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Als u een artikel over een gebeurtenis in huis, een gedicht, een mopje … wil zien verschijnen in onze
huiskrant, mag u zich steeds tot het animatieteam wenden.

Ons Veldbloempje graag digitaal? Raadpleeg onze website
www.groepsf.be/olv-ter-veldbloemen-oosterzele/nieuws/ons-veldbloempje

.
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Een Paasgroet: vergeet de mooie dagen niet…

Als je moe bent, als je overhoop ligt met je omgeving,

als je geen raad meer weet en je diep ongelukkig voelt,

denk dan even terug aan de mooie dagen, dat je lachte en danste, dat je

tegen iedereen vriendelijk was als een kind zonder zorgen!

Vergeet de mooie dagen niet!

Als de horizon, zover je kunt kijken, donker blijft zonder een teken van

licht, als je hart vol verdriet is en misschien vol bitterheid, als schijnbaar

alle hoop op nieuwe vreugde en geluk verdwenen is, zoek dan toch

zorgvuldig in je herinnering, ik vraag ’t je, de mooie dagen.

De dagen dat alles goed was, geen wolkje aan de hemel,

toen er iemand was, bij wie je je thuis voelde,

toen je enthousiast kon zijn over die ander die je nu ontgoocheld heeft en

misschien bedrogen.

Vergeet de mooie dagen niet!

Want als je ze vergeet, komen ze nooit terug!

Neem jezelf opnieuw helemaal in handen.

Vul je hoofd met blijde gedachten, je hart met

vergevingsgezindheid, tederheid en liefde

en je mond met een lach en alles wordt weer goed.

Phil Bosmans

april 2023
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CARNAVALFEEST met DJ Wim!

Wat was het weer een leuk feestje op maandag 20 februari,. Bewoners

en personeelsleden verkleedden zich, super muziek met DJ Wim en

veel ambiance onder collega's en bewoners!

april 2023
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Viering van de jarigen in februari

Na de kofie met gebak, een spelletje

bingo gespeeld!

Crea 'Lente'

We brengen de lente in huis! Een aantal bewoners knutselden een prachtig

lentetafereel voor op beide afdelingen. Precisie, geduld en goede ijne

motoriek brachten hen tot een mooi resultaat!

april 2023
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…de eerste chocolade paaseieren in Frankrijk gemaakt werden in de 18e eeuw? Het waren

uitgeblazen kippeneieren die gevuld werden met chocolade. Bij chique chocolatiers vind je deze

eieren nog steeds. Daarna volgden eerst volle chocolade eitjes en daarna ook de holle. De laatste

decennia werden kippeneieren massaal vervangen door chocolade paaseitjes.

…het ei als symbool van leven wordt beschouwd door vele geloven en culturen? Het verstoppen

ervan stamt uit de Germaanse traditie. Ze begraven eieren in akkers zodat deze akkers op hun

beurt vruchtbaar zouden worden.

…cacao eerst gedronken werd alvorens men er chocolade van maakte? Men voegde er suiker aan

toe. In de 17e eeuw was cacao een luxeproduct dat vooral gebruikt werd door de adel. Eind 18e

eeuw begon chocolade in prijs te dalen, zodat ook gewone mensen het konden kopen.

…de Belgische chocolade een hoger cacaogehalte heeft dan het Europese gemiddelde?

…er verschillende soorten chocolade bestaan? Er bestaat pure, melk- en witte chocolade, maar ook

roze chocolade. De roze chocolade heeft een roze kleur en de smaak van bessen. Zowel de kleur

als de smaak zijn afkomstig van de gebruikte cacaobonen en niet van toegevoegde kleur- en

smaakstoffen. Men noemt de roze chocolade ook wel

ruby chocolade.

…de ruby chocolade, ofwel de roze chocolade, ontdekt

werd in 2017 door de Belgische chocolademaker Barry

Callebaut?

…de eerste chocoladefabriek ontstond in 1728 in

Engeland?

