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Tijdens de seniorenweken kregen we bezoek van Joke en Sofie alias Irma en 
Zulma. Zij gingen op bezoek bij hun oude schoolkameraden en bezochten ook 
onze retroruimte  waar ze zich onmiddellijk thuisvoelden bij de Leuvense stoof.  

http://www.groepsf.be/sint-franciscustehuis-brakel
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EDITORIAAL  
 
 

                         De dagen voor Kerstmis  
             zijn donker en koud    
                 maar als je naar buiten 

gaat, merk je dat niet 
omdat je haast overal 

lichtjes ziet 
in vrolijke kleuren, zilver 

en goud 
een lantaarntje dat in de  

vensterbank staat 
een lamp met wat linten  

en groen 
een ster voor het raam 

              die je aan kunt doen 
                        het is niet zo donker en  
                                    koud meer op straat  

als je langs al die lichtjes 
      gaat. 

 
 
 

Een KERSTRECEPT... Weet je wat je moet doen en nodig hebt om een goed 
kerstmaal te bereiden?  

MINDER KALKOEN, MINDER LAMPJES, MINDER ZOETIGHEID  
Als je wil, neem je balpen en schrijf op wat je nodig hebt aan ingrediënten:  
* een goed gevulde maat eenvoud en veel brokjes menselijkheid 
* enkele grammen schaamte om wat er aan liefdeloosheid gebeurt in ons land 
* een stuk berouw om al het goede dat wij vergeten te doen 
* zoek een portie goede wil  
* kruid dit alles met eerlijkheid zodat de gezonde smaak niet verloren gaat 
* schraap van dat alles je pretentie af  
Wat overblijft is de kern van het maal : een echte mens...  
En, vraagt  iemand je van wie je dit recept hebt , zeg dan in alle eenvoud : 
opgeraapt en gevonden al 2000 jaar geleden: Het GOEDE NIEUWS van JEZUS.  

 
Uit het gebedenboek van KU Leuven  
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WAT HEEFT DECEMBER IN PETTO? 
 

 Op 5 december  komt Sinterklaas langs in ons 
tehuis voor de bewoners en op 6 december voor 
de allerkleinsten. Inschrijven voor 6 december 
aan het onthaal is noodzakelijk! 
 

 De laatste handwerkclub van het jaar 2017 mag je niet missen. Kom naar 
De Wijngaard op 7 december. 
 

 Op de kerstmarkt op 9 en 10 december kunnen jullie leuke geschenken 
kopen voor de feestdagen, genieten van lekkers en de aangename 
kerstsfeer opsnuiven. 
 

 Kom je geluk wagen op 11 december tijdens onze kerstbingo.  
We voorzien een mooie prijzenpot voor de eerste drie en een troostprijs 
voor iedereen. 
 

 Op 11, 12 en 13 december staan onze huisfotografen in de voormiddag 
en namiddag klaar om jullie te fotograferen in ons wintertafereel aan het 
onthaal en dit samen met jullie familie 
 

 Het kerstverhaal wordt jullie live gebracht door de kinderen van het 
personeel op 20 december tijdens het kerstspel.  
 

 De kersteucharistie op 22 december wordt muzikaal opgeluisterd door 
zangeres Ann. Na de eucharistie zal ze kerstliederen zingen terwijl wij 
jullie trakteren op  een lekkere warme glühwein.  
 

 De jarigen van december worden gevierd op 21 december.  
Proficiat aan: 

Marie-Louise Van Der Linden  2/12/1929 
Julia Donie     5/12/1925 
Paul De Zitter     8/12/1934 
Emiel Goeman     10/12/1925 
Simonne De Vos    12/12/1935 
Alfons De Mets     16/12/1928 
Jan Ooghe     16/12/1926 
Angela De Martelaere   16/12/1927 
Margriet Delcourt    17/12/1935 
Mia Hopmans     21/12/1931 
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Lieve De Mulder    24/12/1927 
Mariette Roeland    26/12/1936 
Anna Debbaut     29/12/1933 
Cecile Van De Walle    29/12/1939 

 
 Op 27 december heeft een optreden plaats van onze eigenste 

Francisca’s. Iedereen welkom! 
 

 We wuiven 2017  uit op 29 december met een natje en een droogje in De 
Wijngaard. 

 

WAT BRENGT DE TOEKOMST ONS? 
 

  We klinken op het nieuwe jaar op maandag 8 januari tijdens het 
dessertenbuffet. 
 

 Op 26 januari worden jullie verwend met een nieuwjaarsontbijtbuffet. 
 

  In 2018 luidt ons jaarthema ‘Woar is den tijd dat…’. We laten jullie 
mijmeren over vroeger. Meer hierover in De Bloesem van januari. 
 

