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Zullen we samen
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Beste bewoner,
Beste familie,
Hopelijk genoten jullie allemaal van een deugddoende zomer.
Wij in elk geval wel, maar we werkten intussen ook weer
ijverig aan deze herfsteditie van ‘De 4 Seizoenen van Carolus’.
De

herfst

is

een

seizoen

vol

verrassingen.

Warme

nazomerdagen wisselen af met knisperfrisse ochtenden
waarop je de herfst ruikt en stormachtige dagen waarbij je
bijna wegwaait. De natuur laat zich ondertussen op haar
mooist zien met paddenstoelen die uit de grond schieten en
bladeren in alle tinten geel, rood en oranje.
Herfst, herfst, je bent er weer
met je pittige geuren
en je bladeren die dwarrelen
in duizend warme kleuren.
Herfst, herfst, daar ben je weer
met je storm en je regen
zwammen, eikels, spinnen
natte kleren en wind-tegen.
Herfst, herfst, je bent er weer
kom laat me je omarmen
want ondanks al je buien
geniet ik van je charme.

Wij wensen u alvast een gezellig najaar! Team Carolus
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Welkom aan onze nieuwe bewoners
Simonne Delcourt kwam op 27 juni naar ons woonzorgcentrum.
Zij is afkomstig van Sint-Katherina-Lombeek.
Op 4 juli kwam Malvina Geijssens naar ons woonzorgcentrum.
Zij is afkomstig van Affligem.
Magda

Lievens

kwam

op

11

augustus

naar

ons

woonzorgcentrum. Zij is afkomstig van Sint-KatherinaLombeek.
Op 16 augustus kwam Zuster Marie-Bernard naar ons
woonzorgcentrum.
Blondine

Vandeput

kwam

op

18

augustus

naar

ons

woonzorgcentrum. Zij is afkomstig van Ternat.
Op 30 augustus kwam Alice Hayen naar ons woonzorgcentrum.
Zij is afkomstig van Schepdaal.
Jeannette

Meert

kwam

op

30

augustus

naar

ons

woonzorgcentrum. Zij is afkomstig van Sint-KatherinaLombeek.
Op 31 augustus kwam Erna Bert naar ons woonzorgcentrum.
Zij is afkomstig van Ternat.
Godelieve Detavernier kwam op 2 september naar ons
woonzorgcentrum. Zij is afkomstig van Lennik.
De directie en haar medewerkers heten U van harte
welkom in het woonzorgcentrum!
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Gingen van ons heen…
Mevr. Angele Bockstal, weduwe van Willy Cansse
° 26 juli 1936
+ 17 juni 2022

Mevr. Francine Bockstal, weduwe van Petrus Deneys
° 21 augustus 1938
+ 1 juli 2022

Broeder Piet Heyvaert
° 8 november 1932
+ 3 juli 2022

Mevr. Betty De Valck, weduwe van Frans Roelants
° 9 december 1940
+ 6 augustus 2022

Mevr. Adriana Van Belle, weduwe van Maurits Vaeremans
° 24 augustus 1934
+ 11 augustus 2022
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Mevr. Marie-Louise Bernau, weduwe van Frans Van Rossem
° 26 maart 1933
+ 16 augustus 2022

Mevr. Simonne Van Mol, weduwe van Alfons Bogaert.
° 24 augustus 1936
+ 17 augustus 2022

Zuster Godefrieda
° 25 februari 1931
+ 18 augustus 2022

Mevr. Angele Sergooris, weduwe van Jan Frans De Mot
° 6 juni 1921
+ 24 augustus 2022

Dhr. Marcel Van Overstraeten, echtgenoot van mevrouw
Allouchka Shutova
° 15 juni 1946
+ 28 augustus 2022
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Mevr. Adrienne Massagé, weduwe van Frans Van Den Voorde
° 20 december 1927
+ 11 september 2022
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Proficiat aan onze jarige bewoners!
Oktober
Dhr. Willy Van Tricht

3 oktober

88 jaar

Mevr. Jeannine Dooms

4 oktober

94 jaar

Mevr. Vic Van Linthout

7 oktober

89 jaar

Mevr. Mathilde Masfranckx

9 oktober

95 jaar

Dhr. André Debbaut

9 oktober

88 jaar

Mevr. Huguette Vergison

9 oktober

84 jaar

Mevr. Leontine Jacobs

10 oktober

96 jaar

Dhr. Roger Sys

13 oktober

98 jaar

Mevr. Bertha De Valck

15 oktober

95 jaar

Mevr. Maria De Gendt

19 oktober

87 jaar

Mevr. Josephine De Backer

21 oktober

82 jaar

Mevr. Lucienne Van Dalem

23 oktober

91 jaar

Mevr. Maria De Backer

27 oktober

86 jaar
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November
Dhr. Petrus Van Den Borre

1 november

86 jaar

Mevr. Anna Verbeeren

2 november

85 jaar

Mevr. Maria De Nil

2 november

91 jaar

Mevr. Louisa Raes

7 november

91 jaar

Mevr. Joske Lebacq

8 november

82 jaar

Mevr. Yvonne Moortgat

14 november

95 jaar

Mevr. Elza Gijsens

15 november

88 jaar

Mevr. Maria Coppens

18 november

94 jaar

Mevr. Martha De Souter

25 november

76 jaar

Mevr. Mariëtte De Neef

28 november

93 jaar

December
Dhr. André Van Der Spiegel

2 december

89 jaar

Mevr. Valentina Van Noppen

5 december

91 jaar

Mevr. Simonne Delcourt

5 december

90 jaar

Mevr. Betty De Valck

9 december

82 jaar

Mevr. Jeanne De Grove

12 december

92 jaar

Mevr. Monique Van Cauteren

12 december

77 jaar

Mevr. Mariette Platteau

13 december

82 jaar

Mevr. Malvina Geijssens

13 december

98 jaar

Dhr. André Heyman

15 december

88 jaar
9

Mevr. Jeanne Platteau

19 december

97 jaar

Mevr. Lucienne Segers

25 december

96 jaar

Mevr. Maria Coigneau

27 december

88 jaar

Aan iedereen een gelukkige verjaardag toegewenst
vanwege de directie en het personeel.
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Personeelsnieuws
Welkom aan onze nieuwe medewerker:
15/08/2022

Lieven Deneyer, zorgkundige op de 1e
verdieping

27/07/2022

Nanda Sergooris, medewerker poets

01/08/2022

Dave Verbeken, medewerker in de keuken

25/07/2022

Angele Mwarabu Rushamazi, medewerker
poets

Hebben onze instelling verlaten:
14/08/2022

Monica De Vroede, zorgkundige 1 e
verdieping

Overleden familieleden van het personeel:
+ 01/07/2022

Emilienne Walraevens

° 26/02/1939

weduwe van Benoit Vaeremans
schoonmoeder van Reina De Vos
zorgkundige bij de broeders

+ 17/08/2022

Simonne Van Mol

° 08/10/1935

moeder van Bogaert Frieda
medewerker hoteldienst
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+ 25/08/2022

Angela Maria Amalia Bauwens

° 26/04/1924

weduwe van Julius Jozef Van
Hooreweghe
grootmoeder van Stephanie Van
Schuerbeeck

+ 2/09/2022

Anny Cornand

° 26/06/1939

echtgenote van de heer Roland De Cock
schoonmoeder van Peggy De Clercq
zorgkundige 3 de verdieping
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Proficiat aan de jarige personeelsleden
04

Oktober

Kathy

Van Der Meulen

08

Oktober

Martine

Saegerman

08

Oktober

Ibtissam

Fakirni

09

Oktober

Reina

De Vos

11

Oktober

Cindy

Walravens

12

Oktober

Ilse

Geerts

13

Oktober

Nancy

Fiermans

15

Oktober

Soumia

Ben Radia

18

Oktober

Nathalie

Raeymaekers

28

Oktober

Marina

De Valck

29

Oktober

Kristel

Van Belle

03

November

Connie

Aligada

08

November

Gunnar

Arijs

09

November

Nelly

Goossens

13

November

Lucia

Guldemont

13

November

Maya

Savenberg

23

November

Frieda

Bogaert

27

November

Yvette

Dukundane

28

November

Oscar

Fernandez
13

08

December

Inge

Van Bruyssel

09

December

Marijke

Van Huffel

14

December

Vanessa

Creus

20

December

Laetitia

Vinck

20

December

Yik

Thaduangsorn

24

December

Cindy

Vrijders

25

December

Angele

Mwarabu Rushamazi

27

December

Sylvie

Goessens

Proficiat aan de jarige zusters
26 september: zuster Josepha
27 december: zuster Odillia
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Workshop rolstoelrijden
Begin dit jaar kregen wij (Sara en Ilse) de vraag van Laetitia,
onze kwaliteitscoördinator, of we niet eens een workshop
konden geven om familie en vrijwilligers te leren hoe ze met
een bewoner in een rolstoel moeten omgaan.
In het kader van onze zomerse uitstappen zagen wij dit wel
zitten. We staken de koppen bij elkaar om te zien hoe we dit
zouden doen, want eerlijk gezegd ; dit hadden we nog nooit
gedaan.
Informatie werd opgezocht en bij de hand gehouden, tijd
werd vrijgehouden zodat ze ons konden concentreren o p het
maken van de workshop. Eerst werd er een stukje theorie
voorzien, die dan toegepast kon worden in de praktijk.
Laetitia zorgde voor de uitnodigingen en zo konden wij op
maandag 30 mei onze workshop geven aan geïnteresseerde
familieleden, vrijwilligers en ook enkele collega’s.
We voorzagen verschillende soorten rolstoelen en gingen van
start. Onze praktijkoefening bestond uit een wandeling naar
de kerk van Lombeek en terug. Hierbij kwamen we natuurlijk
verschillende hindernissen tegen, die we in de theorie
aangehaald hadden en die de aanwezigen dus juist moesten
proberen te nemen.
De aanwezigen waren enthousiast over de handige tips en
weetjes die ze met deze workshop meegekregen hadden en
keken er dan ook al naar uit om mee op uitstap te gaan.
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Carolus’ Take Away

In de maand juni organiseerde Team Carolus een Take-Away
BBQ. Bewoners, familieleden, personeel en vrijwilligers
kregen de kans om ‘Animatie droomt…’ te steunen door een
bestelling te plaatsen. De BBQ-pakketten bestonden uit een
lekkere aardappelsalade, verse groenten en overheerlijk
vlees/vegetarisch alternatief. Dit werd geleverd door
Hoeveslagerij L&Fmeat. De pakketten konden aangevuld
worden met een (of meerdere) fles(sen) gekoelde wijn of
cava. Bovendien konden ook dessertjes afgehaald worden.
Deze werden bereid door het Sodexo-keukenteam van het
WZC.

