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General Data Protection Regulation (GDPR)

VZW Groep Sint-Franciscus hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en

het respecteren van uw privacy.

In onze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan

met uw gegevens. We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig

om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en

regelgeving, waaronder de General Data Protection Regulation (GDPR).

Onze medewerkers gaan dagelijks om met gevoelige persoonsgegevens.

Het is belangrijk dat u in volle vertrouwen en openheid kan spreken over uw gezondheid en

welbevinden. Het beroepsgeheim schrijft hierover duidelijke regels voor en dit blijft een essentiële

waarde in de gezondheidszorg.

In een tijdsgeest waarin goede bewonerszorg gekoppeld is aan vergaande informatisering, zijn er

nieuwe regels nodig voor de bescherming van onze privacy.

GDPR (of ook Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG genoemd) is een bindende

Europese wetgeving over het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van alle Europese

burgers.

Als woonzorgcentrum moeten wij vanaf 25 mei 2018 kunnen aantonen welke persoonsgegevens

wij verzamelen, hoe wij deze data gebruiken en hoe wij ze beveiligen.

Nieuw, maar toch niet helemaal… In het zorglandschap zorgde deze wetgeving aanvankelijk voor

heel wat onrust, maar meerdere elementen van de verordening waren reeds vervat in EU-

richtlijnen, in de Belgische privacy wetgeving en in de wet op de patiëntenrechten.

Als zorgorganisatie verwerken wij enorm veel persoonsgegevens (rijksregisternummers van

medewerkers en bewoners, adressen, gezondheidsgegevens, loongegevens, telefoonnummers,

namen,…).

AUGUSTUS 2018

Edito
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De wetgeving zegt…

• We hebben steeds een rechtmatige basis nodig voor de verwerking van persoonsgegevens

(wettelijke verplichtingen zoals het bijhouden van een bewonersdossier)

• Deze gegevens mogen niet worden hergebruikt, tenzij met toestemming (in kader van

wetenschappelijk onderzoek of doorverwijzing naar een ziekenhuis)

• We mogen enkel verwerken wat strikt noodzakelijk is (zo mogen wij vanzelfsprekend geen

register bijhouden van uw politieke overtuiging)

De gegevens mogen niet langer dan wettelijk bepaald worden bijgehouden (uw

bewonersdossier wordt maximaal 5 jaar bijgehouden)

• De gegevens moeten correct en actueel zijn, met de mogelijkheid tot correctie van fouten

• Wij moeten alle passende technische en organisatorische maatregelen nemen tegen misbruik

of verlies van gegevens (en zijn verplicht misbruik of verlies te melden aan de

gegevensbeschermingsautoriteit)

• Wij blijven verantwoordelijk voor de gegevens, ook al worden die elders verwerkt

• Wij moeten ons dus steeds kunnen verantwoorden en moeten al het mogelijke doen om de

wetgeving na te komen.

Klaartje Van Cauwenberge is aangesteld als informatieveiligheidsconsulent en Data Protection

oficer voor Groep SF om dit nieuwe veiligheidsbeleid verder uit te bouwen.
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Roger Van

Keymeulen ging op

bezoek naar het

schooltje van

Schorisse.

De leerlingen

hingen aan zijn

lippen...

De bouw vordert

verder. Het dak ligt

erop en men is

reeds bezig met het

metsen van de

buitengevels.

AUGUSTUS 2018

Waar het goed is te leven...Waar het goed is te leven...
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Chiwawa 'Chihua' op bezoek...

Op bezoek bij stal Naessens in Horebeke.

De bewoners waren onder de indruk.

Het petanquetornooi op 21 juni was spannend. De bewoners

van OLV Ter Veldbloemen wonnen de wedstrijd en mochten de

beker mee huiswaarts nemen.

AUGUSTUS 2018
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WIST JE DAT...

...op elk moment van de dag er zo’n 61.000 mensen in het

vliegtuig zitten boven De Verenigde Staten van Amerika?

...gedurende het jaar zo’n 90 miljoen Amerikanen een reis of

vakantie plannen via het internet?