…de eerste eetbare chocolade in 1847 gemaakt zou zijn

door de Britse Quaker Joseph Fry? De Quaker-families Fry, Cadbury en Rowntree waren twee

eeuwen actief in de chocolade-industrie.

…België wereldwijd bekend staat om zijn chocolade en dan in het bijzonder om zijn pralines? De

praline werd in België in 1912 uitgevonden door de bakkers van Neuhaus.

…Belgen, Zwitsers en Duitsers de meeste chocolade eten?

april 2023
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Oude liedjesOude liedjes
Jimmy Frey - Rozen voor Sandra

Refrein: Breng die rozen naar Sandra

Eer ze de stad verlaat

Breng die rozen naar Sandra

't Is misschien niet te laat

't Leven kon niet mooier zijn

Wonderzacht als een geheim

Wie had ooit gedacht

dat onze sterke liefde

eens verdwijnen kon

Met de avondzon

Refrein

Het gebeurde allemaal

Tussen gisteren en vandaag

Sandra gaf me nog een kans

maar 'k liet haar gaan,

hoewel haar blik me zei

Jij bent alles voor mij

Breng die rozen naar Sandra

Eer ze de stad verlaat

Breng die rozen naar Sandra

't Is misschien niet te laat

Breng die rozen naar Sandra

Eer ze de stad verlaat

Breng die rozen naar Sandra

't Is misschien niet te laat

Breng die rozen naar Sandra

Eer ze de stad verlaat

april 2023
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Welke groente laat de mensen huilen als de winter voorbij is?

'De lente-ui'

**********

Er zaten eens 2 vogeltjes in een nestje.

De ene zegt tegen de andere: "Lekker windje hé!"

De andere zegt: "Ja, zal ik er nog eentje laten?!"

april 2023

Lach van de maand
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Bernisse Becque

Bernisse werd geboren in Balegem op 19 november 1930. Ze komt uit een gezin met 4 dochters

waarvan zij de oudste is. Haar tweede zus is 2 jaar jonger en later kwam er nog een tweeling. Haar

ouders hadden een boerderij. Vanwege het grote gezin hielp Bernisse veel op de boerderij en haar

jongere zus hielp met het huishouden.

Als kind liep Bernisse school in Balegem, later vanaf jaar 14 tot 18 jaar volgde ze Beroepsschool in

Borsbeke. Eén van haar hobby’s was zwemmen.

In 1952 trouwde Bernisse met Achilles De Groote. Hij werkte als bediende aan de Spoorwegen in Gent-

St-Pieters. Hij had drieploegenstelsel. Omwille van zijn werk zijn ze verhuisd naar Scheldewindeke aan

het station.

Samen kregen ze 3 kinderen, 2 dochters en 1 zoon. Ze studeerden allemaal verder dus Bernisse had

haar handen vol. Bernisse werkte als huishoudster maar ook naaister voor familie en cliënteel. Ze stond

om 5u ’s ochtends op voor haar naaiwerk en rond 7u maakte ze de kinderen klaar.

Haar schoonouders waren ook landbouwers. Elk vrij moment ging Bernisse ook daar nog helpen met

het huishouden, vensters wassen…terwijl haar man zijn ouders hielp op de boerderij.

Bernisse kon goed autorijden en deed dat ook graag, zij was ‘de chauffeur’.

Ze was ook een bezige bij, naast het gezinsleven en het boerderijleven, zat zij ook nog oa in het bestuur

van de KVLV en zette zij zich steeds in voor anderen.

Bernisse verblijft hier nu sinds een maand op Afdeling De Lelie.

april 2023

Op de babbel bij...
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In de rubriek van de Pastoraal-Liturgische tinten deze maand willen we eventjes blijven

stilstaan bij de 'Heilige Driedaagse' of ook wel het 'Paastriduüm' genoemd (Witte Donderdag,

Goede Vrijdag, Stille Zaterdag).

