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Vrijdag 1 oktober
* Om 10u start de wekelijkse mis in de feestzaal.
* In de namiddag gaat er een fotoshow door voor de bewoners van Aster en
Boterbloem. Op dienst worden de foto’s van de afgelopen maanden getoond.
* Op Camelia gaat er na de koffie een bingo door.
Maandag 4 oktober
* Vandaag vieren we Werelddierendag! In de namiddag is er voor de
bewoners van Crocus & Camelia, Aster & Boterbloem, Begonia & Balsemien
een dierenquiz. Deze gaat door na de koffie.
Dinsdag 5 oktober
* In de voormiddag gaat de wekelijkse gymnastiek op dienst door voor de
bewoners van Begonia, Balsemien, Crocus, Camelia, Aster en Boterbloem.
* Op Begonia maken we deze morgen zelf onze frietjes voor bij het middageten!
* Om 14u30 vieren we de jarigen van de maand voor de bewoners van
Crocus, Camelia en Aster. In de feestzaal beleven we een leuke middag met
koffie, muziek en taart!

Woensdag 6 oktober
* In de voormiddag bewegen de bewoners van Anjer en Anemoon tijdens de
wekelijkse gymnastiek op dienst.
* Op Boterbloem leren de bewoners elkaar deze middag beter kennen via
het levensloopspel.
* Op Crocus en Camelia gaat deze middag de kaart– en spelmiddag door.
Donderdag 7 oktober
* Deze voormiddag wordt er op Aster verse soep gemaakt!
Vrijdag 8 oktober
* Om 10u start de wekelijkse mis in de feestzaal.
* Op Begonia gaat er na de koffie een bingo-middag door.
Maandag 11 oktober
* Op Camelia wordt deze morgen verse soep gemaakt, en dit terwijl de
bewoners van Crocus uitgedaagd worden met een partijtje petanque.
* Op Aster wordt deze namiddag een lekkernij gebakken.
* Op Begonia gaat er een fotoshow door met de foto’s van de voorbije
maanden die genomen werden van de bewoners. Dit gaat door na de koffie.

Dinsdag 12 oktober
* In de voormiddag gaat de wekelijkse gymnastiek op dienst door voor de
bewoners van Begonia, Balsemien, Crocus, Camelia en Aster.
* Deze namiddag gaat er een dansnamiddag door in de feestzaal. De hele
middag worden klassiekers gedraaid waarop we samen dansen. Van een
slow tot de macarena, alles kan! Dit vanaf 14u30 in de feestzaal.
Woensdag 13 oktober
* In de voormiddag bewegen de bewoners van Anjer en Anemoon tijdens de
wekelijkse gymnastiek op dienst.
* Op Crocus gaat er deze middag een volksspel-middag door.
Donderdag 14 oktober
* Vandaag staat het jaarlijkse mosselsouper voor de bewoners van Begonia
en Balsemien op het menu. Om 11u worden de bewoners in de feestzaal
verwacht voor de aperitief, om daarna samen te genieten van mossels
met frietjes.
* In de namiddag krijgen de bewoners van Aster en Boterbloem bezoek van
Aai-hond Lupe en baasje Bieke.

Vrijdag 15 oktober
* Om 10u start de wekelijkse mis in de feestzaal.
* Samen met de bewoners van Aster en Boterbloem wordt er deze middag
creatief aan de slag gegaan met herfstdecoratie.
Maandag 18 oktober
* Op Begonia en Balsemien gaat er deze middag een petanque-tornooi door.
* Op Crocus en Camelia wordt er deze middag een taart gebakken.

Dinsdag 19 oktober
* In de voormiddag gaat de wekelijkse gymnastiek op dienst door voor de
bewoners van Begonia, Balsemien, Crocus, Camelia, Aster en Boterbloem.
* Deze namiddag gaan we een eerste keer op kerkhofbezoek. De bewoners
die graag een dierbare willen gaan bezoeken, kunnen hun naam steeds doorgeven aan de dienst.
Woensdag 20 oktober
* In de voormiddag bewegen de bewoners van Anjer en Anemoon tijdens de
wekelijkse gymnastiek op dienst.
* Op Aster gaat er deze middag een volksspel-middag door.
* De bewoners van Crocus en Camelia kunnen deze middag op dienst de
foto’s van de voorbije maand komen bekijken tijdens de fotoshow.

Donderdag 21 oktober
* Vandaag staat het jaarlijkse mosselsouper voor de bewoners van Aster en
Boterbloem op het menu. Om 11u worden de bewoners in de feestzaal
verwacht voor de aperitief, om daarna samen te genieten van mossels
met frietjes.
Vrijdag 22 oktober
* Om 10u start de wekelijkse mis in de feestzaal.
* Op Begonia en Balsemien worden de bewoners deze namiddag verwend
met een voetbad en/of handmassage.
* Op Anjer en Anemoon gaat er deze namiddag een partijtje petanque door.

