Beste bewoners,
Beste familie van onze bewoners,
Deze “herfst”-editie van ‘De vier seizoenen van Carolus’ laat ons
enerzijds nog even stilstaan bij de mooie momenten van de voorbije
zomermaanden en is anderzijds de voorbode van een sfeervolle herfsten winterperiode. Alle medewerkers zullen trachten mee in te staan
voor het kleuren van deze ietwat sombere periode.
November is de seniorenmaand bij uitstek met tal van evenementen
die het leven in ons huis zullen opfleuren.
Begin december doet Sinterklaas zijn intrede om alle bewoners te
bezoeken. Een paar weken later worden de Kerstdiners georganiseerd
voor u en uw familie. Zo kunnen we het jaar gezellig afsluiten met een
feestelijke maaltijd en een streepje muziek.
Wij wensen u alvast een gezellig najaar,

Wouter Van Audenaerde
Algemeen directeur

Gerda André
Directeur bewonerszorg

Welkom aan onze nieuwe bewoners
Wij mochten Jean Wauters op 17 juni verwelkomen in ons
woonzorgcentrum. Hij is afkomstig van Wambeek.
Op 18 juni kwam Francois Pauwels naar ons
woonzorgcentrum. Hij is afkomstig van Sint-KatherinaLombeek.
Broeder Jan Debelder kwam op 18 juni naar ons
woonzorgcentrum. Hij is afkomstig van ???.
Wij mochten Madeleine Schoofs op 15 juli verwelkomen in
ons woonzorgcentrum. Zij is afkomstig van Sint-KatherinaLombeek.
Op 15 juli kwam Antoine Schelfthout naar ons
woonzorgcentrum. Hij is afkomstig van Ternat.
Jean Carteus kwam op 7 augustus naar ons
woonzorgcentrum. Hij is afkomstig van Asse.
Op 29 augustus kwam Albert Heldenbergh naar ons
woonzorgcentrum. Hij is afkomstig van Sint-KatherinaLombeek.
Wij mochten Yvonne Van Ginderdeuren op 2 september
verwelkomen in ons woonzorgcentrum. Zij is afkomstig van
Sint-Gillis.
De directie en haar medewerkers heten U van harte
welkom in het woonzorgcentrum!

Gingen van ons heen…
Mevr. Seraphine Servranckx, weduwe van Adolf Van den
Borre
° 2 december 1930
+ 2 juli 2019

Dhr. Cesar Heeremans, echtgenoot van Marcella De Bolle
° 3 december 1935
+ 4 juli 2019

Mevr. Madeleine Verboven, weduwe van Jules Belmans
° 4 maart 1923
+ 31 juli 2019

Mevr. Leonie Van de Gucht, echtgenote van Francois Pauwels
° 12 augustus 1934
+ 22 augustus 2019

Dhr. Robert Van Den Bossche, echtgenoot van Agnes Fontaine
° 28 mei 1942
+ 25 augustus 2019

Dhr. Stephan Claessens, Broeder Christelijke Scholen
° 10 september 1935
+ 26 augustus 2019

Dhr. Jean Wauters
° 25 november 1932
+ 27 augustus 2019

Proficiat aan onze jarige bewoners!
Oktober
Mevr. Irene Van Lierde

01 oktober

89 jaar

Mevr. Jeannine Dooms

04 oktober

91 jaar

Dhr. Roger Van De Keere

05 oktober

87 jaar

Mevr. Vic Van Linthout

07 oktober

86 jaar

Mevr. Maria Van Linthout

07 oktober

86 jaar

Mevr. Simonne Van Mol

08 oktober

84 jaar

Mevr. Paula Bertrand

09 oktober

87 jaar

Mevr. Mathilde Masfranckx

09 oktober

92 jaar

Dhr. Roger Sys

13 oktober

95 jaar

Mevr. Josephina De Bruecker

14 oktober

99 jaar

Mevr. Agnes De Brabander

15 oktober

92 jaar

Mevr. Maria De Gendt

19 oktober

84 jaar

Mevr. Dorothea de Brabanter

21 oktober

81 jaar

Mevr. Lucienne Van Dalem

23 oktober

88 jaar

Mevr. Martha Van Heddegem

24 oktober

91 jaar

Mevr. Martha De Ceuninck

25 oktober

88 jaar

November
Mevr. Anna Verbeeren

02 november

82 jaar

Mevr. Joske Lebacq

08 november

79 jaar

Mevr. Gabriella Meyssen

10 november

95 jaar

Mevr. Alice De Backer

11 november

96 jaar

Mevr. Elza Gijsens

15 november

85 jaar

Dhr. Lieven Verlinden

19 november

86 jaar

Mevr. Paula Cobbaert

20 november

95 jaar

Mevr. Catharine Van Humbeeck

24 november

91 jaar

Mevr. Lucie Van Droogenbroeck

27 november

88 jaar

Mevr. Mariëtte De Neef

28 november

90 jaar

Broeder Camiel De Keunynck

30 november

81 jaar

December
Dhr. Marcel De Schrijver

07 december

90 jaar

Mevr. Lea Borguinon

09 december

86 jaar

Mevr. Jeanne De Grove

12 december

89 jaar

Dhr. Andreas Heyman

15 december

85 jaar

Mevr. Simonne Marsoul

17 december

90 jaar

Mevr. Jeanne Platteau

19 december

94 jaar

Mevr. Lucienne Segers

25 december

93 jaar

Aan iedereen een gelukkige verjaardag toegewenst
vanwege de directie en het personeel.

Personeelsnieuws
Nieuwe medewerkers
Sinds 1 juli 2019 werkt Jorien Van der Meersch als
verpleegkundige in de nacht.
Op 19 augustus 2019 kwam Rina De Baerdemaeker in dienst
als zorgkundige op de eerste verdieping.

Vertrek medewerkers
Op 30 juni 2019 verliet Mick Rademaekers ons woonzorgcentrum.
Hij was werkzaam als logistiek medewerker bij de broeders in de
serviceflats.
Op 30 juni 2019 verliet Marijke Biebaut ons woonzorgcentrum. Zij
was werkzaam als logistiek medewerker op de derde verdieping.
Op 5 juli 2019 verliet Michael De Ganseman ons
woonzorgcentrum. Hij was werkzaam als medewerker in de
technische dienst.
Op 7 juli 2019 verliet Souad Jebari ons woonzorgcentrum.
Zij was werkzaam als verpleegkundige in de nacht.
Op 17 juli 2019 verliet Carine Borloo ons woonzorgcentrum.
Zij was werkzaam als verpleegkundige in de nacht.

Geboorte
Op 28 juni 2019 werd Lentl geboren. Zij is het dochtertje
van Lindsy Tronquo en Nicky Vereertbrugghen. En
kleindochter van Marina De Valck, logistieke medewerkeer
op de 1ste verdieping.
Op 13 augustus 2019 werd Gus geboren. Hij is het zoontje
van Marijke Baert en Tijl Verhasselt. Marijke werkt op de
administratie.

