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2 SEPTEMBER

De eerste schooldag

De lange mooie zomervakantie is opnieuw voorbij.

De kinderen met rugzak gezadeld staan weer in de rij.

De juffen, de leerkrachten, de directie beteuterd erbij.

Het is de traditie, het leven, de realiteit.

Eigenlijk is het leven een beetje strijd.

De peuters en kleuters hebben stillekes verdriet

omdat men hier zijn geliefden niet meer ziet.

De groten kennen het klappen van de zweep en dromen

dat de eerstvolgende vakantie er vlug zal komen.

Laat ons al die kleine problemen vergeten.

Iedereen moet dit toch duidelijk weten.

Het is op school dat men moet werken, moet studeren

om zich later succesvol te kunnen laten diplomeren.

Nu moet men zaaien om later vruchten te plukken.

Nu moet men zich inzetten om later te lukken.

Wij duimen voor iedereen, hebt volle moed.

Doet uw best en alles komt zeker wel goed.

Volhouden, op de tanden bijten, oefenen, blokken en herhalen. U specialiseren in rekenen,

schrijven, telecommunicatie of talen.

Verliest geen tijd, de schooljaren vliegen zo voorbij.

Als werkzoekende sta je dan opnieuw in de rij.

Wees dus blij dat ge nu moogt en kunt studeren.

Vakantie komt er meer dan genoeg om u te amuseren.

Wij wensen u allen het allerbeste toe.

Doet het met overgave, doet het goe.

Het is slim, te genieten van ouderdom.

SEPTEMBER 2019

Edito
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De bonenoogst was goed gelukt! Germaine en Georgine mochten samen 'bonen

trekken'. Ze waren bovendien ook heel lekker.

Er werd veel gedanst en uit volle

borst meegezongen tijdens het

optreden van Roy Payne.

Samen naar de markt in Brakel...

SEPTEMBER 2019

Waar het goed is te leven...Waar het goed is te leven...
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De weergoden waren ons goed gezind tijdens de

wandeling naar de molen. Veel blije gezichten...

De rommelmarkt was succesvol: veel

kramen, veel kopers en mooi weer.

SEPTEMBER 2019
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…kinderen tot begin 1900 maar tot hun 12de jaar naar school gingen? Daarna moesten ze aan

het werk. Door wetten en regels is die situatie nu sterk verbeterd.

...er alleen lagere scholen waren? Middelbare scholen waren er enkel in grote steden. De

middelbare scholen werden enkel bezocht door kinderen van rijke ouders.

…de kinderen op de lagere school enkel leerden lezen, schrijven en rekenen? Andere vakken

werden er toen niet gegeven.

…kinderen van school werden gehaald als het geld op was of als er geoogst moest worden?

Ze moesten hun ouders helpen of zelf geld verdienen, anders kon er geen eten voorzien

worden. Vanaf 1901 werd de leerplicht ingevoerd die ervoor moest zorgen dat kinderen tot

hun 12 jaar naar school zouden gaan. Nu is de leerplicht voor kinderen tussen 6 en 18 jaar. Op

1 september 2020 zal de leerplicht ingaan vanaf 5 jaar.

…de klassen soms bestonden uit wel 70 kinderen? Alle leerlingen van verschillende leeftijden

zaten vaak bij elkaar. Voor al deze leerlingen stond 1 onderwijzer, die al deze kinderen les

moest geven. De grote klas was wel verdeeld in kleinere groepen volgens leeftijd. Wanneer de

ene groep les kreeg, moest de ander zelfstandig werken.

…er in de loop van de 19e eeuw steeds meer kinderen naar school gingen, ook al was het nog

niet verplicht? Daarom kwamen er steeds meer regels voor scholen. Er kwamen

bijvoorbeeld regels over het aantal leerlingen per klas, 70 bij elkaar mocht niet meer. Ook

moesten er meer vakken worden gegeven, naast rekenen, schrijven en lezen ook

aardrijkskunde, geschiedenis, kennis der natuur en zingen.

…de kinderen vanaf 1920 na hun 12de naar school bleven gaan. Meisjes gingen naar de

huishoud- en industrieschool. Jongens bezochten de ambachts-, landbouw- of

handelsschool. In veel dorpen kwamen middelbare scholen, zodat leerlingen in hun eigen

dorp een opleiding konden volgen. Vaak kozen ze de school die paste bij het beroep van hun

ouders.

