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Als u een artikel over een gebeurtenis in huis, een gedicht, een mopje … wil zien
verschijnen in onze huiskrant, mag u zich steeds tot het animatieteam wenden.
Het Brielkrantje graag digitaal? Raadpleeg onze website
www.groepsf.be/sint-jozef-haaltert/nieuws/brielkrantje
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Edito

Wist je...

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?
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Waar het goed is te leven...
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Wist je dat?
1 april, wie is er nooit beetgenomen?
1 april is ook de dag voor de aprilgrappen.
Een 1 aprilgrap ook wel aprilgrap of aprilvis genoemd, is een traditie waarbij mensen elkaar
op 1 april voor de gek proberen te houden.
Wist je dat de traditie van de 1 aprilgrap niet alleen in België bestaat? Grote delen van Europa,
maar ook Amerika, Rusland, Australië en Noord-Afrika kennen de 1 aprilgrap.
Wist je dat de aprilvis van het Franse 'poisson d'avril' komt? Dat had blijkbaar te maken met een
prins uit Lotharingen, die op een bepaald moment ontsnapte uit zijn gevangenis in het kasteel
van Nancy. Bij zijn ontsnapping zou hij zich vermomd hebben als een grote vis, waardoor de
kasteelwachters hem niet zouden opgemerkt hebben. De feiten zouden gebeurd zijn op 1 april.
Wist je dat ze in Engeland de eerste april 'April Fool’s Day' noemt? In Vlaanderen heeft men het
over verzenderke(n)sdag ofwel “In april zend je de zotten waar je wil”, oftewel een lichtgelovige
op pad sturen met een onmogelijke opdracht.
Wist je dat de eerste vermelding van 1 april komt uit een Franse bron in 1508? De eerste
vermelding in Nederland komt uit 1561. De grap is onderwerp van een gedicht van de rederijker
Eduard de Dene. Het is een parodie op ‘1 april’ waarin een knecht het plan van zijn heer, om hem
te verzenden, doorziet.
Wist je dat er lang geleden een leuke 1 aprilgrap werd uitgehaald bij tv-kijkers? De dienst kijk- en
luisteronderzoek zocht manieren om zogenaamde ‘zwartkijkers’ op te sporen. Een zwartkijker
was iemand die wel naar de publieke tv keek, maar daar geen kijk- en luistergeld voor betaalde.
De controle hierop was vrij streng. De 1 aprilgrap was dat de dienst met scanners langs de huizen
ging rijden en op deze manier controleerde of er tv’s stonden waar niet voor werd betaald. Het
scannen werkte niet als er aluminiumfolie voor de ramen bevestigd was. De verkoop van
aluminiumfolie was nog nooit zo groot geweest… En de inspecteurs hoefden alleen aan te bellen
bij de huizen waar aluminiumfolie voor de ramen bevestigd was!
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Oude liedjes
Marva - Oempalapapero
Refr.:
'k Voel mij vandaag zo oempalapapa
Oempalapapa oempalapapero
'k Voel mij vandaag zo oempalapapa
Oempalapapa door jou
Refr.
Vandaag ben ik vroeg opgestaan
Ik wist dat alles tilt zou slaan
Want ik had afspraak met de jongen uit m'n dromen
En ik zag niet waarom hij niet zou kunnen komen
In een, twee, drie stond ik paraat
Beter te vroeg dan veel te laat
En wijl ik blij de trap aliep
Zong ik heel luid dit zonnig lied
Refr.
'k Reed met mijn wagen door de stad
