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HERFST

schildert voor ons
een pracht schilderij

met elke dag een
verschillendaangezicht erbij

wind stuurt de blaadjes vrolijk in het
rond

zodat er een pracht schilderij ontstond

de mooiste kleuren van helder geel,
bruin en wat groen

zijn de kleuren die gebruikt worden
voor dit mooi tafereel

ze zijn blij dat ze met dit nieuwe
schilderij mee mogen doen.

moeder natuur geeft ook aan deze
schilderij haar eigen deel

najaar 2020
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In de herfst veranderen de bladeren van veel bomen van kleur. De
natuur bereidt zich voor op de winter.
In de winter is het namelijk koud. Voor planten en dieren is er dan
weinig voedsel te vinden.In de zomer waren de bladeren nog groen. Nu
zijn ze helemaal verkleurd. De kleuren rood, geel, oranje en bruin, die
zie je overal in de herfst. Maar er zit nog groen in. En die groene kleur,
dat komt door allemaal kleine groene korreltjes.
De groene korreltjes zijn zo belangrijk voor de boom, dat de boom ze uit
het blad trekt.
Hij slaat ze op in zijn takken, omdat de boom het blad gaat laten vallen.

En waarom doet de boom dat dan?

Om niet uit te drogen in de winter. Bomen zuigen met hun wortels
water uit de grond.Daarin zitten voedingsstoffen. Dat water met die
voedingsstoffen wordt helemaal naar boven gebracht.En hierboven
verdampt het water weer. In de winter kan het zo koud worden, dat het
water in de grond kan bevriezen.De boom kan dan geen water meer uit
de grond opzuigen, maar het verdampt wel uit zijn bladeren. De boom
kan dan uitdrogen. Dus wat doet de boom?Eerst maakt de boom een
kurklaagje, tussen de tak en het blad. Dat is om het af te sluiten.Dan
pas laat de boom zijn bladeren vallen. Dat is slim hoor, want zo kan er
geen water meer verdampen.In de winter rusten de bomen uit. Ze
groeien even een paar maanden niet meer.
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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 mei, juni, juli, augustus, september en
oktober mochten wij volgende bewoners welkom heten:

Veel leesplezier
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IN DE KIJKIN DE KIJKERERjjarigarig

PATER JORDAN (1848-1918),
stichter van de Salvatoriaanse
Familie,
wordt op 15 mei 2021 in Rome
ZALIG VERKLAARD.

Proficiat aan onze Zusters
Salvatorianessen !

JARIG in NOVEMBER

1 november Mevr. Scheepers Nelly
2 november Mevr. Buntinx Zulma
5 november Dhr. Cartenstadt Simon
7 november Dhr. Hulsmans Roger
9 november Dhr. Vandereyken Leon
11 november Mevr. Goffings Elza, Mevr. Luts Gerda
en Mevr. Corthouts Roza
17 november Dhr. Vanvoorden Jos en Mevr.
Lodewijckx Maria
18 november Mevr. Vandewiel Lydia en Mevr.
Reners Juliëtte
19 november Mevr. Vanderspikken Gusta en Dhr.
Lemmelijn Guillaume
20 november Mevr. Van den Bossche Elza en Dhr.
Vanvoorden Paul
21 november Dhr. Geuns Marcel en Mevr.
Philippaerts Jeanne
23 november Dhr. Smitt Peter
25 november Mw. Gybels Simonne
29 november Mw. Vankriekelsvenne Marie-José

JARIG in DECEMBER

4 december Dhr. Leenaers Jerry
5 december Mevr. Kolkmann Anne
13 december Dhr. Hermans Clément
15 december Mevr. Truyers Marie en Mevr. Jacobs
Alberte
18 december Mevr. Ay Zuleyha en Mevr. Froyen
Paula
21 december Mevr. Daerden Fina
23 december Mevr. Bex Maria
26 december Mevr. Berx Rosa
27 december Mevr. Magnée Christiane
28 december Mevr. Karaman Mücella
29 december Dhr. Bosmans Louis

SENIORENWEEK 2020

van 16 tot en met 20 november

worden er uiteraard Corona-proof activiteiten
georganiseerd...
Dit jaar krijgt iedere afdeling een programma op
maat!
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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Ik denk dat Kerstmis te maken
heeft met vrede, zegt de eerste

adventskaars.
Want vrede is toch iets dat alle

mensen belangrijk vinden.
Ik steek mijn kaars aan voor

meer vrede in de wereld...

Ik denk dat Kerstmis te maken
heeft met gerechtigheid, zegt de

tweede adventskaars.
Want vrede komt door

gerechtigheid.
Ik steek mijn kaars aan voor

meer gerechtigheid in de wereld.

Ik denk dat Kerstmis te maken
met warme, menselijke relaties,

zegt de derde adventskaars.
Want zonder warme
menselijkheid blijft
gerechtigheid koud.

Ik steek mijn kaars aan voor
meer mildheid in de wereld.

Ik denk dat Kerstmis te maken
met innerlijke vernieuwing, zegt

de vierde adventskaars.
Want vrede, gerechtigheid en

menselijke warmte komt uit een
hart dat altijd opnieuw herboren

wordt.

Wanneer jullie alle 4 samen branden,
schijnt het volle licht van Jezus, voeg de

groene krans er aan toe.
Ik houd jullie licht bijeen in een mooie, volle

kring.
Als jij en ik onze eigen kaars blijven

aansteken en samen een krans van licht
vormen kan Kerstmis een heel jaar lang

doorgaan.
(Jean-Paul Vermassen)

vieringen in de kapel

*mandag vor ZA & KV

*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

kkerersstdtdaag is er geg is er gen viering in den viering in de

kapelkapel
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EN TERUGBLIK OP DE VORBIJE MANDEN

wek van de dementie

21 - 25 september

Editie 2020 stond in het teken van "KERMIS".

Allerhande activiteiten brachten ons in een
kermissfeer. Zo werd er een kermiscafé,

paardenrennen, goochelshow e.a.
georganiseerd.

Ook familieleden en mantelzorgers bleven niet
in de kou staan. Voor hen werd er in het park

een herinneringstocht uitgestippeld.

Werkgroep dementie; bedankt hiervoor !
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EN TERUGBLIK OP DE VORBIJE MANDEN
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BEDANKT

en...en...en...

tevel om op te noemen en foto's van te maken!

tijdens de afgelopen periode heben we

vel bedankingen gekregen !
dank u wel hiervor !!!
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HERFSTQUIZ

Wat betekent :

1. Verrijzen als paddestoelen na een regenachtige dag

a. Plots tevoorschijn komen

b. Genezen zijn na een lange periode van ziek zijn

c. Groot bedrag geld winnen

2.. Een boom valt niet met de eerste slag

a. Die persoon kan goed tegen kritiek

b. Een moeilijke karwei kan men niet in 1 keer afmaken

c. Hij geeft het uiteindelijk op

3. Hij was voor de regen thuis

a. Hij was 5 minuten te vroeg

b. Hij was overbodige zaken aan het doen

c. Hij is op het nippertje in veiligheid gebracht

4. Onder de vijgenboom rusten

a. In rust en welstand leven

b. Vluchten van zijn problemen

c. Emigreren naar een ver, warm land

5. Weten uit welke hoek de wind draait

a. Weten hoe het in elkaar zit, wie de baas is

b. Weten welk weer het de volgende dagen zal zijn

c. Weten wie er zal aanwezig zijn op de afspraak

( Antwoorden: 1 a / 2b / 3c / 4a / 5a)


