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Aanvaard elke nieuwe dag als een geschenk,

als een gave

en zo mogelijk als een feest!

Sta ’s morgens niet te laat op!

Kijk in de spiegel,

en lach tegen jezelf

en zeg "goede morgen" tegen jezelf,

dan ben je een beetje geoefend

om het ook tegen anderen te zeggen!

Als je de ingrediënten kent,

kun je ze zelf maken

even goed als dagelijkse soep.

Neem een grote portie goedheid,

doe er link wat geduld in,

geduld met jezelf,

geduld met anderen.

Vergeet dat tikkeltje humor niet,

om de tegenvallers te verteren.

Meng er een behoorlijke dosis werklust in

en giet over alles een gulle lach

en je hebt

de zon van de dag!

We hopen jullie allen te kunnen laten proeven van de zomerse geneugten door jullie mee

te nemen op reis, door te zien, proeven, spelen, horen,… ook al blijven we thuis.

Een ijne zomer toegewenst met vele warme dagen en voldoende verkoeling!

DE ZON VAN DE DAG
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…ijs al eeuwenlang wordt gegeten? Alexander de Grote liet het uit de bergen halen, omdat het zijn

drankjes zo ijn koelde. De Romeinse keizer Nero diende sneeuw uit de bergen op met honing en

fruit tijdens zijn banketten.

…de ontdekkingsreiziger Marco Polo het recept voor de voorloper van het hedendaagse ijs tijdens één

van zijn reizen heeft meegenomen naar Italië? In de 13e eeuw vertrok hij naar China en kwam daar

in aanraking met een mengsel van ijs en siroop, wat later sorbet werd genoemd.

…het eerste roomijs in Parijs zou zijn gemaakt? Maar wél door een Siciliaan. Hij creëerde een bevroren

mengsel van melk, eieren, room en boter voor zijn Café Procope. Deze zaak uit 1686, één van de

oudste cafés van Parijs, is nog altijd geopend.

…er ontelbaar veel ijssmaken bestaan? IJsmakers lijken nooit te stoppen met het bedenken van

nieuwe smaken. Toch zitten er soms ietwat vreemde tussen, zoals ijs met de smaak van haring, drop,

bacon, bier, paardenvlees, blauwe kaas, pizza en nog veel meer!

…je gemiddeld 50 keer moet likken voordat je één bolletje van een

bolletjesijsje op hebt?

…er wereldwijd per jaar ongeveer 1 miljard Magnums worden verkocht?

… vroeger in rijkere huishoudens voedsel met behulp van ijs werd gekoeld, vandaar de term: ‘ijskast’.

Later kwam pas de moderne koelkast voor iedereen te koop.

…de uitvinding van het hoorntje eigenlijk een (on)gelukje was? Tijdens de wereldtentoonstelling komt

een ijsmaker ineens zonder kartonnen houders te zitten, dus moest hij wat nieuws bedenken.

Verderop zag hij een wafelverkoper staan en hij besloot de wafelmix in een hoorntjesvorm te gieten.

Het ijshoorntje was geboren!

…in Nieuw-Zeeland jaarlijks het meeste ijs wordt gegeten? Zo’n 28 liter per persoon per jaar!

…in Australië het grootste bolletje ooit werd gemaakt? De aardbeienbol woog zo’n 1.365 kilogram! Net

zo zwaar als een gezinsauto.

… Ben Cohen, de ijsmaker van Ben en Jerry’s, opmerkelijk genoeg een reukstoornis heeft? Daarnaast

is ook zijn smaakvermogen verminderd. Om dit te compenseren, voegde hij stukjes fruit en chocolade

toe aan het ijs. En laat Ben & Jerry’s daar nu juist bekend om zijn geworden!
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Oude liedjesOude liedjes
Sam Gooris - Laat het gras maar groeien

