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VOORWOORD

Corona, we zijn al week zeven.

Bezoek zou toegelaten worden en even snel weer niet. Een politieke

beslissing die zeer snel teruggefloten werd onder druk van zorgverleners,

bewoners én familie.

Dat heeft mij en al de medewerkers deugd gedaan. De steun van

bewoners en van familie die elkaar al zolang op afstand ontmoeten. Dit

bewijst dat verstand komt met de jaren en dat familie zeer bekommerd is

om jullie gezondheid. Dat onzichtbaar beestje dat Corona heet, leert mij

dat ondanks alles onze bewoners op de eerste plaats staan, dat iedereen

daar zijn verantwoordelijkheid in wil nemen en dat iedereen graag wil

LEVEN.

En dan denk je, daar doen wij het voor!

Dat mag ons echter niet beletten om al na te denken over hoe wij, in de

hopelijk nabije toekomst, bezoek op een veilige manier welkom kunnen

heten. Hierover gaan wij samen met onze bewoners nadenken.

WZC Sint-Jozef is immers hun (t)huis en de bewoners zijn onze

voornaamste raadgevers. In een volgend krantje vertellen wij meer over

hoe onze bewoners deze corona-tijden beleven en kijken naar een veilige

toekomstige bezoekregeling.

Claes Jos

Directeur
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ONZEONZE

JJARIGENARIGEN

Op jouw verjaardagOp jouw verjaardag
mag je dansen, lachen en heelmag je dansen, lachen en heel

hard zingenhard zingen
Ga maar lekker genietenGa maar lekker genieten
van je cadeautjes, taartvan je cadeautjes, taart

en alle andere leuke dingen!en alle andere leuke dingen!
Misschien is het vandaag nietMisschien is het vandaag niet
jouw grootste dag. Als allesjouw grootste dag. Als alles

normaal is vieren we hetnormaal is vieren we het
dubbel zo hard.dubbel zo hard.

02/05 Thoke Meijlaers

02/05 Lea Slangen

03/05 Paula Maria Loos

06/05 Liza de Zwart

06/05 Mariette Vrijssen

06/05 Andre Vanveggel

07/05 Mia Swinnen

09/05 Mia Voets

10/05 Albert Meurs

10/05 Mia Verduyckt

12/05 Lisa Aerts

12/05 Pol Lemmens

13/05 Mia Timmermans

15/05 Maria Dexters

98 jaar

98 jaar

83 jaar

89 jaar

82 jaar

88 jaar

92 jaar

95 jaar

84 jaar

94 jaar

86 jaar

85 jaar

92 jaar

87 jaar
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Nieuw leven

Lynn, afdelingscoördinator van De Bemmert werd op 9 april voor het

eerst mama van zoontje Teun. Teun woog bij de geboorte 3kg650 en

alles gaat goed. Ze zijn inmiddels terug thuis. We wensen Jeroen en Lynn

nogmaals een dikke proficiat met hun flinke zoon!
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Attenties en post
Bedankt!

Dankjewel Flen Health nv

Zorgende handen zijn erg

belangrijk.

Flen Health nv bezorgde ons tubes

Flamigel

om goed zorg te dragen

voor onze zorgende handen.

Dankjewel!

Dankjewel

Delhaize Pelt

Dankbare ogen

met een twinkel…

Een hele doos lekkers

van de WERELDWINKEL!

Dankjewel

Gerard Alders voor de tablet
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Attenties en post
Bedankt!

Dankjewel

Breugelmennekes

Dankjewel

TIO Pelt voor de spatmaskers

Dankjewel

Binnenhof

Dankjewel

Vrijwilligers 't Riet
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Optreden

Optreden Maikel Morales

Op 9 april 2020 werden we verrast door Maikel Morales. Hij wilde graag

onze bewoners een hart onder de riem steken met liedjes uit de oude

doos. De zon schitterde hoog aan de hemel. We hebben ervan genoten!
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Optreden

Accordeon

Charlotte en Vincent,

twee jongeren

met HARTelijk talent

brengen zonnige

accordeondeuntjes

in onze hof.

