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KERSTWENSEN

Als ik één dag God zou kunnen zijn

dan zorgde ik voor niet verontreinigde sneeuw

dan stelpte ik de wonden en dempte de pijn

dan klonk er nooit meer een angstschreeuw

Als ik Sinterklaas zou zijn voor één keer

dan gaf ik iedereen te eten en te drinken

dan geen restjes van de vuilnisbelt meer

dan zou het lachen ook weer gaan klinken

Als ik mijn leven lang mens zou zijn

dan zou ik mijn handen reiken om te helpen

en problemen helpen oplossen, als waren het de mijne

dan zou ik de fanatici hun fanatisme stelpen

'Als ik eens', het was maar een droom vannacht

maar dromen willen wel eens uitkomen

Als iedereen nou eens over deze droom nadacht

en als het even kan, er ook van gaat dromen

Kerstmis, een feest met veel sfeer,

gezelligheid en cadeaus (elk jaar meer).

Liefde en vrede staan op deze dagen centraal,

de Kerstgedachte kennen we tenslotte allemaal.

Maar voordat we het weten is januari gekomen

en worden we door andere zaken in beslag genomen.

Elke dag Kerstmis is wat veel voor een mens,

één keer per week, dat lijkt ons een mooie wens!

DECEMBER 2021
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Kamerconcert met An Lootens. Ze

speelde prachtig op haar viool en beroerde

vele bewoners.

In november waren er heel wat activiteiten om te smullen; wafelbak, ontbijtbuffet,

advocaat maken,...

DECEMBER 2021
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De accordeonisten van Vios kwamen langs. Dat was

vollen bak ambiance!

De oliebollen waren overheerlijk

DECEMBER 2021
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…dat het populairste kerstlied White Christmas is? White Christmas van Bing Crosby uit 1942 ("I'm

dreaming... of a White Christmas") is het meest verkochte kerstnummer aller tijden. Het liedje is

wereldwijd al meer dan 50 miljoen keer verkocht.

…dat het guinness wereld record voor de grootste bijeenkomst van kerstmannen gehouden werd in

Noord-Ierland? Op 9 december 2007 kwamen daar 13.000 Kerstmannen bij elkaar.

…dat de duurste kerstboom 9,3 miljoen kost? De duurste kerstboom staat in Abu Dhabi. In het

Emirates Palace Hotel staat een boom van 13 meter hoog. De boom zelf kost zo’n 8.000 euro, maar

er hangt voor 9,3 miljoen aan kerstversiering in. Dat zijn uiteraard geen

gewone kerstballen, maar diamanten.

…dat de Kerstman een postadres heeft? In Canada is er een postadres

waar kinderen brieven voor de Kerstman naartoe kunnen sturen. Ze

krijgen ook echt antwoord. Wil je ook een brief van de Kerstman? Zijn

adres is: Santa Claus, North Pole, Canada HOH OHO.

…dat onze kerstverlichting te zien is tot in de ruimte? Alle straten hangen

vol met kerstverlichting en in veel wijken zijn de versierde gevels en

bomen niet op één hand te tellen en dat merken ook de mannen van Nasa.

Zij lieten een algoritme los op hun satellietbeelden en legden zo de extra

verlichting bloot.

…dat de rendieren van de Kerstman eigenlijk vrouwtjes zijn? We denken allemaal dat de rendieren

van de Kerstman mannetjes zijn, of dat lijken de namen toch weg te geven (Rudolph, Dancer,

Prancer, …). Echte mannetjesrendieren verliezen hun gewei in de winter om energie te besparen, de

rendieren in de kerstverhalen moeten dus vrouwtjes zijn.

…dat ook olifanten een kerstmaal lusten? De olifanten in de zoo van Berlijn krijgen ook een

kerstmaal voorgeschoteld. Geen kalkoen en veenbessen maar wel kerstbomen, gedoneerd door

kerstboomverkopers. Olifanten zijn dol op de sterke

dennengeur.

…dat er negen maanden na kerst de meeste baby’s worden

geboren? Negen maanden na kerst worden de meeste baby’s

geboren. Volgens een onderzoek wordt 9 procent van alle

kinderen in de week tussen kerst en nieuwjaar verwekt.

DECEMBER 2021
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Oude liedjesOude liedjes
Jo Vally – Stille nacht

Stille nacht, heilige nacht

Alles slaapt, eenzaam wacht

Bij het Kindje, 't hoog heilige paar

Rond de kribbe zingt d'engelenschaar

Slaap in hemelse rust

Slaap in hemelse rust

Stille nacht, heilige nacht

Davids zoon, lang verwacht

Wordt door d'herders begroet in de stal

Op de bergen klinkt vredegeschal

Heil de redder is daar

Heil de redder is daar

Stille nacht, heilige nacht

't Goddelijk kind, vreedzaam wacht

Liefde spreekt uit zijn mondeken teer

Komt, kniel allen bij 't kribbeken neer

Schenkt Hem allen uw hart

Schenkt Hem allen uw hart

DECEMBER 2021
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Op de vooravond van hun veertigste huwelijksverjaardag verscheen er een engel die zei dat ze

allebei een wens mochten doen. Zij wilde een wereldreis maken en voor ze het besefte, had ze

twee vliegtuigtickets in haar hand.