...Italianen gemiddeld zo’n 42 vakantiedagen per jaar van hun werkgever krijgen? Amerikanen

staan onderaan de lijst en krijgen gemiddeld zo’n 13 vakantiedagen per jaar.

...het grootste hotel ter wereld het Genting Highlands Resort

Pahang Darul Makmur is?. Het hotel heeft meer dan 6000

kamers en 10 restaurants.

...Frankrijk het meest bezochte land ter wereld is?

...de kortst boekbare vlucht 2 minuten duurt en gaat van het

Schotse eiland Westray naar Papa Westray?

...het in San Francisco illegaal is om duiven te voeren op straat?

...peper en zout toevoegen aan je gerecht door chef-koks in Zwitserland.

als onbeschoft wordt gezien?

...één derde van alle vliegvelden in de wereld zijn gevestigd in Amerika?

...Indonesië het land is met de meeste vulkanen?

...in 1930 stewardessen niet meer dan 52 kilo mochten wegen?

...al het geld (rond de 3000 euro per dag) dat in de Trevi fontein in Rome

gegooid wordt, elke nacht wordt verzameld en gedoneerd aan goede

doelen?

...Saudi-Arabië het enige land is ter wereld waar geen rivieren zijn?

...de stad met de meeste hotels ter wereld Las Vegas is?

AUGUSTUS 2018

Wist je dat?Wist je dat?
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Oude liedjesOude 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

AUGUSTUS 2018
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Er waren eens 2 onderbroeken in de

wasmand.

Zegt de ene onderbroek: “Ik ga

binnenkort op vakantie.”

Zegt de andere onderbroek: “Ik hoef al

niet meer op vakantie, want ik ben al

bruin genoeg!”

*******

'Ik ga dit jaar op vakantie naar Zicht.'

'Waar ligt dat dan?'

'Geen idee, maar in de krant

stond:‘Lekker weer in zicht’.

AUGUSTUS 2018

Lach van de maand
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In de vakantie-editie van De Bloesem laten we Gilbert De Wint aan het woord.

Gilbert, geboren in 1939, is afkomstig uit Sint- Lievens- Houtem waar hij zich na z’n huwelijk

vestigde samen met z’n vrouw Hortence.

Samen hadden ze twee dochters maar moesten helaas afscheid nemen van hun jongste na

een slepende ziekte.

Zijn actieve carrière kunnen we in drie grote blokken indelen.

Hij begon als 15- jarige leerjongen bij een loodgieter waar hij een boeiende stiel ontdekte.

Helaas zetten gezondheidsperikelen een stop op de verdere uitbouw van deze loopbaan.

Als actieve jongeman van 22 vond hij echter spoedig terug werk, ditmaal bij een grote irma

die industriële vloeren legde in de fabrieken.

Elf jaar later mocht Gilbert echter terug op zoek naar werk nadat z’n baas er de brui aan gaf

en de irma opdoekte. Zo kwam hij op 33 jarige leeftijd bij het in de jaren 90 teloorgegane

Renault te Vilvoorde terecht.

Hij had echter het geluk vroeg te kunnen genieten van een brugpensioen zodat hij de sluiting

van Renault Vilvoorde niet persoonlijk moest ondergaan.

Sedert maart verblijft Gilbert op De Eikenberg na een korte passage via het kortverblijf en

nog een korter verblijf op Het Rozenhof.

Nu is hij één van de trouwste “controleurs” van de werf van onze nieuwe aanbouw en kan hij

ook vanuit z’n vensterraam z’n kleindochter Shana in de gaten houden. Hij kijkt namelijk uit

op het huis waar zij samen met haar vriend verblijft.

Nu Gilbert hier z’n vaste stek gevonden heeft, kan hij eindelijk tot rust komen en genieten van

zijnen ouden dag en de vele bezoekjes van z’n oogappel Shana.

AUGUSTUS 2018

Op de babbel bij...
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De zomertijd is aangebroken, de trieste dagen zijn voorbij,
de natuur is weer ontloken, het is de mooiste tijd voor mij.
Ik zie het frisse groene gras. Het doet mij elk jaar wat,
rustig zit ik op mijn tuinterras en denk de winter hebben we gehad.

