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21 MAART: DE LENTE

Iets diep in mij borrelt naar buiten

Uit zich in een jubelzang

Doet mij vrolijk luiten

Ben ontsnapt uit mijn wintergevang

Voel de warmte als extase

Verspreidt zich door mijn hele lijf

Zonnestralen raken mij in fasen

Even niet meer stram en stijf

Ik baad in dat lentebriesje

Dompel mij onder in zachte temperatuur

Voel prikkelend het voorjaar komen

Voortschrijdend van uur tot uur

Kleine knopjes die verschijnen

Aarde ontwaakt , dat is een feit

Al het grauwe zal spoedig verdwijnen

Hoera het is lentetijd!

Bloemen dansen
bomen zwieren

op de zachte briesVogels luitenen vlinders ladderen

door 't ochtendlichtDe zon schijnt,
ik geniet van 't pure

Het zoemt lente vandaag

maart 2023

Edito
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Proiciat aan de jarigen van januari! Nog vele gelukkige en gezonde jaren erbij!

Maria Lichtmis: op 2 februari werden er

pannenkoeken gebakken en het smaakte....

maart 2023

Waar het goed is te leven...Waar het goed is te leven...
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14 februari: Valentijnsdiner, genieten van een heerlijk

menu in een gezellig liefdevol kader. Meer dan

geslaagd van A tot Z! Met apart gedekte tafeltjes voor

de koppels. Genieten dus...

maart 2023
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…het op 21 maart Internationale Dag van het Bos is?

…bossen 30% van de aarde innemen?

…er in het Amazonewoud 390 miljard bomen en ongeveer 16.000 boomsoorten staan?

…er verschillende soorten bos bestaan? In de tropen vinden we tropisch regenwoud. In het noorden

zijn er boreale bossen, met vooral naaldbomen zoals sparren. In België vinden we vooral gematigd

bos. Dat kun je herkennen aan de bladeren van de bomen die in het najaar van kleur veranderen.

…de stam van een boom elk jaar een beetje dikker wordt?

…sommige eiken tot 1.500 jaar oud kunnen worden?

HET BOREALE BOS of NAALDBOS

…het boreale bos het meest voorkomende bostype op aarde is? Het boreale bos vind je in het

noorden, waar het heel koud is. Er staan veel naaldbomen en op de grond ligt er een dikke laag

mos.

…er in het gematigd loofbos vooral loofbomen staan? Dat zijn bomen die hun bladeren verliezen in

de winter, zoals een eik, een beuk of een berk. Als er ook naaldbomen tussen staan, spreken we

van een ‘gemengd’ bos.

…het in het boreale bos tot -30°C kan zijn?

GEMATIGD LOOFBOS

…de bossen in België gematigd loofbos zijn? Ze hebben graag

duidelijke seizoenen: warme zomers en koude winters.

…volgende dieren er wonen: eekhoorns, everzwijnen, konijnen,

herten, beren, wolven en lynxen.

TROPISCH REGENWOUD

…er in het tropisch regenwoud veel dieren (bijvoorbeeld papegaaien, apen, hagedissen,..) zijn maar

het heel moeilijk is om die te zien? Ze leven namelijk heel hoog in de bomen.

…meer dan 50% van alle soorten dieren en planten op aarde in het tropisch regenwoud leven?

…sommige bomen meer dan 100 miljoen jaar oud zijn? Ze dateren nog uit de tijd van de

dinosaurussen.

maart 2023

Wist je dat?Wist je dat?
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Oude liedjesOude liedjes
Peter De Koning - Het is altijd lente

't is altijd lente in de ogen van de tandartsassistente

't is altijd lente in de ogen van de tandartsassistente

voor de patiënten van de assistente is het altijd lente!

zij lacht naar mij, ik lach naar haar.

en het is voorjaar, en het is voorjaar.

het maakt niet uit, al raak ik al mijn tanden kwijt.

want het is lente, lente voor altijd.

