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CORONAVIRUS

April 2020

Edito
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Ook al missen we onze familie en vrienden, we maken er het beste van en hebben

vaak plezier...

April 2020

Waar het goed is te leven...Waar het goed is te leven...
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We doen leuke dingen...

April 2020
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…de oudste bloem ter wereld in 2002 door wetenschappers werd ontdekt in het

noordoosten van China? Deze oudste bloem ter wereld bloeide ongeveer 125 miljoen jaar

geleden en had veel weg van een waterlelie. De bloem heet Archaefructus Sinensis. De

bloeiende planten die je nu overal ter wereld ziet zijn waarschijnlijk uit deze kruidachtige

waterplant voortgekomen.

…vruchtenplanten zoals de aardbei, de framboos, de peer, de appel en de pruim tot de

rozenfamilie behoren?

…tulpenbollen in de 15e eeuw meer waard waren dan goud?

…de wilde distel de nationale bloem is van Schotland? Dit komt omdat Vikingen honderden

jaren geleden gehinderd werden door wilde distels toen ze Schotland binnen wilden vallen.

Hierdoor kregen de Schotten de tijd om te ontsnappen aan de aanval.

…de paardenbloem ook een nuttige bloem is? Ze

wordt vaak onder onkruid gerekend, maar de

bloemen en bladeren van de paardenbloem bevatten

vitamine A en C, ijzer, kalium en calcium. Vandaar dat

er ook weleens thee van paardenbloemen wordt

gemaakt.

…saffraan uit de

bloem Crocus Sativus wordt gewonnen? Saffraan wordt

ook wel rood goud genoemd, want de prijs van een kilo

saffraan is hoger dan die van een kilo goud. Dit komt

doordat de teelt ervan heel arbeidsintensief is.

…het sap van de hyacint van oudsher gebruikt wordt om

lijm te maken? Aan de geur van lijm kun je het helaas niet merken.

…de Titan Arum de grootste bloem ter wereld is? Het is niet

voor niets dat deze bloem zo'n grootse naam mag dragen. De

reuzenaronskelk kan namelijk maar liefst 10 meter hoog en

3 meter breed worden. Dat lijkt prachtig, maar de bloem

ruikt naar rottend vlees.

April 2020

Wist je dat?Wist je dat?
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Oude liedjesOude liedjes

Herman Emmink - Tulpen uit Amsterdam

Als de lente komt dan stuur ik jou

tulpen uit Amsterdam

Als de lente komt pluk ik voor jou

tulpen uit Amsterdam

Als ik wederkom dan breng ik jou

tulpen uit Amsterdam

Duizend gele, duizend rooie

Wensen jou het allermooiste

Wat mijn mond niet zeggen kan

zeggen tulpen uit Amsterdam

Lalalaa lalaa lalaa lalaa, lalalalaa lalaa

Lalalaa lalaa lalaa lalaa, lalalalaa lalaa

Lalalaa lalaa lalaa lalaa, lalalalaa lalaa

Duizend gele, duizend rooie

Wensen jou het allermooiste

Wat mijn mond niet zeggen kan

Zeggen tulpen uit Amsterdam

Als de lente komt dan stuur ik jou

tulpen uit Amsterdam

Als de lente komt pluk ik voor jou

tulpen uit Amsterdam

Als ik wederkom dan breng ik jou

tulpen uit Amsterdam

Duizend gele, duizend rooie

wensen jou het allermooiste

Wat mijn mond niet zeggen kan

zeggen tulpen uit Amsterdam

Zeggen tulpen uit Amsterdam

April 2020
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De juf vraagt aan Jantje: "Jantje, als ik 2 eieren op tafel leg, en jij legt er 3 bij, hoeveel eieren

hebben we dan samen?" Waarop Jantje antwoordt: "Maar juf, ik kan helemaal geen eieren

leggen!"

******

Een kleuterjuf vraagt aan haar klas:” Wie van jullie kan de seizoenen van het jaar opnoemen?”

Jantje steekt zijn vinger op. “ Zeg het maar Jantje!” “Herfst, winter,…”, begint Jantje, maar

verder blijft het stil. “ Waar blijven de lente en de zomer, Jantje?”, vraagt de juf. “Ja, dat vraag ik

me dus ook af!”

April 2020

Lach van de maand
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Deze maand zijn we op de babbel bij onze nieuwe collega, Gerlinde. Jullie hebben haar

zeker al eens gezien, maar wij stellen jullie haar toch graag even voor!