Maandag 25 oktober
* Deze namiddag wordt er een petanque-tornooi georganiseerd voor de
bewoners van Aster en Boterbloem.
* Op Anemoon gaat er na de koffie een middag vol gezelschapsspelen door.
Dinsdag 26 oktober
* In de voormiddag gaat de wekelijkse gymnastiek op dienst door voor de
bewoners van Begonia, Balsemien, Crocus, Camelia, Aster en Boterbloem.
* Deze namiddag gaan we opnieuw op kerkhofbezoek. De bewoners die
graag een dierbare willen gaan bezoeken, kunnen hun naam steeds
doorgeven aan de dienst.
Woensdag 27 oktober
* In de voormiddag bewegen de bewoners van Anjer en Anemoon tijdens de
wekelijkse gymnastiek op dienst.
* Deze namiddag zijn de bewoners van Begonia, Balsemien en Boterbloem
uitgenodigd in de feestzaal om de jarigen van de maand te vieren. Om
14u30 is er in de feestzaal koffie, taart en muziek!
* Op Crocus en Camelia gaat er een spel– en kaartmiddag door.
Donderdag 28 oktober
* Vandaag staat het jaarlijkse mosselsouper voor de bewoners van Camelia
en Crocus op het menu. Om 11u worden de bewoners in de feestzaal
verwacht voor de aperitief, om daarna samen te genieten van mossels
met frietjes.
* Deze namiddag komt Aai-hond Lupe en baasje Bieke langs op
kamerbezoek bij de bewoners van Begonia en Balsemien.
Vrijdag 29 oktober
* Om 10u start de wekelijkse mis in de feestzaal.
* Op Aster gaat er na de koffie een kaartmiddag door.
* Van scrabble en manillen tot het ganzenbord; deze middag is er op
Begonia een spelmiddag!

De boekenkar komt langs op
donderdag 14 oktober en 28 oktober

Crocus en Camelia
Elke maand stellen wij als dienst een bewoner en personeelslid voor.
Zo leren jullie de mensen van onze dienst wat beter kennen en zien
jullie misschien gekende gezichten terugkomen.

Carlos Leconte
Carlos maakt deel uit van Crocus sinds
juni 2020 en is één van de acht mannen
bij ons op dienst.
Hij was vroeger een autohandelaar hier
te Zwevegem en deze zaak bestaat nog
steeds. Carlos heeft één zoon en 2 kleinkinderen. Zij betekenen de wereld voor
hem en hij fleurt volledig op als zij even
langskomen.
Carlos geniet graag van het leven en kan
wel eens een Duvel smaken in de
namiddag.
Bram Van Glabeke
Bram werkt bij ons sinds oktober 2007. Hij is
34 jaar en is één van de twee
mannen bij ons op dienst die de
bewoners verzorgen.
Bram zijn vrouw werkt ook bij ons in het
woonzorgcentrum maar op het eerste verdiep. Samen hebben ze één dochtertje, Marie.
Het is zijn oogappel en verwent ze dan ook
enorm. Naast Marie, zijn vrouw en het werk
houdt Bram er ook van om eens te gaan vissen. Graag trekt hij hier een ganse dag voor
uit.
Bram is er om gekend dat hij de mensen
graag eens duvelt, maar drinkt zelf liever
eens een cava-tje!

Begonia en Balsemien

Hallo mijn naam
is Stefanie
Dewulf.

Ik ben 26 jaar en
ben nieuwe
medewerker op de
dienst Begonia en
Balsemien!
Het is mij een hele
eer om in dienst te
treden op zo een
toffe en gezellige
dienst. Het voelde
net aan als thuis
komen.
De mensen zijn super aangenaam en ontvangen u met
open armen, net zoals het personeel.
Ik voelde mij onmiddellijk thuis! Er heerst een
huiselijke sfeer en een aangename warmte.
Ik kijk er naar uit om mijn carrière hier verder uit te
bouwen!

Anjer en Anemoon
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Werelddierendag
Chocomuffins
maken
Gymnastiek
Voetbadjes
Verse soep maken
Anemoon:
•
verse soep maken
•
Voetbadjes
Gebakken eitje
Gezelschapspelen
Petit beurretaart maken
Gymnastiek
Knutselen “Halloween”
Verse soep maken

Anemoon
•
appeltaart maken
•
Bingo
Verjaardagsfeest met suikerwafeltjes
Gymnastiek
Strijken
Verse soep maken
Petanque met Thomas
Anemoon
•
Speculoosmousse
•
Knutselen
Verse frietjes met frikandellen
Knutselen “Halloween”
Confituurtaart maken
Gymnastiek
Filmnamiddag met popcorn op Anjer
Verse soep maken
Anemoon
•
verse soep maken
•
filmnamiddag

Aster en Boterbloem

In september verwelkomden we twee nieuwe bewoners
op de dienst Aster.

Sinds 2 september woont Daniël Loosvelt op Aster.
Daniël is de man van Paula Grymonprez, die op Boterbloem woont.
Daniël is een echte muziekliefhebber en speelde zelf nog accordeon en
op en keyboard! Daarnaast geniet hij van tuinieren.
We wensen Daniël van harte welkom!

Op 16 september nam Eddy Coopman zijn
intrek op Aster, om er als kortverblijf even
te blijven. Ook Eddy is een echte muziekliefhebber! Hij geniet wel eens van een
gezelschapsspel of een babbeltje!
We wensen Eddy van harte welkom!

