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Edito

VADERDAG: 12 juni

Vader, vaken, papa of pappie
Al geraken dichters en zelfs zangers over moeder niet uitgezongen, toch hebben vaders ook altijd
veel respect afgedwongen.
Vader ligt mee aan de oorsprong van het prille begin samen met zijn vrouwtje als hoofd van het
gezin.
Wie koestert dat vrouwtje met zeer veel achting wanneer ze hem zegt: "Liefste, ik ben in
verwachting."
Hoe bekommerd is vader negen maanden lang!
Omdat er iets verkeerd kan lopen is hij toch zo bang.
Op de dag van de bevalling heeft vader ook pijn. Hij zou zelfs in de plaats van zijn vrouw willen zijn.
Maar eens het kindje verlost uit de moederschoot, is de vreugde bij beide ouders even groot.
Terwijl vader de boorling zijn eerste zoentje geeft en moeder na de inspanning nog even beeft,
zijn het voor de gelukkige vader –dat is al lang geweten- heerlijke momenten om nooit te vergeten.
Zijn kind is het mooiste en liefste op aarde, het is voor de jonge vader van onschatbare waarde.
Vader is voor zijn kinderen een toonbeeld van sterkte en kracht, waar men in zijn gezin na het werk
ongeduldig op wacht.
Vader, die in de ogen van zijn kinderen alles kan, is voor de gelukkige moeder haar allerliefste man.
Vader moet samen met moeder dag en nacht waken opdat de kinderen later gelukkig door het
leven geraken.
Eens de kinderen jarenlang naar school moeten lopen, moest vader nog harder werken om voor
hen alles te kopen.
En later wanneer de schoolbanken zijn achtergelaten, is men bekommerd iedere dag om over hun
toekomst te praten.
Zo kunnen de kinderen van moeder en vader de inzet erven om gelukkig te zijn, wanneer ze in de
toekomst uitzwermen.
Om dit alles wordt vader gans zijn leven door moeder en kind voor zijn toewijding met
onuitputtelijke liefde bemind.
Want het goede voorbeeld door vader gegeven leeft verder in zijn kinderen in hun latere leven.
Daarom zijn karaktersterkte en lieve vaders hun leven lang voor de toekomst van Vlaanderen van
heel groot belang.
J hellinckx
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Waar het goed is te leven...
Bedankingsfeest voor
eigenaars van het
Plankierke en Très
belle.

We lezen onze
intenties voor
tijdens
onze bedevaartuitstap naar
Oostakker.

Zorgdragen voor
zichzelf
&
zorg dragen voor
je
medebewoners.
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Modeshow van de
zomercollectie.

BBQ-feest

Hobbytijd Reminisceren
over
duivenmelkers.

Spelnamiddag
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Wist je dat?
Op 21 juni is het Wereld Giraf Dag. Op de langste dag van het
jaar wordt het langste dier gevierd.

…dat er 4 soorten giraffen zijn? De Masaigiraf, de Zuidelijke giraf, de Noordelijke giraf en de Netgiraf.
Deze 4 soorten worden nog verder onderverdeeld in verschillende ondersoorten.
…dat een giraf een hoogte van 4 tot 6 meter kan bereiken? De nek van een giraf is al snel 2 meter
lang en draagt daarbij voor een groot deel bij aan de hoogte van de giraf.
…dat de tong ook erg lang is? De tong van een giraf is tussen de 30 en 45 centimeter lang. Dit is
vooral handig omdat ze dan makkelijk bladeren van bomen kunnen plukken. De tong is ruw en
heeft een blauw-paarse kleur.
…dat de staart van een giraf ongeveer één meter lang is? Aan het eind van de staart zit een zwart
kwastje. Giraffen gebruiken hun staart als vliegenmepper.
…dat elke giraf zijn eigen vlekkenpatroon heeft? Het vlekkenpatroon dient als camoulage.
…dat de giraf een telganger is? Dat betekent dat de linkerpoten tegelijkertijd bewegen en daarna de
rechterpoten.
…dat slapen best gevaarlijk is voor een giraf? Een giraf slaapt op
de grond met gebogen poten en met zijn kop op zijn rug. Op deze
manier kan hij niet snel opstaan, waardoor hij erg vatbaar is voor
roofdieren. Soms doen ze ook een dutje, maar hiervoor blijven ze
staan.
…dat een giraf lang zonder water kan? In de bladeren die hij eet,
zit veel vocht waardoor een giraf niet vaak hoeft te drinken.
…dat een giraf voornamelijk acaciabladeren eet? Als deze niet in
zijn bereik zijn, eet een giraf ook andere bladeren, knoppen en vruchten van struiken en bomen.
Een volwassen giraf kan zo'n 60 tot 65 kilo per dag eten.
…dat een giraf geluid kan maken? Ze maken een soort zoemend geluid. Als een jong in gevaar is,
maakt het een luid, blatend geluid.
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Oude liedjes
Rocco Granata - Zomersproetjes
Refrein:

