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Bewoners of personeelsleden of andere personen die zich geroepen voelen om
een rubriek op zich te nemen, kunnen contact opnemen met Kristel Robberechts
(secretariaat)
Ook opmerkingen, reacties of suggesties kunnen aan haar gesignaleerd worden.

Voorwoord
Al 130 jaar het feest van het Heilig Hart.
Beste bewoners, familieleden, personeelsleden, vrijwilligers en vrienden,
We zijn juni 2022 en de dagdagelijkse gang van zaken lijkt stilaan terug te
mogen keren want het aantal coronabesmettingen duikt voor het eerst onder
de drempel van 2000 besmettingen per dag. Net zoals het vreemd was om
met allerlei coronabeperkingen te leren leven, is het nu vreemd om de
normale stroom van activiteiten en taken zoals we die vroeger deden
opnieuw op te starten. Onze dagdagelijkse handelingen worden wel wat
verhinderd door de bouwprojecten die de ene na de andere opstarten: 8
nieuwe kamers, een nieuwe fietsenstalling voor het personeel, een nieuwe
keukenvloer en een nieuw dagverzorgingscentrum. Ook de uitval van vele
personeelsleden is een tegenvaller. Tegen die drukke achtergrond is het
zinvol om alles eens op een rijtje zetten, het geheel terug te zien.
In 2022 bestaat het woonzorgcentrum Heilig Hart 130 jaar. Het leek mij een
goed idee om de viering van ons 130 jarig bestaan te starten met een
reflectie op onze missie. Waar staat het Heilig Hart van Grimbergen voor,
130 jaar na zijn ontstaan? Waar draait het om in ons woonzorgcentrum?
In 1892 werd het Gasthuis van het Heilig Hart te Grimbergen opgericht door
twee zussen baronessen d’ Overschie uit Grimbergen ter nagedachtenis aan
hun overleden ouders maar ook om aan het lijden van bejaarde mensen
tegemoet te komen. De baronessen gaven de Gasthuiszusters van Vilvoorde
de opdracht om een Gasthuis voor oudere personen te stichten. De
gasthuiszusters waren in die tijd het best georganiseerd en geïnspireerd voor
die opdracht. Van in het begin werden zorgen verstrekt volgens de regel van
Augustinus (één van hart en één van ziel). In die regel van Augustinus ligt het
zwaartepunt op liefde en op gemeenschap. Liefde in al haar vormen: liefde
die geeft en neemt, liefde op de voorgrond en op de achtergrond, liefde die
vasthoudt en loslaat, liefde in goede en in slechte tijden.
Naast
eensgezindheid herkennen we in liefde ook het respect voor de eigenheid
van de ander. Augustinus legde naast liefde ook de nadruk op
gemeenschapsvorming: word voor elkaar een thuis waar iedereen menselijke
warmte ervaart. De regel van Augustinus dateert uit het jaar 400 maar is
vandaag nog brandend actueel.
De praktijk van zorg en welzijn is de voorbije decennia voortdurend in
beweging. Organisaties in zorg en welzijn veranderen voortdurend, gevoelig
als ze zijn voor de complexe en evoluerende context van samenleving en
beleid. Anno 2022 is de vraag hoe de regel van Augustinus vandaag zou
luiden.

Via enkele stellingen wil ik de missie en visie van het Heilig Hart te
Grimbergen en de essentie van goede zorgverlening door het personeel van
het Heilig Hart in dit voorwoord meegeven.
Stelling 1
Ieder mens beleeft zijn leven in 4 dimensies: in een lichamelijke, een
sociale, een verstandelijke en in een zinzoekende dimensie. Deze 4
dimensies zijn met elkaar onlosmakelijk verbonden en beïnvloeden elkaar.
We kunnen een mens dus nooit herleiden tot bijvoorbeeld alleen zijn
lichaam. We moeten rekening houden met de 4 dimensies waarin hij
handelt, denkt en voelt. We zeggen dat de mens een holistisch wezen is.
Bovendien is ieder mens bepaald door deze 4 dimensies en in die zin is ieder
mens een uniek mens. Die uniciteit van de mens heeft tot gevolg dat iedere
persoon recht heeft op persoonlijke integrale hulp, op persoonsgerichte
zorg. De 4 dimensie samen bepalen de aan- of afwezigheid van welbevinden
van een persoon.

Stelling 2
Wat betekent stelling 1 voor ons, zorgverstrekkers? Zorgverleners moeten
behoeften en noden in elke levensdimensie leren herkennen, beoordelen en
er mee aan de slag gaan. Zorg verstrekken is een integrale holistische maar
tegelijk een zeer persoonsgerichte zorgverstrekking.
Persoonsgerichte zorg is afgestemd op iemands persoonlijke interesses,
noden en voorkeuren. Het is zorg verlenen met als doel iemand zich erkend
en gelukkig te laten voelen. Het is dus geen standaardisering van de
zorgverlening. We werken persoonsgericht als we niet alleen kijken naar
wat iemand niet meer kan, maar ook naar welke mogelijkheden iemand nog
heeft. We werken persoonsgericht als we rekening houden met het hele
systeem in en rond de persoon, met zijn krachten en mogelijkheden op
lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel vlak, met zijn geschiedenis en
zijn context. We werken persoonsgericht als we weten wat iemand
belangrijk vindt, om zoveel mogelijk te kunnen zijn wie hij wil zijn.

