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21 MAART: DE LENTE

Iets diep in mij borrelt naar buiten

Uit zich in een jubelzang

Doet mij vrolijk luiten

Ben ontsnapt uit mijn wintergevang

Voel de warmte als extase

Verspreidt zich door mijn hele lijf

Zonnestralen raken mij in fasen

Even niet meer stram en stijf

Ik baad in dat lentebriesje

Dompel mij onder in zachte temperatuur

Voel prikkelend het voorjaar komen

Voortschrijdend van uur tot uur

Kleine knopjes die verschijnen

Aarde ontwaakt , dat is een feit

Al het grauwe zal spoedig verdwijnen

Hoera het is lentetijd!

Bloemen dansen
bomen zwieren

op de zachte briesVogels luitenen vlinders ladderen

door 't ochtendlichtDe zon schijnt,
ik geniet van 't pure

Het zoemt lente vandaag

Maart 2023

Edito
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De pannenkoekenbak was terug een groot succes!
Gesmaakt hebben ze zeker!

Maart 2023

Waar het goed is te leven...Waar het goed is te leven...
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De liefde kan toch mooi zijn!
Op Valentijn werden onze bewoners en

hun partner verwend met een
uitgebreid diner.

Maart 2023
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De kleuters van VBS Scheldewindeke
kwamen langs voor carnaval. Ze

vormden een heuse carnavalsstoet.
Ook de bewoners hadden hun

feesthoed opgezet en genoten van het
moment.
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…het op 21 maart Internationale Dag van het Bos is?

…bossen 30% van de aarde innemen?

…er in het Amazonewoud 390 miljard bomen en ongeveer 16.000 boomsoorten staan?

…er verschillende soorten bos bestaan? In de tropen vinden we tropisch regenwoud. In het noorden

zijn er boreale bossen, met vooral naaldbomen zoals sparren. In België vinden we vooral gematigd

bos. Dat kun je herkennen aan de bladeren van de bomen die in het najaar van kleur veranderen.

…de stam van een boom elk jaar een beetje dikker wordt?

…sommige eiken tot 1.500 jaar oud kunnen worden?

HET BOREALE BOS of NAALDBOS

…het boreale bos het meest voorkomende bostype op aarde is? Het boreale bos vind je in het

noorden, waar het heel koud is. Er staan veel naaldbomen en op de grond ligt er een dikke laag

mos.

…er in het gematigd loofbos vooral loofbomen staan? Dat zijn bomen die hun bladeren verliezen in

de winter, zoals een eik, een beuk of een berk. Als er ook naaldbomen tussen staan, spreken we

van een ‘gemengd’ bos.

…het in het boreale bos tot -30°C kan zijn?

GEMATIGD LOOFBOS

…de bossen in België gematigd loofbos zijn? Ze hebben graag

duidelijke seizoenen: warme zomers en koude winters.

…volgende dieren er wonen: eekhoorns, everzwijnen, konijnen,

herten, beren, wolven en lynxen.

TROPISCH REGENWOUD

…er in het tropisch regenwoud veel dieren (bijvoorbeeld papegaaien, apen, hagedissen,..) zijn maar

het heel moeilijk is om die te zien? Ze leven namelijk heel hoog in de bomen.

…meer dan 50% van alle soorten dieren en planten op aarde in het tropisch regenwoud leven?

…sommige bomen meer dan 100 miljoen jaar oud zijn? Ze dateren nog uit de tijd van de

dinosaurussen.

Maart 2023

Wist je dat?Wist je dat?
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Oude liedjesOude liedjes
Peter De Koning - Het is altijd lente

't is altijd lente in de ogen van de tandartsassistente

't is altijd lente in de ogen van de tandartsassistente

voor de patiënten van de assistente is het altijd lente!

zij lacht naar mij, ik lach naar haar.

en het is voorjaar, en het is voorjaar.

het maakt niet uit, al raak ik al mijn tanden kwijt.

want het is lente, lente voor altijd.

't is altijd lente in de ogen van de tandartsassistente

't is altijd lente in de ogen van de tandartsassistente

voor de patiënten van de assistente is het altijd lente!

ik los niet meer, en raak geen tandenstoker aan.

ook mijn tandenborstel laat ik rustig in mijn beker staan.

ik eet alleen maar suikerzoet, ik snoep de hele dag maar raak.

want dan heb ik snel een gaatje en een afspraak.

