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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

.

COLCOLOFONOFON
MAANDELIJKS TIJDSCHRIFT

Het Brielkrantje is een uitgave van WZC Sint-Jozef

Bruulstraat 17, 9450 Haaltert

www.groepsf.be/sint-jozef-haaltert/home
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MOEDERDAG

Op zondag 8 mei is het Moederdag.

Wat zouden we zijn zonder onze moeders?

Hier volgen een aantal spreuken over moeders:

• Een moeder is iemand die vele plekken kan invullen, maar niemand kan de plek van

een moeder innemen.

• Moedertaal: taal die je thuis spreekt omdat vader thuis niets te vertellen heeft.

• Omdat God niet overal kan zijn, heeft hij mijn moeder geschapen.

• Alleen een moeder kan een omhelzing per brief versturen.

• Hoe kun je het zonnetje in het zonnetje zetten?

• Moeder is een ander woord voor tovenaar.

• Moederdag komt 9 maand na vadernacht.

• De beste moeders herken je aan de liefste kinderen.

• Moederdag, de dag dat je de afwas laat staan tot morgen.

• Moeder: een beschermengel zonder vleugels maar toch vliegensvlug.

• Het geduld van mijn moeder is als tandpasta, hoeveel ik er ook van gebruik, er is altijd

nog een beetje over.

• Een kind zonder moeder is een bloem zonder regen.

• Dankbaarheid is de moeder van alle deugden.

• Het beste wat een moeder kan geven aan haar kinderen is het geschenk van haar tijd.

MEI 2022

Edito



4 MEI 2022

Waar het goed is te leven...Waar het goed is te leven...
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…dat aardbeien supergezond zijn? Aardbeien bevatten stofjes die je darmen beter laten werken en

je lijf ontdoen van zware metalen en gifstoffen. Ook zouden deze rode vruchten geïrriteerde

darmen helpen genezen. Vaker aardbeien eten dus!

…dat biologische producten beter zijn? Biologische voeding is duurder dan gangbare

voedingsmiddelen, maar levert ook meer op. Biologische groenten en fruit bevatten meer van

sommige voedingsstoffen, vooral lavonoïden. Flavonoïden zijn heel gezond. Biologisch eten doet

meer, want je schijnt ook te kunnen afvallen dankzij biologisch eten.

…er suiker in frieten zit? Trek in een hartige snack? Ga dan niet naar een fastfoodketen voor een

portie friet. De meeste voegen namelijk suiker toe aan hun patat voor een mooie bruine kleur.

…dat kaas niet altijd kaas is? Veel kaasproducten bevatten minder dan 51 procent kaas? Sommige

kaasproducten, zoals smeerkaas, bestaan voor bijna de helft uit een combinatie van plantaardige

vetten en smaakstoffen. Door de smaakstoffen denken je smaakpapillen dat je kaas eet, maar niets

is minder waar. Zo kan er in Parmezaanse kaas zelfs een bijproduct van houtpulp zitten. Ook in

kant-en-klare pizza’s of hamburgers vind je vaak nepkaas.

…dat niet alle vis gezond is? We moeten vaker vis eten, want vis bevat gezonde omega 3-vetzuren.

Maar niet alle vis is gezond. Sommige vissoorten, zoals tonijn, bevatten veel kwik. Deze vis kun je

dus beter niet te vaak eten.

…dat vanille verslavend is? Hoewel mensen denken dat

vanille onschuldig is, weten bedrijven wel beter. Het actieve

ingrediënt in vanille, vanillinezuur, werkt stimulerend op

onze hersenen. Dit is waarom vanille wordt toegevoegd

aan ijs, yoghurt, cola, chocolade, gebak, parfum en zelfs

sigaretten. We willen er dan immers steeds meer van eten.

…dat vlees van grasgevoerde dieren meer gezonde omega 3-vetzuren bevat dan ander vlees?