SEPTEMBER 2019

Wist je dat?Wist je dat?
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Bart Kaëll - Als ik terugdenk

Als ik terugdenk

Aan m'n jeugd, m'n kindertijd

M'n wilde haren raakte ik niet kwijt

De jongen zonder zorgen

Voelt zich nu niet mee geborgen

En toch voel ik in mij geen greintje spijt

Als ik terugdenk

Aan dat schooltje bij het plein

En vrienden die nog altijd vrienden zijn

We gingen onze weg

En hadden we soms pech

Groter worden gaat niet zonder pijn

Refrein

Mooi, mooi, mooi,

't Leven was mooi, mooi, zo mooi

Nooit, nooit, nee nooit

Wordt het nog zo mooi

Als ik terugdenk

Aan het eerste lief van mij

Dan zink ik langzaam weg in dromerij

De wereld valt dan stil

't is alsof hij zeggen wil

Alle mooie dingen gaan voorbij

Als ik terugdenk

Aan dat warm gezellig huis

Aan de liefde, het gevoel hier ben ik thuis

Dan ben ik weer dat kind,

Dat verwend werd en bemind

Als ik heel eventjes m'n ogen sluit

Refrein

Nooit, nooit, nee nooit

Wordt het nog zo mooi

Oude liedjesOude liedjes

SEPTEMBER 2019
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Leren schrijven

Jantje komt na zijn eerste schooldag enthousiast thuis en zegt niet zonder trots: “Ma, ik heb vandaag

mijn eerste woordjes geschreven!”

Ma luistert belangstellend en vraagt: “En wát heb jij dan wel geschreven, jongen?”

Jantje haalt zijn schouders op: “Geen idee, pas morgen leren we ook lezen!”

Leugenaars

Op een school gaf de leraar zijn klas een opdracht voor de volgende week. "Volgende maandag," zei

hij, "gaan we praten over leugenaars en ter voorbereiding van onze les wil ik dat jullie allemaal

hoofdstuk 17 van Mark lezen." De week erop, aan het begin van de les, zei de leraar: "OK, iedereen die

zich heeft voorbereid voor de les door hoofdstuk 17 van Mark te lezen, kom alsjeblieft voor de klas

staan." Ongeveer de helft van de klas stond op en liep naar voren. "De rest van jullie mogen gaan,"

zei de leraar "dit zijn de leerlingen met wie ik wil praten. Er is geen hoofdstuk 17."

SEPTEMBER 2019

Lach van de maand
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Eind juni namen de bewoners van Het Rozenhof afscheid

van hun kamer op het 3de verdiep, waar nu de nodige

renovatiewerken gebeuren, en werden zij oficieel bewoners

van De Kersentuin. Op maandag 24 juni ging de algemene

verhuis van start. Kasten werden geleegd, oppervlaktes

werden geboend, vuilzakken werden gevuld en alle

materiaal kreeg een plaats op de nieuwe afdeling.

Bewoners, familie en personeel sloegen de handen in

elkaar voor de verhuis van meubilair en ander persoonlijk

materiaal. Uiteindelijk mochten op woensdag 26 juni de bewoners hun intrek nemen in hun

nieuwe, heringerichte kamer op De Kersentuin.

Enkele weken na de verhuis gaan wij op bezoek bij Agnes Stevens, voormalig bewoonster van Het

Rozenhof en nu trotse residente van De Kersentuin. Wij ontmoeten haar in de leefruimte, waar zij

samen met enkele van haar medebewoners de kofie neemt. Agnes zwaait ons al tegemoet en

begint te vertellen dat ze heel blij is over de verhuis. Dankzij de vele hulp en de inzet van het

personeel is het haar gelukt om goed in te pakken. Haar kasten werden vlot verhuisd en alles

heeft een mooie plaats gekregen. Spijt van de verhuis heeft Agnes niet, haar vorige kamer was

dringend toe aan een opfrissingsbeurt. Zodoende is ze heel blij met haar nieuwe kamer, ze is

ruimer en heeft een mooi uitzicht.

Hoewel er algemeen wel wat bezorgdheden waren vóór de verhuis, knikt iedereen aan tafel toch

instemmend wanneer Agnes afsluit met ‘we voelen ons hier allen al heel goed thuis’.

