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ZOMER

De zomervakantie staat voor de deur. Een tijd van genieten, rust, andere oorden verkennen

of gezellig thuisblijven en tijd maken om wat te lezen.

Wie kent dit gedicht nog van Guido Gezelle?

DIEN AVOND EN DIE ROOZE
‘k Heb menig menig uur bij u

gesleten en genoten,

en nooit en heeft een uur met u

me een enklen stond verdroten.

‘k Heb menig menig blom voor u

gelezen en geschonken,

en, lijk een bie, met u, met u,

er honing uit gedronken;

maar nooit een uur zo lief met u,

zoo lang zij duren koste,

maar nooit een uur zoo droef om u,

wanneer ik scheiden moste,

als de uur wanneer ik dicht bij u,

dien avond, neêrgezeten,

u spreken hoorde en sprak tot u

wat onze zielen weten.

Noch nooit een blom zo schoon, van u

gezocht, geplukt, gelezen,

als die dien avond blonk op u,

en mocht de mijne wezen!

Ofschoon, zoo wel voor mij als u,

- wie zal dit kwaad genezen? -

een uur bij mij, een uur bij u

niet lang een uur mag wezen;

ofschoon voor mij, ofschoon voor u,

zoo lief en uitgelezen,

die rooze, al was ‘t een roos van u,
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niet lang een roos mocht wezen,

toch lang bewaart, dit zeg ik u,

‘t en ware ik ‘t al verloze,

mijn hert drie dierbre beelden:

U, DIEN AVOND EN DIE ROOZE !

G. Gezelle, Uit 'Gedichten Gezangen Gebeden'

DE ZON VAN DE DAG

Aanvaard elke nieuwe dag als een geschenk,

als een gave

en zo mogelijk als een feest!

Sta ’s morgens niet te laat op!

Kijk in de spiegel,

en lach tegen jezelf

en zeg ‘ goede morgen’ tegen jezelf,

dan ben je een beetje geoefend

om het ook tegen anderen te zeggen!

Als je de ingrediënten kent,

kun je ze zelf maken

even goed als dagelijkse soep.

Neem een grote portie goedheid,

doe er link wat geduld in,

geduld met jezelf,

geduld met anderen.

Vergeet dat tikkeltje humor niet,

om de tegenvallers te verteren.

Meng er een behoorlijke dosis werklust in

en giet over alles een gulle lach

en je hebt

de zon van de dag!

We hopen jullie allen te laten proeven van de zomerse geneugten door jullie

mee te nemen op reis, door te zien, proeven, spelen, horen,… ook al blijven we

thuis.

Een ijne zomer toegewenst met vele warme dagen en voldoende verkoeling!
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NAAMBUTTONS VOOR DE GROEP SF

Zag u onze naambuttons reeds?

In een woonzorgcentrum is het belangrijk dat jullie, de bewoners en jullie familie de

medewerkers gemakkelijk kunnen aanspreken. Het gebruik van naambadges kan hierbij

helpen. Daarom kozen we voor naambuttons. Zij nemen een belangrijke onzichtbare drempel

weg.

Maar dat is niet het enige grote voordeel van deze buttons:

• de medewerkers zien er representatief en professioneel uit

• bewoners en familie vinden het ijn de medewerkers bij naam te kunnen aanspreken

• bewoners weten precies wie er bij de zorginstelling werkt

• ook bezoekers kunnen zich makkelijker wenden tot een medewerker

Elkaar bij naam kunnen aanspreken, schept een persoonlijke band.

Ook bij personen met dementie is het ontzettend belangrijk om ervoor te zorgen dat we

herkenbaar en aanspreekbaar zijn

Naambuttons kunnen hierbij een zeer belangrijke rol spelen. Het is voor hen een geruststelling

om een punt van herkenning te hebben.

De vrijwilligers kregen ook een naambutton. Hiermee willen we hen ook herkenbaar maken en

drukken we uit dat zij, evenals onze medewerkers, heel belangrijk zijn voor onze werking.

JULI- AUGUSTUS 2019
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De weergoden waren ons welgezind tijdens de bedevaart naar het klooster op 29 mei.

