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De Bloesem is een uitgave van WZC Sint-Franciscustehuis

Sint-Martensstraat 3, 9660 Brakel

www.groepsf.be/sint-franciscustehuis-brakel
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VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Wim Vercruyssen

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.

De Bloesem graag digitaal? Raadpleeg onze website
www.groepsf.be/sint-franciscustehuis-brakel/nieuws/de-bloesem
.
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DE EERSTE SCHOOLDAG

1 september: ze zijn voorbij gevlogen 9 weken vakantie. Bijna is het weer zover: de eerste

schooldag !

Kinderen mogen naar een andere klas. Spannend! Krijgen we een juf? Of wordt het een meester

deze keer?

Uitgelaten vertrekken ze allemaal. De ene met een lach, de andere met een traan. Maar heel blij

om alle vriendjes weer terug te zien.

Mama’s en papa’s: een beetje stress.

Voor sommige ouders is het immers de eerste keer dat ze aan de schoolpoort staan. Herinner jij

je nog hoe dat was? Wellicht wel want je kinderen achterlaten die eerste keer aan school, het is

moeilijk. Je hart dat ineenkromp bij de traantjes… maar gelukkig duurde dat niet lang.

Volgend gedicht getuigt daarvan:

School

Vandaag is de dag,

dat ik eindelijk naar school toe mag.

Ik hang mijn jas bij alle jassen.

Ik zet mijn tas naast andere tassen.

Er is een tafel bij het raam

met een sticker met mijn naam.

Ik ga zitten op mijn eigen stoel.

Hoe denk je dat ik mij voel?

Ik voel me groot.

Ik voel me ier!

Eerst kwam ik om te wennen.

Dat had ik snel gedaan.

Nu alle kinderen mij kennen….

wil ik elke dag naar school toe gaan.

SEPTEMBER 2018

Edito
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De laatste meters

façade werden eind

augustus gemetst.

Binnen zijn de

onderaannemers

volop bezig met

slijpen voor de

nutsvoorzieningen:

water, elektriciteit

en verwarming.

Ook de ramen

worden binnenkort

geplaatst.

Het was een hete

zomer. De ijskar

met paard van 't

Hof VANIJS'

kwam langs en

zorgde voor de

nodige verkoeling.

Lekker genieten

op het terras met

nieuw meubilair.

SEPTEMBER 2018

Waar het goed is te leven...Waar het goed is te leven...
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De KSA van Brakel kwam op kamp in ons

WZC op 26 en 27 juli. Het was een

geslaagde verbroedering.

De rommelmarkt

was een groot

succes. De

weergoden waren

ons goed gezind. Er

werd veel gekocht

en verkocht.

De bewoners van de assistentiewoningen

Alverna waren deze zomer steevast te

vinden op het terras, genietend van het

nieuwe tuinmeubilair.

SEPTEMBER 2018
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Soorten scholen

…er vroeger 2 soorten scholen waren? Je had een armenschool en een burgerschool.

Kinderen van ‘rijke’ ouders gingen naar de dure burgerschool en de ‘arme’ kinderen gingen

naar de gratis armenschool.

Lerares

…de lerares van vroeger ongehuwd moest zijn? En als de lerares trouwde, ze een ander beroep

moest kiezen? De meest voor de hand liggende keuze was om huisvrouw te worden en te

zorgen voor de kinderen.

Schoolmateriaal

…er niet geschreven werd met stylo en papier, maar met een griffel en een

lei? En dat er later werd geschreven met een kroontjespen en een potje inkt?

Klasindeling

…ze vroeger met een kolenvuur verwarmden? Er waren vaak enkele jongens die wat eerder

naar school kwamen om de kachel te vullen of om het as weg te brengen. In ruil daarvoor

kregen ze dan een paar centen.

…de ramen van de klas vroeger hoog waren? Er kon zo moeilijk naar buiten gekeken worden.

Gedragscode

…je vroeger de juf/meester nooit mocht tegenspreken? En dat je moest opstaan als de juf of

meester binnenkwam en rechtop moest zitten op je stoel?

