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Edito

MOEDERDAG

Op zondag 10 mei is het Moederdag.
Wat zouden we zijn zonder onze moeders?
Hier volgen een aantal spreuken over moeders:
• Een moeder is iemand die vele plekken kan invullen, maar niemand kan de
plek van een moeder innemen.
• Moedertaal: taal die je thuis spreekt, omdat vader thuis niets te vertellen
heeft.
• Omdat God niet overal kan zijn, heeft hij mijn moeder geschapen.
• Alleen een moeder kan een omhelzing per brief versturen.
• Hoe kun je het zonnetje in het zonnetje zetten?
• Moeder is een ander woord voor tovenaar.
• Moederdag komt 9 maand na vadernacht.
• De beste moeders herken je aan de liefste kinderen.
• Moederdag, de dag dat je de afwas laat staan tot morgen.
• Moeder: een beschermengel zonder vleugels maar toch vliegensvlug.
• Het geduld van mijn moeder is als tandpasta, hoeveel ik er ook van gebruik,
er is altijd nog een beetje over.
• Een kind zonder moeder is een bloem zonder regen.
• Dankbaarheid is de moeder van alle deugden.
• Het beste wat een moeder kan geven aan haar kinderen is het geschenk van
haar tijd.
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Waar het goed is te leven...
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Wist je dat?
… een ei dat drijft in water waarschijnlijk over de houdbaarheidsdatum is?
… het 24 tot 26 uur duurt voordat een ei klaar is om gelegd te worden door de kip? Elke dag
ééntje is dus een prima gemiddelde voor jouw kippen.
... een ei normaal tussen 45 en 75 gram weegt?
… de kolibrie het kleinste ei legt? Het ei weegt
maar 0,5 gram.
… als je een ei lang in azijn legt de schil helemaal
oplost en je een doorzichtig ei overhoudt?
… als je wilt weten of een ei rauw of hardgekookt
is, je het ei even moet laten draaien? Als het ei
makkelijk rond z’n middelpunt draait, is het
gekookt. Als het heen en weer wiebelt tijdens het
draaien, is het nog rauw.
… het verschil tussen bruine en witte eieren niets te maken heeft met de kleur van de
pluimen van de kip? Wel met die van de oorlellen. Kippen met rode oorlellen leggen bruine
eieren, kippen met witte oorlellen witte eieren. Een verschil in smaak is er niet.
… de schaal van een ei erg sterk is? Een kippenei kan een gewicht tot 4 kilo dragen, een
struisvogelei zelfs het gewicht van een volwassen persoon!
… kuikens een speciale tand hebben om het ei te
breken? Na de geboorte valt deze tand vanzelf uit.
… de kiwi (een loopvogel) in verhouding het grootste ei
legt van alle vogels? De vogel zelf weegt amper 1,7 kilo,
maar legt wel een ei van 450 gram. Het uitbroeden
duurt dan ook 2 maanden.
… de dooier van een ei geler zal zijn als de kip geel
voedsel zoals maïs heeft gegeten?
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Oude liedjes
Bobby Prins - Een liedje voor moeder
