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VADERDAG

De jaren die gaan tellen...
85 zijn het er alweer,

maar als ik met hem praat?

verbaas ik me telkens weer.

De energie in dat oude lijf,

alsmaar door blijven gaan.

De gebreken van de ouderdom,

"Wat zeg je nu tegen mij?"

Hij kan niet zo goed meer horen,

maar dat hoort er gewoon bij.

Gebogen is de rug inmiddels,

door de lasten en de zorgen?

Raakt het vandaag niet af,

dan doen we het toch morgen!

Graag hoor ik nog die verhalen

van hoe het vroeger is geweest.

Alsof hij het in geuren en kleuren

uit zijn rijke geheugen voorleest.

Ik weet dat ik hem later missen zal,

maar blijf dan denken aan deze tijd.

De regelmatige visites en praatjes,

die herinneringen raak ik niet kwijt.

Ik hoop dat hij nog even zo mag blijven,

gezond van lichaam en van geest.

Hij heeft een plaatsje in mijn hart,

zo groot is dat nog nooit geweest.

Die oude man, het is mijn vader,

goedaardig, zorgzaam en positief.

Wat geniet ik nog graag van hem,

blijf nog een tijdje alsjeblief!

9 juni is het Vaderdag. We wensen alle vaders een gezellige dag toe. Dat jullie maar eens

lekker verwend worden…

JUNI 2019
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De vierdejaars van Het Groene Lilare in Opbrakel kwamen op 2 mei langs voor een

sport- en spelnamiddag. Het was leuk samen...

Op 25 april bezochten de bewoners van de assistentiewoningen Alverna

de Notre Dame à la Rose in Lessen.

Een prachtige hospice; een bezoekje waard. Nadien bezochten ze

Quintuine en proefden er lekkere biertjes. De uitstap werd afgesloten

met een etentje in La Forge.

JUNI 2019

Waar het goed is te leven...Waar het goed is te leven...
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De bedevaart naar

D'Hoppe was zeer

geslaagd. Met een 60-

tal personen woonden

we de eucharistie bij,

bezochten we de grot

en sloten we af met

kofie en een lekker

stukje taart.

Er werden heel wat schoenen gepast

en gekocht tijdens de

schoenenverkoop op 17 mei.

Zomers schoeisel voor hopelijk een

mooie zomer.

JUNI 2019
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... het menselijk lichaam voor ongeveer 65% uit water bestaat?

... je tanden en kiezen voor 10% uit water bestaan?

... je je beter kan concentreren wanneer je voldoende water drinkt? Water is

de gezondste dorstlesser.

... water 5 minuten na het drinken alweer uit de maag is, op weg naar je

andere organen?

... een mens ongeveer 1 maand zonder voedsel kan leven, maar maximaal 1

week zonder water?

... een mens minstens 1,5 liter water per dag moet drinken om gezond te

leven?

... een mens in zijn hele leven gemiddeld 75.000 liter water drinkt? 10%

daarvan is gewoon water. De rest is thee, limonade, kofie, ...

... meer dan 2 miljard mensen op aarde geen schoon drinkwater hebben?

... mensen in sommige landen wel 3 uur moeten lopen om schoon water te

halen?

... de Vlaming gemiddeld 114 liter water per dag gebruikt? 21 liter voor het

toilet, 24 liter voor een bad of douche, 16 liter voor de was, 11 liter voor drank

en voedsel en 42 liter voor overige zaken zoals de vaat, poetsen, planten,

tuin…

... als je 5 minuten doucht, je ongeveer 60 liter water gebruikt? Met een

waterbesparende douchekop is dit ongeveer 30 liter: dat is maar de helft!

... water dat je in een les koopt, soms 1000 keer duurder is dan kraanwater?

... bevroren water 9% lichter is dan vloeibaar water? Zo komt het dat ijs op

water drijft.

... per keer dat je de wc doortrekt, je 8 tot 10 liter water wegspoelt? Als je een

waterbesparende wc-knop gebruikt, is dat maar 2 of 3 liter per keer.

