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1 SEPTEMBER

1 september: de schoolpoorten gaan weer open. Voor sommigen is het de eerste keer dat ze

naar school mogen. Herinner jij je nog hoe dat was? Wellicht niet maar je kinderen achterlaten

die eerste keer aan school, dat weet je vast nog wel. Je hart dat ineenkromp bij de traantjes…

maar gelukkig duurde dat niet lang.

Volgend gedicht getuigt daarvan:

School

Vandaag is de dag

dat ik eindelijk naar school toe mag.

Ik hang mijn jas bij alle jassen.

Ik zet mijn tas naast andere tassen.

Er is een tafel bij het raam

met een sticker met mijn naam.

Ik ga zitten op mijn eigen stoel.

Hoe denk je dat ik mij voel?

Ik voel me groot.

Ik voel me ier!

Eerst kwam ik om te wennen.

Dat had ik snel gedaan.

Nu alle kinderen mij kennen….

Wil ik elke dag naar school toe gaan.

SEPTEMBER 2021

Edito
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Niet alleen in Tokyo Olympische Spelen, ook bij ons...

SEPTEMBER 2021

Waar het goed is te leven...Waar het goed is te leven...
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Het was een leuke zomer!

De KSA op bezoek

SEPTEMBER 2021
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…het hart niet links zit in de borstkas? Er wordt vaak gedacht dat het hart links in de borstkas zit.

Dit is echter niet waar, want het hart zit vrijwel in het midden van ons lichaam, achter het

borstbeen. Het hart is asymmetrisch en hierdoor zit een groter deel aan de linkerkant van het

borstbeen dan aan de rechterkant. Er zijn mensen waarbij het hart aan de rechterkant zit. Deze

aandoening staat bekend als 'situs inversus'.

…het hart zo groot is als je gebalde vuist?

...het hart een pomp is die 4 tot 5 liter bloed per minuut rondpompt? Het bloed bevat zuurstof en

voedingsstoffen voor alle spieren en organen.

…je 60 tot 100 hartslagen per minuut hebt? Het hart van een volwassene slaat dus 3500 tot 6000

keer per uur.

…het hart van een volwassene een gewicht heeft tussen 250 en 300 gram?

…een gebroken hart bestaat? Van liefdesverdriet kan je een hartaanval krijgen. Door de stress krijgt

het lichaam een overdosis aan adrenaline binnen. Deze stress heeft direct invloed op het hart. De

vaten van het hart verkrampen namelijk. Dit is een soort spasme rondom het hart, waardoor het

hart even geen zuurstof krijgt.

…je hart de enige spier is die nooit moe wordt? Spierpijn na een linke inspanning kennen we

allemaal. Je hart, ook een spier, is wat dat betreft

een uitzondering: altijd actief en vertoont nooit

een greintje vermoeidheid. Toch indrukwekkend

als je bedenkt dat je hart bijna een miljoen keer

per week klopt.

…een vrouwenhart anders is dan een

mannenhart? Van buiten zien ze er hetzelfde uit,

maar er zijn verschillen. Zo is een mannenhart

zwaarder en klopt het hart van een vrouw sneller.

…het trommelgeluid dat het hart maakt,

veroorzaakt wordt door vier kleppen die zich in

precieze regelmaat en volgorde openen en

sluiten?

Op 29 september is er de Wereldhartdag.

SEPTEMBER 2021
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Oude liedjesOude liedjes
Willy Derby – Twee ogen zo blauw