Welke handelingen maken dat zorg persoonsgericht is?
Drie verantwoordelijkheden staan centraal in persoonsgerichte zorg:
• het vraagt van iedere zorgverlener dat hij de oudere persoon leert
kennen,
• dat hij bouwt aan een warme relatie met de oudere persoon en
• dat hij partner wordt in het nemen van beslissingen samen met de
oudere.
Deze handelingen vragen van de zorgverlener een empathische houding of
veel inlevingsvermogen in het leven en de beleving van de realiteit van de
andere. Wij noemen goede zorg daarom ook belevingsgerichte zorg.
Het streefdoel om persoonsgericht zorg te verlenen in een persoonsgerichte
organisatie is een reis die nooit echt eindigt en die nooit af is. Elke dag
moeten we bereid zijn te zoeken naar welke handeling of actie helend
werkt.
Stelling 3
Wat staat er voor de oudere personen op het spel als ze beroep doen op de
zorgverlening van een woonzorgcentrum? Voor welke gevaren moeten wij
onze bewoners behoeden? Wij moeten ze behoeden voor:
•
•
•
•

het
het
het
het

verlies
verlies
verlies
verlies

van
van
van
van

lichamelijke autonomie en zelfbeschikkking
inspraak en sociale participatie aan de gemeenschap
regie over het eigen leven
zingeving

Het welzijnsbeleid van de overheid definieert de mens als een rationele,
zich informerende, calculerende, kiezende en beslissende burger. Iedereen
weet ondertussen dat geen mens zo in mekaar zit. In een woonzorgcentrum
kan je niet totaal onafhankelijk, autonoom en zelfbeschikkend leven. Er is
om te beginnen de organisatie met haar regels die enkele vrijheden opheft
(bijvoorbeeld het tijdstip van de maaltijden). Wel is het zo dat vele oudere
mensen in onze welvaartsstaat alle moeite hebben om het goede contact
met hun omgeving in stand te houden. Het op-zichzelf-staan is een groot
probleem. Hun schreeuw om erkenning is hun grootste nood.
Echt autonoom kunnen ouderen pas zijn in verbondenheid met anderen.
Autonomie en zelfbepaling zijn dan geen capaciteiten van een individu maar
kwaliteiten van de relatie tussen een individu en zijn omgeving. Het gaat
altijd om mensen-in-relatie-tot-een-context. Een hulpmiddel om uit te vissen
hoe zorgverleners toch autonomie kunnen verlenen, is de opdeling tussen
uitvoeringsautonomie, beslissingsautonomie en gedelegeerde autonomie.

Uitvoeringsautonomie: een bewoner heeft uitvoeringsautonomie als hij
zelfstandig keuzes maakt en de bijhorende handelingen uitvoert. In een
woonzorgcentrum kunnen de bewoners beslissen hoe lang zij slapen, wat ze
eten, hoe hun kamer is ingericht, of ze wel of niet deelnemen aan
uitstappen of activiteiten.

Beslissingsautonomie: wie moeite heeft om te handelen naar zelfgemaakte
keuzes kan nog wel beslissingsautonomie hebben. De bewoner beslist zelf
wat er zal gebeuren maar een zorgverlener helpt of ondersteunt bij de
uitvoering. Heel wat ouderen zijn bijvoorbeeld niet meer in staat om een
bad te nemen en hebben de hulp van een zorgkundige nodig. Een stuk van de
beslissingsautonomie wordt bewaard als bewoners zelf kunnen beslissen of
en wanneer ze een bad of douche nemen. Die keuzemogelijkheid heeft een
positieve invloed op het welbevinden van de oudere.
Zo is het ook fijn als bewoners kunnen ervaren dat de keuken echt rekening
houdt met wat ze wel of niet lusten.
Als het woonzorgcentrum een gevarieerd activiteitenaanbod aanbiedt dat
rekening houdt met de uiteenlopende fysieke en mentale beperkingen bij de
bewoners, dan krijgen bewoners beslissingsvrijheid op maat.

Gedelegeerde autonomie: voor sommige bewoners is het moeilijk om keuzes
te maken, bijvoorbeeld omdat ze aan dementie lijden. Bij gedelegeerde
autonomie zoekt de zorgverlener naar manieren om zoveel mogelijk
autonomie te geven aan de zorgvrager, bijvoorbeeld door kleine keuzes in
handen van de bewoner te geven. De zorgverlener vertelt consequent aan de
bewoner waarom hij iets gaat doen en op welke manier hij dat zal doen.
Toestemming vragen aan bewoners is een uitstekend hulpmiddel om iemand
het gevoel te geven dat zijn autonomie meetelt. Voor een oudere zorgvrager
die bijvoorbeeld zichzelf niet meer kan aankleden, maakt het een wereld
van verschil als hij wel de kleren kan kiezen en als de zorgverlener
toestemming vraagt om een kledingstuk uit de kast te nemen.