(Refrein) Moederlief ik zing een liedje
’t is een prachtig melodietje
En ik laat daarin wel horen
zoals ik nooit van tevoren
voor je zong m’n moesje mijn
M’n moeder ik weet nu pas
hoe zwaar het voor jou was
Toch zal de dag wel komen
dat ik zal tonen
Dat er in mijn hart
een plaatsje heel apart is
speciaal voor jou, zal het altijd blijven
(Refrein)
Jaren terug vond je de tijd niet
Ons bestaan was hard maar ik vergeet niet
Dat je na een dag hard werken
je was moe liet het niet merken
toch voor ons nog alles deed
Ik miste vaak u liefde
die moederliefde
Maar nu na vele jaren
heb ik zelf ervaren
Ik heb begrepen
Daarom breng ik voor jou nu
dit lied voor jou
Als dank voor ’t leven
(Refrein)
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Lach van de maand
Twee kippen komen elkaar tegen.
Vraagt de ene kip aan de andere:"Hoe gaat het met je kinderen?"
"Goed, hoor!," zegt ze, "De ene is advocaat geworden en de andere uitsmijter."
******
Jantje zit in de klas. De juf vraagt:"Iedereen die zichzelf dom vindt, mag rechtstaan."
Iedereen blijft zitten. Opeens gaat jantje rechtstaan. De juf zegt:"Dus jij vindt jezelf dom, Jantje?"
Jantje antwoordt: "Nee juf maar ik vind het zielig dat alleen jij rechtstaat."
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Een blik op het leven van
Meneer De Schrijver Gustaaf
Gustaaf De Schrijver, een blijhartige man, die houdt van muziek op Ment- Tv.
Geboren op 27 mei 1937, en getogen op Terjoden in Erembodegem.
Bij hem thuis was hij mét 17 jaar leeftijdsverschil ”den oudsten” van 6.
Gustaaf ging tot 15 jaar naar de jongensschool in Denderleeuw.
Een goede leerling, maar hij had zijn roeping al gevonden.
Dit in de bijzondere branche van hoedenmakerij. “Naast het prachtig
vormgegeven van vilten hoeden maakte ik vanuit mijn ambacht draagbare
petten, trendy bolhoeden en gelegenheidshoeden:” vertelt hij vol passie.
Jammer genoeg, onderbetaald, was hij genoodzaakt met zijn vader
Ferdinand mee te gaan werken. 42 Jaar dienst had Gustaaf in de
diamantslijperij te Vorst.
Gustaaf verzamelde postzegels. Het is veel meer dan een simpel tijdverdrijf.
Maar naast het ontdekken van de wereld, ook een leuke oefening
in geduld, orde en organisatie.
Zijn lief vrouwtje Lucienne ontmoette hij op café, “in den plezanten hoek”,
waar haar zus bestelde achter de toog.
Daar kwam Gustaaf regelmatig langs omdat hij graag belot speelde.
“Lucienne was toen al zo mooi”: vertelt hij met fonkelende ogen:
“dat ik op slag verliefd was”.
Na een verkering van 5 jaar stapten ze in het huwelijksbootje en tussentijds
zijn ze al een diamanten jubileum verder.
Hun liefde werd bekroond met 3 kinderen.
Gustaaf vertelt zijn geheim voor een goed huwelijk met een knipoog :
“Van weerskanten toegevingen doen en dan is de liefde dobbel”.