Leerpakket

…de jongens en de meisjes andere lessen kregen? Meisjes leerden naaien en breien. Als je acht

jaar was moest je al een sok kunnen breien en gaten kunnen stoppen. Jongens kregen

gymnastiek en techniek. Hier leerden ze zagen en timmeren.

Straffen

…de kinderen vroeger niet gestraft werden met schrijfwerk,

maar met de regel op de vingers getikt werden? Of op hun

knieën moesten zitten met hun klompen aan? Of als je echt

stout was, je wel eens naar het kolenkot kon gestuurd worden?

SEPTEMBER 2018

Wist je dat?Wist je dat?
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Oude liedjesOude liedjes
Zomaar een dag in september- Mieke

Dromerig vliegt er een meeuw over 't water, ik denk aan later

't lijkt wel een eeuw, hoe zal het zijn

't is stil, stil in de stad maar in m'n dromen gaat alles komen

Maar hoe en wat is een geheim

Refrein:

zomaar een dag in september

zomaar een dag aan 't water

zomaar een dag in september

zomaar een droom, 't is voor later

Kinderlijk, zonder geduld, wie zal ik trouwen

Om van te houden, wensen vervuld

Daar vliegt een meeuw

De zon brandt op m'n huid, ik kan niet wachten

Ik droom in gedachten, zonder geluid

't lijkt wel een eeuw

Refrein

Bladeren vallen omlaag

Ik ben aan 't dromen, wat er gaat komen

Misschien nog vandaag, misschien nog dit uur

Dromerig vliegt nog die meeuw over 't water

Ik denk nog aan later, 't lijkt wel een eeuw

Dromen zijn duur

3x refrein

SEPTEMBER 2018
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De leraar: "Wat is het meervoud van baby?"

Kleine Frits: "Tweeling!"

*****

Een jongen moet tekenen in de school. De leraar vraagt: "Waarom heb je nog niks op je

blad staan?" Zegt de jongen: "Dat heb ik wel, ik heb een grazende koe getekend".Leraar:

"Maar ik zie geen gras !" Jongen: "Dat heeft de koe al opgegeten". Leraar:" Maar ik zie ook

geen koe !" Jongen: "Denk jij dat die koe blijft staan als er geen gras meer is ?"

*****

"Kan iemand mij een voorbeeld geven van de uitdrukking: eerlijk duurt het langst?",

vraagt de meester. "Ik meester!", antwoordt Wil. "Als ik bij een toets afkijk, ben ik zo klaar,

maar als ik alles zelf invul, ben ik urenlang bezig!"

SEPTEMBER 2018

Lach van de maand
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Deze maand gaan we op bezoek bij Paula Van Assche.

Paula aan het werk
tijdens de activiteit 'bloemschikken'.

Paula woont op Het Acaciaplein. We treffen haar aan in de keuken bij Marie- Rose waar de

bewoners samen aan het koken zijn. Paula vertelt dat ze vroeger nooit veel heeft gekookt.

Zij woonde, samen met haar man en zoon, op een grote boerderij met stallen vol koeien en

paarden. Er was veel werk op de boerderij, dus kwam er iemand helpen in het huishouden.

Paula zegt dat ze dit niet erg vond. Ze was veel liever buiten op de boerderij aan het werk.

En de vrouw die haar kwam helpen, betaalde op die manier haar pacht.

"Werken op de boerderij was mijn levenswerk", vertelt Paula. "Ik hield ook enorm van mijn

planten en bloemen. Ik heb altijd groene vingers gehad. Mijn planten verzorgen, was voor

mij een lieve lust! Maar ik ging ook graag op reis! Later, toen we op pensioen waren,

verkochten we de boerderij en gingen we wonen in het mooie Everbeek. We hadden ineens

meer tijd en ruimte en konden op reis gaan. ’s Winters was Benidorm mijn favoriete oord.

Wij gingen hier vaak met vrienden naartoe. Het was er heerlijk wandelen op de promenade

en er was veel lekker eten! Mijn man en ik hebben in ons leven hard gewerkt op de

boerderij, maar we hebben nadien ook dubbel en dik genoten van ons leven!"