Geweldig TOF!
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Ik wil mij graag even aan jullie
voorstellen. Ik ben Anja Deelkens, ad
Interim afdelingscoach van De Kolis en
’t Passantje. Ik ben gehuwd met Rudi,
chef slager in de Delhaize. En ik ben ook
mama van Rhune (6e middelbaar), Jakke
(4e middelbaar) en tweeling Thijme &
Briek (6e leerjaar). In dit artikel wil ik
jullie vertellen hoe ik als werkende
ouder van 4 kinderen de corona-
maatregelen beleef in mijn gezin.

Toen op 12 maart 2020 de boodschap kwam dat de scholen tijdelijk dicht
gingen door het coronavirus sprongen er thuis 4 kinderen een gat in de lucht.
Ze dachten dat het vakantie was en dat ze nu lekker konden ‘chillen’, zoals zij
dat zeggen. Ook als ouder dacht ik toen dat het allemaal zo’n vaart wel niet zou
lopen en dat er op deze beslissing snel zou teruggekomen worden. Mijn
studenten van het middelbaar konden zich wel bezig houden met wat
schooltaken, film kijken en lezen maar al snel kwam ook het besef dat ze hun
vrienden en vooral hun liefjes niet meer konden zien. Bij de twee jongsten
sloeg de verveling al snel toe en ze lieten elkaar niet met rust, met als gevolg
regelmatig telefoontjes op het werk en moest ik vanop afstand kleine ruzies en
akkefietjes oplossen.
Op zeker moment dachten mijn man en ik: ‘Dit moet beter. We moeten hen wat
meer structuur en regelmaat geven.’ En dus ligt er nu elke morgen een lijstje
met huishoudelijke taken klaar om de kinderen nuttig bezig te houden. Dit is
ook fijn voor ons want als we ’s avonds uitgeput terugkomen van het werk
moeten we niet meer alle rommel opruimen. De eerste week hoorden we wel
wat gemor bij de kinderen, maar daarna ontpopten ze zich tot echte ‘klussers’.
Als ouders hebben we wel moeten leren om de lat niet te hoog te leggen en
hebben we moeten aanvaarden dat de kinderen de taken ook op hun manier
doen. Zo waren de patatjes wel geschild als we thuis kwamen, maar hing er
hier en daar soms nog wel een beetje schil aan.

De tuinmeubelen en het terras werden afgespoten met de hogedrukreiniger,
maar met water spelen was zo leuk dus dat liep ook weer even uit de hand.
Maar ze doen wel hun best. De oudste probeert zelf ook al eens iets op tafel te
toveren dat verrassend lekker is.

Werkende ouders in Corona tijden
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Op deze manier is er ook tijd over voor leuke dingen ’s avonds en in de
weekends, zoals gezelschapspelletjes en petit-beurre-koek maken voor de oma’s
en opa’s die we dan met de fiets aan de voordeur gaan afzetten.

Eigenlijk lukt het allemaal vrij goed en zijn mijn kinderen echte ‘plantrekkers’
geworden. We hebben het redelijk voor elkaar als werkende ouders met
thuisblijvende kinderen. Ze hebben dan misschien niet de leerstof gehad die ze
normaal op school gekregen zouden hebben, maar we hebben onze kinderen
wel andere belangrijke dingen kunnen bijbrengen die ze voor de rest van hun
leven meedragen. En dat is toch ook belangrijk!

Toch kreeg ik zelf even moeilijk toen werd aangekondigd dat de scholen na de
Paasvakantie les gingen geven via de computer. ‘Allemaal leuk en aardig, maar
hoe krijg ik mijn 4 kinderen op hetzelfde uur achter hun laptop terwijl mijn man
en ik op ons werk zijn?’ vroeg ik mij af. Ook zitten we met het probleem van 4
kinderen en maar 3 laptops in huis. Die eerste preteaching-schooldag wilde ik
eigenlijk liever even geen afdelingscoach in WZC Sint-Jozef zijn, maar gewoon
een moeder die haar kinderen kan helpen en er voor hen zijn, gewoon thuis.
De hele voormiddag maakte ik me zorgen of ze wel op tijd achter hun computer
zouden zitten en wel goed zouden opletten. Wat als dit niet lukte en ze al
meteen een achterstand zouden hebben vanaf de eerste dag ? Na de les kreeg ik
gelukkig een positief telefoontje om te zeggen dat het leuk was en dat alles
goed was gegaan. Ook zijn ze blij hun vriendjes en de meester/juf nog eens te
zien op scherm. Maar 2 uur stil zitten was toch wel genoeg.