Medewerker in de kijker
Zo nu en dan plaatsen we graag eens een medewerker in de kijker.
Vooral mensen die van nature niet graag in de schijnwerpers staan.
Zo iemand is onze verantwoordelijke van de technische dienst:
Johan Descamps.
Hij zorgt er voor dat alle herstellingen, klusjes... in de kortste keren in orde
komen. Hij doet dit samen met zijn 2 medewerkers Tony en Jurgen.
Naast deze dagelijkse klussen (en dat zijn er heel wat !) zorgt Johan er ook
voor dat de instelling met alle wettelijk richtlijnen in orde is.
De brandveiligheid, de keuring van de liften, de keuring van de brandblussers, hoogspanning, laagspanning, noodverlichting…. Je hebt er geen
idee van hoeveel zaken er op geregelde tijdstippen (3 maandelijks,
6 maandelijks, jaarlijks…) moeten gecontroleerd worden door externe
keuringsorganisaties. Al deze zaken worden door Johan nauwgezet en keurig
opgevolgd. Johan is eveneens budgethouder voor alle budgetten die te maken hebben met de technische zaken zoals gas, elektriciteit, water, onderhoud van het gebouw, herstellingen enz.
Wat veel mensen niet weten is dat Johan ook een geëngageerde persoon is
buiten het werk. Zo ging hij onlangs nog samen met zijn echtgenote vrijwillig
helpen in een dorpje in de provincie Luik, dat zwaar getroffen was door de
recente watersnood.
Een mooie ervaring die door de plaatselijke bevolking erg gewaardeerd werd.
Wil je Johan zijn verhaal eens horen hierover, spreek er hem gerust over
aan!
Bedankt Johan, voor uw dagelijkse inzet als ervaren technieker, maar zeker
ook als de mens die je bent. Een top collega!
Ivan Vandenkerckhove

Modeshow Dimoda

DINSDAG
2 NOVEMBER
14u30
In de feestzaal komen de modellen
van de firma Dimoda de nieuwe
herfst- & wintercollectie presenteren

Kom vrijblijvend kijken naar de modeshow. Nadien is er voldoende tijd om
kledij te passen & aan te kopen indien gewenst. Betalen kan cash,
met Bancontact of op factuur!

Belangrijke info
Op 14 september startte men met de heraanleg van de
voortuin! Binnenkort ziet deze er helemaal anders uit,
met meer ruimte en plaats om een terrasje te doen
tussen de bloemen!

Roddeluurtje
Franse filmlegende Jean-Paul Belmondo overleden
Belmondo was een van de grootste Franse filmsterren van de jaren 60,
70 en 80. Aan de zijde van Jean Seberg maakte hij furore met de
nouvelle-vaguefilm "À bout de souffle" van Jean-Luc Godard in 1960.
Hij werd 88 jaar oud.
Belmondo kwam uit een artistieke familie, zijn vader was beeldhouwer
en zijn moeder kunstschilder. Na een kortstondige carrière als amateurbokser, studeerde Belmondo aan het Conservatoire national supérieur
d'art dramatique in Parijs. Aanvankelijk speelde hij kleinere rollen als
verongelijkte rebel of kleine crimineel. Zijn grote doorbraak was een rol
als autodief in "À bout de souffle", een film van Jean-Luc Godard, een
grote naam in de filmwereld. Deze film wordt ook gezien als het startpunt van de nouvelle vague, een stroming die de filmregels die door
Hollywood werden opgelegd aan haar laars lapt.
In 2001 kreeg Belmondo een beroerte en stopte hij met acteren.
Hij keerde in 2008 terug naar het witte doek met "Un homme et son
chien". In 2017 nam hij nog een César d'honneur in ontvangst.

Na 40 jaar komt ABBA met
nieuwe muziek!
De zweedse popgroep ABBA is
wereldwijd enorm gekend. Het
succes begon toen ABBA in 1974
het Eurovisiesongfestival won
met het nummer Waterloo. Fans
wachten er al jaren op en
eindelijk was het in september
zover: de leden ABBA deden hun
grote project ‘ABBA Voyage’ uit de doeken. Dat bleek niet alleen de
aankondiging van een aantal nieuwe nummers en een tournee, maar ook
van een volledig nieuwe plaat. “Eerst waren het maar een paar nummers,
maar toen dachten we: waarom doen we niet ineens een heel album?”
ABBA brengt niet alleen twee nieuwe nummers uit - ‘I Still Have Faith In
You’ en ‘Don’t Shut Me Down’ - maar heeft een volledig nieuw album klaar.
‘Voyage’ zal op vijf november uitkomen. Opvallend, want het is maar liefst
veertig jaar geleden dat het laatste album ‘The Visitors’ verscheen.
Babynieuws bij de BV’s
Begin september werd het zoontje van Natalie
Meskens geboren. Het jongentje kreeg de
naam Loé. Het is het tweede kindje van
Meskens, die eerder een dochtertje Lima
kreeg. Ook de Vlaasme acteur Louis Talpe en
zijn vrouw én presentatrice Ann Lemmens en
haar man kondigden in september aan
opnieuw een kindje te verwachten.
Roel Vanderstukken weet wat zijn werkpuntje is
Net als zijn personage Benny in Familie gaat Roel met een flinke dosis
humor door het leven. Toch kan hij
ook een regelrechte luierik zijn, zegt
hij zelf. “In alles wat ik doe, geef ik mij
voor de volle honderd procent.
Mijn werk doe ik bijvoorbeeld met
volle overgave. Maar ik kan tien keer
voorbij het onkruid tussen de bloemen
lopen en hoewel het mij keihard
stoort, kom ik er niet toe het uit te
trekken. Ik word er ook niet gelukkiger
van als ik het wél doe.”

