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't Salvatorke

Volgens de kalender begon de lente op 20 maart. Dag en nacht zijn
even lang. De natuur ontwaakt uit haar lange winterslaap.
Voedingssappen stromen weer omhoog naar de takken van de bomen
en struiken, en laten de knoppen opzwellen.

De eerste bloemen verschijnen aan de hagen en in de velden. De
bewerkte akkers worden groener, want koren- en koolzaadplantjes
groeien opnieuw. Het weer is onbestendig, af en toe schijnt er een
zonnetje, dan valt er een bui. Door regens en het smelten van de
sneeuw treden beken en rivieren soms buiten hun oevers.

In april komt het plantenrijk echt tot leven. Jonge bladeren ontvouwen
zich en tooien de bomen in zachte voorjaarstinten die uiteenlopen van
geelgroen tot oranjerood. De fruitbomen hebben stralend witte
bloemen. De tarwe is flink gegroeid en dieper groen van kleur
geworden. Bij het koolzaad ontluiken de eerste bloemen al.

Trekvogels, zoals de ganzen en zwaluwen, keren langzamerhand terug.
De temperatuur is steeds milder, maar soms daalt die nog onder het
vriespunt. Als het nu erg koud wordt, bevriezen de bloesems van
fruitbomen en loopt de hele oogst gevaar. Na enkele weken zitten de
bomen goed in het blad. Langs de paden en in de weilanden trekken
de bloemen veel bijen en hommels aan.

De witte meidoornhagen bloeien uitbundig, evenals de duizenden gele
koolzaadbloemen, waarden de velden er prachtig uitzien. In het nest
piepen pasgeboren jongen om voedsel. Hun ouders vliegen af en aan
met insecten en larven. De dagen zijn beduidend langer en de
temperaturen stijgen. Opnieuw is het leven buiten terug aangenaam.

LENTE

Het ene is nog mooier dan het andere,
de appelboom, de perelaar
en zienderogen staan ze te

veranderen,
ik sta erbij en kijk er naar.

'k Heb er geen hand voor uit hoeven
te steken,

mijn hand is trouwens daarvoor veel
te klein,

maar ik raak op al dit moois niet
uitgekeken,

staat dit er allemaal voor ons, zou dat
zo zijn?

Nu hier de witte bloesems uit de
takken breken,

nu is de verre hemel even héél dichtbij
en wat ik zie, dat kan ik niet in

woorden spreken,
er gaat vandaag gewoon een wonder

door de wei.

Toon Hermans
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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 januari, februari, maart en april mochten wij volgende

bewoners welkom heten:

Veel leesplezier
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IN DE KIJKIN DE KIJKERERjjarigarig

VIDEOBELLEN met (klein) kinderen

Om onze bewoners te beschermen tegen
besmetting met het Coronavirus wordt geen
bezoek toegelaten in ons Welzijnscentrum.

Per afdeling zijn 2 tablets aangekocht om te
kunnen videobellen.
Een manier die het mogelijk maakt om (klein)
kinderen toch te blijven zien en spreken; al is
het dan via een scherm.