't Verkeer verliep bijzonder glad
Want ieder stopte en liet mij galant passeren
En zonder zoeken vond ik plaats om te parkeren
Misschien dacht iedereen dat ik
Een heel klein beetje was getikt
Want wijl ik blij m'n wagen verliet
Zong ik heel luid dit zonnig lied
Refr.
Toen zag ik jou en jij stond paf
Omdat ik jou drie kussen gaf
Want jij dacht dat je urenlang zou moeten praten
En bloemen schenken om m'n hand eens aan te raken
Maar beeld je maar niet teveel in
Alleen maar door dat goed begin
Want ik zing alle dagen niet
Zoals vandaag dit zonnig lied
Refr.(2x)
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Lach van de maand
Jantje komt altijd met dropjes naar school. De juf zegt: "Dat mag niet, geen snoep in de klas,
Jantje!"
Ze pakt ze af en eet ze na de les zelf op. De volgende dag gebeurt het weer.
De dag erna heeft Jantje geen dropjes meer mee en de juf vraagt: "Heb je geen dropjes mee
vandaag?" "Nee, zegt Jantje, want mijn konijn is dood…."
********
"Het verkeer lag helemaal stil, want er was een vrachtwagen gekanteld en de politie stond
erbij te huilen", vertelt Lars aan zijn vriendjes op school.
"Waarom?" vragen de vriendjes.
"Omdat de vrachtwagen vol uien zat!"
********
Twee kippen komen elkaar tegen.
Vraagt de één: "Hoe gaat het met de kinderen?"
Antwoordt de ander: "Goed hoor! De ene is
advocaat geworden en de andere uitsmijter."
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Lina De Roeck
Geboren op 29/07/1945
in ons WZC sinds 22/08/2020
Lina is geboren op 29 juli 1945.
Ze is opgegroeid in Denderhoutem.
Ze heeft nog twee broers en één zus. Zij was de derde in de rij. Lina haar vader was
huisdokter en haar moeder huisvrouw.
Lina ging tot haar 8 jaar naar school in Denderhoutem. Daarna ging ze op internaat in Duffel
gelegen in Antwerpen. Dit tot haar 19jaar.
Ze kwam elk weekend naar huis. Hierna volgde Lina nog 4 jaar snit & naad in Mechelen. Na
school ging Lina terug thuis wonen. Daar hielp ze in het huishouden.
Ze was ook oppas voor alle kinderen van de familie.
Lina verhuisde op haar 35ste. Ze liet een huis bouwen in Denderhoutem.
Ze ontdekte dat ze epilepsie heeft. Hierdoor kon Lina niet gaan werken aangezien ze anders
te vaak epileptische aanvallen kreeg.
Lina haar hobby was ietsen, dit deed ze elke dag.
Ze was ook aangesloten bij de bond van jonge en grote gezinnen. Ze ging vaak op uitstap.
Lina ging vaak op vakantie met haar ouders en zus naar Spanje, Oostenrijk, Zwitserland, Italië,
Oostenrijk, Sicilië,.. .
Toen haar ouders op leeftijd waren, zijn ze ingetrokken bij Lina. Zij heeft hen verzorgd. In
1983 is haar vader overleden, in 1995 haar moeder.
Daarna ging Lina enkele jaren in Dilbeek wonen bij haar zus en schoonbroer. Uiteindelijk
kwam ze terug in haar eigen huis wonen. Haar zus en schoonbroer verhuisden mee.
Lina werd rond haar 55ste blind. Ze had steeds meer hulp nodig, dit kreeg ze vooral van haar
zus. Haar zus stierf op 65 jarige leeftijd. Daarna woonde ze alleen met haar schoonbroer in
haar huis.
Lina kreeg hulp van gezinshulp en de thuisverpleging.
Uiteindelijk kwam Lina hier in het WZC wonen.
Hier heeft ze al veel nieuwe vrienden gemaakt!
Lina, bedankt voor de ijne babbel!!

