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Voorwoord

Beste lezer,
We zijn alweer mei, en alles staat volop in
bloei.
De meimaand is traditioneel ook de maand
waarin we alle moeders graag in de bloemetjes
zetten.
Als het weer het toelaat, zullen we stilaan
kunnen genieten van het warme weer op ons
terras, een spel petanque, een mooie
wandeling en goed gezelschap.
Tussen alle activiteiten door hopen we veel op
draai te kunnen gaan met de fiets!
Ook in mei zijn er weer een aantal jarigen die
we gaan vieren en er komen ook heel wat
communies en lentefeesten aan.
Laat ons volop genieten van deze meimaand.
Evelien, Stijn, Sofie, Cynthia & Leen.
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Wist je dat...

je de bestelde orchideeën kan afhalen
van maandag 2 mei tot woensdag 4
mei bij Goedele ?

de jaarlijkse wandelingen terug starten op 12 mei ?
Vanaf dan gaan we elke dinsdag of
donderdag gaan wandeling met een groep
vrijwilligers en onze bewoners. We wisselen
elke keer af zodat iedere afdeling aan de
beurt komt. Wil je je familielid begeleiden op
een wandeling, kan je uiteraard op gelijk
welke wandeling aansluiten. Laat ons hopen
dat de weergoden ons goed gezind zijn en
dat we zo veel kunnen gaan wandelen.

de Mariaviering op maandag 23 mei doorgaat om 15u00 in de
stille ruimte ?
Hoewel eerder een andere datum was aangekondigd, gaat de viering door op 23
mei ipv 4 mei.
De viering wordt voorgegaan door de bisschop van Brugge, Lode Aerts. Jullie
kunnen even met hem babbelen tijdens de aansluitende receptie.

de schoenenverkoop van Medicura niet doorgaat op 4 mei?
Maar uitstel is geen afstel. Op dinsdag 28 juni gaan we namelijk wel schoenen
kunnen shoppen. Noteer dus zeker deze nieuwe datum in jullie agenda.

8 mei moederdag is ?
Daarom vieren we al onze moeders op een gezellige
koffietafel op maandag 9 mei. Uiteraard mag iedere
bewoner aansluiten op deze koffietafel want we gaan
dit ook doen voor vaderdag.

7

Wist je dat...

8

In de kijker

MYH4D (Move your hands for dementia)
Zorg Kortrijk heeft samen met partners uit Italië, Slovenië en Bulgarije een
online-platform ontwikkeld om de kennis rond dementie uit te breiden. Dit
heet “Move your hands for dementia” en kan zowel door professionelen als
mantelzorgers gebruikt worden.
De doelstellingen van dit platform zijn:
• Het aanreiken van kennis, knowhow en competenties over dementie via
een open e-learningplatform.
• Het aanreiken van kennis en kunde naar de samenleving toe over hoe
omgaan met personen met dementie en het aanbieden van specifieke
kansen voor personen met dementie en hun naaste mantelzorgers.
• De kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun mantelzorgers
ondersteunen. Gezondheidskennis over dementie biedt kansen om
volwassenen en senioren te betrekken bij gezondheid en de omgeving
om met meer verantwoordelijkheid en capaciteit gunstige keuzes te
maken voor de gezondheid.
De website hiervoor is https://myh4d.pixel-online.org/.
Als je op de website komt staat alles in het Engels. Maar je kan bovenaan
rechts op de vlag van Nederlands drukken.
Op dit platform kan je modules met info rond dementie overlopen nadat je je
geregistreerd hebt.
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In de kijker

Volgende modules komen aan bod:
• Module 1 : Verplaats je in de schoenen van mensen met dementie.
• Module 2 : Preventie.
• Module 3 : Communicatie met mensen met dementie in de
gemeenschap.
• Module 4 : een inclusieve samenleving.
• Besluit
Bovendien kan je na het overlopen van de modules, een test doorlopen
waarna je een testcertificaat kan krijgen.
Dit dementieplatform is volledig gratis. Indien je meer info wenst of een
vraag hebt, kunt u dit doorgeven aan Lien Ysebaert (referente dementie).
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In de kijker

Lied van moeder en kind
(door André Blomme)
Als ik groot ben, lieve moeder
Ga je ’s morgens niet uit huis
Want dan ga ik voor je werken
En dan blijf je lekker thuis.
Moeder, als ik sterk en groot ben
Als ik heel veel geld verdien,
Dan wil het mooiste voor je kopen
En je heel gelukkig zien.

Als je groot bent, lieve jongen
En er komt iets tussen jou en mij
En al loop je in verblinding
Zelfs mijn deurtje dan voorbij
’t Kan je moedertje niet deren
Want ze kent haar jongen best
Die vliegt als een jonge vogel
Toch terug weer naar het nest.

Als ik groot ben, lieve moeder
Gaan we samen fijn op reis
Moeder, als ik eens een man ben
Zijn je haren dan al grijs
Maar je mag je niet vermoeien
Koop een auto zeg wat fijn
En dan bouw ik ons een huisje
Waar we saam gelukkig zijn.