Als de lente de bomen en struiken

weer met geuren en kleuren bestrooit

dan begint ook het hart te ontluiken

want de liefde verandert toch nooit

elke jongen kiest zich dan een meisje

en hij luistert haar zachtjes in 't oor

het sinds eeuwen geliefkoosde wijsje

en dat vindt in haar hartje gehoor

Twee ogen zo blauw

zo innig en trouw

al mijn geluk zijn die kijkers van jou

twee ogen zo blauw

Heeft hij haar tot z'n vrouwtje gekozen

blij het oog op de toekomst gericht

gaat hun pad toch niet altijd op rozen

iets dan maakt toch hun levensstrijd licht

want bij vreugde en leed hen beschoren

verschijnt dra wat voor immer hen bindt

als de eersteling hen wordt geboren

moeder zingt bij de wieg van haar kind

Twee ogen zo blauw

zo innig en trouw

al mijn geluk zijn die kijkers van jou

twee ogen zo blauw

Twee ogen zo blauw

zo innig en trouw

al mijn geluk zijn die kijkers van jou

twee ogen zo blauw

Al mijn geluk zijn die kijkers van jou

twee ogen zo blauw

SEPTEMBER 2021
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Na zijn eerste schooldag komt Jantje slecht gehumeurd thuis en zijn ma vraagt hem: “En? Heb

je al iets geleerd vandaag?”

Waarop Jantje misnoegd antwoordt: “Niet genoeg, ma, want ik moet morgen terug naar

school!”

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

Jantje komt na zijn eerste schooldag enthousiast thuis en zegt niet zonder trots: “Ma, ik heb

vandaag mijn eerste woordjes geschreven!”

Ma luistert belangstellend en vraagt: “En wát heb jij dan wel geschreven, jongen?”

Jantje haalt zijn schouders op: “Geen idee, pas morgen leren we ook lezen!”

SEPTEMBER 2021

Lach van de maand
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Na een jaartje coronapauze waren ze er weer. Onze vrienden van de KSA!

Halsreikend hebben de bewoners naar hun komst uitgekeken.

Deze intergenerationele namiddag was voor velen onder onze bewoners het hoogtepunt van de

zomer!

Maar ook voor de leden van de KSA was het iets waar zij al een tijdlang naar uitkijken.

Wij vroegen leidsters Fien en Lies even bij ons voor een kort interview.

Beiden zitten sinds hun 6 jaar bij de KSA en zijn respectievelijk 16 en 17 jaar lid bij de KSA, waar

zij ook al 6 en 7 jaar leiding geven.

Fien en Lies vertelden ons dat kinderen zich al vanaf het eerste leerjaar kunnen inschrijven bij

de KSA. Zij maken dan deel uit van de groepen De Roodkapjes en De Leeuwtjes. Onder de

oudere groepen zitten De Pagadders, Jongknapen, Knapen en De Jonghernieuwers. Deze

worden later vaak leiding.

Volgend jaar viert de KSA van Brakel overigens zijn honderdjarig bestaan en dat willen ze vieren

met een groot feest en tal van evenementen. De leiding hoopt dat we ons tegen dan geen

zorgen meer hoeven maken over corona, zodat iedereen erbij kan zijn! Ook onze bewoners!

Voorlopig geven zij ons al een voorsmaakje van hoe goed zij kunnen organiseren. Speciaal voor

de bewoners maakten ze een quiz en brachten ze het beste van zichzelf met muziek en dans.

Fien en Lies vertellen ons dat ze allemaal genieten van een bezoekje aan de bewoners. De

interactie met elkaar, de lach op het gezicht van de bewoners en het plezier dat ze samen

kunnen maken vinden ze fantastisch.

Ze willen op deze manier de mensen zich nog eens jong laten voelen!

En dat het zo is, kunnen wij beamen! Het jeugdig enthousiasme van de KSA verblijdt ons allen!

SEPTEMBER 2021

Op de babbel bij...
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8 sept Maria Geboorte: Met vreugde vieren we de geboorte van onze Hemelmoeder Maria. Maria,

dochter van Anna en Joachim. De eerste bronnen die de viering van Maria's geboorte bevestigen,

dateren uit de 6de eeuw. De feestdag werd aanvankelijk vooral gevierd in Jeruzalem als

kerkwijdingsfeest van de basiliek H. Anna, Maria's moeder. Deze basiliek was voor de herbouw in de

6e eeuw gewijd aan Maria. Vervolgens verspreidde de devotie zich naar het westen en was in de

Middeleeuwen al één van de belangrijke kerkelijke feestdagen geworden.