Gerlinde werd geboren in Ninove en heeft een oudere broer. Tijdens haar studententijd

leerde ze haar man kennen op het trouwfeest van haar nicht en sindsdien zijn ze een

onafscheidelijk paar. Ze trouwden in het jaar ’91 en kregen een dochter en een zoon. Ze

woonden 25 jaar in Liedekerke maar verhuisden sinds kort naar Brakel. Hier nam Gerlinde

samen met haar man en kinderen intrek in een huis op de alomgekende Valkenberg!

In haar vrije tijd gaat Gerlinde vaak wandelen met haar hond, Angie. Deze werd genoemd

naar het gekende lied van de Rolling Stones, waar Gerlindes man reeds ettelijke jaren fan

van is!

Gerlinde houdt van rommelmarkten en is een fervent recycleerder,. Zij maakt van alle

soorten materiaal mooie dingen ! Daarnaast neemt ze ook graag deel aan workshops.

Tijdens de feestperiodes doet zij ook vaak grime op kinderfeestjes.

Je merkt het al, Gerlinde is een zeer creatieve geest en verloor zo door de jaren heen haar

hart aan ergotherapie. Op die manier kwam zij terecht binnen het ergo-team! Iets waar wij

in ons WZC zeer blij om zijn, Wij hopen dat ze nog lange tijd bij ons kan zijn!

April 2020

Op de babbel bij...
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We hebben in onze Vlaamse taal het woordje ‘christelijk’ al zo vaak gebruikt dat het een beetje

versleten geworden is.

Wat betekent dat woord nog? Wat is christelijke cultuur, een christelijke gemeenschap, een

christelijke vereniging? Wat bedoelen we met christelijke deelneming?

We gebruiken het woordje ‘christelijk’ al te ondoordacht en bijna automatisch, totdat het over

onze eigen persoonlijke overtuiging gaat. Wat betekent dit als men zegt : “Ik ben christen”?

Christen-zijn zit van binnen, in het diepste putteke van je hart. Als je omgang hebt met Christus,

als je met Hem spreekt, naar Hem luistert en soms eens tegen Hem in opstand komt en

tenslotte toch met Hem rekening houdt.

Als je Hem kunt liefhebben doorheen alle twijfel, ja, dan geloof je in Iemand die meer dan 20

eeuwen terug geleden heeft en gestorven is en NU leeft, dichter bij jou dan eender wie! Dan

ben je een christen!

Dat heeft zijn gevolgen. Dan kun je niet anders dan proberen leven in Christus’ navolging. Dan

word je even kwetsbaar maar ook even vredelievend.

12 april 2020 : Hoogfeest van PASEN

ZALIG PAASFEEST !

April 2020

Liturgische tinten
Pastoraal-
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Heel wat problemen in het menselijk leven zijn niet zo vanzelfsprekend om te begrijpen, maar

het kan misschien een beetje helpen als we de vraag op ons laten afkomen: “Wie is Jezus voor

jou, voor mij?” Is die ‘Verrezene’ jouw onafscheidelijke gezel geworden? Is Hij diegene die je niet

meer kunt missen, zodanig dat Hij jou ook niet meer kan missen?

Dan zal de verrijzenis, het Pasen van Christus, ook jouw verrijzenis zijn. Pasen is stilstaan bij de

verrezen Christus en met Hem en zijn hoopvolle woorden verder kijken dan de grenzen van alles

wat ‘voorlopig’ is.

Dit is de diepste KERN van het christelijk geloof!

Die inhoud van dat christelijk geloof is GOED NIEUWS, een Blijde Boodschap en de betekenis van

het Paasverhaal is een boodschap van hoop en verrijzenis, van leven en bevrijding, met als KERN:

de liefde, meewerken aan een betere wereld.

Wie echter met zijn twee benen op de grond staat, beseft dat het kruis in het leven van een

mens een realiteit is waar we niet omheen kunnen en waar ieder vroeg of laat mee te maken

heeft.

Maar PASEN is het feest van de verrijzenis en nieuw leven. Het geeft ons een optimistische en

hoopvolle kijk op het leven, omdat het ons een uitzicht biedt over de dood heen.

Velen hebben het daar tegenwoordig moeilijk mee en zien dat niet zo zitten. Ze hebben deze

houvast verloren.

Maar wie zich alleen tevreden kan stellen met materiële dingen, mist iets in zijn leven en voelt

dikwijls die leegte aan. Hij mist de HOOP, dat uitzicht dat het geloof mensen kan bieden.

Weliswaar blijft de dood en wat er achter komt voor gelovigen een vraagteken, een mysterie.