Toen was haar wederhelft aan de beurt. Hij wenste dat hij een vrouw had die dertig jaar jonger

was dan hemzelf. En, poef, een felle lichtlits, en hij was op slag 90 jaar oud…

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

Jantje is eind november druk bezig al zijn speelgoed naar de zolder te brengen.

"Waarom doe je dat?" vraagt zijn moeder.

"Omdat Sinterklaas anders denkt dat ik alles al heb", zegt Jantje.

DECEMBER 2021
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Deze maand gaan we op bezoek bij Hermine Leleu op Ter

Tulpen. Zij is geboren en getogen in Opbrakel. Ze verloor op 3

jarige leeftijd haar moeder tijdens het kraambed van haar

tweede broertje. Het was geen makkelijke periode voor haar

vader die achterbleef met 2 kleine kinderen. Maar ze sloegen

zich erdoor heen. Ze heeft nog een zeer goed contact met haar

broer.

Hermine werkte 23 jaar lang als schoonmaakster bij een

familie. Ze poetste bij de moeder op dinsdag en op donderdag

bij de dochter. Iets wat ze met hart en ziel deed. Ze maakte het

huis mooi. Ze vond het steeds ijn om de dag nadat er bezoek

was geweest de mooie glazen met de hand te wassen. Die mochten immers niet in de

vaatwasmachine. Ze was maar tevreden als ze blonken gelijk een spiegel!

Niets was haar te veel. De familie was haar zeer dankbaar en erkentelijk. Het was dan ook een

blij weerzien wanneer ook Hermine in de assistentiewoningen Alverna kwam wonen en zo de

buurvrouw werd van de moeder van de familie. Het was ijn om samen herinneringen op te

halen aan die mooie tijd. Toen het moeilijker werd, verhuisde Hermine van de

assistentiewoningen naar het woonzorgcentrum.

Als ze haar leven mocht herdoen, zou ze opnieuw schoonmaker willen zijn. Ze leerde nochtans

eerst voor kinderverzorgster maar volbracht de opleiding niet. Ze houdt enorm van kinderen.

Ze kreeg 2 zonen en 2 kleinkinderen die ze enorm koestert. Hermine geniet van een babbeltje

en 'snoepen'. Ze maakt graag plezier.

DECEMBER 2021

Op de babbel bij...
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De Advent wil een teken van HOOP zijn. Verdriet kan keren in vreugde, eenzaamheid in

verbondenheid, dood in leven.

Bij de aanvang van de Advent leeft bij velen de voorstelling dat men zich terugplaatst aan het

begin van de geschiedenis, zoals men in een fotoalbum terugbladert naar de eerste foto. Zo

vreemd is dat ook niet. De liturgie roept het verleden op. Zij (her)spreekt het woord dat God

eertijds, en dan vooral in Jezus, gesproken heeft. Zij doet het verhaal van Gods handelen in de

heilsgeschiedenis.

Maar de liturgie is meer dan een historische evocatie.

Ze is evenzeer een blik in de toekomst die ons beloofd is, een toekomst waarin wij als pelgrims

op weg zijn.

In elke liturgische viering vallen verleden, heden en toekomst samen, ook in die van de Advent.

De Advent viert tegelijkertijd het begin en het einde, is aanvang en voltooiing, biedt een eerste

zicht op Kerstmis en is tegelijk de apotheose van Pasen.

ADVENT
“Licht dat in de wereld komt”

Een woordje bij de symboliek van de Advent

Op zondag 28 november is de 4-weken durende ADVENT gestart, de voorbereidingstijd naar het

feest van Kerstmis.

Met de Advent begint een nieuw kerkelijk jaar.

De vraag voor christenen is: " Hoe beleef je de Advent?"

De natuur is doods en donker en koud.

Zo kan het ook zijn met ons leven.

Verdriet, eenzaamheid, ouderdom kunnen ons teneerdrukken.

DECEMBER 2021

Liturgische tinten
Pastoraal-
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De Advent is daarom een tijd van vreugde en hoop, maar ook van inkeer en verstilling. Deze

elementen zijn terug te vinden in de adventskrans, die op heel wat plaatsen zal worden

aangeschaft. Het paarsrode lint is een teken van bezinning en inkeer, de winterharde

dennentakken staan voor het leven. Ook de cirkelvorm verwijst naar eeuwigheid, oneindigheid: het

begin en einde haken in elkaar. Het licht van de vier kaarsen wijst op de pelgrimstocht naar het

volle licht van de kerstnacht: Gods Zoon, het Licht van de wereld, komt met de boodschap dat niet

de duisternis en de dood, maar het licht en het leven zullen overwinnen.