De materialenbeurs op 23 mei was een groot

succes. Ze werd bezocht door zowel externe

mantelzorgers als familieleden van de

bewoners. Ook kwamen tal van collega’s en

studenten een kijkje nemen en probeerden

sommige bewoners een zalige relaxzetel uit.

JULI- AUGUSTUS 2019
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Het ontbijtbuffet op 4 juni in de Assistentiewoningen

Alverna was geslaagd: cava, heerlijke ovenkoeken,

verse broodjes, kazen, gerookte zalm. Om duimen

en vingers bij af te likken.

Wat vind je van al deze

fotomodellen? Ze bezorgden ons

een ijne namiddag op 19 juni.

Het Sint-Franciscustehuis won het

inter-rustoordpetanquetornooi.

Proiciat aan de spelers!
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...het eerste badpak voor vrouwen gemaakt werd in de 19de eeuw? Het had lange

mouwen en wollen pijpen.

…de Eiffeltoren op warme zomerdagen ongeveer 15 cm langer wordt? Dit komt

doordat het ijzer uitzet.

…het grootste schepijsje 2,81 meter hoog was en geschept werd in Italië?

…de frisbee oorspronkelijk bedoeld was als tinnen taartschaal in 1870?

…in 1905 een jongen genaamd Frank Epperson ijsjes op een stokje uitvond? Hij liet

per ongeluk een glas limonade buiten staan in de koude winter.

…alleen vrouwelijke muggen steken? Dit doen ze omdat zij de eiwitten uit het bloed

nodig hebben voor de ontwikkeling van hun eitjes. Mannelijke muggen overleven

met de nectar van bloemen.

…de hoogste golf die ooit gemeten werd 64 meter boven de zeespiegel uitkwam? Hij

trof in 1737 het schiereiland Kamtsjatka aan de oostkust van Siberië. Ter vergelijking:

de tsunami die op 26 december 2004 meer dan 150.000 mensen om het leven

bracht, was 30 meter hoog.

…de strepen van een zebra voor

verkoeling zorgen? De zebra heeft

opvallende wit-zwarte strepen. De

strepen zijn een soort

beschermingsmechanisme, maar

zorgen tevens ook voor verkoeling.

Doordat de zwarte strepen het

zonlicht absorberen en de witte

strepen het licht weerkaatsen is er een temperatuurverschil van wel 10 graden

Celsius tussen de strepen. Door dit temperatuurverschil ontstaat er een beetje wind

wat de zebra afkoelt.

…het grootste zwembad ter wereld

wel 1013 meter lang is? In het resort

San Alfonso del Mar in Algarrobe

aan de zuidkust van Chili bevindt

zich namelijk het grootste zwembad

ter wereld! Wel is het zwembad

gevuld met zout water.

JULI- AUGUSTUS 2019
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Bart Kaëll – Mooi weer vandaag

Ik wil vandaag m'n tijd verdromen

Hoe ha hoe

'k Zit in de schaduw van de bomen

Hoe ha hoe

Laat de wereld zonder mij maar draaien, heel traag

'k Wil geen zorgen aan m n kop vandaag

(Refrein)

Mooi weer vandaag

Ik doe alles vandaag liever traag

Mooi weer vandaag

Nee, geen iles, geen stress in m'n maag

Laat de zon nu vrolijk schijnen

Want dat heb ik toch zo graag vandaag

Mooi weer vandaag

Nee, vandaag geen gezeur, geen geklaag

'k Laat me vandaag door niemand storen

Hoe ha hoe

Ik wil geen slecht bericht meer horen

Hoe ha hoe

En de wereld zal wel verder draaien vandaag

Want ik hou het vandaag liever traag

(Refrein)

Laat de wereld zonder mij maar draaien vandaag

Want ik hou het vandaag liever traag

(Refrein)

Woeeeeeee

(Refrein)

Mooi weer

Oude liedjesOude liedjes

JULI- AUGUSTUS 2019
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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!”

De meester geeft natuurkundeles: "Bij hitte zet iets uit, maar bij kou krimpt

iets. Wie kan daar een goed voorbeeld van geven?"

Mark: "De zomervakantie duurt 6 weken

en de kerstvakantie duurt maar 2 weken."
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In deze zomereditie laten we Josiane Debacker aan het woord.

