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Bloemen dansen

bomen zwieren

op de zachte bries

Vogels luiten

en vlinders ladderen

door 't ochtendlicht

De zon schijnt,

ik geniet van 't pure

Het zoemt lente vandaag

Iets diep in mij borrelt naar buiten

Uit zich in een jubelzang

Doet mij vrolijk luiten

Ben ontsnapt uit mijn wintergevang

Voel de warmte als extase

Verspreidt zich door mijn hele lijf

Zonnestralen raken mij in fasen

Even niet meer stram en stijf

Ik baad in dat lentebriesje

Dompel mij onder in zachte temperatuur

Voel prikkelend het voorjaar komen

Voortschrijdend van uur tot uur

Kleine knopjes die verschijnen

Aarde ontwaakt , dat is een feit

Al het grauwe zal spoedig verdwijnen

Hoera het is lentetijd!

LENTE

29 MAART 2020

Maart 2020

Edito
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Op 28 januari namen de bewoners van Ter Tulpen hun intrek op de nieuwe afdeling en

en dat werd in de namiddag gevierd met kofie en taart!

Maart 2020

Waar het goed is te leven...Waar het goed is te leven...
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Een kijk op de vernieuwde afdeling...

Maart 2020
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…vogels om twee redenen zingen? Enerzijds om een partner te vinden en anderzijds om hun

territorium te verdedigen. De meeste zangen bestaan uit een erfelijk deel en een

improvisatiedeel. Door het improviseren en het elkaar nazingen, ontstaan plaatselijk hele

‘vogeldialecten’. Er zijn ook vogels die niet zingen. Zo kleppert de ooievaar met zijn snavel en

roffelt de specht op een boomstam.

…mannetjes in de paartijd indruk maken met hun complexe zang, die vrouwtjes aantrekt en

andere mannetjes waarschuwt om uit de buurt te blijven? Als een mannetje erin geslaagd is een

vrouwtje te veroveren, zingt het daarna aanmerkelijk minder.

…roodborstjes bijna het hele jaar door zingen, dag en nacht? Maar in de lente

zingen roodborstjes het hardsT, langst en indringendst. Het heeft te maken

met het afbakenen van hun territorium.

…onopvallende vogels zich juist kenbaar moeten maken met hun zang? Zij zingen vaak hard,

terwijl andere vogels meer imponeren met hun verenkleed. En vogels die in een dichte vegetatie

leven en broeden, zingen vaak harder dan vogels in het open veld.

…vogels naast zingen ook kunnen roepen? Een roep heeft niet altijd met voortplanting te

maken, de zang wel. Met roepjes kunnen vogels over van alles communiceren.

• De lokroep wordt gebruikt om soortgenoten te lokken en soms voor het markeren van

een territorium.

• De contactroep wordt gebruikt om

de groepsband te onderhouden.

Speelt ook een rol bij de paarband

van vogels. Mannetjes stemmen hun

geluid af op dat van hun vrouwtje,

zodat verschillende paartjes anders

klinken.

• De alarmroep wordt bij gevaar

gebruikt. Dit zijn meestal ijle, korte

geluidjes die voor roofdieren moeilijk

te traceren zijn. Alarmroepjes van

verschillende soorten lijken op elkaar, zodat ook andere soorten worden gewaarschuwd.

Roofvogels laten hun plannen vaak varen als ze alarmroepjes horen.

• De bedelroep stimuleert de ouders om de jongen te voeren. Bij sommige soorten door het

vrouwtje gebruikt om de paarband met het mannetje te verstevigen en hem om voedsel

te vragen.

Maart 2020

Wist je dat?Wist je dat?
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Oude liedjesOude liedjes

Jan De Wilde - Een Vrolijk Lentelied

Daar is de lente, daar is de zon

bijna maar ik denk dat ze weldra zal komen,

de fallus impudicus staat al in bloei

en de blaadjes krijgen bomen!

M’n vrouw en m’n kat zijn allebei krols

het valt me moeilijk ze rustig te houden

ik zal binnenkort weer ‘n heleboel

nesten moeten bouwen!

Daar is de lente, daar is de zon

bijna maar ik denk dat ze weldra zal komen,

de fallus impudicus staat al in bloei

en de blaadjes krijgen bomen!