't is altijd lente in de ogen van de tandartsassistente

't is altijd lente in de ogen van de tandartsassistente

voor de patiënten van de assistente is het altijd lente!

ik los niet meer, en raak geen tandenstoker aan.

ook mijn tandenborstel laat ik rustig in mijn beker staan.

ik eet alleen maar suikerzoet, ik snoep de hele dag maar raak.

want dan heb ik snel een gaatje en een afspraak.

't is altijd lente in de ogen van de tandartsassistente

't is altijd lente in de ogen van de tandartsassistente

voor de patiënten van de assistente is het altijd lente!

zij lacht naar mij, ik lach naar haar.

en het is voorjaar, en het is voorjaar.

het maakt niet uit, al raak ik al mijn tanden kwijt.

want het is lente, lente voor altijd.

't is altijd lente in de ogen van de tandartsassistente

't is altijd lente in de ogen van de tandartsassistente

voor de patiënten van de assistente is het altijd lente!

't is altijd lente in de ogen van de tandartsassistente

't is altijd lente in de ogen van de tandartsassistente

voor de patiënten van de assistente is het altijd lente

maart 2023
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De juffrouw op school vraagt aan Anna wat ze later wil worden.

"Ik wil later model worden", zegt Anna.

"Maar als je daar nou te lelijk voor bent?" vraagt de juffrouw.

Zegt Anna: "Dan kan ik altijd nog schooljuf worden."

**********

Een ei vraagt aan een ander ei: "Hoe is het met je vader?"

"Goed," antwoordt het andere ei, "hij is nu advocaat!"

maart 2023

Lach van de maand
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Mariëtte De Mulder

Mariette De Mulder woont sinds een anderhalf jaar bij ons. Zij is geboren op 11 juni 1930 te Oosterzele. Het

huis stond op de hoek van de Groenweg en het Dorp, waar het café van tante Lies was. Mariette was de

eerstgeborene. Haar mama wilde haar Mariette noemen, maar mémé Odile wilde graag dat ze Odile

heette. Daarom is haar eerste naam Odile, en haar tweede naam Mariette. Mariette werd haar roepnaam.

Op 4 jarige leeftijd is zij verhuisd naar de Keiberg met haar ouderlijk gezin. Haar vader was kleermaker,

en had veel werk om alle Oosterzelenaren te kleden. Gelukkig kon haar moeder ook goed naaien, en

hielp ze haar vader veel..Mariette is naar het pensionaat bij de nonnekes gegaan tot haar 14 jaar. In het

IZOO was zij bij het eerste jaar toen de opleiding “Snit en Naad” ontstaan is. Op haar 18 jaar is zij

afgestudeerd met nog 23 andere meisjes. Net als haar vader, heeft Mariette steeds graag genaaid. Ze

herinnert zich dat ze op haar 3 jaar haar vinger onder de naaimachine van haar vader had gelegd, wat

geen deugd deed…

Op haar 21 jaar heeft ze haar man leren kennen. Hij kwam geregeld met

zijn vrienden vogelpieken in het café van tante Lies. Toen sprak men op

donderdag van “ Vrijersdag”, dat was altijd plezierig!

Op haar 22 jaar is Mariette getrouwd, en 2 jaar later kwam hun

eerstgeboren zoon Lionel. Op 3 jaar tijd had Mariette 4 kinderen ter

wereld gebracht: zij had ook een tweeling. In totaal heeft zij 6 zonen en 1

dochter.

Mariette heeft altijd veel steun gehad van haar moeder, ook in het

grootbrengen van de kinderen. Ze herinnert zich dat haar moeder een

springtouw deed rond de 4 zoontjes, om zo op het voetpad veilig naar

het bos te gaan. Je kan tenslotte geen 4 kinderen aan de hand nemen,

toch? Haar moeder heeft tot haar 80e thuis gewoond. Toen zij gevallen

was, heeft zij nadien bij Mariette verbleven.