SEPTEMBER 2018

Op de babbel bij...
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Matteüs behoorde tot de twaalf apostelen die door

Jezus zelf waren uitgekozen. Hij woonde in

Kafarnaüm.

Daar was hij tollenaar. Dat betekende dat hij als jood

in dienst van de Romeinse bezetters belastinggeld

opeiste van zijn eigen volksgenoten.

Tollenaars staken vaak een link deel van het belastinggeld in hun eigen zak, en werden

beschermd door de Romeinen.

In het evangelie staan ze niet hoog aangeschreven: meestal worden ze in één adem genoemd

met zondaars.

Wanneer je zelfs maar met een tollenaar sprak, werd dat als een zonde beschouwd.

Dit gaf de Farizeeën en de Schrift-geleerden een prachtige aanleiding Christus aan te vallen,

omdat Hij zich met zondaars ophield.

Zij hadden echter geen oren naar Christus’ boodschap:

"Zij, die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig maar zij, die ziek

zijn: gaat heen en leert wat het betekent.

Barmhartigheid wil Ik en geen offerande; want Ik ben niet gekomen

om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars'."

Toch merkt Jezus Matteüs op wanneer Hij hem aan zijn geldtafeltje

passeert en zegt tegen hem: “Kom, volg mij.”

En hij stond op en volgde Hem (Matteüs 09,09-10).

MATTEUS

SEPTEMBER 2018

Liturgische tinten
Pastoraal-
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Matteüs was zich bewust van zijn zondigheid en betaalde iedereen die hij had bedrogen,

viervoudig terug en verdeelde zijn resterende bezittingen onder de armen.

Daarna volgde hij met de andere apostelen Christus na.

Op verzoek van de joodse bekeerlingen in Jeruzalem, schreef de heilige apostel Matteüs zijn

Evangelie, dat het aardse leven van Jezus beschrijft, waarna hij zijn vaderland verliet om in

verre landen de Blijde Boodschap te gaan verkondigen.

Volgens de oudste verhalen is hij de schrijver van het eerste evangelie.

Hij zou na Pinksteren naar Ethiopië gegaan zijn om daar het evangelie van Jezus te

verkondigen. Hij werd daar voor het altaar gedood.

Volgens de overlevering moet Matteüs ergens tussen de jaren 70 en 90 de marteldood

gestorven zijn. Zijn stoffelijk overschot zou in de eeuwen daarna naar de Italiaanse plaats

Salerno zijn overgebracht.

Temidden van de apostelen wordt Matteüs afgebeeld met een zwaard of hellebaard (zijn

martelwerktuig) of met weegschaal of geldbuidel (verwijzing naar zijn oude beroep).

Wordt hij afgebeeld als evangelist, dan heeft hij vaak een gevleugelde mens of engel bij zich

in de buurt.

Hij is de patroon van de Italiaanse stad Salerno.

Daarnaast ook van accountants, bankiers, belastingbeambten, -inspecteurs en -ontvangers,

boekhouders, douanebeambten, douaniers, inanciële beambten, handelsreizigers,

veiligheidspersoneel en wisselagenten, en van de geldhandel.

Gebed

Heer, onze God,

Gij hebt Matteüs, die een zondaar was

en niet geacht om zijn geloof,

geroepen om een heilige apostel te worden.

Geef ons de genade om naar het voorbeeld

van deze apostel

op te staan en U te volgen,

om ons met alle kracht aan U alleen te

hechten.

Wij danken U omdat Gij niet gekomen zijt

voor hen die zich gerechtig achten,

maar voor de zondaars die zich door U

genodigd weten.

Amen.