't is altijd lente in de ogen van de tandartsassistente

't is altijd lente in de ogen van de tandartsassistente

voor de patiënten van de assistente is het altijd lente!

zij lacht naar mij, ik lach naar haar.

en het is voorjaar, en het is voorjaar.

het maakt niet uit, al raak ik al mijn tanden kwijt.

want het is lente, lente voor altijd.

't is altijd lente in de ogen van de tandartsassistente

't is altijd lente in de ogen van de tandartsassistente

voor de patiënten van de assistente is het altijd lente!

't is altijd lente in de ogen van de tandartsassistente

't is altijd lente in de ogen van de tandartsassistente

voor de patiënten van de assistente is het altijd lente

Maart 2023



9

De juffrouw op school vraagt aan Anna wat ze later wil worden.

"Ik wil later model worden", zegt Anna.

"Maar als je daar nou te lelijk voor bent?" vraagt de juffrouw.

Zegt Anna: "Dan kan ik altijd nog schooljuf worden."

**********

Een ei vraagt aan een ander ei: "Hoe is het met je vader?"

"Goed," antwoordt het andere ei, "hij is nu advocaat!"

Maart 2023

Lach van de maand
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Op 25 maart, precies negen maanden- de tijd van een zwangerschap- vóór 25 december,

Kerstmis, viert de Rooms-Katholieke Kerk ieder jaar het hoogfeest van de ‘Aankondiging van

de Heer’ of ‘Maria-Boodschap’.

De twee namen maken al duidelijk dat het zowel om een Christusfeest als een Mariafeest gaat.

Maria, de vrouw die volledig "ja" zegt tegen God, een vrouw die vol is van de genade van God.

Natuurlijk, in Jezus is ons de goedheid van God verschenen en over niets heeft Hij met meer

nadruk gesproken dan over de barmhartigheid van God.

Laten we maar denken aan de parabel van de verloren zoon, of de barmhartige Samaritaan,

of de Goede Herder.

Er is geen mens op aarde die meer op Jezus lijkt dan zijn Moeder. Als wij zo naar haar kijken,

dan wordt het ons duidelijk, dat deze moeder een leven heeft geleid van zachtaardige en

barmhartige liefde.

Wat anders bewoog Maria om zich zo te haasten over het gebergte om haar nicht in de zware

dagen van de verwachting bij te staan?

MAART 2023

Hoogfeest van 'Aankondiging van de Heer' 25 maart

Maart 2023

Liturgische tinten
Pastoraal-



11

De erbarmende liefde die Maria in het Magniicat bezingt: “Zijn barmhartigheid duurt van geslacht

tot geslacht”, werkt onophoudelijk verder in haar leven.

Door alle eeuwen heen is Maria ons aller moeder gebleven. Dat getuigt het geloof van de eerste

christenen, die in hun nood steeds weer naar Maria gingen. En het is nog nooit gehoord dat

iemand die tot Maria zijn toevlucht nam, door haar verstoten werd.

Als wij juist in deze crisistijd onze toevlucht tot Maria nemen, dan moet het ons duidelijk zijn dat

de barmhartigheid, die in God haar oorsprong vindt, ook in ons gestalte mag krijgen.

Haar oog heeft al vlug de verlegenheid van de jonggehuwden in Kana opgemerkt: “Zij hebben

geen wijn meer”.

Zo geeft zij de aanleiding tot het eerste teken van Jezus. “Doe maar wat Hij u zeggen zal”, zei

Maria daar tegen de bedienden als de wijn op is en het feest in het water dreigt te vallen.

Maria brengt ons bij Christus, maar Hij brengt ons ook bij zijn moeder. Aan het kruis zegt Hij tegen

de leerling die Hij liefhad: “Zie daar je moeder”.

Maria’s troostende nabijheid gunt Hij ook ons. Maria, een moeder die zelf in haar leven heel wat

heeft moeten doormaken aan verdriet, twijfel en onzekerheid.

Haar ogen en moederhart blijven op ons gericht. Wij kunnen haar vragen voor ons te bidden,

zoals wij elkaar ook kunnen vragen voor elkaar te bidden.