14 sept Kruisverhefing: Het feest van de kruisverhefing richt in de eerste plaats onze aandacht op

de betekenis van het ‘Kruis’ in ons leven. Het Lijden en de Dood van Christus zijn verbonden met zijn

Kruis en zijn Verrijzenis was de overwinning op dat Kruis. Het feest dat we op deze dag vieren,

herinnert ons aan het gebeuren van Goede Vrijdag, maar wijst ons ook naar Pasen.

Wij, christenen, worden niet uitgenodigd op te kijken naar het kruishout zelf, naar dat marteltuig, dat

lijden en vernietiging brengt. Wij worden wel uitgenodigd op te kijken naar de Man op het kruis die,

te midden van het lijden, Zijn zichzelf-gevende-liefde toont tot het uiterste toe. Ook in de hevigste

pijn en de vastgespijkerde machteloosheid denkt Jezus immers niet aan zichzelf, maar aan de

anderen.

Laten wij opkijken naar wat die uiteindelijke Liefde doet, hoe Jezus zichzelf totaal wegschenkt, zelfs

in die meest weerloze situatie. En op het moment van de kruisiging wordt die liefde van de

Mensenzoon 'OMHOOG GEHEVEN'.

Zijn liefde tot het uiterste wordt hèt moment van Zijn verhefing door God.

15 sept Onze-Lieve-Vrouw van Smarten: Daags na het feest van Kruisverhefing herdenken wij de

Moeder van Smarten, die onder het kruis stond van haar Zoon en we gedenken hoezeer zij

betrokken was bij Gods’ heilswerk.

19 sept Onze-Lieve-vrouw van La Salette: La Salette is een bedevaartsoord in Frankrijk. Op 19

september 1846 was er in La Salette een verschijning van Maria aan twee herderskinderen. Sindsdien

is La Salette een bekend bedevaartsoord.

De kinderen getuigden: "Toen ik vanaf een heuveltje gezien had dat onze koeien rustig in de weide

stonden, ging ik terug naar beneden en klom Maximin omhoog. Toen zag ik plotseling een prachtig

helder licht, veel mooier dan de zon. In dat licht zag ik een heel mooie prachtige vrouw." De kinderen

merkten op dat de Dame erg verdrietig was. Zij droeg een helder stralend kleed, versierd met parels

en een goudkleurig dekkleed. Om haar hoofd had zij een krans van rozen. Een waterbron is ontdekt

op de plaats van de verschijning en er zouden onverklaarbare genezingen hebben plaatsgevonden.

Belangrijke kerkelijke feesten en gedachtenissen

die we vieren in de maand september:

SEPTEMBER 2021

Liturgische tinten
Pastoraal-
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21 sept H. Mattheüs, apostel en evangelist: Mattheüs oefende het beroep van belastingontvanger

uit, toen hij door Jezus geroepen werd om leerling van Hem te worden. Hij is de schrijver van een

evangelie en heeft in het Oosten het geloof verkondigd.

Voor Mattheüs is Jezus dus de verwachte Joodse messias, de nieuwe Mozes (deuteronomium

18:15-19), die niet gekomen is om de Wet, zoals die te vinden is in de Thora, af te schaffen maar

om deze haar eigenlijke, diepere betekenis te geven.

29 sept HH. Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen:

In de Bijbel worden met deze drie namen engelen

aangeduid die door God de belangrijke opdracht kregen

met betrekking tot het heil en het geluk van de

mensen.

Michaël is beschermer van het Volk van God. Gabriël is

de engel bij uitstek. 'Engel' komt namelijk van het

Griekse ‘aggelos’, dat 'boodschapper' betekent.

Gabriël is in de Bijbel de verkondiger van goddelijke boodschappen. Zo bracht hij Maria de Blijde

Boodschap: de komst van Christus, de Verlosser. Gabriël betekent letterlijk 'sterke man Gods'.

