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BIJ HET BEGIN VAN DE LENTE

Kennen jullie dit gedicht nog van Herman Gorter? Hij is vooral bekend

geworden door zijn gedicht van epische lengte Mei (1889). De

openingsregel van dit gedicht, 'Een nieuwe lente en een nieuw geluid'

is een staande uitdrukking geworden.

Een nieuwe lente en een nieuw geluid:

ik wil dat dit lied klinkt als het geluit,

dat ik vaak hoorde voor een zomernacht,

in een oud stadje, langs de watergracht.

In huis was 't donker, maar de stille straat

vergaarde schemer, aan de lucht blonk laat

nog licht, er viel een gouden blanke schijn

over de gevels van mijn raamkozijn.

Dan blies een jongen als een orgelpijp,

de klanken schudden in de lucht zoo rijp

als jonge kersen, wen een lentewind

in 't boschje opgaat en zijn reis begint.

Hij dwaald' over de bruggen, op den wal

van 't water, langzaam gaande, overal

als 'n jonge vogel luitend, onbewust

van eigen blijheid om de avondrust.

En menig moe man, die zijn avondmaal

nam, luisterde, als naar een oud verhaal,

glimlachend en een hand die 't venster sloot,

talmde een pooze wijl de jongen loot.

Zóó wil ik dat dit lied klinkt, er is één

die ik wèl wenschte dat mijn stem bescheen

met meer dan lachen van haar zachte oog...

HERMAN GORTER (1864-1924)

MAART 2018
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Sommige spelletjes zorgen
voor veel leute!

Chiwawa 'Chihua' op bezoek...
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De 28 kg beslagwafels werden alweer gebakken
door onze enthousiaste vrijwilligers.

MAART 2018
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Eveline en Alfons werden op 8 februari gekozen tot Prinses

en Prins Carnaval 2018. Ambiance van de bovenste plank!

De hernieuwing van de
huwelijksbeloften op 15/02/2018 was
een onvergetelijke gebeurtenis voor de
paren, hun familie en alle aanwezigen.

MAART 2018
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WIST JE DAT...

... het woord ‘lente’ afstamt van het woord ‘lang’? Dit heeft te maken

met het langer worden van de dagen.

… het in de lente aan de zee veel zonniger is dan in het binnenland?

De zon schijnt daar wel 60 uur extra.

… de dagen langer worden in de lente en het zonlicht sterker? Dit

heeft als gevolg dat de mens dopamine en serotonine aanmaakt. Dit

zijn stofjes die een opgewekt gevoel van vreugde teweeg brengen. Je

voelt je dus vaak gelukkig in de lente!

… de maand maart is vernoemd naar Mars, de Romeinse god van de

oorlog?

… een lange boswandeling of ietstocht stress reduceert?

… zowel land- als waterzoogdieren een winterslaap kunnen houden?

De dieren ontwaken in de lente uit hun winterslaap en kruipen uit

hun slaapplek om te gaan eten.

… de gemiddelde lentetemperatuur 8.9 graden is?

… roodborstjes bijna het hele jaar door zingen? Maar in de lente zingen

ze het hardst, langst en indringendst. Het heeft te maken

met het afbakenen van hun territorium.

… op het zuidelijk halfrond nu de herfst is begonnen? Het noordelijk

en zuidelijk halfrond zitten altijd in het tegenovergestelde seizoen van

elkaar.

…het jaar in eerste instantie in maar 2 seizoenen was verdeeld?

Namelijk de winter en de zomer. Gelukkig hebben we nu ook de lente

en de herfst!

…een hoop mensen toch wat meer negatief naar de lente uitkijken?

Lente betekent voor een hoop mensen namelijk ook weer last van

hooikoorts hebben.

