Maria moet ergens tussen 36 en 50 na Christus zijn overleden.

Na het concilie van Efeze (431 na Christus), waar Maria de titel 'Moeder van God' kreeg

toebedeeld, kende de Mariaverering een sterke opgang.

JULI-AUGUSTUS

Liturgische tinten
Pastoraal-
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Later ontstonden feesten waarbij Maria als heilige vrouw werd geëerd: Maria Geboorte en Maria-

Tenhemelopneming.

Dit laatste werd in 582 door keizer Mauricius oficieel ingevoerd. Op 15 augustus werd voor die

tijd al de verjaardag van de kerkwijding van een aan Maria toegewijde basiliek op de weg tussen

Betlehem en Jeruzalem gevierd.

Rome nam het feest van Maria-Tenhemelopneming over in de zevende eeuw onder paus

Sergius I.

In de Katholieke Kerk is Maria-Tenhemelopneming een hoogfeest en wordt steeds op 15

augustus gevierd. In veel landen, waaronder België, Bulgarije, Cyprus, Frankrijk, Griekenland,

Italië, Kroatië, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië,

Slovenië, Spanje, gedeeltelijk in Duitsland en in enkele kantons van Zwitserland is het een

wettelijke feestdag.

In Antwerpen en omgeving en in Costa Rica wordt op 15 augustus tevens Moederdag gevierd.

Moge Maria voor ieder van ons dè troostvolle voorspreekster zijn bij God. Zij is de Moeder van al

wie tot haar hun toevlucht nemen.

Moge we God danken om haar en om alle moeders: om het vertrouwen dat ze doorgeven in God

en om hun geloof dat Hij alles ten goede leidt.

God,

om Uw liefde tastbaar te maken voor ons

hebt Gij Maria uitverkoren

tot Moeder van de Heer

en bruid ook van de Heilige Geest,

tot beeld van wat de Kerk moet zijn.

Maria is de roem van ons geloof,

van haar belijden wij dat zij

de Moeder is geworden van allen die geloven.

Maak deze dag tot een nieuw begin,

verleen ons een goede gezondheid,

werk en voorspoed,

vriendschap en ook vrede.

Dat wij de wereld meer bewoonbaar maken,

en dat Gij kunt beamen dat het goed is wat wij doen,

zoals op de eerste zeven dagen, toen de tijd begon.

JULI-AUGUSTUS
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AfscheidAfscheid Wat je in je hart
bewaart, raak je
nooit meer
kwijt

Lief
&

leed

VAN PETEGHEM SUZANNE

BRISARD LUCIEN

22/05/2021

26/05/2021

Afscheid nemen

is met zachte vingers

wat voorbij is dichtdoen

en verpakken

in goede gedachten der herinnering…

NIEUWE BEWONERS

GHYSBRECHT LYLIANE

Kamer 223

GOOSSENS MARTHA

Kamer 114

DE GROODT HORTENTIA

Kamer 213

JULI-AUGUSTUS
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Fit en gezond

Je bent de
uitdaging
aangegaan,
super!

Beweeg en leef!

Beginpositie:

Ga achter een stoel staan en

neem de rugleuning vast.

Voeten op schouderhoogte

en rechte rug.

Beweging:

Breng afwisselend je rechter

en linker been naar achter

en hou de houding even aan.

Rust na 10 herhalingen en

herneem de reeks nog één

keer.

Eindpositie:

Laat je voeten terug rusten,

ontspan je lichaam en adem

diep in en uit.

Let op van de zomerzon!
De zomer staat voor de deur. Dit betekent zon,

wind en genieten. Of je nu op vakantie gaat of

thuisblijft, de warmte kan altijd zomerkwaaltjes

met zich meebrengen, waaronder zonnebrand,

zonnesteek en zonneallergie. Tijdens de zomermaanden is het

belangrijk ons voldoende te beschermen tegen de zon en warmte.

Mogelijke kwaaltjes in kaart gebracht:

1. Zonnebrand: Ons lichaam is niet gewoon om bloot te staan aan

de vele zon en ondervindt daar tijdens de zomerdagen al snel de

gevolgen van.

