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4 oktober:
werelddierendag

4 oktober is het Feest van Sint-Franciscus en ook werelddierendag. We zochten voor u

spreekwoorden en gezegdes over de hond op.

Hij is zo bekend als een bonte hond (hij is zeer berucht).

Je moet geen slapende honden wakker maken (je moet geen argwaan wekken).

Een hondenleven hebben (een lui en goed leven hebben).

Zo trouw als een hond zijn (zeer aanhankelijk zijn).

De hond in de pot vinden (alle eten op vinden).

Van het hondje gebeten zijn (in zijn trots gekrenkt zijn).

De gebeten hond zijn (de schuld krijgen).

Zo moe als een hond zijn (uitgeput).

Blaffende honden bijten niet (wie dreigt, is ongevaarlijk).

Als oude honden blaffen, is het tijd om uit te zien (als ervaren mensen waarschuwen, moet je

luisteren).

Hij heeft de hondenziekte (hij is dronken).

’t Moet al een ruige hond wezen, die twee nesten kan warm houden (alleen een rijke man kan er twee

vrouwen op na houden).

Kwade honden bijten elkaar niet (slechte mensen helpen elkaar).

Daar lusten de honden geen brood van (dat is schandalig).

Een hond van een kerel zijn (een gemene vent zijn).

Commandeer je hond en blaf zelf (je hebt mij niets te bevelen).

Komt men over de hond, dan komt men over de staart (als de grootste moeilijkheden overwonnen

zijn, dan komt de rest vanzelf).

OKTOBER 2021

Edito
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Genieten van een heerlijke smoothie.

Echte kunstenaars

aan het werk...

OKTOBER 2021

Waar het goed is te leven...Waar het goed is te leven...
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Op winkelbezoek in AVEVE.

???

Blije gezichten

met nieuw schoeisel.

OKTOBER 2021
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…het reukvermogen van een hond 100.000 keer sterker is dan dat van de mens, maar dat honden

slechts één zesde van ons aantal smaakpapillen hebben?

…bij hogere temperaturen meer vrouwtjes schildpadden worden geboren dan mannetjes.

…de ogen van rendieren in de zomer groengeel oplichten als het donker is, en in de winter

veranderen naar diepblauw? Hierdoor kunnen ze bij lagere lichtniveaus ook nog goed zien.

…bij de koningspinguïn en de ezelspinguïn de mannetjes de vrouwtjes proberen te imponeren door

een nest van steentjes te maken?

…ijsberen een zwarte huid hebben onder hun witte vacht?

…de onsterfelijke kwal Turritopsis Dohrnii een soort is die, nadat deze geslachtsrijp is geweest, weer

terug kan gaan naar het eerste stadium van zijn ontwikkeling? Hierdoor is het dier in feite

onsterfelijk, omdat het de levenscyclus steeds opnieuw kan beleven.

…de ogen van uilen niet draaibaar zijn in de oogkassen? Ter compensatie is de kop zeer beweeglijk.

De oogbol is langwerpig en bijna buisvormig. Deze bouw zorgt ervoor dat het beeld als door een

telescoop wordt vergroot.

…olifanten met een speciiek geluid elkaar waarschuwen voor mensen? Olifanten kunnen het

stemgeluid van olifantenstammen in hun omgeving nabootsen om soortgenoten te waarschuwen

voor de aanwezigheid van mensen.

…een enkele streng van spindraad dunner is dan een menselijk haar, maar ook vijf keer sterker dan

staal van dezelfde breedte?

…vlinders met hun poten proeven?

…geiten in staat zijn om accenten van andere geiten over te nemen? In de eerste weken kopiëren

ze het geluid van hun moeder, maar daarna zijn ze ook in staat het geluid van andere geiten over te

nemen. Hierdoor kunnen regionale accenten onder geiten ontstaan.

…honingbijen hun vleugels 200 keer per seconde kunnen laten klapperen?