25 December – Hoogfeest van Kerstmis

Het lange wachten is voorbij!

“Het volk dat in de duisternis zat heeft een groot licht gezien”

Met die woorden bemoedigt de profeet Jesaja in het Oude Testament zijn volk.

Maar welk licht verwachten wij met Kerstmis? Zal het blijven bij de vraag: ‘Wat eten we met

Kerstmis?’

Of gaan we zeggen: ‘Ik zal blij zijn dat het

weer voorbij is?’

Of zullen de lichtjes in de kerstboom

eventjes de lichtjes in ons hart weer

helderder gaan oplichten?

Het antwoord zal voor een groot deel

afhangen van onze eigen keuze. Met het

afnemen van het licht doorheen de vier

adventsweken steken we vlak vóór

kerstmis de vier adventskaarsen aan. Zij

drukken onze hoop uit dat ook aan de duistere momenten in ons leven een einde komt.

Onze biddende aanwezigheid in de vieringen op woensdag hier in het woonzorgcentrum kunnen

onze hoop verwoorden.

Mogen wij in deze tijd lovende en aanbiddende mensen zijn!

Mogen wij échte verkondigers van vreugde worden: eenvoudige mensen die de liefde van God

zichtbaar maken! Daardoor geven we meer vrede op aarde…

En dan kan God weer geboren worden in ons,

tot verwondering van velen…

Vreugdevol en hartverwarmend Kerstfeest !!!

DECEMBER 2021
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NIEUWE MEDEWERKER

Goedele Deprez, verpleegkundige

GEBOORTE

Thor, 25 oktober 2021, zoontje van Ellen De Schrijver, zorgkundige De Kersentuin

Sari, 26 oktober 2021, dochtertje Silke De Borre, zorgkundige Ter Tulpen

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

Lief
&

leed

Afscheid nemen

is met zachte vingers

wat voorbij is dichtdoen

en verpakken

in goede gedachten der herinnering…

DECEMBER 2021
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Fit en gezond

Je bent de
uitdaging
aangegaan,
super!

Beweeg en leef!

Beginpositie:

Een oefening voor het

evenwicht. Sta recht.

Beweging:

Loop op normale snelheid

een 8-je. Herhaal dat 5

keer.

Neem een rustmoment en

doe dit dan nog 5 maal.

Eindpositie

Terug gaan zitten en de

voeten op de grond

plaatsen.

Goede handhygiëne: 'Het is in jouw handen'

DECEMBER 2021
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DeMEN(S)tieDeMEN(S)tie

In de loop van het dementieproces gaan veel mensen zaken doen en zeggen die door de

familie/mantelzorger als 'lastig' of 'moeilijk' worden beschouwd.

Personen met dementie worden soms 'agressief', zijn ’s nachts onrustig, gaan dolen en

verliezen hun fatsoennormen.

Gedrag is hetgeen men ziet aan de buitenkant. Wat we denken en voelen is de

'binnenkant'.

Toch heeft elk gedrag een betekenis, hoe moeilijk of lastig het voor de omgeving van

deze personen ook kan zijn.

Om de 'binnenkant', het denken en voelen van iemand met dementie te begrijpen

moeten we proberen om ons in die persoon zijn belevingswereld te verplaatsen.

Wat wij zien als 'moeilijk gedrag' is de reactie van iemand die probeert om controle te

houden over een situatie waarin hij de controle dreigt te verliezen.

DUS

Probeer je steeds in te beelden hoe jij zou reageren in bepaalde situaties. Zou je ook niet

boos zijn als je niet naar huis mocht?

Ga ook steeds na of er geen signalen van pijn of andere lichamelijke ongemakken of

behoeften ( honger, dorst) achter het gedrag schuil gaan.

Om te kunnen omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag is begrijpen waar het gedrag

vandaan komt heel belangrijk.

Gedrag verklaren kan je door dat gedrag te gaan observeren.

Stel je de volgende vragen:

• Waar vindt het gedrag plaats?

• Op welke tijdstippen komt het gedrag voor?

• Hoelang duurt het gedrag?

• Vorm dit gedrag werkelijk een probleem?

Alleen als je hierin inzicht hebt, kan je proberen om voor 'lastig' of 'moeilijk' gedrag een

oplossing te zoeken. Het zorgteam helpt u hierbij graag.

DECEMBER 2021
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Dat de tijd vliegt, hebben we geweten, want we gaan alweer de laatste maand van het

jaar in.

In december trakteren wij jullie op een lekker glas glühwein.