... 1 liter weggelekte olie 1 miljoen liter water ondrinkbaar kan maken?

... een olifant water kan ruiken op een afstand van 4,8 kilometer?

JUNI 2019

Wist je dat?Wist je dat?
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Stef Bos - Papa
Ik heb dezelfde ogen

En ik krijg jouw trekken om mijn mond

Vroeger was ik driftig

Vroeger was jij driftig

Maar we hebben onze rust gevonden

En we zitten naast elkaar

En we zeggen niet zoveel

Voor alles wat jij doet

Heb ik hetzelfde ritueel

Papa, ik lijk steeds meer op jou

Ik heb dezelfde handen

En ik krijg jouw rimpels in mijn huid

Jij hebt jouw ideeën

Ik heb mijn ideeën

En we zwerven in gedachten

Maar we komen altijd thuis

De waarheid die je zocht

En die je nooit hebt gevonden

Ik zoek haar ook

En tevergeefs

Zolang ik leef

Want papa, ik lijk steeds meer op jou

Vroeger kon je streng zijn

En god ik heb je soms gehaat

Maar jouw woorden

Ze liggen op mijn lippen

En ik praat nu

Zoals jij vroeger praatte

Ik heb een goddeloos geloof

En ik hou van elke vrouw

En misschien ben ik geworden

Wat jij helemaal niet wou

Maar papa, ik lijk steeds meer op jou

Papa, ik lijk steeds meer op jou

Oh papa, ik hou steeds meer van jou

Papa, ik lijk steeds meer op jou

Oude liedjesOude liedjes

JUNI 2019
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Er komt een vrouw een kledingwinkel binnen.

Ze loopt naar de verkoopster, een blondje, toe en zegt:

"Ik wil graag die jurk in de etalage passen", waarop de verkoopster zegt:

"Mevrouw, we hebben ook pashokjes, hoor!"

Jantje geeft straks zijn verjaardagsfeestje. Zijn moeder zet allemaal lessen cola in de

koelkast. Jantje zet ook een lege les in de koelkast.

Zegt zijn moeder: "Waarom zet je een lege les in de koelkast?"

"Voor de kinderen die geen dorst hebben!"

JUNI 2019

Lach van de maand
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Deze maand stellen we graag Alphonsine De

Vleeschauwer voor. Zij is geboren in Opbrakel op 17

maart 1933. Daar leefde Alphonsine in een gezin met

8 kinderen. Als één van de oudste kinderen stond ze

samen met moeder in voor de zorg van dit grote

gezin.

Alphonsine liep school tot haar 14de en ging daarna

aan het werk in Soieries Elite nv in de Stationsstraat

in Brakel. Daar ging ze torsen, twijnen, dubbelen,

ixeren en coneren van ijne synthetische en kunstmatige ilamentgarens.

In 1955 huwde Alphonsine met Valère De Couvreur. Toen Alphonsine

zwanger werd van haar 2de kind, stopte ze met werken in de

fabriek. Ze nam met veel toewijding haar huishouden en de zorg

voor haar moeder op zich.

Alphonsine en Valère hebben twee kinderen, Christine en Rudy,

twee kleinkinderen en intussen drie achterkleinkinderen. Dankzij de

jongste telg is er zelfs een vrouwelijk viergeslacht. Daar is Alphonsine

terecht heel trots op.

Een aantal maanden geleden kwam Alphonsine bij ons wonen na

een ziekenhuisopname. Aanvankelijk op De Eikenberg maar intussen

heeft ze haar stekje op Het Acaciaplein.

In de voormiddag is Alphonsine steeds te vinden in de leefrumte en doet ze mee aan de

bewegingsactiviteiten of andere activiteiten. Dagelijks komt ook echtgenoot Valère na de middag

op bezoek.

Ze praat graag met de mensen om zich heen. Vroeger keek ze graag TV maar is daar nu minder

in geïnteresseerd.

Gelukkig krijgt ze hier een uitgebreid aanbod aan activiteiten.

Wij zijn blij dat zij in ons midden is en wensen haar nog vele mooie jaren.

