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Als ik één dag God zou kunnen zijn

dan zorgde ik voor niet verontreinigde sneeuw

dan stelpte ik de wonden en dempte de pijn

dan klonk er nooit meer een angstschreeuw.

Als ik Sinterklaas zou zijn voor een keer

dan gaf ik iedereen te eten en te drinken

dan geen restjes van de vuilnisbelt meer

dan zou het lachen ook weer gaan klinken.

Als ik mijn leven lang mens zou zijn

dan zou ik mijn handen reiken om te helpen

en problemen helpen oplossen, als waren het de mijn

dan zou ik de fanatici hun fanatisme stelpen.

Als ik eens, was maar een droom vannacht

maar dromen willen wel eens uitkomen

Als iedereen nou eens over deze droom nadacht

en als het even kan, er ook van gaat dromen.

Kerstmis, een feest met veel sfeer,

gezelligheid en cadeaus (elk jaar meer).

Liefde en vrede staan op deze dagen centraal,

de kerstgedachte kennen we tenslotte allemaal.

Maar voordat we het weten, is januari gekomen

en worden we door andere zaken in beslag genomen.

Elke dag Kerstmis is wat veel voor een mens,

één keer per week, dat lijkt ons een mooie wens!

KERSTWENSEN

December 2019

Edito
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Het jeugdensemble van de Koninklijke Harmonie van Brakel bezorgde ons een leuke

muzikale namiddag op 29 oktober.

Dolle pret met

de twee

mémékes op

bezoek.

##publicatiedatum

Waar het goed is te leven...Waar het goed is te leven...
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Roger Van Keymeulen, bewoner van De Eikenberg, getuigde

in het 3 de leerjaar van het schooltje van Opbrakel over de

oorlog. De leerlingen hingen aan zijn lippen.

Het was weer vollen bak ambiance tijdens het optreden van

Johan en Christel i.s.m. de Seniorenraad van Brakel.

December 2019
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…de eerste skilift bedacht werd in 1908 door de Duitser Robert Winterhalder? Daarvóór

klommen mensen de berg op, wat snel ging vervelen. Daar wilde Winterhalder iets aan doen

en hij ontwierp een sleeplift die werd aangedreven door een windmolen. Tot groot succes: tot

de dag van vandaag worden veel ideeën van de uitvinder gebruikt in skiliften.

…je wereldwijd in 26.529 skiliften kunt stappen? Tienduizend exemplaren daarvan staan in

de Alpen.

…de snelst gemeten speedskiër in 2016 met 254,958 km/u van de piste af ging? Dit record

staat op naam van Italiaan Ivan Origone. Hiermee verbrak hij het record van zijn broer, wat

slechts 2 uur eerder was gezet!

…gekleurde sneeuw bestaat? Af en toe valt er zwarte, maar ook rode of gele sneeuw. Dat is

vermoedelijk toe te schrijven aan pollen in de lucht, stof of as en roet. Rode sneeuw kan je

beter niet eten. De zogenaamde ‘watermeloensneeuw’, roodachtige sneeuw die naar verse

watermeloen ruikt, verkrijgt zijn kleur door gepigmenteerde algen die in ijs groeien. De

sneeuw smaakt heerlijk, maar je krijgt er darmklachten van.

…te veel sneeuw je gek kan maken? Pibloktoq is een vorm van hysterie die voorkomt bij

mensen die rond de Noordpool leven. Symptomen zijn onder meer echolalia, het zinloos

herhalen van woorden en naakt door de sneeuw lopen.

…in 2016 in Sakatoon, Canada, het wereldrecord sneeuwballengevecht werd verbroken? Maar

liefst 7681 mensen trokken de straat op om elkaar te bekogelen met een goede sneeuwbal.

…de batterij van je telefoon tot 40% sneller leeg

gaat als het vriest? De meeste accu’s zijn gemaakt

voor temperaturen tussen de 0° C en 35° C,

warmer of kouder gaat minder goed. Het helpt om

je telefoon zelf warm te houden, bijvoorbeeld in

de binnenzak van je jas.