Josiane woont op De Eikenberg sedert 21 september 2018 nadat ze eerder in een assistentiewoning

in Ronse verbleef.

Enkele jaren na het verstrijken van de oorlog huwde ze met haar man Willy waarna ze 4 linke

zonen kreeg : Ronny, Freddy, Willy en Eddy die ook op hun beurt samen 6 kleinkinderen kregen.

Haar derde zoon kreeg dezelfde naam als zijn vader omdat beiden op dezelfde dag geboren zijn

namelijk 14 juni.

Willy en Josiane runden jarenlang een bloeiend confectiebedrijf in Deux- Acren waar er mantels en

vesten voor dames vervaardigd werden. Op de top van het confectiegebeuren stelden ze ongeveer

65 personen te werk.

Toen Willy na de geboorte van hun jongste telg het atelier betrad, werd hem gevraagd hoe hun

zoon heette, waarop hij lachend zei ’Fini’ in de plaats van Eddy doelend op het feit dat 4 kinderen

genoeg was en dit dus de laatste zou zijn.

Josiane heeft reeds vroeger banden gehad met onze campus. Haar moeder, Marie Maesfrank,

verbleef enkele maanden in ons WZC en haar 3 jongste zonen zijn in de voormalige Sint-

Franciscuskliniek geboren.

Momenteel vult ze haar dagen met lezen van Franstalige boeken die ze leent van onze bibliotheek.

Lezen is een passie van haar waar ze vroeger geen tijd voor had en waar ze nu dubbel van geniet

alsook van de rust op haar kamer.

JULI- AUGUSTUS 2019
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Tijd om even na te denken
over de missie van het christelijk geloof

Probeer als gelovige man of vrouw maar eens uit te leggen dat één van de kernwaarheden van je

geloof het eeuwige leven is. Dat we als mensen niet gemaakt zijn om te sterven, maar om te

leven. De dood als een moment van overgang. De ontmoeting met de God die we ons leven lang

Vader genoemd hebben, Schepper, Beschermer, Behoeder, Trooster.

Het eeuwige leven? Best moeilijk om daar getuigenis over af te leggen. Zeker in een wereld die

dreigt te leven van dag tot dag. Een wereld die welvaart verwart met welzijn, en waarin waarden

en waarheden enkel als een soort dessert op de menukaart staan.

We denken er pas aan als we écht gegeten hebben.

Jezus is de Christus omdat God Hem aan ons heeft geschonken als brood dat, eens gegeten, nooit

meer nieuwe honger veroorzaakt.

Tenzij tijdelijke honger. Honger naar aardse gerechtigheid en vrede. Naar de hemelse ontmoeting

met God. Wie Jezus ontmoet in het breken en delen van het brood, voelt dat tegen dit voedsel

niets of niemand op kan.

Het is het brood dat elke honger stilt, van kindsbeen af en tot we onze laatste levensadem

uitblazen.

Jezus trekt een rode draad door ons leven en hij doet dat door God bijna tastbaar dichtbij ons te

brengen.

Het kompas waarnaar wij ons leven richten. Maar hoe moeten wij dan in het leven staan, vanuit

die wetenschap dat Jezus ons de ultieme bevrijding heeft gebracht?! Juist, als bevrijde mensen!

Mensen die hun leven richten op vriendschap en liefde, op tedere nabijheid en troostende

vergevingsgezindheid.

Geen mensen in een ivoren toren zijn wij als christenen. Maar mensen tussen de mensen.

Verantwoordelijk, vooruitziend, vergevend en verzoenend.

Met die ene onverwoestbare boodschap: luisteren naar wat God in zijn Zoon Jezus ons heeft

toevertrouwd: bekeer je hart en geloof in het Goede.

JULI- AUGUSTUS= ZOMERTJD
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En doe wat de Heer ons vraagt: heb God lief en heb elkaar lief. Bij dag en bij nacht. Het is een

wereld van verschil tussen licht en donker, ook in een mensenleven. Ook wij kennen onze dagen

van licht. Wanneer ge luitend door het leven gaat en alles er rooskleurig uitziet…

Maar soms ziet het leven er héél anders uit.

Ook dagen van duisternis en donkerte komen we tegen.

