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MOEDERDAG

Wat niemand anders deed…

Mijn hele leven wou ik het al vertellen aan jou,

elke dag hetzelfde gedacht.

Niet gewoon hoeveel ik van je hou,

maar hoe mooi ik het vind als je naar me lacht.

Je vergeeft mijn fouten keer op keer,

ook al zijn ze nog zo dom.

Je hoopt dat ik er uit leer,

en je geeft mij de kracht om

te genieten van het leven,

te danken voor wat ik kreeg.

Om naar een doel te streven,

je zorgde ervoor dat ik naar de top steeg.

Daarom zeg ik het je,

dat je het nooit vergeet!

Jij gaf me iets,

dat niemand anders deed!

12 mei is het Moederdag. We wensen alle moeders een leuke en gezellige dag toe. Dat jullie

maar eens lekker verwend worden…

MEI 2019

Edito
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Wij gingen naar de bib in Haaltert.

Er werden leuke herinneringen

opgehaald aan vroeger door prachtige verhalen

en gedichten.

Ook een heerlijk tasje kofie met taart zorgden

voor een gezellige namiddag!!

MEI 2019

Waar het goed is te leven...Waar het goed is te leven...
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De lente is in het
land...

Wij gingen wandelen
en

uiteraard kon een
kopje kofie met
pannekoek niet

ontbreken

MEI 2019
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…we in mei minder wegwerpplastic moeten proberen gebruiken? De campagne ‘Mei

plasticvrij’ wil ons bewust maken over de impact van de plastic consumptie op het milieu.

…lichte leem- tot kleigrond de betere bodem is voor allerlei teelten? Deze grondsoorten

bevatten silicaten en houden het vocht beter vast. Bosgrond is eerder zuur, zandgrond spoelt

dan weer makkelijker uit.

…oude Egyptische arbeiders uien aten om ze kracht te geven tijdens het bouwen van de

piramides? Uien zijn één van de oudste groenten die worden gebruikt als voedselbron.

…je de temperatuur van buiten kan te weten komen door naar de krekel te luisteren?

Tel het aantal sjirps in 15 seconden en voeg vervolgens 37 toe. De som is de temperatuur bij

benadering in graden Fahrenheit. In vijf landen, waaronder de Verenigde Staten, wordt de

Fahrenheitschaal oficieel gebruikt. interessant om weten is dat 32 graden Fahrenheit gelijk is

aan 0 graden Celsius.

De mannelijke cricket of krekel doet het grootste deel van het zingen door

zijn vleugels tegen elkaar te wrijven, meestal om een vrouwtje aan te

trekken, maar vaak om een waarschuwing te geven wanneer het gevaar

nabij is.

…‘s werelds grootste bloem maximaal 3 meter breed is en bijna 7 kilo weegt? Ze groeit in de

regenwouden van Indonesië.

Hoewel mooi om te zien, heeft de

bloeiende bloem een geur die lijkt

op die van rottend vlees.

…duiven tot 5 of 6 keer per jaar

eieren kunnen produceren? Over

het algemeen legt het vrouwtje

een koppeling van 2 eieren. Het

nest wordt nooit onbeheerd

achtergelaten. Het mannetje zit

vanaf het midden van de ochtend

tot laat in de middag op het nest, dan neemt het vrouwtje het over voor de nacht.

MEI 2019

Wist je dat?Wist je dat?
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Heintje - Mama

Mama, je bent de liefste van de hele wereld

Mama, de allerliefste van de hele wereld

Later, wanneer ik ga trouwen

Zal ik een huisje gaan bouwen

Als je dan soms alleen zult zijn

Kom dan bij mij in mijn huis

Mama, de liefste van de hele wereld ben jij

Oh, lieve mama, je bent en blijft altijd een voorbeeld voor mij

Mama, je leerde me lopen

Op eigen benen te staan

Straks gaat de deur voor mij open

Om door het leven te gaan

Maak je geen zorgen voor morgen

Mama, toe droog toch die traan

Mama, je bent de liefste van de hele wereld

Mama, de allerliefste van de hele wereld

Later, wanneer ik ga trouwen

Zal ik een huisje gaan bouwen

Als je dan soms alleen zult zijn

Kom dan bij mij in mijn huis

Mama, de liefste van de hele wereld ben jij

Oh, lieve mama, je bent en blijft altijd een voorbeeld voor mij

Mama Mama

Oude liedjesOude liedjes

MEI 2019
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Jantje glijdt uit en valt in de modder.