Gingen van ons heen
Dhr. Jules Van Cauter, echtgenoot van Estelle Wauters. Hij
was de vader van Rosa Van Cauter (Verpleegkundige op de
2de verdieping).
° 21/05/1929
+ 07/08/2019

Mevr. Maria Vandecasteele, weduwe van Daniël
Deschrijvere. Zij was familie van Joke Nijs (logistiek
medewerker op de 3de verdieping).
° 06/08/1930
+ 30/08/2019

Proficiat aan de jarige personeelsleden
Kathy Van der Meulen

4 oktober

Martine Saegerman

8 oktober

Reina De Vos

9 oktober

Cindy Walravens

11 oktober

Tessa Van Laethem

12 oktober

Nancy Fieremans

13 oktober

Soumia Ben Radia

15 oktober

Peggy Verbeiren

19 oktober

Marina De Valck

28 oktober

Kristel Van Belle

29 oktober

Gunar Arijs

8 november

Nelly Goossens

9 november

Carmen Da Silva Goncalves

11 november

Lucia Guldemond

13 november

Lesly Plas

25 november

Marijke Van Huffel

9 december

Rina De Baerdemaeker

17 december

Laetitia Vinck

20 december

Yik Thaduangsorn

20 december

Jeannine Van Stichel

24 december

Cindy Vrijders

24 december

Sylvie Goessens

27 december

Proficiat aan de jarige zuster
Zuster Odillia

27 december

Barbecuefeest in de serviceflats
Wegens groot succes werd ook dit jaar een gezellige
barbecue georganiseerd op het terras van de serviceflats
voor alle flatbewoners, broeders en zusters. Iedereen werd
van harte uitgenodigd om samen te genieten van een glas
sangria, een heerlijke barbecue en een verfrissend ijsje. Het
keukenteam van Sodexo zorgde voor de verse slaatjes, terwijl
Wouter

en

Romuald

instonden

voor

het

bak-

en

braadgedeelte. Personeel van de serviceflats, Chantal en
animatie stonden in voor de bediening. Ook het zonnetje was
van de partij en zorgde voor een heerlijke zomerse sfeer. Er
werd bijgepraat, gelachen en genoten. Dé ideale manier om
het groepsgevoel binnen de serviceflats sterk te houden.

Bewonersfeest & Tuinfeest
Leuke tradities houden we graag in ere…
Ten gevolge van de bouw van de nieuwe leefruimtes, kon het
tuinfeest vorig jaar niet doorgaan, maar dit jaar werd de
draad weer opgepikt en kunnen we terugblikken op een
gezellige & zonnige 17de editie.
De week voorafgaand aan dé grote dag, staat voor het
feestcomité volledig in het teken van het bewonersfeest en
het tuinfeest. Materiaal wordt aangehaald, tenten worden
geplaatst enzovoort enzovoort… Op een paar dagen tijd
verandert het grasplein aan het klooster in een gezellig
feestplein. De bewoners volgen de evolutie op de voet. We
werden zelfs op tijd en stond voorzien van lekkere snoepjes
ter verfrissing . Want ook dit jaar waren de weergoden ons
goed gezind. Er kon de hele week gewerkt en gefeest worden
onder een stralend zonnetje, wat instant zorgde voor een
zomers gevoel.
Donderdag 27 juni werden de bewoners en het personeel
getrakteerd op een verfrissend glaasje sangria en een
heerlijke barbecue. Enerzijds om praktische redenen en
anderzijds omwille van het warme weer, ging het eetgebeuren
door in de leefruimtes van de verschillende verdiepingen en
niet in de grote tent zoals de voorgaande jaren. Ook
flatbewoners waren van de partij. Zij namen plaats onder de
partytent en genoten mee van al dat lekkers. Na een
verkwikkende siësta werden de bewoners verwacht in de
grote tent waar Mario voor de ambiance zorgde met zang en

livemuziek. Het duurde niet lang of de polonaise werd in gang
gezet. Er werd gedanst, gezongen en heel veel plezier
gemaakt. Een grote DANKJEWEL aan iedereen die met een
LACH,

een

vriendelijk

WOORD

en

heel

veel

ENTHOUSIASME zijn/haar steentje bijdroeg tot een
GESLAAGD bewonersfeest.
Vrijdag sloeg het feestcomité de handen terug in elkaar om
alles in gereedheid te brengen voor het tuinfeest. Tafels en
stoelen werden netjes geschikt, tenten werden een laatste
keer verplaatst. Champagnebar, toog, buffet, desserthoekje
en afwastent werden in gereedheid gebracht en na een
laatste check-up waren we er helemaal klaar voor.
Zondag 30 juni was het eindelijk zover. De medewerkers van
L&Fmeat waren al vroeg in de weer met barbecue en houtskool
om de twee buffetten, gevuld met een groot assortiment aan
groenten en aardappel- en pastasla, tijdig te kunnen voorzien
van brochette, worst en kipfilet. Om 11 uur kwamen de eerste
bezoekers al aan. Door de aangename temperaturen en een
stralend zonnetje kozen velen voor een plaatsje onder een
partytent, wat voor een gezellige drukte zorgde op de
binnenplaats van ons rusthuis. Ook de grote tent was goed
gevuld.
Alle helpers; personeelsleden, vrijwilligers en sympathisanten
hadden hun handen vol bij het opdienen, afruimen, afwassen,
tombolaverkoop en -afhaalpunt, … We zijn IEDEREEN dan
ook HEEL DANKBAAR dat zij op hun vrije zondag paraat
stonden tijdens het 17de tuinfeest. Ook een woordje van dank
aan alle sponsors die ons steunen, hetzij met tombolaprijzen,

hetzij financieel én uiteraard IEDEREEN die aanwezig was om
er samen met ons een fijn feest van te maken.

Lionsclub Pajottenland overhandigt cheque
voor belevenistafel in Sint-Carolus

Gerda André, Directeur Bewonerszorg en Nathalie Mertens,
Verantwoordelijke Animatie met haar team ontvingen de
cheque van 3500 € van Lions Pajottenland, met Hendrik
Staels, Voorzitter 2018-2019, Koen De Scheemaeker,
Voorzitter 2019 – 2020, Thomas Valkeniers –
Verantwoordelijke
Sociale
Werken,
Joost
Samyn,
Verantwoordelijke Events en Walter Stylemans – aanbrenger
van het project en Privileged Member. Op de achtergrond de
Belevenistafel.