Gebed tot Maria

Tot U nemen wij onze toevlucht:

wees onze bescherming,

heilige Moeder van God,

wijs onze gebeden niet af als wij in nood zijn,

maar verlos ons uit alle gevaren.

Maart 2023
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Lief
&

leed
NIEUWE MEDEWERKERS

Mieke Morlion, keukenmedewerker

Brenda De Regge, zorgkundige

Tineke Verhelst, zorgkundige

Maart 2023



13

Fit en gezond

Je bent de
uitdaging
aangegaan,
super!

DE LENTE IS IN AANTOCHT...
De lente is in aantocht: de bomen krijgen knoppen, de eerste bloemen

komen voorzichtig tevoorschijn. Hoog tijd dus om te ontwaken uit die

winterslaap!

Vandaag delen wij 5 tips om gezond en it de lente in te gaan.

#1 Kom in beweging

Door buiten in de zon te bewegen, maakt je lichaam vitamine D aan.

Dit stofje wordt ook wel het happy-hormoon genoemd. Door te

bewegen, maakt het lichaam ook endorine aan. Dit stofje werkt als

een natuurlijke vorm van antidepressivum. Door de verse lucht van

buiten, verbetert ook de bloedcirculatie.

#2 Geniet van seizoensproducten

In de winter eten we vaak stevige kost om energie te krijgen en warm

te blijven. We scheppen ons bord vol met stoemp, warme soep en

andere vullende maaltijden. Gelukkig verandert het aanbod aan

groenten en fruit in de lente en genieten we binnenkort terug van

heerlijke tomaten, asperges en rabarber!

#3 Slaap voldoende en regelmatig

Nu het in de lente vroeger licht is en later donker wordt, kunnen we

wel eens moeite ervaren met het nieuwe dagritme. Om tijdens deze

periode geen last te krijgen van vermoeidheid, is het aan te raden om

minstens 7,5 uur te slapen en telkens op vaste tijden naar bed te gaan.

#4 Bereid je voor op het hooikoortsseizoen

De lente is een heerlijk seizoen, maar helaas ook hét hooikoortsseizoen.

Veel mensen hebben last van hooikoortsklachten. Die klachten

variëren van een loopneus en waterige ogen tot benauwdheid. Een

paar tips om de klachten tegen te gaan: kleding en beddengoed

regelmatig wassen, een zonnebril dragen als je naar buiten gaat,

vliegenramen en -deuren plaatsen...

#5 Smeer je goed in

Als de zon schijnt, wees dan voorzichtig. De huid heeft namelijk vrij

weinig zonlicht gezien en is daardoor extra gevoelig voor verbranding.

Door je op tijd in te smeren, kan je huid langzaam wennen aan de

zonnestralen en loop je geen huidschade op.

Beweeg en leef!

Beginpositie:

In zit, met de armen naast

elkaar. De ene hand met

de palm naar beneden, de

andere met de palm naar

boven.

Beweging:

Beide handen tegelijk

draaien. 15x

Als dit goed lukt, probeer

dit ook eens met de

handen in de lucht.

Eindpositie:

Handen laten rusten op je

schoot.

Maart 2023
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DeMEN(S)tieDeMEN(S)tie
Nadenker: Mensen met

dementie

Dementen, dementeren, dementerend en meer aftakkingen worden gebruikt om aan te geven

dat iemand dementie heeft.

Haren komen ervan rechtop te staan…

Och ja, het is toch maar een woord. Zoals deze afbeeldingen simpelweg een voorbeeld zijn om

mijn nadenken te ondersteunen.

Het is tijd om te wennen aan nieuwe taal want de oude gesproken taal stigmatiseert.

Ik hoor u denken. Het zegt toch niets over de liefde

en goede zorg die iemand met dementie krijgt?

Daar ligt juist het probleem, het is zonder kwade

bedoelingen. Zelfs wie met hart en ziel achter

mensen met dementie staat, durft weleens deze

beklemtoonde term gebruiken. In die zin kan je het

hen niet kwalijk nemen. Je mag wel proberen om

uit te leggen waarom het anders moet. Personen met dementie hebben dementie, mensen met

dementie zijn niet de dementie. Ze hebben de ziekte, ze zijn niet de ziekte.

