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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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Een feestmaaltijd in thema
van de Rode Duivels..
Frietkot met een pintje
ROOD bier?!

Juli - Augustus

Waar het goed is te leven...Waar het goed is te leven...
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Er was in juni gelegenheid
genoeg om jullie te verkleden als
Rode Duivel.. Want we hadden
een optreden in thema 'Rode
Duivels' en activiteiten in
voetbalsfeer.Er is ook een
wedstrijdje aan de gang onder het
personeel! Daarom hebben jullie
Brecht wellicht ook al zien
passeren in 'Duivelse outit'.

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 daarna naar de plaats waar

de Olympische Spelen worden gehouden. En 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 zal mogen verwelkomen? De eerste keer dat

Japan de zomerspelen mocht organiseren was in 1964,

de tweede keer wordt in 2021. In 1972 en in 1998 was

Japan het gastland voor de winterspelen.

…dat de jongste winnaar ooit de Deense zwemster Inge

Sorensen was? Ze 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 tweede werd bij een schietwedstrijd en de zilveren medaille in de wacht

sleepte.

Juli - Augustus
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7

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



9

Op de babbel bij … Adrienne Gillis.

Adrienne is geboren op 9/01/1932 te Oosterzele. Ze kwam er

in een warm gezin terecht. Adrienne heeft nog een jongere

broer, Wilfried, en één zus, Lucienne. Adrienne ging al vroeg

werken in de fabriek Deontin in Gent. Het was een

katoenfabriek meer bepaald een spinnerij.

Adrienne heeft één dochter, één kleindochter en één

achterkleindochter, Patricia, Evi en Niloe. Een viergeslacht

waar ze wel zeer trots op is! Er was in de familie reeds een

viergeslacht toen Adrienne haar moeder nog leefde!

Adrienne is in het huwelijk gestapt met Julien Limpens. Ze woonden samen in Balegem, maar zijn

af en toe wel eens verhuisd. Samen gingen ze af en toe eens naar zee in Bredene. Spijtig genoeg

is Julien reeds vroeg gestorven. Adrienne heeft na het overlijden van Julien in de

Korenbloemstraat gewoond tot ze bij ons in het woonzorgcentrum terecht kwam. Adrienne leest

graag en dat mag vanalles zijn. De krant, tijdschriften, het parochieblad, enz. Haar broer Wilfried

komt regelmatig langs alsook haar dochter Patricia! Momenten waar ze steeds naar uitkijkt!

Santé op ieder zijn
gezondheid én de Rode
Duivels!

Juli - Augustus

Op de babbel bij...
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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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Nieuws

-

Feiten

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 corticosteroïde 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 maar 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 u helpen:

KAARTEN

Kaarten is een heel dankbare activiteit die nog lang kan uitgevoerd

worden. U hoeft niet te manillen, wiezen of bieden maar probeer

eens hoger lager te spelen met enkel 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 lang 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 nog 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 zelf niet meer lezen. Toch vinden zij het

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

en lees ook 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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Jaarlijks gaan er meer dan een miljard mensen naar het buitenland op vakantie. Er zijn

verschillende manieren om op vakantie te gaan: kamperen in tenten in de Ardennen, met

een caravan naar Frankrijk, varen met een zeilboot, een huisje huren in de Kempen…

Hoe is vakantie ontstaan?

Vakantie is begonnen met elitair toerisme, het was dus eerst enkel voor de rijken

weggelegd. Toeristen zijn dan heren van stand die reizen om te leren. De gewone vlaming

volgde later. Arbeiders en bedienden werkten het hele jaar zes dagen op zeven door. Van

vakantie was er dus eerst geen sprake.

Bedienden en geschoolde arbeiders in grote bedrijven zoals Solvay en Sunlight mogen

door de welwillendheid van het bedrijf betaald een paar dagen met vrouw en kinderen

naar zee.

Pas in 1936 heeft het Belgische parlement de wet op de betaalde vakantie goedgekeurd

voor alle werkenden.