OKTOBER 2021

Wist je dat?Wist je dat?
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Oude liedjesOude liedjes
Luc Steeno – Hij speelde accordeon

Ons weekendhotel lag discreet, verscholen in duinen aan zee

De tijd vloog er te vlug voorbij, als god in Frankrijk leefden wij

We kwamen slechts in half pension maar zo verwend door la patronne

We kregen het ontbijt op bed en 's avonds was er bal musette

Want de patron, Ja de patron

Refrein

Hij speelde accordeon, heel alleen voor ons twee

Hij speelde accordeon en we draaiden maar mee

Hij speelde accordeon, heel alleen voor ons twee

De muziek en de wijn, een bedwelmend festijn

en we draaiden maar mee

Ons weekendhotel in die tijd

was niet duur, we waren niet rijk

Maar luxe verlangde ik niet

Als ik maar heel dicht bij je sliep

We droomden op het stille strand

Een meeuw pikte brood uit je hand

Het leven leek zo irreëel

We bouwden menig luchtkasteel

en de patron, ja de patron

Refrein

Ons klein hotel dat is voorbij

Het ligt er nu zo eenzaam bij

Alsof het met mij treurt om jou

Omdat ik nog steeds van je hou

Ik kwam er nog eens, maar alleen

'T was heimwee dat mij ertoe dreef

en de patron, heel discreet

vroeg niet naar jou want hij begreep

Ja de patron, Ja de patron

Refrein

Hij speelde accordeon, maar niet meer voor ons twee

OKTOBER 2021
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Welk dier draait nog zo'n 300 keer rond als het al dood is?

Kip aan het spit

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

"Mama, wat doet een ooievaar eigenlijk

nadat hij de baby heeft afgeleverd?"

"In de zetel liggen en voetbal kijken..."

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

"Papa, waarom toeteren de auto's?"

"Omdat er iemand getrouwd is."

"Toeteren is toch een waarschuwing?"

"Dat klopt, mijn zoon, dat klopt!!"

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

Mijn man vroeg voor zijn verjaardag

iets wat van 0 naar 100

gaat in 3.8 seconden;

dus gaf ik hem

een weegschaal.

OKTOBER 2021

Lach van de maand
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Voor het verhaal van de maand laten we deze keer één van de koppeltjes aan het woord,

Pieter Verbeemen en Christianne Eeckhout wonen op De Korenbloem.

Reeds 55 jaar delen ze lief en leed en zijn ze onafscheidbaar. Pieter heeft z’n ganse

beroepscarrière ons vaderland gediend. Hij was namelijk beroepsmilitair. Na de

onderoficierenopleiding bij de landmacht in Heverlee, die exact één jaar duurde, 'muteerde' hij

naar Duitsland. Daar was hij achtereenvolgens gekazerneerd in Soest, Werl en Lüdenscheid. Als

graad in het leger klom hij op van sergeant tot adjudant. Pieter heeft steeds in de

transportsector van onze krijgsmacht gewerkt, waar hij verantwoordelijk was voor vervoer van

personeel, materieel en munitie. Doordat hij actief meewerkte aan het schrijven van interne

reglementen, werd hij ook aanzien als de oplosser van allerhande problematiek. Hij was dan ook

goed bereikbaar via de vijf telefoontoestellen met aparte lijnen die op z’n bureel stonden. Met

een computer heeft hij echter nooit gewerkt.

Christianne is Pieter steeds gevolgd op z’n militaire pad. Zodoende zijn ze op het einde van z’n

carrière terug naar België afgezakt. Pieter werkte dan nog enkele jaren op de Generale Staf van

de NATO te Evere en ze waren van dan af woonachtig te Brakel in de Sint- Pieterswijk. Op 52-

jarige leeftijd brak het welverdiende pensioen aan.

Wegens gezondheidsproblemen moesten ze enkele maanden geleden kiezen voor opname in

een WZC. Omdat ze het Sint- Franciscustehuis heel goed kennen doordat Valère, de broer van

Christianne hier jaren terug verbleef en heel tevreden was, was de keuze snel gemaakt. Alles is

proper en ze zijn heel tevreden over de activiteiten aangeboden op de afdeling en de verzorging

in z’n totaliteit. Ze hopen dan ook om hier nog enkele jaren samen te kunnen genieten.

OKTOBER 2021

Op de babbel bij...
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In de maand oktober vinden we 3 bijzondere heilige pausen

terug op onze kalender:

Paus Johannes XXIII stond als paus aan het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk van 1958 tot 1963.

Hij werd op 3 september 2000 door paus Johannes Paulus II zalig en op 27 april 2014 door paus

Franciscus heilig verklaard. Zijn feestdag is op 11 oktober.

