Ons Veldbloempje
september 2021

HUISKRANT VAN OLV TTerer Veldbloemen

De vakantie is voorbij... De foto's zijn
genomen en de herinneringen blijven over.

Inhoudstafel
2. Inhoudstafel
3. Editoriaal
4. Waar het goed is te leven...
6. Wist je dat?
7. Oude liedjes
8. Lach van de maand
9. Op de babbel bij...
10. Pastoraal-liturgische tinten
12. Nieuwsfeiten
13. Fit en gezond
14. DeMEN(S)tie
15.Onze cafetaria
16. Jaarthema
17. In de kijker
18. Wat september ons te bieden heeft
19. Train je brein
20. Activiteitenkalender

COL
COLOFON
OFON
MAANDELIJKS TIJDSCHRIFT
Ons Veldbloempje is een uitgave van WZC OLV Ter Veldbloemen
Groot Bewijk 13, 9860 Oosterzele
www.groepsf.be
REDACTIE
Leen, Karien, Elsie, Ilse, Bart, Helga, Els, Adeline, Nathalie,
Lindsay, Jelke, Joke en Soie
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Wim Vercruyssen

Als u een artikel over een gebeurtenis in huis, een gedicht, een mopje … wil zien verschijnen in onze
huiskrant, mag u zich steeds tot het animatieteam wenden.
Ons veldbloempje graag digitaal? Raadpleeg onze website www.groepsf.be
.
2

september 2021

Edito

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.
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Waar het goed is te leven...
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Wist je dat?
Op 29 september is er de Wereldhartdag.
…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?
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Oude 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
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Lach van de maand
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!”
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Laura Vandenabeele
Laura is geboren in Landskouter op de boerderij van haar ouders. Ze
was enige dochter en hielp haar ouders op de boerderij wanneer de
bundels hooi op een mijt moesten gezet worden.
Laura volgde de handel in het Atheneum te Gent. Hierna wou ze
graag studeren voor sociaal assistente maar dan moest ze naar
school in Kortrijk. Dit zag ze niet zitten. Laura kon aan de slag in
Brussel in een groothandel van vleeswaren. Het was iedere avond na
20 u als Laura thuis was met de trein. Laura kon dichterbij beginnen
werken in de boekhouding van Apotheek Palijn te Gent. Daarna kon
ze nog dichterbij werken te Merelbeke als secretaresse in een
groepspraktijk van radiologen.
Toen ze in de apotheek werkte ging ze vaak wandelen in het Zuidpark. Via kennissen vanop de trein
heeft ze zo haar man Alfons Dedyn leren kennen. Alfons werkte namelijk in dezelfde buurt voor
het Ministerie van Financiën. Verder snoof Laura graag wat cultuur op in Gent. Ze ging er graag eens
een kerk bezoeken of snuisteren door de straten van Gent. Op de trein huiswaarts was ze alsmaar
bezig met breien of haken.
Alfons, afkomstig uit Vlierzele, is de liefde gevolgd en samen hebben ze gebouwd naast het
ouderlijke huis van Laura. Alfons heeft dan ook zijn overplaatsing gevraagd naar Melle. Samen
hebben ze één zoon, Erwin. Er is ook een kleindochter, Nele. Alfons en Laura waren 60 jaar
getrouwd.
Laura ging vroeger graag eens naar het stad om te winkelen, een kofie te drinken of een opera
concert bij te wonen. Ze volgt tevens de voetbalploeg AA Gent. Dit deed ze al van als Erwin klein
was. Dan nam ze hem mee met haar man naar het stadion om voetbal te gaan kijken.
Laura was op haar pensioen nog altijd druk bezet. Ze zat in de
groep van het passiespel te Moortsele. Thuis ondersteunde ze
haar man die een druivenserre had staan met VlaamsBrabantse tafeldruiven. Er werd een beetje wijn van gemaakt,
maar het grootste deel werd uitgedeeld aan familie, vrienden en
buren.

Op de babbel bij...
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PastoraalLiturgische tinten
Belangrijke kerkelijke feesten en gedachtenissen
die we vieren in de maand september:
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.
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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.
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Nieuws
feiten
Dé zomer van de waterellende.
Het noodweer heeft afgelopen zomer in België lelijk huisgehouden.
Een groot deel van Wallonië is de afgelopen maanden geteisterd
geweest door verschillende wolkbreuken met de nodige
overstromingen tot gevolg.
Straten en pleinen werden herschapen tot een waar oorlogsgebied.
Huizen verwoest en auto's meegesleurd. Deze onweersbuien zorgden
voor heel wat familiedrama's.
Het noodweer in België zorgde voor 36 dodelijke slachtoffers.
Het waren vooral de regio's Dinant, Namen en Theux en Spa hebben
het zwaar te verduren gehad.
De opruimwerken zijn al geruime tijd aan de gang maar zal nog heel
wat maanden in beslag nemen.
Bron: De morgen en Ringtv

"Oma Vertelt" door Ann De Munck
Onze collega Ann heeft het afgelopen coronajaar niet stil gezeten.
Tijdens de coronaperiode miste ze haar drie kleinkinderen.
Daarom besloot Ann om een kinderboek te schrijven met allerlei korte
verhaaltjes.
Deze verhaaltjes voeren jou terug naar jouw eigen kindertijd. Samen met mooie
tekeningen kan je deze terugvinden in het kijk- en voorleesboek ‘Oma Vertelt'.
Ann is er zeker van dat kinderen het boek graag gaan lezen en dat ouders met
plezier de verhaaltjes zullen voorlezen aan hun peuter of kleuter.
Je kan het boek bestellen via e-mail de.cuyper.patrick@telenet.be.
De kostprijs is 18 euro.
Bron: Website NUUS Zottegem
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Gelukkig met een kunstgebit!

