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DE BESTE WENSEN

Traditioneel spreken we op nieuwjaar onze nieuwjaarswensen uit. We wensen elkaar het allerbeste

voor het komende jaar. Dit jaar zal het anders zijn dan anders. Toch is het belangrijk onze wensen

uit te spreken. We kijken uit naar betere tijden. 2021 wordt vast en zeker een fantastisch jaar!

Zoals de ouden vroeger zeiden

een jaar daar moet je je leven niet aan wijden.

Daarvoor is het te kort.

Geniet en zorg dat al het goede

ook in dit nieuwe jaar.

te vinden is bij elkaar

Het is ons gelukt,

we hebben weer een nieuw jaar geplukt.

Dat kunnen we kneden zoals we willen.

Een jaar vol grillen

of een jaar van liefde en zon

wordt ook bepaald hoe jij het jaar begon.

Alweer een nieuw jaar,

valt het mee of wordt het zwaar?

Een vrolijk en gelukkig jaar

zonder zorgen weliswaar

dat wensen we elkaar

Het wordt een nieuw begin,

we vliegen er weer eens in

met nieuwe moed,

met geluk en voorspoed.

Gezond en vrolijk

zien we 2021 tegemoet!

We wensen jullie erg genegen

zoveel geluk en zegen

als er zijn druppels in de regen.

Een gelukkig en gezond 2021!

JANUARI 2021
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Koken, bakken,
drinken, eten,

bewegen, lachen,
samenzijn...

Ook in corona tijden
genieten we!!!

JANUARI 2021
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…oud en nieuw de oudste feestdag is? Deze nieuwjaarsviering is maar liefst 4000 jaar oud.

…vroeger de maand maart de eerste maand van het jaar was? De maanden januari en februari

bestonden toen nog niet. Een jaar had toen dus maar tien maanden. Julius Caesar bepaalde in

46 v. Chr. dat 1 januari de eerste dag van het jaar moest zijn.

…het land Samoa (ligt onder Hawaï) als eerste land nieuwjaarsdag viert? Wanneer het in Samoa

middernacht is, is het in België nog maar 11:00u in de ochtend.

…er jaarlijks ongeveer 9 miljoen lessen champagne worden gekocht? 95% van de 9 miljoen

lessen wordt echter pas in de laatste week van het jaar geopend.

…vuurwerk oorspronkelijk werd afgestoken om boze geesten weg te jagen? Op deze manier

kon men fris en rein het nieuwe jaar beginnen. Tegenwoordig is dit natuurlijk niet de

voornaamste reden, maar genieten we gewoon van al het mooie en bijzondere vuurwerk.

…de populairste voornemens die ieder jaar terugkomen de volgende zijn: meer tijd met familie

en vrienden doorbrengen, meer sporten en afvallen/op dieet gaan?

…er vorig jaar liefst 4700 zwemmers het koude noordzeewater trotseerden? Ze deden mee aan

de traditionele 'Nieuwjaarsduik' in Oostende.

…het geven van cadeaus en offers in de decembermaand een oude traditie is? Dit zien wij nu

terug in sinterklaascadeaus, kerstpakketten en nieuwjaarswensen. De cadeaus hebben als

oorsprong het gunstig stemmen van het lot: "Wie goed doet, goed ontmoet".

…het verbranden van kerstbomen ook een nieuwjaarstraditie is? De nieuwjaarsvuren die je nu

ziet als kerstboomverbrandingen moesten het oude jaar

vernietigen en de komst van het licht moest het nieuwe jaar

onderstrepen.

JANUARI 2021
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Oude liedjesOude liedjes
Jan De Wilde – Eerste sneeuw