Wanneer ge met lege handen staat en geen greep hebt op de toekomst, wanneer alles heel anders

uitdraait dat wat men gedroomd had… Zo gaan mensen hun weg…

We mogen vertrouwen dat God ons de kracht zal geven op onze weg door het leven.

Stilaan kunnen of mogen we dan begrijpen dat 'geloven' betekent 'je overgeven' aan een onbekende

maar vertrouwenswaardige God, die zorg voor je draagt.

Dat geloof en vertrouwen moet ons overeind houden, ook in de diepste duisternis.

Ons christelijk geloof schenkt ons brood om van te leven.

Laten we uit die grote vreugde veel hoop en vertrouwen putten om iedereen die ons pad kruist

menswaardig te benaderen. Dit is geen keuze. Dit is een opdracht.

Dit is de missie van ons geloof.

15 augustus

Hoogfeest van de Tenhemelopneming van Maria

Maria, beeld van de gelovige

Laat ons bidden tot God, onze Heer

dat wij het voorbeeld van Maria volgen

door in geloof onvoorwaardelijk

de taak te aanvaarden

die de boodschap van het Evangelie ons oplegt.

Dat wij ons laten bemoedigen

door de trouw die Maria en haar Zoon

elkaar hebben bewezen tot bij het kruis.

Dat wij, in de strijd van goed en kwaad

die in onze wereld voortdurend woedt,

ons laten inspireren

aan de houding van Maria die haar Zoon

op Zijn ondoorgrondelijke wegen bleef volgen.

Dat wij durven delen in haar eenvoud

die haar groot heeft gemaakt

voor God en de mensen.

Dat wij delen in de vreugde

die Maria gelukkig maakte

om de groei van Gods Rijk op aarde.

Heer, sterk ons geloof.

JULI- AUGUSTUS 2019
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OVERLIJDENS

Theophiel Vander Haeghen

Georgette Van Eggelen

Roger Engerie

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

TER INFO:

Praatcafé dementie :

10/10/2019 om 19u30

Thema: ' Communiceren met personen met dementie.'

Sociaal Huis, Meerspoort 30, Oudenaarde

Lief

leed
GEBOORTE

Elise, 5/06/2019, achterkleindochter van Lydia Van Den Haute, Het Acaciaplein

NIEUWE MEDEWERKER

Emily Leclercq, zorgkundige op De Korenbloem

21/05/2019

30/05/2019

24/06/2019

JULI- AUGUSTUS 2019
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Fit en gezond

Je bent de
uitdaging
aangegaan,
super!

De zomer staat niet alleen voor zon, zee en luieren op het

strand. Of je nu op vakantie gaat of thuis blijft, de warmte kan

altijd zomerkwaaltjes met zich meebrengen, zoals zonnebrand,

zonnesteek en zonneallergie. Tijdens de zomermaanden is het

belangrijk ons voldoende te beschermen tegen zon en warmte.

Mogelijke kwaaltjes in kaart gebracht:

1. ZONNEBRAND

Ons lichaam is niet gewoon om bloot te staan aan de zon en

ondervindt daar tijdens de zomerdagen al snel de gevolgen van.

TIPS OM DIT TE MIJDEN:

• Smeer je huid in met zonnebrandcrème en herhaal dit

voldoende.

• Draag een hoofddeksel om rechtstreekse zon te mijden op je

hoofd.

2. ZONNESTEEK OF ZONNESLAG

Doordat het hoofd te lang is blootgesteld aan de zon en de

hersenen hierdoor oververhit raken, krijgen we te maken met een

zonneslag. De kenmerken zijn ondermeer:

• hoofdpijn/ duizeligheid

• misselijkheid/ braken

• uitdroging

• vermoeidheid

TIPS OM DIT TE MIJDEN:

• Draag een hoofddeksel en beperk je tijd in de zon.

• Drink voldoende water vóór je dorst krijgt.

TIPS OM TE GENEZEN:

• Leg koude kompressen op je hoofd en in de nek.

• Bij koorts neem je een koortswerend middel.

3. ZONNEALLERGIE

Zonneallergie wordt gekenmerkt door jeukende, rode huiduitslag

met bobbeltjes en/of blaasjes, vooral op de aan de zon

blootgestelde delen van de huid. Deze uitslag ontstaat vaak zes tot

acht uur na blootstelling aan zonnestraling.