Op zaterdag 18 juni stond Team Carolus klaar aan de
hoofdingang van het WZC om ieder te bedienen. De
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weergoden waren ons goed gezind en het werd een warme dag.
Het personeel sloeg de handen in elkaar om de pakketten
samen te stellen volgens de geplaatste bestellingen. De
koelcellen in de keuken en de koelwagen van de traiteur
draaiden op volle kracht. De bestellingen werden met
mondjesmaat afgehaald en ieder trok huiswaarts met een
goed gevuld pakket. Eens thuis werden de BBQ-toestellen of
pannen warm gemaakt en het vlees/vegetarisch alternatief
bereid.

De Take-Away kwam aanvankelijk wat stilletjes van de grond,
maar we kregen heel veel lof uit verschillende hoeken.
Over de organisatie, over de verzorgde, lekkere en ruime
porties! We kregen zelfs meerdere keren de vraag of dit
event volgend jaar terugkomt!

In totaal werden 200 BBQ-pakketten besteld. Dank je wel
aan iedereen die ‘Animatie droomt…’ op deze manier laat
verder dromen van allerlei projecten!
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Feesten in Carolus doen we zo…
Het was even spannend afwachten wat de weergoden zouden
beslissen! Maar donderdag, ’s morgens in de vroegte, werd de
knoop doorgehakt! We gaan voor een écht bewonersfeest op
het terras van Sint-Carolus! In hoog tempo zette een
fantastisch team de partytenten recht. Tafels en stoelen
rond een ruime dansvloer. Helemaal klaar voor het feest!
Maar

eerst

konden

personeelsleden

onze

genieten

bewoners,
van

een

flatbewoners

heerlijke

BBQ,

én
in

samenwerking met Hoeveslagerij L&Fmeat. Met een lekker
glaasje wijn erbij, een ijsje als dessert en bediening door een
zeer enthousiast zorgteam in hun vrolijke en zomerse outfit
was iedereen onmiddellijk in feeststemming!
Na de nodige zorg en een verkwikkende powernap werden de
bewoners begeleid naar het zomers terras. Hier zorgde
charmezanger Mario, voor de gelegenheid geflankeerd door
pittige Mojito”s, van de eerste tot de laatste noot voor
gezellige ambiance! Niet alleen de meisjes van animatie
zorgden voor een verfrissende sfeer 😉 Iedereen werd
getrakteerd op een zeer lekkere Mojito, klaargemaakt door
het keukenteam! Ze mogen dat zeker nog doen, want het werd
heel erg gesmaakt!
Moraal van het verhaal! Een feestje met lekker eten, een
heerlijk drankje, een fantastische zanger en een zomerse
ambiance doet deugd aan ieders hartje!
Dankjewel Team Carolus voor jullie inzet! Dankjewel bewoners
voor jullie enthousiasme!
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Carolus’ ijssalon
Gezellig samen tafelen met familie of vrienden. Hoe fijn kan
het zijn!
Gezellig samen smullen van een bijzonder ijsje. Hoe plezant is
het in Carolusland!
Niet zoals gepland, op het zomers terras. Wel, in onze
gezellige cafetaria. Voor de zomer van 2022 omgetoverd tot
een kleurrijke strandbar!
Tevreden kijkt het animatieteam terug op een zeer geslaagde
namiddag vol sprinkels, kletskopjes, brownie, maltezer, verse
aardbeien, advocaat en chocolade.

Ongelooflijk dankbaar

voor jullie talrijke inschrijvingen. Voor de fijne commentaren
én uiteraard voor de extra helpende handen van onze
supervrijwilligers, keuken- en zorgteam.
Dit zomers evenement zetten we volgend jaar met heel veel
plezier terug op het programma!
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Soldenverkoop

De maand juli is zoals de meeste mensen wel weten dé
soldenmaand. Ook hier in Sint-Carolus krijgen de bewoners de
kans om kledij aan mooie soldenprijzen te kopen. Op
donderdagmiddag 14 juli stelde Sabrina haar kraam uit.
Omdat het een mooie zonnige zomerdag was deed ze dit
buiten aan het onthaal.
Nog voor ze helemaal uitgestald waren stonden de eerste
kopers er al. Kleedjes, broeken en blouses, alles werd gepast
en gekocht. De bewoners trokken nadien weer richting hun
kamer met hun nieuwe aankopen.
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Tour de France
De Tour de France ging in het WZC niet onopgemerkt voorbij.
In de periode van 1 juli tot en met 24 juli zaten verschillende
wielerfanaten

gekluisterd

aan

het

scherm

om

onze

wielrenners aan te moedigen.
Bij sommige bewoners riep de Tour de France ook
herinneringen op aan hun eigen (weliswaar iets minder
professionele) wielercarrière.
De bewoners konden hun kennis ook testen tijdens een spel,
volledig gewijd aan de ronde van Frankrijk. Onze logopediste
schotelde hen verschillende vragen voor. De vragen hadden
niet enkel te maken met het wielrennen, ook vragen over de
onderdelen van een fiets en over Frankrijk passeerden de
revue. Hoe meer correcte antwoorden de bewoners gaven hoe
sneller de pion zich bewoog van start naar finish. Het moet
gezegd, iedereen is goed op de hoogte en op elke verdieping
bereikte de pion vlot de finish!
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Een kijkje doorheen Carolus
Een verhuis naar het woonzorgcentrum is vaak een ingrijpende
gebeurtenis. Niet alleen voor bewoners, maar ook voor
familieleden.
Onze kwaliteitscoördinator, Laetitia, en coördinator Wonen &
Leven, Nathalie, gingen samen op weg. Op zoek naar nieuwe
initiatieven om voor onze nieuwe bewoners, kortverblijvers en
familie een warm thuisgevoel te creëren.
Zo ontstond het idee om de procedure “Onthaal nieuwe
bewoners”, dat in eerste instantie sympathiek verzorgd
wordt door Chantal uit te breiden met een rondleiding
doorheen ons woonzorgcentrum.
Alle nieuwe bewoners, ook bewoners in kortverblijf, worden
samen met een familielid, uitgenodigd op de eerste woensdag
van de maand, voor een kijkje doorheen ons WZC. Van kapel,
langs de keuken, doorheen de afdelingen tot in onze gezellige
cafetaria. Onderweg wordt er meer uitleg gegeven over de
verschillende diensten, disciplines, afspraken enzovoort…
Uiteraard is er ook ruimte voor een gezellige babbel achteraf
onder het genot van een drankje in onze cafetaria.
Zo trachten wij de verbondenheid tussen bewoners, familie
en woonzorgcentrum nog te versterken.
Zo trachten wij jouw nieuwe groeiplekje te voorzien van een
zachter en warmer randje.

27

Groeiplekje

Een plekje waar je jezelf mag zijn
Waar je mag groeien in je eigen kracht
Omringd door mensen die kansen bieden
Een plekje waar leven verrijkend is
Waar oren luisteren
Waar warme armen je op weg helpen
Hier mag je de wereld ontdekken
Hier mogen kleine dingen groots zijn
Hier drogen we tranen van wolken
Met geloof in morgen
Nestel je op dit plekje
Voel je geborgen. Voel je welkom. Voel je thuis

ChristL
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Zomeraperitief in de serviceflats
Gewoon, omdat het kan… Gewoon, omdat het mag… Gewoon,
omdat het zoooooo gezellig is… Een zomeraperitief voor alle
geïnteresseerde flatbewoners! En, jawel!! Opzet geslaagd!
Velen schreven zich in én bovendien was het super gezellig!
Onder het genot van een fris, bubbelend drankje en heerlijke
hapjes, met dank aan ons fantastisch keukenteam, werd
vrolijk geklonken:
Op de zomer van 2022!
Op de vriendschap!
Én op de toekomst!
Een toekomst vol wensen en dromen. Want, ook in onze
serviceflats wordt nog gedroomd: van mooie dagen, leuke
activiteiten, fijne momenten samen; buitenshuis, in de
polyvalente zaal of in de cafetaria van ons WZC.
Net daarom stond de voorbije zomer een groene box in de
polyvalente zaal! De grote ideeënbox! Flatbewoners werd
gevraagd hun ideeën, dromen te noteren en te deponeren in
de box. Alle wensen werden gebundeld en voorgesteld tijdens
de Zomeraperitief. Vandaag is het de kunst om samen met
Team Carolus een mooie en haalbare kalender samen te stellen
om aan zoveel mogelijk wensen tegemoet te komen. We zijn
ervan overtuigd dat we hier SAMEN in slagen.
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Briljanten jubileum voor Victor en Anna
10/08/1957 – 10/08/2022
Victor Evenepoel en Anna Van Roy, beiden 87 jaar, hebben het
geluk 65 kaarsjes te mogen uitblazen op hun huwelijkstaart.
Een mooie gelegenheid om hun levensverhaal in de kijker te
zetten.
Victor, geboren en getogen in Strijtem, komt uit een warm
gezin van 9 kinderen. Als één van de oudsten van het gezin
ging Victor van zijn 15 jaar aan het werk. Hij was al snel zeer
actief in de jeugdwerking en plaatselijke fanfare.
Anna is afkomstig van Dworp en woonde daar tot haar
twaalfde. Toen op deze zeer jonge leeftijd haar beide ouders
reeds