Johannes XXIII riep op 25 januari 1959 het Tweede Vaticaans Concilie bijeen, dat tot vele

veranderingen in de Katholieke Kerk zou leiden. Hij riep het concilie uit vanuit het verlangen om de

Kerk wat bij de tijd brengen.

Om een voorbeeld te geven: naast het Latijn moest het overal mogelijk worden om in de liturgie de

eigen volkstaal te gebruiken.

Paus Callistus I (+222) was de zestiende paus van de Katholieke Kerk. Hij was een vrijgelaten slaaf en

werkte als diaken bij de Callistuscatacombe.

Zijn feestdag is op 14 oktober.

Eén van de belangrijkste besluiten die hij nam was het geven van de mogelijkheid tot het vergeven

van alle zonden.

Callistus geeft zijn naam aan de Catacombe van Sint-Callistus, een ondergrondse begraafplaats langs

de Via Appia in Rome, het eerste christelijke kerkhof in zijn soort.

PAUSEN

OKTOBER 2021

Liturgische tinten
Pastoraal-
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Paus Johannes Paulus II werd geboren in Polen in 1920.

Op 16 oktober 1978 werd hij gekozen tot paus. Het was voor

het eerst sedert 1522 dat de paus geen Italiaan was.

Zijn feestdag is op 22 oktober.

Als eerbetoon aan zijn voortijdig overleden voorganger,

wiens pontiicaat slechts een maand had geduurd, nam hij

de naam Johannes Paulus II aan, ook uit respect voor de

twee daaraan voorafgaande pausen, Johannes XXIII en

Paulus VI.

Johannes Paulus II was de eerste paus die veelvuldig de

wereld introk. Tot zijn overlijden heeft de paus meer dan

honderd pastorale bezoeken afgelegd, waarbij hij 129

landen bezocht.

In mei 1985 bezocht hij België en kreeg hij een hartelijk

onthaal en brachten zijn bezoeken veel volk op de been.

Op 13 mei 1981 schoot een 23-jarige man de paus met een pistool neer op het plein voor de Sint-

Pietersbasiliek. Hij raakte hem vier keer. De dader werd meteen aangehouden. Johannes Paulus II

verloor door de verwondingen driekwart van zijn bloed, maar overleefde de aanslag. Hij schonk de

dader, die tot levenslang veroordeeld werd, vergiffenis en bezocht hem in de gevangenis.

De paus zag het belang in van het betrekken van de jeugd bij de Kerk. Daarom initieerde hij in

1984 de Wereldjongerendagen die om de paar jaar vele jongeren vanuit heel de wereld

samenbrengen om het geloof te vieren, te delen en uit te dragen. De slotmis van de

Wereldjongerendagen in Manilla werd zelfs bezocht door zo'n 4 miljoen mensen.

Johannes Paulus II was heel actief in het bestrijden van het communisme, het materialisme, het

ongebreideld kapitalisme en de politieke onderdrukking.

God, onze Vader,

Van alle eeuwen zijt Gij de goede Herder

en laat Gij uw volk niet eenzaam achter.

Gij bewaart uw Kerk onder de hoede

van uw heilige apostelen en Gij geeft ons de mensen

die ons bijstaan in uw Naam.

Zij zijn de herders die Gij hebt aangesteld,

die de plaats bekleden van uw Zoon

en de kudde voorgaan die zij weiden.

Wij danken u voor de heilige pausen die vriendelijk uw vrede uitstraalden naar alle mensen van

goede wil.

Geef op hun voorspraak dat ook wij blijmoedige verkondigers en bewerkers worden van uw vrede.

OKTOBER 2021
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MEDEWERKERS

Darline Vandermoortele, schoonmaker

HUWELIJK

Nancy De Bondt, Het Acaciaplein, trad op 24/09/2021 in het huwelijksbootje met Johan

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

Lief
&

leed

Zulma Schiettecatte

Roger De Breck

Germain Van Huffel

Madeleine De Geeter

Simonne De Vos

02/09/2021

13/09/2021

20/09/2021

26/09/2021

28/09/2021

Afscheid nemen

is met zachte vingers

wat voorbij is dichtdoen

en verpakken

in goede gedachten der herinnering…

OKTOBER 2021
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Fit en gezond

Je bent de
uitdaging
aangegaan,
super!

Beweeg en leef!

Beginpositie:

Ga op twee voeten staan en

hou je vast aan tafel.

