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Beste bewoner en familie,

Zoals u misschien wel weet, werkt het woonzorgcentrum waarin u
verblijft nauw samen met enkele andere woonzorgcentra uit de regio. Het
gaat hier in totaal om vijf woonzorgcentra die gelegen zijn in drie
verschillende fusiegemeenten: in Brakel is dat het Sint -Franciscustehuis,
in Oosterzele is dat WZC OLV Ter Veldbloemen en WZC De Zilverlinde en
in Haaltert is dat WZC Sint- Jozef en WZC Sint- Anna.

Al deze woonzorgcentra zijn ondergebracht in dezelfde organisatie, met
name VZW Groep Sint -Franciscus. Bedoeling hierbij is dat de betrokken
woonzorgcentra via onderlinge samenwerking – waar nodig en mogelijk –
mekaar ondersteunen en bijstaan. Zodoende hopen we de zorg aan al
onze bewoners blijvend te kunnen verbeteren.

Het huiskrantje dat u momenteel in handen hebt, is een concreet
voorbeeld van zo’n onderlinge samenwerking. De redactieteams van de
vijf woonzorgcentra hebben de handen in elkaar geslagen en zijn zo tot
een totaal nieuwe formule gekomen. Hierdoor oogt het huiskrantje
mooier en professioneler. Daarbij is er uiteraard ook voor gezorgd dat de
eigenheid van elke instelling gerespecteerd blijft:

• Zo blijft elk huiskrantje zijn naam behouden (in het Sint-
Franciscustehuis is dat “De Bloesem”, in OLV Ter Veldbloemen
“Ons Veldbloempje”, in De Zilverlinde “Het Zilverkrantje”, in Sint-
Jozef “Het Brielkrantje” en in Sint -Anna “Made-liefje”).

• Op inhoudelijk vlak blijft het nieuws uit eigen huis uitgebreid aan
bod komen.

Wij hopen dat deze nieuwe formule aanslaat en wensen u alvast veel
leesgenot toe !

Het Directiecomité van VZW Groep Sint -Franciscus (Christian Geenens,
Leen Van Der Linden, Jan De Maeseneire, Jean-Marie Van Cauwenberge,
Helga De Pelsmaeker en Wim Vercruyssen).
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De kerstmarkt in ons tehuis op 9 en 10
december was alweer

een succes. Ondanks het slechte weer
konden

toch heel veel mensen de gezellige
kerstsfeer

opsnuiven, geschenken kopen, genieten
van lekkers en een mooi familieportret

laten maken.

Een knuffel doet altijd deugd...

De actie van Music For Life ten voordele

van De Kleppe bracht maar liefst €1300

op.

Een warme dank aan iedereen die deze

actie heeft gesteund en proiciat aan de

organisatoren.



Op 6 december waren de Sint en zijn

Pieten van de partij.

De allerkleinsten werden verwend.

Begin december startte de irma Wijckaert met de

bouw van de vervangingsnieuwbouw met 30

woongelegenheden.

Op de foto hieronder ziet u hoe het nieuwe gebouw er

zal uitzien.
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Voor de wist-je-datjes van deze maand, verdiepen we ons in de
wondere wereld van de dieren…

WIST JE DAT….
… een krokodil zijn tong niet kan uitsteken?

… een mier 50 maal zijn eigen gewicht kan tillen, 30 maal zijn eigen gewicht
slepen en dat hij altijd op zijn rechterzijde valt als hij vergiftigd is?

… ijsberen linkshandig zijn?

… als je een goudvis lang genoeg in een donkere kamer zet, hij wit wordt?
(Niet doen, ok?)

… vlinders met hun poten proeven?

… een kakkerlak elke 15 minuten een wind laat en
9 dagen in leven kan blijven zonder zijn hoofd, daarna sterft hij van de
honger?

… je een koe wel een trap omhoog krijgt, maar niet omlaag?

… een honingbij 5 ogen heeft?

… een gemiddelde hond de hele tijd slaapt als zijn baas weg is?