Belgische medailles…
Van 24 augustus tot en met 5 september ging de 16de editie van de
Paralympische spelen door in Tokio. Met maar liefst 15 medailles was
de editie in Tokio een absolute voltreffer voor de Belgische atleten.
We zetten deze knalprestaties graag nog eens op een rijtje.
Laurens Devos, amper 21 jaar, maakte zijn status
als topper in het tafeltennis helemaal waar! Na zijn
Olympische titel in Rio, is hij erin geslaagd om zijn
Paralympische titel te verlengen. Hij raasde door
de voorrondes heen, tot hij in de halve finale tot
het uiterste werd getest door een Russische atleet.
Met veel moeite slaagde hij erin om de finale te
bereiken. In de finale zelf ontpopte Laurens zich
opnieuw tot de grote favoriet. Hij won de finale
met 3-1 tegen zijn Australische opponent.

Ook ruitster Michèle George ging verder op
haar elan! Na goud en zilver in Londen
(2012) en een dubbele gouden medaille in
Ria (2016) slaagde ze opnieuw in het
behalen van 2 gouden medailles op de
Spelen. De ene veroverde ze in de vrije kür
dressuur, de andere in de individuele test
dressuur.

Rolstoelsprinter Peter Genyn behaalde een
fenomenale overwinning op de 100 meter.
Een uur voor de start van zijn atletiekwedstrijd ontdekte hij dat zijn rolstoel
gesaboteerd werd. Zijn team zette alles op
alles om deelname mogelijk te maken: ze
gebruikten zelfs plakband om de rolstoel
bijeen te houden. Met pure vechtlust en
weerbaarheid vatte hij de wedstrijd aan en
slaagde erin deze op fenomenale wijze te
winnen! Enkele dagen eerder slaagde Peter
Genyn er al in om op de 200 meter een
zilveren medaille te behalen!

… op de Paralympische Spelen
Wielrenner Ewoud Vromant was dan weer
enkel met gouden ambities naar Tokio afgereisd. Hij was de topfavoriet op de 3.000m
achtervolging op de piste en leek die rol ook
waar te maken. Maar er volgde een discutabele diskwalificatie. 5 dagen later nam hij revanche in de wegtijdrit door zilver te pakken.

Als wereldkampioen had ook wielrenner
Tim Celen zijn zinnen gezet op een
gouden medaille in de wegrit. Maar na een
spannende wedstrijd was hij tevreden met
zijn met zilver. "Ik ben heel trots op mijn
medaille en in 2024 ga ik voor goud."
Ook in de tijdrit zette Tim zijn stempel als
topper neer, want hij behaalde er een
bronzen medaille.

Naast de bronzen medaille van Tim werden nog 7 bronzen medailles veroverd! Hierbij een overzicht van de atleten en hun discipline waarin ze een
brons veroverden.

Florian Van Acker:
tafeltennis

Manon Claeys:
paardensport (2x)

Griet Hoet & Ann Monsieur:
baanwielrennen tijdrit
1000m tandem

Roger Habsch:
atletiek 100m & 200m

Maxime Hordies:
wielrennen—tijdrit

De blik van buitenaf: dierenmaand
Oktober is ook wel gekend als de dierenmaand! Daarom ging ik deze
keer langs bij enkele bewoners om te praten over hun huisdieren of
liefde voor dieren. Geniet mee van hun mooie verhalen!
Groetjes Anne
Oktobermaand dierenmaand! Daarom ging ik deze keer op bezoek bij
Bernard Deloof, wie je zeker een hondenliefhebber mag noemen.
Wanneer je zijn verhaal leest, begrijp je direct waarom.
In maart 1991 kocht Bernaard zijn eerste abricot-poedeltje. Bernard zijn
vader was erg ziek en hij dacht al aan zijn moeder die dan eenzaam ging
achterblijven, daar moest hij dringend iets aan doen!
Hij trok zijn stoute schoenen aan want er mocht geen hondje komen van
zijn vader. Hij ging dan maar alleen naar het Neerhof, daar verkochten ze
honden.
Wat dacht je: direct liefde op het eerste gezicht, hij kon er echt niet aan
weerstaan en kocht er natuurlijk eentje.
Via de garage werd het nieuwe lid van de familie naar binnen gesmokkeld.
Bernard riep voorzichtig zijn moeder en na een kort gesprekje was het vlug
beklonken: het beestje mocht blijven. De hond kreeg de naam Mickey. Hij
kwam graag bij Bernard zitten in de zetel en sliep trouw op het uiteinde van
zijn bed. Naast Mickey had Bernard nog een straathondje, Joepie genaamd,
van een vriend gekregen. Zo waren er toen al 2 hondjes. Ze konden samen
ravotten in de tuin.
Om de 3 maanden gingen ze naar een hondentrimster, de hondjes lieten
het allemaal maar begaan. Ze aten graag hun Frolics: er moest veel eten
bijgehaald worden. Hen wassen was niet altijd gemakkelijk: er was werk
aan! Mickey liep niet graag aan de leiband en koos meermaals het
hazenpad, op naar het speelplein in het gemeentepark. Het hondje was
dan wel eens eerder thuis dan zijn baasje en zat al te wachten op de zulle.
Een dolgelukkig weerzien.
11 jaar is Mickey geworden, en een levendig karakter had hij wel. Na een
ziekte heeft Bernard hem moeten laten inslapen. Joepie was jammergenoeg
het zelfde lot beschoren…heel pijnlijke momenten. Later werd nog een
Maltezer gekocht die terug de naam Mickey kreeg. Na 12 jaar werd hij
echter doodgereden 3 weken voor zijn baasje naar het woonzorgcentrum
ging, vreselijk.
Er was ‘nog’ een hondje: zo kwamen we bij nummer 4, ook een Maltezer,
Bijoux dit keer. Dat was een echte speelkameraad. Ze kwamen hem halen
van het hondenasiel. Bernard was er echt verdrietig van, maar na 3 weken
had hij reeds een nieuw baasje. Zo kon Bernard zich echt gaan thuisvoelen
in zijn nieuwe omgeving in het woonzorgcentrum.