TIP OM TE VERLICHTEN:

• Een corticosteroïdecrème kan de jeukklachten verminderen.

Beweeg en leef!
Beginpositie:
Ga zitten met de voeten op

de grond en de handen aan

het hoofd.

Beweging:

Breng je rechterelleboog en

je linkerknie naar elkaar toe.

Daarna breng je de

linkerelleboog en je

rechterknie naar elkaar toe.

Dit doe je 10 keer

afwisselend.

Eindpositie:

Laat je armen terug naast je

lichaam rusten en de voeten

op de grond.

LET OP VAN DE ZOMERZON!

JULI- AUGUSTUS 2019
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Wordt het eten als oudere persoon een moment van chaos of

net een aangenaam rustpunt…?

In dit artikel staan we stil bij het eten en drinken. Het brengt,

naast een wederkerende basisbehoefte, ook dagelijkse

structuur. 'Smakelijk eten' en 'eten met smaak' is een

hoofddoelstelling in ons leven. En wat is de gouden regel

binnen onze maaltijden?

Inderdaad, rust.

Ouderen verbruiken minder en eten minder, hun smaak is

anders, ze eten onregelmatiger of laten zich leiden door

éénzijdige voorkeuren.

Uiteraard wanneer er verandering is in het eetpatroon of

gewicht van ouderen, moeten medische redenen worden uitgesloten. Denk hierbij aan

slikproblemen, tremor, … of het onderliggende dementeringsproces. We merken dat

ouderen niet elke maaltijd even dapper eten. Er wordt geobserveerd en geregistreerd of de

bewoners genoeg eten en drinken gedurende de dag. Besef dat een goed voedingsbeleid

een teamgebeuren is dat zeker oplettend wordt opgevolgd. Het vertrekt vanuit alle

disciplines. Maaltijden zijn een zorg van iedereen. Startend met een woonkamergevoel in

het rusthuis, een propere omgeving Het keukenteam zorgt voor een mooi uitgeschept

bord, aangepaste voeding, variatie in het menu, ...

De tafelgenoten, het bestek, aangepaste hulpmiddelen, een comfortabele houding,

voldoende drinken, … worden nauwlettend in het oog gehouden door het zorgteam en

paramedisch team. Familie deelt ervaringen of voorkeuren van wat de oudere graag eet.

Desondanks gaat de bewoner op ogenblikken minder of slechter eten. 'Geen eetlust'

hebben is een confronterende zorgvraag, wat zeker begrijpelijk is vanuit familiaal/

emotioneel oogpunt. Maar heeft er iemand tijdens zijn leven tegen heug en meug moeten

eten? Waarom dan wel als je ouder bent? Soms kunnen we niet meer doen dan proberen,

alternatieven aanbieden of misschien dan maar gewoon accepteren dat het een minder

moment is …

Bronvermelding vanuit het boek 'Eten en drinken bij dementie' door Jeroen Wapenaar &

Lisette de Groot.

DeMEN(S)tieDeMEN(S)tie
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Zoals reeds gelezen in onze vorige rubrieken: wij gaan op reis in onze eigen streek.

Deze zomer nemen we de meest bekende Brakelaars onder onze loep en vertellen

we jullie over hun mooiste prestaties en verdiensten.

De langst bekende Brakelaar is ongetwijfeld dokter Triverius. Geboren te

Nederbrakel in het jaar 1504, begon hij als zoon van een chirurgijn aan zijn opleiding

artsenij te Leuven. Een uitzonderlijk intelligent man die vermaard werd door zijn

kwaliteiten als arts en zijn vele publicaties. Triverius was de eerste die het

besmettelijke karakter van schurft kon aantonen en hij bestudeerde eveneens de

pathologie van gewrichtsaandoeningen. Als hoogleraar aan de universiteit van

Leuven inspireerde hij menig student. Brouwerij De Graal bracht een mooi eerbetoon

aan deze beroemde middeleeuwse dokter en gaf één van hun bieren zijn naam.