PRET EN VERZET 
 
De bejaarde, steenrijke bruidegom ligt tijdens de huwelijksnacht met zijn 
piepjonge, kersverse vrouw in bed. 
'Schat, nu we getrouwd zijn, wil ik graag eerlijk tegen je zijn. Ik ben al oud 
en niet helemaal gezond meer. Ik heb artrose, sciatique, te hoge 
bloeddruk, ...' 
'Hou maar op,' zegt de jonge bruid. 'Is er ook iets dat je niet hebt?' 
'Ja schatje, ‘tanden’.' 
 

****** 
Een dom blondje rijdt op de E40. Een agent houdt haar tegen  
en vraagt:” Waarom rij jij zo traag?” 
Waarop het blondje antwoordt: “Ik rij toch 40 km per uur op 
de E40!” 
De agent ziet  nog iemand anders in de auto zitten met zijn 
handen in het haar.  
De agent vraagt: “Wat is er met u gaande?” 
Waarop de persoon antwoordt: “We komen net van de E313!”

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitgP6Mms3XAhXhKMAKHbpwDb4QjRwIBw&url=https://nl.wikipedia.org/wiki/Autosnelweg&psig=AOvVaw3UxJjDJgQQYK0RJ0zdCnIZ&ust=1511269056675161
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TRAIN JE BREIN  
 

Oplossing maand november 

Paraplu ,boswandeling, stormschade, hagelstenen, paddenstoelen, bladeren, 

Allerheiligen, chrysanten, wapenstilstand, seniorenweken 

 

OMCIRKEL HET WOORD MET DEZELFDE BETEKENIS 

 

Boer: zwaan-heer-landbouwer-bouwvakker 

Schepsel: spade-creatuur-drank-lepeltje 

Contrast: tegenstelling-zwart-verf-buurt 

Straat:vliegtuig-boulevard-fiets-zolder 

Bougie:benzine-krant-kaars-riem 

Been:arm-drankje-bot-vinger 

Bodem:zwam-grasveld-grondvlak-plank 

Bezem:borstel-bessen-vuilblik-kussen 

Opdracht: stand-bevel-fierheid-zakje 

Snavel:oogarts-bek-zwavel-neus 

Wagen: fiets-wielen-auto-winkelen 

 

DeMEN(S)tie 
 
Twee Vlaamse verpleegkundigen startten op 
20 oktober hun eigen Ice Bucket Challenge ter 
ondersteuning van dementie. Het ijskoude water is 
er echter niet bij en werd vervangen door het 
symbolisch kraken van een okkernoot. Robin Biets 
en Peggy Lavaerts, twee gespecialiseerde 
verpleegkundigen in de ouderenzorg willen met “#EenNootVoorDementie” 
hulde brengen aan mantelzorgers van personen met dementie. De actie wordt 
gesteund door minister Jo Vandeurzen en de drie Vlaamse koepelorganisaties 
rond dementie (Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de regionale 
centra, Alzheimer Liga Vlaanderen en Stichting Alzheimer onderzoek). 
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Met #EenNootVoorDementie wordt op een ludieke manier aandacht voor 
personen met dementie en hun mantelzorgers gevraagd. Kraak een noot, film 
of fotografeer jezelf terwijl je dit doet en post het resultaat op sociale media 
met de hashtag: #eennootvoordementie. Nomineer vervolgens 
Facebookvrienden, collega’s en anderen om hetzelfde te doen. We hopen op 
die manier de sociale media te overspoelen met noten! Bovendien staat elke 
gekraakte noot symbool voor het feit dat mantelzorgers een NOOTzakelijke 
partner zijn in de zorg voor dementie en bondgeNOOT zijn in het leven van de 
persoon met dementie. Hoe 
meer noten er gekraakt 
worden, hoe meer we 
aantonen dat de dagelijkse 
inzet van mantelzorgers ons 
in het hart raakt. 
Wij gaven alvast het goede 
voorbeeld!  
 