De volgende kamer die ik binnenstap is deze van een
heel vriendelijke dame met het hart op de juiste
plaats voor dieren: Lauretta Lefebvre. Lauretta ziet
ze allemaal heel graag, dat werd me al vlug duidelijk
als ze haar verhaal verteld.

“Als jij goed bent met dieren, voelen ze dat en zijn ze
goed met jou, dan krijg je daar ontzettend veel
onvoorwaardelijke liefde van terug”, dat is de leuze

van Lauretta!
Haar hond Jantje, daar ging ze heel veel mee wandelen. Ook sliep hij sliep haar: Jantje had zijn hoekje op
het bed. Ze hadden ook 2 katjes, die waren altijd
rond haar. Lauretta is altijd thuis gebleven: ze ging
niet op reis want ze zag daarvoor haar dieren te
graag. Als ze erover vertelt, gaan haar guitige ogen
nog meer blinken. Ik krijg er zelf een grote glimlach
van op mijn mond.
Toen ene van de diertjes ziek was, was ze er zelf niet
goed van en was ze heel verdrietig tot het weer beter
ging met hen. De dierenarts moest dan zeker
komen. Lauretta is echt zot van dieren en heeft er deugd van als ze erover
verteld. Ze is altijd heel blij als het hondje van haar dochter soms meekomt naar
het woonzorgcentrum; dan zit hij graag op haar schoot, en hij gaat pas van haar
schoot af als het baasje weg moet.
Een kleindochter is zeer creatief en maakt prachtige kaartjes met dierenafbeeldingen, ze heeft er een paar op haar kamer staan. Heel mooie exemplaren,
die Lauretta koestert. In haar omgeving spreken ze haar aan met lief moederke,
je voelt dan ook de liefde die Lauretta uitstraalt. Haar wens is om diertjes te
houden in het woonzorgcentrum: daarvoor kijken we eens lief naar de directie!
En heel soms komen dromen wel eens uit, zelfs zonder dat men een wens in een
lege fles mag blazen of een klavertje vier moet vinden……
Als laatste verhaal mag ik zeker de kamer van mijn
tante, Rosette Spileers, niet voorbijgaan. De foto
van een mooie spelende hond aan haar deur als
herkenningspunt verraden al haar liefde voor honden.
Sinds ze in het woonzorgcentrum woont, gaan zij en
ik heel veel wandelen met Bosco; een Vizsla van 5
jaar oud. Van ver hoort hij ons aankomen en haalt hij
zijn beer al om mee te spelen. Hij kent Rosette al van
zodra hij geboren is! De hond is van mijn dochter
Aline. Ze woont ook in Zwevegem en aangezien
Rosette nog goed kan wandelen zijn we heel veel
buiten en genieten we er alle drie evenveel van. Het
is plezant voor de hond en zo blijft ook mijn tante fit.
Net zoals bij Lauretta weet Bosco wel wie met hem
gaat wandelen of met hem zal spelen. Voor zieke of
oudere mensen is het hebben van dieren nog steeds
erg belangrijk. Hopelijk zijn de weergoden ons in het
weekend een beetje gunstig gezind en kunnen we er
blijven op uittrekken!

Herfstweetjes
Oktober valt midden in de herfst.
Wisten jullie volgende dingen al
over de herfst…?

Langere levensverwachting
Ben je in de herfst geboren? Dan heb je een
grotere kans om 100 te worden. Een Amerikaanse studie toonde namelijk aan dat 30%
van de 100-jarigen in de Verenigde Staten
geboren waren in de herfst.

Oogst
Vroeger heette de herfst simpelweg ‘oogst’. De volle maan die het
dichtst bij de herfst-equinox (het tijdstip van het jaar waarop de
zon zich loodrecht boven de evenaar bevindt) staat, heet de oogst
maan. Voordat we elektriciteit hadden en steden ’s nachts verlicht
werden, was de heldere nacht van de oogstmaan heel belangrijk
voor de boeren. Door dit licht hadden ze langer de tijd op een dag
om hun gewassen te oogsten, vandaar de benaming oogst maan.

Winterslaapweetjes over de egel
•

Egels slapen niet de hele winter. Ze kunnen zelfs regelmatig
tussentijds wakker worden.

•

Egels wisselen soms tussentijds van winternestje.

•

Egels kunnen tijdens hun winterslaap 20 tot 40 procent van hun
lichaamsgewicht verliezen.

•

De hartslag van een egel tijdens de winterslaap kan dalen tot
zo’n 2 tot 12 slagen per minuut.

•

De lichaamstemperatuur van een egel tijdens de winterslaag
kan dalen tot 2-5°C.

Mopjes
De juf vraagt aan haar klas: “Wie van jullie kan de seizoenen van het
jaar opnoemen?” Jantje steekt zijn vinger op. “Zeg het maar Jantje”
“Herfst, winter…”, begint Jantje, maar verder blijft het stil.
“Waar blijven de lente en de zomer, Jantje?”, vraagt de juf.
“Ja, dat vraag ik mij dus ook al af!”