Beweging:

Afwisselend een

achterwaartse beweging

maken met je been. Dit 10x.

De beweging gebeurt vanuit

het heupgewricht.

5 x links en 5x rechts

Eindpositie

Terug de benen naar

beneden en de voeten op de

grond plaatsen

Kopzorgen verdienen zorgen

De ouderenraad heeft begin dit jaar een nieuwe campagne gestart.

Deze gaat over het psychisch welzijn bij ouderen en kreeg de naam

'Kopzorgen' mee.

Nu de donkere dagen er zitten aan te komen, wensen wij in te

pikken op dit thema. De ouderenraad koos begin dit jaar voor wijlen

Paula Sémer. Ze was gekend als presentatrice, actrice en producer.

Omdat Paula haar hele leven lang geen enkel gevoelig thema uit de

we ging, willen wij haar laatste ambassadricewerk in de kijker zetten

in deze rubriek.

Senioren kunnen met heel wat angsten of 'kopzorgen' zitten zoals

verlatingsangst maar ook verlieservaringen en

gezondheidsproblemen kunnen angst in boezemen.

Erover praten is een hele goede verwerkingsmethode maar wel ook

een hele opgave voor senioren. Het is dus belangrijk dat de

omgeving ( familie, vrijwilligers, vrienden….) signalen opvangt en

deze op hun beurt doorgeeft aan professionele zorgverleners.

Als zorgverlener trachten we de mentale toestand van de bewoners

dagelijks op te volgen en indien nodig ondersteuning te bieden

waar mogelijk en tevens in overleg te gaan met de bewoner en

huisarts om de kopzorgen geen kans te geven.

Meer info, tips en ervaringen vinden jullie terug op

www.kopzorgen.be of op de posters die deze maand in het WZC

zullen verschijnen.

OKTOBER 2021
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DeMEN(S)tieDeMEN(S)tie

Vond jij op 1 van jouw wandelingen al eens een versierde kei?

De kans bestaat dat het een kei is die deel uitmaakt van een project van het expertisecentrum

dementie Paradox.

Uiteraard ben je benieuwd welke boodschap er achter deze mooi beschilderde kei schuilgaat.

Met het project 'Dementie in de KEI-ker' wil men dementie meer bespreekbaar maken.

Immers 140.000 mensen in Vlaanderen hebben dementie, de kans is dus groot dat ook jij er al mee in

aanraking kwam.

Door dementie alsmaar meer bespreekbaar te maken, willen we ervoor zorgen dat de persoon met

dementie en zijn mantelzorger met hun sterktes en kwetsbaarheden een volwaardige plaats (blijven)

hebben in onze maatschappij.

Ook jij kan bijdragen tot dit project!

Vind je zo een kei, maak er dan een foto van (met eventueel de vindplaats) en post hem op jouw

sociale media zoals Facebook, Instagram en LinkedIn. Vergeet zeker ook ECD Paradox niet te taggen.

Je kan nadien de kei dan weer op een andere plaats achterlaten zodat ook anderen in aanraking

komen met het project.

Je kan de kei natuurlijk ook gewoon bij jou thuis op een goed zichtbare plek leggen zodat je iedereen

die bij jou over de vloer komt, kan vertellen over de boodschap erachter.

Dementie in de KEI-ker

OKTOBER 2021
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De herfst heeft zijn aantocht ingeluid en wij

maken ons stilletjes klaar voor een gezellig

najaar.

Deze maand serveren wij jullie overheerlijke,

zelfgebakken oliebollen. Een streekgerecht uit

de lage landen dat in ons Belgenland

traditiegetrouw op elke kermis te vinden is!

De oliebol is een soort deegkoek die gebakken

wordt in olie en kent zijn oorsprong in de lage

landen. Het is een gefrituurd gistdeeggerecht dat

van oudsher verkocht werd onder de naam

oliekoek. De oliekoek werd traditioneel op

nieuwjaarsavond gegeten en op kermissen

verkocht.

Jonge vrouw met een kookpot

vol oliebollen (Cuyp, ca. 1652)

Er bestaan talloze varianten op de oliekoek en hun oorsprong ligt in verschillende

landen! Denk maar aan de Franse appelbeignets, de Amerikaanse donuts en de Zuid-

Afrikaanse vetkoeken. Bij ons blijft de gewone oliebol op kermissen echter het meest

populair!