overleden

waren,

werd

zij

opgevangen

door

verschillende familieleden. Op iets oudere leeftijd verbleef
Anna bij Zusters en hielp hen mee bij het volbrengen van
verschillende taken in het rusthuis. Op de leeftijd van 18 jaar
verhuisde Anna naar Jette om er te werken als au-pair in het
gezin van een bakker. Zij zorgde voor de kinderen, stond in
voor het huishouden en hielp mee in de bakkerij. Veel vrije
tijd bleef er niet over.
Op een mooie dag, vroeg Anna toestemming aan haar bazen
om samen met een vriendin, die au-pair was bij de beenhouwer
recht tegenover, naar de Sinksenkermis in Ternat te gaan.
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Daar ontmoette ze Victor voor de allereerste keer. De
volgende dag vertelde Victor aan een vriend van het werk,
Dagblad De Standaard, dat hij “een skeir” had gedaan op de
kermis. Toeval wil dat de buurvrouw van die vriend connecties
had met Anna en via via kon een tweede ‘kermisdate’ geregeld
worden. Zes weken later ontmoetten
ze elkaar voor de tweede keer op de
Statiekermis van Ternat. Die dag
sloeg

de

vonk

helemaal

Telefoonnummers

over!
werden

uitgewisseld. De start van een mooi
en liefdevol verhaal.
Na vele tramuurtjes op de teller stapten Anna en Victor in de
zomer van 1957 in het huwelijksbootje om samen hun koers te
varen.
Na 1 jaar verlieten ze Schepdaal
en

keerden

ze

terug

naar

Strijtem, waar de roots van Victor
liggen. Ze kochten er samen een
huis

met

boomgaard

een

mooie
met

tuin

en

heerlijke

aardbeien, frambozen en rode
bessen. En kregen er samen 4
kinderen, 1 dochter en 3 zonen.
Op professioneel vlak blikken beiden terug op een mooie
carrière. Victor werkte 15 jaar voor Dagblad De Standaard
en 25 jaar voor Colruyt. Terwijl Anna, na het grootbrengen
van de kinderen, 15 jaar werkzaam was als onthaalmoeder.
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Voor Victor en Anna was het leven, méér dan werken alleen.
Op vrijdagavond samen met vrienden, tussen pot en pint
genieten van het muzikale talent van de fanfare, waar later
naast Victor ook de kinderen deel van uitmaakten. De
pretlichtjes schitteren nog in hun ogen wanneer ze vertellen
over die goeie ouwe tijd. Over de uitstappen die ze samen
maakten. Over het plezier dat ze samen beleefden.
Victor was in die tijd ook zeer actief in de koerswereld. Van
1965 tot 1999, stond hij mee in voor de organisatie van
koersen. Zestien jaar zetelde hij in het hoofdbestuur van
BWB, Belgische Wielrennersbond. Twaalf seizoenen stond hij
trouw aan de fotofinish van binnen- en buitenlandse koersen.
Intussen had ook Anna de koersmicrobe te pakken. Ook zij
genoot van de sfeer en ambiance in de koerswereld.
Toen Victor en Anna 20 jaar geleden Strijtem achterlieten
om hun intrek te nemen in een appartement aan het zeetje,
nam ook Anna ‘ het plakske’ ter hand om zich samen met Victor
in te zetten als seingever voor koers- en loopwedstrijden.
Samen, altijd gezellig met z’n tweetjes, genoten ze in
Middelkerke van het leven en van de goeie zeelucht, die voor
de gezondheid van Anna heel belangrijk was.
In 2020 verlieten Victor en Anna, met een koffertje vol
mooie herinneringen, het zeetje om hun intrek te nemen in
één van onze serviceflats. In de buurt van hun enige dochter,
die hen na het verlies van hun drie zonen, nog nauwer aan het
hart ligt. Hun warme liefde voor het gezin en voor elkaar en
het wederzijdse begrip vormden een sterke brug tussen lief
34

en leed. Aan de muur en op de kast staan prachtige foto’s van
hun 4 kinderen, 6 kleinkinderen en 10 achterkleinkinderen,
hun familie waar ze met fierheid en vol warmte over vertellen.
Bedankt Anna en Victor, voor de gezellige babbel. Voor het
delen van jullie levensverhaal, met een lach en een traan. Voor
jullie enthousiasme over onze serviceflats en uw vriendschap
voor medebewoners, Zuster Hedwig en personeel.

Klink elke dag verder, zo
rond 11 uur, op jullie liefde
voor

elkaar.

Op

jullie

grote wens:

40 jaar Strijtem
20 jaar zee
10 jaar serviceflats, én als het even kan, nog langer ook…
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Contactkoor
Afgelopen juni gaf Nathalie, onze coördinator Wonen en
Leven, een aanzet tot het oprichten van een contactkoor voor
mensen met dementie op de gesloten afdeling van het WZC.
Guido, onze huispianist, zorgde voor de live muzikale
ondersteuning van het koor. Dankjewel Guido, om samen met
het Team Wonen & Leven en de bewoners op zoek te gaan naar
de kracht van de wondere wereld van muziek.

Maar, wat is dat nu juist zo een contactkoor?
Muziek…
Brengt rust bij irritatie
Activeert wanneer een bewoner passief is
maakt vrolijk bij verdriet
Roept herinneringen op, waarvan je dacht: ‘Die zijn voorgoed
verdwenen’
Een contactkoor is niet zomaar een koor. Het is een koor dat
bestaat uit mensen met dementie en hun naasten. Door te
zingen kunnen deze mensen opnieuw in contact komen met
zichzelf, hun familie en mensen uit hun omgeving. Het is dus
niet belangrijk dat je perfect in de maat of op juiste
toonhoogte zingt. Wanneer communiceren moeilijk wordt, kan
er door samen te zingen een prachtige vorm van communicatie
ontstaan. Het koor geeft de mensen letterlijk en figuurlijk
een stem.
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Als het je lukt om de juiste toon te vinden, voegt muziek iets
moois toe aan de kwaliteit van het leven.
Ook in de maand augustus volgde een bijeenkomst van het
contactkoor. Het werd mogelijk nog een groter succes dan in
juni. Opnieuw was Guido van de partij om de gezangen mee te
ondersteunen met de piano. Ook deze keer namen vele
bewoners, enkele familieleden en een vrijwilliger deel aan het
contactkoor.

Meedoen?
Goesting om samen met je naaste te zingen, te dansen en te
genieten tijdens een contactkoor op de derde verdieping? Het
is de moeite waard!
Tweemaandelijks wensen we een zangbijeenkomst te houden
in de leefruimte op de derde verdieping met een vaste groep
bewoners. Hou zeker de affiches in het hoog ter hoogte van
de verpleegpost en twijfel niet om samen met ons het
contactkoor verder te laten groeien.

Huispianist Guido
Guido is onze fantastische en vrijwillige huispianist! Elke
laatste vrijdag van de maand mogen we hem verwelkomen
tijdens het zanguurtje, dat wekelijks doorgaat in onze
cafetaria tussen 10u30 en 11u30. Met dank aan onze
zorgteams voor het brengen en halen van onze bewoners.
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Wandeling naar de Pallieter
De hele zomervakantie konden we genieten van een stralende
zon en warme temperaturen. Dus organiseerden we op elke
verdieping een wandeling naar de Pallieter. Affiches werden
gemaakt, personeel veranderde hier en daar hun uren, familie
en vrijwilligers werden aangesproken om de rolstoelen te
duwen. Donderdag 16 juni beten de bewoners van het
gelijkvloers de spits af. De bewoners van de derde verdieping
vertrokken 7 juli en de eerste verdieping op 1 augustus.
Helaas was er af en toe ook een minder mooie dag. Zo zagen
de bewoners van de tweede verdieping hun wandeling op
vrijdag 19 augustus in het water vallen.

Op de andere

afdelingen gingen steeds een groot aantal bewoners mee op
stap.

Rond 13u15 kwamen de begeleiders aan en werden de
bewoners klaargemaakt . Een zonnehoed, zonnecrème, een
rolstoel en een goed humeur,…. . Meer was er niet nodig om
aan onze wandeling onder een stralende zon te beginnen. Voor
de bewoners was het heel fijn om nog eens langs het veld te
passeren. De verhalen van vroeger kwamen bij sommigen snel
boven.