Mariette komt uit een grote familie, en heeft altijd betrokken geweest op

haar tante, neven en nichten. Ook met de buren was het belangrijk om

mekaar te kennen, de telefoon bestond toen nog niet. Als er iets

gebeurde, had je de buren nodig om boodschappen door te geven.

Nog steeds geeft Mariette graag een “goedendag” aan iedereen, en doet

ze haar kleine babbels hier en daar.

maart 2023

Op de babbel bij...



10

Op 25 maart, precies negen maanden- de tijd van een zwangerschap- vóór 25 december,

Kerstmis, viert de Rooms-Katholieke Kerk ieder jaar het hoogfeest van de ‘Aankondiging van

de Heer’ of ‘Maria-Boodschap’.

De twee namen maken al duidelijk dat het zowel om een Christusfeest als een Mariafeest gaat.

Maria, de vrouw die volledig "ja" zegt tegen God, een vrouw die vol is van de genade van God.

Natuurlijk, in Jezus is ons de goedheid van God verschenen en over niets heeft Hij met meer

nadruk gesproken dan over de barmhartigheid van God.

Laten we maar denken aan de parabel van de verloren zoon, of de barmhartige Samaritaan,

of de Goede Herder.

Er is geen mens op aarde die meer op Jezus lijkt dan zijn Moeder. Als wij zo naar haar kijken,

dan wordt het ons duidelijk, dat deze moeder een leven heeft geleid van zachtaardige en

barmhartige liefde.

Wat anders bewoog Maria om zich zo te haasten over het gebergte om haar nicht in de zware

dagen van de verwachting bij te staan?

MAART 2023

Hoogfeest van 'Aankondiging van de Heer' 25 maart

maart 2023

Liturgische tinten
Pastoraal-
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De erbarmende liefde die Maria in het Magniicat bezingt: “Zijn barmhartigheid duurt van geslacht

tot geslacht”, werkt onophoudelijk verder in haar leven.

Door alle eeuwen heen is Maria ons aller moeder gebleven. Dat getuigt het geloof van de eerste

christenen, die in hun nood steeds weer naar Maria gingen. En het is nog nooit gehoord dat

iemand die tot Maria zijn toevlucht nam, door haar verstoten werd.

Als wij juist in deze crisistijd onze toevlucht tot Maria nemen, dan moet het ons duidelijk zijn dat

de barmhartigheid, die in God haar oorsprong vindt, ook in ons gestalte mag krijgen.

Haar oog heeft al vlug de verlegenheid van de jonggehuwden in Kana opgemerkt: “Zij hebben

geen wijn meer”.

Zo geeft zij de aanleiding tot het eerste teken van Jezus. “Doe maar wat Hij u zeggen zal”, zei

Maria daar tegen de bedienden als de wijn op is en het feest in het water dreigt te vallen.

Maria brengt ons bij Christus, maar Hij brengt ons ook bij zijn moeder. Aan het kruis zegt Hij tegen

de leerling die Hij liefhad: “Zie daar je moeder”.

Maria’s troostende nabijheid gunt Hij ook ons. Maria, een moeder die zelf in haar leven heel wat

heeft moeten doormaken aan verdriet, twijfel en onzekerheid.

Haar ogen en moederhart blijven op ons gericht. Wij kunnen haar vragen voor ons te bidden,

zoals wij elkaar ook kunnen vragen voor elkaar te bidden.

Gebed tot Maria

Tot U nemen wij onze toevlucht:

wees onze bescherming,

heilige Moeder van God,

wijs onze gebeden niet af als wij in nood zijn,

maar verlos ons uit alle gevaren.

maart 2023
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Voor iedereen een gezonde mond!