6 MAART 2018
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Oude liedjesOude liedjes
Peter De Koning - 't Is Altijd Lente In De Ogen Van De Tandartsassistente

Refrein:

't Is altijd lente in de ogen van de tandartsassistente

't Is altijd lente in de ogen van de tandartsassistente

Voor de patiënten van d'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 m'n tanden kwijt

Want het is lente, lente voor altijd

Refrein

Ik los niet meer

En raak geen tandenstoker aan

Ook m'n tandenborstel laat ik rustig in m'n beker staan

Ik eet alleen maar suikerzoet

Ik snoep de hele dag maar raak

Want dan heb ik snel een gaatje

En een afspraak

Refrein

Zij lacht naar mij

Ik lach naar haar

En het is voorjaar

En het is voorjaar

Het maakt niet uit

Al raak ik al m'n 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 d'assistente is het altijd lente

7 MAART 2018



Eerste minister Charles Michel is met zijn vrouw een wandeling aan het maken in de stad,

wanneer hij plots voor een etalage blijft stil staan.

'Hier zie', roept hij luidkeels. 'En dan zeggen ze dat onder mijn regering alles veel duurder

geworden is ! Hier ! Een broek : 10 euro, een kostuum : 25 euro, een rok : 8 euro, een jas : 12 euro!

Zeg nu nog dat het leven duur is onder Charles Michel !'

Waarop zijn vrouw : 'roep zo niet, ge maakt u belachelijk, we staan hier voor een wasserij !'

****

Op een morgen doet een pastoor de deur van zijn kerk open en vindt daar… een dode ezel. Hij

weet niet goed wat te doen en belt dan maar de burgemeester met het verzoek om het dier te

laten weghalen.

‘ Los uw problemen zelf op’, zegt de burgemeester, die feitelijk een gloeiende hekel aan de pastoor

heeft. ‘Per slot van rekening is het uw taak de doden te begraven!’

‘Daarom bel ik u juist op’, zegt de pastoor. ‘Volgens de wet moet ik eerst de familie raadplegen!’

8 MAART 2018

Lach van de maand



Deze maand gaan we op de babbel bij Zoë Leroy , die we verwelkomden in december op De

Korenbloem.

Zoë is gekend als een zeer actieve vrouw in Sint-Martens-Lierde. Zij ging naar school tot

haar zestiende. Ze wou verder studeren voor verpleegster maar dit mocht niet van haar

ouders . Ze waren bang dat ze zou verkering krijgen met iemand en daarom moest ze

thuisblijven. Dat was zo in die tijd!

Tussen haar 16 en 24 jaar deed zij aan handwerk ('crosjéren'). Zij maakte samen met haar

zus handschoenen voor een werkgever in Brakel die deze dan verhandelde naar Brussel. Op

haar 24 ste heeft zij haar man leren kennen en is zij getrouwd. Ze kregen zes kinderen ,

waarvan 4 dochters en 2 zonen.

Samen met haar man heeft zij een bloeiend naaiatelier opgericht in Sint-Martens-Lierde. Ze

maakten broeken en rokken. Ook haar zus en schoonbroer en maar liefst 99 andere mensen

werkten mee in het atelier. De broeken en rokken waren van hoogstaande kwaliteit en

werden geleverd aan de grote bedrijven waaronder de Inno, C&A, …

Naast haar vele werk nam zij ook wat tijd vrij voor de nodige ontspanning. Jaarlijks gingen zij

en haar man op wintersport naar de bergen in Oostenrijk (Innichen) en maakten zij daar ook

grote wandelingen. Zoë ging ook graag met vriendinnen ietsen en lopen. Tevens had zij

groene vingers want zij werkte graag in de tuin.

In november is zij helaas gevallen en was een opname in het ziekenhuis nodig. Daarna kwam

zij naar hier om verder te revalideren. Zoë heeft het hier wel naar haar zin. Ze geniet van het

aanbod aan activiteiten en slaat heel graag een praatje.

9 MAART 2018

Op de babbel bij...



De Goede Week vangt aan met een luisterrijke dag: Palmzondag (dit jaar op 25 maart).

