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Wim Vercruyssen

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.

De Bloesem graag digitaal? Raadpleeg onze website
www.groepsf.be/sint-franciscustehuis-brakel/nieuws/de-bloesem
.
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Leen Van Der Linden

Helga De Pelsmaeker

Jolien Volckaert

Griet Gijsels

Christian Geenens

HEEFT U EEN KLACHT, SUGGESTIE OF PLUIM?

De medewerkers van VZW Groep SF willen aan alle bewoners goede zorgen en

diensten verstrekken. Soms gebeurt het dat, naar uw mening, iets niet loopt zoals

u verwacht en kan er ontevredenheid of zelfs een klacht ontstaan. U hebt dan het

recht om een klacht te uiten (Wet op de rechten van de patiënt, september 2002).

Zowel voor u als voor de zorgverlener biedt een klacht :

- enerzijds het behoud van het wederzijds vertrouwen en respect

- anderzijds het verbeteren van de zorg en dienstverlening

Daarom is het van belang dat uw suggestie of klacht op de juiste plaats

terechtkomt. De ervaring leert dat ongenoegen vaak berust op een misverstand.

Daarom is het van belang dat u eerst gaat praten met de betrokken hulpverlener

of verantwoordelijke. In een goed gesprek kan veel opgehelderd worden. Als een

gesprek niet tot een bevredigend antwoord leidt of als een gesprek niet mogelijk is,

dan kunt u (of anderen in uw naam) contact opnemen met 'de

klachtenbehandelaar'.

De klachtenbehandelaar bekleedt een neutrale en onafhankelijke positie binnen

het woonzorgcentrum.

U kunt de klachtenbehandelaar op verschillende manieren contacteren:

· via persoonlijk contact

· via e-mail

· telefonisch

· via de formulieren foutje, suggestie, pluim. U kan het formulier dan in de bus de

stoppen.

U bent eveneens vrij om een klacht of suggestie op anonieme wijze te doen.

Alle meldingen worden geregistreerd in het klachtenregister.

Na kennisname van uw klacht, bespreekt de klachtenbehandelaar dit met de

betrokken afdeling, verantwoordelijke of medewerker, en streeft naar een

oplossing die zowel voor u als de betrokkene(n) aanvaardbaar is.

Foutjes maar ook suggesties en pluimen, willen wij ter harte nemen omdat wij

ervan overtuigd zijn dat ze echte groeikansen bieden voor het optimaliseren van

onze werking.

De klachtenbehandelaars

OLV Ter Veldbloemen

Sint-Franciscustehuis

Sint-Anna

Sint-Jozef

De Zilverlinde

055/43.21.11

055/43.21.11

053/38.23.25

053/85.05.02

09/363.83.93

lvdl@sintfranciscustehuis.be

hdp@sintfranciscustehuis.be

jolienv@wzcsintanna.be

griet@stjozef.haaltert.be

directie@zilverlinde.be
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Chiwawa 'Chihua' op bezoek...
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Samen Jenga spelen tot de toren valt...

De frietenbakkers
hebben dat super

gedaan!

APRIL 2018
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We hebben er een nieuwe speelkameraad bij.

Gym op woensdag: samen bewegen met de

parachute.

APRIL 2018
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WIST JE DAT...

• … de 1 aprilgrap in Frankrijk een 'poisson d’avril' heet? In Engeland

heet het 'April Fool’s Day' en de Russen noemen het 'de dag van de

dommerik'.

• ... ze in Spanje ook een 1 aprildag hebben? De "dia de los inocentes"

ofwel dag van de onschuldigen. Deze dag vieren ze niet op 1 april

maar wel op 28 december. Bij ons is dit de onnozele kinderdag.

• … er voor het eerst sprake was van de aprilgrap in Frankrijk in 1508?

• … 1 april vroeger dan ook verzenderkensdag heette en is ontstaan

omdat mensen dan hard op het land moesten werken en behoefte

hadden aan plagen en lachen?

