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Leen, Karien, Elsie, Ilse, Bart, Helga, Els, Adeline, Nathalie, Lindsay, Jelke, Joke

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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Edito

NOVEMBER 2019

Gepensioneerden zijn goud waard

Hoezo ouderen niets meer waard?

We zijn een fortuin waard!

We hebben zilver in onze haren

Gas in onze darmen

Stenen in onze nieren

Lood in onze schoenen

Kalk aan onze nagels

Staal in onze heupen

Plastiek in onze knieën

Vol met dure medicijnen

Lijken we wel op goudmijnen

Een mens met zoveel mineralen

Is met geen miljoen te betalen

Daarom ga ik ier door ’t leven

Neem kritiek op als een spons

Want door al die rijkdom

DRIJFT DE ECONOMIE NOG STEEDS OP ONS !

SENIORENWEKEN
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Waar het goed is te leven...Waar het goed is te leven...

NOVEMBER 2019

Vrijwilligster Christelle en ergo Leen zorgen voor de ideeën en het gerief. Onder onze

bewoners zitten een paar echte bloemschiktalenten. Bewonder hun creaties!
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Nog meer kunst in ons tehuis; echte schilders...

De bingonamiddag blijft een gegeerde activiteit bij de

bewoners. Er wordt voor de drie eerste winnaars telkens

een prijs voorzien die ze zelf mogen kiezen. In november

echter zijn we gul en wint iedereen een prijs.

NOVEMBER 2019
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Wist je dat?Wist je dat?

NOVEMBER 2019

…de oudste boom ter wereld meer dan 4700 jaar oud is? De boom is een Bristlecone Pine en

staat in de White Mountains in Californië. De exacte leeftijd van de boom is 4767 jaar.

…je de leeftijd bij een omgehakte boom kunt zien aan de jaarringen? Een boom wordt

namelijk elk jaar wat dikker, 2,5 centimeter om precies te zijn. Die groei is te zien in de vorm

van een jaarring. Als je alle jaarringen bij elkaar optelt, weet je dus hoe oud de boom is. Bij

een boom die niet omgehakt is, kun je het berekenen aan de hand van de omtrek. Meet de

omtrek op anderhalve meter hoogte en deel door 2,5 en je weet de leeftijd.

…vogels giftige bessen kunnen eten? Wilde bessen kunnen erg giftig zijn, sommige soorten

zijn voor ons als mens zelfs dodelijk. Het gif zit in de pit van de bes. Vogels eten alleen het

vruchtvlees en slikken de pit in zijn geheel in. Deze wordt niet verteerd en gaat mee met de

ontlasting. Dat betekent niet dat je als mens ook een pit kan inslikken. Onze maagsappen

verteren de pit wel en daarom worden we ziek.

…bladeren verkleuren omdat ze de stof chlorofyl bevatten?

Dit is een groen stofje, vergelijkbaar met ons pigment, dat

wordt aangemaakt door zonlicht. Dat is ook de reden dat

bladeren groen zijn. In de herfst is er minder zon, waardoor

de bladeren minder chlorofyl aanmaken. De andere

pigmenten die ook in het blad zitten, zoals rood en geel,

worden daardoor beter zichtbaar.

…brandnetels zo branden omdat ze aan de onderkant kleine haartjes hebben met daarin een

scherpe vloeistof? Als je deze haartjes aanraakt, breekt het topje af en dat zorgt voor een

piepklein snijwondje in de huid. De vloeistof komt vervolgens in dat wondje, waarna de huid

gaat branden en jeuken.

…alle planten water nodig hebben om te groeien? Zelfs de cactus.