Zomertijd, blijde tijd, de mens vrolijkt weer op
en vergeet de somberheid, voelt zich weer op en top.
Zomer, het mooiste seizoen, steeds kijk ik er naar uit om weer nieuwe energie op
te doen en te luisteren naar het vogelgeluit.

Zomer, de mooiste tijd van het jaar. Alles bloeit en groeit weer, de zon schijnt,
heerlijk, wonderbaar, het geeft alles zo’n blijde sfeer.
Dankbaar ben ik voor deze tijd, waarin de aarde z’n gewas weer geeft, door Gods
trouw en goedheid, zodat mens en dier de winter overleven.

Och, kon het maar altijd zomer zijn, geen kou, storm, vorst en regen, altijd lekker
warm en zonneschijn, maar misschien valt dat ook wel tegen.

God heeft alles zo gemaakt, dus zal het best zo moeten zijn, Hij is almachtig en
volmaakt en waakt voor ieders welzijn.

(A. Booij)

ZOMER

AUGUSTUS 2018

Liturgische tinten
Pastoraal-
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Heel wat mensen blijken de dag van vandaag ongelukkig te zijn, hoewel ze meestal geen

inanciële problemen hebben. Ze zijn goed verzekerd, goed ingedekt en hebben materieel en

uiterlijk niets tekort. Toch voelen zij zich dikwijls in de steek gelaten…

Zich negatief opstellen tegen de samenleving is geen oplossing. Maar om consequent in het leven

door te gaan, heeft de mens een vastere basis nodig, want bij de eerste ontgoocheling geraken

sommigen al vlug buiten adem.

Het is interessant om in de Bijbel te zoeken en te ontdekken waar sommige mensen, die het

allemaal zelf aan den lijve ondervonden hebben, de KRACHT hebben gehad om door te zetten.

Ook zij zijn tegen de onzichtbare God tekeer gegaan en toch konden ze Hem niet loslaten, omdat

Hij sterker was dan zijzelf.

Het is niet altijd gemakkelijk om consequent met onszelf te zijn. Keuzes kunnen ons verder

brengen dan wij voorzien hadden. Daarom moet elke stap, hoe klein ook, een stap van geloof en

vertrouwen zijn. Al denken wij soms dat we aan ons lot worden overgelaten, wij mogen geen

medelijden hebben met onszelf.

Dit nodigt ons uit om in de zomertijd eens te bezinnen over onze houding tegenover andere

mensen.

Misschien kan Maria, de Moeder van Jezus ons daarbij helpen. Zij is een heel menselijke vrouw,

zoals we er kunnen vinden bij onze moeders.

Door de aanbidding van onze hemelse Moeder Maria vragen wij haar, zoals zij zelf bezingt in haar

lolied, de ommekeer van de bestaande toestanden: God wil een betere wereld, waar de één zich

solidair voelt met de andere, waar men zijn brood kan delen met wie honger heeft, waar men

zijn hart kan delen met wie pijn heeft.

Heer, ik ben slechts een kleine mens,

een stipje in jouw grote wereld.

Mijn hart verlangt ernaar

om heel even dicht bij U te zijn,

God van mijn leven.

U wil ik vinden, U wil ik horen,

Uw nabijheid heb ik nodig.

U stilt mijn diepste honger.

In U vind ik rust en vrede,

geborgenheid en troost.

AUGUSTUS 2018
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GEBOORTES

Sander, 11/06/2018, kleinzoon van Sonia Haelterman, mobiele equipe

Kaat, 14/06/2018, achterkleindochter Anna Debbaut, Het Rozenhof

Matteo, 23/06/2018, zoontje van Barbara Carbonnelle, administratie

NIEUWE MEDEWERKER

Jerifa Bourgois, zorgkundige

OVERLIJDENS

Rosa Van CauwenbergeAfscheidAfscheid
Wat je in je hart
bewaart, raak je
nooit meer
kwijt

11/06/2018

TER INFO:

Volgend praatcafé dementie :

11/10/2018 om 19u30

Zaal ’t Eeckenhof, Sint- Jozefsplein 9 te Oudenaarde

Thema: 'Wat is dementie...'