JUNI 2019

Op de babbel bij...
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Vrijdag 28 juni is het dit jaar feest van het Heilig Hart van

Jezus.

Maar in feite wordt de hele maand juni eraan toegewijd.

In ons Vlaanderen heeft de H. Hart-aanbidding jarenlang een grote, belangrijke rol gespeeld in

het leven van de gelovigen.

Denken we maar aan de Bonden van het H. Hart, de vele H. Hartprocessies, de mooie liederen

van de Zalige priester Poppe: “Door zovele lieve kleinen…”, “De rode roos van Jezus’

hartewonde” , enzovoort.

God benaderen als een God vol medelijden, als iemand die echt met ons begaan is, die ons

echt draagt in ‘Zijn Hart’ lijkt voor velen de dag van vandaag te kleinmenselijk.

En toch, lezend in de H. Schrift en kijkend naar Jezus, mogen wij ervaren dat wij God ten

zeerste ter harte gaan.

Het hart is het symbool van de liefde, wanneer verliefden naar elkaar een hartje sturen wil

dat zeggen dat men bezeten is van elkaar.

Dat is internationale taal. Daar ligt dan ook de betekenis van het feest van het Heilig Hart.

Als wij het Heilig Hart van Jezus vereren, dan komt dat hierop neer dat wij dankbaar zijn om

de liefde die Jezus ons heeft getoond door mens te worden als wij. Door onze fouten en

tekortkomingen op zich te nemen, door Zijn deel aan menselijk leed te dragen, door ons voor

te gaan in de dood. Jezus wil ons op die manier gerust stellen en stelt dat de dood ook voor

ons een doortocht is naar Nieuw Leven.

Als medelijdende Dienaar en Herder kwam Hij Gods liefde voor de mensen openbaren.

JUNI= MAAND VAN HET HEILIG HART

JUNI 2019

Liturgische tinten
Pastoraal-
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Laat dit de betekenis zijn en blijven van dit feest van het Heilig Hart: dat wij vertrouwen

zouden blijven stellen op God, omdat we weten dat Hij een Goede Vader is die ons in zijn

Hand draagt, dat wij al onze zorgen en problemen aan Hem mogen overlaten.

Jezus, bij dit feest van Uw grote liefde en barmhartigheid, vertrouwen wij alle volkeren

aan U toe, Uw grote wereldwijde Kerk, opdat Uw vurig minnend Hart mag kloppen in

deze soms harde en koude wereld en in ons EIGEN LEVEN!

Juni is ook examenmaand voor onze studenten.

Gebed voor onze studenten:

Goede God,

wees met onze jonge mensen

die door hun studie hun eigen toekomst

en de toekomst van vele leeftijdsgenoten voorbereiden.

Mogen zij bedacht zijn om met hun kennis

een samenleving op te bouwen die beter is

dan datgene wat wij nu kennen.

Dat de gebroken of de gehavende mens

zich evengoed gewaardeerd kan weten

in de wereld van morgen.

Het jeugdige enthousiasme

is in staat nieuwe dingen te forceren,

maar moge het steeds zijn door rekening te houden

met de noden en het ritme van de minsten.

Heer, zegen onze studerende jeugd

en geef hen geesteskracht, vuur en aandacht voor allen.

Wees, Heer, hun kracht en hun steun.

Wees vooral aanwezig als zij het moeilijk hebben

en hun hart vol is van onzekerheid en twijfel.

Zo bidden wij U,

door Christus, onze Heer.

AMEN.

JUNI 2019
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OVERLIJDENS

Lydie Hondequin

Julia Van Wymeersch

Margriet Delcourt

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

TER INFO:

Praatcafé dementie :

13/06/2019 om 19u30

Thema: 'Rouwen om iemand die er nog is.'

Bij het woord ‘rouw’ denk je spontaan aan het sterven van een dierbare, maar er bestaat ook zoiets

als chronische rouw: verdriet om een verlies dat nooit eindigt. Je verdriet wordt niet altijd als rouw

gezien en wordt daardoor vaak verkeerd ingeschat. De maatschappij verwacht dat je, eenmaal met

het probleem geconfronteerd, dit snel ‘verwerkt’.