SEPTEMBER 2019

Op de babbel bij...
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Belangrijke kerkelijke feesten en gedachtenissen

die we vieren in de maand september:

8 sept Maria Geboorte: Met vreugde vieren we de geboorte van onze Hemelmoeder Maria. Maria,

dochter van Anna en Joachim. De eerste bronnen die de viering van Maria's geboorte bevestigen,

dateren uit de 6de eeuw. De feestdag werd aanvankelijk vooral gevierd in Jeruzalem als

kerkwijdingsfeest van de basiliek H. Anna, Maria's moeder. Deze basiliek was voor de herbouw in de

6e eeuw gewijd aan Maria. Vervolgens verspreidde de devotie zich naar het westen en was in de

Middeleeuwen al één van de belangrijke kerkelijke feestdagen geworden.

14 sept Kruisverhefing: Het feest van de kruisverhefing richt in de eerste plaats onze aandacht op

de betekenis van het ‘Kruis’ in ons leven. Het Lijden en de Dood van Christus zijn verbonden met zijn

kruis en zijn Verrijzenis was de overwinning op dat Kruis. Het feest die we op deze dag vieren,

herinnert ons aan het gebeuren van Goede Vrijdag, maar wijst ons ook naar Pasen.

Wij, christenen, worden niet uitgenodigd op te kijken naar het kruishout zelf, naar dat marteltuig, dat

lijden en vernietiging brengt. Wij worden wel uitgenodigd op te kijken naar de Man op het kruis die, te

midden van het lijden, Zijn zichzelf-gevende-liefde toont tot het uiterste toe. Ook in de hevigste pijn

en de vastgespijkerde machteloosheid denkt Jezus immers niet aan zichzelf, maar aan de anderen.

Laten wij opkijken naar wat die uiteindelijke Liefde doet, hoe Jezus zichzelf totaal wegschenkt, zelfs in

die meest weerloze situatie. En op het moment van de kruisiging wordt die liefde van de

Mensenzoon 'OMHOOG GEHEVEN'.

Zijn liefde tot het uiterste wordt hèt moment van Zijn verhefing door God.

15 sept Onze-Lieve-Vrouw van Smarten: Daags na het feest van Kruisverhefing herdenken wij de

Moeder van Smarten, die onder het kruis stond van haar Zoon en we gedenken hoezeer zij

betrokken was bij Gods’ heilswerk.

19 sept Onze-Lieve-vrouw van La Salette: La Salette is bedevaartsoord in Frankrijk. Op 19

september 1846 was er in La Salette een verschijning van Maria aan twee herderskinderen. Sindsdien

is La Salette een bekend bedevaartsoord.

De kinderen getuigden: "Toen ik vanaf een heuveltje gezien had dat onze koeien rustig in de weide

stonden, ging ik terug naar beneden en klom Maximin omhoog. Toen zag ik plotseling een prachtig

helder licht, veel mooier dan de zon. In dat licht zag ik een heel mooie prachtige vrouw." De kinderen

merkten op dat de Dame erg verdrietig was. Zij droeg een helder stralend kleed, versierd met parels

en een goudkleurig dekkleed. Om haar hoofd had zij een krans van rozen. Een waterbron is ontdekt

op de plaats van de verschijning en er zouden onverklaarbare genezingen hebben plaatsgevonden.

SEPTEMBER 2019

Liturgische tinten
Pastoraal-
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21 sept H. Mattheüs, apostel en evangelist: Mattheüs oefende het beroep van belastingontvanger

uit, toen hij door Jezus geroepen werd om leerling van Hem te worden. Hij is de schrijver van een

evangelie en heeft in het Oosten het geloof verkondigd.

Voor Mattheüs is Jezus dus de verwachte Joodse messias, de nieuwe Mozes (deuteronomium 18:15-

19), die niet gekomen is om de Wet, zoals die te vinden is in de Thora, af te schaffen maar om deze

haar eigenlijke, diepere betekenis te geven.

29 sept HH. Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen: In de Bijbel worden met deze drie namen

engelen aangeduid die door God de belangrijke opdracht kregen met betrekking tot het heil en het

geluk van de mensen. '

Michaël

Verder is hij beschermer van het Volk van God. Gabriël is de engel bij

uitstek. 'Engel' komt namelijk van het Griekse ‘aggelos’, dat

'boodschapper' betekent.