Elke zomer weer hetzelfde liedje, het begon al in mijn kindertijd

Elke zaterdag riep vader hé dag Sam, 't wordt tijd dat je 't gras af rijdt

Al men vrienden waren aan 't genieten, van vakantie en het mooie weer

En ik liep daar te zweten als een beek, ik dacht dit is de laatste keer

Wow, laat het gras maar groeien, laat het gras maar groeien

Laat het gras maar groeien, rijd het nooit meer af

Laat het gras maar groeien, laat het gras maar groeien

Nee ik rijd het nooit meer af

Al men vrienden reden met een brommer, en ik zei vader ik word nu 16

Krijg ik dan ook zo'n prachtig racemachien, m'n vader zei we zullen zien

Maar mijn moeder vond dat te gevaarlijk, ze zei ik heb iets veel beter gezien

Dus op de tiende april viel ik omver, daar stond een turbo grasmachien

Wow, laat het gras maar groeien, laat het gras maar groeien

Laat het gras maar groeien, rijd het nooit meer af

Laat het gras maar groeien, laat het gras maar groeien

Nee ik rijd het nooit meer af

En in de liefde was het ook niet alles, want alle meisjes waarmee ik begon

Die hadden één voor één dezelfde droom, een huis met een immens gazon

Ik dacht dat kan toch niet meer waar zijn, ik verhuis nog eens naar de woestijn

Want iedereen loopt hier met een grascomplex, en niemand luistert naar mijn refrein

Nee

Men vader zei je moet karakter kweken, het wordt tijd voor een vakantiejob

Bij K.V. Mechelen mag jij het gras afdoen, de hemel viel toen op mijn kop

Na al die jaren ben ik allergisch, geen enkele dokter weet nog wat te doen

Ja elke mens elke vogel elke vis, die zie ik nu voortaan in 't groen

Nee

Laat het gras maar groeien, laat het gras maar groeien

Laat het gras maar groeien, rijd het nooit meer af

Laat het gras maar groeien, laat het gras maar groeien

Nee ik rijd het nooit meer af

Nee ooh nee, ik rijd het nooit meer af
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"In ons zwembad zijn 3 zwembaden: één met warm water,

één met koud water en één zonder water."

"Waarom een zonder water?"

"Voor mensen die niet kunnen zwemmen!"

***********

Waarom heeft een dom blondje nooit een ijsblokje in de keuken?

Antwoord: Omdat ze het recept niet kent.

***********

Jantje mag bij zijn oma en opa gaan slapen.

Als hij naar bed gaat, vraagt hij aan opa: “Opa, ben jij van karton?”

Opa antwoordt dat hij niet van karton is. “Oma, ben jij dan van karton?”

“Nee Jantje, waarom vraag je dat?”

“Mijn papa zei dat ik bij twee oude dozen ging slapen vanavond …”
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Theresia de Neef is geboren op 26 mei 1928. Zij is nu 94 jaar oud.

Zij was enig kind en is grootgebracht door haar grootouders in Lede.

Ze was 12 jaar toen de oorlog begon.

Ze is op haar 14 jaar beginnen werken. Ze maakte 'Kollen' van herenhemden.

In 1948, op 19 jarige leeftijd, is ze getrouwd met Georges. Georges was elektricien.

Samen kregen ze een dochter, Annie. 12 jaar later werd ook hun zoon, Marc, geboren.

Zij woonden toen in Brussel.

In 1985 zijn ze terug naar Lede komen wonen.

Zij werkte toen op het ministerie van Binnenlandse zaken in Brussel.

Nu heeft ze 1 kleindochter, 1 kleinzoon en 1 achterkleinkind.

Haar echtgenoot is overleden in 1997.

In 2007 is ze hier, naar de lats, komen wonen. Daar heeft ze 15 jaar gewoond.

Sinds mei is Theresia naar het WZC verhuisd.

Haar leuze is: ' Ik hoop nog lang te leven, want ik leef graag en ik probeer positief te denken.'

Een mooie babbel, dank je wel!

Theresia De Neef
geboren op 26/05/1928
in ons WZC sinds 15/05/2022
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De zomertijd is aangebroken, de trieste dagen zijn voorbij,

de natuur is weer ontloken, het is de mooiste tijd van het jaar.