• ... men iemand fopt door een aprilvis op zijn trui te kleven?

• … Pasen dit jaar op 1 april valt? En nee, dit is geen grap.

• … de paashaas afkomstig is uit de Griekse Mythologie? Een Griekse

godin veranderde een gewonde vogel in een haas zodat dit beestje

kon overleven maar als haas bleef hij eieren leggen.

• … paaseieren zijn ontstaan door de rijken een paar eeuwen geleden?

De ‘gewone bevolking’ at na de vastenperiode de eieren op van de

afgelopen 40 dagen. De rijken goten in de eierschalen chocolade en

aten zo chocolade eieren.

• … tijdens de paasperiode we overal de kleur geel zien? Dit komt

omdat geel staat voor een nieuw begin.

• … het verstoppen van paaseieren afkomstig is van bij de Germanen?

Eieren zijn het symbool voor vruchtbaarheid en daarom staken de

Germanen eieren in de grond op hun akkers.

• … de naam Pasen afkomstig is van het Joodse feest Pesach?

• … ze in de Verenigde Staten kuikentjes in vrolijke kleuren verven

tijdens Pasen?

• … 76% van de mensen die een chocolade konijn opeten, eerst

beginnen bij de oren?

• … ze in het Witte Huis in Amerika sinds 1878 voor de kinderen een

wedstrijdje eieren rollen houden? Ze leggen een ei in het gras en

moeten deze verder rollen met een houten lepel.

6 APRIL 2018
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Oude liedjesOude liedjes
Jimmy Frey – Als ’t ware rozen zijn

Als het ware rozen zijn

Dan zullen ze bloeien

Dan zullen ze bloeien

Als 't ware rozen zijn

Vraag me niet wat later komen zal

Of hoe lang ons sprookje duren zal

Niemand weet wat het lot ons brengt

Daar geen mens de toekomst kent

Als het ware rozen zijn

Dan zullen ze bloeien

Dan zullen ze bloeien

Als 't ware rozen zijn

Vraag me niet zal er steeds zonneschijn

Langs de weg van onze liefde zijn

Of wel eens dan somberheid

't Antwoord krijg je met de tijd

Als het ware rozen zijn

Dan zullen ze bloeien

Dan zullen ze bloeien

Als 't ware rozen zijn

Als 't ware rozen zijn

Als 't ware rozen zijn

7 APRIL 2018



Hans vraagt aan Piet: “Waar ga je dit jaar naar toe met Pasen?”

Piet antwoordt: “Naar Zicht”

“Naar Zicht? Waar ligt dat?”

“Dat weet ik ook niet, maar in de krant stond: Mooi paasweer in Zicht”

*****

Er staan 2 domme blondjes bij het stoplicht.

Zegt de een: "Het is groen."

Zegt de ander na even nadenken: "uhm een kikker?"

8 APRIL 2018
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Sinds enkele maanden woont Nicole Buysens op Het Rozenhof, waar ook haar kleindochter

Katrien werkzaam is.

Nicoles wieg stond in Kwaremont. Ze werd er geboren op 18 februari 1930.

Ze ging naar school tot haar 14de en hielp samen met haar broer op de boerderij van haar

ouders. Als prille twintiger trouwde ze met haar grote liefde Marc Bourgois en woonde in

Ronse. Ook daar werkte ze op de boerderij samen met haar echtgenoot en later ook met haar

zoon André. Er werd gewerkt, veel gewerkt, maar ze deden het graag.

Toen zoon André trouwde, kwam hij naast hen wonen, waardoor hij zijn job kon blijven

combineren met werken op de boerderij. De boerenstiel zit in het bloed, nietwaar? Ook in het

gezin van zoon André kwam er uitbreiding en Nicole kreeg twee kleindochters en een

kleinzoon: Els, Katrien en Wim. Het was voor de kleinkinderen helpen op het veld, spelen

tussen de koeien, varkens en kippen, de beesten voederen en verzorgen, de koeien zien

kalveren… Ja, zelfs ’s nachts tijdens de zomervakanties liet Nicole hen weten wanneer een

koe op het punt stond te bevallen. Ze kwamen allemaal graag kijken en helpen en zagen

nadien de kalfjes opgroeien.

