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Wist je dat?
…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.
…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.
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Oude 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
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Lach van de maand
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!”
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Een blik op het leven van
Meneer Van Geit Roger
“In april zet men de zotten waar men wil”. Een grappige openingszin om onze sympathieke
Roger Van Geit voor te stellen. Roger amuseert de atmosfeer van Sint-Anna sinds mei vorig jaar.
Hij is geboren op 8 juli 1932 en zijn wortels waren gevestigd in Denderhoutem.
Thuis stond moeder alleen voor de zorg van 5 kinderen, desondanks werd er
toch een onafscheidelijke familieband gecreëerd.
Als kind durfde hij weleens de kersen die bij de boeren “op de grond groeiden”
opeten. Op zijn 14 jaar was het werken geblazen: bierkisten bouwen,
de weverij, Delhaize, … . Roger voelde zich het best in zijn vel toen hij in het
leger vertoefde, die twee jaar in Duitsland omschrijft hij als een plezierige tijd.
We waren “graag geziene cowboys”, maar alles was in de rede.
In zijn jeugdjaren oogde hij als een atletische galante kerel. Zolang het geen
voetbal was, het technische aspect lag hem totaal niet. Dit in tegenstelling tot
zijn achterkleindochter, die door het leven gaat als een hippe voetbalspeelster.
Rond zijn 20ste trouwde Roger met zijn vrouwtje Agnes. Een schat van een vrouwtje die hem al zijn
even grote beminde dochter Marina schonk. Ons leven bestond uit werken.
Roger verwoordt het mooi : “wij hebben de kermis, geen 2 keer gezien. Met werkdagen tot soms 12
uren en daarnaast het huishouden…dan heb je op zondagnamiddag, geen courage meer.”
Bij hun thuis was het een mini boerderij bestaande uit kippen, varkens,
schapen,... . Roger kon genieten van de natuur, zijn hof met welzekers
100 fruitbomen was zijn 2de thuis. Spijtig genoeg is zijn vrouw, veel te vroeg
gestorven aan kanker. Daarna leerde hij Paula kennen. Zijn levensgezellin
met wie hij 30 jaar heeft samengeleefd.
Het eenzaam gevoel verdringt Roger door gezelschap op te zoeken met een
goeie Leffe in de cafetaria. Hij is ieders vriend. Je houdt niet op met lachen
omdat je oud wordt, je wordt oud omdat je ophoudt met lachen is zijn motto.
Een lach toveren op ieders gezicht, is net de gave die Roger bezit.

Op de babbel bij...
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PastoraalLiturgische tinten
12 april 2020 : Hoogfeest van PASEN
ZALIG PAASFEEST !

We hebben in onze Vlaamse taal het woordje ‘christelijk’ al zo vaak gebruikt dat het een beetje
"gewoon" geworden is.
Wat betekent dat woord? 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.
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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”.
We wensen u een VROLIJK PAASFEEST!
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Lief
leed
&

NIEUWE BEWONERS

VIVIANE MALDRIE
Kamer 31

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

Afscheid
ADRIAENS SIMONE

25/02/2020

HERREMAN GHISLENA

29/02/2020

DE BACKER GHISLAINE

05/03/2020

ROTTIERS WILLY

16/03/2020
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Beweeg en leef!

WEEK VAN DE VALPREVENTIE
De week van de valpreventie vindt plaats van 20 tot 26 april 2020.
Ook ons wzc zal de nodige aandacht schenken
aan deze week.
Maar we zetten jullie ook graag al 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 levenskwaliteit? 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?

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.

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.

Je bent de
uitdaging
aangegaan,
super!

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

Fit en gezond
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DeMEN(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.
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Vrijwilligers in de kijker!
Omdat het in de maand maart de week van de vrijwilliger was, willen we ons vrijwilligersteam
nog even in de kijker zetten.
Op 5 maart werden ze reeds verwend met een etentje en een bloemetje als bedanking voor de
4495 uren die zij vorig jaar samen presteerden.
Vrijwilligers maken het verschil wordt er wel eens gezegd en ons WZC wil deze zin graag
bevestigen. Zonder hen zouden bepaalde activiteiten, evenementen en feesten niet altijd even
haalbaar zijn. We zijn hun dankbaar voor al hun inzet.
Naast onze vaste vrijwilligers kunnen we eveneens rekenen op tal van familieleden en vrienden
die steeds klaarstaan om een handje te helpen waar nodig. Uiteraard ook voor deze mensen een
grote dank u wel daarvoor.