We zien het frisse groene gras. Het doet ons elk jaar wat,

rustig kunnen we uren buiten vertoeven en genieten van het zonnetje.

Zomertijd, blijde tijd, de mens vrolijkt weer op

en vergeet de somberheid en voelt zich weer op en top.

Zomer, het mooiste seizoen, steeds kijken we er naar uit om weer nieuwe energie op te

doen en te luisteren naar het vogelgeluit.

Zomer, de mooiste tijd van het jaar. Alles bloeit en groeit weer, de zon schijnt, heerlijk,

wonderbaar, het geeft alles zo’n blijde sfeer.

Dankbaar zijn we voor deze tijd, waarin de aarde z’n gewas teruggeeft, door Gods trouw en

goedheid, zodat mens en dier de winter overleven.

Och, kon het maar altijd zomer zijn, geen kou, storm, vorst en regen, altijd lekker warm en

zonneschijn, maar misschien valt dat ook wel tegen.

God heeft het alles zo gemaakt, dus zal het best zo moeten zijn, Hij is almachtig en

volmaakt en waakt voor ieders welzijn.
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Heel wat mensen blijken de dag van vandaag ongelukkig te zijn, hoewel ze meestal geen

inanciële problemen hebben. Ze zijn goed verzekerd, goed ingedekt en hebben materieel en

uiterlijk niets tekort. Toch voelen zij zich dikwijls in de steek gelaten…

Zich negatief opstellen tegen de samenleving is geen oplossing. Maar om consequent in het

leven door te gaan, heeft de mens een vastere basis nodig want bij de eerste ontgoocheling

geraken sommigen al vlug buiten adem.

Het is interessant om in de Bijbel te zoeken en te ontdekken waar sommige mensen, die het

allemaal zelf aan den lijve ondervonden hebben, de KRACHT hebben gehad om door te zetten.

Ook zij zijn tegen de onzichtbare God tekeer gegaan en toch konden ze Hem niet loslaten, omdat

Hij sterker was dan zijzelf.

Het is niet altijd gemakkelijk om consequent met onszelf te zijn. Keuzes kunnen ons verder

brengen dan wij voorzien hadden. Daarom moet elke stap, hoe klein ook, een stap van geloof en

vertrouwen zijn. Al denken wij soms dat we aan ons lot worden overgelaten, wij mogen geen

medelijden hebben met onszelf.

Dit nodigt ons uit om in de zomertijd eens te bezinnen over onze houding tegenover andere

mensen. Misschien kan Maria, de Moeder van Jezus, ons daarbij helpen. Zij is een heel

menselijke vrouw, zoals we er kunnen vinden bij onze moeders.

Door de aanbidding van onze hemelse Moeder Maria vragen wij haar, zoals zij zelf bezingt in haar

lolied, de ommekeer van de bestaande toestanden: God wil een betere wereld, waar de één

zich solidair voelt met de andere, waar men zijn brood kan delen met wie honger heeft, waar

men zijn hart kan delen met wie pijn heeft.

Heer, ik ben slechts een kleine mens,

een stipje in jouw grote wereld.

Mijn hart verlangt ernaar

om heel even dicht bij U te zijn,

God van mijn leven.

U wil ik vinden, U wil ik horen,

Uw nabijheid heb ik nodig.

U stilt mijn diepste honger.

In U vind ik rust en vrede,

geborgenheid en troost.
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AfscheidAfscheid
Wat je in je hart
bewaart, raak je
nooit meer
kwijt

Lief
&

leed

Van Den Bremt Paul: 03/06/2022

Vekeman Marguerite: 07/06/2022

Afscheid nemen

is met zachte vingers

wat voorbij is dichtdoen

en verpakken

in goede gedachten der herinnering…

WELKOM AAN:

Barbara Demedts ( psycholoog), Wendy Verhaegen ( verpleegkundige nachtdienst), Hiskia Van

Schepdaal ( poetsdienst).