Ik werd heel langzaam wakker, ik wreef m'n ogen uit

Ik werd heel langzaam wakker, ik wreef m'n ogen uit

Ik kon het niet geloven, maar voor de vensterruit

Viel zacht naar beneden, de eerste sneeuw

M'n mama kwam naar boven, 't is tijd om op te staan

M'n mama kwam naar boven, kom trek je kleren aan

Mama, lieve mama, kijk eens naar benee

Ga je met me mee, in de eerste sneeuw

Kijk eens naar omhoog en kijk de lucht is grijs en zit vol vlokken

'k Wou dat dit kon blijven duren, dat het nooit meer zou stoppen

'k Voel me zo gelukkig in de eerste sneeuw

'k Voel me zo gelukkig in de eerste sneeuw

Waar is m'n wollen muts nu, waar is m'n dikke sjaal

Waar is m'n wollen muts nu, waar is m'n dikke sjaal

En ergens in de kelder ligt toch nog die slee

Papa moet me duwen door de eerste sneeuw

Kijk eens naar omhoog en kijk de lucht is grijs en zit vol vlokken

'k Wou dat dit kon blijven duren, dat het nooit meer zou stoppen

'k Voel me zo gelukkig in de eerste sneeuw

'k Voel me zo gelukkig in de eerste sneeuw

Nu twintig jaren later, heb ik geen zin om op te staan

Nu twintig jaren later, kijk ik weer uit het raam

M'n mama zal niet komen, m'n mama is lang dood

Ze ligt al lang beneden, in de eerste sneeuw

Kijk eens naar omhoog en kijk de lucht is grijs en zit vol vlokken

'k Wou dat dit kon blijven duren, dat het nooit meer zou stoppen

'k Voel me zo alleen in de eerste sneeuw

'k Voel me zo alleen in de eerste sneeuw

In de eerste sneeuw

In de eerste sneeuw

In de eerste sneeuw

In de eerste sneeuw

JANUARI 2021
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Twee gekken ontsnappen uit het gekkenhuis, ze zijn in jaren niet meer buiten geweest en weten

dus niet goed waar naartoe. Ze besluiten om het treinspoor te volgen. Na een uur of zo zegt de

ene tegen de andere: "Amai, die trappen zijn vermoeiend!"

Zegt de andere: "Die trappen, dat is nog niks, maar die lage leuningen maken me kapot!"

*********

Tanden

Het huis van een oude dame staat in brand. Een brandweerman komt haar halen en zegt: "Nog

even de tanden op elkaar, we zijn bijna beneden."

De dame antwoordt: "Oei, dan moeten we terug. Mijn gebit ligt nog op mijn nachtkastje!"

JANUARI 2021
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Irène is geboren op 3 september 1940 te Mere.

Ze groeide op met haar 7 jaar oudere broer Romain, die is reeds overleden.

Irène is tot haar 14e naar school geweest, daarna is ze beginnen werken in een

textielfabriek in de Pontstraat in Aalst (VZW De Nayer).

Ze maakte er grote bobijnen op een spoel, deze werden op het einde van de dag

opgehaald voor de weverijsector. Ze werd betaald per kilogram afgewerkt product. Hoe

sneller je werkte, hoe meer geld je kon verdienen.

Dit werk heeft ze 3 jaar gedaan tot de fabriek failliet ging.

Daarna heeft ze nog in verscheidene fabrieken gewerkt, o.a voor kousen, handschoenen

en in een schoenenfabriek. Bij deze laatste moest ze de schoenonderdelen aan elkaar

vast maken, zoals de zijkanten wat niet machinaal kon gedaan worden. Dit deed ze niet

zo graag en is uiteindelijk in de meubelsector begonnen. Daar leerde ze haar echtgenoot

Felix kennen. Zij schuurde de meubels en hij was meubelspuiter. De Belgische irma

noemde Imexcotra, deze produceerde in de jaren '50 en '60 designmeubels, ze lieten zich

inspireren door Scandinavië.

Op haar 20e trouwde ze en bleef ze nog even bij haar ouders inwonen. Ze kregen 2

zonen. Na de geboorte van hun 1e zoon zijn ze om privacy redenen alleen gaan wonen.

Eveneens in Mere, niet zo ver van de ouderlijke woonst.

Ze hadden er een tuin met groenten en fruit voor eigen kweek. Ze was een grote

dierenvriend en had een hond Snoopy.

Daar ze een moeilijke thuissituatie hadden met de kinderen werd ze huismoeder.

Qua hobby's deed ze vooral huishoudelijke taken en de zorg voor de kinderen.

Reizen had ze door omstandigheden niet zoveel tijd voor. Vroeger ging ze wel met haar

jongste zoon naar Oostenrijk en met de bus ging ze naar Lourdes.