Rafaël wordt in de katholieke leer vereerd als de engel die genezing en bescherming biedt aan alle

mensen. Rafaël betekent 'God heeft genezen'.

HEER, LAAT UW KERK TOEKOMST HEBBEN

Goede God,

door uw Kerk was het mogelijk

dat onze ouders en grootouders

het geloof aan ons hebben doorgegeven.

Wij danken u dat we zo

Jezus Christus en zijn Blijde Boodschap

hebben mogen leren kennen.

Dank U voor uw Kerk

aanwezig in onze streken

laat haar ook bij ons toekomst hebben

omwille van onze kinderen

en kleinkinderen.

Geef ons jonge mensen

die, hun roeping volgend,

in naam van Jezus Christus willen werken

in onze Kerk en maatschappij.

Amen.

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

Lief
&

leed

Jean-Pierre Vandenberghe

Monique Bruwier

Godelieve Ceuppens

Roger Sadones

Juliana De Paepe

Ivonne De Cock

Mariette Blondelle

Anna Baele

Julia Brondeel

22/06/2021

27/06/2021

02/07/2021

13/07/20211

21/07/2021

22/07/2021

31/07/2021

02/08/2021

18/08/2021

GEBOORTE

Liam, geboren 26 juni, kleinzoon Nathalie Van Haesevelde

Nora, geboren 26 juni, kleindochter Johan De Vos (Het Acaciaplein)

Mone, geboren 7 juli, achterkleindochter Anny Stevens (Het Acaciaplein)

Julien, geboren 14 juli, achterkleinzoon Mariette De Clercq (De Korenbloem)

MEDEWERKERS

Katrien Matthijs, verpleegkundige

Annemie Van Liefferinge, verpleegkundige

Afscheid nemen

is met zachte vingers

wat voorbij is dichtdoen

en verpakken

in goede gedachten der herinnering…

SEPTEMBER 2021
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Fit en gezond

Je bent de
uitdaging
aangegaan,
super!

Beweeg en leef!

Beginpositie:

Ga zitten op een stoel en laat

je armen rusten op je

schoot.

Beweging:

Draai met je schouders van

voor naar achter. Doe dit 10

keer. Wissel dan van achter

naar voor. Herhaal terug 10

keer.

Gelukkig met een kunstgebit!

Op een goede manier kunnen eten is heel cruciaal. Pijn bij het

kauwen, een niet passend kunstgebit, een droge mond, ... vormen

belemmerende factoren en kunnen er zelfs voor zorgen dat je

gewicht gaat verliezen! Daarom is het van groot belang dat je in

samenspraak met je tandarts een oplossing vindt.

Een kunstgebit, wat nu?

Aan een kunstgebit moet je meestal een hele tijd wennen. Je kan

het gevoel hebben dat het te groot is. Je tong moet wennen om

niet langer tegen het verhemelte te komen. Je produceert de

eerste weken meer speeksel. Je kan nog wat pijn ondervinden

omdat je tandvlees moet wennen.

Maar meestal komt dit alles in orde na

verloop van tijd.

Help, mijn kunstgebit past niet meer!

Vaak voorkomende problemen:

• Kunstgebit zit te los

Dit komt vaak door het ‘smaller worden’ van de kaken. Een

mogelijke oplossing is het gebruik van kleefpasta. Indien dit niet

helpt, kan de tandarts ook een kleine herstelling uitvoeren zodat het

terug past. Indien het probleem te groot is, moet een nieuw gebit

gemaakt worden of kan men uitkijken of een klikgebit een oplossing

biedt.

• Afgevlakte kiezen, losse tanden, scheurtje in bovenprothese

Laat dit zo spoedig mogelijk herstellen. Dit kan wondjes

veroorzaken!

• Pijn

Doordat de prothese gaat knellen of schuiven kan het tandvlees

geïrriteerd geraken. Dit kan wondjes veroorzaken en zorgt ervoor

dat je niet goed kan eten of praten.