…er ook wereldrecords zijn in sneeuwval? In de

jaren 1998-1999 viel er in de staat Washington op

Mount Baker bijna 29 meter sneeuw in één winter.

December 2019

Wist je dat?Wist je dat?
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De herdertjes lagen bij nachte

De herdertjes lagen bij nachte

Ze lagen bij nacht in het veld

Ze hielden vol trouwe de wachte

Ze hadden hun schaapjes geteld

Daar hoorden zij engelen zingen

Hun liederen vloeiend en klaar

De herders naar Bethlehem gingen

’t Liep tegen het nieuwe jaar

Toen zij er te Bethlehem kwamen

Daar schoten drie stralen dooreen

Een straal van omhoog zij vernamen

Een straal uit het kribje benee

Toen vlamd' er een straal uit hun ogen

En viel op het kindeke teer

Zij stonden tot schreiens bewogen

En knielden bij Jezus neer

Maria die bloosde van weelde

Van ootmoed en lielijke vreugd

De goede Sint Jozef hij streelde

Het Kindje der mensen geneugt

De herders bevalen te weiden

Hun schaapjes aan d'engelenschaar

Wij kunnen van ’t kribje niet scheiden

Wij wachten het nieuwe jaar

Ach kindje, ach kindje, dat heden

In ’t nederig stalletje kwaamt

Ach, laat ons uw paden betreden

Want gij hebt de wereld beschaamd

Gij komt om de wereld te winnen

De machtigste vijand te slaan

De kracht uwer liefde van binnen

Kan wereld noch hel weerstaan

Oude liedjesOude liedjes

December 2019
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Twee blondjes zijn hun autosleutel kwijt en proberen het slot met een metaaldraad te

forceren.

Plots begint het te regenen. "Haast je een beetje", zegt het ene blondje: "Het dak van de

auto staat nog open."

******

Een man komt bij de psychiater en zegt: "Ik ben getrouwd met een aartslelijke vrouw, en

om eerlijk te zijn, alleen voor haar geld."

"Maar wat is je probleem dan?"

"Ik heb gisteren de lotto gewonnen…."

December 2019

Lach van de maand
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Deze maand gingen we op bezoek bij Yvonne Van

Bockstaele, bewoonster van De Eikenberg.

Yvonne is een zeer sociale en enthousiaste vrouw.

Ze ontving ons met kofie en gebak.

Yvonne zag op 9 november 1931 het levenslicht in

Nederbrakel, waar ze het grootste deel van haar

leven doorbracht. Ze groeide op in een gezin met

drie kinderen waarvan zij de jongste was. Ze kende een gelukkige jeugd. Ze huwde in

1953 met Joseph Haegeman. Het koppel kreeg 2 kinderen, Marleen en Eric. Yvonne is

een iere grootmoeder en overgrootmoeder van 4 kleinkinderen en 6

achterkleinkinderen.

Ze heeft altijd gewerkt in de textielsector. Tot haar brugpensioen werkte ze bij Van

Butsele in de Stationsstraat. Wie iets wil bijleren over twijnmolens en bobijnmolens kan

altijd bij Yvonne terecht. Ze weet perfect te vertellen hoe je van garen stof maakt. Haar

man Joseph werkte ondertussen in de Volkswagen als magazijnier.

Na haar pensioen werd ze, samen met haar man, actief in het gemeenschapsleven. Ze

richtten met enkele vrienden KBG Nederbrakel op. KBG staat voor ‘Katholieke Bond van

Gepensioneerden’, de voorganger van OKRA. Yvonne vervolmaakte zich voortdurend, o.a.

door het volgen van cursussen in Torhout en Oudenaarde. Yvonnes hobby was

handwerk. Haar kennis gaf ze door aan de leden van KBG. Yvonne was ook sportief, het

bewijs hiervan de dansclub die ze mee leidde binnen KBG.