Jajaja, parels voor prinsesjes, diamanten voor een kroon
Betekenen gewoon, voor jou een gouden troon
Jajaja, parels voor prinsesjes, diamanten voor een kroon
Betekenen voor jou een gouden troon
Zomersproetjes
Door de zomerzon bijeen gespaard
Zomersproetjes
Ieder sproetje is een kusje waard
Zomersproetjes
Duizend sterren in een zomernacht
Zomersproetjes
Op twee wangen als luweel zo zacht
Voor mijn prinsesje klein, wil ik een hofnar zijn
Ook wel een prins als zij het wil, 't is op mijn jachtterrein
Want een mooi droomkasteel, met bloemen en prieel
Zo'n pronkjuweel is origineel en heus, het kost niet veel
Dan is de prins gelijk, die duizend sproetjes rijk
Waar ik nu dag en nacht naar kijk
Refrein
Als je die sproetjes ziet hoor je een wiegelied
Maar kleine prinsjes en prinsesjes zijn er nu nog niet
Die komen later wel als ik een wieg bestel
Dan is het leven voor ons samen verder kinderspel
Die bloempjes in de knop, hebben een mooie pop
En let maar op, een sproetenkop
Refrein
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Lach van de maand
Enkele dagen geleden vroeg ik mijn vrouw waar we heen zouden gaan voor onze
huwelijksverjaardag. "Ergens waar ik lang niet meer geweest ben", antwoordde
ze. Ik stelde toen voor om naar de keuken te gaan.
Toen is de ruzie begonnen...
**********
Drie kinderen komen elkaar tegen en beginnen over hun moeder te praten. Het eerste kind zegt:
"Mijn moeder is als een sportwagen. Ze is mooi en elegant." Het tweede kind zegt: "Mijn moeder is
als een jeep. Ze is stoer en snel." Het derde kind zegt: "Mijn moeder is als een ziekenwagen. Ze
zegt altijd: Doe-dit. Doe-dat."
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Jules De Temmerman

Jules zag het levenslicht bijna 100 jaar geleden op 31/10/1922 te
Gijzenzele. Het gezin bestond uit 9 kinderen: 5 jongens en 4 meisjes.
Jules was in Gijzenzele trouwe misdienaar, van zijn 7,5 jaar tot op 14
jarige leeftijd.
Jules trouwde met Julia Van Bever in 1947. Samen hebben ze twee
kinderen, Daniël en Muriël.
Jules hield samen met Julia café open van 1954-1969. Jules deed dit graag, maar omwille van
gezondheidsredenen kon dit niet langer open blijven. Jules is nog 12 jaar zelfstandig schoenmaker
geweest en werkte ook 26 jaar in een schoenenfabriek als meestergast. Zijn carrière sloot hij af bij
'Baeten' in Melle. Daar maakten ze autobussen en frietkramen. Op 58 jarige leeftijd kon hij in
pensioen, dus is Jules toe aan zijn 42 ste jaar pensioen. Een knappe prestatie!!
Jules was een gedreven duivenmelker. Hij had in 1948 een duif die op
23 vluchten 17 keer de 1e prijs had en de minste prestatie van de 23
vluchten was een 3e plaats.
Naast deze schitterende prestatie blonk Jules ook uit in bollen,
vogelpiek, kaarten en biljard, De caféspelen lagen hem goed!
Jules was tevens een goede accordeonist! Hij beoefende dit
instrument reeds in zijn jonge jaren . Het liefst van al deed dit voor
'goede werken' zoals voor trouwers.