GELOVEN betekent niet: het ‘zeker weten’, maar gelovig vertrouwen in het woord van Jezus

Christus die met zijn kruisdood de ‘dood heeft overwonnen’.

Zoals de graankorrel eerst de aarde in moet om nieuw leven te brengen, voert ook elk

mensenleven doorheen het kruis naar het leven. Het Kruis van Goede Vrijdag verwijst reeds naar

Pasen!

Daarom is het Kruis hét symbool van de christen.

In de geschiedenis worden telkens weer mensen door Gods liefde, door Christus’ Kruis geraakt

en zij getuigen dat zoiets je leven kan veranderen. Zij getuigen dat God een naam heeft: “Ik zal er

zijn voor jou”.

Daarom wensen we u een VROLIJK PAASFEEST!

April 2020
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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

Marie-Jeanne De Loor

Valere Keymeulen

Frans D'Haeyer

4/03/2020

11/03/2020

16/03/2020

GEBOORTE
Tuur, 20/02/2020 zoontje van Stephanie Vande Putte, kapster en kleinzoon van Eric De Geeter,

Technische dienst

Sieg, 3/03/2020, achterkleinzoon Gustaaf Geerts en Eliane Kesteleyn, De Kersentuin

Olivia, 5/03/2020, achterkleindochter Anna Debbaut, De Kersentuin

Marie-Lou, 13/03/2020, kleindochter van Linda Cordier, Schoonmaker

Najim, 18/03/2020, kleinzoon van Fathy Hbili, De Korenbloem

NIEUWE MEDEWERKERS

Johan Balliu, keukenmedewerker

Emilie Vandenabeele; zorgkundige

Mieke Van brabant, zorgkundige

April 2020
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Fit en gezond

Je bent de
uitdaging
aangegaan,
super!

De week van de valpreventie zal dit jaar niet plaatsvinden maar

gedurende het gans jaar schenkt

het WZC de nodige aandacht aan valpreventie.

We zetten jullie ook graag even aan het denken

over keuzes die jullie al dan niet kunnen maken op basis van

valangst.

Wist je dat valangst…

… een impact heeft op jullie sociaal leven en op jullie levens-

kwaliteit? Wie minder beweegt, neemt ook minder deel aan sociale

activiteiten. Hierdoor kunnen jullie volledig geïsoleerd raken,

vereenzamen of depressief worden.

…kan gereduceerd worden door rekening te houden met enkele

zaken of na te gaan of je gebaat bent met een hulpmiddel om het

risico op vallen te reduceren of op nul te brengen?

Beweeg en leef!

Beginpositie:

Ga recht staan met de

voeten naast elkaar. Armen

naast je lichaam

Beweging:

Breng afwisselend 1 arm

naar voor en maak met deze

arm een horizontale

strijkbeweging voor je romp.

Doe dit 10x afwisselend met

de linker- en rechterarm.

Eindpositie:

De armen terug naar

beneden brengen en naast

het lichaam laten rusten.

WEEK VAN DE VALPREVENTIE

Enkele tips:

• Zorg dat je zicht optimaal is. Heb je een bril? Draag hem. Ga

na of je glazen nog de juiste sterkte hebben of bij verminderd

zicht spreek erover met je arts.

• Bij pijnlijke voeten? Ga na of een pedicure een oplossing kan

brengen. Zorg steeds dat je goed aansluitende schoenen

draagt die de nodige ondersteuning bieden.

• Blijf bewegen, hoe minder beweging hoe groter het valrisico.

• Zorg dat je kamer voldoende verlicht is, zonder obstakels en

niet overvol met materiaal.

Meer tips kunnen jullie krijgen tijdens de week van de valpreventie.

April 2020
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DeMEN(S)tieDeMEN(S)tie

In alles wat we doen, communiceren we met elkaar. Met en zonder woorden maken we contact en

delen we informatie, belevenissen en herinneringen. Dementie maakt met elkaar communiceren

lastiger. We geven je daarom tien tips om makkelijker met iemand met dementie in gesprek te gaan.

1. Maak oogcontact: Voordat je het gesprek begint, probeer je de aandacht te krijgen. Zorg dat de

persoon met dementie je goed kan zien en maak oogcontact. Pas daarna begin je met praten.

2. Vertel over het 'nieuws van de dag': Het ‘nieuws van de dag’ is een makkelijk onderwerp om

over te praten. Vertel bijvoorbeeld over familieleden en bekenden of neem door wat je die dag

gaat doen. Probeer te spreken vanuit jezelf. Vertel bijvoorbeeld wat jij hebt gegeten in plaats

van aan de persoon met dementie te vragen wat hij heeft gegeten.