Omwille van de gezondheidstoestand van haar echtgenoot verhuisde het koppel in

november 2016 naar de assisentiewoningen. Haar man overleed 1 maand later. Sinds

april 2019 verblijft ze op De Eikenberg.

Yvonne is een moderne oma: ze houdt contact met de familie via haar smartphone, ze is

actief op sociale media zoals Facebook. Ook de werking van een tablet is haar niet

vreemd; ze kan hier uren aan spenderen met het spelen van patience. Ze is nog steeds

sportief: ze is steevast aanwezig op de wekelijkse Tai Chi en gymnastieksessie. Kortom:

Yvonne is een bezige bij.

December 2019

Op de babbel bij...
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ADVENT- KERSTMIS

Advent komt van het Latijn: ‘ad-venire’, wat betekent: aankomen of naderbij komen.

Spontaan denken we dan hierbij aan het komend kerstfeest. De adventsliturgie echter

bekijkt het veel ruimer. Het gaat niet enkel om de komst van het Kerstekind, maar ook om de

terugkomst van de Heer, en zijn komst in ons eigen hart. Elke week wordt er in de liturgische

vieringen een adventskaars méér aangestoken, Kerstmis komt dichterbij.

Kerstmis is voor velen een commercieel gebeuren.

Voor anderen is gezelligheid het belangrijkste.

Wat is het voor ons? Voelen wij dat het hier om iets veel dieper gaat? Kunnen we opnieuw blij

zijn met de komst van Jezus?

Kerstmis herinnert er ons aan dat God met ons begaan is.

De eerste H. Schriftlezingen in de Advent zijn voor het merendeel genomen uit de profeet

Jesaja, die het volk Israël op weg zette om de Verlosser te ontvangen.

Jesaja schetst verschillende beelden over Diegene die gaat komen. In de Evangelies komen

we vaak de laatste grote profeet van het Oude Testament tegen, Johannes de Doper, de

voorloper van Jezus.

Advent – Kerstmis “Wees waakzaam,
want de nacht loopt ten einde, de dag komt naderbij”

December 2019

Liturgische tinten
Pastoraal-
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In Jesaja’s visioenen stromen alle volken naar de berg van God om te luisteren naar zijn Woord.

Alle mensen leven daar in vrede met elkaar, in het Licht van God.

Wat een mooie droom: mensen die zorgen voor elkaar, die elkaar respecteren!

Christenen zijn hoopvolle mensen. Ook vandaag kunnen wij daartoe ons steentje bijdragen, al lijkt

het in onze harde wereld dikwijls een onmogelijke zaak. Maar meewerken aan deze toekomstvisie is

uiteraard niet zo eenvoudig.

Wij zijn allen mensen met behoeften en verlangens. Sommige mensen zijn getekend door hun

geschiedenis, door het milieu waarin ze zijn grootgebracht.

Anderen hebben het niet getroffen met hun gezondheid en moeten steeds opnieuw de moed

bijeenrapen.

Onze maatschappij is vooral gericht op winst maken en een zogenaamde ‘veiligheid’ opbouwen.

Mensen gaan hierin mee, laten zich meeslepen en vergeten wie ze zelf zijn.

Velen zien het niet echt meer zitten. Flexibel zijn, beschikbaar zijn, vlot in de omgang zijn,

stressbestendig zijn, …

Mensen worden moe en de depressie schuilt om de hoek. Antidepressiva gaan vlot van de hand.

Alle mogelijke compensatiemiddelen worden als hulpmiddel, om zich toch een beetje beter te

voelen, aangewend. En maar denken dat we goed bezig zijn...

God nodigt ons uit om ‘zelf’ te leven, om keuzes te maken die ons en de samenleving meer

menselijk maken.

Jezus is ons voorgegaan. Naar Hem kunnen we kijken en luisteren, zodat we weten wat God

bedoelt.