… papegaaien bijna alles kunnen eten wat mensen ook eten, behalve
chocolade en avocado? Deze laatste zijn beide heel erg giftig en kunnen
fataal zijn voor papegaaien.

… katten twee derde van hun tijd slapend doorbrengen? Mensen slapen één
derde van hun tijd. Katten zijn over het algemeen echter lichtere slapers. Ze
worden sneller wakker bij een mogelijk bedreigend geluid.

Wist je dat?Wist je dat?



Oude liedjesOude liedjes

DRIE KONINGEN

Drie Koningen, Drie Koningen,
geef mij een nieuwe hoed.
Mijnen ouwe is versleten,
mijn moeder mag 't niet weten,
mijn vader heeft het geld
op de rooster geteld.

Kennen jullie deze nog?

ER KWAMEN DRIE KONINGEN

Er kwamen drie koningen met ene ster
Er kwamen drie koningen met ene ster
Zij kwamen van bij en zij kwamen van ver
Zij kwamen van bij en zij kwamen van ver

Zij kwamen de hoge berg opgegaan (2x)
Zij vonden de sterre daar stille staan (2x)

Wel sterre, gij moet er zo stille niet staan (2x)
Gij moet er met ons mee naar Bethlehem gaan (2x)

Naar Bethlehem binnen die schone stad (2x)
Waar Maria met haar klein kindeke zat (2x)

Zij gaven dat kindeke menigvoud (2x)
Van wierook en mirre en rode ijn goud (2x)
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Hotelreceptionist: "De kamer kost € 50 per nacht. Maar het is slechts € 10 als je

zelf je bed maakt."

Gast: "€ 10 is goed voor mij, ik maak het bed zelf wel."

Hotelreceptionist: "Goed zo, ik haal wat planken en nagels..."

*******

Twee zwervers slenteren samen door het stadspark.

Bij een bankje houden ze halt en gaan zitten.

Eén van de twee haalt 20 eurocent uit zijn zakken en legt het naast hem op de

bank.

Nu en dan kijkt hij er even naar en daarna zit hij met een grote glimlach ier om

zich heen te kijken.

De ander merkt het vreemde gedrag op en vraagt: "Waarom doe je dat?"

Hij antwoordt: "Ach, weet je, het is zo'n ijn gevoel te weten dat je wat geld op de

bank hebt..."

*******

Twee vrouwen waren eens aan het opscheppen over hun kleuters van 3 jaar.

De eerste zei: "Mijn zoon kan zijn voornaam al lezen!"

De tweede wilde niet voor haar onderdoen en zei:

"Wel, mijn zoontje kan zijn voornaam zelfs al achterstevoren lezen!"

Verschrikt vroeg de eerste: "Aja? En hoe heet hij dan wel?"

Waarop de tweede antwoordde: "Bob!"

Lach van de maand



Hoe kijk je terug op de periode die je gewerkt hebt in het Sint-Franciscustehuis?

Marleen: Ik ben begonnen met werken op 18 november 1998 en heb voornamelijk gewerkt op De

Eikenberg. Ik kijk terug met veel voldoening naar mijn periode hier in het woonzorgcentrum. Ik

hield van het contact met de bewoners en collega’s en zal dit dan ook heel hard missen.

Rita: Het was voor mij een leuke periode. Ik deed mijn job graag , had toffe collega’s, heb veel

bewoners geholpen en ook hun familie leren kennen.

Bert: Met heel veel voldoening, warmte en heel veel goede herinneringen blik ik terug. Helaas

waren er ook wel verdrietige momenten. Mijn oprechte dank aan de directie, de zusters en

natuurlijk de collega’s!

Wat zijn je plannen na je pensioen?

Marleen: Ik ga niet te veel plannen maken maar vooral genieten samen met mijn echtgenoot en

kinderen.

Rita: Nu ga ik vooral genieten, op reis gaan en wat helpen in het café van mijn zoon.

Bert: Geen grootse dingen, genieten en we zien wel!

Vertel een memorabel moment uit je carrière.

Marleen: Ik heb bewoners verzorgd die zich mijn geboorte nog herinnerden. Dat schept een

speciale band. De vele uitstappen met de bewoners en collega’s zullen me altijd bijblijven.