Waarom doet een dom blondje in de zomer nooit de deur open?
Uit schrik dat de herfst voor de deur staat…

Het is herfst. Twee koeien staan in de wei. Dan komt er ineens een
paard voorbij vliegen. “Kijk eens, zegt de ene koe tegen de andere,
“daar vliegt een paard.” “Daar vliegt nog een paard”, zegt de ander.

“En daar zie ik er nog meer. Er moet hier vast een nest in de buurt
zijn!” “Nee sufferd”, zegt de eerste koe, “het zijn trekpaarden!”

Jarige bewoners in september
Naam

Voornaam

Demets

Jacques

Delbecque

Rita

Spileers

Rosette

Dehullu

Godelieve

Gabriël

René

Buyse

Verkest

Dienst
Crocus

Datum

Leeftijd

04/10/1945

76

Boterbloem 09/10/1960

61

Crocus

15/10/1939

82

Boterbloem 17/10/1933

88

Aster

23/10/1933

88

Geert

Boterbloem 25/10/1966

55

Rosette

Boterbloem 31/10/1936

85

Jarige BV in september
Dikke proficiat voor André Rieu!
Op 1 oktober wordt André Rieu 42 jaar. De Nederlandse
violist en orkesleider werd in 1949 geboren in Maastricht. Hij
groeide op in een muzikale familie: zijn vader was dirigent van
het Limburgs Symfonie Orkest in Maastricht, en liet André Rieu
al vanaf zijn 5de viool spelen. Zelf bespeelt hij een Stradivarius
uit 1732.
Rieu volgde les aan het Luikse conservatorium en rondde zijn
studies af aan de muziekaccademie in Brussel. Het was dan ook
daar dat hij zijn voorliefde voor salonmuziek, en vooral de Wals,
ontwikkelde.
In 1978 richtte Rieu zijn eigen orkestgroep op: het Maastrichts
Salonorkest. In een mum van tijd groeide zijn succes en in 1987
breidde hij zijn ensemble uit tot het Johann Strauß Orchestra.
Reeds meer dan 30 jaar is André
Rieu met zijn ensemble enorm
populair bij een breed publiek over
de hele wereld. Met zijn orkest van
80 tot 150 muzikanten speelt Rieu
over de hele wereld: Europa,
Noord- en Zuid-Amerika,
Australie… Telkens zijn zijn shows
ook een waar spektakel om naar te
kijken!

Overlijdens

Livinus Libbrecht
Dienst Anjer
Overleden op 2 september

Nicole De Brauwer
Dienst Camelia
Overleden op 9 september

Denisa Van Dooren
Dienst Crocus
Overleden op 18 september

Georgette Demoor
Dienst Anemoon
Overleden op 26 september

Werelddementiedag & Expo La Flandre
Ter gelegenheid van
werelddementiedag werden er
naast de vele activiteiten en de
mooie initiatieven ook
herinneringen opgehaald aan
vroeger.
Een reminiscentiehoekje met oude
voorwerpen en foto’s staat aan het
onthaal.
De foto-expo “La Flandre” werd in het
WZC uitgestald van 20/09 tot 28/09.
Veel bewoners en familieleden bleven
halt houden om een kijkje te nemen en
de oude foto’s en materialen te
bewonderen.

La Flandre is een weverij die in 1884
overgenomen werd door Jean Raes.
In de volksmond is deze fabriek ook
gekend als “te Raskes”.
In 1910 wordt het één van de grootste
bedrijven van de gemeente met
zo’n 800 mensen in dienst.
Enkele bewoners waren er ook werkzaam. Op de volgende pagina laten we Yvette Vandemeulebroucke en
Roger Depoortere van Anjer-Anemoon aan het woord. Beiden hebben nog
enkele jaren gewerkt in La Flandre.
Bedankt voor jullie inbreng, Roger en yvette.
Wie de expo nog wil bewonderen kan terecht in Wzc Marialove tot
9 oktober.
Vanden Broucke Sylvie
Referentiepersoon dementie

Yvette, hoe lang heb jij gewerkt in La Flandre ?
Ik heb hier 2 jaar gewerkt, van mijn 14 jaar tot mijn
16 jaar. Toen ging de weverij failliet en zocht ik een
andere werkplaats op. In La Flandre moest ik hard
werken van 5 uur ’s morgens tot 13 uur in de
namiddag. Toen we aankwamen hadden we een
kaartje om ons te registreren aan de prikklok.
Wat was jouw taak in de fabriek ?
In de fabriek had ik de taak om de molentjes van de
spoelmachine schoon te maken. Dat moest snel gaan.
Er werd streng op toegekeken.
Als ik er niet in slaagde werd ik soms geholpen door een medewerker,
waarschijnlijk had hij een oogje op mij….
Wat is jou het meeste bijgebleven ?
De bazen waren streng maar ook wel goed voor het werkvolk. Ikzelf was
vriendin met de dochter van de baas, met Denise. Daardoor was ik nog graag
gezien.
Op de foto zien jullie Yvette met een schietspoel. Een schietspoel is een rechte
houten schuit waarvan beide uiteinden puntig toelopen en met ijzer zijn versterkt. In
de spoel bevindt zich een klosje waarop het inslaggaren gewonden wordt.