Hetzelfde geldt voor biologische zuivel en eieren.

MEI 2022
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Oude liedjesOude liedjes
Jan De Wilde - Een Vrolijk Lentelied

Daar is de lente, daar is de zon

Bijna maar ik denk dat ze weldra zal komen,

De fallus impudicus staat al in bloei

En de blaadjes krijgen bomen!

M'n vrouw en m'n kat zijn allebei krols,

Het valt me moeilijk ze rustig te houden,

Ik zal binnenkort weer 'n heleboel

Nesten moeten bouwen!

Daar is de lente, daar is de zon

Bijna maar ik denk dat ze weldra zal komen,

De fallus impudicus staat al in bloei

En de blaadjes krijgen bomen!

De bloembollen barsten open met een

Knal en de meisjes ontbloten de kuiten,

De bouwvakkers hebben na 'n nare tijd

Weer iets om naar te luiten!

Daar is de lente, daar is de zon

Bijna maar ik denk dat ze weldra zal komen,

De fallus impudicus staat al in bloei

En de blaadjes krijgen bomen!

Daar is de lente, daar is de zon

Bijna maar ik denk dat ze weldra zal komen,

De fallus impudicus staat al in bloei

En de klokken vertrekken naar Rome

MEI 2022
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Moeder: "Oscar, eet je brood op."

Oscar: "Waarom, mama? Ik vind het niet lekker."

Moeder: "Omdat je anders niet groot en sterk wordt."

Oscar: "Waarom moet ik groot en sterk worden?"

Moeder: "Om later goed te kunnen werken."

Oscar: "Waarom moet ik dan werken?"

Moeder: "Om je brood te verdienen natuurlijk."

Oscar: "Maar dat lust ik toch niet."

**********

Wat is het verschil tussen een tandarts en een juf?

Antwoord: De tandarts zegt: "Mond open." De juf zegt: "Mond dicht."

MEI 2022

Lach van de maand
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Firmin is geboren op 10 juni 1932 in Steenokkerzeel, aan de rand van Zaventem.

Daar heeft hij ook school gelopen tot zijn 14e. Hij is opgegroeid in een gezin van 9 kinderen. Zijn

moeder kwam tevens uit een groot gezin van 14 kinderen.

Eerst is hij in een fabriek te Brussel (Robusta) gaan werken waar ze lampen, dynamo's en

andere ietsonderdelen maakten. Dit heeft hij enkele jaren gedaan. In de fabriek leerde hij zijn

echtgenote kennen, die hij later ten huwelijk vroeg.

Samen kregen ze 2 zonen.

Ze verhuisden naar Melle. Daar werd hij zelfstandig bierhandelaar. Het bier kwam van

Brouwerij Piedboeuf te Luik, nu is dit de Brasserie Jupiler, opgericht in 1853 in Jupille-sur-

Meuse.

Ze brachten het bier naar hem in lessen, bakken en kratten en hij verkocht deze voornamelijk

in Melle aan de gemeente en in de plaatselijke café's.

Firmin werkte hard en had niet veel tijd om te reizen, maar toch is hij wel naar Tenerife, Kreta,

Rhodos,.. geweest. Op zijn 60ste ging hij met pensioen. Maar Firmin was een bezige bij, hij ging

veel helpen in het restaurant van zijn zoon.

Doorheen zijn leven was hij vooral bezig met sport, vooral voetbal. Hij voetbalde zelf van kinds

af en later volgde hij de matchen van de kleinzonen. Hij ietste graag en was enorm sportief

ingesteld.

Nu verblijft hij op afdeling Stil Geluk en kijkt hij nog steeds naar de voetbal op tv en leest

dagelijks de krant.

Bedankt voor de ijne babbel!!!