3. Rustig en duidelijk praten: Heb je een harde stem of praat je snel? Pas dan je tempo en je

stemvolume aan. Spreek rustig en duidelijk en articuleer zonder te overdrijven. Fluisteren is ook

niet ijn, dat kan achterdochtig maken.

4. Geef ruimte om te reageren: Korte zinnen en één boodschap per zin zal iemand met dementie

makkelijker begrijpen. Met een korte stilte geef je de tijd om met woorden, blikken, geluiden of

gebaren te reageren op wat je vertelt.

5. Vraag om inbreng: Door het stellen van eenvoudige vragen help je de persoon met dementie

om deel te nemen aan het gesprek. Vragen die men met ja of nee kan beantwoorden zijn het

makkelijkst.

6. Zoek naar andere vormen van communicatie: Communicatie hoeft niet altijd een gesprek te

zijn. Samen een lied zingen, foto’s kijken, handen zachtjes masseren of gewoon stil naast elkaar

zitten, zijn ook manieren van communiceren en contact maken.

7. Prikkel de zintuigen: Wanneer het moeilijker wordt om woorden te begrijpen, kan het helpen

om meerdere zintuigen te prikkelen. Als iemand met dementie het eten ziet en ruikt, zal deze

persoon begrijpen wat je bedoelt met de woorden: ‘We gaan aan tafel’.

8. Lichaamstaal wordt belangrijker: HOE je iets zegt, wordt bij iemand met dementie belangrijker

dan WAT je zegt. Iemand met dementie zal het merken en voelen wanneer jij je bijvoorbeeld

vrolijker voordoet dan je bent.

9. Geniet van het onverwachte: Een gesprek kan soms een verrassende wending krijgen door een

onverwacht grappige opmerking of een spontaan gebaar. Probeer mee te gaan in de situatie.

Humor is daarin een mooi hulpmiddel, zeker als je er zelf vrolijk van wordt.

10. Accepteer dat niet alles in een gesprek hoeft te kloppen: Als je een gesprek hebt met iemand

met dementie, wees dan niet al te streng op de feiten. Iemand met dementie zal misschien niet

alles meer precies weten, maar dat geeft niet. Het heeft weinig zin steeds te corrigeren of tegen

te spreken. Meegaan in de versie van de persoon met dementie werkt beter.

April 2020



15

Jaarthema
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Aprilse grillen, men zegt het niet voor niets. April is nog een zeer wispelturige maand

op vlak van onze weerberichten. Maar vooral aan het begin van deze lentemaand

moet je goed opletten want het is niet enkel het grillige weer dat je dan kan

beetnemen!

1 april, April fools day, poisson d’avril, verzenderkensdag! In vele westerse landen

vieren we op deze eerste apri, de dag van de grap. Mensen proberen elkaar dan op

slinkse wijze beet te nemen. Zo kan het wel eens gebeuren dat iemand je vraagt om

een tubeVisavril zalf tegen schimmels te bestellen bij de apotheker, en dat allemaal

om eens goed te kunnen lachen.

Maar waar komt dit gebruik nu eigenlijk vandaan?

Uit sommige bronnen blijkt dat de bijzondere betekenis van 1 april ontstaan is bij de

Franse wijziging naar de gregoriaanse kalender, zoals opgedragen door Paus

Gregorius XIII in 1582. Voor die tijd werd Nieuwjaar gevierd van 25 maart tot 1 april.

Met de verandering van het kalendersysteem werd Nieuwjaar verplaatst naar 1 januari.

Mensen die dit vergaten of die het nieuwe kalendersysteem weigerden te aanvaarden,

kregen uitnodigingen voor niet-gehouden feestjes, grappige presentjes enzovoort.

De 1 aprilgrap is volgens een andere theorie ontstaan uit een vroeger middeleeuws

festival, het feest van de zotten. La fête des fous was vooral in Frankrijk van de 5e tot

de 16e eeuw erg populair. Het werd gevierd omstreeks 1 januari door het kiezen van

een valse paus of bisschop en ging gepaard met allerlei rituelen en festiviteiten

waarbij de geestelijkheid werd geparodieerd.

