
FEBRUARI 2020

ONS VERVELEN? NIETS VAN ...

HUISKRANT VAN HET SINTHUISKRANT VAN HET SINT-FRANCISCUST-FRANCISCUSTEHUISEHUIS

De Bloesem



2

COLCOLOFONOFON
MAANDELIJKS TIJDSCHRIFT

De Bloesem is een uitgave van WZC Sint-Franciscustehuis

Sint-Martensstraat 3, 9660 Brakel

www.groepsf.be/sint-franciscustehuis-brakel

REDACTIE

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
.

2. Inhoudstafel

3. Editoriaal

4. Waar het goed is te leven...

6. Wist je dat?

7. Oude liedjes

8. Lach van de maand

9. Op de babbel bij...

10. Pastoraal- liturgische tinten

12. Lief en leed

13. Fit en gezond

14. DeMEN(S)tie

15. Jaarthema

16. Goede voornemens

17. Wat februari ons te bieden heeft

18. Wat heeft de toekomst in petto?

19. Train je brein

20. Activiteitenkalender

Februari 2020

Inhoudstafel



3

Heb jij je Valentijn al gevonden? Wel, hier een nieuwtje dat kan helpen. Kussen helpt

vrouwen de ideale man te ontdekken. Het is een techniek om beter potentiële partners te

kunnen beoordelen. Zo kan een vrouw een man beter inschatten via smaak en geur en zo

kan ze aanvoelen of ze bij elkaar passen. Een onderzoeker aan de universiteit van Oxford

wou het doel van dit menselijk ‘gebruik’ proberen te vatten. Uit de informatie van 900

personen blijkt dat vrouwen meer belang hechten aan het kussen en selectiever zijn in het

kiezen van een partner. In elke cultuur wordt er gekust in menselijke relaties. Het is bijna

uniek aan de mensensoort en komt vaak overal voor. Ook chimpansees en bonobo’s kussen

erop los.

Toch weten de wetenschappers nog steeds niet precies waarom het kussen

zo wijdverbreid is en welk doel het heeft. Wat vast staat is dat we een heleboel informatie

doorgeven bij het kussen en het helpt in de zoektocht naar de ware.

ZOENEN EN BEGROETEN IN ANDERE LANDEN:

In Spanje geven ze elkaar twee zoenen.

In België zijn we vrijgeviger: wij geven er drie.

In Nieuw-Zeeland wordt er geneusd in plaats van gekust, maar dit moeten dan wel

bekenden zijn.

In Indonesië is zoenen verboden. Aanraken wordt beschouwd als een huwelijksaanzoek.

In het Midden-Oosten mogen alleen leden van hetzelfde geslacht elkaar

kussen.

In Nepal mag je de vrouwen niet aanraken bij de begroeting. Mannen

lopen wel arm in arm en zelfs hand in hand.

In Amerika geeft een man de vrouw met wie hij kennismaakt zeker geen

zoen, zelfs geen hand. Hij zegt slechts “hi” en houdt

afstand. Haar

antwoord is dan even koel.

Japanners buigen naar elkaar toe. Daar is handen

geven onbeleefd. De

persoon die het laagst in rang is, zal dieper buigen dan

de ‘hogere’.

Er zijn Chinezen die een zoen aanzien als kannibalisme.

Dus wees gewaarschuwd!

VALENTIJN

Februari 2020
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We wuifden 2019 uit met een hapje en een drankje op 30 december en verwelkomden

2020 met een lekker gebakje op 7 januari.

Februari 2020

We mochten ook dit jaar genieten

van de sterzingers van De

Macekliers uit Zottegem.

Waar het goed is te leven...Waar het goed is te leven...
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Op 20 januari konden we genieten van een danskoppel uit

Limburg. Geen enkele dans was hen onbekend. De bewoners

werden actief betrokken en mochten kiezen welke muziek

gespeeld en bijpassende dans vertoond werd.

?

De koningen kwamen langs op 6 januari. Ze

waren mooi!

Februari 2020
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…februari ook wel sprokkelmaand, schrikkelmaand of korte maand genoemd wordt? Een

schrikkeljaar is een kalenderjaar met 366 dagen in plaats van 365. Deze extra dag, een

schrikkeldag, wordt ingevoerd omdat een kalenderjaar van 365 dagen ongeveer 6 uur korter

is dan het tropisch jaar. Om te voorkomen dat de seizoenen, die vast aan het tropisch jaar

verbonden zijn, te veel in een jaar verschuiven, wordt om de circa 4 jaar een correctie

toegepast.