We zijn in 2022 gestart met een mondzorgproject in het woonzorgcentrum. We krijgen hiervoor
ondersteuning van het Vlaams instituut voor mondgezondheid. Jullie hebben hiervan voorlopig nog niet zoveel
gemerkt, maar achter de schermen hebben alle medewerkers intussen al een vorming gekregen rond
mondgezondheid.
In een volgende stap zal er voor elke bewoner een anamnese van de mond opgemaakt worden. Sommige
bewoners hebben nog natuurlijke tanden, anderen enkel prothesen, nog anderen hebben beiden. Sommige
bewoners hebben geen tanden meer, maar ook dan is mondzorg nog heel belangrijk. Er zal dus voor elke
bewoner een individueel plan opgemaakt worden zodat de juiste mondverzorging toegepast wordt.
Vervolgens moeten de juiste materialen voorzien worden om het plan uit te voeren. Voor gebitsprothesen zijn
er bv. speciale borstels. Om natuurlijke tanden gezond te houden, zullen er ook ragertjes voorzien worden om
tussen de tanden te poetsen. Ook tongschrapers zijn belangrijk, onder meer om je smaak te verbeteren.
Verder gaan we op zoek naar samenwerkingen met tandartsen zodat we vlug hulp kunnen inschakelen indien
nodig.
Om dit alles aan de bewoners en familie grondig toe te lichten zal een kick-off moment gepland worden. Dan
krijgen jullie alle informatie en gaan we aan de slag voor een gezonde mond voor iedereen!

Alvast enkele tips waarmee je nu al zelf aan de slag kan:
1. Na elke maaltijd goed je mond spoelen en je gebitsprothese afspoelen
2. Probeer dagelijks je natuurlijke tanden te poetsen met tandpasta en je gebitsprothese te poetsen met

zeep.
3. Haal ’s nachts je prothese uit je mond en bewaar die droog in een bakje

Feiten over mondzorg bij ouderen

maart 2023
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Fit en gezond

Je bent de
uitdaging
aangegaan,
super!

DE LENTE IS IN AANTOCHT...
De lente is in aantocht: de bomen krijgen knoppen, de eerste bloemen

komen voorzichtig tevoorschijn. Hoog tijd dus om te ontwaken uit die

winterslaap!

Vandaag delen wij 5 tips om gezond en it de lente in te gaan.

#1 Kom in beweging

Door buiten in de zon te bewegen, maakt je lichaam vitamine D aan.

Dit stofje wordt ook wel het happy-hormoon genoemd. Door te

bewegen, maakt het lichaam ook endorine aan. Dit stofje werkt als

een natuurlijke vorm van antidepressivum. Door de verse lucht van

buiten, verbetert ook de bloedcirculatie.

#2 Geniet van seizoensproducten

In de winter eten we vaak stevige kost om energie te krijgen en warm

te blijven. We scheppen ons bord vol met stoemp, warme soep en

andere vullende maaltijden. Gelukkig verandert het aanbod aan

groenten en fruit in de lente en genieten we binnenkort terug van

heerlijke tomaten, asperges en rabarber!

#3 Slaap voldoende en regelmatig

Nu het in de lente vroeger licht is en later donker wordt, kunnen we

wel eens moeite ervaren met het nieuwe dagritme. Om tijdens deze

periode geen last te krijgen van vermoeidheid, is het aan te raden om

minstens 7,5 uur te slapen en telkens op vaste tijden naar bed te gaan.

#4 Bereid je voor op het hooikoortsseizoen

De lente is een heerlijk seizoen, maar helaas ook hét hooikoortsseizoen.

Veel mensen hebben last van hooikoortsklachten. Die klachten

variëren van een loopneus en waterige ogen tot benauwdheid. Een

paar tips om de klachten tegen te gaan: kleding en beddengoed

regelmatig wassen, een zonnebril dragen als je naar buiten gaat,

vliegenramen en -deuren plaatsen...

#5 Smeer je goed in

Als de zon schijnt, wees dan voorzichtig. De huid heeft namelijk vrij

weinig zonlicht gezien en is daardoor extra gevoelig voor verbranding.