 
 
BEWONER IN DE KIJKER 
 
Tijdens een gezellige babbel buiten op een 
bankje in de herfstzon leerde ik Marthe Van den 
Daelen beter kennen. Zij woont sinds oktober 
op De Beukendreef. Zij geniet echt van de 
buitenlucht en is helemaal niet bang van een 
beetje kou. Marthe vertelt dat zij gewend was 
om vaak buiten te zijn. Dit kwam omdat haar 
echtgenoot in zijn vrije tijd vaak ging jagen. 
Marthe ging steeds mee en genoot ervan om in 
de bossen rond te wandelen. Na het jagen werd de prooi klaargemaakt. Ze 
geniet nog na wanneer zij praat over de feestmalen  die ze bereidde . Fazant 
met een heerlijk sausje en kroketjes behoorden tot haar favorieten.  
Marthe heeft jaren in Sint- Lievens- Esse op het dorpsplein gewoond. Daar had 
zij samen met haar echtgenoot Brouwerij Van Den Bossche. Deze brouwerij 
bestaat al meer dan 100 jaar  en wordt  van vader op zoon verder gezet. Zij is 
dan ook wat blij dat verschillende leden van haar nageslacht nog steeds de 
touwtjes in handen hebben in de brouwerij.  
Hoewel zij niet gek is op bier is ze toch steeds fier geweest op de stiel van haar 
echtgenoot. Iedereen kent de bieren Pater Lieven en Buffalo. 
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Over Buffalo kon ze me trouwens nog een leuke anekdote vertellen:  
Op een dag in 1907 sloeg een circus de tenten op in Sint-Lievens-Esse. De 
brouwersgasten wilden net als iedereen naar de voorstelling op het dorpsplein.  
Het verhaal wil dat de knechten terugkwamen van de voorstelling en  dat er 
per ongeluk een ander bier was gebrouwen. Het bier wees op een 
alcoholpercentage van bijna zes graden: een geluk bij een ongeluk. Met het 
vertrek van het Buffalo circus uit Sint-Lievens-Esse was het gelijknamige bier 
geboren. 
Marthe houdt naast de buitenlucht ook heel erg van bloemen en planten en 
van muziek, een passie die ze deelt met één van haar zonen. 
Als je haar tegen komt, sla dan zeker een praatje of ga eens langs, ze ontvangt 
je ongetwijfeld met open armen! 
 

PASTORAAL – LITURGISCHE TINTEN 
 
Kerstmis is het meest bekende en meest gevierde feest ter wereld. Families 
komen dan vaak bij elkaar. We maken er een gezellig feest van met veel 
versiering en verlichting. We wensen elkaar vrede en alle goeds toe… 
Maar Kerstmis is in de eerste plaats een christelijk feest. Christenen gedenken 
dan de geboorte van Jezus Christus.  
Er zijn genoeg mensen die niet of niet precies weten wat de grote betekenis 
van Jezus’ geboorte is.  
Reden om daar verder bij stil te staan.  
Wat zou het mooi zijn als iedereen de echte betekenis van Kerstmis zou kunnen 
peilen.  
Dat geeft dit feest pas glans en geluk, meer dan versiering, verlichting en zelfs 
vrede op aarde kunnen geven.  
Laten we meteen maar zeggen dat Kerstmis niet op zichzelf staat, maar is 
verbonden met Goede Vrijdag en met het Paasfeest. Zonder te weten wat 
Goede Vrijdag en Pasen inhouden, kan het Kerstfeest nooit worden begrepen.  
Het christelijke Kerstfeest staat centraal in de hele wereldgeschiedenis. De 
geboorte van Jezus Christus is niet minder dan de start van de uitvoering van 
Gods reddingsplan,  
zoals door Hemzelf beloofd. Voor veel mensen die toen leefden, kwam de 
geboorte van Jezus Christus, de door God beloofde Messias, als een verrassing. 
Anderen hebben het toen niet beseft of geloofd.  
 
Veel mensen in die tijd kenden Gods reddingsplan niet of dachten dat het nog 
wel een poos zou duren. Weer anderen hadden de moed intussen al 
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opgegeven of waren God gewoon vergeten. Maar wat God belooft, dat doet Hij 
ook. Ook al gaan daar honderden jaren overheen.  
Vanaf het begin van de wereldgeschiedenis heeft God redding beloofd aan de 
mensen, die door hun val in zonde de wereld in het ongeluk hadden gestort.  
Jezus, de Redder namens God. Maar blijkbaar was er voor Jezus ook geen 
plaats in de wereld…  
Hij kwam om Vredeskoning te worden, maar dat leek er niet echt op. Alleen al 
de omstandigheden waaronder Hij werd geboren! Terwijl Jozef en Maria in 
Bethlehem waren, bracht Maria  een Zoon ter wereld, Jezus, haar 
eerstgeborene.  
Ze wikkelde Hem in een doek 
en legde Hem in de 
voederbak van een stal, 
omdat er voor hen, na heel 
wat zoeken, nergens geen 
plaats was in de herbergen 
van de stad.  
Dat Jezus in een voederbak 
lag was niet het gevolg van 
een toevallige samenloop van 
omstandigheden. Er was geen 
plaats voor hen in de herberg 
lezen we, wat ten diepste 
betekende: er was geen plaats voor Hem in deze wereld.  
De voederbak was namelijk ook een signaal aan de wereld dat Hij gekomen was 
om de minste te zijn.  
Nieuwe hoop voor ons. Want Jezus leeft en wil samen met ons door dit aardse 
leven gaan. Jezus kwam in de wereld om het weer goed te maken tussen God 
en ons. Hij stierf aan het kruis om ons het leven te kunnen geven.  
Hij is onze enige hoop in bange dagen, onze enige houvast in de donkere dagen 
van ons leven.  
Kerst is hèt feest van het Licht. Jezus noemde zichzelf het Licht van de Wereld. 
In een vaak zo donkere wereld brengt Hij licht. Hij is de enige die echte vrede 
kan geven. Een vrede die je mag ervaren als je jouw leven in Zijn handen durft 
leggen. 
Als je dat inziet en gelooft, dan is er alle reden om onze huizen en onze kamers 
met Kerst te versieren.  
 