Firmin Mathys

Geboren op 10/06/1932

in ons WZC sinds 8 oktober 2021

MEI 2022

Op de babbel bij...
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We zijn volop in de lente, en dat brengt nieuw leven voort. De temperaturen stijgen en dat geeft

een zalig gevoel na een donkere, koude en natte winter. Maar als het eens een dagje te warm

wordt, als de lente te vlug naar de zomer uitdraait, dan weten we dat het kan uitlopen op een

hevig onweer.

In ons leven gaat dat er soms ook zo aan toe. Wanneer alles te goed gaat, dan beseffen we

dikwijls niet dat er ook

dagen van duisternis en donkerte kunnen opduiken: wanneer je met lege handen staat en geen

greep hebt op de toekomst, wanneer alles heel anders uitdraait dan wat men gedroomd had…

Daarvan kunnen mensen meepraten die door ziekte overvallen worden, die alleen achter blijven

of teleurgesteld zijn.

En toch kunnen we op zulke pijnlijke momenten iets leren van onze hemelmoeder Maria: zij ging

haar levensweg ook tussen licht en donker. In de Bijbel wordt Maria niet bepaald overbelicht. Af

en toe komen we haar maar tegen en dan staat zij meestal op de achtergrond.

Haar hele levensweg staat in de schaduw van haar Zoon, tot de donkere schaduw van het kruis

toe. Maar misschien is dát 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 vele bedevaartsplaatsen 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 2022
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In de evangelies kom je Maria tegen in de 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 aan 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?”, “Waarom moet mij dat overkomen?”

Wel, 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!

We mogen in deze meimaand bij Maria vertoeven, we mogen veel in ons hart meedragen en

met al onze twijfels en ons onbegrip gerust bij haar 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 moeilijkste momenten van ons

leven. Ik hoop dat ons geloof in Maria ons doet veranderen en ons tot levende christenen

maakt.

Kijkend naar Maria mogen we ons hart laten omvormen om echte christenen te zijn. Daarmee

wordt bedoeld: niet alleen met woorden, maar ook met daden.

Godzijdank voor Maria, die ons leert om zelf een licht te zijn in deze vaak donkere en koude

wereld.

MEI 2022
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AfscheidAfscheid
Wat je in je hart
bewaart, raak je
nooit meer
kwijt

Lief
&

leed

Afscheid nemen

is met zachte vingers

wat voorbij is dichtdoen

en verpakken

in goede gedachten der herinnering…

Rita Verheijen

Julienne Van Der Gucht

Emilienne Van Den Stock

05/04/2022

09/04/2022

24/04/2022

Proiciat:

Bedankt Lieve Hautman (zorgkundige) en Kris Depessemier (verpleegkundige) voor jarenlange
trouw en inzet. We zullen jullie missen! Geniet van een welverdiend pensioen!

Welkom aan:

Onze nieuwe bewoner Frans Van Durme (Morgendauw).

MEI 2022
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Fit en gezond

Je bent de
uitdaging
aangegaan,
super!

Week van de bij 29/05-5/06/22

Bijen leveren een heel grote bijdrage aan onze samenleving. Eén van de

belangrijkste bijensoorten zijn de honingbijen. Deze zijn een indicator

hoe het gesteld is met de natuur. MAAR bijen produceren ook honing en

laat het nu net deze lekkernij zijn

die heel wat positieve

eigenschappen voor de mens

bevat.

Honing en verkoudheden

Honing kent een gezonde én een

geneeskrachtige werking.

Wanneer je verkouden bent, keelpijn hebt of hoest, kan honing de

symptomen opmerkelijk reduceren.

Honing en wonden

Heb je te maken met een ernstige wonde, dan kan een verpleegkundige

deze wonde verzorgen door gebruik te maken van honing. Wanneer

men honing met olie verdunt, kan men dit aanbrengen met een

ingedrongen stukje gaas. Tot slot een pleister of bandage aanbrengen.

De wonde zal vlugger genezen én het

zal ook helpen tegen minder

aangename wondgeuren.