Op deze zondag willen wij publiek en op een feestelijke manier de Heer vieren als Koning. Hij

heeft op een koninklijke wijze, totaal onschuldig, zijn lijden en dood ondergaan uit liefde voor

ons. Het passieverhaal dat wij op Palmzondag beluisteren, leert ons dat Jezus een mens was:

soms angstig en verlaten, onschuldig en mild, groots in het lijden, vol overgave aan de Vader.

Dankbare wederliefde en geloof in Gods trouw, die alle kwaad overwint, moeten vandaag ons

antwoord zijn op zoveel liefde.

– DE GOEDE WEEK –
40 dagen op weg naar Pasen…

De Goede Week, die dit jaar in de laatste
week van maart plaatsvindt, is de
belangrijkste week in de veertigdagentijd.
Het is de week vóór Pasen.

OP WEG NAAR PASEN
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Op Witte Donderdag zat Jezus voor het laatst samen met Zijn

vrienden aan tafel. Hij brak het brood en deelde de wijn. Hij waste

de voeten van Zijn leerlingen.

Het Laatste Avondmaal is de oorsprong van de eucharistie.

In het Bijbelverhaal lezen we over Witte Donderdag:

"Een paar dagen later was Jezus met Zijn vrienden samen om de

paasmaaltijd te eten."

Tijdens het joodse paasfeest herinneren de Joden de gehaaste

uittocht uit Egypte samen met Mozes.

Goede Vrijdag is een dag van rouw.

Jezus werd veroordeeld en aan het kruis genageld.

In de kerk wordt Zijn lijden en Zijn dood rond 15 uur 's

middags herdacht.

Stille Zaterdag is een dag van rust en rouw, maar ook van

gespannen afwachten.

Zal het hiermee eindigen of is er hoop?

MAART 2018

Liturgische tinten
Pastoraal-



Christenen spreken van de 'Goede' Week en van 'Goede' Vrijdag omdat ze

ervan overtuigd zijn dat het leven niet eindigt met de dood. De inhoud van

ons christelijk geloof is eerst en vooral GOED nieuws, een Blijde Boodschap

en het paasverhaal is een boodschap van hoop en verrijzenis, van leven en

bevrijding, met als kern: de liefde: meewerken aan een betere wereld.

Wie echter met zijn twee benen op de grond staat, beseft dat het kruis in

het leven van een mens een realiteit is waar we niet omheen kunnen en

waar ieder vroeg of laat mee te maken heeft.

Maar Pasen is het feest van de verrijzenis en nieuw leven. Het geeft ons een

optimistische en hoopvolle kijk op het leven, omdat het ons een uitzicht

biedt over de dood heen. Velen hebben het daar tegenwoordig moeilijk mee

en zien dat niet zo zitten. Ze hebben dat houvast verloren.

Maar wie zich alleen tevreden kan stellen met materiële dingen, mist iets in

zijn leven en voelt dikwijls die leegte aan. Hij mist de HOOP, dat uitzicht dat

het geloof mensen kan bieden.

Weliswaar blijft de dood, en wat er achter komt, voor gelovigen een

vraagteken, een mysterie.

GELOVEN betekent niet: het ‘zeker weten’, maar gelovig vertrouwen in

het woord van Jezus Christus die met zijn kruisdood de ‘dood heeft

overwonnen’.

GEBED

God, op de teevee zie ik droeve dingen:
kinderen die haast geen kleren hebben,

mensen die honger moeten lijden,
mensen die zomaar sterven op straat.

Gij vraagt mij broederlijk te delen
om hen te helpen en gelukkig te maken.
Ik zal mijn best doen zo goed als ik kan

om mijn steentje ertoe bij te dragen.

Goede Jezus, in de Goede Week
denken wij aan Uw lijden.

Gij zijt in de gevangenis geworpen,
Gij zijt geslagen en bespot,

Gij hebt een zwaar kruis gedragen.
Dan zijt Gij aan het kruis genageld

Gij hebt dat alles laten doen
om ons Uw grote liefde te tonen.