Elke mens tot zijn recht laten komen, recht doen aan de zwaksten, in harmonie leven met zichzelf

en met zijn omgeving… Jezus heeft het ons allemaal voorgeleefd.

Misschien is het goed om deze adventstijd te gebruiken om in eerste instantie dichter bij onszelf te

komen. Om het stil te maken in onszelf en in die stilte kunnen we luisteren naar onszelf, luisteren

naar God. In die stilte komt het antwoord op onze vraag, hoe wij vrede kunnen meemaken.

Advent is eigenlijk een oefenperiode, een tijd om onze ogen naar het Licht te zetten, een tijd om in

het Licht te gaan staan. Zo kunnen we hoopvol uitzien naar Kerstmis! God komt onder ons aanwezig

als iemand die uitnodigt tot liefde! Hij oefent geen dwang uit op ons. Hij dwingt ons niet tot

onderdanigheid.Hij nodigt ons enkel uit om Zijn liefde te beantwoorden! Misschien is het daarom dat

Hij als een weerloos Kind geboren wordt? Laten wij die liefde toe in ons leven of zetten wij die liefde

buiten spel?

Vreugdevol en hartverwarmend kerstfeest !!!

December 2019
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OVERLIJDENS

Wivine De Backer

Marie-Josée Claeys

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

TER INFO:

Praatcafé dementie :

12/12/2019 om 19u30

Thema: 'Vragen staat vrij.'

Sociaal Huis, Meerspoort 30, Oudenaarde

Lief

leed

GEBOORTE

Mia, 15/11/2019, achterkleindochter van Godelieve Van den Berghe. (De Kersentuin)

22/10/2019

16/11/2019

December 2019
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Fit en gezond

Je bent de
uitdaging
aangegaan,
super!

Neusverkoudheid

Een neusverkoudheid wordt veroorzaakt door rhinovirussen, een

grote groep verkoudheidsvirussen. Het virus dringt de neus

binnen als de weerstand laag is en nestelt zich in het slijmvlies.

Dit raakt geïrriteerd en zwelt op.

Dit kunt u doen om complicaties bij een neusverkoudheid te

voorkomen:

• Probeer zoveel mogelijk door uw neus te ademen.

• Ga nooit een niesbui tegen.

• Zet voor het slapengaan een doorgesneden ui naast uw

bed.

• Drink voldoende. Thee van vlier- of lindebloesem werkt

verwarmend en ontstekingsremmend.

• Neem geen zoete melkproducten. Die houden het slijm in

de keelholte vast. Zure zuivelproducten zoals karnemelk

zijn beter.

Keelontsteking & hoesten

• Om de hoest te verminderen kunt u een hoestdrank,

hoestcapsules of -tabletten gebruiken.

• Ga bij een keelontsteking niet luisteren, maar praat minder.

Neem een pijnstiller op basis van paracetamol en wissel af

met snoepjes om op te zuigen. Tevens adviseren we om

voldoende ( non-alcoholische) dranken te nuttigen.

Beweeg en leef!

Beginpositie:

Een oefening voor het

evenwicht. Sta recht met de

voeten op de grond.

Beweging:

Loop op normale snelheid

een 8. Herhaal dat 5 keer.

Neem een rust moment en

doe dit dan nog 5 maal.

Eindpositie:

Terug gaan zitten en de

voeten op de grond

plaatsen.

Winterkwaaltjes

December 2019



14

TAALGEBRUIK BIJ PERSONEN MET DEMENTIE

Het taalgebruik bij iemand met dementie wordt steeds armer. Mensen met dementie krijgen

een steeds kleiner wordende woordenschat. Ze komen moeilijk op woorden of vergeten de

betekenis. Zinnen worden daardoor onsamenhangend. Ze vinden het moeilijk om bij het

onderwerp te blijven. In een verhaal loopt vaak alles door elkaar. Steeds dezelfde woorden of

zinnen worden herhaald. Mensen met dementie begrijpen ook niet altijd onmiddellijk wat u

hen probeert duidelijk te maken. Daarom is het belangrijk dat u uw communicatie met uw

familielid met dementie aanpast.