Op de babbel bij...
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PastoraalLiturgische tinten

Er zijn twee grote feesten in de Meimaand dit jaar:
Onze-Lieve-Heer Hemelvaart (21 mei)
Pinksteren (31 mei)

Op het feest van Onze-Lieve-Heer Hemelvaart wordt herdacht dat Jezus Christus is opgevaren
naar God, zijn Vader in de hemel, 40 dagen na Zijn opstanding uit de dood. Dit feest is onderdeel
van de paascyclus en daarin telt Hemelvaartsdag als de veertigste paasdag.
Onze-Lieve-Heer Hemelvaart valt altijd op een donderdag, tien dagen vóór Pinksteren. In heel
wat Europese landen is het een oficiële feestdag: België, Denemarken, Duitsland, Finland,
Frankrijk, IJsland, Lichtenstein, Luxemburg, Monaco, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Zweden
en Zwitserland. In andere landen (bijvoorbeeld Hongarije, Italië, Polen, Portugal en Spanje) viert
men Hemelvaart op de zondag zeven dagen vóór Pinksteren.
Hemelvaartsdag is tevens het feest van de Christelijke Arbeidersbeweging. Men herdenkt dan
dat in 1891 de pauselijke encycliek over sociale rechtvaardigheid, “Rerum Novarum”, werd
afgekondigd.
Betekenis van Hemelvaartsdag: Jezus keert terug naar de hemel om te zitten aan de
rechterhand van God de Vader. Daarmee wordt uitgedrukt dat Christus de wereld meeregeert.
Christus is dus op mens en wereld betrokken, vanuit de hemel naar de aarde. Maar er is ook de
beweging andersom: Christus is ook de hogepriester die de zaak van de mensen bij God bepleit.
Jezus' hemelvaart maakte de weg vrij voor de uitstorting van de Heilige Geest, wat herdacht
wordt op Pinksteren.
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Met Pinksteren wordt de gave van de Heilige Geest herdacht.
Tijdens het pinksterfeest wordt herdacht dat de Heilige Geest, de derde Persoon van de
Allerheiligste Drie-eenheid, neerdaalde uit de hemel op de apostelen en andere aanwezige
gelovigen. Na Jezus' dood op Goede Vrijdag en zijn verrijzenis op Pasen hadden de leerlingen van
Jezus nog veertig dagen lang (tot Hemelvaart) de steun van zijn aanwezigheid gehad waarbij hij
hun nog eens uitlegde wat de betekenis was van alles wat hij gedaan had tijdens zijn openbare
optreden. 40 dagen na Pasen werden de leerlingen door Jezus' Hemelvaart alleen achtergelaten.
Wel had hij beloofd dat hij de Geest van God, de Heilige Geest, zou sturen die hen geestelijk
verder zou leiden en hen de kracht zou geven om getuigen van het evangelie te zijn.
Op de vijftigste dag van Pasen, tien dagen na Hemelvaart, op Pinksteren, kwam de beloofde
Heilige Geest dan ook over Jezus’ leerlingen en hun volgelingen.

De mensen die nu vervuld zijn met de Heilige Geest gaan naar buiten en verkondigen het
Evangelie in alle talen.
Petrus neemt het woord en houdt een lange toespraak waarin de opstanding van Jezus centraal
staat. Hij maant de menigte zich te keren tot Jezus om vergeving van zonden te krijgen. Uit de
menigte komt een vraag: "Hoe?" Petrus antwoordt: "Heb berouw, en laat u dopen in de naam van
Jezus Christus tot vergeving van de zonden, en u zult de Heilige Geest ontvangen." Drieduizend
mensen geven gehoor aan deze oproep en laten zich dezelfde dag nog dopen.
Hierdoor wordt de eerste christelijke gemeente gevormd. Traditioneel wordt dit moment dan ook
beschouwd als het beginpunt van de christelijke kerk.
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Lief
leed
&

Afscheid

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

HEYLENS ODETTE

28/03/2020

VAN DER KELEN URBAIN

29/03/2020

DE NEVE ALBIEN

31/03/2020

VAN DEN EYNDE ELISE

31/03/2020

VERGUCHT MADELEINE

02/04/2020

COSTENS ADOLF

02/04/2020

DE CLERCQ FRANS

03/04/2020

VAN NIEUWENBORGH ANNA

04/04/2020

MANNAERT LOUISE

06/04/2020

BEERENS OCTAAF

06/04/2020

COPPENS JOSEPH

08/04/2020

STAELS JEANNE

09/04/2020

D’HONDT MARIETTE

11/04/2020

HERREMAN NORBERT

13/04/2020

LIEVENS AGNES

14/04/2020

PARDAENS MARIE-LOUISE

21/04/2020
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Beweeg en leef!

GELUKSMOMENTEN BEZORGEN
Hoe kunnen wij in de huidige Coronatijd onze geluksmomenten
binnen het woonzorgcentrum hoog houden? En wat kan de
bijdrage van de zorgverlener hierin zijn? Aan de hand van
verhalen uit ‘Leven voorbij de deur’ bezorgen we jullie enkele tips
om jullie moraal zo hoog mogelijk te houden en jullie positieve
energie te bezorgen in deze moeilijke tijden.
We starten met te vermelden dat de levenstevredenheid onder
de hoogbejaarden hoger is dan bij 18-jarigen.
Activiteiten zoals meditatie, relaxatie, klankschaaltherapie, Tai Chi,
diepgaande gesprekken… zijn zinvol en gelukmakend.
Eén van deze activiteiten zijn diepgaande gesprekken. Luisteren
naar het verhaal van bewoners smeedt banden. Dus beste
bewoners, wees niet verlegen en als je een vertrouwensband
hebt met één van de verzorgers kan je gerust eens je verhaal
doen. Want dan pas zal je je begrepen en gehoord voelen.

