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herfst

vallende bladeren groot en klein

in allerlei kleuren

hoe mooi kan het zijn

hoorbaar loop ik

door bergen bladeren van prachtige kleuren

het klinkt als muziek in mijn oren

eik en den, populier en es

het proces zet zich door

bladeren gaan dood

en worden voedsel voor nieuw leven

aandachtig wordt het gevormd

door zon, wind en regen

in stilte wordt opnieuw iets geboren

het gaat niet verloren maar komt weer tot

leven

najaar 2021
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De herfst is voor heel wat mensen het favoriete seizoen om de
natuur in te duiken.

De gekleurde blaadjes die van de bomen dwarrelen...
paddenstoelen die overal tevoorschijn komen,

eekhoorntjes die door het park huppelen,
vogels die hun kostje bijeen scharrelen...

Kortom: er valt van alles te zien, te rapen en te beleven.

Het herfstseizoen associëren velen onder ons ook met wandelingen
over een tapijt van gevallen bladeren.

Maar waarom vallen de bladeren van de bomen in de herfst?

Hoe lager de temperatuur, hoe eerder het proces van
bladverkleuring begint en hoe sneller het ook verloopt.

Wanneer de herfst overgaat naar de winter worden de dagen ook
elke dag een stukje korter.

Zonlicht is een bron van voeding voor onze bomen.
Als de zon minder uren schijnt, kunnen onze bomen niet meer

voldoende energie aanmaken om hun bladeren groen te houden.
Daarom schakelen ze over op wintermodus.

Daarbij nemen de bomen alle energie uit hun bladeren terug op in
hun interne voorraad.

Op dat moment maken ze ook een bepaald zuur aan wat voor een
kurklaagje tussen de takken en de bladstelen zorgt.

Daardoor kunnen er geen sappen meer naar de bladeren stromen
en beginnen ze te verkleuren.

Van groen naar geel, oranje tot rood en uiteindelijk bruin;
allemaal fraaie herfstkleuren.

Niet later vallen ze dan ook naar beneden.
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Welkom

De bewoners van de kortverblijf kamers
vermelden we hier niet, gezien het verloop van

die bewoners heel groot is.
Desalniettemin heten wij ze ook van harte

welkom !!!

Er zulen altijd handen zijn,
die je wilen dragen.

En armen war je veilig bent,
en mensen die je zonder vragen,

zegen dat je WELKOM bent !

Ton Hermans

In de maanden juli, augustus en september mochten
wij volgende bewoners welkom heten:

Veel leesplezier
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IN DE KIJKIN DE KIJKERERjjarigarig

JARIG in OKTOBER

2 oktober mevr. Bogaerts Henriëtte
3 oktober mevr. Hermans Louise

4 oktober Zr. Alberta Mantels
5 oktober mevr. Ksiezarczyk Josefa

6 oktober mevr. Bortels Rosa
11 oktober mevr. Vandenhoudt Maggy

12 oktober dhr. Menten Valère
13 oktober dhr. Castro Etienne en dhr. Jans Miel

14 oktober dhr. Kempeneers Louis (100 jaar)
15 oktober mevr. Geladi Maria
16 oktober mevr. Leijnen Hilda
17 oktober dhr. Guisson Joseph

20 oktober mevr. Vanwetswinkel Maria en dhr.
Vandepoel Fransiscus

21 oktober mevr. Thewissen Fina en mevr.
Misotten Mariëtte

26 oktober dhr. Suijmers Arthur en mevr. Esters
Eugenie

27 oktober dhr. Leyssens Roger
31 oktober mevr. Paredis Maria

JARIG in NOVEMBER

1 november mevr. Schepers Nelly
5 november dhr. Cartenstadt Simon en mevr.

Provenzano Tina
7 november mevr. Hollanders Mia
8 november dhr. Piccard Gerard

11 november mevr. Goffings Elza, mevr. Luts
Gerda en mevr. Corthoudts Roza

17 november mevr. Lodewijcx Maria
18 november mevr. Vandewiel Lydia en mevr.

Reners Juliëtte
20 november mevr. Van den Bossche Elza en dhr.

Vanvoorden Paul
21 november dhr. Geuns Marcel, mevr.

Philippaerts Jeanne en mevr. Ramaekers Alice
23 november dhr. Smitt Peter

24 november mevr. Celen Mariëtte
27 november Zr. Liesbeth Jossa

29 november mevr. Vankriekelsvenne Marie-José

JARIG in DECEMBER

1 december dhr. Bams Pieter
5 december mevr. Kolkman Anne

december mevr. Vandebosch Helena
2 december dhr. Lemmens Frans

3 december dhr. Hermans Clément
5 december mevr. Truyers Marie en mevr. Jacobs

Alberte
8 december mevr. Ay Zuleyha, dhr. Maes Joannes

en mevr. Froyen Paula
21 december mevr. Daerden Fina

23 december mevr. Bex Maria en Mevr. Maris
Eliane

25 december mevr. Cornelissen Camille
26 december mevr. Berx Rosa en mevr.