De beslissing om naar een woonzorgcentrum te komen, brengt vele mensen
in vertwijfeling. Dit is een beslissing in het leven van mensen waarbij ze
steun nodig hebben. Maar als we de bewoner en zijn mantelzorgers van bij
de start goed informeren over de mogelijkheden en de beperkingen van het

woonzorgcentrum dan kunnen ze de juiste keuze maken. Elke vorm van
verblijf in het Heilig Hart (vast verblijf – kortverblijf en dagverblijf) wordt
dan een verblijfsformules-op-maat of werkt als een medicijn.
Kandidaat bewoners krijgen bij hun aanmelding niet alleen informatie over
de opvang maar ze krijgen de kans om hun kennis en talenten in te zetten.
De mantelzorgers kunnen inbrengen wat ze weten over de bewoner, waar die
belang aan hecht, wat de betekenis is van decoratie, voorwerpen en
meubelen die meegebracht worden. De zorgverlener legt uit wat mogelijk is
en ondersteunt hiermee het nemen van beslissingen door de bewoner en zijn
familie.
Ieder mens wil zin en betekenis aan zijn leven geven. Wie je ook bent, hoe
gekwetst of beperkt: iedere mens wil een spoor achterlaten, waar anderen
iets aan hebben. De beste zorgverlening is dus eigenlijk heel simpel: als je
op de een of andere manier - hoe klein ook - kan meemaken dat iemand nog
voor iemand anders iets kan betekenen, dan heb je zorg met een hoofdletter
Z gegeven. Vele oudere personen bijvoorbeeld, kunnen alleen nog een
glimlach of een gebaar van dank teruggeven. Maar dan moet de andere er
wel zijn of tijd kunnen maken om die glimlach en die dank in ontvangst te
nemen.
Zingeving en betekenisgeving zijn wezenlijk een relationeel gebeuren en zijn
de finaliteit van het menselijke leven.

Stelling 4
Wanneer leveren wij goede zorg? Elke dag verstrekken wij zorg en schakelen
zorgverleners tussen unieke mensen, tussen emoties van unieke mensen,
tussen situaties van pijn, verdriet, stress, leven en dood.
De basishouding van elke zorgverstrekker is aandacht en respectvolle
betrokkenheid. Zorgverleners hebben vandaag alle moeite van de wereld om
adequaat in te spelen op de dominante noden van mensen. “Snel en
efficiënt”, zo moet het zijn. Alleen: zo wèrkt het niet, als je met mensen
bezig bent.
Dat brengt ons bij zijn notie van “trage vragen” van de filosoof Harry
Kunneman. Kunneman verwijst met “trage vragen” naar moeilijk oplosbare
problemen, existentiële vragen van mensen over lijden en sterven, liefde of
ziekte. Ook vragen over diep geluk en dramatische tegenslag, over liefde en
ontrouw. Over het exploreren van mogelijkheden en het leren aanvaarden
van beperktheden. Over “wie ben ik?” en “wat moet ik nog met mijn leven

aanvangen?”. Allemaal vragen, die zich traag, maar onontkoombaar
aandienen en waar iedereen mee moet afrekenen. Trage vragen zijn vaak
vage vragen. Vragen, die niet snel en klaar en duidelijk kunnen geformuleerd
worden. Trage vragen vragen tijd en aandacht en dialoog. Trage vragen
vragen zorgverleners die je rust geven en je mee helpen zoeken naar
antwoorden.
Dit zijn vragen die zich niet technologisch laten versnellen. Vragen die haaks
staan op de hedendaagse hulpverlening die opgesloten raakt in strikte
tijdsschema’s en geformaliseerde kwaliteitsprotocollen. Maar het zijn vragen
waar we als zorgverstrekkers niet onderuit kunnen.
De baronessen d’ Overschie hadden tijdens hun leven in Grimbergen een
gemis aan een zorgvoorziening voor ouderen vastgesteld. Wellicht zagen ze
hoe hun ouders op leeftijd onnodig geleden hadden en dat de gepaste zorg in
Grimbergen ontbrak. Van in het begin gaven ze de opdracht aan de
Gasthuiszusters van Vilvoorde (later ook van Lier) om ouderenzorg op te
starten. De zusters verleenden zorg met hart en ziel geïnspireerd door de
figuur van het Heilig Hart van Jezus Christus. Hun regel van Augustinus
kunnen we terugbrengen naar de regel van naastenliefde: bemin je naaste
zoals jezelf. Een betere patroonheilige hadden ze niet kunnen kiezen.

Het belang van de relatie met jezelf en met anderen staat vandaag in de
zorg als een paal boven water. Verbinding maken met zorgbehoevende
mensen gaat over goed en veel communiceren. Verbinding maken vertrekt
van een gevoel van liefde en oprechtheid voor andere mensen. Of, om het
met andere woorden te zeggen: “met gelukkige mensen, mensen gelukkig
maken”.

Veel leesplezier in deze huiskrant,
Kris Vandeneede, directeur.

Pastoraal aanbod juni
Vrijdag 3 juni :

Maria Hulde
14.00u in de tuin

Dinsdag 7 juni :

Eucharistie viering voor Pinksteren
10.30u zaal Rubens

Dinsdag 14 juni :

Gebedsdienst: feest van 3=1
10.30u in de kapel

Vrijdag 24 juni :

Eucharistie viering:
Feest van het Heilig Hart
10.30u in de kapel

Donderdag 30 juni:

Gebedsdienst
10.30u in de kapel

Iedereen van harte welkom !

Jullie zorgpastor gaat met
vakantie vanaf
vrijdag 17 juni tot en met
zondag 3 juli.

Thema van de maand
Ik wens je van harte dat de ongemakken van
het ouder worden niet zò zwaar zijn dat je er
je glimlach bij verliest.
Ik ben er voor jou
Geef me je arm, je hand
Leun en steun op mij
Samen houden we stand
We bewandelen de wankele
weg
Van ziek, oud of anders zijn
Op een tergend ritme
Langzaam langs de levenslijn
Zorgzaam uren samen rijgen
Door zorg verbonden
Warmte en leven delen
Vrij en toch gebonden.