Omdat ze niet over een rijbewijs beschikt, ging ze overal met de iets of de bus naartoe.

Bedankt voor de ijne babbel!!!

Irène Van Mol
Geboren op 03/09/1940
in ons WZC sinds 07/09/2020

JANUARI 2021
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Het einde van het ene jaar en het begin van het nieuwe

jaar wordt door de geschiedenis heen al heel lang door

verschillende volkeren en culturen gevierd.

Vaak zag én ziet men zo’n nieuw begin als een periode

van vruchtbaarheid, nieuw leven, nieuwe kansen en

mogelijkheden.

Door die nieuwe periode van vruchtbaarheid werd het

nieuwe jaar vroeger vaak gekoppeld aan de lente, zoals

bij de Romeinen en de Babyloniërs. Voor de

Egyptenaren was het moment dat de Nijl voor het eerst

buiten zijn oevers trad, gekoppeld aan een nieuw begin.

De Romeinen waren diegenen die bepaalden dat 1

januari voortaan de eerste dag van ieder nieuw jaar was.

Dit werd in het jaar 46 voor Christus door Julius Caesar

ingesteld.

Traditioneel spreken we op nieuwjaarsdag onze nieuwjaarswensen uit, maar dat mag uiteraard

ook heel de januarimaand.

Het voorbije jaar heeft zich gekenmerkt door een memorabele situatie die niemand eerder heeft

meegemaakt.

Het Coronavirus heeft een enorme impact gehad in 2020 en hopelijk kunnen we in 2021 weer

verder met ons 'gewone' leven.

ONZE BESTE WENSEN!

JANUARI 2021
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1 januari is het feest van Maria, Moeder van God

Maria, dochter van HH. Joachim en Anna, wordt op 1 januari vereerd als Moeder van God. Deze

dag is in 1967 ingesteld als 'Internationale Dag van de Vrede'.

Bij het begin van het nieuwe jaar is het gepast dat we Maria bekijken als voorbeeld van het

belang dat het moederschap voor de

mensheid heeft.

Laten wij, met Maria, bij het begin van dit

nieuwe jaar, de Heer om zijn zegen vragen

over ons allen.

Moge Gods hand voor u zijn, om u de weg te

wijzen. Achter u, om u te beschermen. Onder

u, om u op te vangen. Boven u, om u te

zegenen.

Blijf geloof en hoop altijd houden in de toekomst. Ooit zullen deze pijnen voorbij zijn. Want een

oud spreekwoord zegt ons: “Na regen komt zonneschijn”…

Weer is een jaar ons leven gepasseerd.

Wat hebben we in die 365 dagen niet alles geprobeerd:

gegeven, genomen of geleend…

Iedere glimlach, iedere traan

verandert daar nooit meer iets aan.

Het is ons gelukt.

We hebben weer een nieuw jaar geplukt.

Dat kunnen we kneden zoals we willen.

Een jaar vol grillen

of een jaar van liefde en zon,

wordt ook bepaald hoe jij het jaar begon.

Waar zouden we zijn zonder vriendschap?

In een wereld koud en kil,

dat maakt ons heel even stil...

Als slot van een wervelend jaar,

aan de start van een heel nieuwe jaar

staan we even stil

bij onze vriendschap.

Want die willen we ook de komende vier kwartalen

vol genegenheid en warmte vertalen.

JANUARI 2021



12

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

Lief
&

leed

19/11/2020: Jeanne Fleurinck

09/12/2020: Dooms Paul

16/12/2020: Gilbert Verloo

18/12/2020: Vindevogel Eric

VEEL BETERSCHAP AAN:

Lieve Hautman ( zorgkundige stil geluk)

Annemie D'Haese (Zorgkundige Morgendauw)

WELKOM:

Fermon Emilienne ( Morgendauw)

NIEUWE MEDEWERKERS:

Liesebeth Smekens (morgendauw)

PROFICIAT:

Proiciat aan Emily De Bruyn ( zorgkundige morgendauw) en partner met de geboorte van hun

dochtertje, Valentina.

JANUARI 2021
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Fit en gezond

Je bent de
uitdaging
aangegaan,
super!

Beweeg en leef!

Deze oefening helpt bij het

mobiliseren van je rug.

