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VVoorwoorwoordoord

Jurgen Duyck

Algemeen directeur

Beste allemaal,

Telefonofobie. Wacht, ik maak het wat meer leesbaar. Telefono-fobie. Dit

woord bestaat echt, want Het Nieuwsblad berichtte dat een Britse auteur een

boek uitbracht waarin alle angsten, fobieën dus, van A tot Z worden

beschreven. Je botst er op de gekste angsten waar je nooit van had gehoord,

zoals angst voor ballonnen, angst voor baarden, angst voor poppen… Of

neem nu het moeilijk woord abluto-fobie. Dat blijkt permanente schrik te zijn

om zich te wassen, wat wellicht niet zo leuk is voor je familie.

Je kan het zo gek niet bedenken of het bestaat. Het boek vermeldt

bijvoorbeeld ook de fobie voor openbare wc’s, voor kikkers en voor spinnen.

Welnu, ik ken mensen die zich in een vergadering niet meer kunnen

concentreren omdat ze een piepklein spinnetje aan het plafond hebben zien

hangen. Je kan moeilijk telkens een jachtgeweer gaan zoeken om het kleine

diertje naar beneden te halen.

Als je op straat wandelt, heb je dikwijls het gevoel dat veel mensen angst

koesteren voor… mensen. Soms mag je je hoofd er af knikken eer je van

andere voetgangers of fietsers een ‘goeiendag’ terugkrijgt. Daar hebben we

hier gelukkig niet veel last van. In de plaats van de categorie der fobieën,

behoren de meesten onder ons tot de groep van de ‘Fielen’. ‘Fiel’ stamt van

het Griekse woord ‘filos’ en dat betekent ‘vriend van’. Zoals bij een anglofiel:

iemand die liefhebber is van alles wat Engels is, zoals de Britse taal, de mode

enz.

Zo heb ik soms het gevoel dat er bij onze bewoners veel ‘babbel-o-fielen’ zijn.

Gelukkig, want wat is er gezelliger dan op een buitenbankje of in de zeteltjes

een praatje te slaan met elkaar. Volgens specialisten komt er hierdoor in ons

lichaam zelfs een chemische stof vrij die ons gelukkiger maakt.

En waarom stichten we hier in huis geen nieuw clubje? De ‘mens-o-fielen’.

Mensen die andere mensen echt graag hebben. De wereld wordt er alleen

maar beter van.
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PPastastororaalaal
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PPastastororaalaal

Welkom op REVEIL

Op dinsdag 1 november willen we de overleden bewoners van het

voorbije jaar eren en herdenken.

Tussen 16u en 17u worden hun onvergetelijke verhalen verteld en

muzikant Pol Dewitte zal hun lievelingslied brengen op piano.

Iedereen is welkom in de kapel om te luisteren naar de verhalen en

muziek van onvergetelijke mensen…
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PPastastororaalaal

De Advent begint op zondag 27 november.

Adventtijd is dromen dat Jezus zal komen

Dromen van vrede voor mensen van heden….
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PPastastororaalaal



9

PPastastororaalaal

KERSTMIS
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PPastastororaalaal
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Nieuwe bewoners

BewBewonersinfonersinfoo

Mevr. Lorette Callemin

Mevr. Irma Verscheure

Op 11 september mochten we

mevr. Irma Verscheure

verwelkomen. Irma verblijft op

kamer 011 van de Popelier.

Op 16 september mochten we

mevr. Lorette Callemin

verwelkomen. Lorette verblijft op

kamer 225 van de Beukelaer.
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Wij nemen afscheid...