Pinksteren
Fluister het mij in, heilige Geest:
Ik zal het goede denken.
Spoor me aan, heilige Geest:
Ik zal het goede doen.
Verlok me, heilige Geest:
Ik zal het goede zoeken.

Geef me kracht, heilige Geest:
Ik zal het goede vasthouden.

Bescherm me, heilige Geest:
Ik zal het goede nooit verliezen.

Boekenrubriek
auto’s
Volgende informatieve boeken over auto’s
zijn momenteel beschikbaar in onze bibliotheek:

De mooiste oldtimers ter wereld
Hans Georg Isenberg
De bewaard gebleven modellen uit vervlogen tijden roepen een unieke sfeer op
die in dit fotoboek is vastgelegd: het presenteert de wereld van de veteranen
onder de auto’s vanaf de oldtimers uit de periode 1904-1918 tot aan de
overdadig verchroomde na-oorlogse wagens.
Veel van de hoogwaardige opnamen - vooral wat betreft de luxe slagschepen uit
de USA - verschijnen in deze schitterende uitgave voor de eerste maal.
Droomauto’s
1001 foto’s
Auto’s maken dromen waar, geven een gevoel van vrijheid en zijn een van de
belangrijkste uitvindingen van de negentiende eeuw. Aston Martine, Bugatti,
Cadillac, Ferrari, Jaguar, Mercedes, Rolls-Royce en vele anderen merken
hebben allemaal op hun eigen manier een waardevolle bijdrage geleverd aan de
automobielgeschiedenis. Sommige pioniers ontwikkelden uitzonderlijke
technieken, anderen gaven auto’s hun buitengewone karakter, maar ze zijn stuk
voor stuk kunstenaars, geniale uitvinders en visionairs.
De 1001 foto’s in dit boek laten voor u de passie voor auto’s - oud en nieuw,
groot en klein - herleven. U vindt in dit boek beschrijvingen en prachtige foto’s
van de meest legendarische modellen.

Het grote autoboek
supersonische sportwagens – stoere motorfietsen – reusachtige monstertrucks
Van stoere Harley’s, supersonische sportwagens en gigantische opleggers, tot de
auto’s van de toekomst, bekende filmauto’s en reusachtige monstertrucks.
In dit boek zit je achter het stuur voor een onvergetelijke rit.
Ontdek het kleinste, het grootste, het meest vooruitstrevende, het snelste en het
meest luxueuze voortuig ter wereld.

Op wandel in onze tuin
In deze rubriek neem ik jullie elke maand mee naar de tuin van het
woonzorgcentrum. Zelf geraak ik maar niet uitgekeken op al het moois dat de
natuur ons biedt en dat wil ik graag met jullie delen.
Het is jullie misschien al opgevallen, er staan veel madeliefjes in de tuin dit jaar.
Voor sommigen een mooi bloempje, voor anderen onkruid.
De Latijnse naam “Bellis perrenis” van de madelief duidt op mooi (bellis) en
overblijvend (perrenis). Over de Nederlandse naam zijn er twijfels. Sommigen
zeggen dat het woord afkomstig is van “maagde-lief”, omdat het bloempje in
verband werd gebracht met de maagd Maria.
Het madeliefje wordt ook beschouwd als een symbool van onschuld en van
deugd.
Ook in de schilderkunst wordt het madeliefje vaak geassocieerd met de Heilige
Maagd. Het is één van de 76 planten die op het schilderij “Lam Gods” staan
afgebeeld.
Deze bloem wordt al lang gebruikt in de volksgeneeskunde. In de oudheid werd
het vooral gebruikt als kruid dat wonden genas. De vers geplette blaadjes zijn
goed voor kneuzingen.

Wist je dat…
…Het madeliefje lichtgevoelig is: de bloemetjes sluiten zich wanneer het avond
wordt of net voor het gaat regenen. Handig om te weten wanneer je beter een
paraplu meeneemt!
…Madeliefjes eetbaar zijn. Hun smaak is bovendien zelfs verrassend pittig!

Gouwe Ouwe
Hallo iedereen!
Een nieuwe huiskrant, een nieuwe Gouwe Ouwe! Ik ben opnieuw in mijn
muziekbibliotheek gedoken om in te gaan op een verzoek van een bewoner.
Deze had me gevraagd om de liedjestekst te zoeken van een echte klassieker:
Op de purp’ren heide (In de stille Kempen) – Armand Preud’homme
Armand Rozaire Joseph Preud’homme werd in 1904 geboren in Peer (Limburg)
als jongste van vijf kinderen. Zijn vader was organist in de lokale parochiekerk,
dus de liefde voor muziek werd al vroeg meegegeven. Al op 9-jarige leeftijd
verving Armand zijn vader aan het orgel en toen hij 13 was schreef hij zijn
eerste lied. Hij gradueerde in 1928 aan het Lemmensinstituut in Mechelen en
werd vervolgens organist aan de Sint-Amanduskerk in Geel.
Hij schreef het lied “Op de Purp’ren heide” in het jaar 1941. Hij schreef in die
periode meerdere operettes.
In zijn latere carrière was Armand actief als muziekleraar tot het jaar 1968.
Intussen schreef hij nog tientallen liedjes die tussen kunstlied en chanson in
liggen.
Op 12 januari 1968 ontving hij van Koning Boudewijn de Gouden medaille van
de Kroonorde. Niet veel later werd hij, samen met een promotor van het
Vlaamse Lied, gestuurd op culturele zending naar Zuid-Afrika. Hij stelde daar
vast dat zijn liedjes daar meer werden gezongen dan in België.
Armand Preud’homme stierf in Brasschaat op 7 januari 1986. Hij schreef in zijn
leven ongeveer 450 liederen.