Mijn gedachten zullen volgen
Jou mijn jongen, jou alleen.
Wat een moederhart kan raden
Weet mijn lieveling niet eens
‘k Bid God, als ik heel veel later
Moe gestreden ben, mijn kind
Dat je dan twee trouwe ogen
Niet voorgoed gesloten vindt.

Als ik groot ben, lieve moeder
En ik zoek me dan een vrouw
Dan wil ik alleen het meisje kiezen
Dat het meest gelijkt op jou.
Jouw gezicht, je lieve handen
En je ogen lief en trouw.
Als ik zo eentje niet kan vinden
Blijf ik het allerliefst bij jou.
Als je groot bent, lieve jongen
Stormt er zoveel op je aan
En er zijn wel sterker benen
Die van moeders af gaan staan
Maar ik heb je oudste brieven
Dat ontneemt me toch niet één
Al ga je nog zo ver, mijn jongen
Ben ik toch nog niet alleen.
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Pastoraal

Meimaand = Mariamaand
In de meimaand wordt – nog steeds - veel aandacht aan Maria
gegeven. Maria is onze Hemelse Moeder. Daarom is het ook niet
zomaar dat in de meimaand ‘Moederdag’ wordt gevierd… In heel
wat landen is dit traditioneel op de tweede zondag van mei, en
dit jaar dus op zondag 8 mei e.k.
De hoogste titel aan Maria toegekend, blijft die van Onze-LieveVrouw.
Zo blijft Maria degene die naar Jezus verwijst, maar die ook aan onze kant staat
en ons tot voorbeeld is. Maria is vooral de vrouw van het ja-woord, het ja van
het begin van haar leven tot op het einde onder het kruis.
Maria wordt nog sterk vereerd. Dit gebeurt door het organiseren van
rozenkransgebeden, het houden van Mariaprocessies, het bidden aan
buurtkapelletjes, het organiseren van bedevaarten naar Maria-oorden,
enzovoort.
Graag blik ik nog even terug naar de Lourdesbedevaart waar ik in de zomer van
2019 aan mocht deelnemen. Velen onder de bewoners zijn wellicht zelf ooit al
eens (of meerdere keren) in Lourdes geweest… Voor mij was het toen de 2e
keer dat ik in Lourdes was (in 2010 ben ik er ook geweest, toen samen met mijn
zus en mijn ouders).
Met een groep van 70 bedevaarders uit Vichte,
sloten wij aan bij de groep van Bisdom Brugge. Met
330 West-Vlamingen reisden we met de TGV vanuit
Tourcoing af naar Lourdes. Daar vervoegden we
ons met een groot aantal bedevaarders van de
bisdommen Gent en Hasselt. Ook onze Brugse
bisschop Lode Aerts vergezelde ons op deze
bedevaart.
We beleefden 6 intense, en vooral heel inspirerende dagen. We hadden ook het
geluk dat het heel mooi weer was in Lourdes die periode. Geen enkele druppel
regen… Zonovergoten en warme dagen…
Het Heiligdom in Lourdes is helemaal opnieuw aangelegd na de overstromingen
in juni 2018. Toen was de rivier de Gave helemaal uit zijn oevers getreden en
had het hele Heiligdom blank gezet… Het vernieuwde Lourdes is echt heel mooi
en maakte een diepe indruk.
Zes dagen van bezinning en vieringen, maar ook van warme ontmoetingen en
deugddoende gesprekken! Ik had het geluk dat ik in één van de vieringen in
Lourdes eens mocht voor zingen! Een heel verrijkende en intense ervaring…
Naast ons gebed en vele geloofsmomenten, was er zeker ook voldoende tijd
voor ontspanning.
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Pastoraal
Deze bedevaart in Lourdes was voor mij een
onvergetelijke, bijzondere ervaring! Nog elke dag
kijk ik met grote dankbaarheid terug op de week
die ik daar mocht meemaken.
Het heeft mijn geloof alleen maar versterkt! En ook
als mens ben ik zo veel “rijker” geworden….
Voor mij was het ook heel deugddoend om bisschop Lode Aerts persoonlijk te
mogen leren kennen… Een heel hartelijk en warm persoon. We houden – tot op
vandaag – nog steeds goed contact, en ik ben heel erg dankbaar dat hij hier bij
ons in Avelgem deze meimaand van 2022 feestelijk wil openen en voorgaan in
een Mariaviering hier voor al onze bewoners!
We kijken dan ook heel erg uit naar maandagnamiddag 23 mei, als bisschop
Lode hier bij ons te gast zal zijn!
Ik kan alleen maar met grote dankbaarheid terugkijken naar de zomer van
2019…
Aan allen een heel mooie, en hopelijk ook wat zonnige meimaand toegewenst!
Warme groeten,
Nele (referente palliatieve en pastorale zorg)
Op maandag 23 mei is bisschop Lode Aerts (bisschop van Brugge)
bij ons te gast! Hij gaat om 15u voor in een eucharistieviering hier,
en daarna is er nog een feestelijke receptie met gelegenheid tot
ontmoeting met onze bisschop! Heel welkom!