Na een wandeling van ongeveer 30 à 40 minuten kwamen we in
de Pallieter op de Bosstraat aan. Eerst kon iedereen genieten
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van een drankje . Daarna was er nog ruim de tijd om een ijsje
of pannenkoek te eten. Rond 16u30 waren de eerste bewoners
terug thuis. “Dit moeten we nog eens doen” hoorden we hier
en daar. De bewoners hebben er duidelijk van genoten.
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Wandeling Plotercafé
Af en toe moeten er ook nieuwe dingen uitgeprobeerd worden
en daarom beslisten we om dinsdag 5 juli een bezoek te
brengen aan het Plotercafé.
Er waren terug veel inschrijvingen van bewoners, familie en
vrijwilligers. En dus konden we met een groep van bijna 50
personen vertrekken. Gelukkig waren de weergoden ons
goedgezind en was het mooi weer.
We maakten eerst een wandeling doorheen Sint-KatharinaLombeek en kwamen dankzij enkele familieleden uit Lombeek
op plaatsen waar ik nog nooit was geweest.
Een klein uurtje later kwamen we aan in het Plotercafé, waar
het terras al voor ons klaarstond. Na de kaart bekeken te
hebben, konden de drankjes en lekkernijen besteld worden.
Er stond voor ieder wat wils op de kaart. Er werden hapjes,
pannenkoeken, ijsjes en verse taart geserveerd.
Iedereen genoot van het mooie weer en het fijne gezelschap.
Toen alles op was, vertrokken we terug Caroluswaarts. Dit was
een kort tochtje, gewoon het rondpunt oversteken.
Ook de uitbaters van het Plotercafé vonden het een
aangename ervaring en we zijn altijd welkom!
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Uitstap naar café D’oude Web

Naar jaarlijkse gewoonte zijn we begin deze zomer beginnen
volk te verzamelen om samen met ons op stap te gaan naar
café D’oude Web hier in Sint-Katherina-Lombeek.
Het weer was dit jaar heel onzeker. Op donderdag 7 juli stond
de uitstap gepland voor de bewoners van de eerste verdieping.
Een uurtje voor vertrek zag de hemel nog donker grijs en viel
er hier en daar een bui’tje. Maar toch beslisten we om te
vertrekken, onze goesting was te groot.
Met de regencapes in de aanslag trokken we via de Muilemlaan
richting café D’oude Web.
Daar hebben de bewoners genoten van een heerlijke pint en
een lekkere boerenboterham met plattekaas, kop of rauwe
hesp. Toen we terug huiswaarts trokken, was het zonnetje
gelukkig terug van de partij.

Op donderdag 4 augustus trokken de bewoners van de derde
verdieping naar café D’oude Web. Ook hier was het het weer
dat voor een moeilijke keuze zorgde. Ze voorspelde voor die
dag namelijk warm weer. Maar een paar uurtje voor vertrek
trokken de hemelsluizen open. Hierdoor was het aangenaam
vertoeven buiten.
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De bewoners trokken met familie en vrijwilligers naar café
D’oude Web en trakteerden zichzelf op een lekker
verfrissend ijsje.
Ook voor de bewoners van de gelijkvloers werd een datum
geprikt om naar D’oude web te gaan. Helaas waren de
weersverwachtingen deze keer zo slecht, dat er beslist werd
om de uitstap niet te laten doorgaan.
De bewoners van de tweede verdieping hadden wel geluk en
konden ook een lekkere boerenboterham gaan eten op
donderdag 19 augustus.
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Een woordje van dank recht uit ons hart
Zo bij de laatste zomerzonnestraaltjes blikken we met
dankbaarheid terug op een stralende zomer…
Een zomer van nieuwe ontmoetingen, gezellige uitstapjes,
fijne, kleine momentjes…
DANKZIJ de vele JOBSTUDENTEN
ZIJ zorgden ervoor dat TEAM CAROLUS kon genieten van
een welverdiende zomervakantie met familie en vrienden.

DANKZIJ onze fantastische VRIJWILLIGERS
ZIJ stonden steeds paraat om TEAM WONEN & LEVEN
te vergezellen tijdens de verschillende uitstappen

DANKZIJ de sympathieke FAMILIE en VRIENDEN
van onze BEWONERS
ZIJ schreven zich massaal in op weg naar de buitenwereld
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Gebruikersraad…
omdat de mening van onze bewoners telt…
De gebruikersraad is het inspraakorgaan voor bewoners en/of
familieleden. Diverse thema’s worden besproken, de werking
van het huis wordt voorgesteld en er wordt gevraagd naar de
mening over bijvoorbeeld activiteiten, maaltijdgebeuren,
zorgen,… Ook nieuwe ideeën, schouderklopjes en algemene
klachten kunnen hier aan bod komen. De gebruikersraad gaat
4 keer per jaar door en staat vermeld op de weekkalender van
de verschillende verdiepingen.
Gebruikersraad augustus 2022
Aanwezigen: bewoners van gelijkvloerse, eerste en tweede
verdieping worden gehoord tijdens de derde gebruikersraad
van 2022, die ook deze keer kon doorgaan aan de grote tafel
in onze enige échte vergaderzaal op -1.
Welkom:
Door de aanhoudende warmte werden de bewoners
verwelkomd met een verfrissende muntthee, met dank aan
Nadine van de cafetaria, terwijl iedereen zich om de beurt
aan elkaar voorstelde. De gebruikersraad is een ideale
gelegenheid om de medebewoners van de eigen afdeling én
andere afdeling te ontmoeten. Een ideaal moment om ook even
te vertellen hoe bewoners hun aankomst en verblijf in ons
woonzorgcentrum ervaren.
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Hoe voelt u zich in Sint-Carolus?
Een aantal bewoners geven heel spontaan en enthousiast aan
dat ze heel tevreden zijn in ons woonzorgcentrum. Dat ze zich
vrij snel en gemakkelijk hebben aangepast aan het nieuwe
leven. Het grootste deel van de aanwezige bewoners gaven te
kennen dat de overgang van thuis naar het WZC een zeer
grote stap is. Ze weten dat er doorgaans geen andere
mogelijkheid meer is, maar hebben het toch vaak moeilijk om
de nieuwe situatie te aanvaarden. Wennen aan de dagindeling
van het rusthuis (maaltijdgebeuren, zorg,…) vraagt vaak wat
tijd en gaat voor sommigen ook wel gepaard met gevoel van
stress en verdriet… Aandacht, begrip en een luisterend oor
worden tijdens zo’n moeilijke momentjes zeer geapprecieerd.
Activiteiten (ergo/animatie/logo) in ons WZC
Bewoners zijn algemeen tevreden over wat Sint-Carolus in de
aanbieding heeft. Grote evenementen met muziek staan hoog
op hun lijstje! Er wordt nu al uitgekeken naar De Vlaamse
Kermis met een optreden van Jacques op het terras. Ook het
geplande herfstfestijn, waar bewoners samen met hun familie
kunnen genieten van een gezellig middagmaal, krijgt heel veel
bijval. De activiteiten die wekelijks terugkeren zoals gym,
zang,
krant,
eucharistieviering
worden
heel
erg
geapprecieerd. Bewoners zijn heel dankbaar wanneer er een
zeer gevarieerd activiteitenaanbod op de weekplanning staat.
Een aantal bewoners geven aan dat ze graag bezig zijn en het
fijn vinden zich nuttig te kunnen voelen. Andere bewoners
vinden het dan weer leuk om op verschillende domeinen
uitgedaagd te worden. Ze houden graag hun grijze massa
actief met spelletjes als : Rad Van Fortuin, De Belevenistafel,
Woordspelen, … Ook de gezelligheid, het gezellig samenzijn
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en genieten van spelmomenten vinden (sjoelbak, pietjesbak,
petanque, … ) vinden onze bewoners heel belangrijk. Voor de
petanquers onder ons, hebben we heel leuk nieuws! Binnenkort
beschikt ons WZC over een gloednieuwe en eigen
petanquebaan!
De wandelingen met familie en vrijwilligers worden zeer
gewaardeerd. Bewoners zijn dankbaar voor ieders inzet. Er
wordt aangehaald dat voetpaden, borduren en straten van de
gemeente niet echt geschikt zijn voor rolstoelgebruikers en
rollatorgebruikers. Ook het grindpaadje langs ons WZC
richting het rondpunt is niet gemakkelijk toegankelijk door
het hoogteverschil. Bewoners moeten hun rollator optillen om
verder te kunnen. Het probleem van de gemeente kunnen we
niet oplossen, maar er wordt gekeken hoe we de paadjes op
en rond het WZC zo veilig mogelijk kunnen houden.
Zorgteam: Bewoners zijn over het algemeen tevreden over
de zorg die ze krijgen, maar geven toch aan dat het verschilt
van persoon tot persoon. Een vriendelijk woord, ‘in de weer’
zijn voor de bewoners,… zijn zaken die enorm gewaardeerd
worden. Voldoende structuur in het uur van wassen vinden vele
bewoners zeer belangrijk. Er wordt door een aantal
aangegeven dat wanneer ze vragen om hen een beetje later te
wassen ze véél later gewassen worden. Bewoners tonen wel
begrip voor het feit dat niet iedereen tegelijkertijd kan
gewassen worden en dat bewoners die meer zorgbehoevend
zijn, vaak wat later gewassen worden omdat zij vanuit hun bed
kunnen eten of soms ook door twee medewerkers moeten
verzorgd worden. Er wordt ook aangegeven dat er veel
respect is voor het zorgpersoneel. Werken in de zorg is zeer
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zeker een roeping. “Werken in de zorg, doe je vanuit het
hart”, wordt door heel veel bewoners beaamd.
Logistieke dienst: Bewoners zijn tevreden over de werking
van de logistieke dienst. Een aantal persoonlijke vragen
werden genoteerd en doorgegeven aan de dienst. Er werd ook
afgesproken dat wie graag nog extra saus heeft, extra peper
en zout, extra bier,… dit gevraagd mag worden aan het
personeel dat instaat voor de bedeling van de maaltijden. Er
werd ook aangegeven dat de boterhammen de laatste tijd
soms ‘anders’ gesmeerd zijn. Soms veel te veel, of te weinig
boter. Bewoners begrijpen dat in de vakantieperiode de
logistieke dienst vaak door studenten wordt overgenomen. Er
wordt ook gevraagd om de frigo’s zorgvuldig na te kijken. Er
kan al eens een potje yoghurt dat over datum is aan het oog
ontsnappen. Soms zou de drank vooraf ingeschonken worden,
zeker op warme dagen, vinden onze bewoners dit minder
aangewezen.
Keuken: Er is een algemene tevredenheid over het aanbod.
Zowel bij het ontbijt, het middagmaal en het avondmaal wordt
voor voldoende afwisseling gezorgd. Verschillende bewoners
geven aan dat de soep en het hoofdgerecht eerder zout
smaken. Graag wat meer gebruik van andere specerijen om
extra smaak toe te voegen aan de gestoomde groenten.
Volgende
suggesties
werden
aangereikt:
gebakken
aardappelen, boerenpaté in sneetjes, geperste kop, witte
en/of zwarte pens.
Eén van onze bewoners maakt zich de bedenking dat er
dagelijks toch wel wat “overschot” teruggaat naar de keuken.
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Bestaat de mogelijkheid om in deze tijden van crisis, minder
bedeelden in onze maatschappij te helpen? We vragen het na.
Poetsteam: Algemene tevredenheid over het poetsteam. Ook
hier merken bewoners op dat het in de vakantieperiode een
beetje anders loopt door de aanwezigheid van de studenten.
Bewoners begrijpen dat bepaalde zaken moeten verplaatst
worden om te kunnen poetsen, maar vinden het heel belangrijk
dat het dan ook op dezelfde plaats teruggezet wordt. En dat
er voorzichtig wordt omgesprongen met stopcontacten,
wekkers,… Een aantal bewoners vragen of er afspraken zijn
in huis rond het meenemen van ‘oud papier’ uit de kamers? Op
een vaste plaats leggen? Op een vast moment? Op vraag? Met
verantwoordelijke poetsdienst werd afgesproken, het ‘oud
papier’ steeds te overhandigen aan de poetsmedewerker,
zodat er geen misverstanden ontstaan.
Het is fijn te horen dat bewoners het fijn vinden hun
bekommernissen te kunnen delen met personeel, maar zeker
ook met elkaar. We blikken terug op een aangename en
interessante vergadering. Dankjewel aan alle bewoners die
zich hiervoor engageren.
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Een oude clown verliest geen streken