Vooraleer Jezus als nieuwe Mens, als de Verrezene, met ons een nieuwe tijd ingaat, waarin

geen dood nog het laatste woord heeft, geeft Jezus ons driemaal een ‘laatste’ teken van

vervulling, drie laatste tekenen van ultieme liefdesgave:

- op Witte Donderdag, wanneer Jezus ons de

Eucharistie geeft, geeft Hij ons meteen te

verstaan dat Hij ons roept tot navolging in het

teken van consecratie en communie. De

consecratie van de eucharistieviering is het

antwoord op de uitnodiging van Jezus: "Blijf dit

doen (wat Ik nu doe) tot mijn gedachtenis".

Vanuit dit antwoord moet er dus ook een

‘navolgingsantwoord’ volgen: zich aan God

wijden, zich aan Hem verbinden. Onze

geloofsbeweging vanuit Witte Donderdag moet ons in grote dankbaarheid voor de Eucharistie

tot deze navolging brengen.

Met Palmzondag op 2 april begint dit jaar de

Goede Week die aan het verrijzenisfeest van

PASEN voorafgaat.

april 2023

Liturgische tinten
Pastoraal-
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- op Goede Vrijdag geeft Jezus ons een ander teken van liefdesgave: doorheen spot en lijden het

vertrouwen in God blijven bewaren. Kan Goede Vrijdag ons tot navolging brengen? Ja, dat kan!

Niet door lijden en kwaad zinvol te maken: dat heeft Jezus nooit gedaan!

Navolging van Christus – vanuit Goede Vrijdag – is navolging in het vertrouwend liefhebben. Ook

al is dit liefhebben soms lijden en achterlaten. Wie al eens iets ernstig tegengekomen is in het

leven, stelt zich altijd de waaromvraag.

Op zo’n momenten kan het 2 kanten uit: ofwel haakt men af, ontgoocheld en ontmoedigd in de

overtuiging dat God je in de steek heeft gelaten, ofwel brengt het je nog dichter bij God, vind je

steun in Zijn woorden. Soms is dat aanvaarding en berusting. Op Goede Vrijdag bidt Jezus tot de

Vader in deze woorden: “Vader, in Uw handen beveel Ik mijn Geest”.

We vertrouwen ons toe aan God die mede-lijdt met ons en ons Zijn medelijden betoont in

barmhartigheid.

- en ten slotte Stille Zaterdag. Dit is een verwachtingsdag. Het is ook de laatste dag van de

Veertigdagentijd. Veertig dagen groeien in liefdesvertrouwen doet ons uitkijken naar de volgende

dag. In het oude Psalmboek uit de Bijbel zong de psalmist het ons voor: “Ik zal verheugd om Uw

liefde juichen” (uit psalm 31). Hetgeen hij uitzong, staat in de toekomstige tijd: “Ik zal…”, en wat hij

zal doen in de toekomende tijd is: juichen!

Het is het ‘paasgejuich’ dat zal weerklinken. Het is op Stille Zaterdag vooralsnog ingehouden

vreugde. Deze vreugde inhouden hoeft maar voor één enkele dag. Op Paaszondag heffen we een

vreugdelied aan: "De Heer is waarlijk opgestaan, alleluia! om de Vader, de Zoon en de Geest”.

Met het hoogfeest van Pasen wordt aan ons, christenen, nog maar eens duidelijk gemaakt dat

Gods boodschap van geloof, hoop en liefde de sleutel is voor een vredevol leven. We weten het

allemaal, het is ons reeds meerdere malen verteld en voorgeleefd. Ook nu weer krijgen we

nieuwe kansen om het elk op onze manier waar te maken en aan anderen door te geven. We

worden opgeroepen om elkaar daarin te steunen. Het is en blijft een groeiproces, met vallen en

opstaan.

De opstanding van de Heer is meer dan een uniek gebeuren dat eens per jaar te vieren is.

Voortdurend, dag na dag, mogen verrijzenisgelovigen zelf opstaan uit hun falen en ontmoediging.

Voortdurend mogen, moeten zij met de Geestkracht van de Verrezen Christus hun medemensen

opwekken, steunen, oprichten. De Paasboodschap is geen vrijblijvende mededeling, maar een

oproep tot geloof dat de goddelijke Liefde bestaat en overwint!!