Op de babbel bij...
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PastoraalLiturgische tinten
5 JUNI 2022 – Hoogfeest van PINKSTEREN
“Pinksteren… ontvang de Heilige Geest!” (Joh. 20, 19-23)
De betekenis van het Pinksterfeest wordt ons misschien weer duidelijker als we even stilstaan bij
de geschiedenis van het gekende Bijbelverhaal van de Toren van Babel (zie Genesis, hoofdstuk
11).Toen werden de mensen door hun hoogmoed verstrooid; zij vervreemdden van elkaar; zij
verstonden elkaar niet meer…
Met Pinksteren werden de mensen verenigd in de liefde: iedereen verstond iedereen, alle
taalbarrières vielen weg door de macht van de liefde.
‘Babel’ is het symbool van de verwarring, van verstarring, van isolement. Jeruzalem is op
Pinksterdag het beeld van de eenheid, van broederlijkheid en communicatie.
En weet je wat er in Babel gebeurde? Ondanks alle menselijke planning liep het menselijk
verkeer in Babel dood! De mensen praatten langs elkaar heen… , iedereen ging zijn eigen weg.
Babel werd een onleefbare stad want er was geen communicatie meer onder de mensen…
En zo gebeurt het nu, de dag van vandaag nog! Je moet Babel niet op een oude landkaart gaan
zoeken. Babel ligt overal: in Brussel, in Noord-Ierland, in Kaapstad, in Berlijn, in Jeruzalem, in
Zimbabwe, in Oekraïne, en misschien bij ons in Vlaanderen ook wel. Torens en wolkenkrabbers
zijn er meer dan in Babel! Wij hebben onze woordenboeken, taalsystemen,
computerprogramma’s, Facebook, enz… en toch verstaan we elkaar niet!!! Dàt is Babel, vandaag
en morgen.
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Die stad Jeruzalem moet je evenmin op een landkaart zoeken! Of beter gezegd: die stad kun je
overal vinden:
waar blank en zwart aan éénzelfde tafel eten,
waar volkeren elkaar de broederhand reiken,
waar de rijken hun goederen delen met minderbedeelden,
waar mensen elkaars fouten vergeven…
Dàt is het werk van de Geest in de wereld!
Alleen de Geest van Jezus kan van de Toren van Babel een stad van liefde en vrede maken.
Alleen de Geest van Jezus kan de muren afbreken die de mensen onderling scheiden en de
wereld maken tot een open stad, tot een stad van vrede.
Daarom moeten wij als christenen dragers zijn van die Geest van Jezus en de taal van de liefde
spreken die iedereen kan verstaan: een taal die verenigt en communicatie schept!
We moeten buiten onszelf treden en ons voor het geluk van de anderen inzetten!
Maar, misschien doen we te weinig beroep op de Heilige Geest en beseffen we niet goed dat dit
voor ons een geschenk van God is? Hij zendt ons Zijn Helper die ons opnieuw kracht geeft om
ons bij te staan.
Kom, Schepper, Geest, daal tot ons neer,
houd Gij bij ons uw intocht, Heer:
vervul het hart dat U verbeidt,
met hemelse barmhartigheid.
Gij zijt de gave Gods, Gij zijt,
de grote Trooster in de tijd,
de Bron waaruit het leven springt,
het liefdevuur dat ons doordringt.
Verlicht ons duistere verstand,
geef dat ons hart van liefde brandt
en dat ons zwakke lichaam leeft
vanuit de kracht die Gij het geeft.
(Veni Creator – JW Schulte Nordholt – 16e eeuw)
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Activiteitenkalender juni 2022
DONDERDAG 2 juni
13h: week van de bij
Supporteren voor de kleuters van
het klavertje vier die langs komen.
20 JUNI: HANDWERKCLUB
Op afdeling De Lelie om 14 u

TAI CHI: 22 JUNI en 29 JUNI
Om 9h45 in de cafetaria
DINSDAG 28 JUNI:
15h: desserten buffet in de cafetaria
inschrijven verplicht - schrijf in voor
maandag 13 juni bij Tessa.