Wat is dat verwerken? Dat het je niet meer uit evenwicht brengt? Dat je het onder ogen ziet en

accepteert?

Hoe kun je dementie bij een geliefde accepteren?

Dit thema wordt gebracht door Prof. Dr. Em. Manu Keirse. Hij is klinisch psycholoog, doctor in de

geneeskunde en dé specialist in België en Nederland als het over rouwverwerking en de laatste

levensfase gaat.

Sociaal Huis, Meerspoort 30, Oudenaarde

Lief

leed

IEDEREEN WELKOM

NIEUWE MEDEWERKER

Stany Simoen, vepleegkundige op De Beukendreef

PENSIOEN

Regina Elet, verpleegkundige op Ter Tulpen en Alverna, ging met pensioen op 23/05/2019.

Wij danken haar voor de vele jaren toewijding.

04/05/2019

11/05/2019

13/05/2019

JUNI 2019
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Fit en gezond

Je bent de
uitdaging
aangegaan,
super!

De voorbijgaande maanden hebben we al enkele warme dagen

gekend en de zomer staat voor de deur. Daarom leggen we de

nadruk op 'voldoende drinken'.

En neen, geen pintjes!

Het verlies aanvocht moet je compenseren.

In gewoneomstandigheden neem je als volwassene per dag

ongeveer 0,7 tot 1,5 liter waterop uit vast voedsel. Dat moet je

aanvullen met minimaal 1,5 liter drank (zestot acht glazen), bij

voorkeur water.

Ouderen eten vaak minder waardoor ze minder water

binnenkrijgen via voedsel. Ook hun nierfunctie gaat vaak achteruit.

Hierdoor hebben de nieren meer vocht nodig om afvalstoffen via de

urine af te voeren. Uitdroging komt bij

ouderen ook sneller voor door een

verminderde dorstprikkel.

Een grotere vochtinname is nodig bij:

- extreme temperaturen

- verblijf op grote hoogte

- verwarmde of circulerende lucht (airconditioning) gedurende een

lange periode

- droge lucht

- ziektesymptomen zoals koorts, diarree en brakendie een

verhoogd verlies van water veroorzaken

- verhoogd vochtverlies door alcoholgebruik

- inname van bepaalde geneesmiddelen

- vezelrijke voeding, want gecombineerd met onvoldoende

drinken kan dit obstipatie uitlokken in plaats van te voorkomen

Info: CM Midden-Vlaanderen

Beweeg en leef!
Beginpositie:
In zit met de voeten op de

grond of rechtstaand.

Beweging:

Afwisselend cirkelbewegingen

maken met beide

onderarmen. Voer de oefening

10 keer uit.

Eindpositie:

Breng je armen terug

zijwaarts.

Drink voldoende!

JUNI 2019
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Hebben personen met dementie baat bij het gebruik van medicatie?

Medicatie kan ondersteunend werken bij personen met dementie. Een eerste groep

medicatie houdt de symptomen in een beginnend stadium van dementie voor een

bepaalde periode tegen en zorgt op deze manier voor een tijdelijke verlichting.

De verwachte uitwerking eindigt na die periode. Men beslist dan meestal deze medicatie

stop te zetten. Het ziektebeeld evolueert heel snel naar het punt waar het geweest zou

zijn zonder gebruik van deze medicatie. Deze medicatie geeft de persoon met dementie en

zijn omgeving 'extra tijd' met kwalitatief betere leefomstandigheden.

Een tweede groep is de medicatie die zich richt tegen de psychische symptomen zoals

wanen en hallucinaties en het gedrag dat daaruit voortkomt.

Verder is er de medicatie tegen symptomen van

depressie en onrust. Veel personen met dementie

krijgen antidepressiva omdat ze symptomen van een

depressie vertonen. Er worden ook vaak kalmeer-en

slaapmiddelen toegediend.