Richard Stevens ( morgendauw)

BETERSCHAP:

Cornand Yelle ( zorgkundige stil geluk)

Nathalie Van Tieghem ( verpleegkundige nacht)

Nelly Van Espen ( poetsdienst)

Kelly Van Snick ( verpleegkundige DVC)

PENSIOEN:

We wensen Annemie D'Haese ( zorgkundige Morgendauw) een deugddoend pensioen toe!
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De zomer staat niet alleen voor zon, zee en luieren op het strand. De

warmte kan altijd zomerkwaaltjes met zich meebrengen. Tijdens de

zomermaanden is het belangrijk ons voldoende te beschermen tegen

de zon en warmte.

Mogelijke kwaaltjes in kaart gebracht:

1. Zonnebrand:

Ons lichaam is niet gewoon om bloot te staan

aan de vele zon en ondervindt daar tijdens de

zomerdagen al snel de gevolgen van.

TIPS: Smeer je huid in met zonnebrandcrème + herhaal dit

voldoende. Draag een hoofddeksel om rechtstreekse zon op je hoofd

te vermijden (pet of hoed).

2. Zonnesteek of zonneslag:

Doordat het hoofd te lang is blootgesteld aan de zon en hierdoor de

hersenen oververhit geraken, krijgen we te maken met een

zonneslag. De kenmerken van een zonnesteek zijn onder meer:

hoofdpijn, duizeligheid, braken, misselijkheid, uitdroging en

vermoeidheid.

TIPS: Draag een hoofddeksel. Drink voldoende water vóór je dorst

krijgt. Leg koude kompressen op je hoofd en nek.

3. Zonneallergie:

Zonneallergie wordt gekenmerkt door jeukende, rode huiduitslag

met bobbeltjes en/of blaasjes. Deze uitslag ontstaat vaak een 6-tal

uur na blootstelling aan zonlicht.

TIP: Een corticosteroïde crème kan verlichting van de jeukklachten

geven.

4. Zware benen:

Bij zomerse temperaturen kunnen onze venen uitzetten om ons

lichaam voldoende af te laten koelen. Maar soms kunnen de aders

overdadig uitzetten en vertraagt op deze manier de bloedsomloop

wat op zijn beurt kan leiden tot trombose, lebitis of longembolie.

TIPS: Draag steunkousen. Een corticosteroïde crème kan verlichting

van de jeukklachten geven. Drink voldoende water en verplaats je

met je voeten volledig plat op de grond zodat je de terugstroom van

het bloed naar het hart stimuleert.

Fit en gezond

Je bent de
uitdaging
aangegaan,
super!

Beweeg en leef!

Beginpositie:

In lig op je bed.

Oefening 1: Beweging:

Maak krachtige

trapbewegingen met je

benen ( ietsen). 15x

Oefening 2: Beweging:

Kruis en spreid je benen

terwijl je ze gestrekt houdt.

15x

Eindpositie:

Leg je benen plat op je bed.

Let op van de zomerzon!
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DeMEN(S)tieDeMEN(S)tie

Ouderdomskwaaltjes steken de kop op, gebreken komen met de jaren, niet enkel bij de mens,

ook bij onze viervoeters. Ze worden hardhorig, zien niet meer zo goed, lopen wat strammer,… De

fysieke symptomen zijn duidelijk te herkennen, maar de mentale veranderingen zijn subtieler,

deze sluipen er langzaam in en worden erger. Dan duikt de vraag soms op, kan mijn huisdier

dementie krijgen?

Bij dieren spreekt men niet van dementie, wel van CDS, cognitief disfunctie syndroom. De exacte

oorzaak is nog niet bekend. Vaak ontstaan er ophopingen van eiwit in de hersenen waardoor de

bloedvaten smaller worden. Dit resulteert in zuurstoftekorten van bepaalde hersendelen. Een

effectief onderzoek om de diagnose te bevestigen bestaat niet, het is door andere ziektes (bv:

tumor, beroertes,…) uit te sluiten dat men tot de conclusie komt. 7 op de 10 honden krijgen

hiermee te maken, bij katten is het ruim de helft.

Het proces kan vertragen door medicatie, aangepaste voeding en vitaminesupplementen. Als

baasje is het aan te raden elementen van stress te vermijden en routinematig om te gaan met

het dier. Onze trouwe vrienden actief houden want 'rust roest'.
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De nieuwe belevenistuin
krijgt vorm.