Ik wil nog meer van U houden
en moedig mijn kruisjes dragen.

Amen.

11 MAART 2018



GEBOORTES

Yinte, 02/02/2018, kleindochter Elsie T'Siobbel (Het Acaciaplein)

NIEUWE MEDEWERKER

Alessandro Bottacchi (zorgkundige)

Natascha Saelens (keuken)

OVERLIJDENS

Yvonne Van Der Meersch

Willy Galland

Marcel Cruypeninck

Mariëtte Van Caenegem

Denise Vandecatseye

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

24/01/2018

30/01/2018

06/02/2018

07/02/2018

08/02/2018
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TER INFO:

Volgend praatcafe dementie :

12/04/2018 om 19u30

Zaal ’t Eeckenhof, Sint Jozefplein 9 te Oudenaarde

Thema: 'Voorafgaande zorgplanning: hoe begin ik eraan?'

MAART 2018

Lief

leed



Fit en gezond

Je bent de
uitdaging
aangegaan,
super!

Donderdag 8 maart 2018, Wereldnierendag
.

Als de nieren onvoldoende werken, stapelen de

afvalstoffen, die normaal in de urine moeten

terechtkomen, zich in het lichaam op, .

Als je wenst te weten of je aan nierfalen lijdt, let je op

volgende signalen:

• weinig plassen

• donkere urinekleur

• hoofdpijn

• erg vermoeid

• buikkrampen

• lage rugpijn.

• vocht ophouden in de onderbenen en het gelaat: j

e kan dit controleren door met je vinger een putje

te duwen in de huid. Als het putje blijft heb je te

maken met vochtophoping of oedeem.

• jeuk en droge huid

• spierkrampen

Je kan je jaarlijks preventief laten onderzoeken op

nierproblemen door een bloed- en urineonderzoek.

We raden dit ten stelligste aan wanneer je reeds te

kampen hebt met hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk,

diabetes of wanneer er nierziekten in de familie

voorkomen.

Het is ook zinvol om de nierfunctie eenmalig te

screenen als je de leeftijd van 55-60 jaar hebt bereikt

en als je geneesmiddelen neemt.
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BEWEEG EN LEEF!

Beginpositie

In rug-lig in bed , met de benen

geplooid. En de voeten op bed.

Om je evenwicht te vergroten de

armen spreiden.

Beweging

Afwisselend de benen naar links

en naar rechts leggen.

5 x links en 5x rechts

Eindpositie

Terug de benen naar beneden

en de armen naast de romp

MAART 2018



DeMEN(S)tieDeMEN(S)tie

Tips voor mantelzorgers

Dementie zorgt voor veranderingen in een relatie. Een Amerikaans onderzoek onderzocht wat de

communicatie kon bevorderen.

Uit het onderzoek komen deze tips naar voor, die bruikbaar zijn voor echtparen, maar ook voor

anderen.

1. Vertel over het ‘nieuws van de dag’: Je kan nieuwtjes vertellen van familie en bekenden of

de plannen van de dag doornemen. Als de persoon met dementie moeite heeft met

spreken, word jij vaak de gangmaker van het gesprek.

2. Geef ruimte voor eigen inbreng: Je bent waarschijnlijk steeds vaker aan het woord dan

de persoon met dementie. Wees af en toe stil. Dit kan de tijd en ruimte geven om op zijn of

haar manier te reageren, met woorden, blikken, geluiden of gebaren. Stel makkelijke

vragen die met ja of nee zijn te beantwoorden.

3. Zoek naar andere vormen van communicatie: Contact hoeft niet altijd de vorm van een

gesprek te hebben. Je kan samen een lied zingen of gewoon bij elkaar zitten.

4. Accepteer dat niet alles in een gesprek hoeft te kloppen: Laat het gesprek doorgaan

zonder de fouten te herstellen.

