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Levenswijsheid in kernachtige
uitspraken

Jeugd is een voorschot.

Ouderdom is de afrekening.

Het leven is een scheurkalender.

Niet elke dag kan je er even hard om lachen.

De beste manier om een probleem op te lossen,

is de humor ervan ontdekken.

Voor vogels die niet goed kunnen vliegen,

schiep God de lage takken.

We leven allemaal onder dezelfde hemel,

maar hebben niet allemaal dezelfde horizon.

Wanneer twee steeds hetzelfde denken, is één overbodig.

Als je zorgt voor een ander, komt het beste in je naar boven.

Het geluk is zijn hart aan de kant van de plicht zetten.

Vrienden zijn als sterren.

Je kunt ze niet altijd zien, maar ze zijn er.

Wie met mensen omgaat als pionnen,

ziet spoedig dat zijn schaakbord leeg is.

Wie iets wil doen, vindt een middel.

Wie iets niet wil doen, een excuus.

NOVEMBER 2021

Edito
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Er werden mooie bloemstukjes gemaakt...

Onze eeuwelingen:

Laurence 100 en Julien

maar liefst 101 jaar!

Proiciat!

NOVEMBER 2021

Waar het goed is te leven...Waar het goed is te leven...
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Georges De Moor en Leonie De Clercq zijn maar liefst

60 jaar gehuwd. Zij kregen felicitaties van de Koning en

Koningin.

De oliebollen waren overheerlijk

NOVEMBER 2021
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…er 420 miljoen jaar geleden paddenstoelen groeiden die groter waren dan giraffen?

…de Nijl één van de langste rivieren ter wereld is? Ze heeft een lengte van 6853 kilometer.

…er 500 miljoen liter water per minuut valt van de Victoria watervallen?

…een vleesetende plant een gevangen insect in 10 dagen op eet?

…op sommige stukken van Antarctica het ijs bijna 5 kilometer dik is?

…in sommige delen van Antarctica het al 800.000 jaar niet geregend heeft?

…sommige planten noodsignalen uitsturen als ze in gevaar zijn?

…sommige planten hun familieleden herkennen?

…de schors van sommige eucalyptusbomen de kleuren heeft van een regenboog?

…er per minuut genoeg water valt van de Niagara-watervallen om meer dan 1 miljoen badkuipen te

vullen?

…de vulkaan Kawah Ijen op het Indonesische eiland Java blauwe lava spuwt?

…sommige vulkaanuitbarstingen zo groot zijn dat je ze vanuit de ruimte kunt zien?

…de oceaan gemiddeld dieper is dan 11 op elkaar gestapelde Eiffeltorens?

…het Hillier meer in West-Australië knalroze is?

…de langste bliksemschicht die gemeten werd zo’n 321 kilometer lang was?

…er in de Sahara nog geen half glas water per jaar valt?

…een tornado zelf doorzichtig is, maar hij zichtbaar wordt door de regendruppels?

20-21 november: DAG VAN DE NATUUR

NOVEMBER 2021

Wist je dat?Wist je dat?
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Oude liedjesOude liedjes
Ingeborg - Door De Wind

Ik zie je voor me met m'n ogen dicht

Ik kan je voelen met m'n hard op slot

Ik hoor je praten maar je bent er niet, je bent er niet

En ik voel me verloren als ik jou moet verliezen

En je mag nog niet sterven want ik kan je niet missen, ik kan je niet

missen

Door de wind

Door de regen

Dwars door alles heen

Door de storm

Al zit alles me tegen

Door jou ben ik nooit alleen

Ik voel je naast me als ik 's nachts op straat wil vergeten

Wat in mijn ogen staat geschreven, je moest eens weten

En ik wil me verliezen in de roes van een winnaar

En ik zou willen schreeuwen maar ik kan alleen zingen

Ik kan alleen zingen

Door de wind

Door de regen

Dwars door alles heen

Door de storm

Al zit alles me tegen

Door jou ben ik nooit alleen

Door een zee van afstand

Door een muur van leegte

Door een land van stilte

Door m'n hele leven

Door de wind

Door de regen

Dwars door alles heen

Door de storm, al zit alles me tegen

Door jou ben ik nooit alleen

NOVEMBER 2021
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Oma en Jantje zijn samen op stap. Jantje ziet op de grond een stuk van twee euro liggen en

wil het oprapen. Oma houdt hem tegen en zegt “Jantje, alles wat op de grond ligt is vuil!” Wat

verder ziet Jantje een briefje van vijf euro liggen, maar oma zegt opnieuw “Jantje, alles wat

op de grond ligt is vuil!” Ze wandelen verder. Plots struikelt oma en ze valt op de grond. Ze

vraagt “Jantje, wil jij mij recht helpen?” Jantje antwoordt: “Nee oma, alles wat op de grond

ligt is vuil!”