Op het land was het zaaien, planten en oogsten van rogge, bieten, maïs, tarwe, stro… Nicole

werkte ook nog in de moestuin. ’s Morgens vroeg opstaan, elke dag, zeven op zeven, het werk

was nooit af.

Nicoles Leuvense stoof brandde de hele dag door, het was er gezellig en lekker warm. Dé

favoriete plaats van de kleinkinderen om handen en voeten te warmen op koude

winterdagen, smullend van de chocotoffen die er altijd waren.

Nu geniet Nicole van lezen en een gezellige babbel. Ze neemt deel aan de groepslessen Tai

Chi en gym want in beweging blijven, vindt ze zeer belangrijk. Ze geniet van de bezoekjes van

de familie.

Nicole kent nu een rustig leven, maar ze is tevreden en berust. Ze is ook zeer geliefd op Het

Rozenhof en vertoeft er graag in de living onder de mensen.

9 APRIL 2018
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De inhoud van ons christelijk geloof is nochtans goed nieuws, een Blijde Boodschap en het

Paasverhaal is een boodschap van hoop en verrijzenis, van leven en bevrijding, met als kern de

liefde en 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

krijgt.

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 dat

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 wensen we u een “vrolijk” Paasfeest!

– ZALIG PAASFEEST-

Aan het christendom wordt vaak verweten dat het een zwartgallige

godsdienst zou zijn, die de zon in het water niet kan zien schijnen, en het

enkel heeft over lijden en smart, boete, versterving, afzien en zulke dingen.

PASEN

10 APRIL 2018

Liturgische tinten
Pastoraal-



Acht dagen na Pasen waren de leerlingen bijeen, en Jezus kwam in hun midden. Als geschenk

gaf Hij hun vrede en vreugde, en de macht om zonden te vergeven.

Wij geloven ook dat de Heer in de eucharistie in ons midden is, in woord en teken.

Ook nu nog brengt Hij ons zijn Paasgeschenken: vrede en vreugde en kracht van de Geest.

En toch aarzelen en twijfelen wij…

We zoeken zekerheden en vaste gronden.

Het wonder van het geloof leert nochtans dat we de Heer kunnen ontmoeten in elke medemens

hier op aarde.

Telkens als wij elkaar genezen en bevrijden, is het de kracht van de verrezen Heer die machtig

in ons werkt.

GEBED

Laat mij mezelf kennen, laat mij U kennen

en niets begeren dan U alleen.

Laat mij U beminnen en alles doen om U alleen.

Laat mij kleiner worden en U groter

en denken aan U alleen.

Laat ik aan mezelf sterven en leven in U,

en wat mij overkomt, aanvaarden van U.

Laat mij mezelf vervolgen en U navolgen

en altijd verlangen te volgen.

Laat mij mezelf ontvluchten en vluchten tot U,

om zo door U beschermd te worden.

Laat mij mezelf vrezen en u vrezen,

om onder Uw geroepenen te zijn.

Laat mij mezelf wantrouwen en vertrouwen op U

gehoorzamen wil ik omwille van U.

Laat mij aan niets gehecht zijn dan aan U

en arm zijn omwille van U.

Zie naar mij, opdat ik bemin,

roep mij, opdat ik U aanschouw

en U in eeuwigheid smaak.

Heilige Augustinus (4de-5de eeuw)
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Op woensdag 18 april heeft een gemeenschappelijke ziekenzalving plaats in

De Wijngaard om 14u30. Wenst u graag deel te nemen om de ziekenzalving te

ontvangen, laat dit dan weten aan het zorgteam. U en uw familie zijn van

harte welkom.