De beste plek om taalgebruik te veranderen is bij de bron zelf. Als dit verhaal de wandelgangen

ingaat, hoop ik dat iedereen er in ieder geval over nadenkt. Helaas is mijn bereik niet groot

genoeg om een linke verandering teweeg te brengen. Ik ben gewoon een dertiger die in de zorg

werkt, iemand die voor mensen met dementie zorgt. Als het mij lukt om tien mensen te

overtuigen dat we het hebben over mensen met dementie en niet over dementerenden, dan

ben ik al blij!

Alle kleine beetjes helpen.

Als ik mijn taalgebruik kan veranderen dan kunnen anderen

dat ook. Toch?

Maart 2023
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Familieavond - De dag door met dementie ️ ️

Op dinsdagavond 28 maart nodigen wij graag bezoek en familie uit voor de familieavond ‘de dag

door met dementie’.

Wij willen jullie hierbij voldoende informeren omtrent het dementieproces en een zinvolle

dagbesteding. Nadien staan wij open om al jullie vragen te beantwoorden.

We voorzien uiteraard ook een hapje en een drankje.

Gelieve op voorhand in te schrijven bij An Calleyl.

Maart 2023
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Verslag gebruikersraad
10 september 2023

Aanwezigen: Beke M., Kellens A., Heyndrickx A., Trossaert M., De Boever D., Heyndrickx R., Coupé

M., Jeukens L., De Baere A. (ergo) & T’Kindt T.

Familie aanwezig van: De Graeve A., Verdonck G., Janssens M., Coupé M., Jeukens L., Heyndrickx

R., Poriau P.

Dit is een algemeen verslag van de gebruikersraad.

Opvolging van het verslag van de vorige gebruikersraad:

Het Zilverkrantje wordt nu digitaal via mail verstuurd naar de verschillende contactpersonen van

de bewoners. Dit wordt als een meerwaarde ervaren. Er wordt wel gevraagd om nog iets meer

informatie in het krantje te vermelden over het reilen en zeilen van het woonzorgcentrum.

Over het menu

De bewoners zijn tevreden over het aangeboden menu. Iedereen is algemeen tevreden over de

aangeboden porties. Er is veel variatie in de maaltijden binnen het woonzorgcentrum. De

activiteitenkalender en de menu kan u steeds terugvinden aan de prikborden in de gangen. De

maaltijden zijn meestal op de juiste temperatuur geserveerd.

Over de animatie

De bewoners appreciëren het wanneer er dagelijks activiteiten worden aangeboden met

voldoende variatie. Over het algemeen zijn ze tevreden over de georganiseerde activiteiten van

de voorbije maanden. De seniorenmaand had het thema thema ‘muziek’. Dit werd goed ervaren.

De muzikale activiteiten worden telkens als aangenaam ervaren. De bewoners vinden het ook

ijn dat de kleuters van VBS Scheldewindeke zo vaak langskomen

De familienamiddag tijdens de seniorenmaand was een groot succes. De familie vond de tombola

leuk waarbij ze het gewicht van djembés moesten schatten. Voor de kinderen wordt er wat

meer animatie voorzien in de toekomst. Een idee voor het thema dit jaar is: landen. .

Sinterklaas wordt elk jaar opnieuw met open armen ontvangen door de bewoners. De traditie

voor de bewoners dat de pieten volledig zwart zijn houden we aan.

Gebruikersraad
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De kerstdagen zijn goed gevierd geweest met heel wat eten en drinken. Bewoners denken toch

af en toe eens aan hun lijn… Ze genieten enorm als ze een glaasje bubbels krijgen met een

hapje. Het kerstkoor heeft heel wat bewoners gelokt en mag volgend jaar zeker terug komen.

De zangclub is altijd een groot succes. Bewoners vinden het positief dat er een extra vrijwilliger

ondersteuning komt bieden.

Bewoners vinden het aangenaam dat ze zelf mogen kiezen aan welke activiteit ze graag

deelnemen. De animatie gaat niet altijd door zoals op de kalender gepland staat. Dit kan

gebeuren omdat er bijscholingen/vergaderingen bijkomen die moeten gevolgd worden.

Bewoners worden hiervan de dag zelf op de hoogte gebracht. Midden februari krijgt het ergo-

animatieteam hulp van zorgkundige Laura, die ook zal instaan voor animatie.