Elke dag opnieuw sta ik er weer van te kijken hoe snel mensen zich aanpassen in
deze corona-tijden. Ik hoor van veel mama-collega’s dat het steeds weer
puzzelen en plannen is om werk en gezin goed op elkaar af te stemmen… en dat
is nu nog meer dan anders. Maar toch zijn we als zorgverleners allemaal ook fier
op ons beroep en willen we op de eerste rij staan om het onze bewoners naar
hun zin te maken…

Ook al is dat soms wel eens ten koste van ons gezin. We zijn er graag voor jullie!

Werkende ouders in Corona tijden
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De week van de valpreventie

Week van de valpreventie (20 - 26 april)

Een week lang hebben we aandacht geschonken aan valpreventie, want we

kunnen een val beter voorkomen dan genezen. Er zijn vele risico's die een

val in de hand werken. Daarom is het belangrijk om te weten wat deze

risico's zijn en hier rekening mee houden.

1. Evenwicht, spierkracht, mobiliteit: Blijf in beweging, want rust roest!

2. Medicatie: Probeer het gebruik van verschillende medicijnen te

beperken (vanaf 4 verschillende medicijnen is je valrisico al enorm

verhoogd).

3. Duizeligheid: Verplaats je niet als je duizelig bent. Sta niet meteen op,

maar wacht even in zit en kijk recht voor je uit bij het rechtstaan.

4. Zicht: Zorg voor voldoende verlichting en een goede bril.

5. Voeten en schoeisel: Verzorg je voeten goed en laat wondjes meteen

verzorgen. Een goede en veilige schoen kan je vastmaken en omvat je

voet volledig, dus zeker ook de hiel.

6. Omgeving: Laat niets rondslingeren op de grond en leg geen kabels

op de grond.

7. Gedrag: Vermijd roekeloos gedrag (bv. iets van de grond rapen als je

weet dat dit geen goed idee is) en gebruik je loophulpmiddel veilig en

correct.

8. Valangst: Als je extreem bang bent om te vallen, ook al ben je fysiek

prima in orde, kan dit je leven in de negatieve zin beïnvloeden, zowel op

lichamelijk, geestelijk als sociaal vlak. Praat hier over en wij helpen jou

verder.

Deze speciale week zijn er verschillende activiteiten op poten gezet om

valpreventie in de kijker te zetten. Sfeerbeelden van deze initiatieven vinden

jullie bij de foto’s van de verschillende afdelingen (valpreventie quiz,

rolstoelkeuring en rollatorpoets, beweegactiviteiten, fruitsla, …).
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De week van de valpreventie

Bewegen inzetten in strijd tegen dementie

Beweging helpt om het optreden van dementie uit te stellen en mensen

met dementie gezonder te houden. (Wat goed is voor het hart is ook

goed voor de hersenen.)

Bewegen zorgt er ook voor dat mensen langer fit blijven en fysiek

minder snel afhankelijk worden van anderen. (Spieren die je niet meer

gebruikt, raak je kwijt.)

Bewegen verbetert daardoor de kwaliteit van leven.

Op alle afdelingen werd er wel iets

gedaan rond de week van de

valpreventie. Op 't Gehucht werd

er volop gesport. Op De Kolis werd

er dan weer een Quiz

georganiseerd.
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't Gehucht

De ronde van ’t Gehucht

Wij fietsen

de ronde van ’t Gehucht.

ZUCHT
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't Gehucht

Gangwandeling

Wij wandelen

langs deuren en ramen

door gangen met baren

Wij maken

een gangwandeling

in afwachting

SAMEN
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't Gehucht

Klein Gebed

EEN KLEIN GEBED

bidden wij

hoop, moed en kracht

Een klein gebed

voor jou en mij

(S)Amen
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De Bemmert

Lentehoedje

Met ons lentehoedje op

genieten wij volop!

Het hoedje staat ons leuk,

‘t Is maf.