De bloembotten barsten open met een

knal en de meisjes ontbloten de kuiten

de bouwvakkers hebben na ‘n nare tijd

weer iets om naar te luiten!

Daar is de lente, daar is de zon

bijna maar ik denk dat ze weldra zal komen,

de fallus impudicus staat al in bloei

en de blaadjes krijgen bomen!

Daar is de lente, daar is de zon

bijna maar ik denk dat ze weldra zal komen,

de fallus impudicus staat al in bloei

en de klokken vertrekken naar Rome!

Maart 2020
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Jantje komt voor de achtste keer bij de kassa van de bioscoop om een kaartje te kopen. De

mevrouw achter de kassa zegt:” Maar jongetje, je hebt toch al een heleboel kaartjes gekocht!”

Jantje: “Ja, maar er staat een man bij de ingang en die scheurt mijn kaartje steeds kapot!”

******

Iemand krijgt een bekeuring omdat hij 170 km per uur rijdt. Zegt hij tegen de agent: "Dat kan

niet want ik heb mijn wagen pas een half uur!"

Maart 2020

Lach van de maand
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Deze maand gingen we op bezoek bij André

Vandenbossche, bewoner op De Eikenberg.

André heeft 3 kinderen (2 dochters en een

zoon) en 6 kleinkinderen.

Op 18-jarige leeftijd ging André naar de

landbouwschool in Oudenaarde. Na zijn

opleiding ging hij mee helpe op het land- en

tuinbouwbedrijf van zijn ouders in

Zarlardinge. Ondertussen leerde André zijn

vrouw kennen die Café “De Boerenbond” in Everbeek Beneden open hield. André zelf ging

met zijn vrachtwagen kolen, meststoffen en veevoer leveren bij de klanten.

Daarna hebben André en zijn vrouw de boerderij van zijn schoonouders gekocht in

Zarlardinge, die maar liefst 28 hectare groot was. Op de boerderij liepen 30 melkkoeien en

10 varkens.

De grootste hobby van André was jagen. Om te mogen jagen zijn er 3 voorwaarden. Ten

eerste moet je veel grond (eigendom) hebben. Ten tweede moet je over een

wapenvergunning beschikken en tot slot moet je ook belastingen betalen om te mogen

jagen.

André jaagde voornamelijk op patrijzen, hazen en fazanten. Het jachtseizoen van de patrijzen

start in september, van de fazanten in oktober en van de hazen in november. André was

eigenlijk eerst stroper, nadien pas jager want hij jaagde voornamelijk 's nachts zonder

vergunning!

André had ook veel appel- en perenbomen. Begin oktober

werd veel fruit geplukt waarmee ze naar de veiling gingen

in Haspengouw.

Dit nam André er graag bij want dat leverde hem veel

centjes op. Als je aan André vraagt welke peren en appels

de beste zijn, dan antwoordt hij spontaan: de conference

peren en de Jacques Lebel appels.

Maart 2020

Op de babbel bij...
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Voor steeds meer mensen rijst er dikwijls de vraag op: wie is

Sint-Jozef eigenlijk, waar vinden we hem terug in de Bijbel, en

wat kan zo’n heilige voor ons vandaag nog betekenen?

Ik hoop dat ik met de hierop volgende verwijzingen en uitleg

een tipje van de sluier over Sint-Jozef kan bijbrengen.

In de evangelieverhalen komt Jozef alleen voor in teksten die

betrekking hebben op de geboorte en de kindertijd van Jezus.

De vlucht naar Egypte en het terugvinden van Jezus toen die

achtergebleven was om in de tempel te luisteren, zijn de

bekendste passages (Mattheus 1, 2; Lucas 2, 41-45). Hij is een

rechtschapen man en hij zorgt goed en liefdevol voor Maria en

haar Kind. Meer weten we eigenlijk niet over hem.

Maart = maand toegewijd aan
Sint-Jozef

19 maart – Feest van Sint-Jozef

Sint-Jozef is, voor zover we weten, eerst in de Oosterse Kerk vereerd geworden. De oude

Westerse getuigenissen dateren uit de 9e eeuw. In de 15e eeuw heeft de Kerk het oficie van de

H. Jozef in het Romeins brevier opgenomen. Grote theologen en geestelijke schrijvers hebben de

devotie tot de H. Jozef verder uitgebouwd en haar een ereplaats in de kerkelijke godsvrucht

geschonken.