Beginpositie:
Ga zitten op een stoel met
armleunigen
Beweging:
Afwisselend één been
optrekken en daarna het
andere been optrekken. 10
keer herhalen en daarna 10
tellen rust.
Eindpositie:
De benen terug naar
beneden zodat beide voeten
de grond raken.

Ieder van jullie heeft kwaliteiten, benut deze dan ook. Kan je goed
petanque spelen, doe mee. Voor de creatieveling onder jullie
komen de ergotherapeuten ook bij jullie langs om tekeningen in
te kleuren, kaartjes te maken of allerlei andere zaken te doen. De
eindresultaten worden aanschouwd in ons huiskrantje of ook
door de familie op Facebook.
Familie is een belangrijke speler in de geluksbeleving van jullie,
bewoners. Net nu ervaren de zorgverleners het belang van
familie. Ook al is rechtstreeks contact niet toegestaan in
Coronatijden, een bezoekje aan het raam, een skype-moment of
krijgen van een brief of tekening bezorgen zoveel energie dat we
er niet anders dan gelukkig van worden.

Je bent de
uitdaging
aangegaan,
super!

Fit en gezond
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DeMEN(S)tie
Psychogerontoloog Huub Buijssen schrijft in dit boek over wat er níét verloren gaat bij
dementie. Een absolute aanrader voor familie, mantelzorgers en zorgverleners.
Soms lijkt het alsof emoties sterker schommelen bij mensen met dementie. Van bang zijn,
naar verdriet, door frustraties tot boosheid. Begrijpelijk als niets meer is zoals vroeger of
omdat ze zich niet begrepen voelen.
Met je verstand kun je bij gevoelens jezelf tot de orde roepen, maar bij mensen met dementie
raakt juist dit gedeelte sterk aangetast. Bijvoorbeeld als er een kind op bezoek komt, lijkt het
of ze de hoofdprijs in de loterij winnen.
Toch dreigen mensen met dementie in een isolement terecht te komen juist omdat de
communicatie vaak hapert.
De meest gemaakte fout is dat de omgeving vragen gaat stellen. Heb je goed geslapen, is dieen-die nog langs geweest, heb je een nieuwe blouse aan? Elke vraag die je stelt, behalve als
het over gevoelens gaat, luidt falen in. Want ze weten niet meer of ze goed geslapen hebben
en of de blouse nieuw of oud is, met als gevolg dat ze zich ongemakkelijk gaan voelen.
Wat je wel kunt doen, omschrijft hij mooi in deze geboden.

Bovenal test iemand met dementie niet.
Sluit aan bij wat hij nog weet en ziet.
Bedenk dat je ze niet bedutsen mag.
Deel met hen uw grap en lach.
Van hun uitleg geniet je het felst
En maak tijd : langzaam gaat het snelst.
Maak ze nuttig, vraag ze raad.
Kere kjè were als je ’t niet verstaat.
Zorg dat techniek hen niet verwart
En raak ze aan met hand en hart.
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IN DE
KIJKER
Die mensen, in de zorgsector
heel bescheiden,
die met een hart van goud,
ze zijn de lichtbrengers van nu,
staan klaar voor jong en oud.
Ze vinden vanzelfsprekend
wat zij voor anderen doen,
de zorg die zij verlenen
gewoon, uit goed fatsoen.
Die mensen, heel bescheiden
die met een hart van goud
verdienen een groot compliment,
zijn waardevol, vertrouwd!
Mag ik vandaag eens aandacht
voor deze medemens
die altijd gewoon klaarstaat,
de ander graag verwent?
Ik vind jullie echte kanjers
als jullie er toch niet waren
wie bracht er dan vandaag het licht
bij wie het donker was?
Jij, lieve mensen in de zorg sector,
zo bescheiden,
jij met een hart van goud,
ik zet je graag eens in het licht
omdat ik van jullie hou!!