Alleen voor jullie

nemen we het af!
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De Bemmert
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De Bemmert

Rolstoelkeuring en carwash

Er werd goed gelachen bij onze jaarlijkse rolstoel- en rollatorkeuring.

Hierbij wordt nagekeken of alles nog goed werkt. Daarna mag iedereen

aanschuiven (en helpen) bij de rolstoelcarwash!
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't Passantje

Paaseierenzoektocht

Vijgen na Pasen kan je het niet noemen, maar toch hebben we enkele

dagen na Pasen op ’t Passantje nog een Paaseieren-zoektocht

georganiseerd. Het spannende was dat we op de hele afdeling eieren

mochten zoeken en het plezante eraan was dat er op de achterkant van

elk ei een vraag stond. Het antwoord op de vragen mochten we op een

vooraf gekregen bundeltje met allerlei opdrachten invullen. Het was een

Paaseieren-zoektocht met een vreemd corona-sfeertje: Ieder op zich en

toch samen!

Ook de bewoners van De Kolis kunnen dit beamen, zij hadden de eer om

deze zoektocht al te doen met Pasen.
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't Passantje

Een pakkend momentje op ‘t Passantje

Na meerdere keren de vraag gekregen te hebben van enkele bewoners om

eens een liedje te zingen, dacht ik, waarom ook niet! Het is een droevige tijd

en we kunnen het dan maar beter zo gezellig mogelijk maken. ‘Vooruit, het

is goed. Morgen om 17u00 in de eetruimte,’ zei ik tegen de bewoners.’ De

volgende dag was iedereen dan ook goed op tijd. Clara was zelfs een half

uur te vroeg want ze wilde graag op de eerste rij zitten! Stoelen en zetels

werden netjes op anderhalve meter afstand gezet. Tijd om samen te klinken

met een glas rode wijn! En toen heb ik het nummer ‘samen zijn’ van Willeke

Alberti gezongen. Een heel toepasselijk lied in deze coronatijd.

Samen zijn
Is samen lachen, samen huilen
Leven door dichtbij elkaar te zijn
Samen zijn
Is sterker dan de sterkste storm
Gekleurder dan 't grauwe om ons heen
Want samen zijn
Ja, samen zijn
Dat wil toch iedereen

Dit was een pakkend moment voor ons allemaal. En er zijn ook wel wat

traantjes gevloeid. We sloten af met lekkere ‘troostende’ maaltijd: nasi

goreng met spiegeleitjes, helemaal zelfgemaakt! Het was een fijne

namiddag en ik denk dat de bewoners van ’t Passantje ervan hebben

genoten.

Kristel,

Zorgende hand op ’t Passantje
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't Passantje

Groep-chatten met familie op ‘t Passantje

Op ’t Passantje leerden we de voorbije weken

zelfs video-bellen met verschillende

familieleden tegelijk. Een hele belevenis!

NOOIT TE OUD OM TE LEREN!

‘Dag lieve schatten!

Gaan we gezellig

groep-chatten?’

Nieuw-Zeelands skypegesprekje

Op deze foto zie je Mariette die aan

het skypen is met haar dochter die

in Nieuw-Zeeland woont. Dit

gesprekje vond ‘s morgens om

11u00 plaats. In Nieuw-Zeeland was

het toen 21u00. Zowel Mariette als

haar dochter hebben enorm

genoten van dit skype-momentje

samen!.
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't Riet

Bakken op ‘t Riet

In ons

geborgen

carrouselletje

bak ik

een lekker

dankjewelletje!

Lea opsmukken voor ‘t PLT magazine

Hier zie je hoe we Lea mooi opmaken voor de fotograaf die een foto

komt trekken voor PLT magazine van de gemeente Pelt. Een kort

artikel met afco Heidi en bewoonster Lea van ’t Riet verschijnt in mei

2020. Hou het in de gaten!
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't Riet



25

Cafetaria

Café ‘Voor Jan en Alleman’ opnieuw open voor bewoners

Vanaf 21 april is café 'Voor Jan en Alleman' opnieuw open voor onze

bewoners zodat jullie weer met volle teugen kunnen genieten van een

drankje in de cafetaria of op terras. Omwille van de corona-maatregelen

werken we met een drankenkaart per bewoner en richten we de ruimtes

zo in dat de social distance van 1,5 meter gegarandeerd blijft.
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De Buurt

Wij zijn en blijven voor jullie in de buurt!