Rita: Er was eens een zoon die elke dag bij zijn moeder kwam en iedere keer nam hij ons beet. Op

een avond hebben wij hem ook een poets gebakken. We hebben de mouwen van zijn vest dicht

genaaid. Toen hebben we veel plezier gehad.

Bert: Eéntje uit mijn beginperiode. Vroeger was er een zuster die zich op 28 december (Onnozele

Kinderdag) verkleedde. Hilarisch was het toen de zuster op dienst verscheen in korte rok en

bontjas!

Bert Viville

Monitor Het Acaciaplein
42 jaar dienst

Marleen Haustrate

Logistieke functie/ zorgkundige
19 jaar dienst

Rita Pessemier

Zorgkundige
23 jaar dienst
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Op de eerste dag van het

nieuwe jaar vieren wij het

feest van Maria, de Moeder

van God. Zij is het toonbeeld

van alle biddende mensen.

Bij het begin van het nieuwe

jaar is het gepast dat we

Maria bekijken als voorbeeld

van het belang dat het

moederschap voor de

mensheid heeft.

Onze gedachtenis aan de

Moeder van de Heer, en onze

verering voor haar, vormen

als het ware een ‘rode draad’

doorheen het liturgisch jaar.

We zullen de geboorte van

Maria gedenken en haar

tenhemelopneming.

We zullen de belangrijke

gebeurtenissen gedenken

waarbij Maria – in het

Evangelie – het voortouw

neemt:

• de boodschap van de

engel aan Maria, op het

feest van de

aankondiging van de

geboorte van de Heer

• het bezoek van Maria

aan Elisabeth, waarbij

Maria haar Magniicat

uitzingt

• Maria aan de voet van

Jezus’ kruis, Onze-

Lieve-Vrouw van

smarten.

We zullen Maria vieren met

de ‘grote namen’ die de Kerk

haar doorheen de eeuwen

heeft toegedicht: Maria

Onbevlekt Ontvangen en

Maria, Moeder en Middelares

van genade.

Laten wij, met Maria, bij het

begin van dit nieuwe jaar, de

Heer danken om het jaar dat

voorbij is en Zijn zegen

vragen over ons allen.

Op het feest van de

Openbaring van de Heer – 6

januari (in de volksmond

Driekoningen) mogen we

elkaar veel wijsheid

toewensen in dit nieuwe jaar.

De drie wijzen waren geen

mensen die alles wisten.

Zij worden “wijzen” genoemd

omdat ze heel nederig in het

leven raad durfden vragen.

Een nieuw jaar wordt klokslag middernacht ingeluid. Elk

nieuw jaar dient zich aan als een jaar vol beloftes: opnieuw

twaalf maanden, ons geschonken, om doorheen lief en leed,

doorheen blijheid en zorgen, te groeien in geloof. Het is

daarbij een mooie traditie dat we elkaar in deze maand

voortdurend goede woorden van zegen en geluk zullen

toezeggen. Maar laten wij vooreerst de Heer danken bij de

overgang van het oude naar het nieuwe jaar, voor de

vreugdevolle dagen die er zeker waren. Ongetwijfeld waren

er ook moeilijke momenten, dit is nu éénmaal het leven…

We hopen dat 2018 goed en voorspoedig mag zijn voor ieder
van u! Zalig en gelukkig nieuwjaar.

Januari 2018 - ONZE BESTE WENSEN!

Liturgische tinten
Pastoraal-



Mensen die niet met de pretentie rondlopen dat ze reeds alles weten, maar die in het leven raad

vragen, zijn daarom geestelijk zeer gezonde mensen. We mogen hen ook “wijzen” noemen.

Psalm 145

Goed is Hij, hoe heilzaam, een koning die voedt en laaft,

een genade voor alles wat leeft.

Kom je te vallen, word je verdrukt,

getroffen richt Hij je op.

Alles heeft zijn aandacht,

de dieren en de bomen, de heuvels en het gras.

Gezongen moet er worden, gezongen het hoogste lied.