Christus leeft! Zalig Pasen!

april 2023
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Zahra werkt reeds een jaar bij ons op de dienst De Morgenster

als zorgkundige. Zahra is 23 jaar en woont samen met haar

vriend in Meilegem. Vanaf september 2023 hoopt zij naar

Scheldewindeke te kunnen verhuizen in haar nieuwe woning. Zij

komt elke dag met de koersiets naar het werk. Zahra is dan ook

een grote fan van de wielersport! Waar ze kan zal zij aan de

weg supporteren bij de grote koersen. De leukste vakantie voor

haar is een ietsvakantie, in de hoogste bergen!

Zij deelt dezelfde ietspassie met haar vriend. Dus van zodra ze

een momentje vrij zijn, klimmen ze op hun zadel en verhogen ze

hun cijfer van de kilometerteller. En ja hoor, ook door regen en

wind…

Hallo iedereen! Ik ben Annelies De Turck, ik word 37 jaar en ik werk

momenteel halftijds als zorgkundige op afdeling De Lelie. Sedert 2008

ben ik begonnen in de 'oude' Veldbloemen. Dan mochten we verhuizen

naar deze nieuwbouw, wat een spannende dag! Mijn twee grootmoeders

Julia Notebaert en Germaine Van Wetter heb ik hier ook mogen

verzorgen, wat een mooie periode was! Ik ben een Oosterzeelse, geboren

te Wetteren., nu woon ik in Dendermonde. Ben plusmama van Lotte (bijna

11 jaar) en Milan (bijna 2). Mijn ouders hebben een landbouwbedrijf 'Het

Paardenhof'. Ik ben de jongste van 4, heb 1 zus en 2 broers. In mijn vrije

tijd ben ik graag bezig met de kinderen. Voor de rest breng ik graag tijd

oor met mijn vriendinnen en shoppen. Voila, dit is mijn voorstelling, vele

groetjes!

Hallo iedereen! Ik ben Mariëlla, ik woon samen met mijn partner en onze 2

kindjes (Enaya 5 jaar en Elicia bijna 4 jaar). Ik werk hier al bijna 15 jaar als

zorgkundige, waar ik stiekem toch wel trots op ben.

In januari 202 0 ben ik hier in onze nieuwbouw gestart. Het was toen allemaal

spannend, een volledige nieuwe werkomgeving, nieuwe gezichten van personeel

en bewoners. Maar gelukkig vond ik snel mijn draai. Ik oefen mijn werk nog

steeds met een groot hart uit, 'jullie' onze bewoners met veel respect behandelen

is voor mij hele belangrijk. Ik hou er ook van enthousiast mijn dag te laten

verlopen. Wie lacht er nu niet graag e? Verder hou ik van muziek, sport, op reis

gaan, momentjes met vriendinnen, het enthousiasme van mijn kindjes! Nu we in

het lenteseizoen zitten , genieten van de vogeltjes horen luiten, de zon zien

opkomen, we moeten ook kunnen genieten van de kleine dingen in ons leven.

Veel liefs, Mariella

OP DE WERKVLOER BIJ...

april 2023
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Fit en gezond

Je bent de
uitdaging
aangegaan,
super!

Een overheerlijke GROENE SMOOTHIE
Ingrediënten recept:

• 150 gr. gewassen spinazieblaadjes

• 1 groene appel

• sap van 1 citroen

• 1 groene kiwi

• handvol blaadjes basilicum

• 1 banaan

Dit alles mixen in de blender, en proeven maar!

Waarom is een groene smoothie gezond?

Groen is een rare kleur om te drinken, zullen sommigen denken. Maar

de groene kleur in vruchten en groenten duidt op veel aanwezigheid

van Chlorofyl. Deze stof draagt bij aan een gezond darm- en

maagkanaal, een sterk immuunsysteem en een goed zuurstofgehalte

in ons bloed.

Omdat je ook de ingrediënten rauw verwerkt, zijn de vitamines en

mineralen door verhitting nog niet allemaal vervlogen.