Hieronder enkele tips:

1. Besteed veel aandacht aan het BEGIN van je contact.

Sta dichtbij, voor de persoon en ga op gelijke hoogte staan. Maak eerst oogcontact of

lichaamscontact en spreek de persoon steeds met de voornaam aan. Durf 2 minuten te

verliezen! Je wint ze nadien terug.

2.Communiceer TRAAG, EENVOUDIG, WARM en met veel EXPRESSIE.

3. Wees VOORSPELBAAR. Dat geeft personen met dementie een veilig gevoel.

Kondig aan wat je GAAT DOEN, benoem wat je DOET en beweeg TRAAG.

4. Behandel de persoon met dementie als een volwassen persoon. BETUTTEL niet, spreek

niet over hem/haar in zijn/haar aanwezigheid. Fluister niet tegen anderen.

DeMEN(S)tieDeMEN(S)tie

December 2019
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Jaarthema
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Het is december en daarmee loopt ook ons jaarthema ‘De Streek’ ten einde. Wij zetten

daarom graag nog even alle hoogtepunten, die we het voorbije jaar over Brakel te

weten kwamen, op een rijtje!

Brakel ligt in het hart van de Vlaamse Ardennen. Het is een groene parel waar menig

ietsliefhebber en wandelaar zijn hart kan vullen met mooie uitzichten. De heuvelrijen,

de vele landerijen en de pittoreske dorpskernen zijn een ware streling voor het oog.

Ook de Bourgondiër kan zijn hartje luchten in ‘ons’ Brakel. Want op culinair vlak

hebben we hier ook een aantal hoogstandjes! Zo kan je in Elst geutelingen eten, een

streekproduct dat slechts enkele weken (rond de naamdag van de heilige Apollonia) te

verkrijgen is. De Topbronnenfabriek en brouwerij De Graal denken dan weer aan het

lessen van onze dorst. Wil je liever een lekkere kofie? Dan ben je bij de ambachtelijke

Kofiebranderij Hoorens aan het juiste adres. Onder goedkeurend oog van Eveline en

haar man Panamarenko worden hier heerlijke kofiebonen gebrand.

Aan bekende Vlamingen is er ook geen gebrek! Brakel wordt onder andere door

Marijn De Valck en Herman De Croo hun thuis genoemd. Doorheen de geschiedenis

werd Brakel ook een thuis voor onder andere doctor in de geneeskunde Triverius en

voor schrijver Isidoor Teirlinck.

We kunnen ons jaar afsluiten met volgende conclusie. Het hoeft niet ver te zijn om

mooi, lekker of interessant te zijn. Onze eigen streek biedt meer dan voldoende plezier

en vertier!

We zeggen het nog een laatste maal, lang leve Brakel!

December 2019
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De bril van Sinterklaas

Ik geloof in Sinterklaas.

Niet in de Sint van de grote magazijnen

en de schitterende winkels,

die alleen maar dient om de zaken te doen marcheren.

De echte Sinterklaas dreigt gedood te worden

door een nietsontziende publiciteit.

Want zij buit het wonder van de spontane goedheid

voor alle kinderen over de wereld

op een soms brutale wijze uit.

Ik geloof in de Sinterklaas

die sinds eeuwen een geest van goedheid

en liefde onder de mensen brengt.

6 december is de dag van het wonder.

De kinderen springen en dansen en juichen

en de grote mensen glimlachen om de vreugde van de

kinderen. Dit wonder kan elke dag geschieden

en niet alleen voor de kinderen.

Daarom vraag ik aan Sinterklaas

voor de grote mensen een bril, een speciale bril,

om wat minder naar hun eigen ‘ik’ te kijken

en wat meer naar de anderen, in hun eigen huis, op het

werk, overal. Ik vraag voor hen het grote cadeau

van een goed hart!