Op 31 augustus hebben we afscheid

genomen van mevr. Maria De

Zaeyer. Maria verbleef op kamer 011

van de Popelier

Mevr. Maria De Zaeyer

Dhr. Germain Havens
Op 10 september hebben we

afscheid genomen van dhr. Germain

Havens. Germain verbleef in kamer

226 op de Beukelaer.
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AssistAssistentiewentiewoningen De Roningen De Roozzenkenkoutouterer

ONZE JONZE JARIGENARIGEN

NNoovvemberember

Nieuwe bewoners

Op 13 september mochten we

dhr. Gabriël Willaert verwelkomen

in flat 29. Gabriël is de man van

Rosa Vandycke die verblijft op de

Beukelaer.
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AssistAssistentiewentiewoningen De Roningen De Roozzenkenkoutouterer
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AssistAssistentiewentiewoningen De Roningen De Roozzenkenkoutouterer
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AssistAssistentiewentiewoningen De Roningen De Roozzenkenkoutouterer

Wat voorbij is...

Tania Verlinde

Activiteitenbegeleider

assistentiewoningen
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HHet vet verhaal verhaal van...an...

Naam: Alice Hooghe

Geboortedatum: 06/03/1928

Lievelingsdier: Alice woonde op een boerderij dus had heel veel

dieren. Daardoor niet echt een lievelingsdier.

Als ze 1 dier moet kiezen, zou ze kiezen voor een alpaca. Dat vind ze

een mooi dier.

Favoriete zanger: Muziek van vroeger zoals bv. Will Tura

Favoriete liedje: geen

Favoriete kleur: witte en bleke kleuren
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HHet vet verhaal verhaal van...an...

Favoriete bezigheid: Kaarten, woordzoekers, breien en diamond

painting. Diamond painting is knutselen met kleine diamantsteentjes.

Favoriete zoetigheid: eclair en geleitaart

Favoriete gerecht: Kip met aardappelen en boontjes

Leuke herinnering: alle reizen die ze maakte o.a. naar Spanje,

Zwitserland, Frankrijk, Hongarije,…

Wat is je grootste wens: gezond blijven
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MMoeder natuuroeder natuur

Bloeiers inBloeiers in

nonovvember!ember!

Cyclamen zijn knolgewassen.

Sommige bloeien in de zomer,

andere in de herfst of de winter.

De bloemkleur varieert van wit tot

rood en paars en alle

schakeringen daartussen.

Tuincyclamen krijgen

bloemstengels van zo’n 7 tot 15

centimeter hoog.

Herfstnarcis is een geslacht van

bolgewassen die voor het grootste

deel in de landen aan de

Middellandse Zee groeien. Vrijwel

alle soorten Herfstnarcis bloeien

in het najaar, maar er zijn ook

enkele soorten die in het voorjaar

bloeien. Herfstnarcis wil een

zonnige plek waar een teveel aan

water weg kan lopen.

Kattenkruid is een niet veeleisende

vaste plant met strak

rechtopstaande groei voor droge,

doorlatende bodems. De

grijsgroene, behaarde bladeren

ruiken aromatisch. Door na de

bloei te snoeien kan in de nazomer

een tweede bloem worden

bereikt!
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MMoeder natuuroeder natuur

Bloeiers in december!Bloeiers in december!

MMoeder natuuroeder natuur

Winterviolen bloeien de hele

winter door, mits het niet vriest.

Wanneer het vriest laten ze

zichzelf slap hangen tot de

temperatuur weer stijgt naar

boven nul. Dan komen de kopjes

vanzelf weer omhoog.

Winterviolen zijn ook erg geschikt

voor een bloembak op het balkon.

Deze plant is erg geschikt tegen

een muurtje die gericht is op het

noorden of oosten. De

Winterjasmijn wordt ook wel een

leiplant genoemd, dat is een

klimplant die je moet leiden. De

plant kun je in ieder soort grond

neerzetten en bloeit van

december tot februari met gele

bloemetjes, ook als het vriest.
De Toverhazelaar, ook wel bekend

als de Hamamelis, is een

prachtige en een van de lekkerst

ruikende winterbloeiers. De

bloemblaadjes krullen op bij mist,

regen of kou maar kan tegen de

vorst. Zodra de zon verschijnt

zullen ze weer ontvouwen.
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Bericht aan bewBericht aan bewoners en foners en familieamilie

Op 25 november is het groot feest want Elza Masson

die verblijft op de Popelier wordt 100 jaar.
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Bericht aan bewBericht aan bewoners en foners en familieamilie

Uit de gebruikersraad, waar we de bewoners om hun mening vragen,

kwam naar boven dat ze graag wenskaarten konden aankopen bij ons.