Nu corona onze maatschappij is binnengedrongen,
maakt éénieders leven bizarre sprongen.
Maatregelen begonnen erg matig, maar werden er veel,
lege winkelrekken en gebrekkig sociaal contact ons deel.
Ondanks de vele besmette mensen en betreurde doden,
huldigen wij bovenmate de solidariteit die mensen al
boden.
Terwijl de politici steeds maar blijven sussen of paaien,
zijn sectoren als transport, distributie en veiligheid blijven
doordraaien.
Uiteraard ook een DIKKE chapeau voor de mensen van
de zorg,
zij staan dagelijks voor onze dierbaren hun welzijn borg.
Snel over van de fase van de lockdown,
naar de fase van knockdown.
Alle schouders onder het werk,
want samen staan we sterk!
BEDANKT WZC SINT ANNA
In onze en in jullie strijd tegen corana…… coro’nee’!

Conny, Ronny, Dylan, Marina, Monique, Carine, Peter, Paul
en Annick

Peter Trossaert
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MAAR DE LENTE WIST HET NIET …
De mensen hadden een lange donkere winter achter de rug, de ene storm volgde na de andere.
De natuur bleek onrustig, alsof ze de mensen iets wilde vertellen, alsof zij de mensen ergens voor wilde
waarschuwen.
Het werd maart 2020, straten waren leeg, winkels gesloten, auto’s bleven in de garage, deuren op slot,
grenzen gesloten, geen bezoek meer … een surrealistische toestand.
De mensen wisten wat er aan de hand was …
… maar DE LENTE WIST HET NIET.
Bloemen bleven bloeien, de lucht kleurde roze en blauw, zwaluwen keerden terug, het werd later donker
en ’s morgens lachte de zon allen toe.
Het werd maart 2020, scholen gingen dicht, studenten leerden online, iedereen keerde huiswaarts, het
uitgangsleven stopte, kinderen verveelden zich, ziekenhuizen hadden ruimte te kort.
De mensen wisten wat er aan de hand was …
… maar DE LENTE WIST HET NIET.
Ze draaide onverstoorbaar haar jaarlijks programma af, schonk haar mooiste bloemen, verspreidde haar
heerlijkste geuren.
Het was maart 2020, mensen in quarantaine, knuffels werden bedreigend, afstand houden, lege schappen
in de supermarkt, vrijheid werd beperkt terwijl er nochtans vrede was, totale isolatie, dagen en weken
duurden plots veel langer.
De mensen wisten wat er aan de hand was …
… maar DE LENTE WIST HET NIET.
De magnolia stond in de knop, vogels begonnen aan hun nest, Delft’s blauwe scherven in de lucht,
de eerste insecten zoemden traag, krokussen gaven hun paarse kleuren prijs tussen het prille groen.
Het was maart 2020, plots was er terug tijd om te schrijven en te lezen, verveling ontsproot in creativiteit,
mensen werden helden, men herstelde van het stressvolle leven, gepensioneerden werden vrijwilligers.
2020 werd het jaar waarbij men het belang van “het gezond zijn” opnieuw ontdekte, saamhorigheid, sociaal
contact, verbinding, collectief bewustzijn … een jaar dat in de geschiedenisboeken werd ingeschreven.
De mensen wisten wat er aan de hand was …
… maar DE LENTE WIST HET NIET.
Japanse kerselaars pronkten ier als bebloemde lantaarns, bomen vulden hun dak met het grootste gemak,
serredeuren gingen open, de eerste lammetjes wipten en huppelden met de ooien in de wei.
En toen kwam de bevrijding … de vijand covid-19 was verslagen. Allen terug de straat op, sommigen met
tranen in de ogen, zonder maskers of handschoenen, de buurman werd geknuffeld alsof hij een broer was,
de stok toiletpapier was kleiner geworden, harten gingen open, de aarde kon terug ademen.
De mensen wisten wat er aan de hand was …
… maar DE LENTE WIST HET NIET.
Wat vinnen had zwom, wie benen had sprong, wat vleugels had vloog en wie zingen kon zong.
Iedereen naar buiten op het balkon, met hun gelaat geheven naar de prachtige zon.
Daar was de lente, daar was de zon, daar was het LEVEN …
… en de klokken vertrokken naar Rome !