Moeder: "En dat met je nieuwe broek!"

Jantje: "Ik had geen tijd om ze uit te doen, moeder."

Mijn moeder

Drie kinderen komen elkaar tegen en beginnen over hun moeders te praten.

Het eerste kind zegt: "Mijn moeder is als een sportwagen. Ze is mooi en elegant."

Het tweede zegt: "Mijn moeder is als een jeep. Ze is stoer en snel."

Het derde kind zegt: "Mijn moeder is als een ziekenwagen. Ze zegt altijd: Doe-dit! Doe-dat!"

MEI 2019

Lach van de maand
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Maria Guns
Geboren op 28/02/1922

in ons WZC sinds 01/10/2015

Maria werd geboren op 28 februari 1922.

Ze heeft haar jeugd doorgebracht in Haaltert.

Ze liep school tot haar 17 jaar te Michelbeke, nadien zorgde ze voor haar zieke vader en deed ze thuis

kleine handwerkjes. Ze had graag iets meer met talen gestudeerd, dit is er jammer genoeg niet van

gekomen.

Ze trouwde op haar 29 ste met Remi en kregen samen 3 kinderen: 2 dochters en 1 zoon.

Na hun trouw is Maria beginnen werken als kleermaakster. Ze zorgde goed voor haar gezin. Ze hadden

een grote tuin, kweekten eigen groenten, fruit en bloemen. Ze was ook een goede keukenprinses.

Hun passie voor honden was groot, ze hadden er 2: Birt en Porky.

Een andere hobby is nog steeds lezen, vooral thrillers van Pieter Aspe en Delo, tv kijken: vooral nr series

en het wielrennen.

Ze was lid van de KAV te Kerksken (de katholieke arbeidersvereniging) waar ze in stond voor de

administratie.

Samen met Remi gingen ze vaak wandelen en reizen, met de trein naar Oostenrijk, Italië waar ze gingen

langlaufen. Ze deden daguitstappen naar de zoo van Antwerpen, de zee en de Ardennen. Ze reden gratis

met de trein, haar vader werkte bij de spoorwegen.

Ze gingen samen elke week naar de mis. Ze waren katholiek opgevoed. Ze reed zelf met haar rode auto

waar ze heel ier op was, ze had een zware voet.

Haar echtgenoot is bij ons overleden in 2011. Daarna heeft ze nog enkele jaren thuis gewoond en sinds

2015 is ze bij ons in het WZC waar ze nog steeds heel gelukkig is. Hier heeft ze terug haar dagelijkse

structuur gevonden en innerlijke rust terug gevonden.

Bedankt voor de ijne babbel!!!

MEI 2019

Op de babbel bij...
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Wij groeten u Maria, koningin en moeder vol goedheid.

Bij u vinden wij het leven, de vreugde en heel onze hoop.

Wij roepen u aan op onze pelgrimstocht :

wees de lijdende mensheid nabij,

gedenk ons, zie barmhartig op ons neer

en leid ons door dit leven naar Christus, uw Zoon.

Moeder vol goedheid en liefde, Heilige Maagd Maria.

