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Het leven zoals het is... tijdens corona
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Beste bezoeker, familie,...

Deze maand zijn het de vaders die we in de

bloemetjes zetten of die eens de bloemetjes

mogen buiten zetten!

We mogen ook 3 jarigen proficiat wensen in de

rozenmaand. Er zal weer duchtig taart

gebakken worden en aperitief gedronken

worden. Een leuke manier om de zomer en de

congé in te zetten!

Naar gewoonte is er een verrassingsnamiddag

met muziek en dans. We gaan op onderzoek

naar bekende Vlamingen die uit de kast

kwamen, we houden een heuse Container Cup

en gaan zo op zoek naar de fitste bezoeker. We

halen onze kegels en onze troumadam weer

boven, we maken van jullie echte

vakantiefoto's, we houden een heuse Blokken

quiz en nog zoveel meer.

Geniet van de maand juni!
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Het leven zoals het is... tijdens corona



Wist je dat?
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we in juni elke week een
wandeling gepland hebben?

Elke dinsdag trekken we eropuit met

de bewoners van Krokus-, Begonia-

en Dahlialaan. Woensdag is het dan

de beurt aan de bewoners van de

Eiken- en Magnolialaan. En last but

not least, op donderdag met de

bewoners van Kastanje- en

Beukenlaan. Kan je als familielid

meegaan om een bewoner te

begeleiden, laat ons dat zeker weten

op maandag zodat we daar

rekening kunnen mee houden bij het

organiseren van de wandelbubbels.

We hebben ondervonden dat het

wandelen in kleine groep als heel

aangenaam ervaren wordt door

zowel onze bewoners als door onze

vrijwilligers.

we onze vaders vieren op
maandag 14 juni met een
gezellig aperitiefmoment?

We voorzien lekkere hapjes en een

lekker aperitief.

onze Rode Duivels meedoen
aan het Europees
Kampioenschap in juni ?

Ze spelen op

zaterdag 12

juni tegen

Rusland,

donderdag 17

juni tegen

Denemarken

en maandag

21 juni tegen

Finland.

Daarna

zouden ze

normaal

verder moeten gaan naar de finales

maar dat kan alleen als jullie goed

supporteren.

we op 28 juni al onze
studenten uitnodigen die deze
zomer een vakantiejob
komen doen bij ons?

Op de afdeling waar ze gaan werken

worden ze uitgenodigd om een leuke

activiteit mee te volgen en zo

iedereen te leren kennen.
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Coronatijden

Stilletjes aan komt ons sociaal leven terug op gang. Wanneer de lente de weg

naar ons belgenlandje vindt, kunnen we volop genieten van gezelligheid op een

terras.

Voor woonzorgcentra werd op deze horecaregel een uitzondering toegestaan.

Wij mogen ook onze binnenruimte openen. Ons ‘Kaffee’ is dagelijks geopend

van 14u30-18u, evenwel enkel voor de bewoner en zijn geregistreerde

bezoekers. Externen mogen voorlopig nog niet aanschuiven. Uiteraard werd

alles op een coronaveilige manier ingericht en vragen wij om zeker geen stoelen

en/of tafels te verplaatsen.

Wat betreft onze bezoekersregeling is het zo dat iedereen welkom is. Na de

verplichte registratie met identiteitskaart gaan de deuren open en kan men op

bezoek gaan op de kamer of in ‘t Kaffee. Bezoekers kunnen zich met maximum

3 personen tegelijk registreren en dit moet binnen een tijdsspanne van 15

minuten gebeuren. Vanaf de registratie van de eerste persoon start een

tijdsblok van 2 uren. Na die 2 uren kunnen andere bezoekers zich registreren.

Dit houdt wel in dat de eerste bezoekers de kamer moeten verlaten, want daar

zijn maximum 3 bezoekers toegelaten. Het chirurgisch mondneusmasker moet

gedurende het volledige bezoek gedragen worden. Waar corona ook niet van

houdt is ventilatie… Wanneer je bezoek ontvangt, open dan zeker het raam en

de kamerdeur. Op die manier stroomt er steeds verse lucht de kamer in.

Vergeet ook niet regelmatig jouw handen te ontsmetten! En vraag jouw

bezoekers dit ook te doen.