O God, onvolprezen,

mijn leven lang zal ik U roemen, zo vol is mijn hart van U.

Wie Gij zijt, men zal het van mij horen

in de meest lovende taal.

Koning zijt Gij, koning tot in alle eeuwigheid.

Een Koning die voedt en laaft.
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GEBOORTES

Maria Van Petegem (Het Acaciaplein) is overgrootmoeder

geworden van een meisje genaamd Louise.

Zij is geboren op 5/12/2017.

NIEUWE MEDEWERKER

Lieselot Verpoest, kinesitherapeute

Tine De Vleeschauwer, keukenhulp

OVERLIJDENS

Alice De Smet

André Houck

Germain Vandenbossche

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

4/12/2017

11/12/2017

17/12/2017

Lief

leed



BEWEEG EN LEEF!

Beginpositie

In zit, met de voeten op de grond.

Beweging

Afwisselend een opwaartse
beweging maken
met het onderbeen.
10x
5 x links en 5x rechts

Eindpositie

Terug de benen naar beneden
en de voeten op de grond
plaatsen

Fit en gezond

Je bent de
uitdaging
aangegaan,
super!

GEHOORPROBLEMATIEK

Veel senioren merken dat ze zwakke of hoge geluiden niet goed

meer horen en dat ze minder gemakkelijk aan gesprekken

kunnen deelnemen of volgen. Enkele van de boosdoeners die

het volgen van gesprekken bemoeilijkt, zijn de

achtergrondgeluiden zoals muziek, belletjes, spelende

kinderen,...

Deze zogenaamde ouderdomsslechthorendheid ontwikkelt zich

vaak zo langzaam dat u het zelf nauwelijks merkt. Het is een

normaal verouderingsverschijnsel. Wanneer het gehoorverlies

als storend wordt ervaren omdat u gesprekken moeilijker kunt

volgen, moeite hebt om iemand aan de telefoon te verstaan

enz., is het raadzaam om contact op te nemen met een

gehoorspecialist of je huisarts. Zij kunnen u dan advies

verstrekken over de mogelijke hoortoestellen die er op de

markt zijn. Het is ook raadzaam niet té lang te wachten om hulp

te vragen omdat het nu eenmaal meer tijd vergt als senior om

het gebruik van het toestel te leren kennen.

Signalen van gehoorverlies:

• De radio en tv moeten steeds

luider gezet worden.

• Telefoneren wordt moeilijker.

• U hoort de telefoon niet.

• Zachte geluiden zijn slecht te horen, maar harde kunnen juist

erg hinderlijk zijn.

• Het is lastig om te bepalen uit welke hoek een geluid komt.

• U gaat zelf luider gaan praten.

Tips om de gehoorproblemen te reduceren:

• Een gehoorapparaat aanschaffen.

• Laat mensen weten dat je slechthorend bent.

Naar bezoek toe:

• Schreeuw of roep niet.

• Praat niet te snel.
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Kent u het verschil tussen dementie en

vergeetachtigheid? Volgende signalen

tonen het verschil aan:

Niet op een woord kunnen komen of vergeten

waar de wagen geparkeerd staat, wil nog niet

zeggen dat je aan dementie lijdt. Iedereen

heeft wel eens momenten waarop zijn

geheugen hem of haar even in de steek laat.

Gelukkig zijn dit meestal geen signalen die

wijzen op dementie.

Geheugenproblemen waar iedereen wel eens

last van heeft:

- Even niet op een woord of een benaming

voor iets kunnen komen.

- Vergeten waar je een voorwerp gelaten

hebt.

- Enkele minuten moeten nadenken,

vooraleer je je herinnert waar je de wagen

hebt geparkeerd.

- De trappen oprennen om dan boven

aangekomen, vergeten te zijn wat je er wilde

doen.

Deze zaken zijn dus niets om je zorgen over te

maken. Factoren als stress, een gebrekkige

nachtrust of een depressie beïnvloeden

namelijk ook het geheugen.

Wanneer volgende gebeurtenissen zich

voordoen, moet je wel uitkijken en de

geheugenproblemen opvolgen. Psychologen

raden bij deze verschijnselen aan om een

dokter te raadplegen. Uitkijken bij volgende

kenmerken:

- De naam van een familielid of vriend

vergeten.