PETANQUE
Iedere maandag om 14h30
Bij goed weer buiten, bij slecht weer binnen
in de cafetaria
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FIT EN GEZOND
Wat is bloed?
Je bloed vervoert zuurstof, CO2,
voedingsstoffen, afvalstoffen en
hormonen. Het beschermt je ook
tegen virussen en bacteriën.
Daarnaast speelt bloed ook een belangrijke rol in de regeling van je
lichaamstemperatuur.
Wanneer is een bloedonderzoek nodig?
Bloedonderzoek is nodig wanneer de huisarts of specialist denkt dat er
sprake is van een ziekte.
Daarnaast zal men ook bloed 'trekken' zoals ze in de volksmond zeggen
om het verloop van de ziekte en het effect van de behandeling te
bepalen.
Tevens is het mogelijk om een preventief bloedonderzoek aan te vragen
om je gezondheidsstatus te laten bepalen.

Beweeg en leef!
Beginpositie:
In zit, met de voeten op de
grond
of rechtstaand.
Beweging:
Geef een tennisbal door
boven je hoofd. Doe dit 10x.
Eindpositie:
Breng de armen terug
zijwaarts.

De waarden die vrijkomen na een bloedonderzoek worden bepaald door
de (huis)arts. Meestal wil de huisarts het verloop van de
ziekte achterhalen en daarvoor heeft hij of zij slechts
enkele waarden nodig. Anderzijds, als er geen diagnose
is dan kan men wel honderden waarden gaan bepalen.
Dit kan natuurlijk niet met één enkel buisje bloed.
Daarvoor hebben we verschillende bloedtesten nodig.
De meest voorkomende bloedtesten zijn om na te gaan of er een
ontsteking is en welke de ernst van deze ontsteking is. Men kan ook
naar de algemene gezondheidstoestand kijken of nagaan of mensen
niet lijden aan bloedarmoede of suikerziekte. Ook kunnen ze de
schildklierwerking en eventuele afwijking van de prostaat bepalen.

Je bent de
uitdaging
aangegaan,
super!

Bloed nodig?
Soms hebben we bloed nodig en dan mogen we blij zijn dat er mensen
zijn die bloed geven of doneren.
14 juni is het bloeddonordag. Laten we jongeren inspireren om bloed of
plasma te doneren, het kan een leven redden.
Bron: https://www.ziekenhuis.nl en https://www.bloedserieus.be/