(Armand Preud’homme)

In de stille Kempen
In de stille Kempen, op de purperen hei
Staat een eenzaam huisje met een berk erbij
Op een zomeravond in gedroom alleen
Kwam ik ongeweten langs dit huisje heen.
Hoe schoon nog de wereld, de zomerse hei
Dat is hier op aarde de hemel voor mij,
Hoe schoon nog de wereld, de zomerse hei
Dat is hier op aarde de hemel voor mij.
In dat eenzaam huisje zat een meisje, ach
Lijk ik nergens anders ooit een meisje zag
Door het venster keek ze mij verlegen aan
Schoof ’t gordijntje toe en is maar opgestaan.
Hoe schoon nog de wereld, de zomerse hei
Dat is hier op aarde de hemel voor mij,
Hoe schoon nog de wereld, de zomerse hei
Dat is hier op aarde de hemel voor mij.
Maar wat heeft de liefde hier ook niet verricht
Want nu schuift ’t gordijntje nooit meer voor mij dicht
Door het open venster dat men vroeger sloot
Lach ik naar ons kindje op haar moeders schoot.
Hoe schoon nog de wereld, de zomerse hei
Dat is hier op aarde de hemel voor mij,
Hoe schoon nog de wereld, de zomerse hei
Dat is hier op aarde de hemel voor mij.
Dat is hier op aarde de hemel voor mij!

BV Zapatta
Shoes nodigt u
graag uit:

Griet Lauriks en Elke De Laet
griet.lauriks@telenet.be
0478/77.54.68
elke.de.laet@telenet.be

Maandag 27 juni 2022
vanaf 13.30 u.

SCHOENENVERKOOP!

0477/71.71.61
www.zapattashoes.be

Locatie: Kapel

VERKOOP VAN COMFORTSCHOEISEL VOOR DAMES EN
HEREN (schoenen, sandalen en pantoffels).
o Gratis advies door
ervaringsdeskundigen
o Damesmaten van 35 tot 43
o Herenmaten van 39 tot 48
o Ook uitgebreid aanbod aan
accessoires
o Betalen met Bancontact is mogelijk

BOUWWERKEN
De werken om 8 nieuwe kamers te bouwen, gaan met vertraging langzaam
vooruit. Begin juni zal er gewerkt worden aan de connectie tussen het
bestaande en het nieuwe gebouw. Eerst zullen de leidingen voor water,
verwarming en elektriciteit verbonden worden. Eenmaal die connecties
weggewerkt zijn door omkastingen zullen de kamers toegankelijk zijn.
Daarna volgen de aansluitingen voor regenwater en het rioolwater. Tenslotte
start dan de afwerking met de omgevingswerken (o.a. heraanleg tuinpad en
tuin). Vooraleer de kamers in gebruik te nemen, moeten we zelf nog onze
opmerkingen maken via de voorlopige oplevering.
Dus nog een hele agenda om af te werken! Hopelijk lukt alles nog voor de
aanvang van het bouwverlof van 4 juli 2022!

De nieuwe fietsenstalling voor het
personeel staat ondertussen in de
voortuin. Als het bedrijf onze
opmerking oplost, kunnen we de
fietsenstalling in gebruik nemen.

In onze keuken zijn de werken op 9 mei gestart.
Het doel is op zo kort mogelijke tijd de vloer te
vernieuwen. Er werd goed gestart want op 2 dagen
tijd werd de bestaande vloer verwijderd (zie foto
hiernaast) en kwam de chape zichtbaar. Helaas
stelden
we
op
verschillende
plaatsen
vochtinsijpeling in de chape vast en moest de
aannemer de werken uitstellen. De chape moet
immers helemaal droog zijn. De werken gaan pas
verder op 30 mei en zullen dan nog duren tot
zondag 19 juni, 2 weken later dan verwacht.
Intussen werken we samen met een externe keuken. Nog even geduld en we
kunnen terug van de kookkunsten van Hilde en Lahcen genieten.

27 april 2022
Dit jaar werden er op de dienst kiné toprenners klaar gestoomd
voor de Ronde van Vlaanderen (week van de valpreventie).
Onze renners gingen fysiek tot het uiterste en trotseerden weer
en wind in onze kinézaal. Er werden geen noemenswaardige
valpartijen of dopingschandalen gemeld, wat de “Ronde van
Vlaanderen” als geslaagd maakte voor de organisatoren.
Onder het motto “Eén tegen allen, allen tegen vallen!”, alvast
een dikke proficiat aan alle sportieve deelnemers! Zij die in de
prijzen vielen, schitteren nog verder op onderstaande foto's.
Tot volgend jaar!
De dienst kinesitherapie

In het jongerenklassement (<=gj1937) op de motomed:
Nr.