Deze kan weliswaar een paar maanden zonder, maar ook daarna

moet hij water krijgen. Dat betekent niet dat alle planten regenwater

nodig hebben. Veel woestijnplanten hebben een mechanisme

gevonden om water uit dauwdruppels te gebruiken.
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Bart Van Den Bossche - De boom

Ik zag vandaag een boom, een boom in een tuin

Met takken en stammen en een dansende kruin

Hij staat er al eeuwen te sterven, te bloeien

Zonder zich ooit met ons te bemoeien

Geen mens die hem kent, een stuk poëzie

Van een simpele boom en ik die hem zie

Hij wordt door dit liedje een andere boom

Bij honderden mensen, een droom van een boom

Hij is nu gaan leven, een boom in je hoofd

Een beeld van een boom waar jij in gelooft

Sluit even je ogen en laat hem dan los

Dan maken we samen een droom van een bos

En de wind houdt hem wakker en de zon kleurt hem groen

Ooit zal hij vallen, daar is niets aan te doen

Nee niets zal er blijven, geen boom en geen lied

Geen zanger, geen dichter

Geen woord van verdriet

Geen liefde, geen passie

Alleen nog een kreet

Van een boom in een tuin waarvan niemand iets weet

Ik zag vandaag een boom, een boom in een tuin

Met takken en stammen en een dansende kruin

Hij staat er al eeuwen te sterven, te bloeien

Zonder zich ooit met ons te bemoeien

Geen mens die hem kent, een stuk poëzie

Van een simpele boom en ik die hem zie

En ik die hem zie

Een stuk poëzie

Oude liedjesOude liedjes

NOVEMBER 2019
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Lach van de maand

NOVEMBER 2019

Jantje komt laat thuis van school en vader is heel boos.

Vader: “Awel, waar kom jij zo laat vandaan?”

Jantje: “Ik moest nablijven op school want mijn buurjongen zat te roken.”

Vader: “Leugenaar, omdat uw buurjongen rookt, moet jij toch niet nablijven!”

Jantje: “Ik had hem aangestoken.”

******

Twee eieren komen mekaar tegen. Het ene ei zegt: “Ik ben blij dat ik u nog

eens zie. En hoe is het nog met uw zoon?”

Zegt dat ander ei: “Zeer goed hoor, hij is advocaat geworden.”

Vervolgens vraagt het eerste ei weer: “En hoe is het met uw dochter?”

Het tweede ei antwoordt: “Dat is minder, die zit in de puree.”
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Op de babbel bij...
NOVEMBER 2019

Op Het Acaciaplein brachten we een bezoekje aan

Gilberta Vandendriessche. Ze vertoefde net in het

gezelschap van haar zoon en schoondochter die

regelmatig langskomen.

Gilberta, geboren in het jaar 1930, is 89 jaar en

geboren en getogen in Schorisse.

Ze groeide op als boerendochter en heeft altijd

geweten wat veel en hard werken is.

Ze heeft 3 kinderen ( 2 zonen en 1 dochter), 8 kleinkinderen en 9 achterkleinkinderen. Ze

vertelt dat ze ‘de tel niet meer kon bijhouden’ maar gelukkig is de schoondochter daar

om haar bij te staan. Elk jaar komt nog steeds de hele familie samen op nieuwjaar om

deze feestdag te vieren!

Gilberta heeft haar hele leven ‘geboerd’ op hun boerderij. In de begin jaren, voor ze haar

man leerde kennen, was ze actief als weefster in een textielfabriek. Hier is ze mee

gestopt toen ze trouwde met haar lieve man die ze had leren kennen in het

uitgaansleven. In 2004 heeft ze jammer genoeg afscheid moeten nemen van hem.

Op de boerderij hadden ze verschillende soorten dieren: koeien, varkens, kippen,

honden, katten, enz. Genoeg werk om de dagen mee te vullen. Daarnaast was Gilberta

ook sterk bezig met het huishouden. Zo bakte ze graag taart, brood en wafeltjes, maakte

ze graag botermelk met bruine suiker en was ze steeds ijverig bezig met het breien en

naaien van kledij voor het hele gezin.

Gilberta woonde tot voor kort nog thuis met de nodige hulp en leeft nog steeds met de

gedachte: ‘Viva thuis !’
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Allerheiligen – Allerzielen

Liturgische tinten
Pastoraal-

NOVEMBER 2019

Op Allerheiligen worden alle mensen geëerd die voor eeuwig bij God leven, of zij nu oficieel

heilig verklaard zijn of niet. Het belangrijkste is dat zij door hun manier van leven een

voorbeeld zijn geworden voor alle gelovigen. Deze voor eeuwig bij God levenden zijn de

bemiddelaars voor de biddende Kerk op aarde en de voorsprekers voor hun nog strijdende en

lijdende broeders, dat wil zeggen, voor iedereen die wil leven zoals Jezus het voorgeleefd

heeft.