Doordat je deze mixt tot een vloeibaar drankje, ben je geneigd om dit

ook te drinken als een drankje.

Het is echter beter om dit te eten met een klein lepeltje: zo neem je

hap per hap in en geef je de smoothie de kans om te vermengen met

speeksel. Om de voedingsstoffen in koolhydraten goed te kunnen

opnemen, dienen deze namelijk goed vermengd te worden met

speeksel alvorens het de maag bereikt.

Spinazie onder het vergrootglas bekeken: rauwe spinazie bevat veel

kalium, ijzer en calcium.

Kalium is een mineraal met een belangrijke rol in het menselijk

lichaam. Het is onder meer betrokken bij de regeling van de bloeddruk

en bij de overdracht van zenuwprikkels.

Calcium is de bouwsteen voor de aanmaak van botweefsel. Calcium is

dus belangrijk voor de opbouw en het onderhoud van je botten en je

gebit. Verder heb je het ook nodig voor een goede werking van je

zenuwen en spieren.

IJzer is een mineraal dat onder andere belangrijk is voor de vorming

van hemoglobine, een onderdeel van rode bloedcellen. Rode

bloedcellen vervoeren zuurstof door ons lichaam.

Beweeg en leef!

Beginpositie:

Zit rechtop op een stoel.

Beweging:

Tik met de linker elleboog

op de rechterknie. Tik

daarna met de

rechterelleboog op de

linkerknie.

Doe dit 6x aan elke kant.

april 2023
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DeMEN(S)tieDeMEN(S)tie
Dementiecartoons

april 2023
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Bedankingsfeest voor de vrijwilligers!
Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde!

Week van de vrijwilliger werd gevierd met een mooi bedankingsfeest voor al onze vrijwilligers. Zij

hebben dit meer dan verdiend voor hun grote inzet. 'Bedankt voor wie je bent, voor alles wat je doet,

altijd recht uit het hart en nooit omdat het moet!' Met dank aan onze kokkin Hilde voor een prachtig

koud buffet met alles op en aan! Aansluitend een prachtige taart met een toepasselijke print!

Tot slot kreeg elke vrijwilliger een persoonlijk

genaamtekende schort. Een welverdiende attentie!

april 2023
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Hindernissenparcours buiten tijdens de ‘Week van de
valpreventie’.

Van 24 april tem 28 april vindt de ‘week van de valpreventie’ plaats.

Gedurende de hele week staat BEWEGEN met onze ouderen centraal. Eind april kan het al

mooi weer zijn en daar maken we graag gebruik van!

De ergotherapeuten en kinesisten zullen dan ook iedere dag werken rond bewegen,

veiligheid, vitaminesrijke voeding, en er zal een hindernissenparcours rond het

woonzorgcentrum uitgestippeld worden.

Tijdens dit parcours worden alle zintuigen geprikkeld.

Snuif de frisse buitenlucht. Luister naar de natuurgeluiden van vogeltjes. Kijk goed

rondom jou naar de mooie natuur die aan het veranderen is, bloemetjes beginnen te

bloeien, zie hoe de eerste frisgroene blaadjes verschijnen op struiken en bomen. Voel aan

de hagen die beginnen uit te schieten. Proef op het einde van de week van iets lekkers als

beloning.

Ontspan, geniet, laat je zintuigen werken en wordt gedurende het parcours één met de

natuur!

N
A

A
R

 B
U

IT
E

N
 IN

 A
P

R
IL

Jaarthema

april 2023
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Poëzie ' de natuur in april'

april 2023
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We vieren mee met...
De jarigen van april worden gevierd op 24 april op de afdelingen

Proiciat aan:

IN DE
KIJKER

Remue Ilda

Waterloos Eddy

Goeminne Leo

Jolie Annie

De Loore Alma

02/04/1933

10/04/1941

10/04/1940

17/04/1959

24/04/1936

FAMILIE KASTJES

90 jaar

82 jaar

83 jaar

64 jaar

87 jaar

In de leefruimte, onder de televisie, hebben we een “ Familie- kastje”

gemaakt. Dit kastje is gemaakt om tijdens het bezoek bij jullie familielid

een extra invulling te geven, of de allerkleinsten aan het werk te zetten J.