Buitenshuis gelden de Nationale regels. Wat betekent dat je met 10 personen

kan samenkomen om bvb. te wandelen. Momenteel mogen we maximum 2

mensen thuis ontvangen en de veilige afstand van 1.5m blijft een te volgen

regel.
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Inderdaad, je leest het goed!

Corona stak vorig jaar een stok in de

wielen maar dit jaar trekken we terug

naar zee! Dit van maandag 20 september

2021 tot en met vrijdag 24 september

2021.

In 2017 trokken we voor de eerste maal

naar het vakantiehuis in Sint-Idesbald.

Wat een avontuur!

We leefden op het ritme van de wind en

van de zon, deden dagtochten, namen

ons aperitief met zicht op zee, pootje

baden in het koude zeewater,

kokkerelden alsof we Jeroen Meus zelf

waren en bleven op tot een gat in de

nacht,… met andere woorden echt

vakantie!

In het vakantiehuis is er slaapplaats voor

9 bewoners, 3 personeelsleden en 2

vrijwilligers. Dagelijks komt er versterking

vanuit Avelgem. 1 personeelslid en 4

vrijwilligers zorgen ervoor dat iedere

bewoner een begeleider heeft doorheen

de dag. Zo kunnen wij er dagelijks op uit

trekken!

Op donderdagnamiddag wordt de familie

uitgenodigd op de koffie en kunnen ze

aanschuiven bij de barbecue ’s avonds.

Niemand anders dan onze directeur, Ken

Wagner, staat in voor het bakken van het

vlees!

Sint-Idesbald, we komen er aan…
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De kostprijs van deze 5-daagse reis bedraagt 300€. Hiervoor krijg je:

• Volpension

• 24 uur op 24 zorg en begeleiding door eigen personeel

• Vervoer van en naar zee

Aangezien we aan zee dezelfde kwaliteit en veiligheid willen bieden zoals in ons

woonzorgcentrum, hebben we aan de hand van een aantal objectieve

parameters een groep samengesteld die wij via een brief uitnodigen voor de

reis.

De plaatsen zijn beperkt, dus vlug inschrijven is de boodschap!

Indien je meer informatie wil over de reis naar zee, neem dan gerust contact op

met Adelheid Van Damme.

Wij kijken er alvast naar uit!



Pastoraal
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Meimaand is Mariamaand, juni is maand

van het Heilig Hart.

Het feest van het Heilig Hart valt altijd op

de 3e vrijdag na Pinksteren, quasi altijd in

juni. Dit jaar vieren we dit dus op vrijdag

11 juni.

In de Goede Week hebben we vooral het

lijden en sterven van Jezus herdacht.

Op het feest van het Heilig Hart danken

we Hem voor Zijn grote liefde:

Hij heeft Zijn leven voor ons gegeven op

het kruis. Hij gaf Zijn hart aan elk van

ons.

Paus Johannes Paulus II verwoordde het

heel mooi: “Het Heilig Hart van Jezus, het

hart dat tweeduizend jaar geleden begon

te kloppen in de schoot van Maria, die

het vuur van Gods liefde in de wereld

bracht. Dit hart van Christus bevat een

boodschap voor ons allen, ook nog op

vandaag. In een maatschappij waar

techniek en informatiewetenschappen

zich met grote schreden blijven

ontwikkelen en waar we ten prooi vallen

aan duizenden, vaak tegenstrijdige

belangen, riskeren we onze kern te

verliezen, de kern van onszelf.

Door Zijn hart aan ons te tonen herinnert

Jezus ons boven alles dat Hij hier is, in

het innerlijke van elk mens. Hijzelf geeft

ons leven in overvloed, Hij maakt het

mogelijk om ons hart, dat soms is

verhard door onverschilligheid en

egoïsme, te openen voor elke vorm

Juni
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Pastoraal

• 6 juni: 10u tv-mis op één, vanuit de Sint-Servaasbasiliek in Grimbergen

• 7 juni: 15u15 eucharistieviering in de Eikenlaan

• 13 juni: 10u tv-mis op NPO2, vanuit de H.Nicolaaskerk in Baarn

• 20 juni: 10u tv-mis op één, vanuit de Boskapel O.L.Vrouw in Meise-Imde

• 21 juni: 15u15 eucharistieviering in de Eikenlaan

• 27 juni: 10u tv-mis op NPO2, vanuit de Sint-Janskathedraal in Den Bosch

De pastorale kalender

van liefde. Het hart van de Gekruisigde en Verrezen Christus is de onuitputtelijke

bron van genade die iedere persoon altijd kan bereiken: liefde, waarheid,

gerechtigheid, genade en barmhartigheid.”