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

Polen

Een kleine jongen komt al jankend thuis van school.

“Wel”, zegt zijn moeder (van nature blond), wat scheelt er”?

“Ik heb een nul voor aardrijkskunde gekregen, ik wist niet waar Polen ligt ”, zegt hij.

“Verdorie”, zegt zijn moeder, “hoe kan dat nu, geef me even de kaart van België."

Ze zoekt en zoekt maar vindt het niet en zegt: “Deze kaart is niet gedetailleerd genoeg, geef me

maar de kaart van West-Vlaanderen."

Na lang zoeken zegt ze:

“Dat is toch onmogelijk, ik vind het hier ook niet en toch kan het niet ver weg zijn want, onze

werkster komt uit Polen en ze is altijd met de iets”.

NOVEMBER 2021

Lach van de maand
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We kennen ze al langer, onze alom befaamde seniorenweken waarin we de bewoners eens

extra in de bloemetjes zetten met tal van leuke activiteiten en heerlijke traktaties. Ook dit jaar

verwennen we jullie in november met veel plezier eens extra. Op het programma staan onder

andere de wafelbak en per afdeling een optreden van VIOS, de Brakelse accordeonclub.

Maar van waar komt dat concept nu, de seniorenweek? En wie zijn de bedenkers ervan?

Wij stellen jullie graag voor aan de Vlaamse ouderenraad, de organisatie die het advies-en

inspraakorgaan van ouderen bij de Vlaamse regering is.

Zij zorgen al jaren voor de overkoepelende thema’s rond de seniorenweek. Want het draait niet

enkel om de oudere medemens verwennen maar ook om extra aandacht voor hun gezondheid

en veiligheid, zowel thuis als binnen een instelling.

De voorbije jaren ging er vanuit de Vlaamse Ouderenraad al extra aandacht naar thema’s zoals

‘actief ouder worden’ , ‘goed wonen van levensbelang’ en ‘leeftijdsvriendelijke gemeenten’.

Dit jaar draait het thema rond 'kopzorgen', want ook deze verdienen zorg. Met deze campagne

wil de Vlaamse Ouderenraad meer aandacht besteden aan het psychisch welzijn van ouderen.

Ook wij springen mee op deze gedachtentrein en willen hier extra aandacht aan geven. Blijf dus

niet zitten met jullie zorgen, hoe groot of klein ook, maar voel je vrij deze met ons te delen. Zo

kunnen wij als zorgdragers jullie ook hierin ondersteunen.

Wie graag mee bijdraagt aan het welzijn van de bewoners in ons WZC en ook wil spreken in

naam van zijn medebewoners is steeds welkom op onze driemaandelijkse gebruikersraad. Deze

zal plaatsvinden op donderdag 2 december 2021!

NOVEMBER 2021

Op de babbel bij...
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De maand november wordt gezien als de maand om te bezinnen, om even stil te staan.

Het is ook de maand van Allerheiligen en Allerzielen, waarin we nog eens extra het verlies van

dierbaren herdenken.

Het gemis van en de herinnering aan een verloren naaste is natuurlijk niet te plaatsen in een

hokje, in een maand. Het is vaak een levenslang proces, dat op verschillende momenten en

situaties weer nadrukkelijk voelbaar is.

Wij, als Christenen, geloven dat het niet gedaan is met ons wanneer ons aardse bestaan ophoudt.

Dit is in onze moderne oren niet zo evident…

Wij zijn er zo aan gewend dat we al niet meer beter weten, over dat leven na de dood.

Maar toen Jezus ermee kwam, was dat volkomen nieuw.

Zoals Hij had nog nooit iemand gesproken. Vlak voor zijn dood had Hij tegen zijn leerlingen

gezegd: “Ik ga heen naar God, mijn Vader. Ik ga er voor jullie een plaats bereiden. Eerlijk waar. Je

kunt me geloven. Als het niet zo was, had ik het je eerlijk gezegd. Dat weet je.”

Dat Jezus geloofde in een leven na de dood, hoorde je wel meer in zijn tijd. Al waren de

gelovigen het ook daar niet echt over eens. Maar dat je dan bij God terecht zou komen… Waar

haalde Hij dat idee vandaan? Daar was nog nooit iemand opgekomen. En nog gekker, te menen

dat Zijn leerlingen na de dood daar ook terecht zouden komen.

NOVEMBER

NOVEMBER 2021

Liturgische tinten
Pastoraal-
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Dat waren nogal ‘kastaars’, die apostelen! Je sloot je immers alleen maar bij Jezus aan, als je

nergens anders terecht kon.

Want wat er allemaal bij die Jezus tussen zat! Iemand die vroeger terrorist was geweest en

aanslagen pleegde op Romeinen. Een ander die juist in dienst van de Romeinen (te veel!) belasting

had opgehaald. Hoe die twee alleen al met elkaar om zijn gegaan…?