5. Haal samen herinneringen op: Je kan gespreksonderwerpen vinden in gezamenlijke

herinneringen. Als je toch op een herinnering ingaat die iemand is vergeten, is dat niet erg.

Je gaat gewoon verder tot je uitkomt bij iets wat de ander zich wel herinnert. Gebruik ook

foto’s of muziek om de herinneringen levendiger te maken.

6. Vertel ook verhalen zonder reactie: Misschien krijg je soms weinig reactie als je een

verhaal vertelt. Het kan zijn dat de details moeilijk te begrijpen zijn, maar dat hij of zij toch

luistert naar jouw verhaal. Voor onderwerpen kan je denken aan ‘nieuws van de dag’, uit

een krant of magazine voorlezen, bekijken van foto’s met een onderwerp dat iemand

interesseert bijvoorbeeld een hobby, beroep, oude familiefoto’s, oude foto’s van zijn/haar

dorp, ...

7. Wees geduldig: Je hebt soms veel geduld nodig om deze situaties soepel te laten

verlopen.

8. Geniet van het onverwachte: Een gesprek kan soms een verrassende wending krijgen

door een onverwacht grappige opmerking of een spontaan gebaar.

Probeer de tips toe te passen en wellicht helpt dit bij de communicatie met je naaste met

dementie.

Bron: Alzheimer Nederland – naar Williams, C.L., Maintaining Caring Relationships in Spouses Affected by Alzheimer’s Disease,
International Journal of Human Caring, 2015, Vol. 19, No. 3, p12-17
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'Woar is den tijd'

De dag van tegenwoordig heeft iedereen een tv in huis, het is een toestel dat

miljarden mensen bereikt. Maar er was ooit een tijd dat dit heel anders was!

Herinnert u zich nog de dagen dat u ging kijken bij die ene nonkel en tante, omdat

zij thuis wel al een beeldbuis hadden en u nog niet? Vast en zeker wel!

De tv nam zijn intrede in Vlaanderen in het jaar 1953, toen begonnen ook de eerste

publieke uitzendingen. Er was maar 1 kanaal, de NIR, later werd dit de BRT. De tijd

bleef niet stilstaan en de televisie vond zijn plaatsje in elke Vlaamse huiskamer. Ook

de zenders werden uitgebreid, zo kwamen onder andere de BRTN TV 2 en VTM er

later bij.

In de huidige dagen zijn er onnoemelijk veel zenders en opties op tv en zijn er ook

uiterlijk veel verschillen met de televisie van vroeger. Zo was er in het begin enkel

zwart-wit beeld, waar men nu een oneindig aantal kleuren kan tevoorschijn

toveren! Ook zijn de beeldschermen nu veel dunner en groter dan vroeger.

We hebben ons 'Woar is den tijd'-jaar opgedeeld en de volgende thema’s hebt u

nog te goed:

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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MaandthemaMaandthema
Doe met ons mee!

16

Op 7 februari gingen we naar de cinema met een aantal bewoners. Op
2 maart maken we zelf 'cinema' met 50 jaar televisie. Een activiteit die
jullie trakteert op een nostalgisch namiddagje oude televisie met
programma’s zoals 'Schipper naast Mathilde' en een terugblik op enkele
bekende tv- iguren zoals 'De collega's' en 'Armand Pien'. Daarbij
serveren w lekkere popcorn en een frisse cola om het extra gezellig te
maken!

Kaarten ook te bekom
en

aan het onthaal.

MAART 2018



Het uur verandert!

Jean Mahieu
Lilyane Strens
Marc Fostier
Paula Detand
Jeroom Allaert
Elise Vanovertveldt
Rachel Polet
Adrienne De Backer
Gabriel Mortier
Jozef Van Gele
Raphaël De Merlier
Palmyre De Potter
Lucienne Haegeman
Armand Ghys
Cicero Salvatore
Roger Van Keymeulen
Michel Leroy
Rik Willemaers
Gilbert De Wint

Ongeveer 70 landen draaien de klok jaarlijks een keer vooruit en een keer achteruit.