Lief

leed

AUGUSTUS 2018
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Fit en gezond

Je bent de
uitdaging
aangegaan,
super!

Veneuze circulatie in de zomer: wat u zeker moet weten…

Zware benen, pijn of een oncomfortabel gevoel in de onderste

ledematen, gezwollen enkels, enz. Grote hitte en een loden zon

maken ons het leven soms knap lastig.

Welke gevolgen hebben de zomerse warmte en de felle zon voor

onze veneuze circulatie?

Het bloedvatenstelsel speelt een belangrijke rol in de regeling van

onze lichaamswarmte, een beetje zoals zweten dat doet. De aders

trekken samen als het koud is en zetten uit als het warm is. Dit is

een normaal fysiologisch aanpassingsmechanisme, waardoor de

uitwisseling met de buitenlucht vergroot en het lichaam zo afkoelt.

Het fenomeen heeft dan ook geen enkele negatieve weerslag op

de gezondheid.

Maken de hitte en de zon bestaande spataders erger?

Soms, maar niet vaak. Overdadige uitzetting van spataders

veroorzaakt plaatselijk een vertraging van de bloedsomloop met

een risico op trombose in de spatader. Deze oppervlakkige

trombose kan zich dan uitbreiden naar het dieper liggende

aderstelsel. Dat kan lebitis of een longembolie veroorzaken.

Hoe kunnen we de effecten van de warmte en de zon op de

onderste ledematen verzachten?

• Lichte maaltijden

• Niet roken

• Weinig tot geen alcohol verbruiken.

Welke zijn de aandachtspunten waar de senioren

bij warm weer dienen rekening mee te houden?

• Matig het zonnebaden

• Lichte en ruime kledij dragen

• Voldoende drinken

• Bij het verplaatsen plaats je de voeten plat op de grond. Dat

stimuleert de terugstroom van het bloed naar het hart.

• Het dragen van steunkousen helpt de spanning in de benen

te voorkomen.

BEWEEG EN LEEF!

Beginpositie:

In lig op je bed.

Oefening 1:

Maak krachtige

trapbewegingen met je benen

( ietsen). 15x

Oefening 2:

Kruis en spreid je benen terwijl

je ze gestrekt houdt. 15x

Eindpositie:

Leg je benen plat op je bed.

AUGUSTUS 2018
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DRINK WATER

Ons lichaam bestaat voor meer dan de helft uit water en dat is maar goed ook. Water

houdt immers niet alleen onze lichaamstemperatuur op peil, het helpt ons lichaam ook

om voedsel te verteren, afvalstoffen te verwijderen en alle organen optimaal te laten

functioneren.

Reden genoeg dus om onze waterhuishouding in balans te houden. Toch blijkt uit

onderzoek dat heel wat mensen met een chronisch vochttekort door het leven stappen.

Met alle ongemakken van dien, gaande van prikkelbaarheid en concentratieproblemen

tot constipatie, misselijkheid, een droge huid, een versnelde hartslag en op termijn zelfs

chronische vermoeidheid en depressieve gevoelens. En dat terwijl dehydratatie heel

makkelijk vermeden kan worden, gewoon door voldoende te drinken. Vertrouw daarbij

niet blindelings op je dorstgevoel. Dorst is immers al een eerste symptoom van uitdroging

en bovendien kampen sommige mensen- vooral ouderen- met een verminderde

dorstprikkel. Wat je best wél doet, is dagelijks 1,5 liter –en op warme dagen zelfs 2 liter-

drinken, bij voorkeur water.

Iemand zal niet snel te veel water drinken. Het is beter als je het water verspreid over

de dag drinkt. Je urine raakt minder geconcentreerd, waardoor de kans op het krijgen

van een blaasontsteking kleiner is. Het lichaam went aan de hoeveelheid water,

waardoor je sneller dorst krijgt als je even niet drinkt. Teveel water drinken in een korte

tijd kan wel schadelijk zijn, bijvoorbeeld als je in een half uur meer dan twee liter drinkt.

Het bloed verdunt te snel, waardoor er watervergiftiging kan optreden. De

lichaamscellen kunnen opzwellen, waardoor iemand in coma kan raken.