Waarschijnlijk heeft Jezus daar steeds tussen gelopen. Er waren er twee die het liefst alle mensen

die zich niet naar hun zin gedroegen, van de aardbodem wilde verdelgen. En die zouden na de

dood bij God terecht kunnen komen?

De apostel Paulus noemde ieder die zich aan Jezus vasthield ’heilige’, ook nog levende gelovigen.

Later werd dat woord alleen gebruikt voor gelovigen die in leven en sterven zozeer op Jezus

hadden geleken, dat niemand eraan kon twijfelen: die móeten wel bij Jezus in de hemel terecht

gekomen zijn.

Er zijn oficiële lijsten van kerkelijk erkende heiligen. Maar er zijn ontelbaar meer overledenen die

niet op een oficiële lijst staan, van wie niemand eraan twijfelt dat ze bij God zijn opgenomen.

Misschien heb jij er in je omgeving zelf wel gekend…

Bezinning – “Daarom wil ik voor je bidden”

Ik voel me machteloos om je eenzaamheid op te heffen.

Maar ik bid dat je nu en dan mensen mag ontmoeten

of zelf durft opzoeken.

Mensen die graag naar je luisteren, die jij zelf al luisterend

doet vernieuwd weer verder gaan.

Ik voel me machteloos de plaats in te nemen van die lieve overledene, die je zo dierbaar was.

Maar ik bid dat je zwaar verdriet mag plaats maken

voor milde troost: door de mooie herinneringen die eeuwig levend blijven, door de Hoop van het

Geloof,

door je zorg voor anderen met verdriet.

Ik voel me machteloos om je angsten, zorgen en pijn

die je de laatste tijd zijn overkomen, weg te nemen.

Maar ik bid dat jij blijvende Levenskracht mag ontvangen

en trouwe vriendschap van mensen.

Ik voel me zo machteloos om je te helpen

daarom wil ik vooral voor je bidden:

dat jij staande mag blijven

dat jij je naaste kunt staande houden.

NOVEMBER 2021
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MEDEWERKERS

Oamchai Thanboot, zorgkundige

GEBOORTE

Zoë, 6/09/2021, achterkleinkind van Roger Vander Beken, Het Acaciaplein

Arthur, 27/09/2021, achterkleinzoon Alphonsine De Vleeschouwer, Het Acaciaplein

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

Lief
&

leed

Lucien Godijn 14/10/20211

Afscheid nemen

is met zachte vingers

wat voorbij is dichtdoen

en verpakken

in goede gedachten der herinnering…

De nagedachtenisviering voor de overleden bewoners van afgelopen jaar zal niet

plaatsvinden omwille van corona. De familie van de overledenen zal een

nagedachtenisboekje ontvangen per post.

Wij hopen dat het troost kan brengen.

NOVEMBER 2021
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Fit en gezond

Je bent de
uitdaging
aangegaan,
super!

Beweeg en leef!
Deze oefening helpt om je

duimen makkelijker te

bewegen en dit is handig

bijvoorbeeld om je vork of

lepel vast te nemen.

Beginpositie:

Steun je elleboog op tafel.

Zorg dat je handpalmen

elkaar volledig kunnen

raken.

Beweging:

Handpalmen op elkaar

gedrukt.

Eindpositie

Duw je ene hand weg en

wissel deze beweging. Doe

dit 20x afwisselend.

16 november: Wereld Diabetes Dag

NOVEMBER 2021
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DeMEN(S)tieDeMEN(S)tie

Mensen met dementie zijn niet moeilijk, neen, de gevolgen van dementie, die maken het complex.

Dit alfabet draagt bij tot een goed contact en belevingsgerichte benadering wat een gunstige

uitwerking heeft op hun welzijn.

‘ABC’-en jullie mee?

ELKE LETTER TELT...

NOVEMBER 2021
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PROJECT PSYCHOFARMACA

Onze visie over psychofarmaca

De Groep SF geeft aan de ouderen de unieke kans om samen met een deskundig team een

zorgtocht uit te stippelen.

De kernwaarden mensgericht, eenvoud en integriteit zijn ons kompas om deze tocht in samenspraak

met de bewoner te ondernemen.

Het doel is om de levenskwaliteit van de bewoner tijdens deze leef- en zorgtocht te verbeteren.

Psychofarmaca wordt altijd gestart met een bepaalde reden, maar daarom niet altijd de juiste. Naast

het evalueren van de reden van opstart, dient de onderliggende oorzaak aangepakt te worden.

Niet-medicamenteuze alternatieven hebben hier onze voorkeur, zoals het aanbieden van

betekenisvolle activiteiten.

Nieuwsgierig naar dit project?

Wij nodigen u graag uit op onderstaande lezing. Wij zullen ons project dan ook verder

toelichten.