Heel wat bewoners kunnen zelf niet meer naar de winkel om dit aan

te kopen. We kochten een kaartenmolen aan om aan hun wens te

voldoen.

Om de 2 weken organiseren we ook op donderdag de 'rijdende

winkelkar', daar kan heel wat lekkers aangekocht worden. Maar wat is

er nu leuker dan dagelijks al dat lekkers te kunnen kopen?

Heel wat lekkers, kaarten, ... Vanaf heden dus te verkrijgen in 't

Koutertje van 14u-16u30, dit is trouwens ook op vraag van onze

bewoners .
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Bericht aan bewBericht aan bewoners en foners en familieamilie
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Bericht aan bewBericht aan bewoners en foners en familieamilie
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Ons huisgedichtOns huisgedicht

Jij die bent

Zo werden de bewoners van de Beukelaer op 21 september zintuiglijk

verwend

Met een grote groep startten we die namiddag in de tuin

Het St Michielszonnetje bakte ons verder bruin

Twee pony’s vertoefden er onder het alziend oog van John, alias

Pernasse

Die viervoeters zien, ruiken en aaien : voor de bewoners beleving

eerste klasse

Nog vlug een gezamenlijk portret

Misschien komen we straks in de gazet

Op naar de kapel

voor een vocaal samenspel

Twee Maria liederen met een duet van Sanne en Eric ertussen; veel te

mooi

Zo viel die zangstonde netjes in haar plooi

Sharon mocht het geheel coördineren

Intussen kan ze al op wat ervaring teren

Romina mocht onze groep 4 begeleiden

Ondanks haar directiefunctie mag ze af en toe op de werkvloer

gezichten helpen verblijden

Zelfs buurman Luc verliet even zijn Neerhof

We schrijven dit in onder de rubriek: dienstbaar verlof

Jean-Paul , Giséle, Hugo, Lieve, Nadine, Oswald en Rita zijn vrijwilligers

van het eerste uur

Normaal genieten zij van een wekelijkse sportieve kuur

Nee, deze dag geen fietstocht

Maar als duwende krachten waren zij aan dit event des te meer

verknocht

Naar analogie met het jaarthema gingen we “samen op pad”

Zo nu en dan moest ik impressies memoriseren, nu in dit poëtisch

stukje vervat
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Ons huisgedichtOns huisgedicht

Als één van de eersten mocht onze groep de dorstige laven

Nabij de voorkant Popelier , een zonnige thuishaven

Her en der nieuwe gezichten

tot wie we tussendoor een woordje richten

Ook Amanda blies geregeld van de toren

Ja, ‘t is stil als we haar niet horen

In het brein van Lisette huist ook wat meditatieve bagage

Net naast die hersenkronkel met kennis over zorgmassage

Zij vernoemde tevens het woord cohesie

Met een duidelijke link naar dementie

Gespannen of ontspannen

had die krullenbol met ons relaxerende plannen

Zacht masseerden we ieders hoofd, nek en schouder

Voila Jacqueline , weeral verlost van dat kwaaltje, typerend bij een dagje

ouder

Wie schreef al eens over het Baron de Coninck de Merckemplein?

Daar even verpozen , voelt zo fijn

Sophie en Sharon serveerden er een culinaire proeverij

hiervoor schuift men maar al te graag in de rij

Hun dienstwagentje oogt zo uniek

Dit eens beschrijven vraagt wel een aparte kroniek

Naar de recreatieve zone in de Kouterstraat stappen

Dat is een eindje; om de jeugd te zien die graag tegen een voetbal

trappen

Bjorn gaf aan de 15- jarigen een oefensessie

Tussendoor riep Mira ons op de grasmat voor een andere vorm van

expressie

Deze spring in-het- veld smijt zo gezwind armen en benen in de lucht

En om levensvreugde uit te stralen is zij nooit te beducht

Met gevoel voor ritme of in de juiste cadans

nodigde Mira iedereen uit ten dans

Onverdroten hebben onze bewoners van alle acts genoten
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Ons huisgedichtOns huisgedicht