Het moge volstaan hier de namen te noemen van Johannes Gerson, Bernardinus van Siena, de H.

Ignatius, de H. Theresia van Avila, de H. Franciscus van Sales.

Maart 2020

Liturgische tinten
Pastoraal-
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In 1621 werd het feest van Sint-Jozef een aangeboden feestdag. In 1870 werd hij uitgeroepen tot

Patroonheilige van de ganse Kerk. Sedert 1955 viert de Kerk op 1 mei het feest van Sint-Jozef-

Arbeider. Zo heeft Sint-Jozef de plaats gekregen die hem toekwam. Hij is de patroon van de

Kerk, van de gezinnen, van België en van de goede dood en hij is ook de patroon van alle

arbeiders. Voorts is hij patroon van zeer vele organistaties, van weggebruikers, vluchtelingen (cfr

de vlucht naar Egypte), van meubel- en wagenmakers en ook van ingenieurs en pioniers. Sint-

Jozef is ook de patroonheilige van Oostenrijk, Canada, Mexico, Peru en van de Filipijnen.

Hij is ook patroon van Tirol, Steiermark en Kärnten (Oostenrijk) en van Bohemen in Tsjechië, ook

van Beieren en Westfalen en van het bisdom Osnabrück. In Frankrijk is hij de patroon van de stad

Boulogne en in Italië patroon van de stad Rome. San José is de hoofdstad van Costa Rica, maar

ook een stad in Californië draagt die naam.

Jozef wordt dikwijls de titel gegeven van ‘voedstervader’ (laten we zeggen voogd) van Jezus.

Het meest bekende feest van Sint-Jozef valt op 19 maart

en vroeger werd de wereldkoers Milaan-San Remo (de

Primavera) steevast op die 19de maart gereden. Die datum

is nu lichtjes aangepast maar de koers blijft rond die dag

geprogrammeerd. Voorts kom je Sint-Jozef tegen op 23

januari (Maria’s verloving met Jozef) en 1 mei als patroon

van de arbeiders (daar zat kardinaal Cardijn wel voor iets

tussen).

Vroeger kregen nogal wat jongens de voornaam Jozef. Die

naam is de dag van vandaag blijkbaar niet meer modern

genoeg en daardoor geven ze een andere schrijfwijze voor

Jozef:

Yosif, Xosé, Guiseppe, Joost, José, Seppe,…. En ook

meisjesnamen: Jozefa, Joséphine,…en met wat nadenken

zal je in de sport, het theater en andere “werelden”

bekenden tegenkomen met die voornaam.

Om er enkele bij naam te noemen: Jozef Cardijn, Jef Houthuys, Joseph Aloisius Ratzinger, José

Manuel Barosso, Joseph Haydn (Oostenrijks componist), Jozef II (oudste zoon van keizerin Maria

Theresia), prinses Josephine Charlotte…

Voor iemand die in de H. Schrift niet zo geweldig beschreven wordt en zelden in beeld komt,

heeft Sint-Jozef blijkbaar toch een grote betekenis voor onze christelijke traditie!

Wil je gratis een mooi gebedenboekje van Sint-Jozef?

Vraag ernaar aan diaken Bart De Wael.

Maart 2020
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GEBOORTE

Lise, 14/01/2020, achterkleindochter Mariette De Clercq, De Korenbloem

Aiden, 22/01/2020, kleinzoon Marie-Rose De Vuyst, paramedici

Skye, 28/01/2020, achterkleindochter Zoë Leroy , De Korenbloem

NIEUWE MEDEWERKERS

Gerlinde Bronselaer, ergotherapeut

Patricia Demeulemeester, verpleegkundige

Hiroco Ohiwa, zorgkundige

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

TER INFO:

Do 9 april 2020 om 19u30

Thema: 'Uitwisseling van ervaringen en gedachten'

Sociaal Huis, Meerspoort 30, Oudenaarde

Lief
&

leed

Emile De Vogelaere

Georgette De Temmerman

Marie-Jeanne Bruyneel

Monique Van Keymeulen

Marc Gijselinck

30/01/2020

1/02/2020

1/02/2020

8/02/2020

9/02/2020

Maart 2020
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Fit en gezond

Je bent de
uitdaging
aangegaan,
super!