Een andere beroemde Brakelaar is schrijver Isidoor Teirlinck, geboren te Zegelsem in

1851. Hij was leraar wis- en natuurkunde aan één van de normaalscholen te Brussel.

Isidoor is vooral gekend van zijn boeken over de vlaamse folklore. Een aantal

gekende werken van Isidoor zijn ‘blozende kriekske’, ‘Molleke’ en ‘Mirza- Schaffy’s

liederen ten love des wijns’. Zijn zoon, dichter en schrijver, Herman Teirlinck volgde

hem in zijn voetstappen.

Gekende Brakelaars die nu nog steeds in de streek wonen zijn Open VLD politicus

Herman De Croo en zijn zoon Alexander. De alomgekende Marijn De Valck, ‘Meneer

Boma’ van de Kampioenen, bouwde ook zijn woonst te Brakel. Hij treedt nog steeds

op onder zijn artiestennaam, Marino Falco.

De meest gekende sporter uit onze streek is ongetwijfeld Peter Van Petegem, hij

wordt niet voor niets ‘De zwarte van Brakel’ genoemd.

U leest het beste mensen, aan talent van eigen bodem geen gebrek, hier in Brakel.

Jaarthema
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De verhuis is achter de rug. Alle bewoners namen hun intrek in hun nieuwe kamer. Het

afscheid viel sommigen zwaar, anderen keken enthousiast uit naar de verhuis.

Het is nog wat zoeken. Niet alleen voor de bewoners maar ook voor de medewerkers. Waar

ligt dat? Waar vind ik dit terug? Ook voor 'nieuwe' hoofdverpleegkundige David Spitaels is het

een hele uitdaging. Hij zal voortaan het team van Caroline Grauls leiden. Caroline coacht

voortaan het team van De Korenbloem en Lisa Schilders vind je voortaan op De Beukendreef.

Natuurlijk went het nieuwe heel snel. De living, het terras met grasperk en tuinmeubelen

nodigen uit om samen te genieten van de nieuwe leefomgeving. Vele nieuwsgieringen

kwamen een kijkje nemen op 21 juni in de namiddag en keken met bewonderende blikken.

Vanaf 5 augustus 2019 beginnen de herconditioneringswerken aan Het Rozenhof. Het einde

van de werken is voorzien tegen januari 2020. Alle bewoners van Ter Tulpen zullen dan

verzocht worden te verhuizen naar de geherconditioneerde afdeling.

Wij hopen dat de werken niet al te veel overlast met zich zullen meebrengen voor de

bewoners en het zorgteam.

VERHUIS NAAR DE KERSENTUIN

JULI- AUGUSTUS 2019
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We vieren mee met...

Paul Viville

Ernst Polliet

Lydia Van Den Haute

Antoinette Corthals

Marie-Louise De Couvreur

Lydie Carmé

Frans Roman

Denise Herregodts

Madeleine De Geeter

Luc Toye

Ivan Michiels

Godelieve Vanden Berghe

Gaby Hutse

Marcel Kesteleyn

Lucien Van Der Hauwert

Madeleine De Cubber

03/07/1936

04/07/1949

04/07/1929

05/07/1928

05/07/1935

07/07/1928

11/07/1928

12/07/1931

15/07/1923

15/07/1943

15/07/1949

18/07/1934

19/07/1941

20/07/1927

23/07/1929

27/07/1930

De jarigen van juli worden gevierd op 30 juli in De Wijngaard.

Proiciat aan:

De jarigen van augustus worden gevierd op 26 en 27 augustus

Proiciat aan:

Herman Rampelberg

Yvonne De Couvreur

Gaston Miserez

Maria Van Bosch

Paula Verheylesonne

Irma Van Nieuwenhove

Maritha Delbarre

Leon Ghyselinck

Marie-Jeanne D'Haeyer

Armand Maes

Mariette De Clercq

Marie-Jeanne De Loor

Janina Pawlak

Madeleine Beké

Dorohtea Louage

Freddy De Poorter

01/08/1939

04/08/1931

07/08/1935

07/08/1933

09/08/1935

12/08/1928

12/08/1928

12/08/1934

15/08/1945

18/08/1933

20/08/1927

23/08/1934

23/08/1934

24/08/1929

27/08/1925

31/08/1953

JULI- AUGUSTUS 2019
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11 juli: ZOMERPARTY MET ROY PAYNE

Trek je dansschoenen maar aan want op 11 juli is het zomerparty met sangria en

barbecuehapjes. De muzikale omlijsting gebeurt door de charmezanger Roy Payne.