Op Allerzielen, 2 november, bidt de katholieke kerkgemeenschap voor haar overledenen.

Elk jaar opnieuw zorgt Allerzielen voor een drukke bedrijvigheid op en om de kerkhoven.

Familieleden brengen dan verse bloemen naar het graf of columbarium dat ze de dagen

ervoor netjes gepoetst hebben.

Bidden voor de overledenen blijft ook vandaag zinvol.

Deze aan de afgestorvenen gewijde dag herinnert de mens aan zijn sterfelijkheid: de dood is

de ultieme overtocht in een mensenleven.

En ten slotte laat Allerzielen toe die mensen in het bijzonder nabij te zijn wiens leven blijvend

getekend is door een diepe rouw.

Op 1 november viert de katholieke Kerk ‘Allerheiligen’,
letterlijk het hoogfeest van alle heiligen, bekend en
onbekend.
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In alle liturgische vieringen die plaatsvinden in de maand november wordt aan de dood van alle

overleden gelovigen gedacht. De Kerk viert dan tegelijk het uitzicht op de verrijzenis en de

uiteindelijke overwinning van het Leven op de dood voor iedereen.

ALLERHEILIGEN

Vader in de hemel,

met vreugde gedenken wij

alle heiligen die ons naar U zijn voorgegaan;

mensen als wij,

opgenomen in Uw heerlijkheid.

Zij vormen de bekroning van

Uw schepping, zij delen

in de glorie van Uw Zoon,

in hen bewonderen wij

het werk van Uw Geest.

Met hen verbonden

bidden wij U:

bewaar ons in Uw naam,

leid ons langs Uw wegen

en wees Gij zelf onze toekomst.

Dat vragen wij U

door Jezus Christus,

Hij alleen is de Heilige,

Hij alleen de Heer,

in tijd en eeuwigheid.

ALLERZIELEN

God,

wij richten ons tot U,

voor wie alles leeft.

Wij denken aan onze geliefde doden,

wij denken aan allen

die Gij uit dit leven hebt weggeroepen

en die wij nog altijd missen.

Laat U vinden

door hen die U zochten,

vervul hun diepste verlangen

en breng hen behouden

in Uw Koninkrijk.

Laat hen rust vinden in Uw nabijheid;

moge Uw vrede hun deel zijn,

door Christus, onze Heer
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OVERLIJDENS

Ghislaine Faingnaert

Gaby Rubbens

Martha Pols

Georgette Van Schoors

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

NOVEMBER 2019

TER INFO:

Praatcafé dementie :

12/12/2019 om 19u30

Thema: 'Vragen staat vrij.'

Sociaal Huis, Meerspoort 30, Oudenaarde

Lief

leed
GEBOORTE

Lex, 1/10/2019, kleinzoon van Lucrèce Poitiers (keukenhulp)

Wout, 6/10/2019, achterkleinzoon van Lydia Van Den Haute (Het Acaciaplein)

HUWELIJK

Katrien Bourgois (zorgkundige De Kersentuin) huwde op 5/10/2019 met Dries

UIT DIENST

Jolien Naessens, ergotherapeut

30/09/2019

11/10/2019

18/10/2019

20/10/2019
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Fit en gezond

Je bent de
uitdaging
aangegaan,
super!

Wat is diabetes?

Diabetes wordt ook vaak "suikerziekte" genoemd. Het is een

stofwisselingsaandoening waarbij er een te hoog suikergehalte in je

bloed zit.

Beweeg en leef!

Deze oefening helpt om je

duimen makkelijker te

bewegen en dit is handig

bijvoorbeeld om je vork of

lepel vast te nemen.

Beginpositie:

Steun je elleboog op tafel.