Marc De Meerleer.
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We willen iedereen bedanken die de bewoners en personeel
steun geeft in deze moeilijke periode.
Een bemoedigend woord, een mooie tekening, een leuk
telefoongesprek, een videogesprek, het fruit, de vele lekkere
paaseitjes, pralines, gebakjes, gedichten, kaartjes ...
Het deed veel deugd.
De medewerkers verdienen een pluim!
Zij blijven enthousiast doorwerken!
Ook een dikke duim voor de bewoners die grote moed tonen,
zo zonder familie en vrienden om zich heen.
Wij hopen dat de maatregelen zullen versoepelen als het
weer veilig is.
Dus nog een beetje courage,.. En wij houden vol!

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

03/05/1946

VAN ROY ANNI

05/05/1941

VERHEYDEN CARLO

06/05/1939

MICHIELS SUZANNE

13/05/1928

VAN DEN STEEN ROGER

19/05/1930

GAVEL ELIANE

27/05/1933

DE SCHRIJVER GUSTAAF

27/05/1937

WELLEMAN MARTHA

31/05/1923
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Ingrediënten:
6 personen
Voor de taart:
200 gr pure chocolade
200 gr melk chocolade
180 gr boter
180 gr suiker
6 eiwitten
75 gr bloem
Voor het glazuur:
120 gr donkere chocolade
60 gr boter
100 gr poedersuiker

CHOCOLADE
TAART

Bereiding:
Verwarm de oven voor op 175°C.
Smelt de boter met de chocolade au bain marie.
Klop de eiwitten met de suiker schuimig.
Voeg hierbij het boter-chocolademengsel en meng voorzichtig door elkaar. Schep de bloem erdoor.
Giet het mengsel in de taartvorm en zet ca. 40 min. in de voorverwarmde oven.
Haal de taart uit de oven.
Wanneer de taart bijna afgekoeld is, smelt je voor het glazuur de boter en de chocolade au bain marie.
Voeg al roerend het poedersuiker toe. Bestrijk de taart met het glazuur.

SMAKELIJK
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HEMELVAARTSDAG
=
PLECHTIGE COMMUNIE
Catechese
Zoveel keer naar de mis en telkens ons kaartje laten
afstempelen als bewijs.
Akte van berouw, 10 geboden, bijbelstudie alles
moesten we kunnen opzeggen naar eer en geweten.

Kledij:
Jongens droegen vaak een matrozenpakje of een smokkelbroek
en een brassard. Dit laatste was een strik op de mouw gespeld.
Meisjes waren traditioneel in het wit gekleed.

Feest:
Bij de communie hoorde uiteraard een feestje thuis met
metjen en petjen. Op het menu stond eerst koude plat,
daarna kiek met kroketjes en een peche.

Cadeau:
Mijn missaal:
Dit boekje kan niet lopen, het heeft geen voet en geen been
Als jij het niet wil dragen, kan het nergens heen.
Het heeft geen stem, maakt geen geluid
Als jij het niet wil lezen, komt er geen woordje uit.
Maar als het kon praten, zei het zachtjes in je oor
“Mag ik mee naar de kerk” want daar dien ik voor.

Bedankt:
Een communieprentje als bedanking voor onze familie.
De kaartjes varieerden van het heilige sacrament tot
voorstellingen over zoeterige Christusiguren en
symbolen zoals de korenaar of wijndruif.
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Train je brein

OPLOSSING OP ZIJN KOP