Terug in het Koutertje wachtten Ann,Isabelle en een team van

helpende handen ons op

Voor een ovenheerlijk vieruurtje ten top

Na dat glaasje wijn en meer dan één rijkelijk belegd broodje

leg ik nu stilaan neer dat laatste loodje

Samen met andere bewoners straalde mijn metgezel Simonne van

geluk

Zo kon onze dag niet meer stuk

Kris Hooghe
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HHet vet verhaal verhaal van...an...

Naam: Mariëtte D’Hert

Leeftijd: 05/08/1936 (86 jaar)

Lievelingsdier: hond; Mariëtte was het trotse baasje van vier hondjes

: Woefie, Bobbie, Mirette en Snoopy.

Favoriete zanger: Willy Sommers. Mariëtte is meerdere keren naar

een optreden van Willy Sommers in de Palma in Gits geweest.

Favoriet liedje: Zeven anjers, zeven rozen van Willy Sommers.

Favoriete bezigheid: naar Familie kijken, lezen en af en toe

deelnemen aan de activiteiten in het rusthuis.
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HHet vet verhaal verhaal van...an...



32

SSffeerbeeldeneerbeelden

Verse Olliebollen!
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SSffeerbeeldeneerbeelden

Oktober

Missiemaand

Andere Culturen
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SSffeerbeeldeneerbeelden

Verse mosselen

Koken op de

woonkamer
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SSffeerbeeldeneerbeelden
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SSffeerbeeldeneerbeelden

Roozenboomdag!
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SSffeerbeeldeneerbeelden

Het

Kustschlagersfestival

Plopsaland De Panne
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SSffeerbeeldeneerbeelden

Smoefelzoektocht
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SSffeerbeeldeneerbeelden
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OnzOnze recepte recepten...en...

Stoofvlees van Kallekoen à la Albert!

Wuk ej ollemale nodig:

• Pret

• Wortels

• Sprutn

• Kalkoen

• Maïzena

• Stout (of een ander brun biertje)

Recept:

• Kalkoen braden

• Alle groensels sniejn en bie de kalkoen doen, tope bitje

aanstoven

• E poar boterhammen met mosterd up derbie doen

• E Stout der bie doen

• Heel ende laten upstoan àazo ej geen droge kalkoen!
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OnzOnze recepte recepten...en...

Kip met patatn en bonen à la Simonne!

Wuk ej ollemale nodig:

• Kip

• Beuter

• Patatjes

• Erwtn

Recept:

• De kip lichtjes bakken in beuter

• Kleijn bitje woater bie doen

• At zacht is, meug je tvuur utdoen.

• Zeker niet laatn anbrandn!

• Je moet altied eerst eki proeven.

• Patatjes koken en stoven

• Erwten in beuter stoven
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PersoneelsPersoneelswweetjeseetjes

Complimentenketting

Sarah is de volgende in onze complimentenketting.

Jolien: Sarah is als hoofd van onze afdeling Popelier een goeie leidster.

Ze probeert altijd het onderste uit de kan te halen voor onze bewoners,

voor de collega’s. Ze respecteert steeds de waarden en de verschillen in

anderen, dat siert haar enorm. Alsook bedankt voor het vertrouwen die

we in jou kunnen/mogen hebben.



43

PersoneelsPersoneelswweetjeseetjes

Hallo, mijn naam is Keana Dupont. Ik ben

op 3/10/2022 gestart als zorgkundige op

de afdeling De Beukelaer en De

Roozenboom. Ik ben 20 jaar oud en woon

in Beerst bij mijn ouders. Mijn hobby’s zijn

uitgaan met vrienden en thuis televisie

kijken. Ik heb een hond, Beauty genaamd.