…februari vernoemd is naar een Romeinse god? De Romeinse god Februus was de god van

de onderwereld. Februari was bij de Romeinen de maand van de grote reiniging en

boetedoening (de februa).

…februari in de jaartelling van de oude Romeinen niet voor kwam? Het jaar telde toen maar

10 maanden en begon met maart. Januari en februari

kwamen toen nog niet voor.

…februari ooit 30 dagen had? 30 februari wordt

aangeduid als een niet bestaande datum. Toch is deze

datum in de geschiedenis drie keer voorgekomen.

…er op 2 februari in vele gezinnen pannenkoeken zullen

gegeten worden? Het is namelijk Maria-Lichtmis. Deze

traditie wordt uitgedrukt in het gezegde: “Er is geen

vrouwtje nog zo arm, of ze maakt met Lichtmis haar pannetje warm”.

…februari 1956 de koudste februari én de koudste maand van de eeuw is? Heel de maand

februari heeft het gevroren, waarbij de minimumtemperatuur zelfs 21 keer onder -10°C is

gezakt. De laagste temperatuur (-16,7°C) werd geregistreerd op 23 februari 1956.

…het best warm kan zijn in februari? Op 26 februari 2019 werd met 20,2° C de hoogste

maximumtemperatuur in februari ooit bereikt.

Februari 2020

Wist je dat?Wist je dat?
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Oude liedjesOude liedjes

Paul de Leeuw - 'k Heb Je Lief

'k Weet niet of je zit te wachten, op een vriendelijk woord van mij

Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij

'k Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik

't Zit in honderdduizend vlinders, die zoet zweven in m'n buik

'k Heb je lief m'n hele leven, 't is veel meer dan houden van

't Is alsof je in m'n bloed zit, ik zonder jou niet leven kan

Jouw mooie ogen doen me smelten, zet me zo in vuur en vlam

Ik voel het enkel bij jouw aanblik, ik krijg het ook van Rotterdam

Refrein

'k Heb je lief, 'k heb je lief, 'k heb je lief, wat moet ik zonder jou

't Zijn vier hele kleine woordjes, en al maakt je dat een beetje bang

'k Heb je lief, vier jaargetijden lang

'k Voel het heel vaak als jij opstaat, of na een zomerse bui

Ik word al week bij de gedachte, jij die loopt in m'n lievelingstrui

't Is mijn hand die jij plots vastpakt, als ik domweg naast je iets

't Komt ook, dat is nou het gekke, zelfs door helemaal niets

(Refrein)

'k Heb je lief, veertien bloemencorso's lang

Ik proef het tijdens ons zoenen, of als je plotseling lacht

Ik zie het in vallende sterren, na heftig vrijen in de nacht

't Is die tinteling, dat briesje, maakt jou helemaal voor mij

Ik denk als ik jou zo zie lopen, God er gaat een engeltje voorbij

(Refrein) Ik heb je lief, duizend en één nachten lang

'k Heb je lief, m'n hele leven lang

Februari 2020
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Twee koeien staan in de wei. De ene staat hevig heen en weer te schudden. Vraagt de

andere:”Wat ben jij nou aan het doen?”

Zegt de ene:” Ik ben morgen jarig, dus ik ben alvast de slagroom aan het kloppen."

******

Jantje is met zijn vader in de dierentuin. "Hé papa, die aap lijkt op tante Nelly."

"Jantje, zoiets zeg je niet."

"Ach papa, die aap zit zover dat die dat echt niet gehoord kan hebben."

Februari 2020

Lach van de maand
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“Ik ben de baas thuis maar wat

mijn vrouw zegt zal gebeuren” dit

is het levensmotto van Gustaaf

Geerts, bewoner van De

Kersentuin. Hiermee probeert

Gustaaf mij advies te geven voor

een goed en gelukkig huwelijk. In

februari, de maand van de liefde, is

een mooi liefdesverhaal nooit

misplaatst en dat van Gustaaf en

Eliane is hartverwarmend. Zij

leerden elkaar kennen in danszaal

'In den Olifant' in Sint- Maria-

Lierde. Gustaaf danste een paar keer met Eliane en was op slag verliefd op haar mooie

blauwe ogen. Zij spraken de week nadien terug af en zo ontstond een mooie romance waar

niemand tussen kon komen, zelfs de beste vriendin van Eliane niet, die stiekem ook een

beetje verliefd was op de galante Gustaaf.