Naam bewoner

Afdeling

Beste afstand

1

Penninckx Emilienne

LM

5.38 km

2

Robijns Marie-Jeanne

CH

4.77 km

3

Spolspoel Roger

TM

4.65 km

De profrenners (>gj1937 en <=gj1932) op de motomed:
Nr.

Naam bewoner

Afdeling

Beste afstand

1

Van Riet Francine

RH

2.49 km

2

Thys Angèle

PB

2.44 km

3

Van Sant Maria

PB

2.09 km

De profrenners (>gj1932) op de motomed:
Nr.

Naam bewoner

Afdeling

Beste afstand

1

De Kinder Jan

LM

2.87 km

2

Van Autreve Mariëtte

LM

2.81 km

3

Bulens Suzanne

RH

2.60 km

Bij de eliterijders
hometrainer:
Nr.

Naam bewoner

zonder

contract

Afdeling

op

Beste afstand

1

Schockaert Lieve

CDV

5.7 km

2

Peeters Herman

GD

4.90 km

2

Muyldermans Pierre

LM

3.60 km

de

Het leven zoals het is …
in het dagcentrum
We mochten in het dagverblijf een kampioen van de Ronde van Vlaanderen
vieren. Lieve veroverde de eerste plaats in de categorie home trainer.
Dikke proficiat!!
Onze stagiaire Matilda maakte met enkele gebruikers prachtige bloemen en
vlinders voor moederdag. Zij zorgde ook dat onze gebruikers nog eens konden
breien en genieten van handwerk.
Op het dagverblijf mag het ook eens wat anders zijn. We probeerden twee
nieuwe activiteiten uit. Hieronder zien jullie enkele sfeerfoto’s.

Na afwezigheid kunnen we ook Evy weer in de armen sluiten.
Als laatste willen we iedereen die op vakantie gaat een prachtig verlof wensen.
Stefaan & Evy

Bewustzijn en Wetenschap
Door de waarneming van onze zintuigen geven wij ons rekenschap van onze
omgeving. Helaas, beschikken wij maar over vijf zintuigen als daar zijn het
zicht, het gehoor, de tast, de reuk en de smaak. Dit is een ernstige beperking,
maar wij kunnen ook nog waarnemen door gevoel en rede, zeg maar door ons
hart en brein. Dit alles geeft ons de mogelijkheid bewust te kunnen mee draven
in onze samenleving.
Geleerden hebben uitgezocht uit welke grondelementen de materie van het
universum bestaat. Ze hebben vastgesteld dat het atoom het grondelement is
waarvan het model in het begin van de 20st eeuw werd vastgelegd o.a. door de
Deen Niels Bohr en sindsdien het Bohrmodel genoemd. Zoals in het
zonnestelsel de planeten rond de zon draaien, draaien in elk atoom negatief
geladen elektronen rond een kern. Deze bevat evenveel positief geladen
positronen zodat het atoom elektrisch in zijn grondtoestand neutraal is. Het
aantal elektronen bepaalt het betrokken scheikundig element uit de tabel van
Mendeljev. Zegge, ijzer, zilver, zuurstof, waterstof, enz, elk hun eigen aantal
elektronen.

Op te merken valt dat de beweging van de elektronen rond de kern beperkt is
tot wel bepaalde banen waartussen ogenschijnlijk niets is. Dit is ook zo tussen
de hemellichamen. Geleerden weten tot vandaag niet wat het zou kunnen zijn,

alhoewel elektronen van de ene baan naar de andere kunnen springen. Maar hoe
doen ze dat. Zeker is dat de materie voor 95 procent ledig is en maar 5 procent
gevuld. Men neemt aan dat er nog een onbekende soort energie moet zijn, die
plaats neemt in het ledig gedeelte van de atomen en die bij manier van spreken
er voor zorgt dat een straatsteen bv in zijn harde vorm samen houdt.
Men neemt aan dat slechts 15 procent van de natuur verklaard is en 85
procent nog te ontginnen. De invoering van de kwantumfysica in het begin van
de 20st eeuw door Einstein en consoorten is een begin van verklaring. Een van
hen, Max Planck de ontdekker van de kwantumfysica verklaarde dat er een
bewustzijn moet zijn, dat de onbekende energie genereert, om op haar beurt de
materie te genereren.
Het is merkwaardig dat het bestaan van een bewustzijn overeen komt met de
getuigenissen van ervaringen bij bijna doodervaringen (BDE) die wijzen op het
bestaan van een bewustzijn onafhankelijk van onze hersenen. Prof Dr Pim Van
Lommel schreef hierover zijn bestseller “ Eindeloos Bewustzijn” . Hierin stelt
hij dat buiten ons brein er een onafhankelijk bewustzijn moet zijn dat steeds
bestaan heeft en altijd zal blijven bestaan. En hij is als arts onderzoeker niet
alleen. Hij verklaart letterlijk dat bij de dood alleen ons lichaam verdwijnt,
terwijl ons bewustzijn blijft bestaan.
Het bewustzijn zou wel eens het sluitstuk kunnen zijn van een toenadering
tussen Geloof en Wetenschap. Albert Einstein wist het al 100 jaar geleden. Hij
zei: “ Wetenschap zonder Geloof is kreupel en Geloof zonder Wetenschap is
blind “. Voor een gelovige wetenschapper zou het bewustzijn weleens God’s
Geest kunnen zijn, een continue creatief werkende kracht die het
universum in stand houdt.
Ir JFDG

Focus op dementie

Hoe gaan we op een fijne manier in gesprek met een persoon met
dementie? Het is soms even zoeken naar een goed evenwicht en het
vraagt best wat flexibiliteit maar het is zo deugddoend om te voelen dat
echt contact met een persoon met dementie mogelijk blijft.