Juni is ook alweer de laatste maand van het schooljaar. Voor onze kinderen en

jeugd is de examenperiode alweer in zicht.

We willen hen alvast een warm hart onder de riem steken!

Lieve God,

het is weer juni…

We willen graag uw zegen vragen

over deze studietijd.

De vele kinderen en studenten moeten weer bewijzen

dat ze rijker geworden zijn aan kennis.

Geef dat de komende examentijd

een tijd wordt van intense studie en ook

af en toe een beetje ontspanning,

dat het ook een tijd mag zijn

van veel begrip voor die jongeren die met veel moeite

de leerstof proberen te verwerken.

Mogen allen bij het einde van de proefwerken en de examens

in alle eerlijkheid kunnen zeggen:

“Wij hebben ons best gedaan en een resultaat bereikt

naar onze mogelijkheden”.

Een deugddoende en (hopelijk) zonnige junimaand gewenst!

Laat de zon in je hart!



Vervolgverhaal

13

10 korte verhalen over de natuur in de Oostkantons van Jana Elza Wuyts

Groeten uit de Eifel

Praten met dieren

Een libel landt in het gras. Het schaap van de buurman blaat. Er zijn weinig

mooiere geluiden in de wereld. Ik moet er telkens weer om lachen. Een jongen

komt zingend de heuvel afgestoven met de fiets. Ik hou mijn adem in, en hoop

maar dat er geen auto komt. Het is een doodgewone dag in het dorp. Als ik een

ideale dag mocht bedenken, zou die er precies zo uitzien.

Het zwarte schaap van de buurman is vorige week ontsnapt. Het rende door de

straat, en de buurman erachteraan. De buurman is eigenlijk een buurvrouw.

Sinds zijn vrouw is gestorven, draagt hij bloemenjurken en oorbellen, ook als hij

hout hakt of met de tractor door het dorp rijdt. Zijn paarsgeverfde haar draagt

hij in lange vlechten.

In de natuur komt alles voor, zeggen ze in het dorp, en daarmee is de kous af.

Gisteren vloog er een mus tegen het raam. We hoorden de klap en wisten

meteen: niet goed. We onderscheiden intussen de tikjes van speelse fladderaars

van de dodelijke klappen en hopen dat we ongelijk hebben. Er is al lang geen

slachtoffer meer gevallen. Dat komt door de schelpen die we aan een dunne

draad hebben geregen en aan de dakgoten hebben opgehangen. Het diepte-

effect helpt, maar gisteren even niet. We legden de mus in een houten kistje dat

klaarstaat op de vensterbank als eerste hulp bij vliegongevallen. Een donkere

kamer, zoals bij mensen met een hersenschudding. Normaal horen we dan na

een tijdje de pootjes op het hout krassen, maar gisteren bleef het stil.
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Het duurde even voor ik durfde te kijken. Het lijfje was koud. Ik legde de dode

mus in het midden van de tuin in de hoop dat een roofvogel hem zou vinden. Ik

weet intussen dat ik dan in de gaten gehouden word. Telkens als we een vogel

reanimeren, zit zijn maatje op een veilige afstand toe te kijken.

‘Sorry vriendje’, zeg ik tegen de kameraad. ‘Deze keer hebben we geen geluk.’

Dieren zeggen weinig terug, maar het is wel zeker dat ze je verstaan.

We zwaaien naar de vijf luie katjes die op een rij liggen te slapen op de

binnenkoer van de boerderij. We groeten de koetjes in de weide boven. Als ze

jong en nieuwsgierig genoeg zijn, lopen ze een eindje met ons mee. Tot aan het

einde van de draad, waar ik ze ter afscheid aan mijn hand laat likken. Hun tong

voelt aan als een kaasrasp. Een slijmerige.

Sinds onze hond erbij is, zijn ze meer in hem geïnteresseerd.

De honden van het dorp zijn altijd sneller dan wij. Ze slaan aan nog voor we hen

zien, de ene al iets vriendelijker dan de andere.

‘Dag Trüdel, dag Luna, hallo Anton, rustig maar Theo.’