De wereld is voor jonge mensen,
Dat is wat vaak wordt beweerd
Want ouwe bomen, die verflensen,
Hoe je het ook wendt of keert…
Toch hebben eeuwenoude eiken
De diepste wortels in de grond
En aan de oudste takken prijken
De mooiste vruchten groot en rond…

Een circus is voor jonge mensen
Dat is wat zo vaak wordt beweerd
Want kleine kinderen die wensen
Iets fris en jong, en niet verweerd…
Maar ook een oude clown doet lachen
En kent de knepen van het vak
En met gestuntel en gewaggel
Speelt hij de pannen van het dak

Fragment uit Musical KLOEN
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Gelukstips
Door de jaren heen is er heel wat onderzoek gebeurd naar
wat mensen nu echt gelukkig maakt.
De tips in deze rubriek zijn hierop gebaseerd en gelden voor
mannen en vrouwen, jong en oud, over alle culturen heen.

• Eet evenwichtig!
Je lichamelijke gezondheid en je fit voelen heeft een positief
effect op hoe gelukkig je je voelt. Zorgen voor jezelf en je
lichaam maakt dat je je zowel fysiek als mentaal fitter kan
voelen.
Evenwichtig eten (veel groenten en fruit, minder vlees en
meer vis, minder bereide voedingsmiddelen, minder alcohol en
koffie en meer water en groene thee …) speelt hier al een heel
belangrijke rol in.

• Leef naar je doelen!
Een doel geeft richting aan je leven en helpt je om de
belangrijke van de onbelangrijke dingen te onderscheiden.
Het formuleren van doelen blijkt echter een niet zo’n
eenvoudige opdracht. Probeer daarom eens het volgende :
• Fantaseer over een ideaal scenario. Als je alle middelen
en alle mogelijkheden zou hebben, wat zou je dan willen
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bereiken? Durf dromen en laat je niet tegenhouden door
eventuele beperkingen die je nu hebt.
• Schrijf vervolgens neer wat je in je droomscenario zou
willen bereiken. Deze droom geeft je een idee van de
richting die je graag uit wilt en wat je belangrijk vindt.

Eens je deze richting bepaald hebt, kan je streven naar een
haalbaar doel en beginnen plannen hoe je dit doel kan
bereiken.

Veel succes ermee !

Bronnen :
www.plukjegeluk.be
The World book of happiness. L. Bormans
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Spreuk van het seizoen

Allemaal dromen we van een warmere wereld.
Een plek waar elk mens gezien en gehoord wordt.
Waar niemand vergeten wordt.
We dromen zo groot, dat we vergeten:
solidariteit is handelen.

En beginnen kan bij jezelf.
Vraag je af hoe jij jouw steentje kan bijdragen.
Vraag je af hoe jij kan groeien in empathie en zorg.
Vraag je af wat échte solidariteit voor jou betekent.
En weet: elke druppel telt.

Bron: BZN
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10 geboden
De meeste ouderen kennen ze wel, de tien geboden. Het is
trouwens gemakkelijk om ze te onthouden, ze zijn immers
rijmend in versvorm geschreven. Maar voor diegenen die het
zouden vergeten hebben of nooit geleerd, hier nog eens de
volledige tekst:

Bovenal bemin één God.
Zweer niet ijdel, vloek noch spot.
Heilig steeds de dag des Heren.
Vader, moeder zult gij eren.
Dood niet, geef geen ergernis.
Doe nooit wat onkuisheid is.
Vlucht het stelen en bedriegen,
ook de achterklap en ’t liegen.
Wees steeds kuis in uw gemoed
en begeer nooit iemands goed.
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Oma’s schortje
Ik geloof niet dat onze kinderen weten wat een schortje is.
Het voornaamste gebruik van Oma's schortje was om haar
jurk te beschermen, omdat ze er maar een paar had.
Maar ook omdat het makkelijker was, om een schortje te
wassen in plaats van een jurk.
Ze gebruikte het schortje ook als pannenlappen, om de pannen
van de kachel of uit de oven te halen.
Het diende ook om de tranen en vuile neus van de kinderen af
te vegen.
En als ze de eieren uit het kippenhok ging halen, was het
schortje ook heel handig om de eieren te dragen.
Als er visite kwam, konden haar verlegen kinderen onder haar
schortje schuilen.
En als het koud was kon ze haar armen er indraaien en
opwarmen.
Het was ook heel geschikt om de menige zweetdruppeltjes af
te vegen, als ze gebukt stond over de kachel bij het koken.
Hout voor de kachel werd ook in het schortje binnen
gebracht.
Uit de tuin droeg ze allerhande soorten groenten naar binnen.
In de herfst werd het schortje gebruikt om de appels op te
rapen, die onder de bomen lagen.
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Als oma onverwachts visite aan zag komen, je stond er van te
kijken hoeveel meubeltjes dat ouwe schortje nog kon stoffen,
in een paar seconden.
Als het eten klaar was, ging ze naar buiten en zwaaide met
haar schortje, dan wist iedereen dat het tijd was om binnen
te komen.
Het zal nog lang duren voordat iemand uitgevonden heeft wat
voor zoveel doelen gebruikt kan worden, zoals het schortje!
Vergeet niet! In deze tijd, zouden wij er gek van worden, te
weten hoeveel bacteriën er in dat schortje zaten.
Toch heb ik er nooit wat aan overgehouden…of toch?
Liefde…
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Gouden leeftijd
“Ze zeggen dat je de oude dag als de ‘gouden’ leeftijd
beschouwen mag.
Maar af en toe twijfel ik daar toch wel aan, als ik ’s avonds
weer moe naar bed toe ben gegaan,
Met mijn oren in de la en mijn tanden in een glas en mijn ogen
op de tafel, toen ik uitgelezen was.
En voordat ik inslaap, denk ik dan: ‘Zit er nog iets los dat ik
wegleggen kan?’, terwijl het met mij zo slecht nog niet zit,
want ik ben voor mijn leeftijd nog tamelijk fit…”
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Bewegingstussendoortje

Beginpositie:
in zit, met de voeten op de grond, rug recht

Beweging:
afwisselend de knie naar omhoog doen,
10x links en 10x rechts

Eindpositie:
de voeten terug op de grond plaatsen

Succes!
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Afasie

Wat is afasie?
Afasie is een taalstoornis die het gevolg is van een niet
aangeboren hersenletsel.
Afasie komt van A (= niet) fasie (= spreken).
Mensen met afasie kunnen moeite hebben met spreken,
begrijpen en schrijven.
Afasie is bij iedereen anders.
Afasie maakt het moeilijk om contact te hebben met andere
mensen.
Afasie kan het dagelijks functioneren belemmeren.
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Wat zijn de gevolgen van afasie?
Afasie is verworven en dat wil zeggen dat mensen met afasie
voor het hersenletsel geen problemen hadden met taal. Ze
communiceerden vroeger zonder enig probleem.
Afasie ontstaat meestal door beschadigingen in de linker
hersenhelft

door

een

beroerte

(hersenbloeding

of

herseninfarct), een verkeersongeval of bij een hersentumor.

Mensen met afasie kunnen problemen hebben met:
• Spreken
• Begrijpen
• Lezen
• Schrijven
Afasie is een probleem met het begrijpen en produceren van
de taal, daardoor kunnen mensen met afasie niet meer goed
zeggen wat ze willen.
Het vinden van woorden wordt lastig of onmogelijk en het
samenstellen van zinnen is moeilijk.

Afasie voor iedereen verschillend
Geen twee mensen met afasie zijn precies gelijk, afasie is bij
iedereen anders.
De ernst en omvang van afasie zijn onder andere afhankelijk
van de plaats en de ernst van de hersenbeschadiging.
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Sommige mensen met afasie kunnen wel goed taal begrijpen,
maar hebben moeite met het vinden van de juiste woorden of
met het bouwen van zinnen.
Anderen spreken juist wel veel, maar wat zij zeggen is voor
de gesprekspartner niet of moeilijk te begrijpen, deze
mensen hebben vaak grote problemen met het begrijpen van
taal.
Let wel: iemand met afasie beschikt over het algemeen over
zijn volledige intellectuele capaciteiten. Dat maakt afasie
extra frustrerend zowel voor de persoon met afasie als de
omgeving.