Phil Bosmans

Sinterklaas doet ons woonzorgcentrum aan op 3

december voor de ‘grote mensen’. Hij komt op 4

december om 15u voor de allerkleinsten. Inschrijven is

een must.

December 2019
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We vieren mee met...

Marie-Louise Van Der Linden
Georges De Moor
Adrienne Detaeye
Paul De Zitter
Rollande Verstichelen
Simonne De Vos
Georgette De Temmerman
Emiel De Clercq
Jeanette Van Audenhove
Jan Ooghe
Angela De Martelaere
Mia Hopmans
Lieve De Mulder
Mariette Roeland
Georgette De Clercq
Alfons Meerschaut
Cecile Van De Walle
Anna Debbaut
Jeanine Van Der Linden

02/12/1929
04/12/1937
06/12/1937
08/12/1934
10/12/1926
12/12/1935
12/12/1931
13/12/1931
15/12/1926
16/12/1926
16/12/1927
21/12/1931
24/12/1927
26/12/1936
26/12/1933
27/12/1930
29/12/1939
29/12/1933
31/12/1940

De jarigen van december worden gevierd op 19 december in De Wijngaard met een

spetterend optreden van Ann.

Proiciat aan:

IN DE
KIJKER

Jaarlijks organiseren we een kerstmarkt. Zin om de

kerstsfeer op te snuiven? Geschenken te kopen?

Witte glühwein of een lekkere suikerwafel te

proeven? Kom dan zeker langs op 7 en 8 december

in De Wijngaard tussen 14u en 18u30.

Iedereen van harte welkom!

December 2019
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DECEMBER

3 december: SINTERKLAAS EN ZWARTE PIET OP BEZOEK

Sinterklaas en Zwarte Piet komen in de voormiddag langs op alle afdelingen. Vergeet jullie schoen

niet te zetten!

7 en 8 december: KERSTMARKT

Op 7 en 8 december is het weer kerstmarkt! Jullie kunnen leuke geschenken kopen voor de

feestdagen, een warme wafel eten, glühwein drinken en genieten van de aangename kerstsfeer.

17 december: FEESTMAALTIJD + WINKELKAR

18 december: KERSTSPEL

Het kerstverhaal wordt op 18 december in scène gezet in De Wijngaard. Kom zeker kijken!

19 december: VERJAARDAGSFEEST – ZANG DOOR ANN

De jarigen van december worden op 19 december gevierd met een stukje taart en een spetterende

zangshow van Ann. Iedereen is welkom!

24 december: 2019 IN BEELD

Op 24 december overlopen we de activiteiten van dit jaar aan de hand van beeldmateriaal. We gaan

eventjes terug in de tijd en nemen jullie mee op pad.

27 december: KERSTEUCHARISTIE

Na de kersteucharistie trakteren we jullie op een heerlijk glas glühwein.

30 december: WIJ WUIVEN UIT!

Trek je beste kledij aan, want op 30 december wuiven we 2019 uit met een natje en een droogje in

De Wijngaard. Wees allen welgekomen!

31 december: EINDEJAARSBINGO

Kom je geluk wagen, want we sluiten 2019 af met een eindejaarsbingo. We voorzien een mooie

prijzenpot voor de eerste drie en een troostprijs voor iedereen.

WAT HEEFT DE TOEKOMST IN PETTO?

• Op 3 januari krijgen we bezoek van de Macekliers.

• We klinken op het nieuwe jaar op dinsdag 7 januari op het dessertbuffet.

• Op donderdag 9 januari worden jullie verwend met een nieuwjaarsontbijtbuffet.

• Jullie kunnen genieten van een dansshow op 20 januari.

• Een uitgebreid maal staat jullie te wachten op 21 januari.

• In 2020 wordt ons nieuw jaarthema: ‘ Top 20 ‘. Meer hierover in De Bloesem van januari.

December 2019
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Train je brein

OPLOSSING OP ZIJN KOP
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