TIPs OM DIT TE MIJDEN:

• Smeer je huid in met zonnebrandcrème + herhaal dit

voldoende;

• Let vooral op ontblote benen, armen en gezicht, maar ook op

de halsstreek, voorhoofd/hoofd en tenen;

• Draag een hoofddeksel om rechtstreekse zon te mijden op je

hoofd.

2. Zonnesteek of zonneslag: Doordat het hoofd te lang is

blootgesteld aan de zon en hierdoor de hersenen oververhit

geraken, krijgen we te maken met een zonneslag. De kenmerken

van een zonnesteek zijn onder meer: hoofdpijn, duizeligheid,

braken/misselijkheid, uitdroging en vermoeidheid.

TIPS OM DIT TE MIJDEN:

• Draag een hoofddeksel;

• Drink voldoende water vóór je dorst krijgt;

• Beperk je tijd in de zon.

TIPS OM TE GENEZEN:

• Leg koude kompressen op je hoofd en nek;

• Bij koorts neem je een koortswerend middel.

3. Zonneallergie: Zonneallergie wordt gekenmerkt door jeukende,

rode huiduitslag met bobbeltjes en/of blaasjes, vooral op de aan de

zon blootgestelde delen van de huid. Deze uitslag ontstaat vaak zes

tot acht uur na blootstelling aan zonlicht.

TIP OM TE VERLICHTEN:

En cortisone crème kan verlichting van de jeukklachten geven.

JULI-AUGUSTUS
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DeMEN(S)tieDeMEN(S)tie

Uw familielid met dementie woont sinds kort of al geruime tijd bij ons in het WZC. Net als

vroeger bezoekt u, uw familie dit is anders dan vroeger door de dementie van uw familielid. U

komt langs maar weet niet altijd wat te doen tijdens uw bezoek. U vraagt zich wel eens af:

‘Wat zou ik bij mijn volgende bezoek kunnen doen?’

Misschien kunnen volgende tips helpen:

KAARTEN

Kaarten is een dankbare activiteit die lang kan uitgevoerd worden.

U hoeft niet te manillen, wiezen of bieden maar probeer eens

hoger lager te spelen met rode of zwarte kaarten of speel zot verjagen met een beperkt aantal

kaarten. Kortom, vereenvoudig het spel en uw familielid met dementie zal hier nog geruime tijd

plezier aan beleven.

FOTOBOEK

Eén van de meest mooie herinneringen zal u beleven als u

samen met een familielid door een persoonlijk fotoboek bladert.

Personen met dementie weten heel lang veel herinneringen uit

hun jongere jaren. Let wel op dat je je familielid niet te vaak verbetert wanneer hij/zij verkeerde

info ( namen, data) vertelt.

VOORLEZEN

Ouderen kunnen omwille van visuele problemen vaak niet meer lezen. Toch vinden zij het

aangenaam om voorgelezen te worden. Lees uit de krant vooral streeknieuws of positief nieuws

en lees eens een bekend oud gedicht zoals “ Jantje zag eens pruimen hangen” voor.

BEWEGEN

Maak een wandeling met je familielid. Hoe meer een persoon met dementie beweegt, hoe beter.

Lukt het niet meer om lange afstanden af te leggen, dan kan je steeds met de rolwagen een

toertje doen in en rond het woonzorgcentrum. Het is altijd ijn om eens buiten te komen.

Er zijn tal van activiteiten die u tijdens een bezoek aan een familielid met dementie kan doen.

Wenst u nog meer inspiratie? Spreek dan gerust een referentiepersoon dementie en/of een

ergotherapeut aan.

JULI-AUGUSTUS
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Het ZP3-project in Haaltert ‘Extra Zorg & langer thuis’

Het ZP3-project is een project waarbij extra zorg aan huis wordt aangeboden voor

zorgbehoevende mensen, wat ervoor zorgt dat deze personen langer thuis kunnen blijven wonen.