APRIL 2018



Lief

leed
GEBOORTES

Sil, 5/03/2018, kleindochter Patricia Van Cauwenberge (Het
Rozenhof)

Emiel, 9/03/2018, kleinzoon van Elise Vanovertveldt (Het
Rozenhof)

OVERLIJDENS

Celine De Cubber
Marie-Claire Janssens
Gerard Van halewijn
Robert Stevens
Solange Van De Mergel
Adeline De Henau
Leontine De Vos
Armand Ghijs
Michel Leroy
Monique Limpens
Georgette De Vleeschauwer

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

20/02/2018
21/02/2018
04/03/2018
07/03/2018
07/03/2018
09/03/2018
09/03/2018
11/03/2018
12/03/2018
12/03/2018
18/03/2018

12

TER INFO:

Volgend praatcafé dementie :

12/04/2018 om 19u30

Zaal ’t Eeckenhof, Sint Jozefplein 9 te Oudenaarde

Thema: 'Voorafgaande zorgplanning: hoe begin ik eraan?'

APRIL 2018



Fit en gezond

Je bent de
uitdaging
aangegaan,
super!

Week van de valprenventie, van 23 tot 29 april

2018

“Blijf in beweging, doe het veilig”

Vallen maar toch doorgaan:
Vele mensen denken dat vallen onvermijdelijk hoort bij het ouder

worden en niet kan voorkomen worden. Dit is een misverstand.

Eén op de drie 65-plussers valt minstens één keer per jaar. Deze

valincidenten hebben soms ernstige gevolgen. Een valpartij kan

echter leiden tot breuken en andere lichamelijke letsels zoals

bijvoorbeeld snijwonden.

Maar door in beweging te blijven en mits enige aanpassingen

kunnen we de valincidenten drastisch doen dalen. Een andere

misvatting is dat je er niets kan aan doen, niets is minder waar.

Je bent immers nooit te oud om te starten met

valpreventiemaatregelen!

Oorzaken van vallen:

Lichaamsgebonden oorzaken

• leeftijd en geslacht

• verminderde spierkracht

• problemen met evenwicht

• een te lage bloeddruk

• urinaire incontinentie

• slecht zien

Een val is immers snel gebeurd. Gelukkig kan je het risico op

vallen eenvoudig verkleinen. Gewoon, met wat kleine

aanpassingen in je kamer en aandacht voor je conditie en

gewoontes. Immers, hoe ouder je wordt, hoe groter de kans om

te vallen. Doe mee met de wekelijkse turnles. Stap zelf eens rond

in het WZC. Zorg ook voor goed gesloten schoenen, die voldoende

steun geven. Tevens nodigen we jullie uit om deel te nemen aan

activiteiten tijdens de valpreventieweek, dus hou de

activiteitenkalender in het oog.

13

BEWEEG EN LEEF!

Beginpositie
Leg een handdoek op de
vloer. Ga op een stoel zitten
en zet jevoet op de
handdoek.
Beweging
Probeer met je tenen de
handdoek te krullen en
daarna te spreiden.
Hou je hiel tijdens deze
oefening stevig op de grond.
5 x links en 5x rechts

Eindpositie
Zet je voeten terug op een
neutrale manier op de grond.

Omgevingsgebonden oorzaken:

• losliggende snoeren of

andere draden

• onvoldoende verlichting

• losliggend tapijt

• rondslingerende schoenen

• een overvolle kamer

APRIL 2018



DeMEN(S)tieDeMEN(S)tie
Op de sociale media zie je tegenwoordig tijdens het scrollen wel eens een mooie pakkende

tekst of gedicht passeren. Dit gedicht over Alzheimer stond de voorbije maand op internet.

Wanneer ik ga dwalen,

laat me dan gaan.

Dwing me niet te zitten,

laat me lopen en staan.

Wanneer ik vraag om mama,

zeg me niet dat ze dood is.

Hou me vast, reik me de hand,

en vraag me naar haar naam.