Hoe vaak komt afasie voor?
Ongeveer 30% van de mensen die een beroerte krijgt, de
meest

voorkomende

oorzaak

van

niet-aangeboren

hersenletsel, krijgt ook afasie.
Jaarlijks zijn dat ongeveer 14.000 mensen in Nederland en
België samen oftewel 38 per dag.
In België en Nederland leven zeker 54.000 mensen met
afasie.

Bron: www.afasietherapie.be
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21 september: Wereld Alzheimer dag
Dementie
Elke 4 seconden krijgt iemand ergens ter wereld dementie.
De kans dat iemand dementie krijgt is 1 op 5. Bij vrouwen
is dat zelfs 1 op 3.
SYMPTOMEN
De eerste tekenen van dementie verschillen van persoon
tot persoon en naargelang de oorzaak van dementie.
Geheugenverlies staat meestal op de voorgrond, zeker bij
de ziekte van Alzheimer, maar dat is niet bij alle oorzaken
van dementie zo. De stemming, persoonlijkheid en het
gedrag van personen met dementie kunnen ook veranderen.
Welke symptomen er precies optreden, wordt bepaald
door de aard, plaats en ernst van de afwijkingen in de
hersenen.
Typische voorbeelden:
•

•

•

•

Je vergeet erg vertrouwde dingen, zoals de namen van
de (klein)kinderen.
Iets ligt ‘op het puntje van de tong’. Je kan niet enkel
meer op iets niet opkomen; je herkent het ook niet
wanneer het wordt genoemd.
Je vergeet niet alleen wie er juist heeft
getelefoneerd, je vergeet ook dát er werd
getelefoneerd.
Je stelt steeds dezelfde vragen. Niet alleen omdat je
het antwoord vergeten bent, maar ook omdat je
vergeten bent dat je dezelfde vraag al eens gesteld
hebt.
64

•

•

•
•

Je vergeet plots wat je aan het doen was en laat
steeds vaker karweitjes onafgewerkt achter.
Je vindt plots de vertrouwde weg naar huis niet meer
terug.
Je wil midden in de nacht boodschappen gaan doen.
Je bent om de haverklap bril, sleutels, portemonnee,
… kwijt om ze dan op de meest onmogelijke plaatsen
terug te vinden.

Het ‘abnormale vergeten’ bij dementie wordt op termijn zo
groot dat de persoon met dementie moeite krijgt om een
boek te lezen, een gesprek, een film, een tv-programma, …
te volgen, of om een eenvoudige betaling te verrichten.
Daarvoor moet je immers even wat woorden, beelden of
cijfers onthouden. Daarnaast leidt het vergeten ook vaak
tot zich onzeker voelen bij personen met dementie.
Daardoor zullen ze minder initiatief nemen.
Ook aan het karakter lijkt iets te veranderen. Vaak wordt
de persoon met dementie erg nerveus, paniekerig zelfs,
opvliegend, ... De persoon met dementie verliest vat op het
leven, wat tot onbehagen en veranderd gedrag kan leiden.
Personen met dementie krijgen steeds minder controle op
emoties: boos worden, huilen en lachen bij de geringste
aanleiding, enzovoort.Alleszins hebben de gedrags- en
karakterveranderingen een weerslag op de omgang met
anderen, kortom op het dagelijks leven. Dementie is dus
méér dan vergeten.
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Naast de geheugenstoornissen en gemoedsschommelingen
treden vaak begrips- en spraakstoornissen op de
voorgrond, wat de communicatie er niet makkelijker op
maakt.
De persoon met dementie verliest voeling met het hier en
nu. Klassieke voorbeelden: men wil naar huis, terwijl men
thuis is; men wil naar het werk, terwijl men al jaren met
pensioen is.
Op termijn kunnen er lichamelijke beperkingen optreden,
zoals moeilijk stappen, moeilijk slikken en verlies van
controle over urine en stoelgang.
Denk echter niet dat alle menselijk contact verloren gaat
voor een persoon met dementie. In de volksmond noemt
men ‘dementeren’ vaak ‘kinds worden’. Als er geen woord
meer begrepen wordt, is er nog altijd een contact zoals
tussen een moeder en haar baby. Er blijft namelijk een
grote gevoeligheid voor nabijheid en aanraking.
Om uitsluitsel te krijgen over de oorzaak van
geheugenverlies, raadpleeg je best je arts. Je arts kan
uitmaken of geheugenproblemen passen in het verloop van
een normale veroudering of dat ze een andere oorzaak
hebben. Andere oorzaken zijn bijvoorbeeld depressie,
stemmings- of metabole stoornissen. In dat geval is de
vergeetachtigheid te behandelen. Alleen een nauwgezet
onderzoek van de arts kan dat aan het licht brengen.
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Als dementie op je pad komt, dan staat de wereld even
stil. Naast de vloedgolf van emoties moet je ook de
praktische zaken regelen. In elke fase van dementie zijn
er nieuwe vragen en andere gevoelens.
Er spookt van alles door je hoofd:
•
•

•

•

Wat als ik zopas de diagnose dementie kreeg?
Hoe ga je om met een persoon met dementie? Hoe
geef je de beste zorg?
Welke mogelijkheden bestaan er voor ondersteuning
thuis en buitenshuis?
Op welke tegemoetkomingen heeft een persoon met
dementie recht?

Gratis luister- en infolijn
Herken je jezelf in deze situatie? Zit je met een vraag?
Zoek je een luisterend oor voor je verhaal? Onze gratis
luister- & infolijn 0800 15 225 is elke dag bereikbaar,
ook in het weekend en op feestdagen.
Respect voor jouw verhaal
Een team van (ervarings)deskundigen zit klaar om naar
jouw vragen en verhaal te luisteren. Onbevooroordeeld,
met respect voor jouw unieke situatie en het hart op de
juiste plaats zullen we je begeleiden in het omgaan met
dementie en alles wat erbij komt kijken.
• Dagelijks van 9 tot 21 uur. Ook tijdens het weekend
en feestdagen.
• Even geen gehoor? Spreek je naam en nummer in en
we bellen je terug binnen de 48 uur.
• Gratis via vaste lijn én GSM.
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Stuur je liever een mailtje?
Misschien ben je niet zo'n beller en kan je je gevoelens of
vragen makkelijker kwijt via mail. Dat kan ook. Laat ons
weten wat er door je hoofd spookt en vertel ons je
verhaal.
• Mail naar hulpvragen@alzheimerligavlaanderen.be.
•

Bron: Vlaamse Alzheimer Liga
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Alzheimer

Vraag me niet te herinneren.
Test niet telkens mijn verstand.
Laat me gaan en weten dat je er bent.
Kus me op de wang en pak mijn hand.

Mijn verwarring is groter dan je denkt.
Verdrietig, ziek en verloren in elk moment.
Dat ik jou nodig heb dat weet ik wel.
Mij vasthoudt en laat voelen dat je er bent.

Verlies alsjeblieft niet je geduld met mij.
Schreeuw en huil niet als ik raar reageer.
Ik kan het echt niet helpen hoe ik ben.
Ik kan niet anders, hoe hard ik ook probeer.

Vergeet nooit dat ik je nodig heb.
Het mooiste van mij, al lang vergaan.
Ik smeek je, hou me vast en hou van mij.
Tot dat ik voorgoed ben weggegaan.
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Gedicht: egel
Vredig
en volledig
ontspannen ligt daar,
onbewust van enig gevaar
en in diepe rust verzonken,
een klein, bruin bolletje te ronken.
Ver weg in het kale, winterse bos,
heeft hij zich opgerold tussen bladeren en mos.
Ik glimlach, dit kleine stekeltje trekt zijn eigen koers.
En stiekem, heel stiekem ben ik zomaar een tikje jaloers.
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Plantenrubriek:
Hoe verzorg ik mijn orchideeën?
Weetjes over de orchidee
• De orchidee is een van de grootste plantenfamilies van
de wereld. Er bestaan zo’n 20.000 soorten orchideeën.
• Deze plant komt oorspronkelijk uit Mongolië.
• De orchidee heeft een betekenis. Zij staat symbool voor
een “zuivere vriendschap”.
• De meeste orchideeën bloeien slechts 1 keer per jaar.
Gooi deze orchidee niet weg: als je ze op een lichte plaats
zet en ze goed blijft verzorgen, kunnen er weer nieuwe
knoppen op komen.
• De populairste orchidee is de Phalaenopsis. Zij bloeit
enkele keren per jaar.
Waar moet je op letten bij de aanschaf van een orchidee?
• Zorg er voor dat de orchidee voldoende dichte knoppen
bevat. Deze moeten nog uitkomen en zo kan je langer van
de bloemen genieten.
• Let er op dat de plant geen beschadigingen vertoont.
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Waar plaats ik de orchidee?
• Kies een lichte plaats. De orchidee mag achter een raam
staan, maar haal de plant wel weg als de zon daar de hele
dag op schijnt. Orchideeën kunnen slecht tegen vol
zonlicht en achter een raam wordt het al snel veel te
warm voor deze plant.
• Orchideeën houden van een temperatuur rond 20 graden.

Hoe verzorg ik de orchidee?
• Geef de plant 1x/week een dompelbad. Vul een teiltje
met water (niet te koud, niet te warm) en zet daar de
plant in, gedurende 15 minuten.
• Je kan ook wat water over de bladeren en de aarde
gieten.
• Geef een orchidee nooit te veel water, dan gaan ze snel
dood.
• Om de plant wat extra’s te geven is het raadzaam 1x/
maand speciale orchideeënmest te geven.

Mijn orchidee is uitgebloeid, wat nu?
• Gooi de orchidee zeker niet weg. Met een goede
verzorging, zullen er weer nieuwe bloemen komen.
• Knip de stengel waar de bloemen aan zaten af, doe dit
vanaf zo’n 5 cm van de onderkant.
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• Zet de orchidee op zijn plaats of geef hem een andere
lichte plaats.
• Blijf de plant elke week verzorgen. Je ziet dan dat er
nieuwe stengels opkomen, en later ook bloemen.
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Nieuws uit Ternat
Pastoor staat voor raadsel: hoe zijn twee Smurfen
metershoog op kerk terechtgekomen?