• Slechte adem

Een goede mondhygiëne blijft belangrijk! Spoel je gebit na iedere

maaltijd en poets je gebit dagelijks met een protheseborstel en

aangepast reinigingsmiddel (zeep en geen tandpasta). Bovendien is

het belangrijk om je kunstgebit ’s avonds altijd uit te nemen en dit

in het prothesebakje te plaatsen zonder water!

SEPTEMBER 2021
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DeMEN(S)tieDeMEN(S)tie

Iemand het logo van ‘een zakdoek met een knoop erin’ gezien?

Een knoop in onze zakdoek betekent dat we iets niet mogen vergeten. Waar wij willen toe komen is,

dat mensen met dementie niet mogen vergeten worden in de samenleving. Het is een symbolische

weergave voor een dementievriendelijke stad/gemeente.

Gemeenten die geen werk maken van dit beleid gaan de trein missen, zij gaan op een gegeven

moment tegen hun eigen achterstand botsen. Het is algemeen geweten dat de bevolking ouder wordt

en het aantal mensen met dementie gaat toenemen.

Een dementievriendelijke omgeving draagt zorg in de meest brede zin van het woord, eenvoudig door

er voor hen te zijn. Het is de warmte, betrokkenheid en menselijkheid van iedereen binnen de

gemeente die de realisatie van het doel kunnen waarmaken. Dit draagt bij tot een volkse vertaling van

dementie, belicht en bekrachtigt de mogelijkheden van deze personen, stimuleert de burgerzin tot

gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Goed en wel, maar wat met de praktijk?

- Verenigingen zoals het plaatselijk kerkkoor zingt voor en met hen

- Boekenpakketten en ilms voorzien in de BIB

- Optreden van kleuters in het WZC/ spelnamiddag met kinderen

- Voorleesnamiddagen voor mensen met dementie

- Procedure bij vermissing

- Herinneringswandelingen

- Organiseren van lezingen voor mantelzorgers rond dementie

- Praatcafé dementie

- Lokaal dienstencentrum

- …

SEPTEMBER 2021
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DE LEEFRUIMTE VAN DE ASSISTENTIEWONINGEN IN

EEN NIEUW KLEEDJE

De leefruimte in de assistentiewoningen Alverna kreeg een make-over. De toog werd eruit gehaald

en vervangen door een degelijke kast met afwastafel en ruimte voor een koelkast. De muren

werden behangen en geverfd. Tevens werd een moderne verlichting opgehangen. Het oude

meubilair maakte plaats voor nieuw. Als inishing touch gordijnen, een moderne klok en sfeervolle

kaders. Het resultaat mag gezien zijn!

Het is er zalig vertoeven voor de bewoners. Ze kunnen er nu onder andere 's middags hun maaltijd

nuttigen en denken dat ze in een echt restaurant zitten. De ruimte is ook steeds toegankelijk voor

een gezellige babbel of het spelen van een spel onder de bewoners.

Met dank aan de crew van de technische dienst; het is een pareltje geworden!

SEPTEMBER 2021
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Het is september en we laten de vakantiemaanden achter ons.

Ons jaarthema ‘gerechten’ bracht jullie deze zomer een verfrissende milkshake en een

zomerse smoothie die jullie allen konden smaken!

Daarom doen wij gezwind verder en presenteren wij jullie deze maand op het menu;

‘Coupe Advocaat’! Een heerlijk dessert met vanille- ijs, slagroom en advocaat.

Dat laatste is een delicatesse die hier in ons Sint- Franciscustehuis zelfgemaakt wordt

door één van onze ergotherapeuten, Elsie samen met de bewoners.

Maar wat is nu eigenlijk advocaat? En waar ligt de oorsprong van deze alcoholische

drank?

Advocaat is een zoete alcoholische drank, van eieren gemaakt. Het heeft een gele kleur

en een heel dikke consistentie waardoor het met een lepeltje gegeten wordt. Het is erg

geschikt voor het maken van desserts en het wordt vaak als digestief bij de kofie

gegeven.