Gabriël is in de Bijbel de verkondiger van goddelijke boodschappen. Zo

bracht hij Maria de Blijde Boodschap: de komst van Christus, de Verlosser.

Gabriël betekent letterlijk: 'sterke man Gods'.

Rafaël wordt in de katholieke leer vereerd als de engel die genezing en

bescherming biedt aan alle mensen. Rafaël betekent: 'God heeft genezen'.

HEER

LAAT UW KERK TOEKOMST HEBBEN

Goede God,

door uw Kerk was het mogelijk

dat onze ouders en grootouders

het geloof aan ons hebben doorgegeven.

Wij danken u dat we zo

Jezus Christus en zijn Blijde Boodschap

hebben mogen leren kennen.

Dank U voor uw Kerk

aanwezig in onze streken

laat haar ook bij ons toekomst hebben

omwille van onze kinderen

en kleinkinderen.

Geef ons jonge mensen

die, hun roeping volgend,

in naam van Jezus Christus willen werken

in onze Kerk en maatschappij.

Amen.

SEPTEMBER 2019
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OVERLIJDENS

Roger Engerie

Armand Maes

Frans Van Dorpe

René De Temmerman

Freda Leroy

Marie-Jeanne D'Haeyer

Gaston Vander Mijnsbrugge

André De Loor

Amedé Romeyns

Elza Van Maelzaeke

Marcella Erauw

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
NIEUWE MEDEWERKER

Isabelle Pevenage, zorgkundige

GEBOORTE

Silas, 13/08/2019, zoon van Silke De Borre (zorgkundige Ter Tulpen) en Sam

Iona, 13/08/2019, dochter van Marieke Eggermont (personeelsdienst) en Sam

24/06/2019

24/06/2019

12/07/2019

12/07/2019

22/07/2019

26/07/2019

28/07/2019

03/08/2019

16/08/2019

17/08/2019

20/08/2019

SEPTEMBER 2019
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Fit en gezond

Je bent de
uitdaging
aangegaan,
super!

In de maand september richten we onze aandacht op een

aandoening die voornamelijk ouderen treft: dementie. We doen

dit naar aanleiding van de werelddementiedag op 21 september.

We spenderen reeds een rubriek aan demen(s)tie maar in de

rubriek “it en gezond” richten we ons voornamelijk op de

bewegingsactiviteiten die op maat zijn voor bewoners met

dementie. Bewegen is belangrijk bij dementie. Met bewegen kun

je de dementie niet stoppen maar je verbetert met bewegen het

denkvermogen, onrust, passiviteit en bewerkstelligt een betere

doorbloeding.

Op basis van verschillende onderzoeken is er een beweegadvies voor

ouderen met dementie opgesteld:

Voldoende bewegen is belangrijk, uit onderzoek blijkt dat bewegen

helpt om geestelijke achteruitgang te vertragen. Ook als een persoon

met dementie niet veel meer kan, zijn er vaak nog kleine bewegingen

mogelijk. Wat kan je doen om it te blijven bij dementie? Hier 5 tips.

1. Vraag welke sport de oudere vroeger heeft beoefend.

Je kan dan oude fragmenten tonen of er in de kiné aan werken.

2. Stimuleer ouderen huishoudelijke klusjes te doen

De was opvouwen ( poetsdoekjes of handdoeken) of de bloemen

water geven.

3. Stimuleer het sociale netwerk door samen met de oudere een

rondje te wandelen.

4. Beweeg ook met ouderen die minder

mobiel zijn. Een ritje maken met de duo-

iets of een spelnamiddag met de

Tovertafel.

5. Stimuleer ouderen zo lang mogelijk de

dagelijkse dingen zelf te doen door

bijvoorbeeld bij het ochtendgebeuren

te vragen om zelf het gezicht te

wassen, haar te kammen, aan te

kleden…

bron: www.zorgvoorbeter.nl

Beweeg en leef!
Beginpositie:
Hou je ene hand met de

handpalm naar boven en

ondersteun deze met je

andere hand met de duim

bovenaan.

Beweging:

Start met cirkelvormige

bewegingen van de duim in

de handpalm. Eindig met de

vingers één voor één af te

strijken met een

cirkelvormige beweging.