- Objecten geregeld op een verkeerde plek

plaatsen en keer op keer vergeten waar je ze

hebt gelaten.

- Iemand na dertig minuten dezelfde vraag

stellen.

- Moeite hebben met het herkennen van

woorden, vormen of kleuren.

- De weg niet meer weten op vertrouwde

plekken.

- Verschillende taken die je voorheen wel

gelijktijdig kon uitvoeren, nu niet meer

tegelijkertijd kunnen afhandelen.

- De persoonlijkheid die verandert.

Bijvoorbeeld een erg sociale en praatgrage

persoon, die in zichzelf keert en introvert

wordt.

Deze signalen kunnen een voorbode voor

dementie zijn, al kunnen ze ook nog steeds

het resultaat zijn van stress, slaaptekort of

verdriet.

Maar bij onderstaande gedragskenmerken, is

er meer aan de hand.

Symptomen van dementie:

- Niet herkennen van vrienden en

familieleden.

- In de war zijn over tijdstippen en locaties.

- Niet meer in staat zijn om de functie van

een alledaags voorwerp te omschrijven.

- Dagelijkse normale dingen niet meer

kunnen inschatten, zoals zomerkleren dragen

in de winter.

- Vergeten hoe dagelijkse taken uitgevoerd

moeten worden. Zo heeft een persoon met

dementie moeite met het gebruik van een

wasmachine, kofiezet,…

- Voorwerpen op de allervreemdste locaties

opbergen (zoals een handtas in de koelkast).

- Verward geraken over familierelaties,

bijvoorbeeld kleinkinderen aan de juiste

ouders te linken of een zoon als broer zien,….

- Er nauwkeurige herinneringen op nahouden

uit de kindertijd, maar recente

gebeurtenissen enkel vaag, of zelfs niet,

kunnen herinneren. (Bron Knack 04/04/16)

DeMEN(S)tieDeMEN(S)tie
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“Woar is den tijd”, deze uitdrukking staat ongetwijfeld met stip in de top 3

der favoriete uitspraken van jullie, bewoners, senioren, vrienden uit den tijd waar

“alles beter was”, of beter den tijd waar” alles anders was”.

Waar is de tijd gebleven?
Ze zeggen dat hij vliegt.

Maar...
stil nu,

wacht eens even,
ik ben blij dat hij mij

zoveel lieve herinneringen liet!
"Ouderen mijmeren maar wat graag over vroeger toen ge overdag nog een danske

kon placeren, toen de kinders nog veilig op de stroate konden spelen, toen de

peerden nog op het land werkten , de kinders nog thuis gekocht werden en “meneer

doktoor” en “meneer de paster” beslisten wat er mocht en wat niet."

Alles heeft zijn tijd en iedereen heeft zijn eigen herinneringen aan die goeie oude tijd.

Dit jaar gaan we met jullie op weg. We gaan in “ Woar is den tijd” op zoek naar den

tijd van toen. De tijd toen jullie je eerste liefde beleefden, de tijd toen de eerste TV in

huis kwam, de tijd van jullie Eerste en Plechtige Communie. Kortom alle mijlpalen in

jullie leven uit lang vervlogen tijden zullen aan bod komen.

We hebben ons jaar opgedeeld en de volgende thema’s zullen aan bod komen:

Januari/februari: Mijn grote liefde

Maart/ april: Mijn eerste TV

Mei/juni: Mijn Eerste/Plechtige Communie

Juli/Augustus: Mijn meest memorabele vakantie

September/oktober: Mijn eerste auto

November/december: Mijn eerste werk

Jaarthema
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'
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MaandthemaMaandthema
Doe met ons mee!

In januari en februari komt “ Mijn grote liefde” aan bod in het kader van ons nieuwe jaarthema

“ Woar is den tijd”.

Wij hoorden al vele mooie verhalen van jullie over de leuke bals waar er druk gespeculeerd

werd wie de beste partijen waren en of zij nog vrij waren.