Wanneer ik boos ben,

wil ik geen Dipiperon of Haldol;

Luister naar me, hoor mijn stem,

neem de tijd en doe me een lol.

Wanneer ik niet meer eten wil,

is dat niet omdat ik geen honger heb.

Ik ben vergeten hoe het moet,

help me herinneren, laat zien hoe jij dat doet.

Wanneer ik niet wil dat je me helpt

met wassen en kleden;

is dat niet omdat ik vies wil zijn,

maar omdat ik je aanbod ben vergeten.

Wanneer jij steeds herhaalt wat je gaat doen,

me waarschuwt wat er gaat gebeuren,

zonder over mijn weerstand te zeuren,

krijg je straks misschien wel een zoen!

Wanneer jij je inleeft in mij,

met geduld uitzoekt wat ik bedoel,

wie weet kom je er dan achter

hoe ik me echt voel.

Ik heb een ziekte, zoals je weet,

Alzheimer schijnt het te heten.

Nu weet ik dat nog,

morgen ben ik het alweer vergeten….

14 APRIL 2018
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'Woar is den tijd'

Op 1 maart zijn wij binnen ons jaarthema ‘Woar is den tijd’ met een nieuw thema

‘mijnen télévies’ gestart.

De opkomst van de tv bracht de wijde wereld in huis en gaf een nieuwe vorm van

vertier. De showbizz! In de maand maart hebben wij al heel wat activiteiten gedaan

rond dit thema. In april zetten we deze trend verder.

Als we denken aan bekende showbizz-artiesten van in de jaren ’60, is er de grote

doorbraak van Marc Dex, die bekend werd toen hij in ’67 deelnam aan het gekende

programma Canzonissima. Marc Dex is trouwens de broer van Juul Kabas en de

vader van Barbara Dex! Barbara Dex zingt momenteel de bekende liedjes van haar

vader en dit in een eigentijdse versie. Dit niet alleen als eerbetoon aan haar vader

maar ook ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag.

We hebben ons 'Woar is den tijd'-jaar opgedeeld en de volgende thema’s hebt u

nog te goed:

Mei/juni: Mijn Eerste/Plechtige Communie

Juli/Augustus: Mijn meest memorabele vakantie

September/oktober: Mijn eerste auto

November/december: Mijn eerste werk

Jaarthema
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Week van de valpreventie 23 t.e.m. 29 april 2018

Ook dit jaar nemen we deel aan de week van de valpreventie.

Het thema van dit jaar is : “BLIJF IN BEWEGING, DOE HET VEILIG.”

In ons woonzorgcentrum zullen we tijdens deze week een uitgebreid programma aan

bewegingsactiviteiten aanbieden.

We laten jullie dan kennismaken met veilige oefeningen om zowel het evenwicht, de

spierkracht, de lenigheid als de uithouding te verbeteren.

Het wordt een gevarieerd aanbod van groepsactiviteiten, denk aan turnen, Tai Chi, een

gezondheidswandeling… en van individuele trainingsvormen zoals het afwerken van een

hindernissenparcours, valpreventietesten….

Daarnaast zal er ook aandacht worden besteed aan het herkennen van valrisicofactoren : zien

jullie nog goed, word je duizelig bij het rechtstaan?

Belangrijk is het dragen van goed schoeisel. We adviseren goed passende, voldoende brede

schoenen met een platte zool die uw voeten goed omsluiten en een goede ondersteuning

bieden.

Hebben jullie angst om te vallen ? Bespreek het met de kinesitherapeuten en wij geven jullie

tips om hieraan te werken.

Kortom, hou deze week in de gaten en onthou: BLIJF IN BEWEGING EN VERMIJD VALLEN.

MaandthemaMaandthema
Doe met ons mee!

16

Iedereen kent natuurlijk nog het Rad van Fortuin, het spelprogramma

die op VTM gepresenteerd werd door Walter Capiau en Aurore. De

eerste alevering werd op 2 februari 1989 op VTM uitgezonden. Ook wij

spelen het Rad van Fortuin op iedere afdeling. Hopelijk kiezen jullie de

juiste letters en vinden jullie het woord.