Fit en gezond
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DeMEN(S)tie

SAMEN LEZEN

Het Lezerscollectief is een netwerk van leesbegeleiders in Vlaanderen dat leesbijeenkomsten
organiseert voor mensen die moeilijk toegang hebben tot literatuur. Het Lezerscollectief zet zich
onder meer in bij ouderen, gevangenen, mensen met psychische problemen en mensen in
armoede.
Op 25 maart 2014 werd Het Lezerscollectief in De Kluizerij in Afligem gelanceerd. Dit gebeurde
onder leiding van Dirk Terryn, Erik Van Acker en Dr Jan Raes. Op 30 juni 2014 waren al meer dan
50 leesbegeleiders actief. Dit wordt steeds verder uitgebreid en in december 2017 waren er al
meer dan 30 leesgroepen aangesloten en actief.
Samen Lezen lijkt heel eenvoudig, toch vereist het een zeer speciieke techniek eigen aan de
methode die de leesbegeleiders wordt aangeleerd. Je verzamelt een groepje van 4 tot 12 mensen,
je leest sterke teksten uit de literatuur voor, meestal een kortverhaal en een gedicht, en je
onderbreekt het verhaal enkele keren met zeer open vragen of soms gewoon stilte waardoor er
een gesprek ontstaat waarin de beleving centraal staat.
In een gesprek met 1 van de medeoprichters vertelt Dr Jan Raes meer over
de methode. Dr Raes, psychiater, geeft aan dat het fenomeen booming is.
Samenleesgroepen zijn volgens hem bijzonder omdat zij vaak een veilige
haven zijn voor de deelnemers. Ze gaan door in een heel veilige context en er
wordt systematiek in de bijeenkomsten gelegd. De leesbegeleider begint en
stopt op tijd, hij of zij leest een tekst voor die de deelnemers in stilte kunnen
meevolgen, luisterend of meelezend.
Op gezette tijden is er ruimte om te relecteren op de tekst, vanuit je eigen ervaring. Niemand
moet daarbij aan het woord komen: enkel luisteren naar wat anderen ervan vinden is ook goed.
Van in het begin zagen de 3 oprichters de bijzondere kansen voor de zorgsectoren voor kwetsbare
doelgroepen.
Dr Raes zegt: “Je zal maar in een zorgbehoevende situatie verkeren en in de ervaring terecht
komen dat je wereld zich verkleint tot de beperkte contacten die je hebt met je verzorgenden, je
bezoekende familie en je lotgenoten die samen met jou ook in die situatie verkeren. Wat een
verruiming zie je ontstaan als mensen in groep een goede literaire tekst lezen en er met elkaar
over in gesprek gaan tijdens de leespauzes die de voorlezer inbouwt. Al snel ontstaat een sterk
verbindingsgevoel in die groep en gaan mensen met elkaar in gesprek over wat hen raakt in de
tekst. De gevoelens van vereenzaming smelten als sneeuw voor de zon. Ook door de
zorgverstrekkers wordt dit gunstig effect zeer gewaardeerd.“
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WEEK VAN DE BIJ
Van 29 mei tot 5 juni is het week van de bij. De bij verdient een themaweek want in het
biodiversiteitsverhaal hebben bijen een belangrijke rol als bestuiver van landbouwgewassen,
fruitteelten en wilde planten.
Bovendien hebben bijen het steeds moeilijker om te overleven. 80 procent leeft onder de grond.
Hoe meer verharde oppervlakten er zijn, hoe meer dakloze bijen.

Er zijn drie grote boosdoeners van de bijenpopulatie:
1. Te weinig voedsel voor de bijen (tekort aan stuifmeel)
Doordat er steeds minder wilde bloemen overblijven ontstaat
er een tekort aan stuifmeel. Tegenwoordig wordt alles mooi en
proper gehouden in de tuinen, dit is nefast voor de gewone
natuur en dus ook het stuifmeel.
2 . Gebruik van pesticiden
Uit onderzoek op bijenwas blijkt dat er gemakkelijk 2 tot 12 verschillende chemische verbindingen
terug te vinden zijn in de honingraten. Deze cocktails zorgen er voor dat de reeds verzwakte
bijen sterven.
3. De komst van de varroamijt (een Aziatisch spinnetje)
De varroamijt legt haar eitjes op de larven van de bij. De mijt bijt zich vast aan de bij en voedt zich
met de lichaamssappen. Dit verzwakt de bij en door de kwetsuren in de chitine (bijenhuid) zijn
de bijen ook veel vatbaarder voor virussen.

Op 2 juni komen er kindjes langs van het 'klavertje vier' uit
Oombergen. Dit om het belang van de bij eens extra in de
kijker te zetten bij de kleine kleuters. We doen dit aan de
hand van een korte uitleg, gevolgd met spelletjes.

bron: website 'week van de bij'
foto: freepic
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Papier scheppen
Het is juni en de zomer is in blije aantocht. Hier en daar konden we al genieten van
mooi weer en de zon. En dat schikken we natuurlijk ook verder te doen deze zomer!