Ze hadden vijf jaar verkering en ondertussen moest Gustaaf naar het leger. Zijn liefje Eliane

bleef op hem wachten en stuurde hem elke week trouw een brief vol met lieve woorden. In

het Expojaar ’58, in de zomer, stapten zij in het huwelijksbootje. Hieraan hebben zij beiden

mooie herinneringen. Gustaaf vertelt dat het een prachtig feest was waarop de familie en de

buren waren uitgenodigd. Er was veel ambiance en er is zelfs iemand met een accordeon

komen spelen. Het was de eerste en de laatste keer dat hij Eliane in een mooi wit kleed met

een sleep zag en het was formidabel beweert Gustaaf.

Twee jaar later werd Christine geboren en daarna maakte Conny hun gezin compleet.

Ondertussen stond de tijd niet stil en kregen zij vier kleinkinderen en is er zelfs al een

achtste achterkleinkind onderweg. Zij zijn heel tevreden bewoners van De Kersentuin waar

zij een kamer delen als slaapkamer en een kamer gebruiken als leefruimte. Toch kan je hen

vooral aantreffen in de algemene leefruimte waar Eliane vaak een boekje leest en Gustaaf

de andere bewoners helpt of kruiswoordpuzzels maakt. Zij hopen nog vele jaren in goede

gezondheid samen bij ons te kunnen wonen.

Februari 2020

Op de babbel bij...
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Moeder Maria,

gij weet wat het zeggen wil:

nieuw leven te ervaren en zich te verheugen

over de geboorte van een kind.

Uit eigen ondervinding kent Gij ook de zorg en pijn

die dit meebrengt.

Als moeder van Jezus

wilt Gij moeder zijn voor allen, die in Hem geloven,

en zijn weg willen gaan.

Daarom durven we U vragen:

bescherm onze kinderen en kleinkinderen tegen alle gevaren.

Moge zij de trots blijven van hun ouders,

de vreugde van hun medemensen

en dankbaar tegenover God.

Amen.

2 februari 2020
Maria-Lichtmis – Opdracht van de Heer

Februari 2020

Liturgische tinten
Pastoraal-
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Tijdens de Veertigdagentijd, of met andere woorden de Vasten, krijgen we 40 dagen lang de

gelegenheid om een barmhartig mens te worden.

Dat is genoeg tijd om tot onszelf te komen, om te beginnen aan verandering. Een verandering die

Gods droom voor de mens mogelijk maakt.

Tijd om er weer bewust van te worden dat wij het verschil kunnen maken. De Veertigdagentijd is een

oproep om je opnieuw af te keren van je eigen egoïsme en te kiezen voor God en zijn barmhartigheid.

God heeft de mensen geschapen opdat zij gelukkig zouden zijn. Hij heeft hen op weg gezet, maar

velen dwaalden af en gingen hun eigen weg, de weg van eigenzinnigheid.

God komt telkens opnieuw naar mensen om hen uit te nodigen tot Hem terug te keren.

Wie met God wil gaan, moet zijn hart voor hem openstellen.

Zijn Zoon heeft het ons voorgeleefd.

Wij worden daar in het bijzonder in deze tijd aan herinnerd.

De mens moet zijn hart losmaken van vele dingen die leiden tot egoïsme en spijt hebben over het feit

dat hij verkeerde wegen bewandelde.

God staat als een barmhartige Vader op de uitkijk om ,als zijn zoon of dochter terugkeert, hen met

tedere liefde te ontvangen.

Jezus zegt van zichzelf: “Ik ben de goede herder”.

Hij is de herder die ons de weg naar de Vader wil tonen.

Hij is de herder die zijn leven geeft voor de zijnen.

Hij wil hen beschermen tegen kwaad en onrecht.

Hij laat hen nooit eenzaam achter. In momenten van gevaar staat Hij voor hen borg. Altijd kunnen zij

op Hem rekenen: Jezus’ trouw is onbeperkt!

Wanneer een schaap verloren loopt, gaat Hij het achterna en wanneer Hij het gevonden heeft, neemt

Hij het vol vreugde op zijn schouders en brengt het terug bij de kudde.