APRIL 2018



Vernieuwen cafetaria

Rita Quina

Yvonne Ysebaert

Marthe Van Den Daelen

Anna Roobroeck
Germaine Kindt
Antoinette Nachtergaele

Annie Roos

Marcella Erauw

Lucie Gosseye

Anna Delcourt

Denise Van Trimpont

APRIL

De jarigen van april worden gevierd op 24 april in De Wijngaard met een muzikaal

optreden.

Proiciat aan:

11/04/1950

15/04/1931

18/04/1922

18/04/1928

19/04/1926

21/04/1921

21/04/1942

23/04/1924

24/04/1932

29/04/1932

29/04/1926

17

Jullie hebben het wellicht al gemerkt. De verbouwingen aan de

cafetaria zijn begonnen. Er is reeds een nieuwe koelkast geplaatst.

In de week van 9 tot 13 april zal de toog worden vernieuwd.

Omwille van de werken zijn we genoodzaakt de cafetaria te sluiten

om jullie nadien nog beter van dienst te kunnen zijn. Alvast bedankt

voor jullie begrip.

APRIL 2018

We vieren mee met...



22 februari: HANDWERKCLUB

Kom naar Ter Tulpen een uurtje creatief breien, haken of borduren. We maken er een

gezellige namiddag van. Een potje kofie hoort erbij!

16 april: CONTACTKOOR

12 april: HANDWERKCLUB

Oude folkloremuziek mag je deze keer verwachten in het contactkoor. Geniet ervan!

Op 26 april vindt de modeshow plaats met zomerkledij, getoond op de catwalk. Nadien kan

je deze kopen, dus neem je portemonnee maar mee!

16 april: BINGO

Wie graag geniet van leuk gezelschap en lekker eten, kan naar de feestmaaltijd komen op

dinsdag 17 april.

Kom je geluk wagen tijdens de bingo. Wie niet waagt, niet wint...

17 april: FEESTMAALTIJD

Trek je dansschoenen aan want op 24 april vieren we de jarigen van de maand april met

vrolijke muziek, kofie en gebak!

WAT HEEFT DE TOEKOMST IN PETTO?

• Op 8 mei is er een muzikaal optreden van Paul Vincke.

• Op 15 mei zijn jullie welkom op de feestmaaltijd in De Wijngaard.

• We gaan op bedevaart naar D’Hoppe op 17 mei. Nadien sluiten we af met een kop kofie

en stukje taart in De Wijngaard. Ga je graag mee? Nodig je familie uit en geef een seintje

aan het animatieteam.

• Op 18 mei is er een infonamiddag omtrent dementie. Weet je graag als familielid wat

meer over dementie, schrijf je dan in voor dit georganiseerd infomoment bij Ilse Anssens

(referentiepersoon dementie).

Op 20 april kunnen jullie aanschuiven aan ons paasontbijtbuffet met heerlijke kofiekoeken,

lekker beleg en een versgebakken eitje. Meer moet dat niet zijn!

20 april: PAASONTBIJT

24 april: VERJAARDAGSOPTREDEN
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26 april: MODESHOW

23 - 29 april: WEEK VAN DE VALPREVENTIE

Doe mee aan de gezondheidswandeling op 27 april en proef van onze overheelijke smoothie.

APRIL 2018



ZOEK DE 7 VERSCHILLEN

Zoek de volgende woorden:

APRILGRAP
APRILVIS

BLOEMBOLLEN
BLOESEM
GRILLEN
GROEN

KLOKKEN
KUIKENS
LACHEN

LAMMETJES
LENTE

MOPJES
NARCISSEN

NESTJES
PAASEI

PAASFEEST
PAASHAAS

TULPEN
VOGELTJES

ZON

Train je brein

Oplossing op zijn kop:

WOORDZOEKER
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