Honing en ontstekingen

Naast honing maken de honingbijen

ook Propolis. Dit is een lijmachtige

substantie. De bijen zelf gebruiken het

om kieren en gaatjes in hun eigen nest

te dichten. Wij kunnen dit gebruiken bij ontstekingen. Het product

‘Propolis’ wordt dan verwerkt in crèmes, siropen en zalven.

Honing en diabetes

Honing is ook een gezondere suiker voor mensen met diabetes. Het

heeft een lagere insuline-index dan saccharose. Dus het is gezonder

dan gewone snoepen en gebakjes. Maar ook hier is de regel alles met

mate.

Beweeg en leef!

Beginpositie:

In zit, met de voeten op de

grond.

Beweging

Eindpositie

Beweging:

en opwaartse beweging

maken met de armen. En

dit in drie fasen.

• Juist naast het

lichaam

• Op schouderhoogte

• Armen naar omhoog

Deze opdracht kan je

meermaals herhalen.

Eindpositie:

Armen in rust brengen

naast het lichaam

MEI 2022
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DeMEN(S)tieDeMEN(S)tie

In deze dementievriendelijke samenleving dragen bibliotheken hun steentje bij. Ze lenen

elk op hun manier materialen uit. Deze vormen een springplank om te leren leven en

omgaan met personen met dementie.

We namen een kijkje bij :

BIBLIOTHEEK HAALTERT reikt HERINNERINGSKOFFERS aan.

Het gebruik van herkenbare voorwerpen, beeld en geluid prikkelt wanneer het geheugen

van een persoon met dementie hen in de steek laat. Er zijn verschillende koffers

waaronder de kindertijd. Deze is gevuld met een lei, inktpotje, klasfoto, springtouw, zakje

knikkers, tollen en schoolboeken. Eveneens vergezelt van een link met PowerPoint-

Presentatie.

BIBLIOTHEEK ZOTTEGEM ontleent BIBLIOTHEEKTASSEN.

Die zijn op maat voor verscheidene doelgroepen

waaronder mantelzorgers, professionals, jongdementie, …

Ze bevatten een pakket met brochures, lyers, boeken,

speelilms, poëzie en contactgegevens van instanties

binnen de dementiezorg.

BIBLIOTHEEK ERPE-MERE overhandigt PRAATKOFFERS.

Zo is er één die zich richt op kinderen, gevuld met

prentenboeken over grootouders met dementie, informatieve boeken op kinderniveau,

alsook gezelschapspelen waaronder memory 'Old & new' en het weetjesspel 'Joop de

zakdoekknoop'.

MEI 2022
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Ons evenement 24 uur Bolle(n) in WZC Sint-Jozef
was een groot succes! We willen jullie allemaal nog

eens bedanken voor de steun, hulp en inzet.24 uur Bolle(n) in
WZC Sint-Jozef

MEI 2022
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FruittaartRECEPT

INGREDIENTEN:

• boter
• bloem
• 1 vel bladerdeeg
• 0,5l melk
• 1 vanillestok
• 4 eieren
• 100g kristalsuiker
• 50g vanillepuddingpoeder
• 2 blaadjes gelatine
• 2 dl room
• 2 blaadjes gelatine2
• 2 eetlepels abrikozenconituur
• 80 ml suikersiroop
• 2 mandarijnen
• 2 kiwi's
• 100g braambessen
• 1 perzik

BEREIDINGSWIJZE:

• Verwarm de oven voor tot 175 °C.Leg het bladerdeeg in een taartvorm en duw de randen goed aan. Snijd het
overtollige bladerdeeg weg.

• Leg een vel bakpapier op het deeg en strooi er blindbakvulling over. Bak de deegbodem 30 tot 35 minuten in de
voorverwarmde oven. Haal de taartbodem uit de vorm en laat afkoelen.

• Verwarm de melk op het vuur. Snijd de vanillestok open en schraap de zaadjes eruit en doe ze in de melk. Leg de peul
ook in de melk.