We gaan de inhoud geregeld aanpassen en vernieuwen. Momenteel zijn er

inkleurplaten en kleurpotloden aanwezig, een ganzenbord, het spel

scrabble, kaartspel en quizvragen. Letten jullie er wel op dat de spullen

telkens terug in de kast gelegd worden?

Ook stellen we de tovertafel in de snoezelruimte op afdeling De Lelie ter

beschikking. Een handleiding kan je ook in het familie-kastje vinden.

Als jullie nog aanvullingen of suggesties hebben voor dit kastje, laat het

ons weten!

Groetjes van het animatie-ergoteam.

april 2023
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Train je brein

OPLOSSING OP ZIJN KOP
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APRIL

WAT HEEFT DE TOEKOMST IN PETTO?

CHOCOMOUSSE maken met Soie maandag 3 april om 9u30
Helpen jullie graag mee ? Iedereen welkom om 9u30 op afdeling De Morgenster.

HANDWERKCLUB maandag 3 april
Iedereen welkom op de handwerkclub op afdeling De Lelie om 14. Wil je breien, haken of een ander
handwerk leren kennen? Kom gerust een kijkje nemen!

PAASONTBIJT woensdag 5 april
Jullie worden verwend met een uitgebreid paasontbijt op eigen afdeling! Vanaf 9u zal jullie tafeltje gedekt
staan en kunnen jullie volledig genieten van een heerlijk ontbijt in Paassfeer!

PAASVIERING donderdag 13 april. Om 14u vindt er een Paasviering plaats met Diaken Peter in de
cafetaria. Voor de aanwezigen wordt er aansluitend een dessertbordje met kofie voorzien ter plaatse.

FEESTMAALTIJD dinsdag 18 april
Op dinsdag 18 april worden jullie culinair verwend met een 'Spaans' feestmaal. Laat jullie verrassen en
onderdompelen in de Zuiderse smaken en geuren van Spanje. Start om 10u30 met een aperitief,
feestmaal vindt plaats op jullie eigen afdelingen.

VOORSTELLING start nieuwbouw ' De Beweging' op donderdag 20 april
Om 16 wordt de nieuwbouw gepresenteerd aan de geïnteresseerde bewoners en latbewoners. Dit
gepaard gaande met een hapje en een drankje in de cafetaria.

START WEEK VAN DE VALPREVENTIE!

Tijdens deze week staan we nog eens stil bij hoe we een valincident kunnen voorkomen. Vaak kan je hier
zelf goed bepalen: stevig omsloten schoeisel, de loophulpmiddelen goed gebruiken, gezonde voeding en
dagelijks bewegen om de spierkracht te onderhouden. Er zal een hindernissenparcours uitgestippeld
worden door de ergotherapeuten en kinesisten.

VERJAARDAGSFEEST maandag 24 april
De jarigen van de maand worden gevierd op eigen afdeling. Deze keer hebben we gekozen om poffertjes
te bakken. Laat het jullie smaken! Iedereen welkom vanaf 14u.

SMOOTHIES maken dinsdag 25 april
Kaat zal ons 2 lekkere smoothies leren ontdekken, benieuwd hoe het smaakt? Iedereen welkom om 14 u
op de afdeling.

AFSLUITEN week van de valpreventie met iets lekkers! Na jullie inspanningen van deze week om zoveel
mogelijk te bewegen, hebben jullie iets lekkers verdiend.. Kaat maakt rodevruchtentaart en er zal ook
fruitsla voorzien zijn! Smakelijk!

- Donderdag 4 mei: Breisalon in De Rots
- Woensdag 10 mei: bezoek aan het kerkhof
- Vrijdag 12 mei: modeshow in de cafetaria
- Dinsdag 16 mei: Bedevaart Oostakker
- Maandag 22 mei: schooltje van Oombergen op bezoek
- Dinsdag 23 mei: feestmaaltijd
- Vrijdag 26 mei: Verjaardagsfeest
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