Nog andere verklaringen worden gezocht in het wisselvallige aprilweer en met de

Bijbelse geschiedenis. In verschillende landen zijn ook wel nationale gebeurtenissen

aangevoerd als begin van de traditie. Deze verklaringen, die waarschijnlijk ooit zelf als

aprilgrap zijn verzonnen, leiden soms tot op de dag van vandaag een hardnekkig

leven. Om te voorkomen dat deze grappen een eigen leven gaan leiden of teveel

mensen shockeren, worden ze vaak op voorhand al meegedeeld in de pers.

Hou dus eind maart je ogen al maar goed open! Zo word je zeker en vast niet

beetgenomen!

April 2020
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Vrijwilligers zijn erg belangrijk in onze samenleving. Door hun inzet in ons WZC kunnen activiteiten

waar ondersteuning of begeleiding nodig is, nog vlotter verlopen. Vrijwilligerswerk is bovendien

prettig om te doen en levert vaak leuke en boeiende ervaringen.

Vrijwilligers geven eigenlijk een stukje van hun tijd weg om mee te werken aan een initiatief of

doel dat ze zelf kiezen.

Ons vrijwilligersteam is door de jaren heen gegroeid van een paar vrijwilligers naar een heel team.

Graag willen wij hen bedanken voor de 7240 uren die zij vorig jaar samen presteerden.

Dagelijks kunnen we ook rekenen op tal van familieleden die een handje helpen tijdens het

zorggebeuren. Een grote dank u wel daarvoor.

Tijdens de week van de vrijwilliger werden alle vrijwilligers als dank op 6 maart getrakteerd op een

uitgebreid ontbijtbuffet.

DANK U WEL, LIEVE VRIJWILLIGERS

April 2020
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We vieren mee met...

Yvette De Meyer

Denise Van Audenhove

Irene Bauwens

Rita Quina

Maria Mannaert

Wilfried Lenvain

Yvonne Ysebaert

Anna Roobroeck

Germaine Kindt

Adrienne Cosijns

Annie Roos

Lucie Gosseye

Anna Delcourt

Liza Copejans

04/04/1942

06/04/1930

10/04/1928

11/04/1950

11/04/1931

12/04/1940

15/04/1931

18/04/1928

19/04/1926

20/04/1936

21/04/1942

24/04/1932

29/04/1932

30/04/1934

De jarigen van april worden gevierd op 27 en 28 april op de afdeling.

Proiciat aan:

IN DE
KIJKER

Op 29 februari konden jullie kennismaken met onze nieuwe

huisbibliotheek in De Wijngaard.

Het aanbod is ruim: romans, stripverhalen, fauna&lora, Brakel en

omstreken… Iedereen (bewoners, familie, personeel, vrienden,

boekenliefhebbers…) kan een boek uitkiezen, lezen (binnen of buiten het

WZC) en nadien graag terugplaatsen in onze bibliotheekkast.

Veel leesplezier!

April 2020
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APRIL

CORONACRISIS

Door de maatregelen tegen Corona zullen alle activiteiten plaatsvinden op de afdeling en

niet in De Wijngaard. Ook de cafetaria blijft gesloten.

6-7-9 april: PAASACTIVITEITEN

In het teken van Pasen doen we een aantal activiteiten waaronder paasbloemstukjes

maken, paascrea of een paaskrans. Wie wil deelnemen, is zeker welkom!

12 april: PASEN

Op 12 april is het Pasen: Het belangrijkste liturgische feest.

Op Goede Vrijdag, de vrijdag vóór Pasen, herdenken christenen het lijden en de kruisdood

van Jezus en met Pasen vieren zij zijn opstanding, ook wel verrijzenis genoemd, uit de

dood.

21 april: WINKELKAR

Zoals gewoonlijk mogen jullie een bezoekje verwachten van Marie-Rose met de winkelkar.

ONTBIJTBUFFET

We zullen het ontbijtbuffet niet in april organiseren maar uitstel is geen afstel. Van zodra

het mogelijk is, organiseren we een buffet met alles op en aan!

27-28 april: VERJAARDAGSFEEST

We zetten de jarigen in de bloemetjes. Kom je ook genieten van een lekker stukje taart en

een kopje troost?

WAT HEEFT DE TOEKOMST IN PETTO?

• Trek je dansschoenen maar aan want op 5 mei krijgen we een workshop Afrikaans

dansen van Alice.

• Jullie zijn welkom op de feestmaaltijd die plaatsvindt op 19 mei.

• Op 20 mei gaan we op Bedevaart naar D’Hoppe.

• Na het succes van vorig jaar kunnen jullie terug ondergoed en slaapkledij aankopen op 28

mei van bh&meer@home.

April 2020
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Train je brein

OPLOSSING OP ZIJN KOP

WOORDZOEKER
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