‘Extra Zorg & Langer Thuis’ is een RIZIV proefproject in samenwerking met CM en o.a. de

woonzorgcentra Sint- Anna en Sint -Jozef te Haaltert.

Mensen boven de 60 die voldoen aan een aantal zorgbehoevende criteria en woonachtig zijn in de

ruime regio Haaltert, kunnen gedurende een bepaalde periode gratis gebruik maken van

ondersteunende zorg zoals ergotherapie, psychologische ondersteuning en nachtzorg.

Wat kan je precies verwachten?

Nachtzorg: deze zorg wordt verleend door Inge en Micheline.

Onze nachtzorg werkt met een vaste ronde die begint om 22u00 en eindigt om 2u00. De focus

van onze zorg ligt vooral op lichamelijke en psychosociale zorg , valpreventie en veiligheid. Zo

helpen wij bv. mensen die slecht te been zijn te begeleiden bij een toiletbezoek, vervangen we

indien nodig het incontinentiemateriaal bij bedlegerige mensen, houden we een oogje in het zeil

bij mensen met dementie die dwaalgedrag vertonen en kijken we na of alles veilig is (elektrische

apparaten uitzetten, de deuren dichtmaken, enz.).

Psychologische ondersteuning : deze zorg wordt verleend door Annemie.

Heel wat mensen hebben het mentaal zwaar met het proces van “ouder worden” en alles wat

hierbij komt kijken. Dit kan heel wat emoties met zich meebrengen zoals verdriet, angst,

eenzaamheid, levensmoeheid. Ook voor de mantelzorgers wordt de draaglast soms te zwaar.

Beiden kunnen dan op mij beroep doen om hen hierin te ondersteunen en hen te helpen hoe

men hiermee leert om te gaan.

Ergotherapie : deze zorg wordt verleend door Paulien.

Mijn taak als ergotherapeut is vooral om mensen ondersteuning te

bieden in de zelfstandigheid van het dagelijkse leven. Wanneer

iemand ondervindt dat bepaalde activiteiten moeilijker gaan zoals

bv. opstaan, toiletbezoek, stappen, hobby’s beoefenen, enz., dan ga

ik samen met hen en hun familie opzoek naar een manier om de

dingen terug naar behoren te kunnen uitvoeren.

JULI-AUGUSTUS
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Mijn naam is Eline Aelbrecht en woon in het rustige dorp

Heldergem. Ik ben 22 jaar.

Sinds maart werk ik bij jullie als zorgkundige. Ik heb voor deze

richting gekozen omdat ik mij goed voel bij ouderen. Ik bied hen

graag ondersteuning bij dagelijkse handelingen. Hun

levensverhalen boeien mij.

In mijn vrije tijd ga ik graag winkelen en met een etentje kan je

mij plezieren.

Thuis vraagt mijn hondje Nyo veel aandacht. Deze kleine

speelvogel is 11 maandjes oud.

Ik beleef plezier aan leuke dingen doen en veel lol maken.

Kortom, ik ben een levensgenieter.

Tot kijk!

Hallo, mijn naam is Stefi en ik ben sinds maart 2021 tewerkgesteld in WZC Sint-Anna. Je

kan mij terugvinden in de keuken.

Naast mijn job ben ik gepassioneerd door

fotograie. Het koesteren van mooie

momenten door ze vast te leggen op

papier boeit me.

Daarnaast heb ik een grote liefde voor

dieren. Bij ons is het een echte

beestenboel. We hebben 2 honden, 6

katten, 2 geiten, 3 schapen, 2 kippen en 1

konijn. Alsook zijn wij een opvanggezin

voor hondjes welke wachten op een

gouden mandje.

Zo, dat ben ik! Toedeloe

NIEUW

PERSONEEL

NIEUW

PERSONEEL
Van harte welkom

JULI-AUGUSTUS
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We vieren mee met...

03/08/1952

05/08/1931

08/08/1926

17/08/1931

23/08/1935

23/08/1925

24/08/1923

25/08/1935

26/08/1932

27/08/1954

De jarigen van juli en augustus worden gevierd tijdens het jarigenfeest.

