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Terugblik
In mei werd moederdag gevierd.
Onze mama's hebben heel wat in hun mars, ze werden daar door de
pastorale werkgroep op gepaste wijze op gewezen.
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Terugblik

In de Pendel werden onze vrouwelijke bezoekers in de watten gelegd.

Ook op de andere afdelingen werden de dames verwend.
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Vaderdag
Op 12 juni vieren we naar jaarlijkse traditie onze vaderkes. Maar we
vroegen ons af: waar komt vaderdag vandaan?
In 1909 introduceerde Sanora Smart Dodd vaderdag in Washington. Haar
vader was een veteraan uit de Amerikaanse Burgeroorlog. Door de dood
van zijn vrouw op het kraambed, stond hij alleen voor de zorg van zijn zes
kinderen. Sanora besloot, toen zij volwassen was, het
doorzettingsvermogen van haar vader onder de aandacht te brengen
naar voorbeeld van moederdag dat was geïntroduceerd door Anna Jarvis.
Op 19 juni 1910 vond de eerste vaderdag plaats in Washington. De
feestdag ter ere van de vaders sloeg aan. In 1972 erkende president
Nixon officieel vaderdag.
Vaderdag sloeg over naar Europa. In België werd het idee voor vaderdag
in de jaren 30 omarmd, al viel de dag toen nog in oktober. In 1948 werd
besloten om ‘in navolging van Amerika’ de dag te verplaatsen naar juni.
Oktober zat te dicht op feestdagen als Sinterklaas en Kerstmis, waardoor
vaderdag ondergesneeuwd raakte. Bijna over de hele wereld wordt
vaderdag gevierd op de derde zondag van juni, maar in België is vaderdag
een week eerder.
We vroeger onze bewoners hoe bij hen vaderdag gevierd wordt of werd.

Lionel: Ik ging elk jaar op bezoek in de namiddag, we gaven dan een
cadeau en aten lekkere taart! Dit was altijd een echte familiedag waar ik
heel hard van genoot.
Michèle: Ik kocht voor mijn papa elk jaar een praktisch cadeau,
bijvoorbeeld een pyjama en dan ging ik op bezoek om hem dit af te
geven.
Annie: Bij ons vierden we dit met het hele gezin, samen met mijn mama
en mijn broers. We dronken dan altijd een aperitief, we aten een menu
met een glaasje wijn erbij en als dessert was er elk jaar taart. We gaven
een cadeau aan mijn papa dat mijn mama gekocht had.
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Maria Paula: Vaderdag werd bij haar thuis niet echt gevierd omdat haar
man dit niet persoonlijk genoeg vond. Ter compensatie vierden ze de
verjaardag van haar man dubbel en dik.
Zoon van Carlos: Vaderdag is de dag om vader te verwennen
met zijn favoriete pralines: Leonidas.
André: Toen André nog thuis woonde werd vaderdag
gevierd door samen met het gezin te gaan eten.
Dochter van André: Papa is een papa die graag zijn kinderen
ziet. Ook zijn overleden vrouw Rosita was zijn grote schat. Hij
heeft zijn ganse leven gedaan wat hij wou, hij is altijd zelfstandig
geweest en kon niet tegen commanderen.
Dochter van Jean Paul: Meestal aten we
barbecue en zaten we allemaal samen in de tuin.
Een goed stuk vlees is altijd lekker. Met bier of
wijn kunnen we pa/opa/Paul niet plezieren, maar
wel met veel zoet. Een groot stuk taart is ons
dessert.

Chris: Chris dacht spontaan aan haar man, ze nodigde dan alle kinderen
thuis uit voor een lekker etentje en hij kreeg als cadeau altijd wat
rookgerief.
Erna: Zij weet nog goed hoe ze vroeger
haar vader vierden. Iedereen werd
uitgenodigd thuis door haar mama.
Traditiegetrouw werden ze eerst
verwend met een koud voorgerechtje:
een lekkere salade vergezeld met een
eitje, salami en paté. Daarna werden de
magen gevuld met konijn, patatjes en
bijhorende groentjes. Bij de koffie
waren er lekkere eclairs. Daarna gingen
de mannen kaarten en zaten de
vrouwen gezellig samen om wat te
kletsen over mode enz…
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Vrijwilligersfeest
Op 6 mei vierden we onze vrijwilligers met een vrijwilligersfeest om hen
te bedanken voor het mooie werk dat ze verzetten voor onze organisatie,
bewoners en bezoekers.
Het was nu onze beurt om onze 59 vrijwilligers te verwennen met een
kopje koffie en een heerlijk stukje biscuittaart.
Nogmaals een dikke merci aan al onze vrijwilligers!!
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Pastoraal
nieuws
De meimaand is alweer verstreken. In juni beginnen we uit te kijken naar
de zomer… een nieuwe zomer en tegelijk een zomer als vanouds… We
laten de zon alvast schijnen in ons hart!