Er wordt een algemene vraag gesteld om eens een grote spelnamiddag te organiseren. Tevens

worden ook meer spellen gevraagd op de verschillende afdelingen om het weekend door te

komen.

Er werd de vraag gesteld wanneer er een schoenenverkoop plaats zal vinden. Dit zal doorgaan

op woensdag 27 september in de namiddag in de cafetaria.

De pastorale werking werd onlangs opnieuw opgestart. Elke eerste maandag van de maand

vindt er een gebedsdienst plaats. In sommige maanden zal er nog andere pastorale diensten

aangeboden worden. Dit wordt telkens vermeld in het Zilverkrantje.

Over de cafetariawerking:

Het is positief dat de cafetaria 2 keer per week open is. Er wordt gevraagd of het mogelijk is om

ook op zaterdag open te zijn.

Nieuwe kofietassen en een nieuwe grote televisie zijn besteld voor in de cafetaria.

Over de kiné:

De bewoners zijn tevreden over de kinesitherapeuten. Ze leveren goed werk en de bewoners

hechten er veel belang aan om in beweging te kunnen blijven.

Over de zorg:

Een pluim aan de medewerkers van de zorg en de verpleging om zo rekening te houden met de

wensen van de familie. Ook familie merkt dat de bewoners goed verzorgd worden en dat er

aandacht wordt besteed aan de huidverzorging.

Over orde en netheid binnen het WZC:

Bewoners en familieleden zijn tevreden over de orde en netheid in het woonzorgcentrum.
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Over de kapster:

Bewoners zijn steeds tevreden met hun frisse coupe.

Over de technische dienst:

Ze zijn tevreden over het geleverde werk, de vlotte service en de vriendelijkheid.

Over de podoloog/pedicure:

Ze zijn heel tevreden over de geleverde prestaties.

Algemeen:

De resultaten van de tevredenheidsenquête werden overlopen. Deze enquêtes werden in

november bevraagd door externen aan bewoners of familie. Er waren geen extra opmerkingen.

De muurschilderingen worden positief onthaald. Familie kijkt er naar uit dat de foto’s van het

personeel er zullen hangen. Ze kennen nog niet alle personeelsleden.

Vanuit familie en bewoners worden meer polsbandjes met oproepsysteem gevraagd. Deze zijn

reeds besteld maar er blijkt een lange wachttijd bij de leverancier. Ook vragen sommige

bewoners een sleutel van hun kamer. Als ze hun kamer verlaten zouden ze hun deur graag

vastmaken.

Familie krijgt vaak schokken aan het codeklavier van de tussendeur van het Lavendelhof naar

de cafetaria. Dit kan voorkomen als men een rolwagen of kar duwt. De technische dienst kan

hiervoor geen algemene oplossing bieden maar wel een oplossing aan elke rolwagen. Spreek

gerust iemand aan van het ergo-animatieteam of van de technische dienst. Dan helpen we u

graag.

De vraag om een pad te voorzien langs de achterkant van Lavendelhof werd gesteld. Dit zal

bekeken worden na de werken van de hoofdingang. Ook het voetpad aan de straat blijkt niet

goed bereikbaar te zijn. Dit zal naar de juiste instantie doorgestuurd worden.

We vragen vriendelijk aan bezoekers en familieleden die met een bewoner van het lavendelhof

naar de cafetaria gaan om het personeel hiervan op de hoogte te brengen. In functie van het

avondmaal is het voor personeel van het lavendelhof ook handig om te weten wat de bewoner

geconsumeerd heeft.

Het project ‘Op de Thee met Meemee’ werd ook nog eens toegelicht tijdens de gebruikersraad.

Verschillende bewoners hebben zich opgegeven om de samenwerking aan te gaan met

kinderen in de omgeving. We wachten nu tot er een match gevonden wordt om in het

woonzorgcentrum te komen voorlezen of verhalen te delen.

De volgende gebruikersraad staat ingepland op donderdag 20 april om 14u30.
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Voor iedereen een gezonde mond!