Proiciat aan:

BOGAERT IRMA

VAN DER BURGHT GODELIEVE

PHILIPS ANNA

VAN DER STRAETEN GILBERT

ROELANDT JOZEF

09/07/1938

10/07/1934

18/07/1924

22/07/1935

26/07/1930

YSERBIJT DENIS

GEES ANNA

BRUYNINCKX JULES

DE CROOCK LEONTINE

DUYM GODELIEVE

VAN DEN STEEN WILLY

VANDEN STOCKT ADRIENNE

DE SCHUTTER ALFONS

ROELANDT MARIA

VAN DEN SPIEGEL GUIDO

JULI-AUGUSTUS
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Rechter: de beschuldigde mag binnenkomen. En mijnheer, wat is uw naam?

Beklaagde: ze noemen mij de juul kabas

R: wat is uw nationaliteit?

B: oh dierbaar België, o heilig land der vaaaadren

R: en waar woont u?

B: in de stille kempen, op de purpren hei, staat een eenzaam huisje, met een berk

erbij

R: en wat is de naam van uw moeder?

B: Marina, Marina, Marina

R: en de naam van uw vader?

B: oh Johny, zing een liedje voor mij a-lleen, oh Johny, want voor mij ben je nr 1

R: en heeft u een zus?

B: Carolientje, Carolientje, Carolientje zoekt een man

R: en heeft u ook een broer?

B: 1, broeder Jacob, broeder Jacob

R: en hoe noemt uw vrouw?

B: Dominique nique nique

R: en waar ontmoette u uw vrouw?

B: daarbij de waterkant, daarbij de waterkant

R: en hoe sprak u haar aan?

B: hé schoon wijveke, ge weet dak a geire zie

R: en daarna bent u iets gaan drinken?

B: daar in dat kleine café aan de haven, daar zijn de mensen gelijk en tevree

R: en toen stelde u haar voor aan uw ouders, wat was hun reactie?

B: que sera sera, wat zijn moet dat zal zo zijn, de toekomst die blijft geheim

R: Bij de volgende afspraak had u een cadeau mee?

B: 7 anjers, 7 rozen

R: Een tijd later trouwden jullie? Wat was de openingsdans?

B: aan alle vrouwen die ik heb gekend.. die mij zo vaak teveel hebben verwend, die mij deden

vergeten, ik wil nu dat ze weten, dat ik niet meer aan hun denk.

R: naar waar was jullie huwelijksreis?

B: ik ben in Parijs geweest, ‘t was er een reuzefeest.

R: in het hotel zullen de obers, jullie wel in de watten gelegd hebben?

B: hij speelde accordeon, heel alleen voor ons twee

R: Correctie in Parijs spreekt men de Franse taal, waarom staat u hier dan in ‘t Nederlands te zingen?

B: omdat ik vlaaaaming ben, omdat ik vlaaaming ben

R: en wat deed u eigenlijk voor de broodwinning?

De rechtzaak

JULI-AUGUSTUS
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B: als marktkramer ben ik geboren

R: en waar trok u overal naartoe met uw kraam?

B: overal, overal, waar de meiskes zijn, waar de meiskes zijn

R: Toen het uitgekomen is, ging uw vrouw weg en nam alles mee.. wat was uw reactie daarop?

B: veel bittere tranen, die huil ik om jou, mijn hart zal nog breken, van spijt en berouw

R: en uw ouders, hoe reageerden zij?

B: ach was je maar, bij moeder thuis gebleven, ach was je maar niet bij ons weggegaan

R: en om u bezig te houden ben je dan bij een andere vrouwen gegaan

B: ja ik ging bij Lola, zwarte Lola , ‘k ging bij Lola in de stripteasebaar, rode lippen, zwarte nylons en

een massa krullend haar.

R: u vond geen betere hobby?

B: ‘k zie zo gere m’n duivekot, daar te zijn is mijn groot genot.

R: desondanks raakte u aan de alcohol?