Op de ene sokkel staat Grote Smurf, op de andere Lolsmurf.

Hoe komen twee Smurfen metershoog op de kerk van
Ternat te staan? Het is een mysterie waarnaar ook de
pastoor voorlopig het raden heeft.
De Sint-Gertrudiskerk in centrum Ternat heeft er een
opvallende blikvanger bij. Sinds afgelopen weekend is het niet
enkel opkijken naar de jonge slechtvalken die recent hun nest
in de kerktoren verlieten en nog regelmatig op en rondom het
historische gebouw zitten. Sinds enkele dagen zijn het vooral
twee Smurfen die de aandacht trekken. De beeldjes staan
naar schatting bijna zes meter hoog, elk netjes op een
sokkeltje zowel rechts als links van de hoofdingang van de
kerk.
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Lolsmurf
Aan de ene kant gaat het om Grote Smurf, de leider van de
Smurfen. Aan de andere kant staat Lolsmurf: een figuurtje
dat in de strips en tekenfilms van Peyo, de geestelijke vader
van

de

Smurfen,

fratsen

uithaalt

met

ontploffende

cadeautjes.
Hoe de Smurfen op de sokkels terecht zijn gekomen en wie
ze daar plaatste, is voorlopig een groot mysterie. Ook pastoor
Chris Butaye heeft er voorlopig het raden naar. “Ook ik was
totaal verrast en heb dus geen flauw idee hoe de beeldjes
daar geraakt zijn. Laat staan wie ze daar achterliet”, zegt
Butaye. “Er moet al een hele lange ladder of ander materiaal
aan te pas zijn gekomen om die klus te klaren.”
Afwachten
Butaye lijkt de geestigheid van het mysterie zeker wel in te
zien. Er werd immers geen schade aangebracht aan het
gebouw en op de sokkeltjes stonden ook geen andere beelden.
Toch zal al wie een glimp wil opvangen van het blauwe duo niet
te lang moeten wachten om een bezoekje aan de kerk te
brengen. “We wachten voorlopig nog enkele dagen af of
iemand ze komt weghalen”, zegt pastoor Butaye. “Als ze er
dan nog staan, zoeken we een oplossing, want ze kunnen hier
niet blijven.”
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De twee Smurfen werden weggehaald
De twee Smurfen die op de kerk van Ternat geplaatst werden,
zijn weggehaald door arbeiders van de gemeente. Een extra
vondst maakt het mysterie intussen alleen maar groter.
De sokkels op zo’n vijf à zes meter hoogte links en rechts van
de hoofdingang van de Sint-Gertrudiskerk van Ternat zijn
weer leeg. Dat was de afgelopen dagen anders nadat een
onbekende

op

elke

sokkel

een

Smurfenbeeldje

had

achtergelaten.
Een extra vondst maakt het mysterie intussen alleen maar
groter. “Bij de Lolsmurf, het exemplaar dat een cadeautje
draagt, zat ook echt een kleine verrassing”, zegt Butaye. “In
een bijhorend potje met een deksel zaten enkele euro’s.
Waarom dat geld werd achtergelaten, is alweer een extra
vraagteken.”
Butaye kijkt intussen met dubbele gevoelens terug op de
afgelopen dagen. “Het was enerzijds een amusante actie,
maar de saga mag nu gerust stoppen. Het is welletjes
geweest”, zegt de pastoor, die het mysterieuze randje
duidelijk minder weet te appreciëren.
“Want we blijven intussen wel achter met heel wat vragen.
Wie deed het en wanneer, zit er achter deze actie iets meer?
Of was het gewoon een reclamestunt? Ik blijf dus, samen met
allicht heel wat andere mensen, hopen dat de initiatiefnemer
zich op een of ander moment toch nog bekendmaakt.”
Bron: Joost Van Liefferinge, Nieuwsblad, woensdag 8 juni
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Weerspreuken
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

Is het weer in september in een goed humeur dan dragen
de bladeren in oktober volop kleur.
September is altijd mooi: Het is de meimaand in
herfsttooi.
Die zijn onkruid een jaar laat staan, kan zeven jaar uit
wieden gaan.
Schijnt de herfstzon met zomerkracht dat maakt veelal
de wintermaand ook zacht.
Draagt de haas nog lang zijn zomerkleed dan is de winter
nog niet gereed.
Hangen er nu veel noten aan de twijgen dan gaan we een
strenge winter krijgen.
Schijnt in de herfst de zon met zomerkracht, maakt
veelal wintermaand ook zacht.
Trekvogels in septembernacht, ze maken de kersttijd
zacht.
Als in september de donder knalt, met kerst sneeuw met
hopen valt.
Vallen de bladeren vroeg, dan wordt de herfst niet oud.
Als de R is in de maand, is het weer niet altijd meegaand.
Donder in september, sneeuw in maart.
Vorst in september, zacht in december.
Warm in september, koud in december.
Een warme september, een droge oktober.
Komen de pluimen aan het riet, bedenk het is nazomer en
geniet.
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•
•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•
•
•

•

Blinkt oktober in zonnegoud de winter volgt snel en koud.
Worden de bladeren geel en krom, kijk naar uw kachel
om.
Komt in oktober veel mist, dan heeft januari veel ijs in de
kist.
Is de herfst het weer lang en klaar, vroeg is dan een
strenge winter daar.
Schijnt in de wijnmaand volop de zon dan kent de winter
geen pardon.
Oktober brengt ons wijn en zonnige dagen maar ook jicht
en andere plagen.
In de wijnmaand zon, winter kent geen pardon.
Is oktober warm en fijn, het zal een scherpe winter zijn,
maar is het nat en koel, ‘t is van een zachte winter een
voorgevoel!
Brengt oktober veel vorst en wind, zo zijn januari en
februari zeer mild.
Brengt oktober vorst en sneeuw, men hoort in de winter
veel klaaggeschreeuw.
Als het waait en vriest in de oktobernacht, dan
verwachten wij een januari zacht.
Warme oktober dagen, februari vlagen.
Oktoberweer komt terug in maart.
Op de laatste oktober (31-10), houdt de natuur zich
sober.
Het laatste weer van oktober, reikt november de hand.
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•

•

•
•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

Als ‘t in November ‘s morgens broeit, wis dat de storm ‘s
avonds loeit.
November heeft maar dertig dagen, maar dubbel wind en
regenvlagen.
Rijp aan boom en plant, houdt geen drie dagen stand.
Volgt de eerste sneeuw op regen, dat houdt een harde
winter tegen.
November met zijn regenvlagen, brengt verkoudheid,
jicht en andere plagen.
Is de hemel al te blauw, spoedig wordt hij dan weer
grauw.
Maakt de spin in ‘t web een scheur, dan klopt weldra de
stormwind aan de deur.
Als in november het water stijgt, gedurende de winter
gij ‘t nog vaker krijgt.
Na helder weer nu sombere mist, heeft zeker ook nog
vorst in de kist.
November warm en fijn, het zal een strenge winter zijn.
Als het vriest in november, dan volgt er sneeuw in
december.
Zwaait de winter in november al met zijn staf, zijn rijk is
van korte duur voor straf.
Als het met Allerheiligen (1-11) sneeuwt, leg dan vast uw
pels gereed.
Met Allerheiligen vochtig weer, sneeuwbuien volgen keer
op keer.
Brengt Allerheiligen (1-11) winterweer, tien dagen duurt
het zeer.
Sneeuw op Allerzielen (2-11), voorspelt een zacht
voorjaar.
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Terugblik:
Verzamelrages
Verzamelen was voor veel kinderen puur amusement. Ouders
moedigden het verzamelen aan, want zo leerden de kinderen
spaarzaam en zorgzaam te zijn. Postzegels verzamelen was al
lang een klassieker, net zoals het verzamelen van ArtisHistoria punten die omgeruild werden voor prentenreeksen.
Niet enkel kinderen spaarden punten of hielden een plakboek
bij.

Jongeren

verzamelden

prenten

van

vedetten.

Muziekanten, acteurs en sportlui waren populair. Het
koningshuis kreeg een aparte status bij verzamelaars.
Prinsen, koningen en hun eega’s sierden tijdschriften,
sigarenbandjes en koekendozen.
Vanaf de jaren zeventig kenden de plakboeken van Panini
ongekend succes. Voorheen werden de chromo’s die bij de
chocoladerepen zaten massaal verzameld. In de jaren
zeventig verschenen ook posters, stickers en boeken rond
films en televisiereeksen. Deze gadgets kreeg je vaak gratis
bij aankoop van merkproducten in de supermarkt. Gratis was
het commerciële toverwoord.
In de jaren zestig kreeg je bij de meest uiteenlopende
commerciële producten speldjes, sleutelhangers of stickers
cadeau. Bij het tankstation, bij salami of kaas, in de
wastrommeldoos of bij een fototoestel, werkelijk overal
kreeg je ze gratis bij. Op zaterdag deelden reclamejongens
80

gadgets uit in belangrijke winkelstraten en in de zomer
schuimden strandjongens met gratis reclame het strand af.
Commercieel gezien was de verzamelwoede ook mooi
meegenomen: spaaracties zorgden voor trouwe consumenten.
Veel merken lanceerden een eigen collectie. Zo kregen in de
jaren zeventig de verzamelacties van de tankstations veel
bijval.
In de jaren vijfig was zuinigheid geboden en veel huisvrouwen
hielden

nauwgezet

kortingsbonnen

en

spaarzegels

bij.