Ook al is de deur van dagopvang De Buurt op slot, toch willen wij als

team ons best doen om onze genieters vanop afstand mee te laten

genieten. Dat is steeds ons doel voor alle genieters in deze coronatijd.

Naast de buurtkrantjes en telefoontjes zorgde de paashaas ook voor de

genieters een hele mooie verrassing. Chocoladehazen pronkten op een

lege tafel. Ons volgend buurtkrantje net gedrukt en wij door onze

voorraad postzegels heen. Zo kreeg ik, Carine, de kans om de taak van de

paashaas over te nemen. Gewapend met adreslijst op afstandsbezoek!

Wat ik mocht ervaren waren blije, contente en verraste gezichten. Lieve

en geruststellende woorden. Nieuwsgierige en bezorgde vragen.

Afstandskussen en knuffels. Maar ook die ene vraag: "Wanneer mag of

kan ik terug komen?" Het heeft mij letterlijk en figuurlijk stil gemaakt. DIE

vraag heeft nog geen antwoord. Eén antwoord heb ik wel: Er heerst een

grote verbondenheid onder elkaar en……. we missen elkaar. Dankjewel

allemaal voor dit cadeau, hier doe ik het voor!

Carine
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De Kolis

Kijk ons eens...

Ik zit toch FIT

en in BEWEGING!
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't Rozeke

Geluk zit in

kleine dingen…

ook op ’t Rozeke!
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't Rozeke

Is het nu krantlezen, een

kruidwoordraadsel, een brief

schrijven, bewegen of op het

terras zitten. Hier worden wij

GELUKKIG van.
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Spatmaskers Rien

Een hartverwarmend weetje

Wist je dat Rien Van Roey, zoon van woonzorgcoördinator Leen

Plessers, zich verdienstelijk inzet voor zorgmedewerkers in deze

coronacrisis? Onlangs hoorden we hem op radio 2 vertellen dat hij

thuis in zijn werkatelier spatmaskers maakt en er verscheen ook

onderstaand artikel op de VRT NWS website.

17-jarige maakt spatmaskers voor moeder in WZC Sint-Jozef: "Ik wil
dat ze veilig kan werken in het woonzorgcentrum"

Rien Van Roey is gestart met het 3D-printen van mondmaskers. Hij wil
daarmee zijn moeder helpen die in een woonzorgcentrum werkt.
Samen met een vriend wil hij zoveel mogelijk spatmaskers maken voor
de zorgwerkers die ze broodnodig hebben.
Pluspapa Luc Van Gorp, die zelf voorzitter is van de Christelijke
Mutualiteit, was verrast toen hij zag waar Rien mee bezig was. "Ik
wist wel dat er op die manier maskers geprint worden, maar ik wist
niet dat Rien er ook mee bezig was. Hij wilde het pas tonen wanneer
hij helemaal klaar was en hij de maskers kon weggeven."
Volgens Luc is het niet verwonderlijk dat Rien zich op deze manier
nuttig wilt maken. "Hij kent iets van techniek", begint Luc. "Bovendien
werk ik bij de CM en zijn moeder in de zorg, dus hij hoort de vele
verhalen van organisaties waar het nu verschrikkelijk hard werken is.
Dat zal hem hebben aangezet om zelf zijn steentje bij te dragen. Dat
jongeren zo hun creativiteit en kennis inzetten, vind ik
hartverwarmend."
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Spatmaskers Rien

Rien bracht zijn eerste lading zelfgemaakte spatmaskers naar Sint-

Oda. Hij had in de krant gelezen dat daar een uitbraak van

coronabesmettingen was en dat men er dringend nood had aan

beschermingsmateriaal. Hij mocht de maskers zelf overhandigen aan

Lut Smeets, algemeen directrice. Zij was er alvast erg blij mee. En ook

voor WZC Sint-Jozef heeft Rien een voorraad spatmaskers klaar!

Nog enkele weetjes over Rien

Wisten jullie dat Rien hier enkele jaren geleden ook vakantiewerk

deed bij onze technische dienst? Misschien herinneren sommigen

onder jullie hem nog wel als de jongen die bij hoge zomerse

temperaturen op het dak van het woonzorgcentrum met de

kiezelsteentjes in de weer was.