Het beste drankje is gewoon een glas water. Het iltert je bloed en houdt je organen

gezond. Andere drankjes tellen ook mee en ook zit er water in voedsel. Wees voorzichtig

met cafeïnebevattende drankjes zoals kofie en ook met alcohol omdat dit stoffen bevat

die de nieren sneller laten werken, waardoor je extra vocht verliest. Frisdrank en

alcoholhoudende drankjes bevatten veel calorieën, dus drink dit met mate.

Uit Goed Gevoel, zomer 2017
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Tijdens de vakantiemaanden juli en augustus

horen wij in de gangen van ons WZC

beduidend meer kinderstemmetjes . De

schoolgaande jeugd is na een zwaar schooljaar

2 maanden thuis en komt regelmatig mee om

(over)grootvader of (over)grootmoeder te

bezoeken. Wij als medewerkers weten het

allemaal: de aanwezigheid van kinderen heeft

meestal een positieve impact op personen met

dementie. Ze worden er vrolijk van en

genieten van hun aanwezigheid.

Bovendien kunnen ze op deze manier ook nog

eens “ zorg dragen voor” wat voor vele

dames met dementie de belangrijkste rol in

hun leven is/was.

Als een kind in zijn/haar omgeving

geconfronteerd wordt met iemand met

dementie, kan het kind zich daar veel vragen

bij stellen. Het is belangrijk om dit zeker

bespreekbaar te maken. Het is echter niet

nodig om er een ingewikkeld verhaal van te

maken. Vertel het kind dat de persoon met

dementie een ziekte heeft waardoor hij of zij

zich soms anders gaat gedragen.

Ook het contact tussen kleutertjes en

personen met dementie lijkt niet evident maar

heeft alleen maar voordelen. Kinderen

schrikken niet van het ongewone gedrag, zij

oordelen nog niet over een bepaalde manier

van doen en denken niet in termen van

“normaal” of niet. Zij krijgen de onverdeelde

aandacht van oma of opa en dat is wat telt!

Dus één boodschap: breng uw (klein)kinderen

zeker mee naar ons WZC. Onze bewoners

zullen er veel plezier aan beleven.

DeMEN(S)tieDeMEN(S)tie

AUGUSTUS 2018
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'Mijn meest memorabele vakantie'

De zomervakantie start in België doorgaans vanaf 1 juli en ze duurt tot 31 augustus.

Aan de universiteiten en hogescholen duurt de zomervakantie langer. De

examenperiode van vele studenten eindigt eind juni en de scholen doen hun deuren

pas midden september opnieuw open. De zomervakantie is voor vele studenten

een periode van herkansing voor hun examens maar ook een tijd van ontspanning!

Na het vele leren geniet de schoolgaande jeugd dus van een welverdiende vakantie.

Ze vullen hun lege dagen met leuke dingen. Ze spreken af met hun vrienden, gaan

op kamp met de jeugdbeweging of zelfs op reis met hun ouders. Het is een

memorabele tijd!

Om je dagen te vullen met leuke dingen hoef je in ons Belgenland niet ver te lopen.

Vele mensen kiezen er voor om een paar dagen naar zee of een weekend naar de

Ardennen te gaan. Maar ook voor daguitstappen is er een waaier aan keuze. Zo telt

België maar liefst 7 dierenparken, 8 pretparken en kan je tal van musea bezoeken

in de grootsteden. En dat is zeker nog niet alles!

Ook buitenlandse bestemmingen zijn er bij de vleet. Mensen gaan met de auto op

reis naar de zon, of nemen het vliegtuig en trekken verder, soms zelfs tot over de

oceaan! Reizen, je kan het zo gek niet bedenken of het bestaat! Ontdek het samen

met ons in juli en augustus.

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

nog te goed:

September/oktober: Mijn eerste auto

November/december: Mijn eerste werk

Jaarthema

W
o

a
r 

is
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e
n

 t
ij
d

AUGUSTUS 2018
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VAKANTIE DOE MET ONS MEE!