Eindpositie:

Laat je armen terug naast je

lichaam rusten en de voeten

op de grond.

WERELDDAG DEMENTIE

SEPTEMBER 2019
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Heeft u een familielid met dementie? Dit zegt u beter niet
tegen hen...

"Uw moeder is allang dood."

Als iemand de hele tijd vergeet dat zijn/haar moeder overleden is, beleeft deze persoon

elke keer hetzelfde rouwproces. Het is beter om een gesprek aan te gaan over hun

moeder. Wat betekent moeder voor deze persoon? Als men in staat is om de puzzelstukjes

in elkaar te passen, zal men zelf concluderen dat moeder overleden is.

"Wie ben ik? Je kent mij toch nog?"

De meeste personen met dementie vergeten namen. Maak van een bezoekmoment dus

geen ondervraging want dit is zeer onaangenaam voor de persoon met dementie.

"Waarom heb je je kleerkast weer overhoop gehaald? Je doet dat met opzet!"

Personen met dementie gedragen zich niet met opzet 'moeilijk'. Ze zijn niet koppig, stout,

lastig of tegendraads. In hun beleving is wat ze doen wel degelijk nuttig en zinvol.

"Je kan niet pas bevallen zijn, je bent vierentachtig."

Uitspraken van personen met dementie kunnen onverwacht of bizar overkomen en zijn

niet gemakkelijk te begrijpen. Ze komen voort uit hun eigen beleving. Een persoon met

dementie verzint geen dingen om zich interessant voor te doen.

"Er is niets achter deze deur."

De persoon met dementie zal zich tegengewerkt voelen. Als het kan, doe de kastdeur

even open en laat zien wat zich daarachter bevindt.

"Je bent met pensioen, je moet niet meer gaan werken."

Werken zorgt ervoor dat een mens zich nuttig voelt. Het heeft geen zin om in te gaan

tegen de beleving van een bewoner met dementie. Stel eerder vragen over dat werk, laat

de persoon erover vertellen en luister er actief naar.

DeMEN(S)tieDeMEN(S)tie

SEPTEMBER 2019
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September, start van het nieuwe schooljaar voor de jeugd. Maar jong of oud, bijleren

kan altijd!

In september tonen wij jullie de mooiste plaatsjes van Brakel, vroeger en nu. Brakel

heeft een rijke geschiedenis en enkele grote namen die voortkomen uit onze streek.

Iets waar we jullie graag meer over vertellen tijdens onze maandelijkse activiteiten

rond ons jaarthema ‘De Streek’.

Eén van onze belangrijkste informatiebronnen voor het opstellen van deze activiteit

is natuurlijk het internet. Maar er bestaan wel nog meer plaatsen waar we de

geschiedenis van Brakel kunnen raadplegen.

Eén van deze plaatsen is het tweede

verdiep van de gemeentelijke

bibliotheek. Je kan er schatten aan

informatie over ons geliefde Brakel

vinden, want daar bevindt zich het

documentatiecentrum van de Geschied-

en Heemkundige kring Triverius. Wie

zich graag wil verdiepen in de lokale

geschiedenis, kan steeds hier terecht.

Het documentatiecentrum is rijk aan boeken over heemkunde, volkskunde en

genealogie. Tevens zijn alle vroegere nummers van het tijdschrift Triverius hier ter

inzage beschikbaar. Ook tijdschriften die reeds lang niet meer gepubliceerd worden

zoals ‘De Lierbode’ en ‘De Brakelaar’.

Het centrum is open op afspraak en elke zondagvoormiddag van 10u tot 12u en

ontlening van boeken is gratis. Ook wie stamboomonderzoek wil doen, kan hier ook

terecht. Het centrum beschikt over een ruime verzameling aan parochieregisters en

overlijdensberichten. Het centrum stimuleert ook uitbreiding van hun collectie en

lanceert regelmatig oproepen, want wie nog oude tijdschriften uit het Brakelse heeft,

overlijdensberichten en doodsprentjes, mag deze steeds in het documentatiecentrum

binnen komen brengen.

Jaarthema

D
E
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E
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K

SEPTEMBER 2019
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DE KSA OP BEZOEK

Eind juli kregen wij bezoek van de KSA van Brakel. Na de geslaagde tweedaagse van vorig

jaar, keken de bewoners halsreikend uit naar de volgende intergenerationele

verbroedering.