Op de babbel bij...
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PastoraalLiturgische tinten

4 April 2021 : Hoogfeest van PASEN

Na veertig dagen van inkeer en bezinning wordt het grote Paasfeest ieder jaar opnieuw gevierd.
Het Paasfeest begint in de Paaswake. Dit is een viering die gehouden wordt in de avond van
Paaszaterdag op Paaszondag.
De Verrijzenis van Christus is zo'n geweldige gebeurtenis, dat je aan één dag niet genoeg hebt om
het te vieren.
De paasvreugde duurt langer dan de weg in de vastentijd, de 40-dagentijd. Het gaat dan over een
50-daagse Paastijd.
De tijd tussen Pasen en Pinksteren is eigenlijk een groot feest. Een tijd (die we feitelijk iedere
zondag van het jaar herdenken) waarin wij vieren dat Jezus niet dood is, maar leeft en bij ons is,
tot aan de voltooiing van de wereld!
Vijftig dagen feest, vreugde en vrede!
Want de vrede is de gave van Christus, de Verrezene.
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Maar de uitleg van Pasen wordt vaak bemoeilijkt door het gebrek aan kennis van de Bijbel en
het christelijk geloof.
Vaak komt de vraag:
op welke manier heeft de opstanding van Christus uit de dood te maken met onze ervaring of
ons leven of onze toekomst?
Die vrede, nog zo broos in de wereld, wordt toevertrouwd aan ons, christenen, gedoopten,
kinderen van het Licht.
Iedereen, op zijn plaats, is uit kracht van zijn doopsel verantwoordelijk voor de vrede.
Zonder ophouden nodigt onze paus Franciscus ons uit om in deze tijd ‘paaschristenen’ te zijn.
Laten we niet bang zijn van die vreugde.
Natuurlijk zien we slechte dingen rondom ons, natuurlijk zijn wij niet voorbestemd om naïef te
zijn: dat zou erin bestaan de dood zelf te negeren…
Welnu, onze dood, die het hoogtepunt is van het kwaad, een zwaard dat een hart doorboort,
God heeft ze niet afgeschaft: Hij heeft ze overwonnen!
Laten we deze overwinning niet onderschatten: zij is voor ons bron van leven, bron van vrede,
hoop en liefde.
Het geeft ons een optimistische en
hoopvolle kijk op het leven, omdat het ons
een uitzicht biedt over de dood heen.
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’.
Daarom is het Kruis hèt 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”.
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Lief
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WELKOM:
Lennox Leslie en Van Vaerenbergh Irène ( Stil geluk) en Daeleman Erik ( Morgendauw)
Van Vaerenbergh Simonne, Piro Edmond en De Kegel Christiane ( De Pastorale)
VEEL BETERSCHAP:
Souffriau Denise en Marcel Van Den Steen ( Stil geluk)
Simonne Michiels (Morgendauw)
Annemie D'Haese ( Zorgkundige morgendauw)
Gaëtanne Gofin ( Orthopedagoog DVC)
Annelies Kieckens ( Zorgkundige nacht)
Katty Noël ( Verpleegkundige mobiele equipe)

Afscheid
25/02/2021: Solome Alice
26/02/2021: Dierickx Lucienne
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Wat je in je hart
bewaart, raak je
nooit meer
kwijt
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WEEK VAN DE VALPREVENTIE

Beweeg en leef!
De week van de valpreventie vindt plaats van 19 tot 25 april 2021.
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 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 verminderen door rekening te houden met enkele zaken of
na te gaan of je gebaat bent met een hulpmiddel om het risico op
vallen te verminderen 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 er over met je arts.
• Bij pijnlijke voeten? Ga na of een pedicure kan helpen. 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 zitten op een stoel met
armleuningen.
Beweging:
Breng beide benen op het
zelfde ogenblik naar voor.
Doe dit met gestrekte
knieën. Hou 5 tellen aan, zo
trainen we onze buikspieren.
Breng daarna je benen
terug in rust. Doe dit 10x
Eindpositie:
Ga op een comfortabele
manier terug zitten.

Je bent de
uitdaging
aangegaan,
super!

Meer tips kunnen jullie krijgen tijdens de week van de valpreventie,
georganiseerd door de ergo- en kinesitherapeuten.
Bron: https://www.valpreventie.be/week-van-de-valpreventie
https://www.isala.nl/patientenfolders/7424-oefeningen-in-zit/

Fit en gezond
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DeMEN(S)tie

Het voorjaar is, naar goede traditie, de tijd om stil te staan bij de boekenweek. Lezen of
voorgelezen worden is een prettige dagbesteding die een ontspannende sfeer biedt. Of je nu
jong bent of oud, het blijft voor een ijn gevoel zorgen!
Oudere mensen kunnen, door de leeftijd, fysiek of visueel beperkt worden waardoor men niet
(makkelijk) meer zelf leest. Door een namiddagactiviteit te koppelen aan een voorleesmoment,
zie je hen plezier beleven aan het horen van verhalen. De luisteraars gaan als het ware
achterover liggen in 'hun leunstoel'.
Personen met dementie kunnen dit ervaren als een rustige manier van benaderen. Door
verhalen en/of gedichten voor te lezen, die aansluiten bij hun leef- en belevingswereld, bestaat
de mogelijkheid dat dit een gesprek uitlokt of herinneringen oproept..
De praktijk leert dat je weet hoe het verhaal begint, maar je niet weet waar het gesprek
naartoe leidt.
Geboeid én op zoek naar inspiratie?
Schrijf je dan zeker in op de site :
https://www.linc-vzw.be/voorleespakketten
LINC heeft mooie verhalen gebundeld tot thema’s van liefde, het huishouden, de kermis, …
Fijn om thuis of in het woonzorgcentrum mee aan de slag te gaan.
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RECEPT