In het Rust- en Verzorgingstehuis Sint-Carolus werd dinsdag
2 juli een cheque van €3500 overhandigd door de Lionsclub
Pajottenland als
steun
voor
het
project
aankoop
Belevenistafel, waarvoor in totaal €12.000 werd verzameld
met allerlei acties en sponsoring.
Stimulering van het geheugen
De BelevenisTafel is een groot touchscreen dat flexibel
inzetbaar is in verschillende ruimtes. Het belangrijkste
kenmerk van de BelevenisTafel is dat mensen samen aan tafel
zitten
en
gezamenlijk
activiteiten
uitvoeren.
De
BelevenisTafel biedt bewoners van zorginstellingen
ontspanning, beleving en stimulering van het geheugen.
"Ongeveer 6 maanden geleden droomden we hardop van een
Belevenistafel. Groot probleem... die was duur, heel duur,
wetende dat we op dat moment volop in onze bouwfase zaten
en alle centen konden gebruiken voor de realisatie van onze 4
nieuwe leefruimtes, badkamers en doucheruimtes", vertelt
Gerda André, directeur Bewonerszorg. "Maar met
enthousiasme en doorzettingsvermogen wisten we heel veel
medewerkers, vrijwilligers, familieleden, en bewoners te
overtuigen om samen hun schouders te zetten onder vele
initiatieven. Samen met onze bewoners werden er wafeltjes
en oliebollen gebakken, er werden mattetaarten en truffels
verkocht, onze vrijwilligers
maakten droomlichtjes
en kunstenares Fien Monsieur maakte keramische engeltjes,
we gingen wandelen op de Warmathon in Gent en er werden
aan de hand van flyers mogelijke sponsors aangesproken ... Op
deze manier kwam onze oproep ook aan de oren van Walter,
die hier regelmatig op bezoek komt en, ik denk wel dat ik kan

zeggen, ons huis genegen is. Walter nam het initiatief om
“onze” droom voor te leggen aan het bestuur van de Lions.
Mede dankzij hen kregen wij dat laatste duwtje in de rug om
verder te gaan tot het einde. De fuif in de puls zullen niet
veel rusthuizen ons nadoen. Het is zeker een gedurfd
initiatief wetende dat onze bewoners in het rusthuis een
gemiddelde leeftijd hebben van 85 jaar... We gingen er samen
voor... en de full-option belevenistafel is een feit... een droom
van ons, maar zeker een geschenk voor al onze bewoners",
besluit Gerda.
"Toen ik 2 jaar geleden in contact kwam met de afdeling
dementie via de opname van een familielid, realiseerde ik mij,
hoe zwaar de inspanningen van het verplegende personeel en
de leden van het animatieteam zijn", zegt Walter
Stylemans van Lionsclub Pajottenland. "Deze mensen zetten
zich meer dan 100% in om de bewoners op alle vlakken een
fijne dag te bezorgen. Mijn respect hiervoor is gigantisch.
Toen ik aangesproken werd voor de sponsoring van dit
project, heb ik dit onmiddellijk voorgelegd aan onze Algemene
Vergadering, waar een unanieme positieve beslissing werd
genomen", zegt Walter.
Lions Pajottenland : ”WE SERVE”
"Lions Pajottenland werd opgericht in 1983 en telt momenteel
een 40-tal actieve en bevoorrechte leden", vervolgt Walter.
" In België zijn er 274 Lionsclubs, waaronder wij, allen met
hetzelfde motto “WE SERVE”. Binnen deze doelstelling
ondersteunt
iedere
club
regionale
projecten
na
voorafgaandelijke
screening.
Afgelopen
werkingsjaar
steunden wij diverse projecten voornamelijk in onze regio

Pajottenland ten bedrage van ruim 30.000 euro. Enkele van
deze projecten waren o.a. vzw Sint- Franciscus (tablets) – vzw
Zonnestraal – Steunpunt Kinderepilepsie –Candle in The Dark
(oogafwijking bij jonge mensen) en de 1000 km KOTK waar
onze club met meerdere teams deelnam. Jaarlijks organiseren
wij enkele events voor onze fondsenwerving teneinde goede
doelen te kunnen steunen.
Lionisme in de wereld
Wereldwijd zijn er ongeveer 1,3 miljoen Lionsleden, verspreid
over 200 landen. Sinds 90 jaar zijn Lionsleden aanwezig op
nationaal en internationaal vlak, om hulp te bieden aan diverse
bevolkingsgroepen. Lions International is vooral actief rond
moeilijke problemen zoals blindheid, drugspreventie en de
strijd tegen diabetis. Lions International en haar leden,
bieden een onmiddellijke en doorlopende hulp in geval van
catastrofe, alsook een langdurige bijstand voor personen in
nood.
De Lions verzamelen onder meer brillen om ze opnieuw uit te
delen in ontwikkelingslanden, en behandelen op die manier
miljoenen mensen tegen rivierblindheid. Deze actie draagt de
naam “Sight First”. Weet ook dat Lions International op
wereldvlak de NGO is waar de werkingskost het laagst ligt.
Meer dan 90% van wat binnenkomt, gaat ook weer buiten. Bij
Lions Pajottenland bedraagt dit op lokaal vlak uiteraard 100%
, besluit Walter.

Editiepajot-Guido Van Cauwelaert

Animatie is IEDEREEN enorm DANKBAAR
SPONSORS VERMELDEN….
ARTIKEL + FOTO’s voorstelling tafel bewoners!!
Spronsors: SolidConsult bvba, Garage Florant De
Geyndt, juwelier Le Roy, Crème de la crème,
Alternatief, La Donna Fashion,Discobar Explosion,
De Fotograaf, Taxi Laiz’n, Bloemen in bloei,
Verswinkel Marc en Herlinde, banden en
autoservice De Vuyst, Klit, Fox Concepts bvba,
Pers-en broodhuis, Alco drogisterij, Café Windsor,
Café St-Anneke, bandencentrale Verleyzen,
Cordier Bouwondernemening, snack Istanbul,
Electromat-buro, Uitvaartonderneming Goeman,
Vigo, Chris Cleaning VOF, Michel Vanderhasselt,
Jurlie Sport, PC Medic, Frituur Transport,
Schrijnwerkerij Van Humbeeck, Horta Ternat,
Bouwcenter De Marie, Rouwcentrum Arijs, M&W
Technics, Brood en Zo, Lubor bvba, Transport De
Vits, Café De Oude Web, Kinderland Josan,
Confiserie Candy Mary, Helixe, Belfius Ternat,
Drankhandel Wyns, Wok House Ternat, Lions Club
Pajottenland, Immo Van Middelem, Wijnen Agnes
Delcourt, Fien Monsieur, Waterheren van Ternat,
Mieke Van Bever, Milly De Beer, Nicole, Els,

Martine, Ingrid, Dames van het Breicafé, Josine
en Luc, Vrijwilligers cafetaria WZC Sint-Carolus

Wandelingen met de bewoners van de derde
verdieping
Frituur Loemek
Vrijdag 21 juni waren de weergoden ons goed gezind. We
vertrokken rond 14 u voor een kleine wandeling. Sommige
bewoners gingen de uitdaging te voet aan en andere in de
rolstoel. Na een halfuurtje kwamen we aan in café de Ton.
Het was net niet te fris om buiten te zitten en dus palmden
we het hele terras in. Tussen pot en pint kwamen er nog
verhalen van vroeger naar boven. Rond 15u45 zetten we
koers richting Frituur Loemek. Daar kon iedereen nog eens
genieten van een lekker frietje van ’t frietkot met vlees en
saus naar keuze. Deze korte uitstap bracht een glimlach op
vele gezichten!