Beweeg en leef!

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.

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.

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

Je bent de
uitdaging
aangegaan,
super!

Fit en gezond
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DeMEN(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
-…
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Voor wie even niet goed meer mee is met de cafetaria en bijhorende
coronaregels..
Het is september en dat betekent terug versoepelingen voor de horeca. Onze cafetaria valt ook
binnen de regels van de horeca. Bovendien stellen we zelf ook een aantal extra regels op om u een
zo goed mogelijke bediening en zorg te garanderen. Dit wil zeggen dat we volgende punten moeten
respecteren in de cafetaria:
Wie?
• Een bewoner kan maximum 3 personen meenemen naar de cafetaria. Dit wil zeggen dat er 4
personen aan één tafel mogen zitten.
• Bewoners zonder bezoek kunnen met maximum 4 samenzitten.
• Bewoners van het Zilverblad zijn welkom, toevallige passanten nog niet. Bewoners van het
Zilverblad mogen ook met 4 samenzitten aan één tafel.
Voorwaarden:
• Kom binnen met masker aan en ga rechtstreeks naar een tafel. Blijf niet staan om een praatje
te maken aan een andere tafel!
• U mag enkel uw mondmasker afzetten als u bent gaan zitten.
• Er is enkel bediening aan tafel, niet aan de toog. Onze vrijwilliger komt bij u langs om te vragen
wat u wenst te bestellen.
• Er worden geen tafels en stoelen verplaatst. Bij problemen kan onze vrijwilliger u van dienst
zijn.
Openingsuren:
Elke dag van 14 u tot 17 u. Uitzonderlijk kan de cafetaria gesloten zijn bij grote activiteiten of
vergaderingen. Dit wordt meegedeeld aan de deur van de cafetaria.
In september bent u nog altijd welkom om een ijscoupe te komen nuttigen.
Het aanbod:
• Coupe dame blanche
• Coupe brésilienne
• Coupe advocaat

(Dit alles uiteraard onder voorbehoud van de actuele coronarichtlijnen.)
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Droogbloemen! De trend van 2021!
Het is helemaal hip om natuurlijke en duurzame producten te gebruiken in huis. De
droogbloemen trend past hier dan ook perfect bij.
Droogbloemen zijn tegenwoordig niet meer suf en stofig maar hartstikke tof in je interieur!
Dus koop een leuke bos bloemen en maak er iets moois van voor in je huis.

Fauna & lora

We kunnen bloemen natuurlijk laten drogen maar door de lange duurtijd van 3 weken
hebben we gekozen om met reeds voorgedroogde bloemen te werken.
Ons creamoment van deze maand zal in teken staan van het maken van een bloemenkrans.
Voor de bloemenkrans maken we gebruik van een ring. Deze gaan we dan bekleden met tal
van gedroogde bloemen.
De ring zelf kan uit allerhande materiaal bestaan: van staal tot hout. Naar aanleiding van ons
jaarthema werken we tijdens onze crea-sessie zo een aantal bloemenkransen uit met
natuurlijke materialen. Zijn jullie benieuwd? Dan raden wij jullie aan een kijkje te nemen in
de kalender waar en wanneer deze activiteit doorgaat.

JAARTHEMA
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IN DE
KIJKER

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, de
datum hiervan wordt nog meegedeeld.
Wenst u deel te nemen, laat het dan weten aan Nathalie of Soie.

We vieren mee met...
De jarigen van september worden gevierd op 27 september de afdeling.
Proiciat aan
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SEPTEMBER
BROODDOZENDAG: 1 september
Herbeleef terug hoe het voelt om naar school te gaan met het eten van uw boterhammen
uit een brooddoos.
FILMNAMIDDAG: 2 september
Film Lourdes: Via hun authentieke verhalen werpt de ilm een respectvolle en aangrijpende
blik op de bedevaartervaring en haar mysterieuze impact op mensen.
EITJESONTBIJT: 8 september
Op 8 september kunnen jullie terug genieten van een lekker eitje bij het ontbijt. De keuze
bestaat uit een gekookt eitje of een omelet.
GEBRUIKERSRAAD: 16 september
Jullie mening telt ook! Geef jullie mening over de verschillende disciplines. Samen werken
we naar een betere zorg voor iedereen!
FEESTMAALTIJD MOSSELEN: 21 september
Het keukenteam verwent jullie met een seizoensgebonden gerecht MOSSELEN!
DEMENTIEDAG: 23 september
Deze dag staat in het teken van Dementiedag. Met zelfbeschilderde keien, te vinden tijdens
een wandeling, belichten we deze aandoening.
GEBEDSVIERING: 29 september
Iedereen is welkom in de cafetaria om samen te komen en het geloof te beleven.

WAT HEEFT DE TOEKOMST IN PETTO?
• Op 4 oktober is het opnieuw dierendag. De dag zal volledig in teken staan van dieren en
ons jaarthema fauna en lora.
• Nood aan nieuwe nachtkledij of ondergoed? Kom naar de kledijverkoop op 22 oktober in
de cafetaria.
• Op 19 oktober kunnen jullie tijdens de feestmaaltijd genieten van een heerlijk bereid
konijn.

18

september 2021

Train je brein

OPLOSSING OP ZIJN KOP
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Activiteitenkalender SEPTEMBER 2021