SEPTEMBER 2018
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GEBOORTES

Marten, 2/07/2018, kleinzoon Luc Toye, Het Acaciaplein

Alois, 8/08/2018, kleinzoon van Josiane De Ridder (De Beukendreef)

Louise, 16/08/2018, kleindochter Hilde Van Den Hautte (Mobiele Equipe)

NIEUWE MEDEWERKER

Jolien Vande Kerckhove, zorgkundige

Dave Van Den Abeele, keukenhulp

Jerifa Bourgois, zorgkundige

Florence Taildeman, poetsvrouw

Melissa De Sutter, zorgkundige

Veerle Van Damme, kinesitherapeut

Jan Hendrik De Jode, verpleegkundige

OVERLIJDENS

Erna De Boe

Daniël Verbeurgt

Simonne Limpens

Marie Colle

Maurice Van Nieuwenhove

Marthe Van Den Daelen

Willy Vermang

Odette Demets

Solange Verschueren

Robert Cordonnier

Achille Bakkaus

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

26/06/2018

06/07/2018

18/07/2018

21/07/2018

28/07/2018

01/08/2018

06/08/2018

11/08/2018

19/08/2019

22/08/2019

23/08/2018

TER INFO:

Volgend praatcafé dementie :

11/10/2018 om 19u30

Zaal ’t Eeckenhof, Sint- Jozefsplein 9 te Oudenaarde

Thema: 'Wat is dementie...'

Lief

leed

SEPTEMBER 2018
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Fit en gezond

Je bent de
uitdaging
aangegaan,
super!

WERELDALZHEIMERDAG

De Wereldgezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties heeft

21 september uitgeroepen tot Wereld Alzheimer Dag. Op deze

dag wordt extra aandacht besteed aan dementie.

Sinds 1994 alarmeert deze internationale dag overheden en

beleidsbepalers over dementie als een ernstige

gezondheidskwestie omdat de wereld vergrijst.

Dementie is een hersenaandoening waarbij iemand langzaam

maar zeker volledig afhankelijk wordt van de zorg van anderen.

De belangrijkste en meest bekende oorzaak is de ziekte van

Alzheimer.

De ziekte van Alzheimer is in 1910 vernoemd naar de Duitse arts

Alois Alzheimer (14 juni 1864 - 19 december 1915). Hij beschreef in

1906 het ziektebeeld van zijn patiënte Auguste Deter. Zij had

problemen met haar geheugen en na haar overlijden - op 56-

jarige leeftijd - onderzocht Alzheimer

haarhersenen. Naast atroie (het

verschrompelen van de hersenen) vond

hij zogenoemde plaques

(eiwitafzettingen) en tangles (kronkels),

die nog steeds als karakteristiek gelden

voor de naar hem vernoemde ziekte.

De bijzonderste symptomen van de ziekte van Alzheimer zijn:

• Desoriëntatie in tijd, plaats en persoon

• Moeite om een gesprek te volgen, het gebruiken en

begrijpen van taal

• Verandering in de persoonlijkheid

• Problemen op vlak van het korte termijn geheugen

• Het herkennen van voorwerpen en geluiden om je heen en

waar ze voor dienen

BEWEEG EN LEEF!

Beginpositie:

In zit met de voeten op de

grond.

Oefening 1:

Afwisselend de voeten

draaien. De beweging

gebeurt vanuit de enkel.

Doe dit 5 x links en 5x

rechts.

Oefening 2:

Afwisselend het bovenbeen

optillen.

Doe dit 5 x links en 5x

rechts.

Eindpositie:

Terug de benen naar

beneden en de voeten op

de grond plaatsen..

SEPTEMBER 2018
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Nieuws over dementie hoeft niet altijd negatief te zijn. De ziekte is inderdaad ongeneeslijk

maar we kunnen wel eens kritisch kijken naar de manier waarop we omgaan met mensen

met dementie.

Praten helpt. Niet wat je zegt, maar hoe je het zegt is veel belangrijker. Probeer om zoveel

mogelijk te bevestigen en niet te verbeteren. Stel geen overvloed aan vragen maar laat

ruimte voor eigen invulling. Onthoud dat het hoofd van de persoon met dementie overuren

draait en help hierbij rust te bieden. Wees belangstellend en toon betrokkenheid, neem

hen serieus en probeer om hen niet steeds te verbeteren. Zo laat je mensen met dementie

in hun waarde.

Naarmate het dementieproces vordert, is de gebruikelijke communicatie met woorden

soms niet meer goed mogelijk.