Naar De Pallieter
Vrijdag 19 juli 2019, net voor de tweede hittegolf van het
jaar, trokken 23 begeleiders de stapschoenen aan. Zij hielpen
elk een bewoner om met de rolstoel veilig in de Pallieter te
geraken. Sommige bewoners gingen nog een stuk te voet,
alvorens plaats te nemen in een rolstoel. Bij aankomst zocht
iedereen vlug een plaats op het terras of in de veranda want
het was hoog tijd voor een verfrissend drankje. Ondertussen
werd er ook al eens op de kaart gekeken voor een lekkere
ijscoupe of een pannenkoek. Het was een drukte van je welste
om iedereen te bedienen. Maar zowel van bewoners als van de
begeleiders kregen we te horen dat het leuk was en dat een
uitstap eigenlijk niet ver hoeft te zijn. “Als we maar eens weg
zijn…”.

Naar café De Web

Donderdag 8 augustus gingen we met de bewoners van de
derde verdieping voor het eerst naar café De Web. In de
voormiddag hing er nog een regenbui boven Sint-KatharinaLombeek en was er nog enige twijfel of het wel kon
doorgaan. Rond 13u30 scheen er weer een stralend zonnetje
en de rolstoelen stonden snel klaar om te vertrekken. Een
goed glas bier, voor sommige nog eens een echte Girardin of
een frisdrank werden gesmaakt! Met het warme weer kon
een ijsje natuurlijk niet ontbreken! Bewoners en begeleiders
zijn heel blij met de wandelingen want al snel kwam de vraag:
“Wanneer zijn we weer weg?

Marktbezoek Ninove
Op dinsdag 18 juni brachten enkele bewoners van de
tweede verdieping een bezoekje aan de markt van
Ninove. Een vriendelijke taxichauffeur bracht ons met
z’n busje naar onze bestemming. Aangezien het goed
weer was, liepen we zeker niet alleen rond op de markt.
We baanden ons een weg door het volk en gingen
langsheen de vele kraampjes. Sommigen sloegen een
voorraadje snoep in, anderen kochten er een nieuwe
handtas, enkele mensen lieten zich verleiden door de
lekkere koffiekoeken.
Hoe later op de voormiddag, hoe warmer het werd. Dus
zochten we verkoelen in een cafeetje en deden ons te
goed aan een koffie of iets fris. We bezochten
vervolgens nog een klein stukje van de markt en het
marktkraam met verse wafels trok onze aandacht.
Hier konden we geen ‘nee’ zeggen. Zo goed als alle
bewoners aten een lekkere brusselse wafel met
bloemsuiker. Wat smaakte dit!
We rondden onze trip naar Ninove af met

een

bezoekje aan het Ninia-shoppingcenter, waar de koelte
ons
tegemoet
kwam.
Vervolgens
stond
de
taxichauffeur ons opnieuw op te wachten op de
afgesproken plaats.

Deze uitstap was zeker voor herhaling vatbaar!
Hieronder enkele sfeerfoto’s:

Jubilarissen
We zetten graag enkele jubilarissen in de kijker.
Op 28 juni vierden René Van der Straeten en zijn
vrouw Jeannine hun 50e huwelijksverjaardag.
Een dag later, 29 juni, waren Agnes Heymans en haar
man Pierre 60 jaar getrouwd.
Beide koppels werden zowel in het gemeentehuis als in
het rusthuis letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes
gezet.
Onderstaande foto verscheen in de pers:

Frituurbezoek
Op vrijdag 5 juli gingen we met verschillende bewoners
van de tweede verdieping wandelen in ons dorp. We
brachten met z’n allen een bezoekje aan de kapel van
de Heilige Katharina in de Sint-Katherinastraat.
Hierna zetten we onze weg verder en genoten van het
mooie weer.
Na onze wandeling vervolgende we onze weg naar het
café ‘In de Ton’. De meesten kozen zich een plekje op
het terras onder de parasols. Ieder bestelde een
verfrissend drankje.
Vervolgens werden we verwacht in frituur ‘Loemek’,
waar we met open armen ontvangen werden. Ook hier
stond het terras voor ons klaar. We lieten ons de
frietjes smaken en ieder koos een snack naar keuze om
erbij te eten. Eens de honger gestild was, keerden we
moe en voldaan terug naar het rusthuis.

Wandeling met bewoners naar café De Web
Op woensdag 10 juli trokken we met de bewoners van de
eerste verdieping naar café De Web. Het was even bang
afwachten of de weergoden ons goedgezind gingen zijn, maar
toch hebben we onze tocht kunnen inzetten.
Na een mooie wandeling langs de Muilemlaan, Lostraat en
Broekstraat bereikten we onze bestemming. Iedereen had
natuurlijk ‘groten dorst’ en deze werd meteen gelaafd met
een frisse pint of frisdrank.
Dan was het tijd voor een wedstrijdje petanque, de
mannenploeg tegen de vrouwenploeg. Er werd geconcentreerd
gespeeld en enthousiast aangemoedigd. De vrouwenploeg is
dit jaar met de overwinning gaan lopen! Nog eens een dikke
proficiat!
Hierna was het tijd voor een boterham met plattekaas, hesp
of kop. Deze werden door iedereen meer dan gesmaakt.
Na al dat heerlijks werd het tijd om huiswaarts te keren.
Helemaal droog thuisgekomen kon iedereen terugkijken op
een gezellige namiddag.
Ook de bewoners van het gelijkvloers mochten zich
verheugen op een wandeling naar De Oude Web. De datum
werd geprikt op vrijdag 13 september. In de week vooraf
was het bang afwachten of de wandeling wel door zou kunnen
gaan, want het weerbericht was niet echt standvastig.
Donderdag werd de knoop doorgehakt. We gingen naar de
Web! Vrijdagmiddag echter wer

Hieronder enkele sfeerbeelden:

Bezoek Pallieter
De bewoners van het gelijkvloers beten de spits af voor de
jaarlijkse wandeling naar De Pallieter. Op donderdag 4 juli
waren de restanten van het tuinfeest allemaal opgeruimd en
konden we eropuit! Het weer zag er heel goed en dus kon niets
of niemand ons tegenhouden. Voorzien van een petje en een
laagje zonnecrème tegen de zon vertrokken we richting
Bosstraat. 14 bewoners en evenveel begeleiders waren er
klaar voor. Enkele bewoners reden met de rolstoeltaxi en 2
konden meerijden met de auto van een begeleidend familielid.
Een enkele bewoner durfde het aan om een deel te voet af te
leggen met zijn rollator. Het tweede deel nam hij dan plaats
in de reserverolstoel die we meehadden. Dit leverde grappige
beelden op, want iemand moest dan wel met die rollator
rijden…
Eens aangekomen bij De Pallieter, werd er voor iedereen een
plaatsje gezocht en kan kon de bestelling opgenomen worden.
De wandeling in de zon had ons dorstig gemaakt, dus een fris
drankje ging er wel in. Wie eerder al met ons meeging, wist
ook dat er lekkere ijscoupes of pannenkoeken en wafels te
krijgen zijn, dus algauw werden hiervoor de bestelling
doorgegeven. Een aantal van onze personeels- en familieleden
doken mee de keuken in om ijs te scheppen, borden te
dresseren en iedereen te bedienen.
Het werd een gezellige namiddag waar iedereen van genoten
heeft!