Door je op tijd in te smeren, kan je huid langzaam wennen aan de

zonnestralen en loop je geen huidschade op.

Beweeg en leef!

Beginpositie:

In zit, met de armen naast

elkaar. De ene hand met

de palm naar beneden, de

andere met de palm naar

boven.

Beweging:

Beide handen tegelijk

draaien. 15x

Als dit goed lukt, probeer

dit ook eens met de

handen in de lucht.

Eindpositie:

Handen laten rusten op je

schoot.

maart 2023
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DeMEN(S)tieDeMEN(S)tie
Nadenker: Mensen met

dementie

Dementen, dementeren, dementerend en meer aftakkingen worden gebruikt om aan te geven

dat iemand dementie heeft.

Haren komen ervan rechtop te staan…

Och ja, het is toch maar een woord. Zoals deze afbeeldingen simpelweg een voorbeeld zijn om

mijn nadenken te ondersteunen.

Het is tijd om te wennen aan nieuwe taal want de oude gesproken taal stigmatiseert.

Ik hoor u denken. Het zegt toch niets over de liefde

en goede zorg die iemand met dementie krijgt?

Daar ligt juist het probleem, het is zonder kwade

bedoelingen. Zelfs wie met hart en ziel achter

mensen met dementie staat, durft weleens deze

beklemtoonde term gebruiken. In die zin kan je het

hen niet kwalijk nemen. Je mag wel proberen om

uit te leggen waarom het anders moet. Personen met dementie hebben dementie, mensen met

dementie zijn niet de dementie. Ze hebben de ziekte, ze zijn niet de ziekte.

De beste plek om taalgebruik te veranderen is bij de bron zelf. Als dit verhaal de wandelgangen

ingaat, hoop ik dat iedereen er in ieder geval over nadenkt. Helaas is mijn bereik niet groot

genoeg om een linke verandering teweeg te brengen. Ik ben gewoon een dertiger die in de zorg

werkt, iemand die voor mensen met dementie zorgt. Als het mij lukt om tien mensen te

overtuigen dat we het hebben over mensen met dementie en niet over dementerenden, dan

ben ik al blij!

Alle kleine beetjes helpen.

Als ik mijn taalgebruik kan veranderen dan kunnen anderen

dat ook. Toch?

maart 2023



15 maart 2023



16

N
aa

r 
bu

ite
n

Dit jaar werken we rond het thema 'Naar buiten'. Naar buiten in al zijn facetten. Dit gaat

zowel over het letterlijk 'naar buiten gaan', als over het contact met de buitenwereld

behouden door de 'wereld' in huis te brengen.

In maart worden alvast mooie activiteiten gepland.

Zo gaan we op donderdag 2 maart naar het Breisalon in De Rots.

Binnenkort gaan we het lentegevoel in ons woonzorgcentrum binnenbrengen door een

aantal voormiddagen de bloembakken op te frissen.

Op 6 maart komt het contactkoor jullie een mooie muzikale namiddag bezorgen.

Op dinsdag 14 maart zal Soie samen met jullie bloemschikken en mooie bloemstukjes

maken, samen met een aantal vrijwilligers.

Op woensdag 22 maart nemen we deel aan een muzikale bingo in De Rots.

Opnieuw zal Els de 'dierenbingo' inplannen,

daarbij wordt jullie geheugen geprikkeld in

spelvorm met mooie foto's van dieren.

Wij onderhouden ook op regelmatige tijdstippen het contact met scholen. Zo gaan we op

dinsdag 7 maart naar het schooltje in Oombergen en op maandag 13 maart komt het

schooltje van Velzeke ons een bezoekje brengen en zullen we werken in teken van Pasen en

de lente.

LAAT DE LENTE MAAR KOMEN!

Jaarthema

maart 2023
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We vieren mee met...
De jarigen van maart worden gevierd op 27 maart in de cafetaria tijdens

een feestnamiddag met optreden van Massimano.