Hobbytijd 2022

Deze maand kunnen de bewoners aansluiten aan een creatieve hobbyclub. Deze
maand kan je er terecht voor het maken van je eigen handgeschept papier.
Het handgeschept papier is een ambacht die al ver teruggaat. Het maken van je eigen
papier zorgt ervoor dat we de afvalberg verkleinen. We gebruiken namelijk
gerecycleerd papier zoals oud krantenpapier, tijdschriften en servieten.
Het papier versnipperen we tot kleine stukjes en dan doen we dit in een waterbak en
mixen we deze stukjes tot een pulpmassa.
Daarna gieten we deze pulpmassa in een nog grotere
bak met water zodat we met een schepraam
kunnen "scheppen".
De pulp die zich dan in ons raam bevind ontdoen we
van al het overtollig water en draaien het om op een
dwijl.
Als laatste stap vat het droogproces aan. het Natte
stukje papier hangen we nu te drogen.
Eenmaal droog kunnen we genieten
van een nieuw stukje handgeschept
papier die we kunnen gebruiken.

JAARTHEMA

bron: foto: https://blog.cchobby.nl/zelf-papier-maken-voor-beginners/ en https://elkedaggroener.nl/papier-maken/
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IN DE
KIJKER

Snelheidsbeperking
Beste bezoeker bent u met de wagen? Wees aandachtig dat de volledige
wijk rondom het WZC sinds vorige maand zone 30 geworden is. Jonge
gezinnen mét kinderen en heel wat senioren verblijven hier rond het
Groot Bewijk. Wees alert en rij bewust.,

bron foto: freepic

We vieren mee met...
De jarigen van juni worden gevierd 28 juni op de afdeling met een
desserten-buffet. Proiciat aan:
Odette Van Lancker
Mariette De Mulder
Jeanne Barbe Ghysels

09/06/1932
11/06/1930
13/06/1931
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JUNI
MARKTBEZOEKEN: 1 juni - 8 juni - 22 juni - 29 juni
Goed nieuws! We gaan terug regelmatig naar de markt nu de zomer voor de deur staat! Kijk
op bovenstaande dagen eerst eens naar het weertje en dan kan je misschien al aleiden of we
vertrekken of niet. Familieleden zijn ook welkom om mee te gaan!
IJSKAR: 7 juni- 14 juni - 21 juni
Binnenkort komen we terug wekelijks langs om jullie te verwennen met
een ijsje! Het is deze keer op dinsdagnamiddag in plaats van op
woensdagnamiddag! Als je onze koe-bel hoort, kom dan gerust eens piepen
in de gang!
AVONDMAALTIJD: 16 juni
Op het menu staat er deze keer toatjespap met een boterham en smout!
HANDWERKCLUB: 20 juni
Iedereen die graag aan handwerk bezig is mag zich naar 'De Lelie' begeven. We voorzien wol
en breinaalden, maar ook naalden om te haken of andere handwerkjes zoals kruisjessteek!
FEESTMAALTIJD: 21 juni
Laat jullie verrassen met een lekkere aspergemenu en een fris wijntje.
VERJAARDAGSFEEST DESSERTENBUFFET:
28 juni
Hiep hiep hoera! De jarigen in de maand juni
zetten we extra in de kijker. We voorzien een
lekker dessertenbuffet met chocomousse,

WAT HEEFT DE TOEKOMST IN PETTO?

tiramisu, rijstpap, chocoladetaart en nog zo

• In juli is het Kermis Scheldewindeke en dit wordt gevierd met een optreden in De Kluize. Kan jij
wel genieten van een optreden? Laat dit zeker weten aan Nathalie of Soie!
• Op 12 juli is het zomerparty! Kom allen genieten van een heerlijk drankje en lekkere hapjes.
• De voeten worden met het warme weer eens extra verwend met een lekker voetbad.
• In augustus trekken we er nog eens op uit! Geef zeker een suggestie door aan Nathalie of Soie
en wie weet gaan we daar wel naartoe!
• Op 12 augustus organiseren we een rommelmarkt!
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Van links naar recht: 2. Negentien, 5. Twee, 6. Negen, 7. Acht, 8. Elf, 9. Twintig, 10. Dertien, 12. Drie
Van boven naar beneden: 1. Eén, 3. Zeventien, 4. Vierentwintig, 5. Twaalf, 10. Dertig, 11. Drie, 13. Negentig

OPLOSSING OP ZIJN KOP

KRUISWOORDPUZZEL

Train je brein

Activiteitenkalender JUNI 2022