We zijn in 2022 gestart met een mondzorgproject in het woonzorgcentrum. We krijgen hiervoor

ondersteuning van het Vlaams instituut voor mondgezondheid. Jullie hebben hiervan voorlopig

nog niet zoveel gemerkt, maar achter de schermen hebben alle medewerkers intussen al een

vorming gekregen rond mondgezondheid. In een volgende stap zal er voor elke bewoner een

anamnese van de mond opgemaakt worden. Sommige bewoners hebben nog natuurlijke tanden,

anderen enkel prothesen, nog anderen hebben beiden. Sommige bewoners hebben geen tanden

meer, maar ook dan is mondzorg nog heel belangrijk. Er zal dus voor elke bewoner een

individueel plan opgemaakt worden zodat de juiste mondverzorging toegepast wordt. Vervolgens

moeten de juiste materialen voorzien worden om het plan uit te voeren. Voor gebitsprothesen zijn

er bv. speciale borstels. Om natuurlijke tanden gezond te houden, zullen er ook ragertjes

voorzien worden om tussen de tanden te poetsen. Ook tongschrapers zijn belangrijk, onder meer

om je smaak te verbeteren. Verder gaan we op zoek naar samenwerkingen met tandartsen zodat

we vlug hulp kunnen inschakelen indien nodig. Om dit alles aan de bewoners en familie grondig

toe te lichten zal een kick-off moment gepland worden. Dan krijgen jullie alle informatie en gaan

we aan de slag voor een gezonde mond voor iedereen!

Alvast enkele tips waarmee je nu al zelf aan de slag kan:

1. Na elke maaltijd goed je mond spoelen en je gebitsprothese afspoelen

2. Probeer dagelijks je natuurlijke tanden te poetsen met tandpasta en je gebitsprothese te

poetsen met zeep.

3. Haal ’s nachts je prothese uit je mond en bewaar die droog in een bakje

Feiten over mondzorg bij ouderen

Maart 2023
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We vieren mee met...
De jarigen van maart werden gevierd op 22 februari.

Proiciat aan:

BEWONERS

Hilda De Mulder

Leona Use

Jacqueline Verstraete

9 maart

28 maart

28 maart

PERSONEEL

Arianne Verhoeye

Koen Van Tomme

An Calleyl

Jo De Raedt

Adeline De Baere

Emmy Temmerman

Sarah Van Twembeke

Tania Baeyens

Cindy Dezutter

1 maart

11 maart

15 maart

16 maart

22 maart

23 maart

25 maart

25 maart

27 maart

Maart 2023
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ONTSPANNINGSNAMIDDAG: 1 maart

Nood aan een verwenmomentje? Dan ben je van harte welkom op de ontspanningsnamiddag.

Kom genieten van een hand- of voetverzorging en kom volledig tot rust.

WAFELBAK: 7 maart

De wafelijzers worden bovengehaald voor de wafelbak. Smakelijk!

ZANG- EN DREUPELNAMIDDAG: 8 maart

Kom zingen tijdens de zangnamiddag en geniet ondertussen van een heerlijke dreupel.

KLEINE UITSTAP IN DE STREEK: 15 maart

Op 15 maart zal er met een klein groepje bewoners naar de kringloopwinkel gegaan worden.

ITALIAANS MIDDAGMAAL: 21 maart

Hopelijk heeft iedereen honger want het Italiaans middagmaal staat klaar!

BIERCAFÉ: 22 maart

Eens zin in een frisse pint? Dan ben je in het biercafé aan het juiste adres. Een kaartje leggen kan

zeker ook!

MODESHOW NEW MILO: 29 maart

De lentecollectie wordt tijdens de modeshow getoond en kan nadien gepast en gekocht worden.

ZOMERUUR

In de nacht van zaterdag 25 maart op zondag 26 maart zetten we de klok één uur vooruit.

MAART

WAT HEEFT DE TOEKOMST IN PETTO?

• Op 5 april is het paaseierenzoektocht voor de kinderen/kleinkinderen van bewoners en

personeelsleden.

• Albert Dumoulin komt nog eens optreden op 17 april.

• Op 18 april kunnen we ons maag vullen met een Spaans middagmaal.

• De Week van de Valpreventie gaat dit jaar door van 24 tot en met 30 april en staat in het teken

van het belang van bewegen.

Maart 2023
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Train je brein

OPLOSSING OP ZIJN KOP

konijn, lammetje, weide, vlinder

maart, knoppen, voorjaar
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