• Splits de eieren. Doe de eierdooiers in de kom van de keukenmachine met de suiker. Vries de eiwitten eventueel in
voor later gebruik. Klop de eierdooiers met de suiker tot ruban. Doe er het puddingpoeder bij.

• Haal de vanillepeul uit de melk. Giet een beetje warme melk bij de ruban en roer los. Giet de ruban bij de rest van de
warme melk. Laat de pudding al roerend indikken op het vuur. Haal de pot van het vuur zodra de crème pâtissiere dik
genoeg is.

• Stort de crème in een schaal en doe er een vel huishoudfolie over. Duw de folie tot tegen de crème zodat er zich geen
vel kan vormen. Laat de crème volledig afkoelen in de koelkast.

• Week de gelatine in koud water.
• Verwarm een klein beetje room in een steelpannetje. Los er de uitgeknepen gelatine in op. Laat een beetje afkoelen.

Klop de rest van de room op tot yoghurtdikte. Meng de koude pudding met de opgeklopte room. Roer er de room met
gelatine door. Giet de crème pâtissière in de deegbodem. Dek af met een vel huishoudfolie en laat volledig opstijven in
de koelkast.

• Afwerking: Snij al het fruit en meng het door elkaar. Warm de conituur op met het suikerwater. Knijp hier de gelatine
in uit. Verdeel al het fruit over de taart en bestrijk het met de gelei.

MEI 2022
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We vieren mee met...
De jarigen van mei worden gevierd op 25 en 30 mei op de afdeling.

Proiciat aan:

Stil Geluk:

• Van Cauwenbergh Maria 14/05/1936

• Veldeman Christiane 22/05/1938

• Limpens Agnes 26/05/1931

• Van De Wiele Julia 27/05/1936

Morgendauw:

• Van Impe Raymond 16/05/1942

• De Meerleer Diane 28/05/1956

De Pastorale:

• Coppens Janine 07/05/1936

• Van Den Broeck Rita 16/05/1947

• De Neef Theresia 26/05/1928

MEI 2022
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MEI

EUCHARISTIE: iedere woensdag

Iedere woensdag zijn jullie welkom om 10u in de kapel voor de Eucharistieviering.

FRIETKOT: 9 MEI

Voor Moederdag trakteren we iedereen op een heerlijk pak friet.

Iedereen welkom van het WZC in de polyvalente zaal om 16uur.

De bewoners van de pastorale zijn welkom vanaf 17u30.

BEDEVAART : 12 MEI

We gaan op bedevaart naar Oostakker. We vertrekken rond 13uur. Terugkomst voorzien rond

20uur.

Allen welkom!

KAARSJESPROCESSIE: 19 MEI

Kaarsjesprocessie gaat door in de polyvalente zaal om 14u30. Allen welkom!

VIERING VAN DE JARIGEN: 25 en 30 MEI

We gaan onze jarigen in de bloemetjes zetten op woensdag 25 mei

voor de bewoners van de pastorale. Dit in de polyvalente zaal vanaf 14uur.

De jarigen van het WZC worden verwacht op maandag 30 mei om 14uur

in de leefruimte en de polyvalente zaal.

MEI 2022
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Train je brein

OPLOSSING OP ZIJN KOP

BENOEM DE EIBEREIDING

1. Vallei, 2. Marsepein, 3. Twijfelen, 4. Einde, 5. Karwei, 6. Paradijs, 7. Reiger, 8. Lijster, 9. Abdij, 10. Selderij

1.Spiegelei, 2.Zacht gekookt ei, 3.Hard gekookt ei, 4.Roerei of omelet, 5.Gepocheerd ei

IS HET EI OF IJ?

1. Vall..
2. Marsep..n
3. Tw..felen
4. ..nde
5. Karw..
6. Parad..s
7. R..ger
8. L..ster
9. Abd..
10.Selder..
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