Wie Jezus’ weg wil volgen, wie als christen wil leven, moet geen contract ondertekenen, moet geen

lidgeld betalen, moet zich niet terugtrekken uit het dagelijkse gewone leven, moet geen

wereldvreemde beloften doen. Integendeel, hij of zij wordt door God persoonlijk uitgenodigd om deel

te worden van Zijn plan en als nieuwe en bezielde mensen gaandeweg mee te werken aan Gods

droom op aarde.

En al lijken we soms vastgeroest in onze eigen gedachten, laat ons tijdens deze Veertigdagentijd de

aanzet geven om eens iets extra te doen voor onze medemens, dat wij steeds meer mogen gelijken

op Jezus.

We wensen u allen een vruchtbare Vastentijd toe!

ASWOENSDAG 26 februari 2020
begin van de veertigdagentijd…

40 dagen op weg naar Pasen toe…

Februari 2020
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GEBOORTE

Fien, 03/01/2020, achterkleindochter van Anna Debbaut,

De Kersentuin

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

TER INFO:

Do 13 februari 2020 om 19u30

Thema: 'Inzicht in dementie', door Dr. Goeminne

Sociaal Huis, Meerspoort 30, Oudenaarde

Lief
&

leed

Rosette Citters

Palmyre De Potter

Albert Van De Walle

Frans Roman

Erik Bello

Marcel De Poorter

01/01/2020

03/01/2020

09/01/2020

16/01/2020

17/01/2020

21/01/2020

Februari 2020
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Fit en gezond

Je bent de
uitdaging
aangegaan,
super!

Vitamine D zorgt ervoor dat er voldoende kalk in het bot wordt

afgezet en maakt het zo sterker. Daarom is het belangrijk in de

preventie van osteoporose of broze botten.

Hoewel we vitaminen nodig hebben, maakt ons lichaam die zelf

niet of te weinig aan. Vitamine D nemen we enerzijds op via het

zonlicht, anderzijds uit voeding.

Het is in hoge mate aanwezig in vette vis, vlees en eierdooiers.

Volgens recente studies zou een laag vitamine D-gehalte ook een

rol spelen bij andere gezondheidsproblemen: dikke darmkanker,

hart- en vaatziekten, diabetes, dementie… Zo kreeg vitamine D de

naam van supervitamine. Maar er is nooit een oorzakelijk verband

aangetoond tussen deze aandoeningen en een vitamine D-tekort.

Het is waarschijnlijker dat een lage vitamine D-concentratie een

gevolg is van deze ziektes.

Vitamine D-supplementen kunnen een soelaas brengen bij

senioren en mensen die bijna geen blootstelling hebben aan

zonlicht.

Beweeg en leef!

Beginpositie:

Rechtstaan en beide voeten

op de grond. Armen naast

het lichaam.

Beweging:

Afwisselend een opwaartse

beweging maken met beide

armen. 10x

Daarna 10 tellen rust.

Eindpositie:

Terug de armen naar

beneden naast het lichaam

brengen.

VITAMINE D

Februari 2020
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DeMEN(S)tieDeMEN(S)tie

Escape game dementie

Met de steun van de Vlaamse overheid, Koning Boudewijnstichting, de Nationale Loterij en Stad

Gent hebben een aantal enthousiastelingen onder leiding van ECD Paradox twee escape games

gebouwd.

Deze interactieve games bevatten verschillende soorten puzzels over het onderwerp dementie.

'De tuin van Victoria' is gericht op professionele hulpverleners en 'De trein van Edgard' richt zich op

het brede publiek zoals onder andere mantelzorgers.

De escape game is ideaal om het thema dementie in de kijker te zetten en bespreekbaar te

maken of als instrument om professionele hulpverleners en/of mantelzorgers inzichten te geven.

Na het spel wordt steeds een nabespreking gehouden onder leiding van de spelleider waar een

aantal dingen verduidelijkt worden. Na het spelen krijgt iedere speler een postkaart met een

aantal belangrijke boodschappen met betrekking tot de omgang met personen met dementie

mee.

Het spel 'De tuin van Victoria' zal in februari door de medewerkers van het Sint-Franciscustehuis

kunnen gespeeld worden. In april zijn de medewerkers van De Zilverlinde aan de beurt. Later zal

'De trein van Edgard' ook aan bod komen.

Geïnteresseerden kunnen het spel rechtstreeks ontlenen bij het Expertisecentrum Dementie

Paradox na reservatie.