We onthouden de namen van de honden voor die van hun baasjes.

Wij zijn niet de enigen die praten met de dieren. De tuindeur staat open en ik

hoor een auto stoppen aan de poort. Onze hond loopt nieuwsgierig naar buiten.

‘Dag Boef!’, zegt de postbode vrolijk. Hij maakt een praatje met de hond.

Ik hoor niet wat ze zeggen, maar het klinkt aardig.
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Wij herinneren:

Mevrouw Arlette Reynaert

De Heer Lucien Huart

Mevrouw Madeleine Seynaeve

Mensen staan zo weinig stil

bij wat “samen” zeggen wil.

Zij beseffen pas het groot gemis,

wanneer “samen” uit de wereld is.



Personeel

01/06 Mieke Crepieux

01/06 Elke Schiettecatte

02/06 Kathleen Vanwettere

03/06 Sabrina Quensier

04/06 Françoise Mullier

09/06 Siebe Dubois

11/06 Antje Schaubroeck

12/06 Gwendolien Room

13/06 Martin Gilgemyn

25/06 Nancy Lauwers

26/06 Hanne Vervaecke

26/06 Nanouchka Desmet

26/06 Leonie Vanhoutte

27/06 Kathleen Willems

30/06 Nathalie Bonvin

Lief en leed
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Vrijwilligers

08/06 Trees Scherpereel

08/06 Carine Naessens

18/06 Marc Vanelstraete

21/06 Marion Depraetere

Wij vieren de verjaardagen van:

Bezoekers

04/06 Paulette Vanhamme

11/06 Rita Van Cauwenberghe

18/06 Bernise D'Haeveloose

23/06 Ludwina Lanneau

Wij verwelkomen in het
dagverzorgingscentrum:

Mevrouw Ludwina Lanneau



Train je brain



PuPuzzeleelenn

Train je brain

Zaterdag 12 juni starten de Rode Duivels hun Europees kampioenschap

voetbal in Sint-Petersburg. Bondscoach Martinez heeft zijn selectie al

gemaakt. Wij kozen voor De Bruyne, Fellaini, Lukaku, Courtois, Witsel,

Batshuayi, Tielemans en Carrasco. We mengden hun gezicht echter met een

bekende werknemer uit ons huis. Kan jij de juiste naam op het juiste gezicht

plakken?

Naam:

________________________________________________________

(indienen vóór 15/06)
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Een man komt een winkel binnen waar dieren worden verkocht. "Ik zou graag

een aantal dieren bestellen: 4 ratten, 10 muizen, 21 spinnen en 1 kilo vliegen."

"Houdt u slangen?" vraagt de verkoper. "Nee! Maar ik ga verhuizen en ik moet

het huis achter laten in dezelfde staat als toen ik er ben ingetrokken."

Een man en een vrouw hebben

twee kinderen. Ze heten Mark en

Frank. Op een dag kregen ze nog

een kindje. Ze gingen naar het

gemeentehuis om het kindje aan

te geven. Ambtenaar: "Wat wordt

de naam van uw zoon?" Vrouw:

"Euro" Ambtenaar: "Euro?" Man:

"Ja, we hebben al Mark en Frank.

Nu hebben we de nieuwe Euro!"

Eentje van André Blomme:

Een man zijn schoonmoeder komt te

overlijden. Hij gaat naar de

begrafenisondernemer om een

gedenksteen te laten graveren. Als hij thuis

komt vraagt zijn vrouw wat er op gaat

staan, waarop hij antwoordt: ‘Tot

wederziens’. Zijn vrouw vindt dat een

beetje kort dus belt de man naar de

begrafenisondernemer. Hij legt het uit en

vraagt de man: ‘kan je er nog ‘in den

hemel’ bijzetten ? Allez, als er nog plaats is

hé.’ Een week later op de begrafenis staat

de gedenksteen aan de kerk met erop

gegraveerd: ‘Tot wederziens in den hemel,

allez, als er nog plaats is hé’.

Een man kwam thuis met twee

grote emmers koemest voor de

tuin, die hij had gehaald bij een

boer uit de buurt. 'Waar is dat

voor?' vroeg zijn zoontje van zes.

'Voor de aardbeien,' zei de man.

Het zoontje staarde hem aan en

zei toen: 'Ik heb ze liever met

slagroom, mag dat ook?'
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