Berkel

De maand mei is toegewijd aan onze Hemelmoeder Maria. Denken we eens aan de vele

kapelletjes die er zijn langs onze landelijke straten ter ere van Onze-Lieve-Vrouw . Zij getuigen

hoe Vlaanderen onze hemelse Moeder sedert eeuwen vereert. En ons Maria-beeldje op onze

kamer? Zouden we het niet een beetje meer centraal in de kamer plaatsen en kan er nog een

wees-gegroetje bij? Zij is tenslotte ook onze Moeder die Voorspreekster is bij de Heer. Laat ons

in het woonzorgcentrum ook Maria vereren!

Maar wat weten we eigenlijk over Onze-Lieve-Vrouw, Maria?

In de Bijbel wordt zij niet bepaald overbelicht. Af en toe komen we haar maar tegen en dan

staat zij meestal op de achtergrond.

Zo wordt verteld dat de kracht van God Maria overschaduwde. Haar hele levensweg staat in

de schaduw van haar Zoon, tot de donkere schaduw van het kruis toe.

Maar misschien is dàt juist wel de kracht van Maria.

Misschien zijn er juist daardoor zoveel mensen, die hun toevlucht nemen tot haar, in hun lichte

en donkere momenten van het leven.

Wanneer je in een bedevaartsoord de gebedsintenties zou lezen, dan zal je weten dat ook in

onze tijd veel mensen naar Maria komen, met hun vreugde en hun zorgen.

MEIMAAND= MARIAMAAND

MEI 2019

Liturgische tinten
Pastoraal-
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In de evangelies kom je Maria tegen in haar dagelijkse gebeurtenissen van het leven: een

kindje krijgen, paniekeren wanneer ze haar kind niet terugvindt, maar daarna toch

vertrouwen, een bruiloft vieren, een kruisiging bijwonen!

Maria verstond niet altijd alles wat Jezus zei of deed, maar gelovig zocht ze naar de zin

van Zijn woorden.

En toch was ze dikwijls die stille aanwezigheid. Ze dacht erover na… Ze bewaarde alles in

haar hart…

Wanneer Jezus op het kruis bidt: “Vader, waarom hebt Gij Mij verlaten?”, dan staat zij

daar, tastend in de duisternis van haar geloof, maar met een zekere overgave aan een

onbekende toekomst.

Wij moeten ook vaak worstelen om die overgave in geloof.

Wij vragen ons ook dikwijls af: “Hoe kan dat nu? Wwaarom moet mij dat overkomen?”

In die ogenblikken kunnen we ons optrekken aan Maria.

Naar haar opzien is zekerheid vinden, dat alles toch niet zinloos en hopeloos is, ook al ziet

het er hopeloos uit!

Denken we dan eens aan vrouwen en mannen als Maria, die niet meegaan in het recht

van de sterkste, maar steeds voor ogen houden wat er in het leven werkelijk toe doet.

Ouders die zich grote zorgen baren om hun kind, omdat de samenleving zoveel van hen

vraagt, hun soms mooie spiegels voorhoudt, maar in werkelijkheid hun kind ten gronde

richten of verslaafd maken.

We mogen van Maria leren, en in het bijzonder in deze meimaand, dat we veel in ons

hart mogen meedragen, en met al onze twijfels en ons onbegrip bij haar gerust mogen

komen, in het vertrouwen dat God ons de kracht zal geven op onze weg door het leven.

Stilaan kunnen of mogen we dan begrijpen, dat 'geloven' betekent 'je overgeven' aan een

onbekende, maar vertrouwenswaardige God, die zorg voor je draagt.

Dat geloof en vertrouwen moet ons overeind houden, ook

in de diepste duisternis.

Kijkend naar Maria mogen we ons hart laten omvormen

om echte christenen te zijn. Dit wil zeggen: niet alleen

met woorden, maar ook met daden.

Godzijdank voor Maria, die vrouw die ons leert om zelf

een licht te zijn in deze vaak donkere wereld.