NOVEMBER 2021
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In het jaar 1725 duikt bij onze overzeese buren voor het eerste het woord Wafle op.

Een woord dat afstamt van het Nederlandse woord Wafele, dat op zijn beurt voor het

eerst in de Middeleeuwse spelling opduikt in het jaar 1450.

Beide woorden slaan, zoals je wel zelf als kon denken, op een typische lekkernij uit

onze streken 'De Wafel'!

Een wafel is een plat, in ijzer gemaakt, gebak. Het overheerlijk gebak kent talloze

soorten zoals de Luikse wafel, De Brusselse wafel, stroopwafels, eierwafels,…

De basisingrediënten zijn bloem, eieren en melk. Maar afhankelijk van het type wafel

dat je wil, kan je ingrediënten zoals zoetstoffen of gist alsook verschillende vullingen

toevoegen. Je kan het zo gek niet bedenken of het past bij jouw wafel!

Hoewel er overduidelijk veel soorten en variaties bestaan blijft onze persoonlijke

favoriete de ‘gewone beslagwafel’. Deze wordt gemaakt met een gegist beslag en

belegd met boter, bruine suiker of conituur.

Al jarenlang is het bij ons traditie om twee maal per jaar wafels te bakken. Om deze

traditie in eer te houden doen we deze maand op elke afdeling terug een wafelbak!

Wie dus deze maand graag wil proeven van onze wafels is meer dan welkom. Hou het

activiteitenschema in De Bloesem dus goed in de gaten om te weten wanneer het op

jouw afdeling wafelbak is en kom lekker smullen!

JAARTHEMA

NOVEMBER 2021
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We vieren mee met...

06/11/1945

09/11/1931

11/11/1932

13/11/1928

13/11/1925

14/11/1931

14/11/1936

24/11/1928

De jarigen van november worden gevierd op 29 en 30 november op de afdeling.

Proiciat aan:

IN DE
KIJKER

André Vandewalle

Yvonne Van Bockstaele

Godelieve Coutuer

Maria Vande Mergel

Irene Gemeen

Jeanne Brijs

Bernard Van Praet

Simone De Vos

MINI-KERSTMARKT

Kerstmis nadert. Van 10 tot 16 december organiseren

we een minikerstmarkt in de cafetaria van het

woonzorgcentrum.

We verkopen er mooie geschenken (advocaat,

bloemstukjes, mattentaarten,...) ten voordele van de

animatiekassa.

Van harte welkom van 14u-16u30.

NOVEMBER 2021
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• We krijgen op maandag 6 december hoog bezoek van de Sint en Piet.

• De gebruikersraad gaat door op donderdag 2 december in de voormiddag.

• Vanaf 11 tem 17 december kunnen jullie een kijkje komen nemen aan het kerstkraam in De

Wijngaard. Alle opbrengst is ten voordele van de animatiewerking.

• Op 14 en 21 december is het feestmaaltijd.

• De kersteucharistie gaat door op woensdag 22 december.

• Op donderdag 16 en vrijdag 17 december hebben we een spetterend optreden in petto door

zangeres Ann.

• Bingo op alle afdelingen. Iedereen prijs.

• Op 30 en 31 december wuiven we 2020 uit met een hapje en een drankje op de eigen

afdeling.

In de maand november zijn het de seniorenweken en zetten we jullie eens extra in de

bloemetjes met ijne activiteiten.

ACCORDEONCLUB VIOS BRAKEL: 8 en 10 november

De accordeonclub VIOS komt langs voor een spetterend optreden op de afdeling op maandag

8 november en woensdag 10 november. Veel plezier!

WINKELKAR: 16 november

Kijk uit naar Marie-Rose en haar winkelkar! Ze komt in de namiddag langs op de afdeling met

allerlei lekkers.

ONTBIJTBUFFET: 17 en 18 november

U kan genieten van een heerlijk uitgebreid ontbijtbuffet op uw eigen afdeling. Voor de

Korenbloem, Ter Tulpen en de Kersentuin vindt deze plaats op woensdag 17 november. Op

donderdag 18 november voor het Acaciaplein, de Beukendreef en de Eikenberg.

.

EUCHARISTIE: 3 en 24 november

De eucharistievieringen starten om 13u15 in De Wijngaard.

Op elke afdeling:

WAFELBAK

We blijven de traditie in eer houden om tijdens de seniorenweken à volonté wafels te

bakken voor jullie. Dat zal terug smullen worden!

FEESTBINGO

Ook kan het aloude en bekende bingospel zeker niet ontbreken op de kalender!

Iedereen wint een prijs!

VERJAARDAGSFEEST

NOVEMBER

WAT HEEFT DE TOEKOMST IN PETTO?

NOVEMBER 2021
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Train je brein

OPLOSSING OP ZIJN KOP

ZOEK HET JUISTE KOPPEL.
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