Op vrijdag 23 augustus gingen we naar de Pallieter met
19 bewoners van de tweede verdieping, verschillende
familieleden, personeel en vrijwilligers. We wandelden
doorheen de Muilemlaan om onze bestemming te
bereiken.
Eens aangekomen in de Pallieter stilden we onze dorst
met een verfrissend drankje. Vervolgens werd er
gesmuld van ijs, verse wafels en pannenkoeken. We
werden opnieuw goed in de watten gelegd door de
uitbater!
Toen de inwendige mens aangesterkt was, keerden we
terug naar het rusthuis.
Opnieuw

hadden

we

geluk,

een

stralende

zon

vergezelde ons de hele namiddag! Moe, maar voldaan
werd er tijdens het avondeten nagepraat over deze
geslaagde namiddag.

Ook met de bewoners van de eerste verdieping is er
dit jaar een wandeling naar de Pallieter ingelegd. Deze
gebeurde op donderdag 1 augustus. Met een groep van
35 bewoners en begeleiders trokken we langs de
Muilemlaan naar de Bosstraat waar de Pallieter zich
bevindt.

De weergoden waren ons gelukkig goed gezind. Het was
dorstig weer, dus iedereen was blij wanneer er ons een
verfrissende pint voorgeschoteld werd. Nadien kon ook
iedereen genieten van een lekkere pannenkoek of
ijscrème. Net voor we terug naar huis vertrokken
werden we nog getrakteerd op een liedje/verhaaltje
gebracht door Antoine, bewoner op de 1ste verdieping.
Voldaan en goedlachs trokken we terug huiswaarts.
Het was weer een namiddag die ons lang zal bijblijven.

Vier mee het Bruegeljaar in het Pajottenland.

2019 is hét Bruegeljaar in het Pajottenland en de Zennevalei.
Het is exact 450 jaar geleden dat de kunstschilder Pieter
Bruegel de Oude overleed. Pieter Bruegel leefde in Brussel,
op een boogscheut van het Pajottenland. Onze regio, met zijn
glooiende landschap, inspireerde hem in tal van zijn
schilderijen. Daarom wordt dit jaar ingezet om Bruegel te
beleven en te proeven. Ook in ons rusthuis bruegelen we mee.
Reeds bij het binnenkomen in ons woonzorgcentrum ontdekt
u de Bruegeliaanse tafel met materiaal uit de tijd van toen en
foto’s van Bruegels’ kunstwerken. Dezelfde sfeer werd
doorgetrokken in onze cafetaria waar Nadine en haar
vrijwilligers beroep deden op hun decoratietalent en op de
medewerking van sympathisanten die materiaal uitleenden. U
kan tijdens een cafetariabezoek eveneens gebruik maken van
de oude volksspelen: pietjesbak, kaarten, dobbelstenen, tol,
…

?
Op donderdag 26 september blijven we in de bruegeliaanse
sfeer. Dan vertrekken we om 13u30 met de bus voor een
rondrit doorheen het Pajottenland. Tijdens de rit rijden we
langs een stukje geschiedenis dat onze Pajotse dorpen rijk

zijn tot aan Café Den Haas in Gooik. Waar we bij een fris
streekbierke kunnen genieten van accordeonmuziek tot we
rond een uur of vijf onze honger kunnen stillen met een
heerlijke boterham met plattekaas, kop of hesp op
grootmoeders wijze.

Hitteplan 2019
’t Is weer voorbij die mooie zomer
Die zomer die begon zo wat in mei
Ah, je dacht dat er geen einde aan kon komen
Maar voor je 't weet is heel die zomer
Al weer lang voorbij
2018 staat in ons geheugen gegrift als warmste zomer in
jaren, maar ook de zomer van 2019 schonk ons heel wat mooie
warme zomerdagen… In juli was het eventjes van het goeie
teveel met temperaturen tegen de 40 graden. De laatste
week van augustus gaat eveneens de geschiedenis in als week
van de hittegolf. Net als in elk Vlaams huisgezin was het ook
in ons woonzorgcentrum niet altijd even gemakkelijk om de
koelte te bewaren.
Gelukkig zijn onze nieuwe leefruimtes voorzien van een
ventilatiesysteem en zonnewering, waardoor we de grootste
hitte konden buiten houden. Op alle verdiepingen werden de
bewoners aangespoord om zoveel mogelijk te vertoeven in
deze koelere ruimte.
Onze kwaliteitscoördinator herinnerde elk personeelslid aan
het belang van het opvolgen van het hitteplan, opgesteld ter
bescherming van onze bewoners én het personeel. Aan de
hand van affiches “VEEL ZON? DENK AAN OPA LEON &
OMA YVON!” werd iedereen aangespoord om onze bewoners
regelmatig aan te sporen om voldoende te drinken.

Extra drankrondes met frisse limonade, verse ijsthee,
verdikt

gearomatiseerd

water

voor

bewoners

met

slikproblemen,… werden ingepland.
Ook vanuit de keuken werden extra inspanningen geleverd:
waterijsjes, frisco’s, een stukje watermeloen, vers gemaakte
ijsthee of fruitlimonade, alcoholvrije Pisan, … werden
voorzien.
Activiteiten werden aangepast waardoor de bewoners konden
genieten van een verfrissend voetenbadje, een heerlijke vers
gemaakte bananenmilkshake, virgin mojito, ijsje van de
wandelende ijskar,…

Op de warmste dagen kregen de

bewoners een bezoekje van onze ergo’s die in de weer waren
met verfrissende washandjes en elke bewoner stimuleerde
om extra te drinken.
Ook aan het personeel werd gedacht. Zij werden op tijd en
stond voorzien van een lekker ijsje, een virgin mojito, een
milkshake.
Alleen maar blije en dankbare gezichten voor de extra
inspanningen die werden geleverd…

Een mooi herfstgedicht…

De knoop in mijn zakdoek
ben ik een uitzondering wanneer ik een knoop leg
in een zakdoek om maar niet te vergeten dat ik ooit
zo klein was en nog kon wiebeltenen op een stoel
naar de zon luisterde en rietjeslimonade dronk,
nog wou leren liggen in een beweging en dacht dat
ik de wind in een potje vangen kon, rotsvast geloofde
dat je sliep als een steen en ik dan droomde een
zwerfkat
te willen zijn, ik nooit huilde maar dat mijn ogen
regenden
en ik dacht dat mensen die nu mijn leeftijd hebben
oude mensen waren, dan leg ik een knoop in
mijn zakdoek om dat niet te vergeten en dan ben ik
misschien een uitzondering.
Bron: Jennifer Kesteleyn

Even bezinnen bij een mooi levensgedicht
De rugzak
Ieder mens draagt in zijn leven,
een onzichtbare rugzak mee.
Bergt daarin zijn vreugde en zorgen,
een verzameling van wel en wee.
Vaak is de rugzak niet te dragen
maar soms ook vederlicht,
dan blijft er ruimte over,
maar meestal kan hij haast niet dicht.