Het is een Engelse Cocker. Ik verwacht in

mijn nieuwe job om een leuke

samenwerking op te bouwen met de

collega’s en de bewoners. Ik wil jullie

allemaal graag beter leren kennen en ik

hoop veel bij te leren. Ik wil er een leuke

tijd van maken en ik heb er alvast veel zin

in om eraan te beginnen en jullie te leren

kennen.

Nieuwe medewerkers

Hallo iedereen. Ik ben Nathalia Gorbei.

Sedert 23 september ben ik gestart als

keukenhulp. Je vindt mij dus vooral in

de keuken terug. Ik woon in Merkem,

maar ben afkomstig van Oekranië.

Momenteel ben ik volop bezig met mijn

cursus om Nederlands te leren. Ik hoop

iedereen wat beter te leren kennen en

mijn Nederlands op die manier nog te

verbeteren.

Ik ben lindsey, 35 jaar, verloofd met

michael santy en mama van yelena

6jaar en plusmama van mats bijna

3jaar, onze poes Mario en goudvis

blubje maken ons gezinnetje compleet.

Ik hoop op een leuke samenwerking

met de collega’s en kijk ernaar uit om

ieder bewoner te leren kennen. Liefs

lindsey
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NieuwsNieuws

Woensdag 21 september was het werelddag dementie. Op deze

dag is er extra aandacht voor personen met dementie.

Maar niet enkel op deze dag hebben we aandacht voor personen

met dementie. Elke dag zetten onze medewerkers hun beste

beentje voor.

Heb je vragen of nood aan informatie omtrent dementie? Je kan

hiervoor steeds terecht op ons infopunt dementie bij Sharon

Goemaere of via dementie@degroeneverte.be
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LDC De schakLDC De schakelel
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Pret en vPret en vererzzetet

Klant: “Hoeveel kost die pan,

mevrouw?” Winkelhulp: “Dertig euro,

meneer.” Klant: “Oei; kan daar niets

vanaf?” Winkelhulp: “Oh ja hoor! het

deksel, meneer!”

Waarom ververst een dom blondje haar

baby's pamper slecht één keer in de

maand ? Op de verpakking staat “tot 10

kilo”.

Hoe kun je de waarde van een Lada

verdubbelen? Door de tank vol te

gooien!

'Een ouwe vrijster komt te laat op het

werk. De baas vraagt hoe dat komt. Ze

bloost en zegt: "Meneer, ik werd

achtervolgd door een man." "Dat begrijp

ik niet," zegt de baas, "normaal moest je

hier toch vroeger zijn." "Excuseer

meneer." zegt ze blozend. "Maar hij ging

zo traag..."
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Pret en vPret en vererzzetet

Jantje komt thuis van school en lacht

enorm hard. Vraagt zijn vader aan Jantje:

"Waarom lach je zo hard?" Jantje: "Ik had

strafwerk!" Vader: "Wat is daar zo leuk

aan dan?" Jantje:" Ik moest honderd keer

“IK BEN EEN EZEL” schrijven en U moet

Uw handtekening eronder zetten van de

leraar.

Bert zegt tegen zijn vriend: ‘Ik kan

zonder horloge of klok zien hoe laat het

is.’ ‘Hoe dan?’ vraagt zijn vriend. ‘Nou,’

zegt Bert , ‘ik pak mijn trompet en ga

boven op het balkon een liedje spelen.

Dan komen de bovenburen naar buiten

en zeggen: “Hé mafketel, het is vier uur ’s

nachts!”

Jantje komt van school en vertelt: ‘Mama,

ik heb vandaag kookles gehad. Maar ik

heb in plaats van meel per ongeluk

zeeppoeder in het cakebeslag gedaan.’

Mama vraagt: ‘Oei, werd de juffrouw

toen niet erg boos?’ ‘Nou en of’,

antwoordt Jantje. ‘Ze stond te

schuimbekken van woede.’

Een werknemer komt te laat op het werk.

De baas bromt:"Waarom ben jij te laat?"

"Ik ben van de trap gevallen" zegt de

man. De baas snauwt hem toe:"Dan kon

je minstens 20 seconden vroeger zijn,

want je was vlugger beneden."