Proiciat aan:

IN DE
KIJKER

Trossaert Georgette

De Vos Etienne

Fostier Martha

De Clerck Edith

Van Weert Amelia

Verbanck Lucien

03/03/1942

05/03/1939

08/03/1932

15/03/1926

17/03/1928

30/03/1941

Dikke merci aan onze vrijwilligers!

Op dinsdag 28 februari hebben wij onze vrijwilligers in de watten

gelegd. Alvorens onze tweemaandelijkse vergadering aanving, hebben

wij eerst samen gegeten. Het jaarthema werd uitgelegd, en wat de

rol van de vrijwilligers betekenen voor OLV Ter Veldbloemen. Elke

vrijwilliger die helpt begeleiden tijdens een activiteit doet dit met zijn

uiterste inzet! Daarom hebben wij als bedanking elke vrijwilliger een

persoonlijk geschenk gegeven, dat jullie zeker zullen ontdekken

tijdens de eerstkomende activiteiten!

81 jaar

84 jaar

91 jaar

97 jaar

95 jaar

82 jaar

maart 2023
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GEBRUIKERSRAAD: donderdag 2 maart

Graag horen we jullie opmerkingen, klachten en/of complimenten omtrent onze werking van het

rusthuis. Ook familie is hier meer dan welkom!

BREISALON: donderdag 2 maart

Wij sluiten aan bij het Breisalon van Ferm, dat elke maand doorgaat in het zaaltje De Rots. We

gebruiken hiervoor ook het busje voor rolwagenvervoer , zodat iedereen mee kan !

VOORLEZEN VOOR DE KLEUTERKLAS: dinsdag 7 maart

In de namiddag is het busje voor rolwagenvervoer geregeld, en lezen we een verhaaltje voor aan

de enthousiaste kleuters van Oombergen.

AVONDMAALTIJD: donderdag 9 maart

Wij trakteren op een extraatje bij de avondmaaltijd. Deze maand kiezen we voor 'tripen'.

Smakelijk!

BEZOEK VAN KLEUTERS UIT VELZEKE: maandag 13 maart

Deze kleutertjes zijn heel nieuwsgierig, en willen de werking van het rusthuis leren kennen. Maak

jij ze wegwijs?

BLOEMSCHIKKEN : dinsdag 14 maart

Vandaag werken we met bloembollen in mooie vaasjes om de lente in huis te brengen.

HANDWERKCLUB: maandag 20 maart

We werken verder aan het paasthema, maar aan jouw eigen breiwerk of haakwerk verder

werken mag ook natuurlijk!

FEESTMAALTIJD: dinsdag 21 maart

Geniet van de Italiaanse gerechten met zijn Zuiderse kruiden!

MUZIKALE BINGO: woensdag 22 maart

Wij sluiten aan bij deze activiteit van KVG Scheldewindeke, het gaat door in het zaaltje De Rots.

VERJAARDAGSFEEST: maandag 27 maart

Deze dag vieren we alle jarigen van de maand maart, met de muzikale toets van DJ Massimano.

MAART

WAT HEEFT DE TOEKOMST IN PETTO?

• Op woensdag 5 april organiseren we de Paasbrunch.

• Op donderdag 13 april is het Paasviering, met een dessertbordje als afsluiter.

• Op maandag 17 april gaan we met de latbewoners naar De Parasol te Velzeke. Ambiance

verzekerd met Danny De Roover en Eveline Cannoot! Uiterste inschrijvingsdatum: 7 april

maart 2023
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Train je brein

OPLOSSING OP ZIJN KOP

konijn, lammetje, weide, vlinder

maart, knoppen, voorjaar
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Hallo iedereen!