MEI 2019
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TER INFO:

Volgend praatcafé dementie :

16/05/2019 om 19u30-21u30 (toegang gratis)

Thema: Belevingsgericht in contact- Geert Baetens, contactclowns Neuze Neuze

LDC De Maretak, Albrechtlaan 119, Aalst

Lief

leed

VEEL BETERSCHAP:

Martine De Sadeleer (mobiele zorgkundige)

Anne Basten ( Verpleegkunidge Morgendauw)

Eveline Lemage ( Verpleegkundige nacht)

MEI 2019
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Fit en gezond

Je bent de
uitdaging
aangegaan,
super!

Mensen die ongewild hun urine niet kunnen ophouden, lijden aan

incontinentie. Dit is geen ziekte, maar een verschijnsel of symptoom

dat verschillende oorzaken kan hebben.

Het is een delicaat probleem en misschien niet altijd even

eenvoudig om dit aan te kaarten. Wanneer je geconfronteerd wordt

met één of meerdere van onderstaande symptomen, kan je jouw

vragen mogelijks richten tot een vertrouwenspersoon zoals jouw

huisarts of de hoofdverpleegkundige van je afdeling.

Urineverlies kan op elke leeftijd voorkomen, zowel bij mannen als

bij vrouwen. Vrouwen en senioren worden

evenwel het meest getroffen.

Er zijn drie vormen van incontinentie:

• waarbij de sluitspier een plotse verhoging

van de spanning of druk op de blaas niet meer aankan (bv.

bij niezen, hoesten, lachen of tillen)

• waarbij de blaaswand onwillekeurig samentrekt. De blaas lekt

en er ontstaat een plotseling opkomende en niet te

onderdrukken drang om te plassen

• waarbij de blaas is afgesloten en daardoor niet meer volledig

geledigd wordt bij het plassen, tot ze op een bepaald moment

letterlijk overloopt

Urineverlies kan je deels onder controle krijgen of verminderen

door je bekkenbodemspieren te oefenen:

bij het plassen een natuurlijke houding aannemen op het toilet en

niet te veel druk uitoefenen op de blaas.

Wanneer je naar het toilet moet, stel het dan niet te lang uit! NIET

drinken is GEEN oplossing. Om uitdroging te voorkomen maar ook

om een blaasontsteking te mijden, is het beter om op regelmatige

basis te drinken. De gewenste hoeveelheid zit tussen 1,5 liter tot 2

liter.

Tevens zijn er ook hulpmiddelen om te beletten dat het zichtbaar

wordt voor derden. Dit incontinentiemateriaal zorgt voor de nodige

discretie en geeft je toch de kans om onder de mensen te komen

zonder te moeten vrezen het opgemerkt wordt. Vraag gerust raad

aan het zorgteam!

Beweeg en leef!
Beginpositie:
Sta recht met de voeten op

heuphoogte. Handen naast het

lichaam.

Beweging:

Breng je armen naar achter en

leg ze op de rug. Probeer met je

ene hand de andere te nemen.

En voer een rekoefening uit.

Eindpositie:

Breng je armen terug naar

voren en laat ze naast je lichaam

rusten.

Oeps! Mijn gevoelige blaas......

MEI 2019
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Zingen voor en door personen met dementie.

In de wandelgangen van het woonzorgcentrum hoor je wel eens zeggen dat muziek een

belangrijke therapievorm kan zijn. Maar waarom juist?

Een muzieknamiddag of zangstonde is inderdaad voor iedereen toegankelijk. Het kan een

perspectief zijn om woorden en emoties uit te drukken.

De moeilijk bereikbare bewoner zal door samen te zingen, misschien plots weer een stem

krijgen of een kortstondige herinnering, een gevoel van even weer de regie over zichzelf uit te

voeren. Het maakt hem wakker, actiever en toegankelijker.

Als persoon krijgt men een gelukkig gevoel en het bevordert het sociaal welbevinden. Samen

zingen met het zorgteam zorgt voor contact en bevestigt beide partijen in hun 'zijn'. Even los

van de relatie 'zorggever en zorgnemer'.