Als praten moeilijker gaat, kan je wel op allerlei andere manieren contact hebben en

duidelijk maken dat je naaste belangrijk voor je is. Je lichaamstaal is heel belangrijk. Weet

dat meer dan de helft van alle communicatie non-verbaal is. Een lach, een knipoog, een

hand vastnemen, een knuffel geven… Het zegt vaak meer dan woorden.

Het gaat vooral over het geven van het gevoel “nog van waarde zijn”. Dit staat veel

centraler dan de geheugen-, gedrags- en emotionele problemen die mensen met

dementie ervaren en die eigen zijn aan de ziekte.

Het is belangrijk om op een haptonomische manier om te gaan met de persoon met

dementie. Haptonomie is de leer van het menselijk gevoel en gevoelsleven. Haptonomie

heeft te maken met ontmoeten en alle gevoelens die daar mee gepaard gaan. Haptonomie

is een vorm van contact maken. Zeg wie je bent, wat je komt doen (transparantie) en heb

enkel oog voor de persoon met dementie (presentie) en houd enige afstand (prudentie).

Je kan makkelijker in contact komen met de persoon met dementie door het volgende te

doen:

• het maken van oogcontact

• het vermijden van snelle bewegingen

• het spreken niet zozeer als informatiekanaal, maar voornamelijk als rustgevend

middel gebruiken

• aanraken...

DeMEN(S)tieDeMEN(S)tie

SEPTEMBER 2018



15

'Mijn eerste auto'

Woar is den tijd?

Damme nog mee peerd en kerre ree’n’

Woar is den tijd?

Dan d’ottoos een ordigheid om zien woaren.

Woar is den tijd?

Da onze velo ons overal nor toe brocht.Woar is den tijd?

Auto’s, je ziet ze tegenwoordig overal. Je hebt ze in verschillende vormen, maten,

merken,… En iedereen heeft er één! Ze brengen ons naar het werk, we gaan er

mee op uitstap, trekken op vakantie met de auto,… Kortom een auto wordt dagelijks

gebruikt. Anno 2018 heeft het gemiddeld Belgisch gezin niet één, maar liefst twee

wagens! Het lijken reeds lang vervlogen tijden dat de auto zijn intrede maakte in

ons leven. Toch is dit nog niet zo gek lang geleden. Leest u even mee.

In 1885 maakte de Duitser Carl Benz de

eerste auto. Dit eerste model van de auto had

3 wielen, een door Benz zelf ontwikkelde

verbrandingsmotor en reed aan een

maximumsnelheid van 15 km per uur.

Het jaar 1905 was wereldwijd een mijlpaal in

de autogeschiedenis. Vanaf dat jaar was autorijden niet enkel meer voor de rijken,

maar werd het langzaamaan iets voor iedereen. Een periode die eindigde in 1914

toen de eerste wereldoorlog begon en de auto- industrie overschakelde op

productie van militaire voertuigen. In 1919 herstelde de auto zich terug in het

dagelijks leven.

Tegen 1930 was de auto sterk ingeburgerd. Het duurde na de tweede wereldoorlog

nog tot in de jaren ’50 eer men de autoproductie van eind jaren dertig overtrof en

de auto zijn intrede maakte in het dagelijks leven van de Belgen.

We hebben ons 'Woar is den tijd'-jaar opgedeeld

en de volgende thema’s hebt u nog te goed:

Oktober: Mijn eerste auto

November/december: Mijn eerste werk
Jaarthema

W
o

a
r 

is
 d

e
n

 t
ij
d

SEPTEMBER 2018
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DOE MET ONS MEE!DOE MET ONS MEE!
SCHOENENVERKOOP

Op 6 september organiseren we voor de tweede keer een schoenenverkoop!

Je kan er schoenen en pantoffels met 'groot comfort' (grote breedte, zeer

soepele materialen, wasbaar, ...) vinden. Je kan de verschillende modellen in

De Wijngaard bekijken, passen en eventueel kopen. Kom dus allen een kijkje

nemen naar de schoenencollectie.

OOK W
IJ

NEMEN D
EEL!

SEPTEMBER 2018
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We vieren mee met...