JARIGEN APRIL

1 april: Mevr. Maria Weeghmans & Mevr. Alice Ceyssens

2 april: Mevr. Mariette Reynders

5 april: Dhr. Jozef Verplancke & Mevr. Maria Derwael

8 april: Mevr. Marie-Jeanne Tans

9 april: Mevr. Maria Vanmuysen & Dhr. Paul Van Aerde

10 april: Mevr. Maria Lemmens

12 april: Mevr. Colette Cwikla & Dhr. Hubert Debout

13 april: Mevr. Marie-Louise Heleven & Mevr. Josephine Motmans

14 april: Dhr. Raymond Ballet & Dhr. John Castermans

15 april: Mevr. Elza Poncelet

16 april: Mevr. Paula Custers & Dhr. Henri Potargent

17 april: Mevr. Ludovica Schoofs

18 april: Dhr. Marcel Billen

20 april: Mevr. Johanna Voets

22 april: Mevr. Magdalena Bollen

23 april: Mevr. Gilberte Coenen

24 april: Mevr. Hermine Paque

25 april: Mevr. Maria Pauly

26 april: Mevr. Adeline Troosters

27 april: Mevr. Jeannine Vandamme

30 april: Mevr. Julia Martens

JARIGEN MEI

1 mei: Mevr. Maria Froyen & Mevr. Elisa Janssen

2 mei: Dhr. Jozef Bosmans & Dhr. Isodorus Gebruers

5 mei: Dhr. Rene Reniers & Mevr. Jeanne Lambrecht

8 mei: Mevr. Josephina Pirens & Mevr. Josephina Drijkoningen

9 mei: Mevr. Louisa Cosemans & Mevr. Yvonne Leys

12 mei: Mevr. Maria Robben

14 mei: Mevr. Maria Schoofs & Dhr. Theodoor Troch

16 mei: Dhr. Alfons Seuckens

19 mei: Dhr. Constant Jans

22 mei: Dhr. Johannes Kerkhofs & Dhr. Willy Goossens

23 mei: Mevr. Louise Wijnen

24 mei: Mevr. Johanna Vostermans & Mevr. Maria Knuts

26 mei: Dhr. Henricus Steegman

27 mei: Mevr. Maria Claesen, Mevr. Lea Hulsmans & Dhr. Richard

Jacobs

28 mei: Mevr. Denise Bertels & Mevr. Suzanne Jacobs

29 mei: Mevr. Eugenie Vanrijckel

31 mei: Mevr. Elisa Timmermans

JARIGEN JUNI

1 juni: Mevr. Maria Cardinaels & Mevr. Lisette Abrahams

6 juni: Mevr. Maria Cosemans

7 juni: Dhr. Rudi Luyck

8 juni: Dhr. Robert Roggen & Mevr. Marie-José Vanrompay

10 juni: Mevr. Eugenie Cox

20 juni: Dhr. Hermanus Van Steenbergen

22 juni: Mevr. Albertina Hubrecht

23 juni: Mevr. Maria Graulus

24 juni: Dhr. Lodewijk Pagnaer

27 juni: Dhr. Marcel Vranken

28 juni: Mevr. Melania Brouwers

29 juni: Dhr. Hendrik Franco

PHONE BUDDY

Onze gedachten zijn bij de vele bewoners die nu
zonder bezoek en vrijwilligers hun dagen vullen.
Inspelen op de individuele noden en een goede
geestelijke gezondheid zijn van groot belang!
Heel wat mensen bieden zich spontaan aan om
te helpen.

Onze VZW heeft een samenwerking met Mw.
Lenaerts, Human Behaviour specialist.
Indien u een telefoontje van haar wenst te
ontvangen, kunnen jullie dit doorgeven aan het
animatie-ergo team op de afdeling.

Zorg heel goed voor je lichamelijke en
psychische gezondheid!



wist je dat?
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over mei

over Juni

De maand mei zou vernoemd zijn naar de Griekse godin
Maia.
Andere namen voor de maand zijn de bloeimaand of de
Mariamaand die te maken hebben met vruchtbaarheid, liefde
en groei.

Het weer in mei wordt warmer.Een Frans spreekwoord zegt
"en avril, n'eleve pas un fil. En mai met ce qu'il te plaît".
Hiermee bedoelt men dat men zich in april nog niet te licht
mag aankleden. In mei mag men aandoen wat men wil.Toch
moet men in mei ook rekening houden met de ijsheiligen.
Zolang die niet voorbij zijn, kan het nog steeds vriezen en erg
koud zijn.

De maand juni werd genoemd
naar de Romeinse godin Juno.
Andere benamingen voor de
maand zijn zomermaand,
rozenmaand en de weidemaand.

Katholieken noemen deze maand
ook de maand van het Heilig
Hart.De derde vrijdag na
Pinksteren valt meestal in juni.
Op deze dag wordt het
hoogfeest van het Heilig Hart van
Jezus gevierd.

Weerspreuken
een boon in juni geplant, geeft 50 in een hand
*juni vochtig en warm, dan maakt ze de boeren niet arm
*is er in juni pas zonneschijn, dan wordt de zomer klein maar fijn

Langste dag
De langste dag of het zomerpunt valt elk jaar rond 21 juni.
Met de langste dag wordt bedoeld: de tijd tussen zonsopgang en zonsondergang.
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quiz - del 1

OMCIRKEL BIJ ELKE VRAAG HET JUISTE ANTWOORD.

De letters die je omcirkelt vormen een woord.

1. Wie heeft de telefoon uitgevonden?
b) Graham Bell
z) Samuel Morse
k) Thomas Edison

2. Wie werd verliefd op zijn eigen spiegelbeeld?
m) Oedipus
l) Narcissus
a) Icarus

3. Wie zong samen met zijn dochter "these boots are
made for walking?"

a) Bing Crosby
c) Dean Martin
o) Frank Sinatra

4. Welk sterrenbeeld ben je als je jarig bent op 28
maart?

e) Ram
r) Weegschaal
i) Tweeling

5. Wie schreef "Alleen op de wereld"?
q) Emile Tola
e) Paul van Ostaijen
m) Hector Malot

6. Hoe heet een vrouw die goed hoog kan zingen?
s) Tenor
e) Sopraan
l) Alt

quiz - del 1



sprekworden en gezegden
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VUL AAN ...

1. Waar het hart van vol is, ..............................

2. Oude liefde, ...................................................

3. De liefde van de man, ..................................

4. Geluk in 't spel, .............................................

5. Eén zwaluw, ...................................................

6. Haast en spoed, ............................................

7. Koude handen, .............................................

7. Wat is een ander woord voor lente?
t) Voorjaar
e) Najaar
u) Natijd

8. Hoe heet het jong van een paard?
o) Lam
j) Veulen
z) Big

9. Welk dier wordt ook wel de "koning der dieren"
genoemd?

e) Leeuw
z) Olifant
p) Tijger

10. Welke bloem is het symbool van de liefde?

s) Roos
t) Lelie
n) Tulp

quiz - del 2
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MANDALA



8 Salvator Welzijnscentrum

WORDZOEKER - ZOMER