In de 17de eeuw ontdekten Europeanen in Brazilië bij stammen in het Amazonewoud

een sterk alcoholisch drankje, abacate. Een drank samengesteld uit avocado’s. Deze

drank was zo lekker dat hij door de Europese ontdekkingsreizigers prompt

geëxporteerd werd. Maar eenmaal terug in Europa was avocado een ingevoerd product

en zeer duur in aankoop. In die tijd was export namelijk niet zo evident als nu.

Daarom experimenteerde de Nederlander J. G. Cooymans in zijn eigen distilleerderij en

gebruikte hij voor het maken van de drank eieren. Wat hij kreeg was een gloednieuw

product maar de naam bleef hangen, ‘advocaat’!

JAARTHEMA

SEPTEMBER 2021
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We vieren mee met...

04/09/1956

06/09/1936

10/09/1920 = 101

18/09/1933

24/09/1951

24/09/1950

26/09/1939

28/09/1933

29/09/1931

De jarigen van juni worden gevierd op 27 en 30 september de afdeling.

Proiciat aan

IN DE
KIJKER

Marleen Van Den Driessche

Bernice Machtelinckx

Juliette Cousserier

Wilfried Tortelboom

Ria Vuylsteke

Etien Colman

Andrea Van Wambeke

Jeannine Citters

Eliana Borremans

Als bewoner heeft u recht op onze zorg, aandacht en gebed.

Het sacrament van de Ziekenzalving heeft als doel een bijzondere genade

te verlenen aan de Christenen die te kampen hebben met de

moeilijkheden die verbonden zijn met een ernstige ziekte of met

ouderdom.

Dit sacrament kan veel troost, heil en verlichting bieden, zowel bij de zieke

als bij de aanwezige familieleden en vrienden. Het geeft uitdrukking aan

ons diepe geloof dat, waar onze handen de zieke of bejaarde moeten

loslaten, er de handen van God zijn aan wie wij hen mogen toevertrouwen.

Er wordt een gemeenschappelijke ziekenzalving georganiseerd op

29/09/2021 om 13u15.

Wenst u deel te nemen, laat het dan weten aan de hoofdverpleegkundige.

SEPTEMBER 2021
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• Gerecht van de maand oktober: oliebollen.

• Nood aan winterkledij? Kom naar de kledijverkoop van 4 tot en met 11 oktober.

• Op 13 en 27 oktober vindt de eucharistieviering plaats.

• Mosselfestijn à volonté op 21 oktober.

SEPTEMBER

WAT HEEFT DE TOEKOMST IN PETTO?

SCHOENENVERKOOP ‘ELYSÉE SHOES’: 9 september
Nood aan een nieuw paar schoenen of pantoffels? Geen

zorgen, een ervaren deskundige helpt u graag het perfecte

paar te vinden op donderdag 9 september in De Wijngaard.

BEZOEK IJSKAR: 10 september
Naar aanleiding van Kermis Brakel organiseren we een

ijscrèmenamiddag. Kom zeker eens langs!

WINKELKAR: 21 september
Op 21 september kunnen jullie fruit, koeken of snoepgoed

aankopen, want Marie-Rose komt in de namiddag langs met

de winkelkar.

ONTBIJTBUFFET: 22 en 23 september
Geniet van een heerlijk ontbijtbuffet op je eigen afdeling tussen 8u en 10u. Verse

kofiekoeken, broodjes, beleg, een eitje en zoveel meer. Voor de bewoners van De

Korenbloem, Ter Tulpen en De Kersentuin vindt het plaats op woensdag 22 september. Op

donderdag 23 september voor de bewoners van Het Acaciaplein, De Beukendreef en De

Eikenberg.

VERJAARDAGSFEEST: 27 en 30 september
We vieren de jarige bewoners van de maand september met

een ijsdessert ‘Coupe advocaat’! Laat het jullie smaken!

EUCHARISTIE: 15 september
ziekenzalving op 29 septermber

BINGO op elke afdeling!

SEPTEMBER 2021
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Train je brein

OPLOSSING OP ZIJN KOP
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