Ik ben Ellen Dijkstra, sinds 1 februari tewerkgesteld als

voltijdse zorgkundige op de afdeling ‘De Lelie’. Graag stel ik

mij even kort aan jullie voor dus… here we go! Ik ben Ellen

Dijkstra, geboren op 6 april 2002 ( ik ben dus 20 jaar, bijna

21). Ik ben woonachtig in Velzeke, momenteel nog bij mijn

ouders. Wel heb ik al een partner maar (nog) niet getrouwd.

Zussen en broers heb ik niet, ik ben enig kind. In juni 2022

ben ik afgestudeerd als zorgkundige. Mijn hart klopt voor de

zorg! Ik voer het beroep met mijn hart en ziel uit. Een

zorgkundige in hart en nieren! Je kan bij mij terecht voor

een luisterend oor, een helpende hand, wanneer je nood

hebt om je hart te luchten of gewoon voor een babbeltje!

Ik kijk ernaar uit om elkaar beter te leren kennen, ijne

momenten te beleven, samen lachen…

We zien elkaar snel! Vele groetjes!

Dag Veldbloempjes

Ik ben Shania Vaughan, sinds 12 september mag ik deel

uitmaken van team De Lelie als verpleegkundige. Naast

halftijds werken combineer ik ook mijn studies voor mijn

bachelor diploma verpleging.

Ik ben geboren en getogen in Zottegem. Momenteel woon ik

nog thuis bij mijn ouders dus kan ik lekker sparen en

genieten van hotel mama.

Ikzelf ben een enorm grote dierenvriend. Zoals jullie

misschien al gehoord hebben is mijn hobby waar ik heel veel

tijd en passie in steek paardrijden. Sinds mijn 6 jaar ben ik al

gepassioneerd door paarden en ging ik altijd naar de

manege. Sinds 2012 ben ik trotse eigenaar van 4 paarden,

deze passie deel ik samen met mijn vader. Paardrijden is een

zeer belangrijk deel uit mijn leven en dit is iets wat ik voor

geen geld van de wereld zou willen missen. Naast 4 paarden

heb ik ook 2 hondjes genaamd Pipa & Zita daarnaast heb ik

ook een raskat Britse Korthaar deze heet Stormi.

OP DE WERKVLOER BIJ...
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Sinds 5 september2022 werkt Rose hier als logistieke.

Zij is opvoedkundige van opleiding. Voordien heeft zij ervaring opgedaan en gewerkt in een school. De

kinderen waren telkens tussen de 3 en 16 jaar oud. Ook in kinderopvang te Brussel heeft zij gewerkt met

kinderen jonger dan 3 jaar. Rose heeft ook als onderstation chef bij de NMBS gewerkt te Brussel. Zij

heeft echter een hart voor ouderen. Ze vindt dat ouderen veel levenswijsheid hebben, en zij wil hiervan

leren.

Zij is oorspronkelijk van Congo, en heeft 7 zussen en 3 broers. Zij is getrouwd en heeft een zoontje van 5

jaar oud.

In haar vrije tijd ietst zij graag. Ze gaat af en toe zwemmen. Rose houdt van dansen.

Haar grootste passie gaat echter uit naar reizen. Rose heeft al 3 keer Amerika bezocht. Ook Frankrijk,

Italië, Nederland, Zwitserland heeft zij afgereisd.

Zij houdt van koken. Zij houdt van de Congolese gerechten zoals gebakken banaan, en een maïsbroodje.

Deze gerechten vragen echter vele uren sudderen op het fornuis of in de oven. Rose houdt nu evenzeer

van de Belgische gerechten zoals hespenrolletjes in de kaassaus. Njam!

Ik ben Jeroen Schreyen. Ik woon in Oosterzele. In juli verhuis ik naar Balegem. In mijn vrije tijd ga ik

graag eens ietsen, lopen en tafeltennissen. Ik werk sinds begin januari in OLV Ter Veldbloemen als

verpleegkundige op afdeling De Morgenster. Daarnaast werk ik ook nog in een accupunctuurpraktijk.



23