Hier enkele sfeerbeelden
van de werkzaamheden.
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Freddy, onze hartendief
werd 1 jaar!!!
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Ingrediënten:
• 2kg mosselen

• 4 teentjes look

• 6 sjalotten

• 125 ml witte wijn

• 100 ml room

• 125 ml pastis

• 4 el gehakte peterselie

• olijfolie

Bereidingswijze:
• Pel de sjalotten en knolook. Snij de sjalotten in ringen en de knolook ijn.

• Maak de mosselen goed schoon, spoel ze verschillende keren in koud water.

• Stoof de sjalot en knolook glazig in een ruime pan met olijfolie. Voeg de mosselen toe, overgiet

met de pastis en witte wijn. Kruid met link wat peper.

• Zet het deksel op de pan en stoom de mosselen open. Schud ze geregeld op. Wanneer alle

mosselen open zijn zijn ze gaar.

• Doe de room en de peterselie in de pan en schud de mosselen nog een laatste keer op.

• Verdeel de mosselen over diepe schaaltjes en serveer met brood of frietjes.

Mosselen met witte wijn en pastis

RECEPT

JULI- AUGUSTUS 2022
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We vieren mee met...
De jarigen van juli worden gevierd in de leefruimte of polyvalente zaal op 13

juli en in augustus vieren we de jarigen tijdens de familiedag.

Proiciat aan

JULI

STIL GELUK:
02/07/1931: Van Impe Simonne

03/07/1931: Van Cauter Eli

23/07/1936: Van Rampelbergh Ileana

25/07/1936: De Backer Annie

27/07/1920: Schoukens Maddy

29/07/1945: De Roeck Lina

MORGENDAUW:
16/07/1933: Van Durme Frans

19/07/1945: De Schrijver Suzanne

29/07/1929: Piron Delphine

DE PASTORALE:

30/07/1936: Van Impe Willy

31/07/1934: Segers Louise

JULI- AUGUSTUS 2022
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AUGUSTUS

DE PASTORALE:

02/08/1941: Carkers Herman

09/08/1949: Bourgeois Rita

21/08/1933: De Loose Suzanne

STIL GELUK:

30/08/1930: Gees Cyrille

MORGENDAUW:
13/08/1953: Daelman Erik

14/08/1937: De Sutter Maria

JULI

EUCHARISTIEVIERING: iedere woensdag

Iedere woensdag om 10u gaat de Eucharistieviering door in de kapel.

NETBAL MET KINE: 7 juli

We spelen netbal tegen elkaar met de kine.

Iedereen die graag meedoet is welkom! Alsook supporters zijn welkom om 13u45 in de cafetaria.

VERJAARDAGSFEEST: 13 juli en 30 juli

Hiep hiep hoera! De jarigen in de maand juli zetten we extra in de kijker. Een stukje taart en een

tasje kofie zullen hier niet ontbreken.

Allen welkom in de leefruimte of polyvalente zaal vanaf 14u.

JULI- AUGUSTUS 2022
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UITSTAP

Bij mooi weer gaan we op uitstap, wandelen, een ijsje gaan eten, een terrasje doen,...

FAMILIEDAG WZC: 19 augustus

Familieleden worden uitgenodigd om mee met ons familiedag te vieren.

Er wordt allerlei lekkers gebakken op de bbq en we drinken een goed glaasje erbij. Daar een

vleugje muziek en gezelligheid bij, wordt een topdagje!

Uitnodigingen volgen nog.

BARBECUE DE PASTORALE: 25 augustus

Barbecue à volonté. Laat het jullie smaken!

VERJAARDAGSFEEST: 19 en 25 augustus

We vieren de jarigen tijdens de familiedag en bbq.

FIETSEN:

Als het weer het toelaat gaan we ook ietsen doorheen Haaltert met onze duoiets en rolstoeliets.

AUGUSTUS
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Train je brein

OPLOSSING OP ZIJN KOP
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