Beweging:

Handpalmen op elkaar

gedrukt.

Eindpositie:

Duw je ene hand weg en

wissel deze beweging. Doe

dit 20x afwisselend.

14/11/2019: Werelddiabetesdag

NOVEMBER 2019
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“De volgende ochtend praat Tiny met haar mama over opa. Mama! Er is iets met opa! Hoezo

lieverd?, vraagt mama. Hij vergeet soms waar hij mee bezig was, zegt Tiny op een ongeruste

toon. Dat is normaal hoor, dat heb ik soms ook, antwoordt mama al lachend. En onlangs was

opa boos op mij, en ik had niet eens iets verkeerds gedaan, zegt Tiny droevig. Maak je geen

zorgen, schat. Opa was waarschijnlijk een beetje moe, antwoordt mama geruststellend.”

(In dit fragment lezen we hoe Tiny zich zorgen maakt over de vergeetachtigheid en

gedragsveranderingen die haar grootvader doormaakt ten gevolge van dementie).

Dementie is vaak moeilijk te begrijpen. Zeker voor kinderen.

Hoe leg je uit waarom opa je naam vergeet of waarom oma niet meer weet wie je bent.

Daarom bedacht de Nationale Alzheimer Liga het schrijven van een kinderverhaal in de

iconische stijl van Tiny. Tiny is een vaste waarde en heel populair bij kinderen.

In het boek ‘Tiny en haar verwarde opa’ leert het jonge meisje omgaan met de ziekte die haar

grootvader treft. Het kinderverhaal wil de aandoening bespreekbaar maken door

antwoorden te geven op hun vragen.

Het boek zorgt ervoor dat heel de familie dementie beter begrijpt en erover kan praten.

Het leert de kinderen vooral begrijpen dat hun grootouders

nog steeds hun grootouders zijn.

Deze sensibiliseringscampagne zou doorgetrokken worden

naar verschillende scholen en tot bij de kinderarts.

Dementie kan veel vragen oproepen. Voor antwoorden,

advies of een luisterend oor kan je steeds terecht op de

gratis hulplijn 0800 15 225 van de Nationale Alzheimer Liga.

Online via de site : https://tiny-alzheimer.be

DeMEN(S)tieDeMEN(S)tie

NOVEMBER 2019
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Jaarthema
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Ons jaarthema ‘de streek’ heeft ons Brakel en omstreken al beter leren kennen. Mooie

plekjes, streekgerechten, bekende iguren… werden de voorbije maanden in de kijker

gezet met fotoreportages, babbelnamiddagen, proeverijen… maar ook tijdens de

voormiddagactiviteiten in november (schrijven met Ilse en geheugenoefeningen met

Elsie) zal het thema ‘de streek’ aan bod komen. Welke verhalen werden er de voorbije

maanden verteld? Wat hebben jullie geproefd?... Ben je benieuwd hoe het schrijven

en de geheugenoefeningen zullen verlopen, dan hier alvast een voorsmaakje…

Vul aan:

1. Je zal een heel jaar geen … hebben als je in Elst een hete geuteling hebt

gegeten.

2. De ambachtelijke kofiebranderij Hoorens wordt geleid door … Hoorens.

3. Brakelbos wordt elk jaar blauw gekleurd door een tapijt van …

4. In 2005 werd Brakel verkozen tot dorp van de Ronde met als herinnering het …

op de rotonde.

5. De Toepkapel werd door de dorpelingen opgericht in het jaar 1924 als dank dat

Nederbrakel gespaard bleef van de …

6. Op de vernieuwde markt van Brakel kan je regelmatig de beiaard horen spelen

van de …

7. Peter Van Petegem, bekende sporter uit onze streek, is beter gekend als …

8. Natuurgebied het … wordt vaak omschreven als één van de meest

schilderachtige plaatsen in de Vlaamse Ardennen.

9. Brakel behoort tot het arrondissement …

10. De Koninklijke Harmonie … werd gesticht in 1814 en is daarmee de oudste

vereniging van Brakel.