Beginpositie:

Kruis je armen voor je borst.

Voeten in lichte spreidstand

(schouderbreedte). Bekken

kantelen zodat we een

vlakke rug verkrijgen.

Beweging:

Zonder het bekken te

bewegen, worden de

schouders van links naar

rechts gedraaid. Hou je

hoofd stil en blijf recht voor

je kijken.

Eindpositie:

Kom terug met je romp naar

voor en bekken in

natuurlijke houding.

.

De donkere maanden:
somberheid of neerslachtigheid

In deze donkere maanden en in de huidige tijden kunnen

senioren vaak te kampen hebben met somberheid of

neerslachtigheid. Deze aandoeningen zijn van tijdelijke aard en

liggen in de lijn van een depressie maar is het niet. Deze kennen

een dunne grens maar kunnen min of meer op de zelfde manier

behandeld worden.

Kenmerken zijn:

• geen interesse in dagbesteding

• meer of minder eten

• meer of minder slapen

• gevoelens van nutteloosheid

De voornaamste oorzaken zijn:

• verminderde sociale contacten

• medicatiegebruik

• een verlies of tegenslag die men moeilijk kan verwerken

• een ingrijpende gebeurtenis

Wat kan je er aan doen?

• praten over je gevoelens

• zoek troost bij een vertrouwenspersoon

• geniet van de kleine dingen

• beweeg voldoende

• zorg voor een goede dag-structuur en hou je eraan

• leer ook “neen” zeggen

• praat erover met uw

huisarts

JANUARI 2021
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DeMEN(S)tieDeMEN(S)tie

“Wil je even vragen of ze ook aan het raam komt zwaaien?” vraagt de dochter met een trieste

stem. “ En zeg maar dat ik er ook 2 doosjes van haar lievelingskoekjes van Jules Destrooper

heb bijgedaan.” In de ene hand hou ik een zak met wasgoed, in de andere hand krijg ik een zak

met voedselwaren toegestopt. Mijn hart schreeuwt bijna dat ze gerust mag meelopen, mijn

verstand weet wel beter. De maatregelen liegen er niet om. Ik draai me om en loop de gang in.

Goed wetende dat de dame die op dit moment het onthaal verlaat heel even wou dat ze in mijn

schoenen stond.

Mijn hart breekt. Zo gaat het de hele dag door. Alweer iemand voor het raam, een reeks

handkusjes en een aantal zwaaien later sta ik terug in de leefruimte. Twee waterige ogen

bedanken me. We ervaren niet allemaal hetzelfde, we voelen 'het' wel allemaal. De dag is nog

niet ten einde. Het was nog maar de eerste waszak van de dag. Maatregelen en regels. Het is

wat. Dat ze nodig zijn, daar twijfelen we niet aan. Waar in het begin van 2020 het vervloekte

virus nog heel ver weg was, is het nu 3 maanden later heel dichtbij. Elkeen van onze bewoners

en families is uitzonderlijk, elk met hun eigen situatie. Uitzonderingen maken de regel. Regels

zijn nodig. Geen uitzonderingen dus. Mijn hart breekt alweer. Bam! Keiharde regels in een

omgeving die huiselijk en open zou moeten zijn.

De dag vordert. Kaartjes komen binnen. Brieven met charmante kindertekeningen in vrolijke

kleurtjes. Er wordt gebabbeld, vooral over dat vreselijke virus. Honderden malen wordt me

gevraagd wanneer dit over zal zijn. Er worden dutjes en activiteiten gedaan maar er wordt

vooral ook veel gelachen. Het leventje hier in ons woonzorgcentrum kabbelt op de één of

andere manier hoe dan ook toch gewoon voort.

Ik bedenk dat we het, ondanks alles, eigenlijk zo slecht nog niet hebben: medebewoners, m’n

lieve collega’s, … er zijn nog mensen om ons heen. Ondertussen ligt een goede vriend te

vechten voor z’n leven in het ziekenhuis. M’n gedachten dwalen af. Toch mogen we de moed

niet verliezen. En de solidariteit. Waar mensen voor mensen zorgen, is er altijd hoop! En het zit

vaak in de 'kleine dingen'. Bijvoorbeeld in een klein tekstje van mijn gevoelens en gedachten uit

de voorbije periode.