Glühwein is een warme alcoholische drank populair op kerstmarkten in heel Europa. In

Nederland wordt deze wijn ook wel eens bisschopswijn genoemd en in Engeland

kennen ze het drankje als Mulled Wine.

De geschiedenis van Glühwein neemt ons terug naar een ver verleden. Want reeds in

de 5de eeuw voor Christus maakte men een warme gekruide drank met als basis rode

wijn. De meeste wijnen waren in die tijd zuur van afdronk en om de drank zoeter te

maken deed men er honing en kruiden bij.

Tegenwoordig maakt men Glühwein van wijn die lekker maar niet kwaliteitsvol genoeg

is voor verkoop. Men voegt er onder andere kaneel, kruidnagel en steranijs aan toe. Ook

citrusschillen en honing worden gebruikt om de wijn zijn typische smaak te geven.

Traditioneel krijgt men op de kerstmarkten in Duitsland het drankje geserveerd in een

mooie versierde mok. Deze wordt dan vaak meegenomen naar huis als souvenir. Ook

hier is de drank een gegeerd goedje op de vele kerstmarkten in ons land.

Al vanaf eind november kan je her en der in België kerstmarkten bezoeken, maar pas

vanaf december draaien deze op volle toeren. Niet op zijn minst omdat we in deze

koude, donkere maand vaak snakken naar warmte en gezelligheid. En zeg nu zelf, wat

is er nu gezelliger dan lekker eten en drinken in goed gezelschap?

JAARTHEMA

DECEMBER 2021
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We vieren mee met...

01/12/1943

02/12/1929

02/12/1923

04/12/1937

04/12/1928

07/12/1940

08/12/1934

09/12/1939

09/12/1930

12/12/1935

13/12/1931

15/12/1926

16/12/1927

19/12/1939

21/12/1931

23/12/1942

24/12/1927

26/12/1936

26/12/1933

28/12/1938

29/12/1939

31/12/1940

De jarigen van november worden gevierd op 27 en 28 december op de afdeling.

Proiciat aan:

IN DE
KIJKER

Alfons De Sadeleer

Marie-Louise Van Der Linden

Lucie Herregods

Georges De Moor

Maria Vekeman

Gilberte Limpens

Paul De Zitter

Godelieve Faingnaert

Lucie Erauw

Simonne De Vos

Emiel De Clercq

Jeanette Van Oudenhove

Angela De Martelaere

Christianne Eeckhout

Mia Hopmans

Julienne Van Cauwenberge

Godelieve De Mulder

Mariette Roeland

Emma De Clercq

Martha Romeyns

Cecile Van De Walle

Jeanine Van Der Linden

De opbrengst van de cavaverkoop bracht 1350

euro op. Hartelijk dank aan iedereen die een

kistje kocht. Met de opbrengst kunnen we weer

leuke activiteiten organiseren, geschenkjes kopen

en uitstappen doen.

DECEMBER 2021
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DECEMBER

WAT HEEFT DE TOEKOMST IN PETTO?

SINTERKLAAS EN ZWARTE PIET OP BEZOEK: 6 december

Sinterklaas is ons niet vergeten, want op 6 december in de

namiddag arriveert hij samen met Zwarte Piet in het Sint-

Franciscustehuis. Wees dus allen op post!

KERSTKRAAM: 10 december tot en met 16 december

Tussen 10 en 16 december baten we voor 1 week een kerstkraam uit

waarvan de opbrengst dit jaar gaat naar de animatiewerking van het

Sint-Franciscustehuis. Tal van leuke kerstspulletjes en lekkernijen

zullen verkrijgbaar zijn! Welkom!

FEESTMAALTIJD: 7 en 21 december

Schuif op 7 en 21 december mee aan de feesttafel. Smakelijk!

WINKELKAR: 21 december

Kijk uit naar de winkelkar op 21 december!

FEESTBINGO

Kom je geluk wagen, want we sluiten 2021 af met een feestbingo. We voorzien een mooie

prijzenpot voor de eerste drie en een troostprijs voor iedereen.

VERJAARDAGSFEEST: 27 en 28 december

Met een stukje taart en een tas kofie vieren we de jarigen van de maand december. Hoera!

KERSTEUCHARISTIE: 22 december

De kersteucharistie vindt plaats op woensdag 22 december om 13u15. Daarna kunnen jullie

genieten van een lekker glas glühwein.

WIJ WUIVEN UIT!: 30 en 31 december

Met een hapje en een drankje wuiven we 2021 uit! Gelukkig Nieuwjaar!

• We klinken op het nieuwe jaar op dinsdag 4 januari

tijdens het dessertbuffet.

• Op woensdag 5 en donderdag 6 januari worden

jullie verwend met een nieuwjaarsontbijtbuffet.

DECEMBER 2021
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Train je brein

OPLOSSING OP ZIJN KOP
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