16 juli: FEESTMAALTIJD + WINKELKAR

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

alles met een lekker wijntje erbij. Alvast smakelijk! In de namiddag komt Marie-Rose langs

met de winkelkar.

18 juli: HANDWERKCLUB

De handwerkclub denkt al aan december want jawel… er worden al versieringen gemaakt

voor de kerstperiode. Ben je benieuwd, kom dan langs om 2 uur op De Eikenberg.

29 en 30 juli: KSA

De leden van de jeugdbeweging 'de KSA van Brakel’ komen hun kamp opslaan op 29 en

30 juli. We brengen jong en oud samen. Dit wordt een top tweedaagse!

30 juli: OPTREDEN SALLY – VERJAARDAGSFEEST

De jarigen van de maand juli vieren we samen op 30 juli in De Wijngaard met een optreden

van zangeres Sally. Kom zeker langs!

31 juli: BINGO

We sluiten de maand af met het alomgekende bingospel. Voor de eerste drie winnaars is er

een kleine prijs!

JULI

IN DE
KIJKER

Deze maand zetten wij het contactkoor in de kijker!

In dit koor leggen wij de nadruk op het woord ‘contact’. Tijdens de

maandelijkse sessie gebruiken wij muziek als medium om contact

te leggen tussen onze begeleiders en bewoners met dementie.

Muziek draagt bij tot de algemene kwaliteit van leven van onze

bewoners. Samen zingen maakt vaak emoties los en zorgt voor

verbinding tussen bewoner en begeleider. In ons contactkoor

zingen wij niet alleen liederen uit de jeugd van onze bewoners.

Onderzoek wijst uit dat veel meer mogelijk is.

Ben je nieuwsgierig naar ons contactkoor? Of heb je interesse om

samen met je familielid of als vrijwilliger deel te nemen? Vraag

naar ergotherapeute Jolien of Joke. Zij geven je graag een woordje

meer uitleg!
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AUGUSTUS

1 augustus: WANDELING NAAR DE MOLEN

We wandelen op 1 augustus naar de Verrebeekmolen. Vraag je familie en/of vrienden om

mee te gaan. Nadien worden we getracteerd op een lekker ijsje.

2 augustus: BLOEMSCHIKKEN

Heb je groene vingers? Hou je van bloemen? Dan ben je welkom op 2 augustus in De

Wijngaard bij Leen en Christelle voor een uurtje bloemschikken.

9 augustus: PETANQUE

Zin in een spelletje petanque? Kom op 9 augustus naar De Wijngaard.

16 augustus: BINGO

Op 16 augustus is er bingo. Wie kaapt deze keer de prijzen weg?

20 augustus: FEESTMAALTIJD + WINKELKAR

Op 20 augustus verwennen we jullie met een barbecue als feestmaaltijd. Met als dessert een

bolletje ijs met vers gemaakte fruitsla.

22 augustus: ROMMELMARKT

We organiseren op 22 augustus onze 7de ROMMELMARKT! Wil je op schattenjacht? OK! Heb

jezelf spullen te koop, dan kan je gratis een standplaats reserveren. Geef ons op voorhand

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

29 augustus: HANDWERKCLUB

Voor de handwerkclub moet je op 29 augustus in De Kersentuin zijn: breien, haken, borduren

bij een gezellig tasje kofie. Iedere creatieveling is welkom.

WAT HEEFT DE TOEKOMST IN PETTO?

• Het jaarlijks eetfestijn vindt plaats op 6 en 7 september van 17u30 tot 21u. Op het menu

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

betalen €15, kinderen €8. Een steunkaart kost €3,50. Iedereen van harte welkom!

• We sluiten de zomer af met een heerlijk ontbijtbuffet op 12 september. Tussen 8u en 10u

kan u genieten van ontbijtkoeken, broodjes, beleg, een vers eitje, fruit en een lekker potje

kofie. Niet te missen!

• Tijdens de maandelijkse feestmaaltijd op 17 september worden mosselen met friet

geserveerd!

Fijne zomer iedereen!

JULI- AUGUSTUS 2019
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Train je brein

OPLOSSING OP ZIJN KOP
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