CHOCOLADEMOUSSE

Het is april en deze maand maken wij een overheerlijk dessert. Chocomousse! Een
klassieker uit onze Belgische keuken.
De naam zegt het zelf, chocomousse bestaat voornamelijk uit chocolade.
Chocolade is een van ’s werelds meest gegeerde delicatessen. Je kan het in alle soorten
en maten vinden. Zo zijn er repen chocolade, chocoladeiguren, pralines en zijn ook tal van
koekjes bewerkt met chocolade.
Chocolade is een luxeproduct, het wordt gemaakt van cacaobonen en het proces om deze
om te vormen tot chocolade is er een dat tijd en geld vraagt.
Chocolade is een van de grootste exportproducten van België. 'Belgian chocolates' zijn
wereldberoemd en extreem populair.
Met chocolade kan je dus duizenden lekkere dingen maken, bij ons viel de keuze op
chocomousse. Een simpel dessert dat je op verschillende manieren kan maken en waar
iedereen van kan smullen!
Wil je weten hoe wij onze overheerlijke chocomousse maken?! Het is heel simpel!
Voor 6 personen heb je nodig:
• 4 eiwitten
• 200 g zwarte chocolade
• 6 eetlepels suiker
• 1 zakje vanillesuiker
• 2 dl room
Smelt de chocolade op een laag vuurtje of in een warmwaterbad ‘au bain-marie’. Klop de
room op met de suiker en klop het eiwit stijf. Voeg de chocolade bij de room en meng
vervolgens het eiwit hieronder. En klaar is kees!
Smakelijk!
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We vieren mee met...
De jarigen van april worden gevierd op 28 en 29 april op de afdeling.
Proiciat aan

MORGENDAUW:
21/04/1924: Giets Maria

STIL GEUK:
02/04/1934: Van Nieuwenborgh Maria
20/04/1926: Yu Chung Lam
24/04/1928: De Schrijver Rosa

DE PASTORALE:
05/04/1938: Scheerlinck Cecile
16/04/1941: Temmerman Christiane
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APRIL
WITTE DONDERDAG: 1 april
Om 16u is er een Eucharistieviering in de kapel.
GOEDE VRIJDAG: 2 april
Om 15u zijn jullie welkom in de polyvalente zaal om deel te nemen aan de kruisweg.
STILLE ZATERDAG:3 april
Er is mogelijkheid tot een persoonlijk gebed in de kapel.
PASEN: 4 april
Eucharistieviering om 10u15 om Pasen te vieren in de kapel.
DESSERTBUFFET: 7 en 9 april
Jullie worden getrakteerd op een heerlijk dessertenbuffet voor Pasen
GEBRUIKERSRAAD: 8 april
We heten jullie welkom om eens samen te zitten en te praten over onze werking tijdens een
bewonersraad.
Week van de Valpreventie: 19 April tot 23 april
Deze week is het de week van de valpreventie. Wij doen allerlei activiteiten tussendoor rond
bewegen en valpreventie.
MODESHOW: 19 april
Er is door Corona geen modeshow maar er is mogelijkheid om in shiften kledij te komen
kiezen en aan te kopen in de polyvalente zaal.
Hou je wel aan het uur je afdeling aan de beurt is.
FILMNAMIDDAG: 23 april
Allen welkom voor de ilm in de polyvalente zaal om 14u.
VERJAARDAGSFEEST: 28 en 29 april
We vieren onze jarigen van deze maand en trakteren met iets lekkers, allen welkom!!
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Train je brein

OPLOSSING OP ZIJN KOP
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Activiteitenkalender APRIL 2021