Daarmee kregen zij korting bij de supermarkt of kuidenier
endat was mooi meegenomen. Zegels en kortingsbonnen bleven
ookde volgende decennia populair. Er waren ook veel acties
waarbij je punten kon sparen en kans maken op een
fantastische prijs. Er waren veel prijzen in natura te winnen
en de hoofdprijzen waren soms spectaculair, zeker vanaf de
jaren zestig: een vliegtuigreis, een flat in Benidorm of een
grote geldsom! Wie niet won, plakte boekjes vol zegels van
Comidac, Valois of gezinszegeltjes van de Bond van Grote en
Jonge Gezinnen, om zo toch extra zakgeld te verzamelen. De
gratis gadgets en verzamelacties leidden ook tot kritiek.Via
campagnes maande de overheid in de jaren zeventig aan tot
‘prijskeurig kopen’.
Een opvallend fenomeen in de jaren tachtig was dat sommige
merken zo populair werden dat items van het merk zelf
verzameld werden, bijvoorbeeld Coca Cola of Kipling. Deze
tassenfabrikant had als logo een aapje. De tassen waren
populair en het aapje een hebbeding. De verschillende aapjes
hadden een eigen naam en een eigen identiteit, wat tot
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verzamelen aanzette. De meest uiteenlopende dingen werden
bijgehouden, vaak gestimuleerd vanuit commerciële hoek.
Stickers, parfumflesjes, de surprise van Kinder-Chocolade,
buttons, merklabels, gommen, verpakkingen… Kortom, alles
kon worden verzameld.
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Mopjes

Wat doet een dom blondje als ze in een boom zit en er niet
uit kan ?
Ze gaat aan een blad hangen en wacht tot het herfst wordt.
***
Het is herfst.
Twee koeien zitten in een boom.
Plots komt er een paard voorbij gevlogen.
"Kijk eens" zegt de ene koe "daar vliegt een paard".
"Daar" zegt de ander "vliegt er nog een".
"Inderdaad overal paarden. Er moet hier vast een nest in de
buurt zijn.
"Neen ze vliegen allemaal naar het zuiden. Het zijn
trekpaarden".
***
Als je sommige badgasten ziet, dan begrijp je waarom de
zee zich tweemaal per dag terugtrekt.
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Een mevrouw komt een warenhuis binnen, loopt naar de
toonbank en zegt tegen de verkoper: "Kijk meneer, deze
paraplu heb ik vorige week gekocht en hij is nu al versleten.
De stof is versleten en het ijzer verroest".
De verkoper kijkt er even naar en zegt: "Ik zie het al u
heeft er te lang mee in de regen gelopen".
***
Waarom vliegen de meeste vogels in de herfst naar het
zuiden ?
Omdat lopen te ver is.
***
Een man en een vrouw komen uit de bioscoop. Het regent
pijpenstelen en de vrouw voelt er niets voor om door de
regen naar huis te gaan.
Zegt de man "Blijf jij maar hier staan, ga ik met de taxi
thuis even een paraplu halen".
***
Er lopen twee zakken cement op straat.
Zegt de een tegen de ander: "We moeten schuilen het
begint te regenen"
Zegt de ander: "nee joh, daar worden we hard van".

84

Oma komt in het rusthuis en iedereen staat klaar om haar te
helpen. De verpleegsters helpen haar met wassen, geven
haar een uitgebreid ontbijt en begeleiden haar naar de stoel
voor het venster met zicht op de prachtige tuin.
Alles lijkt perfect, tot oma ineens lichtjes naar rechts
begint over te hellen. Onmiddellijk komen twee
verpleegsters haar terug goed recht helpen in haar zetel.
Alles lijkt zich terug te normaliseren tot oma naar links
begint over te hellen. Weer snellen de verpleegsters toe om
haar terug in de correcte houding te helpen.
Enkele dagen later komt de familie op bezoek om te zien hoe
oma het maakt.
“Alles goed verlopenen tot nu toe? Zijn ze vriendelijk?”
“Het is hier nog niet zo slecht,” zegt oma, “je krijgt alleen
geen kans om een scheet te laten!”
***
God zit met een dilemma. Het is veel te druk in de hemel. Hij
verzint een nieuwe regel en vertelt dit aan de engel bij de
hemelpoort. ‘Elke keer als er iemand bij de hemelpoort komt,
moet je vragen hoe zijn dag was. Als zijn dag vreselijk
beroerd was ondanks het feit dat hij is overleden, mag hij
naar binnen.’ ‘Ok’, zegt de engel.
Even later komt er een man aanlopen. ‘Een moment, meneer,
hoe was uw dag?’ ‘Zeer beroerd’ zegt de man. ‘Meestal ga ik
in de lunchpauze samen met een collega wat eten in dat
tentje aan de overkant. Maar hij was ziek, dus ging ik thuis
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bij mijn vrouw wat te eten halen. Kom ik thuis op de 25e
verdieping in onze flat. Ligt mijn vrouw daar op het bed te
gillen. Ik snapte gelijk dat er een andere vent in de buurt
moest wezen. Dus ga ik op zoek. Ineens zie ik een paar
vingers aan het randje van het balkon hangen. Het is mijn
buurman van boven. In mijn woede begin ik op z’n vingers te
stampen. En ja hoor, de man valt 25 verdiepingen naar
beneden. Valt hij verdomme in een paar struiken. Ik zie hem
nog een beetje bewegen. Dus ik besluit hem wat zwaars
achterna te gooien. Het eerste wat ik tegenkom is de
koelkast. Ik sleep hem naar het balkon en gooi hem over de
reling. Precies boven op de man. Hij is op slag dood. Door de
vreugde en alle inspanning krijg ik een hartaanval en overlijd
ter plekke.’
‘Dat is inderdaad een vreselijke dag’ zegt de engel. ‘U mag
naar binnen.’
Even later komt er een tweede man aanlopen. ‘Een momentje
meneer, kunt u mij vertellen hoe uw dag was?’ ‘Nou, ik had
vandaag een vrije dag en zat lekker te pilzen op mijn balkon,
op de 26e verdieping. Op een gegeven moment ging ik mijn
12e pilsje pakken en verloor mijn evenwicht en lazerde over
de rand. Gelukkig kon ik mij net vasthouden aan de rand van
mijn onderbuurmans balkon. Komt die idioot het balkon op en
begint op mijn vingers te stampen. Ik val naar beneden, maar
overleef het nog net doordat mijn val wordt gebroken door
een paar struiken. Zie ik ineens een koelkast naar beneden
komen. Die landt boven op mij en ik ben op slag dood.
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‘Dat is inderdaad vreselijk’ zegt de engel.. ‘U mag ook naar
binnen.’
Even later komt er een derde man aanlopen. De engel is
verrast.
‘U bent al de derde vandaag, wat is er met u gebeurd?’
‘Nou, ik had een vrije dag dus ging ik eens lekker vrijen bij
mijn vriendin. Komt ineens die vent van haar thuis. Vlug,
verstop je, zegt ze. Dus ik rap de koelkast in…’
(Ingediend door Celementine Raspoet)

87

Woordpuzzel
Maak zoveel mogelijk woorden met de letters van een
opgegeven woord. Hoeveel woorden kun je vinden?

• Gebruik de letters van het woord ‘Herfststorm’ om
andere woorden van te maken.
Bv. hert

• Gebruik de letters van het woord ‘Paddenstoel’ om
andere woorden van te maken.
Bv. stapel
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Herfst-spreekwoordenspel
Wat betekenen onderstaande spreekwoorden?

• Er schuilt een addertje onder het gras.
o Het lijkt mooi, maar er is een risico aan verbonden.
o Dat is een goed idee.

• Geen blad voor de mond nemen.
o Hij kan zeer goed uit zijn woorden komen.
o Ronduit zeggen waar het op staat.

• Dat is hem een doorn in het oog.
o Ik begrijp niet wat hij bedoelt.
o Dat stoort hem.

• Hij is van de regen in de drup gekomen.
o Na moeilijke tijden komen er betere tijden.
o Hij belandt van het ene probleem in het andere.

89

• Een appeltje voor de dorst hebben.
o Er zit veel sap in de appels.
o Men heeft nog wel wat geld op de bank voor later.

• De appel valt niet ver van de boom.
o Kinderen lijken vaak op hun ouders.
o Appels vallen steeds naast de stam.

• Appelen met peren vergelijken.
o Verschillende dingen met elkaar vergelijken.
o Kijken in welke vrucht het meeste sap zit.

90

Kleurplaat
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Kalender oktober – november – december

Oktober:
4 oktober: Dierendag
10 oktober: Herfstfestijn gelijkvloers
11 oktober: Voorleesnamiddag ism Bib Ternat
11 oktober: Herfstfestijn 2e verdieping
12 oktober: Herfstfestijn 1e verdieping
13 oktober: Herfstfestijn 3e verdieping
17 oktober: Eucharistieviering in de kapel
24 oktober: Modeshow Stephano (dames & heren)
25 oktober: herdenkingsviering 2de verdieping
26 oktober: herdenkingsviering 1ste verdieping
27 oktober: herdenkingsviering 3de verdieping
28 oktober: herdenkingsviering gelijkvloers
November – seniorenmaand (uitgebreid programma volgt):
7 november: Eucharistieviering in de kapel
8 november: Voorleesnamiddag i.s.m. Bib Ternat
24 november: Seniorenshow
27 november: Markt
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28 november: Seniorenviering
30 november: Sinterklaasfeest kinderen personeel

December:
5 december: Schoenenverkoop, Kerstkraam
6 december: Bezoek Sinterklaas
13 december: Voordrachtnamiddag Kerst i.s.m. Bib Ternat
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Bedankt
Deze herfsteditie van “De vier seizoenen” kwam tot stand
door het animatieteam bestaande uit Nathalie, Ann, Ilse,
Sara, Stephanie en Cathy.

Heeft u een vlotte pen of bent u artistiek? Voelt u zich
geroepen om mee te werken aan het boekje? Dan kan u
contact opnemen met het animatieteam of e-mailen naar
onderstaande e-mailadressen.
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