Op maandag 29 juli kwamen onze vrienden van de KSA aan en sloegen ze, onder het

goedkeurend oog van de bewoners, hun tenten op in onze tuin. Al snel werd er onderling

veel gelachen, gedanst en gezongen. Samen beleefden we een goed gevulde tweedaagse

met een mooie wandeling, een lekker ontbijt en een steroptreden van zangeres Sally.

Jong en oud vonden in elkaar gelijkgezinde geesten en maakten samen veel ambiance.

Met spijt in het hart namen de bewoners op dinsdagnamiddag terug afscheid van hun

jonge vrienden. Met alweer de hoopvolle belofte op een bezoek volgend jaar.

SEPTEMBER 2019
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We vieren mee met...

Marie-Jeanne Castelin

Marguerite Scheirlinckx

Marleen Van Den Driessche

Juliette Cousserier

Marie-José Ansiau

Yvette Morre

Ria Vuylsteke

Andrea Van Wambeke

Marie-Thérèse Van Liefferinge

02/09/1926

04/09/1929

04/09/1956

10/09/1920

14/09/1926

23/09/1938

24/09/1951

26/09/1939

29/09/1923

De jarigen van september worden gevierd op 23, 24 en 26september op de afdeling

Proiciat aan:

IN DE
KIJKER

Staprondes

Op alle afdelingen worden er dagelijks (behalve in het weekend)

staprondes georganiseerd door de kinesitherapeuten met als doelstelling

de bewoners die het moeilijker hebben om te bewegen, terug te

activeren en zo de mobiliteit van de bewoners te onderhouden en/of te

verbeteren.

Daarbij beogen de therapeuten ook de angst tot vallen te reduceren.

Tevens stimuleren ze de bewoners tot een goede houding, zowel bij het

staan, het stappen als het zitten en dit om zoveel mogelijk comfort te

bieden. Op die manier krijgen de bewoners positieve prikkels om zo

actief mogelijk te blijven.

De staprondes gebeuren telkens door 2 kinesitherapeuten en dit om

rughygiënische redenen.

De samenwerking van het multidisciplinair team van het

woonzorgcentrum speelt hier eveneens een belangrijke rol. Er wordt

gemeld welke bewoners het moeilijker krijgen om zich te verplaatsen en

samen zoeken ze naar een oplossing (meer oefening, inroepen

hulpmiddelen, deelname aan groepssessies, ...) om de zelfredzaamheid

te verhogen.
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SEPTEMBER

6 en 7 september: EETFESTIJN
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!

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

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

16 september: BINGO
Kom op 16 september naar De Wijngaard voor de bingo en wie weet win je wel een prijs!

17 september: FEESTMAALTIJD MOSSELEN + WINKELKAR
Op 17 september trakteren we jullie op mosselen met frietjes. Schrijf jullie zeker in!

20 september: STAND DEMENTIE + CUPCAKEVERKOOP
Op 21 september is het Wereld Alzheimer dag. Naar aanleiding van deze dag zal het ergoteam

cupcakes verkopen op 20 september aan het onthaal. De opbrengst gaat naar de Belgische

Stichting Alzheimer Onderzoek, zodat ze onderzoeksprojecten aan Belgische universiteiten

kunnen steunen in de strijd tegen de aandoening.

26 september: FOTOVOORSTELLING ‘DE STREEK’
Kom naar De Wijngaard voor de fotovoorstelling van de streek Brakel. Deze start om 14u.

30 september: TAÏ CHÏ MET NICO
Taï chï is een bewegingsvorm waaruit men energie en ontspanning haalt. Wees er als de

kippen bij indien je aan je gezondheid wil werken. De sessie start om 14u.

WAT HEEFT DE TOEKOMST IN PETTO?

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

organiseren we op 3 oktober een activiteit rond dieren.

• Oliebollen à volonté op donderdag 10 oktober. Iedereen welkom!

• Op 23 oktober is het sober maal ‘s middags. U kan een tas tomatensoep komen drinken

voor €5 om de missiewerking van de zusters te steunen.

• De nieuwe collectie van de winterkledij wordt op 24 oktober geshowd op onze catwalk. U

kan deze kleren passen en kopen. Kom zeker langs!
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Train je brein

OPLOSSING OP ZIJN KOP
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