ZALIG KERSTMIS !!! 
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OP DE HOOGTE  
 

OVERLIJDENS  
 
Willy De Clercq   1/11/2017 
Mariette Labeau   13/11/2017 
Madeleine Van der Bruggen 21/11/2017 
 
GEBOORTES 
 
Tibe, 22/10/2017, kleinzoon van Christa De Cubber (poetsdienst) en  
achterkleinzoon van Mariette Roeland (De Eikenberg) 
Suzan, 24/10/2017, achterkleindochter Lieve De Mulder (De Beukendreef) 
 

WAAR HET GOED IS TE LEVEN… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

De bakkers van 
dienst op 14 
november 
bakten maar 
liefst 25 kilogram 
heerlijke wafels. 

 

De tovertafel is een succes. 
Menig bewoner vindt het heel 
fijn om de blaadjes van tafel 
te vegen. 

 
De bakkers van dienst 
op 14 november bakten 
maar liefst 25 kilogram 
beslagwafels. Ze waren 
overheerlijk! 



ANIMATIEKALENDER  DECEMBER 2017 

 

 

 MAANDAG  DINSDAG  WOENSDAG  DONDERDAG  VRIJDAG  

De Korenbloem                   1 

Ter Tulpen                     

Het Rozenhof                     

Het Acaciaplein                 Decembergesprek   

De Beukendreef                 Kerstbomen zetten    

De Eikenberg                     

De Wijngaard                 Zang   

De Korenbloem   4   5 Kerstdeco 6   7   8 

Ter Tulpen                    

Het Rozenhof                    

Het Acaciaplein Snoezelen       Snoezelbad    Prikbord winter   Zang   

De Beukendreef Tovertafel        Geheugenoefeningen   Tovertafel    Kerstgesprek   

De Eikenberg         Snoezelen   Muziekbingo       

De Wijngaard Crea jaarthema 2018   De Sint op bezoek  (bewoners) De Sint op bezoek (kinderen) Handwerkclub    Voorbereiding kerstmarkt   

De Korenbloem   11  12   13 Prikbord winter 14   15 

Ter Tulpen     Advocaat                

Het Rozenhof                    

Het Acaciaplein Mijn valies   Kaartclub trial       Kerstgesprek Kerstklassiekers   

De Beukendreef Tovertafel    Reminisceren       Klankschalen   Papiercrea   

De Eikenberg            Servetten vouwen        

De Wijngaard Kerstbingo      Eucharistie       Zang   

De Korenbloem   18 Ontspanningsmoment 19   20 Verjaardagsfeest 21   22 

Ter Tulpen Wii-en   Ontspanningsmoment       Verjaardagsfeest       

Het Rozenhof Reminisceren   Ontspanningsmoment       Verjaardagsfeest       

Het Acaciaplein Contactkoor kerstliederen   Ontspanningsmoment       Verjaardagsfeest   Manicure   

De Beukendreef Contactkoor kerstliederen   Ontspanningsmoment       Verjaardagsfeest   Snoezelen    

De Eikenberg     Ontspanningsmoment       Verjaardagsfeest   Kerstklassiekers   

De Wijngaard     Feestmaaltijd / Winkelkar   Kerstspel       Kersteucharistie + optreden Ann 

De Korenbloem   25   26   27       29 

Ter Tulpen                     

Het Rozenhof                     

Het Acaciaplein      KERSTMIS   Film zorgbib       Bloemschikken    We wuiven 2017 uit!   

De Beukendreef     Klankschalen       Muziekbingo   We wuiven 2017 uit!   

De Eikenberg                     

De Wijngaard    Kaarten   Kerstshow door ‘De Francisca's’ Prikbord onthaal    We wuiven 2017 uit!   
  