4495 X DANK U WEL, LIEVE VRIJWILLIGERS
Graag wat meer info rond vrijwilligerswerk?
Bent u ervan overtuigd dat u iets kan doen voor onze bewoners?
--> jelkes@groepsf.be
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Grapjas uithangen op 1 april? Neen! Kwajongensstreken of onschuldige grappen
haalden we, als kind, gedurende het hele jaar uit.
Zelden op heterdaad betrapt door tijdig weg te lopen. Indien ‘onze zonden’
toch gezien, kwamen we er met een berisping of kleine straf gelukkig vanaf.
Of kregen we te horen : “Noaste keir goan ik noar den champetter hé”.

Broer zijn schoenveters
aan mekaar knopen

Snoepkes uit de
specerijwinkel
wegmoffelen in onze
zak

Zout in de suikerpot
doen

Belleke trek
Liefst nog 5x achtereen

Lijm aan de deurklinken
wrijven

Stiekem fruit van de
bomen plukken

De banden van de
ietsen laten leeglopen
Ne portemonnee aan
een touwtje binden
Wegtrekken als iemand
hem wou oprapen
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BELANGRIJKE DAT
DATAA
Om ons steentje bij te dragen aan het project Broederlijk Delen organiseren we
op vrijdag 3 april een solidariteitsmaaltijd.
De bewoners kunnen kiezen om op de kamer te eten of in de cafetaria.
Bezoekers zijn welkom vanaf 11u45 en bedraagt de kostprijs 8 euro.
STEUN DE BOEREN VAN DE DERDE WERELD.
Vijgen na Pasen wordt er wel eens gezegd. Net na de
Paasdagen willen we jullie alsnog uitnodigen op het Paasfeest
op dinsdag 14 april vanaf 14 uur in de feestzaal.
Een heerlijk gebakje met op de achtergrond muzikale sfeer
van zanger Norbert als ideale afsluiter van de Vasten.
Op woensdag 6 mei trekken we zoals jaarlijkse gewoonte
samen met Samana Haaltert richting Oostakker!
Nadere informatie en de kostprijs volgt nog.
INSCHRIJVEN IS VERPLICHT.
!!!WEGENS DE CORONAMAATREGELEN ZULLEN DEZE ACTIVITEITEN NIET KUNNEN DOORGAAN!!!
We doen ons best om alternatieven te organiseren.

We vieren mee met...
De jarigen worden gevierd tijdens het jarigenfeest.
Proiciat aan:

VAN NIEUWENBORGH ANNA

06/04/1925

VAN DEN STEEN JULIENNE

14/04/1930

ROELANDT MARIETTE

17/04/1934

DE SMET SUZANNA

19/04/1925

TEMMERMAN MARIA

20/04/1931

PARDAENS MARIE-LOUISE

27/04/1924
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Ingrediënten
(Voor 8 personen)
6 appelen
2 eieren
1,5 dl maïsolie
100 g abrikozenconituur
1 zakje vanillesuiker
1/2 citroen
110 gr suiker
190 gr zelfrijzende bloem
boter

WARME
APPELTAART

2,5 dl room
50 gr suiker
Ijscrème

Bereiding
Verwarm de oven voor op 180°C. Vet de springvorm in met boter, bestuif met bloem.
Pers de citroen uit. Schil de appelen, snij in 4 of 6 stukken en kras met een vork de bolle zijden
van de appelen in. Besprenkel met het citroensap.
Klop de eieren met de suiker, vanillesuiker en de olie schuimig met de mixer.
Voeg de gezeefde bloem toe en meng die op de laagste stand van de mixer onder het
ei-suikermengsel. Stort het deeg in de vorm en leg er de appels op met de bolle kant naar boven.
Bak de taart 50 minuten.
Verwarm de abrikozenconituur. Bestrijk de taart ermee zodra die uit de oven komt.
Klop de room half op met de suiker. Verdeel de taart in stukken en serveer ze lauw met de room
en een bolletje ijs.
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Train je brein

WOORDZOEKER

OPLOSSING OP ZIJN KOP
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Gedicht
Wist je,
dat de nabijheid van een mens
gezond, ziek, dood en levend maken kan?
Wist je,
dat de nabijheid van een mens
goed, kwaad, treurig en vrolijk kan maken?
Wist je,
dat het wegblijven van een mens
kan doen sterven,
dat het komen van een mens
weer doet leven?
Wist je,
dat tijd hebben voor een mens meer is dan geld,
dan geneesmiddelen, soms meer dan een geniale operatie?
Wist je,
dat luisteren naar een mens
wonderen verricht,
dat welwillendheid rente opbrengt,
dat een voorschot van vertrouwen
honderdvoudig tot ons terugkeert?
Wist je,
dat doen meer is dan spreken?
Wist je dat alles?