Kijk in een verloren uurtje,
heel de inhoud nog eens door,
er kan heel vaak iets verdwijnen
wat zijn waarde reeds verloor.
En zo gaat het door de jaren heen,
je pakt iets op en gooit iets weg.
Soms gebeurt dit als vanzelfsprekend,
maar vaak na overleg.

Langzaam wordt de rugzak leger
`s levensmiddag gaat voorbij.
En bij het naderen van de avond,
werpt men de meeste last opzij.
Maar achter blijft er nog wat van waarde,
wat je koestert, graag behoudt.
Al schijnen het soms kleinigheden,
het zijn herinneringen, meer waard dan goud.

Ieder draagt zijn eigen rugzak.
Niemand die hem overneemt.
En je hoeft ook niet te vrezen,
dat een dief hem ooit ontvreemd.
Het is jouw unieke rugzak
en pas op het einde is hij leeg.
Alleen de meest mooie, intieme en emotionele gedachten
zullen in je geheugen op je wachten.

Een oud kinderliedje
Onder moeders paraplu
Liepen eens twee kindjes
Hanneke en Janneke
Dat waren dikke vrindjes
En de klompjes gingen van klik-klak-klik
En de regen deed van tik-tak-tik
Op moeders paraplu
Op moeders paraplu
Toen kwam Jan de wind erbij
Die joeg eerst heel zoetjes
Toen al hard en harder maar
De regen in hun snoetjes
En Jan de wind die rukte en trok
En op en neder ging de stok
Van moeders paraplu
Van moeders paraplu
Maar Hanneke en Janneke
Dat waren flinke klantjes
Die hielden stijf de paraplu
In allebei hun handjes
En ze lachten blij van hi-ha-hi
En ze riepen: Jan, je krijgt ‘m nie nie nie
‘t is moeders paraplu
‘t is moeders paraplu

Herfstbezinning
Het was herfst.
Twee blaadjes hingen dicht bijeen in een boom.
Eén van hen hing amper nog aan een tak,
klaar om te vallen.
Het andere blaadje zag het en vroeg:
‘Ben je niet bang om te vallen?’
‘Neen’, zei het blad,
want in de herfst en de zomer
heb ik volop geleefd en hard gewerkt
om de boom te helpen voeden.
Een groot deel van mij
is nu in de boom.
En ook als ik gevallen ben,
blijf ik de boom voeden.
Als ik deze tak verlaat
en naar de grond dwarrel,
dan zal ik naar de boom zwaaien
en tegen hem zeggen:
‘Tot ziens.’
Bron: Een parel voor elke dag

Herfstspreuken

Veel nevel in de herfst, veel sneeuw in de winter.
Is in de herfst het weer lang klaar,
vroeg is een strenge winter daar.
Schijnt de herfstzon met kracht,
dat maakt veelal de wintermaand ook zacht.
Prijkt juli in hete gloed,
dan zijn in de herfst de vruchten goed.
September is altijd mooi: het is de meimaand in herfsttooi.
Brengt het najaar helder weer,
‘t zal des winters stormen op het meer.

Hoe herken je iemand met dementie?
Vergeetachtigheid:
- Vergeten:
Wat kort gebeurd is
Nieuwe informatie
Afspraken
- Moeite om de weg te vinden
- Steeds hetzelfde vragen of vertellen
Gedragsveranderingen:
- Ontkennen van de dementie
- Wisselende stemmingen
- Achterdochtig en wantrouwend
- Terugtrekken
- Boosheid, opstandigheid
- Ongepast gedrag
Taalproblemen:
- Het juiste woord niet vinden
- Woorden niet begrijpen
- Moeite om een gesprek te voeren
Problemen met dagelijkse handelingen:
- Rekenen en met geld omgaan
- Boodschappen doen
- Beoefenen van hobby, sport en/of werk

- Persoonlijke hygiëne: wassen en aankleden
- Nieuwe dingen leren
- Beslissingen nemen en keuzes maken
- Zich aanpassen aan nieuwe situaties

10 OMANGSTIPS
1. 1.Bied veiligheid door vriendelijk en geduldig te
zijn. Afleiden is beter dan dwingen. Dit geeft
rust en zelfvertrouwen.
2. Praat rustig, duidelijk en langzaam. Gebruik korte
zinnen en eenvoudige vragen. Vermijd waaromvragen.
3. Kijk goed of je wordt begrepen: maak oogcontact
en blijf op ooghoogte. Ondersteun waar mogelijk
je woorden met lichaamstaal.
4. Vermijd correcties en vragen waarbij iemand uit
zijn recente verleden moet putten.

5. Negeer mensen in gesprekken niet. Betrek ze in
het gesprek of de activiteit, dan voelen ze zich
als persoon herkend.
6. Zeg wat je gaat doen: Bijvoorbeeld: “Ik ga nu je
jas halen.”
7. Wees bemoedigend in je contact. Wijs mensen
niet op hun beperkingen, maar benadruk wat nog
wel goed gaat. Mensen met dementie zijn gevoelig
voor veranderingen en sfeer.
8. Vat kritiek of boosheid niet meteen persoonlijk
op.
9. Wees flexibel. Bekijk per situatie wat je het
beste kunt doen voor de persoon met dementie.
10. Informeer je huisarts, familie, vrienden, buren
of kennissen.
Alzheimer liga Vlaanderen

Schenk eens een glimlach…

Zomaar een glimlach…
Een glimlach kost niets,
maar brengt veel op.
Een glimlach verrijkt hen die je een glimlach schenkt,
maar jijzelf wordt er niet armer van.
Een glimlach duurt slechts één ogenblijk,
maar de herinnering eraan blijft.
Een glimlach geeft rust aan de vermoeide en schenkt moed
aan wie het niet meer ziet zitten.
Een glimlach is een tegengif tegen alle leed.
Indien iemand je een glimlach weigert die je echt verdient,
wees dan zo vrijgevig en schenk hem jouw glimlach.
Niemand heeft immers meer nood aan een glimlach,
dan hij die er geen geven kan.

Spreuk van het seizoen

Labels zijn voor kleding, niet voor mensen
Ben je een beetje anders, dan krijg je een etiket.
Zo pas je in een hokje.
Het hokje van druk, van stil, van raar, van rijk of arm.
Het hokje van ziek, van moeilijk, van mooi of lelijk.
Hoe meer hokjes, hoe makkelijker je ook uit de boot
valt.
De boot van gewone mensen. De belangrijkste boot
die er is.
De boot van ons allemaal.
Bewaar labels voor kleren.
Hou van mensen.
Bron: BZN

Typische herfstkruiden
Buiten is het koud en nat en de bomen kleuren geel en oranje.
We zitten in het herfstseizoen. De herfst nodigt uit om
gezellig samen te gaan koken. De stoofpot en pompoensoep
mogen weer op tafel. In de herfst is het natuurlijk leuk om
met typische herfstkruiden te koken. Extra leuk is om deze
kruiden zelf te telen in leuke vensterbankpotjes. We zetten
drie typische herfstkruiden op een rijtje.