De wintermaanden liggen achter ons, dikke winterjassen kunnen

terug de kast in en de winterblues of najaar-depressies worden

ingeruild voor licht, lucht en lachen. Hoe komt het nu dat we ons

beter voelen tijdens deze dagen?

1. Daglicht

De lente zorgt ook voor meer licht en al dit daglicht heeft ook een

goed effect op ons brein. Het zorgt ervoor dat we meer

gelukshormoon gaan produceren.

2. Buitenlucht

Binnenkort halen we de iets weer van stal en kunnen we opnieuw

een stukje ietsen. We kunnen ook eens meer een wandeling

maken. Wanneer we dan buiten komen, zorgt het zonlicht ervoor

dat onze huid vitamine D gaat aanmaken. Wanneer we buiten gaan,

krijgen we ook een zuurstofboost dat zorgt voor een betere

bloedcirculatie, voor een betere nachtrust dus meer energie.

3. Groenten en fruit

Een bijkomend voordeel aan dit seizoen is dat er ook weer volop

verse groenten en fruit verkrijgbaar zijn. Dit zorgt voor extra

vitaminen en een goede weerstand.

Beweeg en leef!

Beginpositie:

Ga zitten op een stoel zonder

armleuningen

Beweging:

Afwisselend een zijwaartse

en opwaartse beweging

maken met de armen

afwisselend. 10x

Daarna 10 tellen rust.

Eindpositie:

De armen terug naar

beneden brengen, naast het

lichaam.

DAAR IS DE LENTE, DAAR IS DE
ZON...

Maart 2020
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DeMEN(S)tieDeMEN(S)tie

Psychofarmaca versus moeilijk hanteerbaar gedrag

Roepen, nachtelijk dwalen, onaangepaste uitingen, houdingen van onrust,… worden door de

omgeving van de desbetreffende bewoner vaak ervaren als probleemgedrag . Om dit tegen te

gaan, start men vaak kalmerende medicatie op onder de verzamelnaam ‘psychofarmaca’.

De storende symptomen kunnen dan wel verdwijnen, maar wordt er ook stilgestaan bij een

eventueel afbouwplan? Het langdurig gebruik van deze medicatie kent bijwerkingen zoals bv

sufheid, verhoogd valrisico, geheugenproblemen,…

Ik hoor je denken, hoe gaan we er wél mee om? Observaties door het zorgteam en de familie zijn

belangrijk om de oorzaak van het gedrag te achterhalen. Is het pijn? Verveling? Angst? Te veel of

te weinig prikkels?

Een goede communicatie onderling is hiervoor vereist.

Een mooie casus ter verduidelijking:

“Douchen op je sokken”. Josephine, een zachte, meegaande vrouw stelt wekelijks bij het

badmoment schreeuwend en schopperig gedrag. Uit multidisciplinaire observaties bleek dat het

gedrag zich stelde bij het uittrekken van de kousen. Na het zoveelste ‘trek- en sleurwerk’ werd

besloten om zorg op maat toe te passen. Mevrouw mocht in bad met kousen. Wat bleek, tijdens

het afdrogen en aankleden besloot Josephine zelf haar natte kousen uit te trekken. “ Mijn kousen

zijn nat", zei Josephine glimlachend.

Zo zie je maar!

De oplossing is vaak niet zo moeilijk. Het is niet zozeer wat je doet dat van tel is, het is de manier

waarop je het doet!

Laten we samen zoeken naar alternatieven voor

psychofarmaca. Dat maakt het leven zoveel

kwaliteitsvoller en de zorg vaak makkelijker!

Maart 2020
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Jaarthema
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We zijn maart en de lente staat voor de deur! Helaas krijgen we in deze maand vaak

onguur en regenachtig weer. Maart wordt niet voor niets de buienmaand genoemd. In

deze beregende maand gaan we in onze activiteiten aan de slag met de top 20 beste

ilms aller tijden. Want zeg nu zelf,, wat is er gezellige dan een goede ilm te bekijken

als het buiten waait en regent?

Maar hoe ontstond die ilm nu eigenlijk?

Aan het eind van de 19de eeuw gebeurde er in Parijs iets zeer speciaal.