Nieuwe bewoners
LABBEKE Ginette

Tommenmolen

Jette

DELCOURT Andreas

Charleroyhoeve

Schaarbeek

AUSLOOS Céline

Liermolen

Vilvoorde

BILLIET Kristina

Liermolen

Wemmel

Zijn van ons heengegaan
02/05/2022

GILLISJANS Jef

Liermolen

09/05/2022

FONCKE Huguette

Charleroyhoeve

13/05/2022

STIJFHALS Albert

Guldendal

Verjaardagen bewoners
OOGHE Marc

Tommenmolen

02/06/1934

88

DE MUYNCK Eliane

Guldendal

03/06/1936

86

PETIT-JEAN Marcel

Tommenmolen

03/06/1925

97

MATTHIJS Paul

Tommenmolen

07/06/1941

81

DE PAUW Monica

Veldkant

07/06/1942

80

PEETERS Herman

Guldendal

13/06/1932

90

VAN LOOK Julia

Rijkenhoek

14/06/1931

91

HENDRICKX Nicole

Guldendal

14/06/1938

84

DE KINDER Jan

Liermolen

18/06/1930

92

VAN AUTREVE Mariëtte

Liermolen

20/06/1928

94

DE SMEDT Jean-Pierre

Veldkant

20/06/1953

69

TERWECOREN Rosa

Liermolen

24/06/1927

95

D’HAUWE-BLAUWAERT Andrea

Prinsenbos

24/06/1930

92

SPINNAEL Anne-Marie

Guldendal

27/06/1955

67

VANWEERTS Irène

Tommenmolen

28/06/1931

91

Huwelijksverjaardagen
bewoners
Dhr. en Mw. Moens - STUYCK
afdeling Liermolen

02/06/1978

44

Dhr. en Mw. GALLE - Vanspringel
afdeling Guldendal

09/06/1962

60

Dhr. en Mw. MUYLDERMANS - APOSTEL
afdeling Liermolen

14/06/1958

64

Verjaardagen personeel
DE MAEYER Caitlyn

Prinsenbos

01/06/1999

23

MICHELSEN Philippe

Keuken

03/06/1974

48

VAN HEMELRIJCK Marie-Rose

Liermolen

10/06/1966

56

GOOVAERTS Rathi

Tommenmolen

10/06/1984

38

VAN MOER Sarah

Charleroyhoeve

11/06/1994

28

VANDOORNE Annelies

Ergo

11/06/1996

26

DE CONINCK Christine

Guldendal

13/06/1961

61

MAZZEO Antonietta

Schoonmaak

13/06/1965

57

PEETERS Marleen

Ergo

15/06/1959

63

IDE Beybun

Schoonmaak

15/06/1973

49

ROBBERECHTS Monique

Ergo

18/06/1961

61

WAEYENBERGH Dimitri

Kiné

18/06/1969

53

GIURCA Michaela

Liermolen

22/06/1976

46

Menu
ONTBIJT

WOENSDAG
01 JUNI 2022

DONDERDAG
02 JUNI 2022

Platte kaas

Honing

VRIJDAG
03 JUNI 2022

Speculoospasta

ZATERDAG
04 JUNI 2022

Peperkoek

ZONDAG
05 JUNI 2022

Chocoladekoek

MIDDAGMAAL

Wortelsoep met
kokosroom
Varkensstoofpot
Rauwkost
Aardappelen
Platte kaas
Seldersoep
Gesmoord spek
Ajuinsaus
Aardappelen
Chocomousse
Gepaneerde pladijs
Remouladesaus
Spinaziepuree
Vers Fruit
Aardappelsoep
Kipfilet
Gestoofde wortelen
Aardappelen
Ijsje
Courgettesoep met
kruidenkaas
Ossetong in madeirasaus
Aardappel duchesse
Gebak

AVONDMAAL

Fruit

Koekje

Danio

Hotelcake

Fruit

ONTBIJT

PINKSTERMAANDAG
06 JUNI 2022

Rozijnenbrood

DINSDAG
07 JUNI 2022

Siroop

WOENSDAG
08 JUNI 2022

DONDERDAG
09 JUNI 2022

VRIJDAG
10 JUNI 2022

ZATERDAG
11 JUNI 2022

VADERDAG
ZONDAG
12 JUNI 2022

Platte kaas

Honing

Chocoladereep

Speculoos

Frangipane koek

MIDDAGMAAL

Tonijn met perzik
Varkenslapje
Graanmosterdsaus
Andijvie
Aardappelpuree
Speculaasmousse
Pastinaaksoep
Lasagne bolognaise
Vers fruit (nectarine)
Tomatensoep met venkel
Gebakken kipfilet
Choronsaus
Erwten op Franse wijze
Gebakken aardappelen
Fruityoghurt
Juliennesoep
Stoofvlees bourguignon
Gemengde sla
Wilde rijst
Liegeoise
Peterseliesoep
Wijting filet
Witte wijnsaus
Pompoenpuree
Fruitsla
Rode bietensoep
Ardeense burger
Rozemarijnsaus
Witte kool in béchamel
Aardappelen
Ijsje
Currysoep
Kalkoenrollade
Roomsaus
Broccoli
Gratin
Gebakje