Roger, ook jij hebt gewerkt in La Flandre.
Wat was jouw taak ?
In de fabriek moest ik de spoelen maken en in
een lege trommel steken.
Hoeveel verdiende je in die tijd ?
Ik denk dat ik 15 cent per uur verdiende. En
ongeveer 125 frank per week (125 frank is
ongeveer 3 euro).
Het waren harde tijden. Na de vroege dienst
moest ik nog verder thuis werken.

Het Palliatief Supportteam
Dag bewoners,
We zouden jullie heel graag wat meer uitleg geven over wie we zijn en wat
wij doen. Ons palliatief supportteam is opgestart in maart 2016 en op
vandaag zijn we met 15 leden met allemaal verschillende functies binnen het
WZC. Eén van onze taken is om jullie wensen te beluisteren en deze op
papier te zetten. We proberen ook met ons team ervoor te zorgen dat jullie
de best mogelijke zorgen krijgen wanneer genezing niet meer mogelijk is.
Deze specifieke zorg noemt comfortzorg, hierbij ligt het accent vooral op de
kwaliteit van leven, het voorkomen van pijn en andere ongemakken en jullie
familie ondersteunen. Op 9 oktober is er ‘dag van de palliatieve zorg’, zoals
je kan zien op de affiche op de pagina hiernaast. Daarom hebben op
8 oktober van 13u30 tot 17u in WZC een standje aan het onthaal voorzien
waar jullie terecht kunnen met al jullie vragen omtrent dit thema. Ook
kunnen jullie op de daarvoor voorziene wensenmuur jullie wensen noteren!
Hebben jullie nog vragen, altijd welkom!
Warme groet,
Palliatief supportteam

Maak kennis met de CRA
U zult misschien af en toe het woord CRA al gehoord hebben. CRA staat voor
coördinerend raadgevend arts. Aan elk woonzorgcentrum is er een CRA
verbonden. Wij hebben ervoor gekozen om deze taak met 2 op te nemen,
op dezelfde manier als we ook in onze groepspraktijk nauw samenwerken.

Graag stellen wij ons kort aan u voor.
Dr An-Sofie Vandenbulcke: ik groeide op in Zwevegem en startte in 2006
mijn studies geneeskunde aan de KULAK. In 2013 vervolledigde ik mijn huisartsenopleiding in de groepspraktijk in Tremelo. Daarna deed ik verschillende
vervangingen in en rond Kortrijk.
Naast de huisartsgeneeskunde heb ik ook een functie als equipe-arts in het
palliatief netwerk Zuid-West-Vlaanderen, werk ik eenmaal per maand voor
Kind en gezin en ben ik werkzaam in het DVC Heilig Hart in Bachte-MariaLeerne. Ik volg geregeld extra opleidingen binnen deze domeinen.
Dit alles draagt bij tot het zien van de mens in zijn totaliteit, een must als
huisarts. Sinds 2016 vorm ik een team met dr Pierloot in onze eigen praktijk.

Dr Sarah Pierloot: Na mijn middelbare studies heb ik mijn thuishaven
Oostende verlaten om aan de KULeuven Geneeskunde te gaan studeren.
Nadat ik in 2012 afstudeerde als arts, werkte ik eerst twee jaar als assistent
Urgentiegeneeskunde in AZ Delta te Roeselare en op de dienst nierziekten
van het Jan Ypermanziekenhuis te Ieper.
Omdat ik op de spoedgevallendienst wat op mijn honger bleef zitten op het
vlak van kwaliteitsvolle zorg en opvolging voor de patiënt, besloot ik in 2014
om voor de huisartsgeneeskunde te kiezen. Na mijn opleiding tot huisarts in
Lauwe, startte ik in 2016 in onze praktijk in Zwevegem.

Project bloeddruk
Ken jij jouw gewoonlijke bloeddruk? Misschien neem je wel pilletjes tegen een
hoge bloeddruk. Of misschien heb je wel een hoge bloeddruk zonder dat je
het weet. Zeker op hogere leeftijd is het een belangrijke waarde om ziekte te
voorkomen of ziekte te verklaren. Een hogere bloeddruk vergroot bijvoorbeeld de kans om een hartaanval of beroerte te krijgen. Maar ook een te lage
bloeddruk kan nadelig zijn voor de gezondheid.
Anderzijds kan het nuttig zijn te weten hoe hoog je bloeddruk is als je je eens
niet goed voelt, om die te vergelijken met hoe die normaal staat.
Veel redenen dus om van start te gaan met dit project in het
woonzorgcentrum: wekelijks proberen we bij elke bewoner de bloeddruk te
meten en te noteren. We zullen er hopelijk veel uit leren en kunnen op die
manier, samen met de huisarts, je gezondheid beter bewaken.

Denksport

Denksport
Los de vragen van de herfstquiz op!
Hoe noemt deze paddenstoel?
Vliegenzwam
Berkenzwam
Bovist
Welk van volgende feestdagen valt niet in
de herfst?
Sinterklaas
Allerheiligen
Pinkstermaandag
Waarom trekken vogels in de herfst naar warme landen?
Omdat het te koud is
Omdat er in de winter te weinig voedsel is
Om hun eieren uit te broeden
Wat is de vertaling van herfst in het frans?
Printemps
Hiver
Automne
Welke bloemen zijn typisch voor de herfst?
Zonnebloem
Chrysant
Tulp
Op welke datum begint het herfstseizoen?
21 oktober
1 september
21 september
Welk van volgende dieren
houdt een winterslaap?
Vleermuis
Hond
Hert

Magneetspel op Aster

Jarigen vieren op Boterbloem

Verwenontbijt op Camelia

Bezoek van Aai-hond Lupe op Crocus

Genieten van de buitenlucht op Anjer

Individuele momenten met de bewoners

Bakken op Anemoon

Soep maken en spelmiddag op Begonia

Chocoladekoekjes bakken op Balsemien

Schlagerfestival De Panne

Week van de dementie
Op Werelddementiedag werden alle bewoners verrast met een verwenontbijt.
Tevens staken alle personeelsleden hun werkoutfit in een “oud” jasje, wat heel
wat herinneringen bij de bewoners opriep!