Het is echter wel de vraag of personen met dementie

deze middelen nodig hebben. Voor velen is dit weinig

tot niet het geval. Zij hebben veel meer baat bij een

(individueel) aangepaste begeleiding en omkadering.

Soms kan hun gedrag zo hevig en zelfdestructief zijn

dat het (tijdelijk) nodig is om deze symptomen met

medicatie te onderdrukken. Het is belangrijk te

beseffen dat geen enkele van deze verschillende interventies de dementie kan genezen.

Een goede tip is dus om regelmatig het medicijngebruik met de behandelende arts te

evalueren en bij te sturen indien nodig.

DeMEN(S)tieDeMEN(S)tie

JUNI 2019
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Zoals u reeds in onze vorige rubriekjes kon lezen, heeft Brakel vele troeven!

Brakel is een parel in de Vlaamse Ardennen en dat hebben vele wandelaars en

wielertoeristen geweten. Maar ook voor de dagjestoerist zijn er in Brakel voldoende

bezienswaardigheden om één, of zelfs meerdere dagen te vullen!

Een dagje Brakel kan je starten met een bezoek aan het museum van Geschied- en

Heemkundige Kring Triverius Brakel. De plaatselijke geschiedenis van Brakel kan

men hier herbeleven. De uitgezette tentoonstellingen kan je bezoeken op de laatste

zondag van elke maand of op afspraak met kleine groepjes.

Als rond de middag je maag begint te knorren, valt je honger te stillen in één van de

gezellige etablissementen op de vernieuwde markt van Nederbrakel, met zicht

op de Sint-Pietersbandenkerk.

Met een goed gevulde maag en hernieuwde energie, kan je één van de vele

wandelroutes volgen. De maanden april en mei zijn ideaal voor een bezoekje aan

het Brakelbos, want in deze maanden staan de ‘blauwe kouskes’ volop in bloei! De

wilde boshyacint, zoals de oficiële naam van de blauwe kouskes klinkt, kleurt dan de

bodem van het bos prachtig blauw. Een waar genoegen om te aanschouwen!

Wie ’s avonds graag gaat voor een uitgebreid menu, kan culinair tafelen in één van

de vele restaurants die Brakel rijk is.

Voor zij die Brakel verder willen exploreren en graag een

bezoek brengen aan de fabriek van de Topbronnen, het

Geutelingenmuseum in Elst of één van de plaatselijke

kerken is er voldoende mogelijkheid om te overnachten! Er

zijn meerdere Bed en Breakfastsin Brakel en omstreken te

vinden waar je vaak ook kan proeven van de

streekgerechten.

Brakelgin

Jaarthema

D
E

 S
TR

E
E

K

JUNI 2019
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VERHUIS NAAR DE KERSENTUIN

Op woensdag 26 juni nemen de bewoners van Het Rozenhof hun intrek in blok C. Het

nieuwe gebouw wordt 'De Kersentuin' gedoopt. Er zijn 25 kamers bestemd voor

permanente verblijven en 5 kamers voor kortverblijf. De kamers zijn voorzien van een

sanitaire cel met douche, toilet en lavabo. In de kamer is een grote kast voorzien met

koelkast.

De verhuis is in volle voorbereiding. We hopen dat de bewoners er vlug hun draai

vinden en dat het een leuke nieuwe thuis mag worden.

Wil je al eens een kijkje nemen in De Kersentuin, dan ben je welkom op vrijdag 21

juni tussen 14u en 16u.

Op 6 augustus starten de herconditioneringswerken op Het Rozenhof. De afdeling zal

een grondige renovatie ondergaan. De werken zullen vermoedelijk een half jaar duren.

Maakt u graag nog een wandeling in de

tuin of zit u graag nog op het terras na

17u? Dat kan voortaan. De buitendeur

aan het terras en de deur van De

Wijngaard t.h.v. de liften zal pas om 20u

gesloten worden.

JUNI 2019
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We vieren mee met...