Hebben jullie alle oplossingen gevonden? Je vindt ze hier op hun kop. Wil je ook

deelnemen aan het schrijven of aan de geheugenoefeningen? Laat het dan weten aan

het zorgteam van je afdeling.

1.Tandpijn

2.Eveline

3.Wilde boshyacinten

4.Fietsmonument

5.Oorlog

6.Sint-Pietersbandenkerk

7.De zwarte van Brakel

8.Burreken

9.Oudenaarde

10.De Eendracht
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We vieren mee met...

Frans D'Haeyer

Yvonne Van Bockstaele

Maria Vandemergel

Iréne Gemeen

Jeanne Brijs

Eliane Kesteleyn

Bernard Van Praet

Albert De Vleeschauwer

05/11/1933

09/11/1931

13/11/1928

13/11/1925

14/11/1931

14/11/1934

14/11/1936

17/11/1925

De jarigen van november worden gevierd op 21 november in De Wijngaard

Proiciat aan:

IN DE
KIJKER

Op 1 november herdenken we onze overledenen. Ook wij

betreurden afgelopen maanden het heengaan van een

aantal bewoners. Met liefde en zorg mochten wij hen

omringen en bijstaan. Doorheen de tijd van hun verblijf

werd ook de familie een beetje deel van ons

woonzorgcentrum. Daarom beschouwen wij onze taak nog

niet volledig af. De familieleden worden op donderdag 14

november 2019 om 14u30 uitgenodigd voor een

herdenkingsmoment. Na het bezinningsmoment en de

kofietafel is er gelegenheid om het zorgteam en vroegere

medebewoners op te zoeken op de afdeling waar de

bewoner woonde.

Het bezinningsmoment wordt 2 keer per jaar

georganiseerd (ook nog in mei).

NOVEMBER 2019



18

NOVEMBER

5 november: WAFELBAK

We starten de seniorenweken met een heuse wafelbak, waarbij er 28 kg deeg wordt gemaakt!

Kom zeker proeven!

7 november: ONTBIJTBUFFET

Op 7 november gaat het laatste ontbijtbuffet van dit jaar door. Jullie worden verwend met

kofiekoeken, beleg, verse eitjes en fruit.

8 NOVEMBER: FEESTBINGO

We eindigen de eerste week van de seniorenweken met een feestbingo! Iedereen zeker prijs!

12 november: PETANQUE

Enkele ballen naar best vermogen mikken?! Kom dan naar De Wijngaard en leef je uit.

15 november: LIEDJES UIT DE TIJD VAN TOEN

Op vrijdag 15 november krijgen we om 13u30 bezoek van de kleuters van het schooltje ‘Het groene

Lilare’ in Opbrakel. Zij zullen met ierheid voor ons liedjes brengen uit de oude doos.

19 november: FEESTMAALTIJD + WINKELKAR

Schuif op 19 november aan aan de feesttafel! In de namiddag komt de winkelkar langs.

21 november: OPTREDEN DOOR JOHAN EN CHRISTEL (SENIORENRAAD) -

VERJAARDAGSFEEST

Johan en Christel zijn terug van de partij om er weer een fantastisch feestje van te maken op

donderdag 21 november. We vieren tegelijkertijd ook alle jarige bewoners van november.

28 november: MUSIC FOR LIFE

Kom en proef onze heerlijke tomatensoep aan het onthaal tussen 10u en 16u.

WAT HEEFT DE TOEKOMST IN PETTO?

• We krijgen op 3 december hoog bezoek van de Sint en zijn pieten. Vergeet zeker je schoen

niet te zetten!

• De gebruikersraad gaat door op maandag 9 december in de voormiddag.

• Op 17 december is het feestmaaltijd.

• Het kerstverhaal wordt ons gebracht op 18 december.

• Zangoptreden door Ann op 19 december. We vieren dan ook de jarigen van december.

• Op 27 december heeft de Kersteucharistie plaats.

• Iedereen prijs op 31 december tijdens de eindejaarsbingo.

• Op 30 december wuiven we 2019 uit met een hapje en een drankje.

NOVEMBER 2019
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Train je brein

OPLOSSING OP ZIJN KOP
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