En wisten jullie ook dat Rien ervoor zorgt dat jullie iedere week van

een nieuwe fotoreeks kunnen genieten op intern televisiekanaal 73 in

ons woonzorgcentrum?

Langs deze weg willen we Rien hartelijk bedanken voor zijn

jeugdige inzet!
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't Heike

Kettingbrief ‘t Heike

Het is zo fijn als ze je post komen

brengen, je een mooie foto ontdekt

met bijhorende brief en nog een

cadeautje waarin een mooie ketting

zit. Dan besef je nog eens dat ze je

zeker niet zijn vergeten.

Ik kreeg

een mooie ketting

en een brief.

Wat lief!

Zo blij met m’n

KETTINGBRIEF!

Zonnig bewegen

Wat zit ik met dit zonnig

weer

toch achter de gordijnen

Ik wil bewegen want ik mag

op deze magnifieke dag

de zon toch niet voor

noppes laten schijnen.



33

't Heike

Hippe nagels

Oh, wat kleurig

en zo fleurig!

Ik ben niet meer sip.

Mijn nagels zijn bloedrood

én hip!
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't Klooster

‘t Kloostercafé

Groene vingers

en toffe ideeën

van bewoners en medewerkers

monden uit tot

een bloemrijke binnenkoer

en een levendig

kloostercafé!
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't Klooster
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't Zand

Een grappig momentje

Toke en Jenneke van ’t Zand genieten van het heerlijke lentezonnetje.

Ze gaan lekker languit! Kijk maar eens hoe zalig ze met de benen

omhoog liggen. Toke had alleen verkeerd ingeschat hoeveel hoger

haar rollator was ten opzichte van die van Jenneke… en dus had ze

wel wat hulp nodig om erop en eraf te geraken. Een heel hilarisch en

grappig momentje!

We zwieren met een zucht

onze benen in de lucht

tot we plat liggen

van het lachen!
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't Zand

Onze kapsels zitten op en top!
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Corona weetjes

Een chocolade-weetje

Carole werkt op ’t Rozeke als begeleidster ‘wonen en leven’, daarnaast
studeerde ze ook af als diëtiste. Zij bezorgde ons volgend interessant
weetje.

Heb je nog pure chocolade over van Pasen? Wist je dat pure chocolade

veel zink bevat? Zink gaat het verlies van eetlust door ouder te worden

tegen, dit noemen ze ‘anorexia of aging’. Nog een goede reden om

chocolade te eten!

Zorgbib-weetje

Ken je de Zorgbib van het Rode Kruis al? De Zorgbib werkt ook bij ons.

Via je begeleider wonen en leven kan je vragen naar leesboeken,

kijkboeken, CD’s… De moeite waard als je eens iets nieuws wilt

ontdekken!
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Corona tekstje

Leven in coronatijden

Het valt niet uit te leggen,

hoe alles nu moet gaan.

Iedereen heeft iets te zeggen

over hoe we stil moeten staan.

We moeten samenwerken,

even knuffelen in ons hoofd.

We moeten nu aan anderen denken

tot het virus is gedoofd.

Blijf dus even in uw kot,

gebruik die telefoon wat meer.

Denk nu aan anderen hun lot,

feesten doen we later weer!
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Quarantaine als bezinningstijd

We zitten samen al weken in quarantaine om onszelf en anderen te
beschermen tegen dat vreselijke coronavirus. De overheid neemt
maatregelen. We moeten afstand houden, handen wassen, mogen geen
bezoek meer ontvangen, … Het is nu eenmaal zo. We moeten ons ernaar
schikken, voor ieders bestwil. En we kunnen er dan ook maar beter het
beste van maken. We moeten er samen door.