De pastorale kalender
• Zondag 1 mei: 10u: tv-mis op NPO2 (Sint-Clemenskerk Nes Ameland)
• Zondag 8 mei: 10u: tv-mis op één (Basiliek O.L.Vr van Hanswijk Mechelen)
• Zondag 15 mei: 10u: tv-mis op NPO2 (Heiligverklaring Titus Brandsma in
Rome)
• Woensdag 18 mei: 10u30: eucharistieviering in de Stille Ruimte (en ’t Kaffee)
• Zondag 22 mei: 10u: tv-mis op één (Kapucijnenkerk Meersel-Dreef)
• Maandag 23 mei: 15u: plechtige Mariaviering in de Stille Ruimte (en ’t
Kaffee) met bisschop Lode Aerts, met aansluitend receptie
• Donderdag 26 mei: 11u: tv-mis op één, Eurovisie, Hemelvaart (vanuit
Genève)
• Zondag 29 mei: 10u: tv-mis op NPO2 (Basiliek van de H. Nicolaas
Amsterdam)
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Lief en leed

Wij herinneren:
De Heer Jean-Jacques Debaere
Mevrouw Mariette Claerbout
De Heer André Demaeght, vader van Ronny Demaeght
De Heer Germain Segaert

Mensen staan zo weinig stil
bij wat “samen” zeggen wil.
Zij beseffen pas het groot gemis,
wanneer “samen” uit de wereld is.
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Lief en leed

Wij verwelkomen in het
dagverzorgingscentrum:
Mevrouw Anne-Marie Demeyere

Wij vieren de verjaardagen van:
Bezoekers

Personeel

01/05 Marc Dewitte

02/05 Lien Ysebaert

08/05 Agnes Luyssen

05/05 Griet Rysman

29/05 Henri Velghe

09/05 Merlita Salac
16/05 Kathleen Byttebier
16/05 Dorine Dendauw

Vrijwilligers

17/05 Carine Vaneeckhoutte

30/05 Monique Meerschaert

18/05 Leen Vermaut

31/05 Dimitri Moyaert

19/05 Frida Gevaert
20/05 Louise Ciers
22/05 Ilse Bogaerts
24/05 Karima Berrani
25/05 Dorothée De Brabandere
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Lief en leed

Een dag om lief te hebben
Een dag van luisteren
Een dag om te bewaren
En mee te dragen
Een heel leven lang.

Wij vieren de communie, vormsel, lentefeest van:
29/04: Merijn en Mauro Matton, zonen van Stijn Matton, vieren hun
lentefeest
07/05: Ymke Callens, dochter van Ines Goemaere, viert haar eerste
communie
26/05: Emy Meyfroodt, dochter van Jessica heck, viert haar eerste
communie
05/06: Nore Vandevelde - dochter van Carucha Vandevelde, viert
haar lentefeest
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Train je brain

Woordzoeker.
In mei leggen alle vogels een ei

Pu
Puz
zele
elenn
Train je brain

Puzzel mei
Mei is de periode voor de bedevaart. Wij trokken er al op uit met onze riksja
om wat mooie kerken te fotograferen. Weet jij van welke parochie welke kerk
is?

Indienen vóór 15/05
Naam: ________________________________________________________
Oplossing puzzelhoek april:
Liliane Saint-Pierre, Piet Huysentruyt, Dana Winner en Eddy Wally hadden
foute kledij aan.

Moppentrommel
Op een familiefeestje dropte een grapjas van een kleinzoon een viagra pil in
opa's glas.
Het duurde niet lang of de oude man moest naar het toilet.
Toen hij terug aan tafel kwam was zijn broek drijfnat !
"Wat is er nu gebeurd, opa ?" vroegen zijn kinderen bezorgd.
"Wel," antwoordde hij, "Ik weet het ook niet...
Ik moest naar het toilet en dus nam ik mijn plasser uit mijn broek
en toen zag ik dat het de mijne niet was en dus stopte ik hem terug...!".

DER, DIE, DAS
Jantje zit met zijn klasgenootjes in de Duitse les.
De juffrouw heeft een oefening bedacht en legt deze uit:
'Wie kan een zin bedenken waar de drie Duitse lidwoorden
DER, DIE en DAS in voorkomen? '
Jantje denkt even na en steekt zijn vinger op.
De juffrouw ziet dit en vraagt aan Jantje zijn zin op te zeggen.
Jantje zegt: 'Nou juf..., MEINE SCHWESTER HAT EIN
KINDCHEN BEKOMMEN .'
De juf antwoordt: 'Maar Jantje, daar zitten toch niet de drie lidwoorden in? '
Waarop Jantje zegt: 'Maar ik was nog niet klaar.'
En hij gaat verder: '... ABER DER DIE DAS GEMACHT HAT, IST VERSCHWUNDEN.'
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Kalender