Omdat melodietjes diep in het geheugen opgeslagen liggen, is het al voldoende om de radio

of een cd op te zetten om hen in de stemming te brengen. Het hoeft niet altijd met woorden

te zijn, soms is mee neuriën al genoeg…

Om jullie even op weg te helpen, hieronder de

absolute meezingers uit de tijd van toen:

• De lichtjes van de Schelde

• In de stille Kempen

• Ik heb eerbied voor jouw grijze haren

• Tulpen uit Amsterdam

• Bedankt lieve ouders

• Mieke houdt u vast

• Daar bij die molen

• Vrolijke vrienden

• We gaan nog niet naar huis

Inspiratiebronnen:

De stem van ons geheugen

www.zingenmetdementie.be

DeMEN(S)tieDeMEN(S)tie

MEI 2019
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Mei

Prachtig en langzaam bloeit de tuin,
in jong gras ligt de stilte,

een handvol bloesem, een handschoen groen
om takken van de winter.

Het raam staat open, het gordijn
beweegt, de wind gluurt binnen,
zijn armen om de schaduw van
de nacht die hem moet tillen.

Zij slaapt, een zwaan, een vlinder
door blad hoor ik zijn voeten gaan.

MEI 2019
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RABARBERCONFITUUR

RECEPT

Ingrediënten:
• 500 gr rabarber in stukjes
• 500 gr geleisuiker

Bereiding:
1. Schil de rabarber. Snij de rabarber in ijne schijfjes.
2. Zet een brede, hoge braadpan op een laag vuurtje en doe de

rabarber en suiker erin. Laat dit koken tot de suiker karameliseert
en het meeste water verdampt is.

3. Als je geen brokken wil, stamp dan met een stamper de brokken
plat.

4. Giet de conituur in een glazen pot. Zet het deksel erop, draai goed
dicht en zet de pot op z’n kop om hem luchtdicht te maken.

MEI 2019
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We vieren mee met...
De jarigen van mei worden gevierd op 23 en 28 mei.

Proiciat aan:

DE PASTORALE:
07/05/1936: Coppens Janine
19/05/1928: Goossens Martha
21/05/1933: Van Den Steen Marcel
26/05/1928: De Neef Theresa

MORGENDAUW:

02/05/1930: Vandenabeele Simonne
06/05/1933: Meert Irena

STIL GELUK:

14/05/1922: Windis Suzanne
22/05/1938: Veldeman Christiane

MEI 2019
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MEI

7 mei: BEDEVAART

Op dinsdag 7 mei gaan we met zijn allen op bedevaart naar Oostakker. We vertrekken om 13u,

daar doen we eerste de kleine ommegang, om 16u is er een eucharistieviering in de basiliek.

Erna gaan we eten in het Boerenhof. Inschrijven op voorhand.

14 mei: FRIETKOT

Op 14 mei nodigen we iedereen van het WZC uit om 16u in de polyvalente zaal om frietjes te

komen eten ter gelegenheid van moederdag.

Kom smullen van onze heerlijke frietjes met stoofvlees, balletjes in tomatensaus en

curryworsten.

De bewoners van de Pastorale zijn welkom vanaf 17u.

15 mei: KAARSJESPROCESSIE

De kaarsjesprocessie gaat door om 14u in de polyvalente zaal. Allen welkom!

23 mei: VIERING VAN DE JARIGEN WZC

De jarigen worden gevierd in de polyvalente zaal en de leefruimte om 14u.

24 mei: BLOEMSCHIKKEN

Om 14u gaan we in de polyvalente zaal, samen met onze vrijwilligers, bloemschikken. Allen

welkom!!!

28 mei: VIERING VAN DE JARIGEN DE PASTORALE

De jarigen van de pastorale worden gevierd om 14u in de polyvalente zaal.

.

MEI 2019
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Train je brein

OPLOSSING OP ZIJN KOP

Wir war van bloemen: de letters van de bloemen zitten door mekaar.
Begin met de onderstreepte letter.

Vul de klinkers (a,e,o,u,i) aan.
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