Veel mensen trokken op uitstap naar de kust, anderen gingen met de autobus naar het

buitenland. In de jaren ’50 waren Oostende, Blankenberge, Koksijde en De Panne heel

populaire bestemmingen. De Belgische kust heeft heel wat troeven: de gezonde zeelucht,

het water en het strand. Er is een ruim aanbod aan horeca en amusement. Het is

bovendien ook dichtbij, dus ook geschikt voor korte vakanties en daguitstappen en heel

gemakkelijk bereikbaar met de trein of de auto.

Vanaf de jaren ’50 werd op reis gaan met het vliegtuig naar het zuiden populairder. Vooral

zuiderse landen zoals Spanje en Italië waren populair. Frankrijk is wereldwijd de

populairste vakantiebestemming.

Jozef Pauwels heeft een gedicht van 50 strofen geschreven

over congé payé, hieronder kan je een stukje van dat gedicht

lezen:

‘We zijn een volk dat werkzaamheid wil tonen: geen taak, geen

vracht, geen zweet is ons te zwaar, als ’t kapitaal ons verder

blijft belonen, met ons verlof, zes dagen maar per jaar.’

Aan iedereen een ijne vakantie gewenst!

Congé Payé

Juli - Augustus
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Er dienen zich een aantal meldingen aan in verband met fauna en lora rond het

woonzorgcentrum:

De eerste melding is dat er vanaf juni af en toe een vinkenwedstrijd zal plaatsvinden

langs het wandelpad rond het woonzorgcentrum.

Concreet gaat het over de kamers die gelegen zijn aan de tuin met zicht naar het

kapelletje

De vinkeniers komen al zeker op de volgende data van 9 u tot 10 u:

- 20 juni

- 27 juni

- 4 juli

- 11 juli

- 18 juli

- 25 juli

Het normale speelseizoen loopt vanaf april tot juli. Wie interesse heeft om dit te

bezichtigen moet het zeker laten weten aan het personeel.

De werkzaamheden voor de belevingstuin gaan van start. Er wordt begonnen met de

graafwerken om onder andere goede wandelpaden aan te leggen, maar ook om een

natuurlijke vijver aan te leggen en kleine heuveltjes in het landschap te creëren.

De zonnebloemen zijn eindelijk geplant. Ze werden gezaaid op afdeling 'De Lelie' door

Kaat en waren al héél 'rijp' om naar buiten te verhuizen. Met dank aan twee bewoners,

Jan en Leonel, om ze van water te voorzien. Hopelijk staan ze binnenkort zoals op de

foto hieronder!!

JAARTHEMA

Juli - Augustus
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We vieren mee met...
De jarigen van juli en augustus worden gevierd op 20 juli en 30 augustus.

Proiciat aan

IN DE
KIJKER

Kleine uitstapjes

Deze zomer gaan we opnieuw uitstapjes organiseren. Nu we terug uit ons kot

mogen komen is de tijd rijp om in kleine groepjes eens weg te gaan. Het idee is

om iedere bewoner de kans te geven deel te nemen aan een uitstap. Er zijn

reeds een aantal ideeën vanuit de ergo om bijvoorbeeld eens naar een

crèmerie te gaan, een park te bezoeken, een boerderij bezoeken, een

museum, de overzet in Schellebelle te nemen,.. Maar ook jullie ideeën en

interesses zijn welkom! Geef dit gerust door aan het personeel en de ergo's.

De kleine activiteiten zullen aangekondigd worden op een afiche in de gang

en inschrijvingsstrookjes zullen uitgedeeld worden op de kamers. Deze

ingevulde strookjes kan je dan deponeren in de brievenbus van de ergo op

jullie verdiep.