Daarnaast werd er in de
week van de dementie voor
alle bewoners een
volksspel-namiddag
georganiseerd, met een
lekker oliebollenkraam!
Geniet mee van
de sfeerfoto’s!

maandag

Dinsdag

Woensdag

donderdag

vrijdag

Zaterdag

zondag

Van 04/10 t.e.m. 10/10

Van 11/10 t.e.m. 17/10

Aardappelsoep
Gevogelteballetjes
Zoetzure saus
Wortelen

Broccolisoep
Gegrilde beenham
Blackwellsaus
Groentenmix

Rijst

Aardappelen

Pompoensoep
Cordon bleu
Vleessaus
Spinazie in room
Aardappelen
Bloemkoolsoep
Kalfsblanket
Mosterdsaus
Erwtjes
Aardappelpuree
Tomatensoep
Varkenswangetjes
Met
Appelmoes
Frietjes
Preisoep
Vispannetje
Met
Fijne groenten
Pureeaardappelen
Ajuinsoep
Chipolataworst
Vleessaus
Spruitjes
Aardappelen
Tomatenroomsoep
Kalkoengebraad
Jagersaus
Perzik op siroop
Aardappelnootjes

Wortelsoep
Gebakken kipfilet
Currysaus
Ananas
Rijst
Witloofsoep
Balletjes
In tomaat
Champignons
Pureeaardappelen
Tomatensoep
Kalkoenpavé
dragonroomsaus
Rauwkost
Frietjes
Aspergesoep
Gestoomde visfilet
Witte wijnsaus
Andijvie in room
Pureeaardappelen
Preisoep
Kasselrib
Spaanse saus
Wortelen
Aardappelen
Tomatenroomsoep
Varkenshaasje
Bordelaisesaus
Tomaat in de oven
Gebakken aardappelen

maandag

Dinsdag

Woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

Van 18/10 t.e.m. 24/10

Van 25/10 t.e.m. 31/10

Knolseldersoep
Zigeunerburger
Vleessaus
Savooikool

Paprikasoep
Kipfilet ham-kaas
Vleessaus
Wortelen

Aardappelen

Aardappelen

Pompoensoep
Kalkoensnitsel
Sjalotsaus
Schorseneren
Aardappelen
Kervelsoep
Hutsepot
Met spek
En worst
Mosterdsaus
Tomatensoep
Koninginnenhapje
Slaatje
En
Frietjes
Champignonsoep
Fich stick
Tartaarsaus
Witloofsla
Pureeaardappelen
Seldersoep
Braadworst
Vleessaus
Appelmoes
Aardappelen
Tomatenroomsoep
Kippenoester
Champignonsaus
Peren op siroop
Kroketten

Preisoep
Varkensreepjes
Portugese saus
Boontjes
Aardappelen
Groentesoep
Hamrolletjes
Met
Witloof
Pureeaardappelen
Tomatensoep
Kipmedaillon
Stoganoffsaus
Seizoenslaatje
Frietjes
Kippensoep
Gebakken visfilet
Bieslooksaus
Prei in room
Aardappelpuree
Pompoensoep
Zwitserse schijf
Dragonsaus
Broccoli
Aardappelen
Tomatenroomsoep
Orloffgebraad
Roomsaus
Erwtjes
Gebakken aardappelen

Oplossing denksport

Hoe noemt deze paddenstoel?
Vliegenzwam
Berkenzwam
Bovist
Welk van volgende feestdagen valt niet in de herfst?
Sinterklaas
Allerheiligen
Pinkstermaandag
Waarom trekken vogels in de herfst naar warme landen?
Omdat het te koud is
Omdat er in de winter te weinig voedsel is
Om hun eieren uit te broeden
Wat is de vertaling van herfst in het frans?
Printemps
Hiver
Automne
Welke bloemen zijn typisch voor de herfst?
Zonnebloem
Chrysant
Tulp
Op welke datum begint het herfstseizoen?
21 oktober
1 september
21 september
Welk van volgende dieren
houdt een winterslaap?
Vleermuis
Hond
Hert

Corona-nieuws
Hoewel er reeds enkele versoepelingen zijn doorgevoerd nu
we terug wat meer bezoek mogen ontvangen en ook de
cafetaria is geopend, moeten we nog steeds alert zijn voor
het coronavirus! Opletten is dus de boodschap!

Zin om mee te werken?
Hebben jullie zin om mee te werken
aan ons huiskrantje?
Wie van u heeft mooie verhalen, foto’s of interessante
weetjes die u met ons zou willen delen?
Aarzel dan niet om met ons contact op te nemen!
Dit kan via:
•

het onthaal van het woonzorgcentrum 056/ 28 53 00

•

Ergo: eva.rommel@ocmw.zwevegem.be of 056/ 28 53 14

Hopelijk tot binnenkort !!!