Een memorabele vakantie, iedereen heeft er wel eens één beleefd. Maar wat is jouw

mooiste herinnering aan vakantie? Wat deed je het liefst? Werd er wel eens gelogeerd bij

familie? Met welk vervoersmiddel ging je op vakantie?

In juli verkennen wij de mooiste plekjes van het Vlaamse platteland en de toeristische

steden in België. Laat jullie verbazen door de pracht van ons Belgenland tijdens onze

activiteit ‘vakantie in eigen land’. Samen delen we onze herinneringen aan de zomer en

tonen we jullie al het bekijks in ons mooie België.

Als afsluiter van de maand juli krijgen wij de leden van

de KSA van Brakel op bezoek. De KSA staat voor

‘Katholieke Studenten Actie’ en is de op twee na grootste

jeugdbeweging in Vlaanderen. De organisatie biedt

activiteiten aan kinderen die 6 jaar of ouder zijn. Onder

goedziend oog van hun leiders komen zij 2 dagen bij ons

kamperen en krijgen we een waaier aan activiteiten door hun voorgeschoteld!

In augustus kijken we een stapje verder en verkennen we de mooiste buitenlandse

bestemmingen. Van de Zwitserse bergen tot de Afrikaanse woestijnen. Over diepe oceanen

en hoog in de lucht. Wij halen de wereldkaart uit en zoeken samen met jullie hoe ver je

reizen kan!

AUGUSTUS 2018
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We vieren mee met...

Gaston Miserez

Astrid Daneels

Paula Verheylesonne

Irma Van Nieuwenhove

Maritha Delbarre

Marie-Jeanne D’Haeyer

Theophiel Vander Haeghen

Clotilde Bauwens

Mariette De Clercq

Marie-Jeanne De Loor

Janina Pawlak

Madeleine Beké

Lydie Hondequin

Dorothea Louage

Freddy De Poorter

juli-

augustus

De jarigen van juli worden gevierd op 24 juli.

Proiciat aan:

07/08/1935

9/08/1928

9/08/1935

12/08/1928

12/08/1928

15/08/1945

15/08/1926

17/08/1919

20/08/1927

23/08/1934

23/08/1934

24/08/1929

26/08/1929

27/08/1925

31/08/1953

Lydia Van Den Haute

Ernst Polliet

Antoinette Corthals

Marie-Louise De Couvreur

Lydie Carme

Guido Walraevens

Frans Roman

Denise Herregodts

Madeleine De Geeter

Luc Toye

Ivan Michiels

Godelieve Vanden Berghe

Marcel Kesteleyn

Maurice Van Nieuwenhove

Madeleine De Cubber

Robert Schouppe

Solange Verschueren

4/07/1929

4/07/1949

5/07/1928

5/07/1935

7/07/1928

11/07/1937

11/07/1928

12/07/1931

15/07/1923

15/07/1943

15/07/1949

18/07/1934

20/07/1927

26/07/1924

27/07/1930

29/07/1938

31/07/1937

De jarigen van augustus worden gevierd op 27 en 28 augustus.

Proiciat aan:

AUGUSTUS 2018
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JULI
3 juli: IJSFESTIJN

Het is begin juli en voor de kinderen betekent dit de start van de grote vakantie en voor ons de

start van een mooie zomer. Dit vieren we met een heus ijsfestijn. Iedereen kan een ijsje komen

bestellen aan de ijskar.

10 juli: VAKANTIE IN EIGEN LAND

Op 10 juli nemen we jullie, aan de hand van een fotoreportage, mee op reis naar de mooiste en

leukste vakantiebestemmingen in eigen land. Kom zeker kijken en deel met ons jullie

ervaringen en belevingen.

12 juli: DE BIB OP BEZOEK

Niet wij gaan naar de bib, maar de bibliotheek van Brakel komt tot bij ons! Wie interesse heeft,

mag komen snuisteren tussen de boeken rond 14u in De Wijngaard.

17 juli: FEESTMAALTIJD + WINKELKAR

Geniet van de feestmaaltijd: op het menu een voorgerecht, hoofdgerecht en dessert. Dit alles

vergezeld van wijnen. Alvast smakelijk! In de namiddag komt Marie-Rose zoals gewoonlijk

langs met de winkelkar.