Februari 2020



15

Jaarthema

TO
P

 2
0

Februari, de maand van de koppeltjes, de romantiek, de liefde, de maand van Sint-

Valentijn.

Maar wat heeft deze Valentijn nu eigenlijk te maken met de liefde?

Volgens de legende was de befaamde Valentinus een bisschop. Volgens sommigen

kwam hij uit Rome, volgens anderen uit Terni en volgens nog anderen kwam hij uit

Tongeren. Van waar hij kwam, dat zijn we niet zeker, wat wel vast staat is het volgende

verhaal.

Op een dag, heel lang geleden, kwam een jong koppel bij hem met een verzoek hen te

trouwen. De vrouw was een christen, de man een heidense soldaat. Destijds was het

bij wet verboden om te trouwen wanneer men niet hetzelfde geloof had. Maar

Valentinus vond de liefde zwaarder wegen dan de wetten van de keizer en huwde het

stel. Al gauw kwamen meer paren met hetzelfde verzoek. En ook deze verbond hij in

de echt. Uiteindelijk bekocht de bisschop zijn goedhartigheid met zijn leven en stierf hij

een martelaarsdood. Na zijn dood werd hij door de Kerk heilig verklaard en zo ging hij

de geschiedenis in als Sint-Valentijn.

Ter ere van deze maand van de liefde en Sint-Valentijn hebben wij het over de 20

bekendste koppels! Wie zijn ze, wat doen ze en wat maakt hen zo beroemd? Kom het

te weten tijdens onze verschillende activiteitensessies deze maand en help mee de top

20 samenstellen!

Februari 2020
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GOEDE VOORNEMENS

We zijn alweer februari, dat wil zeggen dat januari voorbij is en we met het nieuwe jaar heel wat

goede voornemens gemaakt hebben. Deze nemen we mee doorheen 2020 en we zetten voor

jullie graag de populairste maar ook verrassendste voornemens op een rij!

De meeste voornemens zijn zoals elk jaar degene die met 'het levensverbeteren' te maken

hebben. Als mens zijn we graag en vaak streng voor onszelf en gaan dus onze voornemens ook

die richting uit. Zo zijn de populairste, zoals altijd, een beetje gewicht verliezen, stoppen met roken,

minder snoepen, meer sporten,… Beter denk je ook eens aan de voornemens die minder streng

zijn en vooral draaien om zelfzorg en zelliefde! Hier zijn er enkele op rij!

Reinig elke avond je gezicht
Je huid zal je dankbaar zijn!

Durf te zappen
Stop met naar brol te kijken terwijl er zo veel goede series, ilms en documentaires bestaan.

Leer een goede mop uit het hoofd
Een goede redder bij ongemakkelijke stiltes.

Slaap minstens 7 uur per nacht
Je hebt veel meer energie, motivatie en levenslust wanneer je niet rondloopt als een

oververmoeide zombie.

Vergeef iemand
Iedereen verdient een tweede kans. En je zal zien dat je er zelf ook baat bij hebt. De energie die je

gebruikt om kwaad te zijn op iemand steek je veel beter in jezelf!

Wees lief voor jezelf
Dit is het belangrijkste voornemen van allemaal. Wees niet te streng voor jezelf: iedereen maakt

fouten en niemand is perfect.

Geniet van je centen
Vergeet niet dat je met geld niet alleen leuke dingen, maar ook ervaringen kunt kopen.

We wensen jullie een jaar vol momenten van

groot en klein geluk en zonder inanciële

kopzorgen!

Februari 2020



17

We vieren mee met...

Nelly Bijl

Marc Gijselinck

Myriam De Bruyn

Roger Vandepontseele

Leonie De Clercq

Josiane Debacker

Alain Dierickx

Nicole Buysens

Lea Vinois

Godelieve Ceuppens

Juliana De Paepe

Monique Van Keymeulen

Yvonne Vanboterdael

Geert Goeminne

Erna Vanhamme

Yvette Machtelinckx

Georgette D'Haeyer

01/02/1934

02/02/1957

04/02/1938

11/02/1941

11/02/1938

11/02/1929

15/02/1948

18/02/1930

18/02/1927

19/02/1934

21/02/1924

23/02/1937

23/02/1933

23/02/1955

24/02/1931

24/02/1930

28/02/1933

De jarigen van februari worden gevierd op 24 en 25 februari op de afdeling.

Proiciat aan:

IN DE
KIJKER

De bewoners van Ter Tulpen verhuisden op 28 januari naar de

vernieuwde afdeling op de derde verdieping van blok A.