101 jaar
82 jaar
88 jaar
87 jaar
88 jaar
82 jaar

67 jaar
98 jaar
95 jaar
85 jaar
83 jaar
82 jaar

JULI

De Keyzer Mathilde
Valcke Simonne
Lasseel Henriette
Van Wynsberge Marcellus
Van Audenhovene Henriette
Zwaenepeol Christiaan

AUGUSTUS

De Meue Clement
Pluim Suzanna
Crucke Jerome
De Neve Margeritha
Simoens Erik
De Neve Jeannine

04/07/1920
11/07/1939
11/07/1933
12/07/1934
15/07/1933
17/07/1939

04/08/1954
05/08/1923
09/08/1926
10/08/1936
15/08/1938
17/08/1939

Juli - Augustus
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JULI

ZOMERPARTY: 1 juli

We starten de zomervakantie met een party in de cafetaria. Allen daarheen om de

zomervakantie goed te starten!

BLOEMSCHIKKEN: 6 juli

We frissen het interieur op met enkele zomerse bloemstukken. Kom je mee helpen? Vanaf 14 u

in de living!

AVONDMAALTIJD: 7 juli

Juli dat is Tour de France! En Frankrijk, dat is KAAS! Jullie zullen kunnen genieten van een

heerlijke kaasschotel als avondmaal.

FEESTMAALTIJD BARBEQUE: 15 juli

De BBQ wordt terug vanonder het stof gehaald om jullie een heerlijke maaltijd te bezorgen!

VERJAARDAGSFEEST: 20 juli

Op het einde van de maand juli vieren we de jarigen van deze maand met een stukje taart en

een tas kofie. Zeker iets om naar uit te kijken!

VALKENIER OP BEZOEK: 20 juli

Op dezelfde dag als het verjaardagsfeest zal ook een valkenier langskomen. Hij maakt ons

wegwijs in het leven van een valk!

AUGUSTUS

MARKT: 4-11-25 augustus

Ga je graag eens mee naar de markt? Gezellig rondgaan op de markt en iets drinken? Laat

het weten aan de ergotherapeuten Nathalie en Soie.

VOLKSSPELEN: 12 augustus

Kom naar de cafetaria en doe mee met de sjoelbak, pietjesbak, bakschieten, tafelvoetbal,

enz. In verschillende teams nemen jullie het tegen elkaar op!

AVONDMAALTIJD PALING: 18 augustus

Paling gebakken of Provençaals à volonté. Laat het jullie smaken!

VERJAARDAGSFEEST: 30 augustus

Ook in augustus zijn er jarigen. Een verjaardagstaart zal zeker niet ontbreken!

Juli - Augustus
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• Traditioneel beginnen we september zoals de schoolkinderen. Met boterhammen uit een

brooddoos!

• We sluiten de zomer af met een heerlijk ontbijtbuffet, de precieze datum volgt nog.

• 21 september staat in het teken van Alzheimer. Het is namelijk Internationale Alzheimer

dag.

• Er staan ook zeker nog een aantal kleine uitstapjes op het programma, voor ieder wat wils!

Fijne zomer iedereen!

WAT HEEFT DE TOEKOMST IN PETTO?

Vrijwilligers gezocht

Wij zijn op zoek naar helpende handen die samen met ons willen

bijdragen aan een warme zorg.

Als vrijwilliger help je bij allerlei activiteiten zoals wandelen met de

bewoners, helpen in de cafetaria, helpen bij animatie activiteiten,...

Ben jij de vrijwilliger die wij zoeken?

Neem dan contact op met Nathalie Coppens of Soie Meerschaut via

animatie.olv@groepsf.be.

Juli - Augustus
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Het 'Bij ons thuis' krantje

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 komt men terecht in het ontwerp.

Is men niet handig met de smartphone dan kan het ook met de laptop of een vaste

computer. Surfen naar www.mygenscom.com/nl/familie-groepsintfranciscus en je kan aan

de slag!

Men selecteert 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). Wil men nog 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!

Juli - Augustus
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VERRAS MET EEN ECHTE KRANT

Juli - Augustus
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Train je brein
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