In januari willen wij dat gevoel nog eens terugbrengen en organiseren wij een groots bal

waarop jullie welkom zijn in mooiste kledij en een prachtig zelfgemaakt corsage aan de pols.

Ook zullen wij op alle afdelingen langskomen met onze grote liefdesquiz. Hier zijn geen grote

prijzen mee te verdienen, echter de beloning zal des te leuker zijn bij het denken aan al die

prachtige gebeurtenissen. We verwachten immers van jullie antwoorden op de vragen “Wie

was jouw grote liefde?”, “ Hoe verliep je trouwfeest?” “ Vierden jullie je jubileum?”

Deze nostalgische en romantische namiddagen gaan door op de afdelingen:

11 januari: De Eikenberg

22 januari: Het Rozenhof

23 januari: De Korenbloem

26 januari: De Beukendreef

29 januari: Het Acaciaplein

15 februari: Ter Tulpen



1 januari: GELUKKIG NIEUWJAAR

Albertine Van Cauwenberghe
Georgine De Geyter
Honoré Dauw
Denise Vandecatseye
Mariette Van Caenegem
Ghislaine Faingnaert
Bernice De Boom
Gustaaf Keppens
Edmond Cromphaut
Adrienne Vlamings
Germaine Van Huffel
Christine Matthijs
Roger De Sitter
Willy Galland
Anna Baele
Paula Goeffers
Tie Poppe
Laura Vander Haegen
Zulma Schiettecatte
Gaby Rubbens

Wij wensen jullie voorspoed,
geen regen, maar zonneschijn,
geen verdriet, maar vreugde,
een goede gezondheid,
veel vriendschap.
In het kort gezegd: een gelukkig 2018.

JANUARI

De jarigen van januari worden gevierd op 29 en 30 januari.

Proiciat aan:

03/01/1932
03/01/1924
06/01/1937
07/01/1920
10/01/1942
11/01/1931
12/01/1934
14/01/1927
16/01/1926
17/01/1927
19/01/1933
20/01/1949
22/01/1941
23/01/1930
25/01/1942
25/01/1929
25/01/1926
26/01/1922
26/01/1927
30/01/1929
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Op 4 januari komen ‘De Macekliers’ langs in De Wijngaard om 15u. Deze koningen komen
sterzingen.

8 januari: NIEUWJAARSDESSERTENBUFFET

4 januari: MACEKLIERS

We klinken op het nieuwe jaar tijdens een dessertenbuffet op 8 januari op jullie
afdeling.

18 januari: NIEUWJAARSBAL

Geniet van de feestmaaltijd: op het menu een voorgerecht, hoofgerecht en dessert. Dit
alles vergezeld van wijnen. Alvast smakelijk!

22 januari: BINGO

Een echt bal als weleer! Wie wil dat niet nog eens herbeleven? Geniet van de muziek,
mooie kledij en corsages!

Kom je geluk wagen tijdens de bingo. Wie niet waagt, niet wint...

26 januari: ONTBIJTBUFFET

Op 26 januari organiseren we een nieuwjaarsonbijt. Iedereen is welkom in De Wijngaard of
op elke afdeling van Het Park van 8u tot 10u.

WAT HEEFT DE TOEKOMST IN PETTO?

11 januari: HANDWERKCLUB

Voor de handwerkclub moet je op Ter Tulpen zijn.

• Op 6 februari bakken we wafels ter gelegenheid van Lichtmis.

• We vieren carnaval op 8 februari met Dj Koen.

• Op 14 februari is het Aswoensdag en begint de Vasten.

• Het Contactkoor is gepland op 19 februari.

• We vieren Valentijn op 20 februari met een lekker diner.

15 januari: CONTACTKOOR

Het contactkoor heeft deze keer als thema 'het nieuwe jaar en goede voornemens '.

16 januari: FEESTMAALTIJD



WZC SINT-FRANCISCUS

OKTOBER 2017 11

Train je brein

Doolhof

Rebus van de maand

Oplossing
op zijn kop: Rebus:

Ik wens je voor de dag van morgen
veel geluk en weinig zorgen.
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