AVONDMAAL

Zalmsalade
Koekje

Pastasalade
Flan
Ardeense salami
Fruit

Beenham
Koekje

Brugse kaas
Fruitkaasje

Mortadella
Cake

Kaasschoteltje
Druiven

ONTBIJT

MAANDAG
13 JUNI 2022

DINSDAG
14 JUNI 2022

WOENSDAG
15 JUNI 2022

DONDERDAG
16 JUNI 2022

VRIJDAG
17 JUNI 2022

ZATERDAG
18 JUNI 2022

ZONDAG
19 JUNI 2022

Confituur

Choco

Platte kaas

Siroop

Speculoospasta

Peperkoek

Rozijnenbrood

MIDDAGMAAL

Witloofsoep
Kipfilet pepersaus,
Vlaamse groenten
Bieslook aardappelen
Chocolademousse
Tomaten-groentensoep
Boomstammetje
Bruin saus
Spinazie in room
Aardappelpuree
Vers fruit (meloen)
Courgettesoep
Kalf blanket met
champignons
Groenterijst
Yoghurt
Wortelsoep
Kalkoenpavé
Dragonsaus
Broccolipuree
Liegeoise
Erwtensoep
Hokifilet
Hollandaisesaus
Gestoofde prei
Aardappelen
Vers fruit (kiwi)
Spinaziesoep
Rundsburger
Vleesjus
Princesseboontjes
Peterselie-aardappelen
Rijstpap
Kippenroomsoep
Varkensgebraad
Roomsaus
Erwten en wortelen
Gebakken aardappelen
Gebak

AVONDMAAL

Kip curry
Koekje

Rolmops
Roomdessert

Smeerpaté
Fruit

Americain préparé
Koekje

Port Salut
Petit Suisse

Bacon
Hotelcake

Camembert
Druiven

ONTBIJT

MAANDAG
20 JUNI 2022

DINSDAG
21 JUNI 2022

WOENSDAG
22 JUNI 2022

DONDERDAG
23 JUNI 2022

VRIJDAG
24 JUNI 2022

ZATERDAG
25 JUNI 2022

ZONDAG
26 JUNI 2022

Eitje

Honing
Chocolademelk

Platte kaas

Spek

Confituur

Speculoos

Suikerbrood

MIDDAGMAAL

Tomatensoep met
balletjes
Kippenreepjes
Zoetzure saus met rijst
Pudding
Broccolisoep
Kalkoenbrochette
Currysaus
Ananas – perzik
Puree
Ijsje
Wortelsoep
Steak
Champignonsaus
Slaatje
Frieten
Fruit
Seldersoep
Cordon Bleu
Broccoli in witte saus
Gebakken aardappelen
Panna Cotta
Groentesoep
Zalm Gratino
Bearnaisesaus
Tomatensalade
Peterseliepuree
Rijstpap
Venkelsoep
Vogelnestje
Ratatouillesaus
Pasta
Ijsje
Bretoense vissoep
Kalfsgebraad
Portosaus
Erwten en wortelen
Kroketten
Gebak

AVONDMAAL

Vleessalade
Koekje

Maatjes
Fruit

Filet de sax
Flan

Gandaham
Meloenbolletjes

Jonge Hollandse
kaas
Danio

Kip-Kap
Mosterd – Pickles
Cake

Chaumes
Druiven

ONTBIJT

MAANDAG
27 JUNI 2022

DINSDAG
28 JUNI 2022

Omelet

Confituur
Chocomelk

WOENSDAG
29 JUNI 2022

DONDERDAG
30 JUNI 2022

Platte kaas

Honing

MIDDAGMAAL

Minestrone
Cordon Bleu
Gegratineerde
bloemkool
Aardappelen
Pudding
Preisoep
Spaghetti
Bolognese
Kaas
Ijsje
Knolseldersoep
Steak
Tartaar
Frieten
Fruit
Bouillonsoep Brunoise
Kippenbil met curry
Rauwe witloog
Gebakken aardappelen
Chocomousse

AVONDMAAL

Eiersalade
Koekje

Fetaslaatje
Fruit

Kalfsworst
Café Liegeoise

Smoske
Meloen

Denksport
Ontrafel deze bloemen door de letters in een andere volgorde te zetten. De
hoofdletter geeft telkens de eerste letter aan.
1. aPietun

................................................

2. dalefieMje

................................................

3. Hiycatn

................................................

4. nekoSewulejk

................................................

5. lpTu

................................................

6. iGoladol

................................................

7. lLeei

................................................

8. rGbreea

................................................

9. lelblemtSueo

................................................

10. arNsic

................................................

11. oltjeoVi

................................................

12. omAnoen

................................................

13. oRso

................................................

14. rjAen

................................................

15. eiOrehdc

................................................

16. erSgni

................................................

17. Fseeria

................................................

18. rIis

................................................

19. venLaeld

................................................

20. bolZoemnen

................................................

Oplossingen vorige opgave: 1 vogel, tien - 2 handen, voeten - 3 haar, pluim - 4 duimen,
vingers - 5 man, muis - 6 lacht, lacht - 7 jong, oud - 8 ouden, piepen 9 ezel, steen - 10 steen,
been - 11 wegen, Rome - 12 wijn, man - 13 mond, hart - 14 klokje, tikt - 15 hart, mond
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