Marguerite Scheirlinckx

Jean Pousseur

Marleen Van Den Driessche

Marie-José Ansiau

Patric De Pessemier

Elien Taildeman

Yvette Morre

Ria Vuylsteke

Andrea Van Wambeke

Marie-Thérèse Van Liefferinge

04/09/1929

04/09/1933

04/09/1956

14/09/1926

14/09/1957

14/09/1936

23/09/1938

24/09/1951

26/09/1939

29/09/1923

De jarigen van september worden gevierd op 25, 27 en 28 september.

Proiciat aan:

SEPTEMBERSEPTEMBER
AUTOQUIZ

Waar meet je het oliepeil van je wagen? Wat heeft een auto nodig

om te rijden? Waarop kan je je snelheid meten? Ken jij het

antwoord op deze vragen? Doe mee met het

auto-onderdelenspel! Er is ook deze maand een

heuse autoquiz op vrijdag 21 september. Hierbij

doen we een oproep aan al onze mannen, kom

en test je kennis!
FAMILIENAMIDDAG

In de maanden september en oktober wordt er voor iedere afdeling een

familienamiddag georganiseerd. Een gezellige Vlaamse kermis met eten, drinken en

fantastische muziek van de accordeonclub VIOS uit Brakel. De familienamiddag brengt

de bewoners, hun familie en de medewerkers samen en zorgt voor sfeer en een gezellig

samenzijn.

Hou de uitnodigingen in het oog om te weten wanneer jouw afdeling aan de beurt is!

SEPTEMBER 2018
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SEPTEMBER
4 september: ONTBIJTBUFFET

We sluiten de vakantie af met een heerlijk ontbijtbuffet op 4 september. Tussen 8u en 10u

kunnen jullie genieten van heerlijke broodjes, beleg, vers fruit, ... Niet te missen!

4 september: OLDTIMERSHOW

Op 4 september om 14u organiseren we een oldtimershow. Komen jullie ook een kijkje

nemen naar deze 'klassieke' wagens?

6 september: SCHOENENVERKOOP

Nood aan een paar nieuwe comfortabele schoenen? Kom dan naar De Wijngaard.

11, 20 en 27 september: FAMILIeNAMIDDAG van HET ACACIAPLEIN,

DE EIKENBERG en DE BEUKENDREEF

17 september: PETANQUE

Zin in een spelletje petanque? Kom op 17 september om 14u naar De Wijngaard.

18 september: FEESTMAALTIJD MOSSELEN + WINKELKAR

Op 18 september trakteren we jullie op mosselen met frietjes. Schrijf jullie zeker in!

21 september: AUTOQUIZ

In september en oktober gaat het binnen ons jaarthema ‘Woar is den tijd’ over ‘mijn eerste

auto’. In de autoquiz zal jullie kennis omtrent dit thema getest worden.

28 september: BINGO

Kom je geluk wagen op 28 september op de bingo. We voorzien een mooie prijzenpot voor

de drie eersten.

WAT HEEFT DE TOEKOMST IN PETTO?

• Op 2 oktober is het de familienamiddag van Ter Tulpen, op 9 oktober van Het Rozenhof

en op 23 oktober van De Korenbloem. Inschrijven is een must!

• Ter gelegenheid van het de feestdag van onze patroonheilige Sint-Franciscus, de

dierenvriend, organiseren we op 4 oktober een activiteit rond dieren.

• Op 10 oktober heeft de sobere maaltijd plaats van 11u tot 13u. Je kan lekkere tomatensoep

komen drinken voor €5. Zo steun je de missiewerken van de zusters van Franciscus.

• De infonamiddag omtrent dementie is gepland op vrijdag 19 oktober.

• De nieuwe collectie van de winterkledij wordt op 25 oktober geshowd op onze catwalk. Je

kan deze kleren passen en kopen. Kom zeker langs!

SEPTEMBER 2018
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Train je brein

OPLOSSING OP ZIJN KOP

Tijdens de voetbalgekte in juli hebben we heel

wat vlaggen zien passeren.

Van welke landen zijn deze vlaggen?

1. Duitsland, 2. Frankrijk, 3.Groot Brittannië,

4. Italië,

5. Nederland, 6. Spanje, 7. Portugal, 8.

Zwitserland
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