Het is een echte metamorfose; de lange gang met zijn mooie

witte muren, kleurrijke kaders, de gezellige leefruimte, de

ruime gemeenschappelijke badkamer met inloopdouche, de

kamers met nieuwe sanitaire cel en grote ramen. Het zicht op

Brakel is nog mooier geworden... We hopen dat de bewoners

alsook het zorgteam zich vlug zullen thuis voelen in deze

nieuwe leef- en werkomgeving .

Begin februari starten de herconditioneringswerken aan de

tweede verdieping. We werken naarstig voort...

Februari 2020
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FEBRUARI

4 februari: WAFELBAK

Op 2 februari is het Maria-Lichtmis. Naar aloude traditie bakken we wafels. Kom proeven van dit

lekkers op 4 februari in De Wijngaard.

6 februari: GYMNASTIEK MET DE KINDEREN VAN HET 5de LEERJAAR

Voor wat fysieke uitdaging zijn jullie op 6 februari welkom in De Wijngaard. De kinderen van het

schooltje ‘Het Groene Lilare’ te Opbrakel hebben een actieve namiddag voor ons in petto. De

activiteit start om 14u.

13 februari: PETANQUE

Op 13 februari spelen we met z’n allen petanque. Welkom!

18 februari: FEESTMAALTIJD + WINKELKAR

Een valentijnfeestmaal wordt jullie geserveerd op 18 februari. Schrijf jullie zeker in!

20 februari: CARNAVAL MET JOHAN EN CHRISTEL

Trek een gek kostuum of kleurrijk accessoire aan want we vieren carnaval op 20 februari.

Johan en Christel zullen voor de nodige ambiance zorgen.

21 februari: BINGO

Het maandelijkse bingospel mag ook deze maand zeker niet ontbreken. Altijd een ijne

samenkomst tussen mensen en veel spelplezier. Welkom vanaf 14 u in De Wijngaard.

27 februari: HANDWERKCLUB

Leef je uit in de handwerkclub met naald en draad op 27 februari in De Kersentuin.

WAT HEEFT DE TOEKOMST IN PETTO?

• Op 13 maart is er een toneelvoorstelling van Paljas ism de gemeente Brakel: ‘Mijn

briljante scheiding’ met Annemarie Picard. De voorstelling begint om 14u30 of 19u in De

Wijngaard. Kaarten zijn te verkrijgen aan het onthaal.

• Het contactkoor vindt plaats op maandag 16 maart. Elke bewoner met dementie en zijn

familielid is welkom om te komen zingen.

• Ook in maart wordt er jullie een feestmaal geserveerd. Wees er zeker bij. In de namiddag

kunnen jullie uitkijken naar een bezoekje van Marie-Rose met haar winkelkar vol lekkers.

• Op 19 maart worden er volop frietjes gebakken in De Wijngaard. Kom zeker een frietje proeven!

• De sobere maaltijd wordt georganiseerd op 25 maart. Steun de missiewerken door soep te

komen drinken in De Wijngaard.

Februari 2020
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Train je brein

OPLOSSING OP ZIJN KOP

De roos: liefde, teder, hard, geluk, verlangen, redder

Ik hou van jou: jou, leven, wereld, stem, vergeten, armen, hart

De allereerste keer: leven, onverwacht, lachte, gedacht, tovermacht, schok, allereerste,

verliefd, wakende, hou
Vul de ontbrekende woorden in volgende liedjes aan:

De roos – Ann Christy
Men zegt van …….. dat ze zacht is

als een lief en …….. woord

men zegt van liefde dat ze …….. is

en zo vaak het ……..vermoordt

men noemt haar hunker en ……..

men noemt haar…….. in nood

Ik hou van jou – Dana Winner

Ik hou van jou, alleen van ……..

ik kan niet ……..

in een …….. zonder jou

Waar ik ook ben, ik hoor je ……..

ik kan je zomaar niet ……..

ik neem je in m'n ……..

laat mij je …….. verwarmen

De allereerste keer – Rita Deneve

Jij kwam in mijn ……..

zo ……..

Jij…….. maar even

Ik had nooit ……..

dat jouw ……..

mij zo een …….. zou kunnen geven

Dit is de …….. keer

‘k Was nooit …….. zoals op jou

Ik loop al …….. te dromen

omdat ik zoveel van je ……..
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