Het beslag van de oliebol wordt doorgaans gemaakt van bloem, eieren, gist, wat zout en

lauwe melk of karnemelk. Op sommige plaatsen gebruikt men ook bier omdat deze

ook het deeg kan doen gisten. Na een uurtje rijzen is het beslag luchtig genoeg om de

oliebol te bakken. Met behulp van twee lepels of een ijsschepper kan je het deeg een

ronde vorm geven. Even laten bakken in hete olie tot ze volledig bruin zijn, met wat

bloemsuiker bestrooien en je hebt een overheerlijke, zoete lekkernij!

JAARTHEMA

OKTOBER 2021
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We vieren mee met...

04/10/1939

05/10/1924

05/10/1925

06/10/1938

06/10/1928

07/10/1931

07/10/1938

11/10/1947

12/10/1920= 101

12/10/1930

12/10/1929

12/10/1928

17/10/1921= 100

18/10/1945

21/10/1933

23/10/1932

26/10/1941

29/10/1933

De jarigen van oktober worden gevierd op 25 en 26 oktober op de afdeling.

Proiciat aan:

IN DE
KIJKER

Yvonne Flamez

Adrienne Sadones

Lena Spitaels

Agnes Stevens

Irma Perreman

Lucienne Stradiot

Anny Stevens

Rosita Motte

Julien Motte

Madeleine Balcaen

Marie-Louise De Cubber

Marie-Jeanne Van Bockstael

Laurence Van Oycke

Lieve Savonet

Zr. Hadewych

Ghislaine Debeck

Eveline Heyse

Georgette Detemmerman

Het einde van de zomertijd.

Als het wintertijd wordt, gaat de klok in de nacht van zaterdag

op zondag van 3 uur naar 2 uur, achteruit dus. Dit betekent dat

we een uurtje langer mogen slapen...

Dit jaar gaat de wintertijd in op 31 oktober 2021. Daarmee eindigt

de 31 weken durende zomertijd die op zondag 28 maart begon.

De wintertijd is eigenlijk de gewone tijd en duurt vijf maanden

(tot 22 maart 2022).

OKTOBER 2021
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Seniorenweken: In die periode willen we jullie extra in de bloemetjes zetten en jullie een ijne tijd

bezorgen.

• U kan genieten van een heerlijk uitgebreid ontbijtbuffet op 17 en 18 november op uw eigen

afdeling.

• Op elke afdeling: vers gebakken wafels en een feestbingo

• Accordeonmuziek op elke afdeling gebracht door de accordeonclub Vios van Brakel

OKTOBER

WAT HEEFT DE TOEKOMST IN PETTO?

DIERENDAG: 1 oktober

Op 4 oktober is het Feest van onze

patroonheilige Sint-Franciscus, de

dierenvriend. Ter gelegenheid hiervan

organiseren we een informatieve namiddag

met dieren in beeld…

MODEWEEK: 5 tot en met 8 oktober

Jaarlijkse kledijverkoop! U krijgt de kans om

de nieuwe wintercollectie te passen en aan

te kopen. Hiervoor dient u een afspraak te

maken aan het onthaal (zie afiche).

EUCHARISTIEVIERING: 13 en 27 oktober

Wie graag de eucharistieviering bijwoont, kan dit op 13 en 27 oktober om 13u15. Deze vindt zoals

gewoonlijk plaats in De Wijngaard.

WINKELKAR: 19 oktober

De winkelkar komt langs op 19 oktober. Er is altijd keuze tussen een gezonde of minder gezonde

maar lekkere snack!

FEESTMAALTIJD MOSSELEN: 21 oktober

Mosselfestijn à volonté! Wees erbij!

VERJAARDAGSFEESTEN op 25 en 26 oktober

Op elke afdeling:

• BINGONAMIDDAG!

• Gerecht van de maand: smeuïge OLIEBOLLEN. Mmmm…

OKTOBER 2021
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Train je brein

OPLOSSING OP ZIJN KOP

Welke twee dieren zitten verborgen in de foto?

1: slak- eekhoorn 2: vlinder-olifant 3: eendenkuiken-konijn 4: egel-kikker 5: pinguïn- kat

6: zwijn- schaap 7: giraf-schildpad 8: vis- hond 9: aap-vogel
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