19 juli: TOUR DE FRANCE-QUIZ

Voor de wielerfans is er op 19 juli een quiz over de Tour de France.

20 juli: BINGO

Wie heeft er zin in een spelletje bingo? Wie niet waagt, niet wint!

24 juli: ZOMERPARTY – VERJAARDAGSFEEST

De jarigen van de maand juli vieren we op onze zomerparty met sangria en barbecuehapjes.

De muzikale omlijsting gebeurt door Johan en Christel. Trek je dansschoenen maar aan!

25 juli: CIRCUS PEPINO BRAKEL

Op 25 juli brengen we een bezoek aan het circus, want circus Pepino komt naar Nederbrakel,

op parking Tirse. Circus Pepino geeft een leuke voorstelling met veel dieren. Er zullen pony’s,

een kameel, jongleurs, clowns, acrobaten enz. te zien zijn. De voorstelling duurt 1u15min. Wie

interesse heeft, mag zich inschrijven bij het animatieteam.

26 en 27 juli: KSA

De leden van de jeugdbeweging ‘KSA’ komen hun kamp opslaan op 26 en 27 juli. We brengen

jong en oud samen en zullen zeker en vast veel plezier beleven met de activiteiten.
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WAT HEEFT DE TOEKOMST IN PETTO?

• Op 4 september verwennen we jullie met een oldtimershow.

• Heb je nood aan een nieuw paar schoenen, dan kan je op 6 september naar onze

schoenenverkoop komen.

• Voor iedere afdeling wordt een familienamiddag georganiseerd. Een gezellige Vlaamse

kermis met eten, drinken en fantastische muziek van de accordeonclub VIOS uit Brakel.

Hou de uitnodigingen in het oog om te weten wanneer jouw afdeling aan de beurt is. Op 11

september komen reeds de bewoners en hun familie van Het Acaciaplein aan de beurt, op

20 september De Beukendreef en op 27 september De Eikenberg. Inschrijven is een must!

• We sluiten de zomer af met een heerlijk ontbijtbuffet op 14 september.

• Tijdens de maandelijkse feestmaaltijd op 18 september worden mosselen met friet

geserveerd!

AUGUSTUS

2 augustus: WANDELING NAAR DE MOLEN + ZWERFVUILACTIE

We wandelen naar de Verrebeekmolen op 2 augustus. Vraag je familie en/of vrienden om

mee te gaan. We vragen ook aan alle kinderen die willen, mee te helpen zwerfafval te

verzamelen tijdens de wandeling. Nadien worden we beloond met een lekker ijsje.

7 augustus: VAKANTIE IN BUITENLAND

Net zoals we in de maand juli ‘vakantie in eigen land’ bespreken, doen we in augustus

hetzelfde maar dan voor de mooiste vakantiebestemmingen in het buitenland. De activiteit

gaat door om 14 u in De Wijngaard.

21 augustus: FEESTMAALTIJD

Op 21 augustus verwennen we jullie met een barbecue als feestmaaltijd. Als dessert een

bolletje ijs met vers gemaakte fruitsla.

23 augustus: ROMMELMARKT

We organiseren op 23 augustus onze 6de ROMMELMARKT! Wil je op schattenjacht? OK! Maar

heb je zelf spullen te koop, dan kan je gratis een standplaats reserveren. Geef ons op

voorhand een seintje. Kom naar onze rommelmarkt van 14 tot 17u!

27 augustus: TERUG NAAR SCHOOL-QUIZ

Op maandag 3 september start terug de school voor de kleuters en lagere schoolkinderen. Wij

testen alvast jullie kennis over dit thema.

31 augustus en 1 september: EETFESTIJN

Het jaarlijks eetfestijn vindt plaats op 31 augustus en 1 september van 17u30 tot 21u. Op het

menu Vlaamse stoofcarbonade of kipilet met frietjes en een gemengd slaatje. Volwassenen

betalen €13, kinderen €7. Een steunkaart kost €3. Iedereen van harte welkom!

AUGUSTUS 2018



22

Train je brein

OPLOSSING OP ZIJN KOP

ZOMERSE WOORDZOEKER
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