Misschien kunnen we deze quarantaine-tijd ook gebruiken om even stil te
staan? Misschien kunnen we er samen iets uit leren? Misschien leer je jezelf
wel beter kennen? Misschien beseffen we nu weer wat echt belangrijk is?
Misschien zie jij, ondanks alles, ook hele mooie dingen gebeuren in de
samenleving, in je familie en in ons woonzorgcentrum? Misschien kan dat
virus mensen ervan bewust maken dat het misschien toch beter is om
anders te gaan leven? Misschien besef je weer wat gemis en hoop voor jou
betekent? Misschien put je wel kracht uit de solidariteit, de attenties, de
post of hoopvolle skypegesprekjes? …

We schotelen jullie alvast enkele vragen voor om eens over na te denken.
Misschien is het een idee om het hierover ook eens samen te hebben met
jullie begeleider ‘wonen en leven’ tijdens een (groeps)gesprekje of kunnen
de vragen dienen als gespreksonderwerp met een zorgmedewerker of
medebewoner? Of misschien wil je gewoon in alle stilte op je kamer even
stilstaan bij deze vragen? Aan jou de keuze!

Even stilstaan…

• Hoe beleeft jij deze vreemde corona-tijden?
• Wat leer je deze dagen over jezelf, je naasten en de wereld?
• Wat ga je anders doen na de quarantaine?

Als je denkt dat alles tegenzit, denk dan
opnieuw.
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Gedicht

De wereld van nu

in deze wereld sta ik stil
waar het tasten in het donker de honger stilt

de dagen geveild
thuiswerken vereist

en de hoop in een labyrint is verzeild

in deze wereld
waar mondkapjes en siliconenhandschoenen

een trend zijn
hamsteren een hype

contact met mensen ander halve meter
op zij of achteruit

raak ik eenzaam in deze tijd

in deze wereld
gaat de flow van negatief naar positief

alleen is het nieuwe samen
waar saamhorigheid een ieder leidt

de zorg-bekwamen helden zijn
in deze wereld verlang ik naar

toen handen schudden nog normaal was
zonder woorden je zoenen gaf

toen we elkaar nog omhelsden op straat
aanraken vrij was en gekrioel geen schande bracht

hier sta ik stil

– Lily Monori van Dijken
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Eetbare tuin

Bezige bijen in de eetbare tuin

In onze eetbare tuin zijn bezige bijen gesignaleerd!

Solitaire insecten als bezige bijtjes. Ze kruipen in ieder potentieel gaatje

om het te verkennen. Wanneer het gaatje hun goedkeuring draagt,

gaan ze er opnieuw achterstevoren in om eitjes te leggen. Dan gaan ze

op zoek naar stuifmeel en andere droge voedende bestanddelen om het

gaatje met de eitjes af te dekken.

Ook Hilde is weer hard in de weer in de tuin zodat jullie met het mooie

weer volop kunnen genieten en rondkijken. Een aardbeienhoekje,

bloeiende voorjaarsbloemen, bloembollen planten, pompoenen, zaaien

en planten, … Er is weer heel wat werk aan de winkel. En ook enkele

bewoners steken een handje toe.
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Sudoku
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Mandala kleuren

Mandala kleurplaten zorgen voor ontspanning en brengen rust voor

jong en oud. Ze helpen ons om te focussen. Laat je helemaal gaan en

kleur ze in!
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Woorzoeker
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Pastoraal

Gebed voor de Heilige Rochus

Op een raam van De Zandberg troffen wij een mooi en toepasselijk
gebed aan voor de Heilige Rochus, dat wij hier graag met jullie delen.

Heilige Rochus,

Gij hebt met zoveel edelmoedigheid

en liefde de pestlijders verzorgd.

Verscheidene malen verleende God U

zieken die opgegeven waren te genezen

met het kruisteken.

Met groot vertrouwen richten we ons tot U

en vragen U: spreek voor ons ten beste bij de Heer

om verbetering, genezing te bekomen

in zware ziekte, zo God het wil.

Bewaar ons voor besmettingen en epidemieën.

Kom ons ter hulp in de ziekten van het lichaam,

maar ook in die van de ziel.

Met groot vertrouwen vragen we U:

bescherm ons tegen bliksem en onweer.

Heilige Rochus, bid voor ons.
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We gedenken onze overledenen

van de afgelopen weken:

Waar j’ ook bent, ik zou ’t
niet weten
niet in tijd of afstand te
meten
ik heb je bij me, diep in mij
daarom ben je zo dichtbij.

Anna Peeten

° 7 juli 1923

+ 19 april 2020

WIJ GEDENKEN