Er moeten mensen zijn
die zonnen aansteken,
voordat de wereld verregent.
Er moeten mensen zijn,
die ons verwarmen
en die in een wolkeloze hemel
toch in de wolken zijn
zo hoog,
ze springen touwtje
langs de regenboog.
Er moeten mensen zijn
die op het grijze asfalt
in grote witte letters
LIEFDE verven.
Mensen die namen kerven
in een boom
vol rijpe vruchten
omdat er zoveel anderen zijn
die voor de vlinders vluchten.
Weet je,
er moeten mensen zijn,
die bellen blazen
en weten van geen tijd
die zich kinderlijk verbazen
over iets wat barst
van mooiigheid.
Bij dát soort mensen wil ik horen
die op het tuinfeest in de regen BLIJVEN dansen,
ook als de muzikanten al naar huis zijn gegaan
de muziek gaat DOOR
de muziek gaat DOOR
en DOOR.
Toon Hermans
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Op 12 juni zetten we alle vaders in de bloemetjes op vaderdag!

Mijn vader en ik
liepen langs de zee.
We keken naar de golven
die rolden aan en liepen terug,
altijd opnieuw...
Er vlogen meeuwen boven het water
soms gingen ze op de golven zitten
dan lieten ze zich wiegen.
Mijn vader zei:
“Er is haast niets mooier dan de zee.”
Ik dacht; als we morgen in het bos wandelen,
dan zegt hij:
"Er is haast niets mooier dan een boom."
Soms denk ik:
"Er is haast niets mooier dan een vader."
In naam van de pastorale werkgroep wens ik alle vaders onder jullie
een heel dikke proficiat!

SAMEN VIEREN IN JUNI:
Dond. 2 juni: eucharistieviering voor Pinksteren met priester John
Dond. 9 juni: gebedsdienst voor Vaderdag met diaken Curd
Dond. 16 juni: Sacramentsdag
Dond. 23 juni: gebedsdienst met diaken Kris
Dond. 30 juni: gebedsdienst met diaken Curd
Graag tot één dezer dagen,
Lieve
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Heropstart activiteiten
Na twee jaar alle activiteiten noodgedwongen on hold te zetten, kunnen
we eindelijk terug een nieuwe start nemen!
De voormiddagactiviteiten komen stilaan terug op gang, er wordt een
optreden voorzien en we kunnen opnieuw activiteiten volgen
buitenshuis.
In de werkgroep wonen en leven beschikt ieder lid over eigen talenten
en competenties waaruit mooie initiatieven kunnen gerealiseerd worden.
Tijdens een woon-leef overleg kwam het idee om van start te gaan met
projectweken die gekoppeld zijn aan deze talenten. In april vond de
valpreventieweek plaats en in mei ligt de focus op de kapelletjestocht.
Hieronder wat foto's rond de activiteiten van de valpreventie.
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Vervolgens laten we ons in de maand juni verwennen tijdens
verschillende wellness/beautydagen.
Elke bewoner die er behoefte of interesse in heeft, zal ofwel individueel
of in groepsverband aan bod komen. Els, Deborah, Fran en Lindsy zullen
de wellness/beauty begeleiden. Hetzij op hun eigen afdeling of als
ondersteuning op een andere afdeling. Dit kan in de voormiddag alsook
in de namiddag.
Dit zorgt ervoor dat de wellnessmomenten zich niet specifiëren op 1
maar op alle afdelingen.
We wensen alle bewoners met interesse veel relaxerende momenten toe!
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Jarigen

Bewoners

Medewerkers

02 Vanheuverbeke Annie
02 Labeeuw Andrea
03 Driessens Nadine
06 Declercq Rosa
07 Beerland Gilbert
11 Vanrobays Bernice
13 Decock Anita
13 Dendievel Raïce
13 Loncke - Reyntjens
16 Vanhonacker Esther
19 Cottyn Andre
20 Alliet Laurent
24 Corniquet Daniël
26 Thoma Maurice

11 Waeles Brenda
11 Van Hauwaert Stéphanie
13 Remmerie Stefanie
13 Desicy Tatjana
13 Aernoudt Kim
17 Vandermeulen Paulien
19 Bradt Sharon
28 Faes Tamara

Welkom
Welkom aan
Viaene Eric
De Graeve Jeanne
Decraene Christiane
Van Enys José
Honoré Christine
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Spelletjespagina
De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle
richtingen in de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen.
Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende letters vormen achter
elkaar gelezen de oplossing.
AANRECHT
ACHTERBALKON
BITTER
BREIEN
CANADA
CEDER
CLAIM
COMFORT
EIROND
EMBRYO
EUREKA
FRAME
HANDCREME
HAVIK
HEETHOOFD
HETZE
INSIDER
INTEGREREN
LOGISCH
MESJE
NAJAAR
NUANCE
SNERT
TEPEL
THEMA
VITESSE
VOLUME
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