1. Kruidnagel
Kruidnagel is een typisch herfstkruid. De nagels, die zo
worden genoemd omdat ze lijken op spijkers, groeien aan de
kruidnagelboom. Het zijn de nog ongeopende bloemen van de
boom die te drogen worden gelegd. De kruidnagels hebben een
zeer overheersende kruidige smaak. Deze smaak geven ze
heel langzaam af, waardoor ze juist goed zijn te gebruiken in
stoofpotjes.

Het

is

raadzaam om de kruidnagels
na het stoven weer uit de
pan te halen. De smaak van
een

hele

kruidnagel

namelijk erg krachtig.

is

2. Kaneel
Koken in de herfst kan niet zonder kaneel. Kaneel bestaat uit
de binnenbast van de kaneelboom. Kaneelstokjes, of de
poeder variant kan in allerlei gerechten worden gebruikt. Het
is de licht zoete, maar ook kruidige smaak van kaneel die bijna
iedereen lekker vindt. Kaneel kan gebruikt worden in allerlei
zoete lekkernijen zoals taarten, gebak en ijs. Ook is een
snufje kaneel lekker in warme dranken zoals warme chocomelk
of

cappuccino.

En

wist u dat kaneel
onmisbaar is bij het
maken

van

speculaas?

3.Gember
Ook gember is een typisch herfstspecerij. Het zijn de
wortels van de gemberplant die verwerkt worden tot gember.
Gember heeft een lekkere warme smaak. Het kan in allerlei
soorten gerechten worden gebruikt en laat zich goed
combineren met vlees- en groentegerechten. Ook gember kan
in

een

stoofpotje

worden gebruikt maar
ook in soep is het een
echte smaakmaker.

Van zomeruur naar winteruur
Iedere laatste zondag van oktober gaat de wintertijd in,
het einde van de zomertijd. Als het wintertijd wordt gaat
de klok in de nacht van zaterdag op
zondag van 3 uur 's nachts naar 2
uur 's nachts, achteruit dus. Dit
jaar gaat de wintertijd in op 27
oktober 2019; daarmee eindigt de
31 weken durende zomertijd die op
zondag
31
maart
begon.
De wintertijd is eigenlijk de gewone tijd en duurt vijf
maanden
(tot
29
maart
2020).
In september 2018 besloot de Europese Commissie dat
lidstaten van de EU zelf mogen bepalen of ze in de zomerof de wintertijd willen leven. In eerste instantie zou de
omschakeling tussen winter- en zomertijd vanaf 2019
worden afgeschaft, maar de transportministers van de EU
hebben besloten de definitieve beslissing over het
halfjaarlijks veranderen van de klok uit te stellen tot 2021.
Voorlopig
blijft
dus
alles
bij
het
oude.
Bij de overgang naar wintertijd schuift de daglichtperiode
een uur op waardoor het 's ochtends eerder licht en 's
avonds eerder donker wordt. Als de zomertijd ook in de
winter zou gelden dan zou het op 21 december (de kortste
dag van het jaar) pas rond 9:45 uur 's ochtends licht
worden.

Medisch artikel:
TIJD VOOR HET GRIEPVACCIN !!!
De herfst is begonnen, tijd dus voor het griepvaccin.
De ideale periode om zich te laten vaccineren ligt tussen 15 oktober
en 15 november, maar men kan al vanaf september beginnen vaccineren.
Een aanrader dus voor 65-plussers en voor zieken en ouderen die in
een woonzorgcentrum verblijven.

Wat is griep?
 Griep is een ziekte die wordt veroorzaakt door een virus, het
influenzavirus.
 Griep is niet hetzelfde als een verkoudheid of een ‘grieperig’
gevoel.
Het is een erg besmettelijke infectie, en wordt dus gemakkelijk
doorgegeven (overgedragen) aan anderen.
Griep is meestal niet gevaarlijk voor jonge, gezonde mensen, maar kan
omwille van complicaties wel gevaarlijk worden voor ‘risicogroepen’.

Voor wie een vaccinatie? Wie zijn de risicogroepen?
1. Griepvaccinatie

wordt

aanbevolen

voor

65-plussers

en

chronische zieken (mensen met suikerziekte, mensen met hart-,
long-, nier- of leveraandoeningen, mensen met een verminderde
weerstand). Daarom willen wij er de aandacht op vestigen dat het
griepvaccin voor onze bewoners zeer belangrijk is. Zij zijn ouder
dan 65 jaar en leven in gemeenschap. Alle bewoners krijgen in
ons woonzorgcentrum een gratis vaccin aangeboden. Er word
binnen onze instelling dan ook zeer goed opgelet dat alle
bewoners een griepvaccin toegediend krijgen en dit in nauwe
samenwerking met de bewoner en de huisarts.

2. Ook wie geregeld met risicogroepen in contact komt, doet er
goed aan zich te laten inenten vb. gezinsleden van ouderen en
personeelsleden van een woonzorgcentrum. Daarom bieden wij
aan onze personeelsleden gratis een griepvaccin aan. Hierdoor
hopen wij dat ook zij beschermd zijn tegen de griep en het dus
ook minder kunnen overdragen aan onze bewoners.

Hoe vaak vaccineren?
Het griepvaccin moet jaarlijks worden herhaald. Het virus verandert
immers en het vaccin wordt telkens aangepast.
Het beschermend effect van het vaccin begint ongeveer een week na
de inenting en duurt ongeveer zes maanden.

Complicaties voorkomen.
Sommige mensen twijfelen aan de efficiëntie van het griepvaccin,
omdat ze na toediening toch ziek werden. Het griepvaccin maakt
echter niet ziek, het zorgt ervoor dat de symptomen minder zijn en
het helpt ernstige complicaties te voorkomen. Het is zo dat griep u
soms zo ziek kan maken dat een ziekenhuisopname noodzakelijk wordt.
Dit trachten we echter te voorkomen met het griepvaccin.
Als u kort na de griepvaccinatie toch griep krijgt, bent u waarschijnlijk
kort voor of na de inenting besmet of bent u besmet door een ander
griepvirus dan wat verwerkt werd in de vaccinatie of door een ander
virus.

Bijwerkingen.
Een intenting geeft bijna nooit bijwerkingen. De meeste bewoners
reageren er niet op. Toch zullen wij u na de toediening van het
griepvaccin goed opvolgen (hoesten, lichte koorts, algemeen ziek).
Wanneer u zich niet goed voelt, meldt dit dan ook zo snel mogelijk aan
de verpleegkundigen of zorgkundigen, dan kunnen zij u sneller helpen
en de huisarts verwittigen.