B: weet je wat ik zie als ik gedronken heb? Allemaal beestjes, zoveel beestjes

R: zeg mij liever, je had toen geen geld meer, wat deed u om uwen boterham te verdienen?

B: ik was een smokkelaar, die diep in de naacht, steeds weer z’n smokkelwaar, de grens overbracht.

R: ok, ter zake, die bewuste nacht, u hebt Maria Opdebeek, waar was dat?

B: daar bij die moooolen, die mooie mooolen

R: er bestaan zoveel mooie molens, de welke precies?

B: op de heuveltjes van Eeerika

R: volgens getuigen sloeg u haar,

maar ik snap niet dat zij haar niet heeft kunnen verdedigen,

ze was toch een struise dame.

B: Zij had grote bloemkole, bloemkole, bloemkole.

R: goed, maar je hebt haar toch geslagen?

B: 2 ogen zo blauw, 2 ogen zo blauw, 1 van te slagen en 1 van de kou.

R: hoe reageerde zij?

B: dit is het einde, dat doet de deur dicht

R: toonde u berouw?

B: ik heb eerbied voor haar grijze haren

R: goed, ik zie dat je spijt hebt maar ik vraag mij nog 1 ding af, u heeft nog altijd geen werk.

B: tzijn zotte die werke, tzijn zotte die werke ge wordt er nie rijk van, ge wordt er zo muug van.

R: ik wil u toch een goede raad geven, laat het drinken en roken en die vrouwen toch achterwege

B: ze zullen hem ni temme, die iere Vlaamse leeuw

R: ok, ik ga ongetwijfeld spijt krijgen maar ik ga het er op wagen, ik spreek u vrij ge moogt naar huis,

tis gedaan!

B: bedankt lieve rechter , bedankt voor mn vrijheid, bedankt lieve rechter , voor wat u mij hebt

gegeven , ik begrijp het heel goed, wat u voor mij heeft gedaan, bedankt lieve rechter, dat u mij

gewoon laat gaan!

JULI-AUGUSTUS
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In ons WZC willen we het contact tussen jou, als bewoner en jouw familie

en naasten optimaliseren.

Zou jij het ook niet leuk vinden om verrast te worden met leuke

nieuwtjes, foto's en anekdotes van het thuisfront?

Wij bieden je familie de kans om een krantje te maken waarvan zijzelf de

inhoud bepalen.

Zo een krant ontvangen via de post zorgt vast en zeker voor een

onvergetelijk moment.

Het zal iets zijn om te koesteren en eventueel te delen met je

medebewoners en het zorgteam.

Hoe het werkt?

Men moet de Lettr-app downloaden; surfen naar www. lettr.eu of

de QR-code scannen.

Eens de app gedownload moet men bij 'kies je organisatie' Groep

Sint- Franciscus selecteren. Zo verschijnt het ontwerp.

Is het niet handig met de smartphone dan kan het ook met de

laptop of een vaste computer. Surfen naar www.mygenscom.cm/

nl/familie-groepsintfranciscus en je kan aan de slag!

Selecteer foto's, een origineel tekstje en bepaalt zelf en op eigen tempo, hoe het krantje er

zal uitzien.

Men kan ook mensen uitnodigen om mee te werken aan de krant. Zo kunnen bijvoorbeeld

alle kleinkinderen samen één krantje maken. Jij krijgt te zien wie de krant heeft gemaakt.

Hoeveel kost het ?

Een krant kost €6 (verzending inbegrepen). Extra kranten bijbestellen voor andere

familieleden of vrienden? Dat kan, je bestelt zoveel krantjes als je wil.

Als je familie hierover meer info wil, kan men terecht bij het animatieteam.

Wij hopen veel kranten te zien passeren deze zomer!

BIJ ONS THUIS...

JULI-AUGUSTUS
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VERRAS MET EEN ECHTE KRANT
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Train je brein
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Genieten
Ontspannen
Verkennen

Lekker luieren
Zwemmen
Kuieren

Niets dat moet,
hetgeen je graag doet!

Fijne vakantie

Zonnige groetjesZonnige groetjes
uit Haaltertuit Haaltert
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