Op 28 december 1895 vertoonden de Lumière broers een aantal korte bewegende

fragmenten op een groot doek. En alhoewel het startpunt van het bewegende beeld

moeilijk aan te geven valt, was de ilm geboren. In de jaren die daarop volgden,

maakte de ilm zijn doorbraak als één van onze grootste bronnen van amusement en

werd het een mediakanaal voor massacommunicatie.

Tegenwoordig is de ilm alomtegenwoordig in ons leven. Waar men vroeger op het

grote doek ging kijken, heeft nu iedereen één of zelfs meerdere televisies in huis. Op

tv kan je niet alleen praatprogramma’s, het nieuws, sport, documentaires,… volgen

maar ook veel series en ilms. Het maken van ilms is al decennia lang een bloeiende

industrie en dat zal nog een hele tijd zo blijven.

In maart geven we jullie graag de top 20 meest iconische ilms aller tijden mee en

tonen we jullie de mooiste fragmenten uit deze klassiekers!

Maart 2020
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Kaarten verkrijgbaar aan het onthaal of via 055/43 21 11

Maart 2020
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We vieren mee met...

Lilyane Strens

Jean Mahieu

Marc Fostier

Paula Detand

Jeroom Allaert

Elise Vanovertveldt

Adrienne De Backer

Lucien Goossens

EH Van Gele

Maria Vander Bruggen

Lucienne Haegeman

Edgard Van De Walle

Alphonsine De Vleesschauwer

Roger Van Keymeulen

Margriet De Cubber

Rik Willemaers

Gilbert De Wint

01/03/1944

01/03/1929

01/03/1952

02/03/1930

04/03/1942

05/03/1945

07/03/1928

09/03/1948

11/03/1931

13/03/1932

15/03/1926

16/03/1957

17/03/1933

20/03/1929

22/03/1924

26/03/1935

30/03/1939

De jarigen van maart worden gevierd op 30 en 31 maart op de afdeling.

Proiciat aan:

IN DE
KIJKER

Ie
dere

en w
elk

om
!

Maart 2020
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MAART

2 maart: GEZELSCHAPSSPELEN

Op 2 maart om 14u krijgen we bezoek van de kinderen van het zesde leerjaar van het

schooltje ‘Het Groene Lilare’ te Opbrakel. Zij brengen tal van gezelschapsspelen mee.

6 maart: PETANQUE

De petanque-baan zal klaarstaan op 6 maart in De Wijngaard. Welkom vanaf 14 uur voor

veel spelplezier!

12 maart: HANDWERKCLUB

Brei of haak je graag? Kom om 14 uur naar De Kersentuin. Er worden dekens en

kindermutsen voor het goede doel gemaakt.

13 maart: TONEEL PALJAS

Op 13 maart is er een toneelvoorstelling van Paljas i.s.m. de Seniorenraad van Brakel: ‘Mijn

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

Wijngaard. Kaarten te verkrijgen aan het onthaal.

17 maart: FEESTMAALTIJD + WINKELKAR

Kom lekker eten op de feestmaaltijd die plaatsvindt op 17 maart. Kijk ook zeker uit naar de

winkelkar die in de namiddag rondgaat.

19 maart: FRIETENBAK

Op 19 maart om 14 uur worden er volop frietjes gebakken in De Wijngaard. Kom zeker een

frietje proeven!

25 maart: SOBERE MAALTIJD

Steun de missiewerking van de Zusters en andere goede doelen op 25 maart door

tomatensoep te drinken voor 5 euro. Alvast bedankt!

26 maart: MODESHOW

Op 26 maart om 14 uur start de modeshow met verkoop van de zomercollectie in De

Wijngaard. Kom zeker een kijkje nemen!

27 maart: BINGO

Kom je kans wagen met de bingo in De Wijngaard op 27 maart vanaf 14 uur.

WAT HEEFT DE TOEKOMST IN PETTO?

• De week van de valpreventie start dit jaar op 20 april en eindigt op 26 april.

• Dinsdag 21 april is het feestmaaltijd en kunnen jullie samen met jullie medebewoners tafelen.

• Op 23 april starten we de dag niet met een lege maag want jullie zijn allen welkom op het

ontbijtbuffet.

Maart 2020
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Train je brein

OPLOSSING OP ZIJN KOP
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