Deze is voor al onze bewoners, families en vrienden en vooral voor al m’n schitterende collega’s

die de voorbije maanden het beste van zichzelf gaven. Jullie zijn één voor één helden.

Samen tegen corona, samen voor onze bewoners. Op naar een ander, beter 2021!

Ilse Anssens, Referentiepersoon dementie Sint- Franciscustehuis

JANUARI 2021
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Wanneer ik ga dwalen,
Laat me dan gaan

Dwing me niet te zitten,
Laat me lopen en staan.

Wanneer ik vraag om mam,
Zeg me niet dat ze dood is

Houdt 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, doe me eens 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 kleren

Is het niet omdat ik vies wil zijn,
Maar omdat ik je aanbod ben vergeten.

Wanneer jij steeds herhaalt wat jij 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.

"Een gedicht die onze adjunct, Johannes Cantaert wou delen..."

JANUARI 2021
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VLAAMSE HUTSEPOT OP

GROOTMOEDERS WIJZE

INGREDIENTEN:

• 250 gram Rundsvlees

• 250 gram Lamsvlees

• 6 stuks Varkensworst

• 1 Varkenspoot

• 1 Varkensoor

• 1 Varkensstaart

• 3 Winterwortelen (in schijfjes)

• 1 stengel Selder (ijngesneden)

• 1 stuk Prei (ijngesneden)

• 2 Ajuinen (ijngesneden)

• 2 Rapen (ijngesneden)

• 20 Spruitjes

• 1/2 Savooikool (ijngesneden)

• 8 Aardappelen (in grote stukken)

• peper en zout

• Kruidentuiltje

BEREIDINGSWIJZE:

Fruit de ajuinen aan in wat Solo in een grote kookpot.

Leg er al het vlees boven op en voeg water toe tot alles onder staat.

Flink kruiden met peper en zout. Voeg het kruidentuiltje toe.

Laat 30 min koken en schuim af indien nodig. Voeg al de groenten (behalve de aardappelen)

toe en laat 90 min pruttelen.

Doe er de aardappelen bij en laat nog eens 45 min sudderen.

Verwijder het kruidentuiltje en kruid bij indien nodig.

Serveren in diepe borden.

RECEPT

JANUARI 2021
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We vieren mee met...

STIL GELUK:

geen jarigen deze maand!

MORGENDAUW:

20/01/1934: Cooreman Marie-Louise

DE PASTORALE:

05/01/1925: Vandermeeren Irene

10/01/1930: Van Impe Marie-Louise

14/01/1936: Goeman Mariette

22/01/1939: Hoorebeeck Eveline

23/01/1944: D'Haeseleer Simonne

24/01/1941: Hunninck Henri

27/01/1938: De Schrijver Anna

De jarigen van januari worden gevierd op 20 januari op de afdeling.

Proiciat aan

JANUARI 2021
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JANUARI

5 januari: NIEUWJAARSDINER

Op 5 januari gaan we klinken op het nieuwe jaar!

Het keukenteam gaat onze smaakpapillen verwennen met een heerlijk menu.

Allen welkom om 11u in de leefruimtes.

8 januari: KOFFIEKLETS

Iedereen van morgendauw wordt verwacht om 14u in de leefruimte voor de kofieklets met

iets heerlijk erbij.

19 januari: KOOKNAMIDDAG

We bakken allerlei lekkers voor het verjaardagsfeest van 20 januari.

20 januari: VERJAARDAGSFEEST

Allen welkom op het verjaardagsfeest vanaf 14u.

27 januari: KOOKNAMIDDAG

We maken in de namiddag de originele tatjespap, allen welkom!

28 januari: KOOKNAMIDDAG

We maken tiramisu om 14u en smullen ervan de dag erna tijdens de kofieklets.

JANUARI 2021
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Train je brein

OPLOSSING OP ZIJN KOP

Vul de tekst aan:

Drie koningen, drie koningen, geef mij …………………………….

Mijnen ouden ……………………………………………

Ons ………………………………….. weten

Ons vader …………………………………………………….....…geteld!

een nieuwe hoed/ is versleten/ moeder mag

het niet/ heeft het geld op de rooster
Gelukkig nieuwjaar
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