Rosette Citters

Frans Van Dorpe

Monique Bruwier

Yvette Vermeulen

Daniël Capiau

André Vandenbossche

Roger Sadones

Marie-Madeleine Vanongevalle

Gustaaf Geerts

Paula Wittebroodt

Freda Leroy

Hilda Pessemier

Jef Vandenberghe

Monique Cornil

Maria Van Petegem

Christiane Raeymaekers

Zoë Leroy

02/06/1928

02/06/1927

04/06/1941

08/06/1938

11/06/1932

11/06/1935

13/06/1934

13/06/1940

14/06/1935

16/06/1934

19/06/1932

19/06/1947

19/06/1931

19/06/1932

22/06/1936

25/06/1936

26/06/1927

De jarigen van juni worden gevierd op 6 juni in De Wijngaard.

Proiciat aan:

IN DE
KIJKER

Petanque

Elke maand staat er ‘petanque’ op de animatiekalender. Petanque is een

typisch balspel dat in zijn vroegste vorm bij de oude Grieken gespeeld werd.

Daar werd het echter nog beoefend als een krachtspel. De Romeinen

hebben er later meer een behendigheidsspel van gemaakt ongeveer in de

vorm zoals we het nu kennen. In sommige streken zoals de Franse

Provence is petanque nu nog altijd enorm populair.

Ook hier in ons WZC is petanque zeer geliefd en dit om verschillende

redenen. Ten eerste is het een sociaal gebeuren, ten tweede vraagt het

behendigheid en concentratie en ten derde oefenen we natuurlijk voor het

interrustoordpetanquetornooi op 20 juni. Aangezien het Belgische weer het

niet altijd toelaat om een spelletje petanque buiten te spelen, hebben we

een paar jaar geleden een binnenpetanqueplein gekocht en dit met de

opbrengst van ons jaarlijks eetfestijn.

Hou alvast 20 juni in de gaten want dan strijden we voor de overwinning!

JUNI 2019
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JUNI

4 juni: OEFENTORNOOI PETANQUE

Naar aanleiding van het jaarlijks interrustoord petanquetornooi oefenen we alvast, zodat we

onze kansen vergroten om te winnen.

6 juni: VERJAARDAGSOPTREDEN ACCORDEONCLUB VIOS

De accordeonclub VIOS kennen we allemaal van de familienamiddagen die vorig jaar

plaatsvonden. Ook deze keer komen ze langs en zullen ze een spetterend optreden geven. De

jarige bewoners van juni zullen dan ook gevierd worden.

18 juni: FEESTMAALTIJD + WINKELKAR

Iedereen is van harte welkom op dinsdag 18 juni voor de feestmaaltijd. Ook de winkelkar is die

namiddag van de partij.

19 juni: MODESHOW

De rode loper zal op 19 juni uitgerold worden, waarbij jullie kunnen genieten van een ijne

voorstelling waar jong en oud hun beste kledij showt.

20 juni: INTERRUSTOORD PETANQUETORNOOI

Het is weer zover! Het petanquetornooi vindt terug plaats met de bewoners van de rusthuizen

binnen onze groep Sint-Franciscus. Wees er zeker bij!

24 juni: BINGO

Een spel waar je goed moet opletten om geen enkel nummer te missen… Ja ja, dan hebben

we het over bingo. Deze gaat door op 24 juni.

25 juni: BLOEMSCHIKKEN

Kom op 25 juni naar De Wijngaard voor een namiddag bloemschikken. Samen met onze

nieuwe vrijwilligster Christelle en ergotherapeute Leen zullen we bloemstukjes maken.

WAT HEEFT DE TOEKOMST IN PETTO?

• Om het begin van de zomer te vieren, houden we een zomerparty op 11 juli, met als

muzikale gast Roy Payne.

• Op 16 juli zijn jullie welkom op de feestmaaltijd.

• Net zoals vorig jaar krijgen we bezoek van het jong geweld, de KSA van Brakel. Zij zullen

twee dagen, 29 en 30 juli bij ons bivakkeren en samen doen we activiteiten .

• We vieren de jarigen van de maand juli met een optreden door zangeres Sally.
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Train je brein

OPLOSSING OP ZIJN KOP
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