Welke maatregelen kunnen genomen worden om de verspreiding van
het griepvaccin tegen te gaan?
Een aantal eenvoudige voorzorgsmaatregelen kunnen helpen om
verspreiding van het virus tegen te gaan en het aantal zieken te
beperken:
 Regelmatig de handen reinigen: gewone zeep volstaat.
 Raak zo min mogelijk uw mond, neus of ogen aan.
 Gebruik altijd papieren zakdoeken of tissues bij hoesten,
niezen of snuiten en gebruik ze eenmalig. Gooi ze daarna
onmiddellijk in de vuilbak en was dan de handen met water en
zeep.
 Maak regelmatig schoon (voornamelijk kranen, deurklinken,
leuningen, telefoons,…)

Wij hopen
mooie winterperiode, maar bescherm u
en uw omgeving tegen de nadelen van de winter !!!

op een

Kaartersclub “Carolus Troef”

Speel jij graag je troeven uit?
Dan verwelkomen wij je graag
om samen met onze bewoners
te kaarten in de cafetaria
op woensdagnamiddag vanaf 14u!
Meer info op animatie.

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 9 augustus 2019
Aanwezigen: bewoners van gelijkvloerse, eerste en tweede
verdieping, Ann & Nathalie (animatie)
Feedback over de voorbije evenementen en activiteiten:
 De bewoners zijn algemeen tevreden over het
activiteitenaanbod van zowel op de verdiepingen, in het
animatielokaal als in de cafetaria.
 Er is een unanieme tevredenheid over de organisatie van
bewoners- en tuinfeest.
o Door een samenloop van omstandigheden (praktisch
en hittepreventie) werd besloten het nuttigen van
het middagmaal te laten doorgaan in de eigen
afdelingsrefters en niet in de tent zoals de
voorgaande edities. Het liveoptreden van Mario ging
vanaf 14u wel door in de grote tent. De bewoners
zijn voorstander van het behouden van deze
regeling.

 In de zomerperiode organiseren de ergotherapeute en
het diensthoofd van elke afdeling meerdere uitstappen
in samenwerking met onze vrijwilligers en familieleden.
Verschillende verdiepingen bezochten reeds: De
pallieter, De Oude Web en Frituur Lommek. De bewoners
genieten van deze uitstappen en zijn hier heel dankbaar
voor.
Feedback over de nieuwe leefruimtes:
 De bewoners zijn algemeen tevreden over de grote en
klare ruimte, de mooie en praktische inrichting. Het is nu
veel gemakkelijker om tussen de tafels door te geraken.
 Wat door iedereen als een minpunt wordt beschouwd, is
de slechte akoestiek. Bewoners hebben vaak moeite om
elkaar te verstaan. Zeker wanneer er tijdens een
verjaardagsfeest een spel gespeeld wordt en/of de
muziek opstaat. Dit probleem werd reeds aangekaart. De
directie
bevraagt
zich
betreffende
mogelijke
oplossingen.
Hitteplan voor bewoners:
 De bewoners hebben algemeen niet zoveel hinder gehad
van de warme periode. De temperatuur in de leefruimte
en in de cafetaria was aangenaam, waardoor de bewoners
daar regelmatig vertoefden.
 Iedereen is dankbaar voor de extra water-, limonade-,
ijstheerondes. Een fris ijsje als dessert of een
ijskarronde is ook altijd welkom. Net als de verfrissingen
met natte doekjes en de voetbaden.

Thema keuken en maaltijden:
 Er is een algemene tevredenheid over het ontbijt. Er is
voldoende variatie en er wordt rekening gehouden met
de voorkeuren van de bewoners.
 De bewoners zijn algemeen tevreden over het
middagmaal. Ook hier wordt voldoende gevarieerd.
o Opmerkingen:
 Soep is lekker
 Vis hebben ze liever niet gepaneerd
 Bij het avondmaal is er voldoende afwisseling tussen
vlees en kaas.
 Voor individuele problemen wat het maaltijdgebeuren
betreft, wordt de info doorgegeven aan de
verantwoordelijke en wordt gezocht naar een haalbare
oplossing.
Thema zorg:
 Er is een algemene tevredenheid over de zorg in ons wzc.
 Bewoners zijn dankbaar voor elk vriendelijk woord en
lief gebaar.
Thema poets:
 Bewoners zijn tevreden over de properheid binnen ons
woonzorgcentrum, zowel wat de kamers betreft als de
gezamenlijke ruimtes.

Thema kiné:
 Er is een algemene tevredenheid over de kinéwerking.
Individuele punten bv.
het tijdstip van de
kinébehandeling, wordt best rechtstreeks besproken
met de behandelende kinesist.

Lachen is gezond

Een oude dame wordt door een brandweerman uit haar in
lichterlaaie staande woning gehaald. Bovenop de ladder zegt
de brandweerman: “ Zo, oma, en nu eventjes op de tanden
bijten.” “ Oh, hemel”, zegt de oude dame, “ dan moeten we
terug, want die liggen nog op de commode.”

***

“Waarvan leef je eigenlijk?”
“Van mijn zes postduiven”, zegt Pol.
“Maar, daar kun je toch niet van leven?”
“En of, en nog goed ook. ’s Morgens verkoop ik ze op de markt
en ’s avonds heb ik ze weer terug.”

Oplossing woordzoeker

Kerstdiners voor bewoners en hun familie

Prik alvast de datum zodat u samen met uw familie kan
deelnemen aan de warmste dag van Sint-Carolus.
Maandag 16 december:
Kerstdiner voor de bewoners van de serviceflats
Dinsdag 17 december:
Kerstdiner voor de bewoners van de 1ste verdieping
Woensdag 18 december:
Kerstdiner voor de bewoners van de 2de verdieping
Donderdag 19 december:
Kerstdiner voor de bewoners van de 3de verdieping
Vrijdag 20 december:
Kerstdiner voor de bewoners van het gelijkvloers

Kalender oktober – november – december
Oktober:
1 oktober: Kookactiviteit in animatie
3 oktober: Modeshow Stephano
4 oktober: Dierendag
8 oktober: Voorleesnamiddag
18 oktober: Mosselfestijn
21 oktober: Herdenkingsviering gelijkvloers
22 oktober: Herdenkingsviering 1ste verdieping
22 oktober: Film na de doen: ‘Brabançonne’
23 oktober: Herdenkingsviering 2de verdieping &
flatbewoners
24 oktober: Herdenkingsviering 3de verdieping
November - seniorenmaand:
1 november: Allerheiligen
2 november: Allerzielen
7 november: Dessertenbuffet 1ste en 2de verdieping
8 november: Dessertenbuffet gelijkvloers, 3de verdieping en
flatbewoners
12 november: Voorleesnamiddag
11 november: Wapenstilstand

???? november: Volksdans
???? november: Film ‘De Paradijsvogels’
21 november: Seniorenshow
???? november: Bezoek vormelingen Sint-Jozef
24 november: Marktdag in cafetaria
25 november: Seniorenviering in cafetaria
???? november: adventskransen maken
December:
???? december: Bezoek vormelingen Sint-Katharina
4 december: Sinterklaasfeest voor de kinderen van het
personeel
6 december: Bezoek Sint & Pieten aan de bewoners
10 december: Voorleesnamiddag
16 december: Kerstdiner flatbewoners
17 december: Kerstdiner 1ste verdieping
18 december: Kerstdiner 2de verdieping
19 december: Kerstdiner 3de verdieping
20 december: Kerstdiner gelijkvloers
24 december: Kerstavond
25 december: Kerstmis
31 december: Oudjaar

Bedankt
Deze herfst-editie 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.