Het idee achter het invoeren van de zomertijd is het bezuinigen op energie: het

blijft dan immers langer licht. De keerzijde van de medaille is dat mensen moeite

kunnen hebben bij het aanpassen aan de nieuwe tijd. In 2018 schakelen we in

België op 25 maart over naar zomertijd, Een uurtje minder slapen dus!

MAART

De jarigen van maart worden gevierd op 26 en 27 maart.

Proiciat aan:

01/03/1929
01/03/1944
01/03/1952
02/03/1930
04/03/1942
05/03/1945
06/03/1937
07/03/1928
10/03/1930
11/03/1931
11/03/1941
14/03/1929
15/03/1926
15/03/1922
17/03/1935
20/03/1929
22/03/1933
26/03/1935
30/03/1939

17 MAART 2018

We vieren mee met...



22 februari: HANDWERKCLUB

Zijn jullie klaar voor een gezellig uurtje nostalgie op de televisie? Kom zeker kijken! Jullie

worden getrakteerd op heerlijke popcorn en een glas cola.

6 maart:FRITUUR FRANCISCO

2 maart: 50 JAAR TELEVISIE

Op 6 maart is onze frituur Francisco geopend in De Wijngaard. Er worden frietjes met

mayonaise en curryworst geserveerd. Smakelijk!

Kom naar De Wijngaard een uurtje creatief breien, haken of borduren. We maken er een

gezellige namiddag van. Een potje kofie hoorte erbij!

9 maart: BINGO

Kom een lekkere tas tomatensoep drinken voor € 5 en steun het goede doel!

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

14 maart: SOBERMAAL

Op 20 maart kunnen jullie aanschuiven voor een uitgebreid feestmaal. Wees er zeker bij!

WAT HEEFT DE TOEKOMST IN PETTO?

• Op 17 april zijn jullie welkom voor de feestmaaltijd in de Wijngaard.

• Op 20 april kunnen jullie aanschuiven aan ons paasontbijtbuffet met heerlijke

kofiekoeken, lekker beleg en een versgebakken eitje. Meer moet dat niet zijn!

• Van 23 tot 29 april is er ‘De week van de valpreventie’.

• Op 24 april vieren we de jarigen van de maand april met taart, kofie en een muzikaal

optreden. Hou jullie maar klaar!

• De modeshow (met verkoop van de zomercollectie) vindt plaats op 26 april.

Op 15 maart kan je naar het toneel komen in De Wijngaard. Om 14u30 en 19u30 is er een

voorstelling van ‘AFSCHEID’ met Gerd De Ley en Raymond De Bruyn. Kaarten zijn te

verkrijgen aan het onthaal.

15 maart: TONEELVOORSTELLING

20 maart: FEESTMAALTIJD

18

22 maart: HANDWERKCLUB
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Train je brein
Vul aan:

Rebus van de maand

Oplossing op zijn kop:

Rebus:

Vasten, een tijd van bezinnen, van
voorbereiden op wat komt.

1. Brengt maart storm en _ _ _ _ , de sikkel is de boer gezind.

2. Danst het lammetje in _ _ _ _ _ , april pakt het bij de staart.

3. Een droge maart, is een zomer te _ _ _ _ _ .

4. Maartse _ _ _ _ _ , brengt geen zegen.

5. Waait de wind in maart te _ _ _ , veel fruit verwacht men wel.

6. Een droge maart, is goud _ _ _ _ _ .

7. Maart koel en _ _ _ , veel koren in het vat.

8. Maartse buien, aprilse _ _ _ _ _ _ _ .

9. De vastentijd zonder _ _ _ _ _ , verkondigt een jaar met veel zegen.

10.Palmzondag helder en klaar, brengt een vruchtbaar _ _ _.

Vul
aan:
1. wind

2. maart

3. paard

4. regen

5. fel

6. waard

7. nat

8. grillen

9. regen

10. jaar
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