Pannemans Noëlla
27 december mevr. Magnée Christiane
28 december mevr. Karaman Mucella

29 december dhr. Bosmans Louis

FIXATIE ARM BELEID

Om zo goed mogelijk voor jullie levenskwaliteit te
zorgen,

kiezen wij in Salvator Welzijnscentrum ervoor
om jullie bewegingsvrijheid zo hoog mogelijk te

houden.

Daarom werkten we een fixatie arm beleid uit.
U als bewoner, jullie naaste, jullie familie willen we in

deze beslissingen zoveel mogelijk betrekken.

Voor meer informatie kan de brochure op de website
geraadpleegd worden.

Indien er nog vragen zijn, kan u steeds terecht op de
afdelingen.

SENIORENWEEK 2021

van 15 tot en met 19 november

Er worden ook dit jaar activiteiten georganiseerd op iedere
afdeling.

Houd dus zeker de weekplanning in de gaten voor meer
informatie!

Wat we wel al willen verklappen is dat de traditionele
mosselsouper zeker op het menu staat!

En dat we de feestweek afsluiten met ons maandelijks
aperitiefmoment.

Van harte uitgenodigd om deel te nemen!



PASTORALE informatie
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bezining rond afscheid nemen

Je kan huilen omdat zij er niet mer zijn

of je kan glimlachen omdat ze gelefd heben.

Je kan je ogen sluiten en biden dat ze terug zouden komen,

of je ogen openen en kijken nar al wat ze nagelaten heben.

Je hart kan leg zijn omdat je ze niet mer kan zien,

of vol van de liefde die je met hen gedeld hebt.

Je kan je rug nar morgen toekeren en gisteren leven,

of je kan gelukig zijn vor morgen omdat er en gisteren was.

Je kan enkel herineren dat ze hengegan zijn,

of de herineringen an hen koesteren en ze verder laten leven.

Je kan wenen en je gedachten afsluiten, je leg voelen,

of je kan doen wat zij zouden gewild heben:

lachen, je ogen openen, liefheben en verder gan.

vieringen in de kapel

*mandag vor ZA & KV

*DINSDAG AFWISELEND VOR
hOME & bOHESA

*woensdag vor WZC 0

*donderdag vor WZC 1

*vrijdag vor WZC 2

worden mandelijks op iedere
afdeling georganiserd:

*sNOEZELVIERINGEN VOR HOME &
bohesa

*beziningen vor de open
afdelingen
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EN TERUGBLIK OP DE VORBIJE MANDEN

zomerbar

gezeligheid troef in de zomerbar !
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EN TERUGBLIK OP DE VORBIJE MANDEN

izy en

zari op

bezoek

nar

anleiding

van

wereld

dierendag

zo

vierden

we

haselt

kermis
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EN TERUGBLIK OP DE VORBIJE MANDEN

dhr. louis kempeners blast 100 karsjes uit !

zelf

confitur

maken

zelf

apel-

compote

maken

traktatie

nar

anleiding

van de

jenever-

festen
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wordzoeker

Dat de herfst na de zomer valt en dat pompoenen en kastanjes weer vooraan in de
rekken liggen, klinkt niet meer dan logisch.

Maar hoe ver reikt jouw kennis als we dieper ingaan op dit mysterieuze seizoen?

Test het zelf uit !

1) Tijdens de herfst staat de zon:
a. steeds hoger
b. steeds lager

c. op dezelfde plek

2) Waarom trekken vogels in de herfst weg naar warme
landen:

a. gewoonte
b. ze vinden het te koud

c. er is in de winter weinig voedsel

3) Hoe begint een spin aan haar spinnenweb?
a. de spin eet eerst voldoende

b. de spin laat een draad waaien
c. de spin loopt rondjes

4) Waarvan leven paddenstoelen?
a. rottend hout en afgevallen bladeren

b. water
c. insecten

5) Wat hebben bomen nodig om in leven te blijven?
a. licht, lucht en water

b. licht en paddenstoelen
c. water en bladeren

6) Ooit van een heksenkring gehoord?
a. dat is een groep van heksen die in een kring rondom een kampvuur zitten

b. dat is een geheimzinnige kring van paddenstoelen in het bos
c. dat is de geheime organisatie die de heksen jaarlijks op examen stuurt

7) Eikels zijn giftig voor:
a. varkens
b. paarden
c. koeien

8) Hoeveel poten heeft een insect?
a. 4
b. 8
c. 6

oplossing: 1=b, 2=c, 3=b, 4=a, 5=a, 6=b, 7=b, 8=c


