Koerier
Sint-Jozef
augustus-september 2022

Inhoud
Voorwoord ................................................................................................
Bewonersnieuws ...................................................................................
Onze jarigen .........................................................................................................
Nieuwe bewoners .............................................................................................
Overleden bewoners .......................................................................................
Pastoraal hoekje ................................................................................................
Wist je dat .............................................................................................................
In de kijker: Fik Warpy en Kristel Helsen .............................................
Activiteiten .............................................................................................
Terugblik ................................................................................................................
Vakantieweek Australië .................................................................................
Bezoekje aan Bernadette .............................................................................
Uitstap Wimpel naar Bokrijk .......................................................................
Onze huiskat: "Lou" ...........................................................................................
Uitstap Kapellekensdreef naar Mie Maan ............................................
Koninklijke Fanfare de St.-Jansvrienden: seniorennamiddag
Vakantieontbijt op Kapellekensdreef ....................................................
Uitstap Kapellekensdreef naar de oude watermolen ..................
Zusters op bezoek ............................................................................................
Leuke uitstap naar de markt met Ritsendijk .....................................
Genieten op Neerhof van optreden Sandrina and friends .........
Rijstpap op grootmoeders wijze ...............................................................
Vive le velo ...........................................................................................................
Vooruitblik ............................................................................................................
Wist je dat .............................................................................................................
Familiegroep dementie: "Hoofd vol mist" ............................................
Personeelsnieuws ................................................................................
Onze jarigen .........................................................................................................
Info ..............................................................................................................
Wespen ..................................................................................................................
De Zorgbib .............................................................................................................
LDC ..............................................................................................................
Activiteitenkalender ........................................................................................
Wandelzoektocht ...............................................................................................
Assistentiewoningen ...........................................................................
Onze jarigen .........................................................................................................
Groenten en fruit van de maand ...................................................
Komkommer ......................................................................................................
Bramen ..................................................................................................................
2

p.3
p.4
p.4
p.5
p.5
p.6
p.7
p.8
p.9
p.9
p.10
p.11
p.11
p.12
p.12
p.13
p.13
p.14
p.14
p.15
p.15
p.15
p.16
p.17
p.17
p.18
p.19
p.19
p.20
p.20
p.22
p.23
p.24
p.28
p.29
p.29
p.30
p.30
p.31

Werkten mee
aan dit nummer:
- Dirk Doucet
- het animatieteam
- Renilde Buts

VOORWOORD

Beste bewoner,
Beste familie,
Het zomert momenteel nog volop en we genieten met zijn allen van de deugddoende warme
temperaturen. Voor sommigen mocht het misschien af en toe wat minder heet zijn maar
gelukkig hebben we in ons huis op vele plaatsen verkoelende airco voorzien en verwent de
keuken iedereen regelmatig met lekkere ijsjes en dorstlessend fruit. We vieren de vakantie zo
veel mogelijk samen met onze bewoners met uitstapjes naar o.a. Bokrijk, Planckendael, de
Averegten,…Zelfs een Australische vakantieweek mocht niet ontbreken op de planning en
overheerlijke vakantie-ontbijten hoorden er bij om de dag goed in te zetten !
Corona hebben we hier intussen in een klein hoekje verbannen en we hopen dat ook zo met
zijn allen te kunnen behouden. In het najaar maken we ons alvast op voor een boostervaccin
voor onze bewoners en medewerkers zodat het virus in dat hoekje kan blijven zitten!
Met ons Buurtzorghuis zitten we nog steeds op schema en we kijken er naar uit om begin
2023 iedereen daar welkom te heten ! Nu de bouw zo goed vordert kan ik jullie alvast
verklappen dat het een heel mooi, licht en open huis gaat worden …echt prachtig!
We wensen iedereen nog een ijne , zonnige zomer en vakantie toe en voldoende tijd om te
genieten met iedereen die je lief is !
Nancy Gorts
Dagelijks verantwoordelijke
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BEWONERS
NIEUWS

Onze jarigen

Augustus
04/08 Stefanie Wilbers Neerhof 84 jaar
05/08 Jeanine Verschueren De Schrieken 77 jaar
06/08 Antonie Verbeek Ritsendijk 97 jaar
07/08 Bère Van Kerckhoven Kapellekensdreef 74 jaar
09/08 Fons Huygen Neerhof 66 jaar
10/08 Marcel Laureys Wimpel 87 jaar
13/08 Lisa Geeraerts De Schrieken 85 jaar
15/08 Maaike Smedts Bloemenhof 78 jaar
18/08 Maria Segers Kapellekensdreef 89 jaar
18/08 Jeanne Vleugels De Schrieken 78 jaar
19/08 Huguette Van Assche Wimpel 83 jaar
19/08 Fik Van Bael Ritsendijk 92 jaar
20/08 Marie-Thérèse Beyens De Schrieken 84 jaar
22/08 Gusta Van Orshaegen De Schrieken 88 jaar
29/08 Madeleine Peeters De Schrieken 101 jaar
September07/09 Louis Gijsels Neerhof 94 jaar
12/09 Maria Van Dessen De Schrieken 93 jaar
16/09 Wim Van Calster Wimpel 55 jaar
18/09 Jan Daneels Wimpel 84 jaar
19/09 Margriet Verbruggen Ritsendijk 94 jaar
26/09 Annie Meeus Ritsendijk 79 jaar

Gelukkige verjaardag
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Nieuwe
bewoners

Welkom
20/06 José Verbraeken Neerhof kamer 122
22/06 Mit Vervoort Kapellekensdreef kamer 45

Overleden
bewoners

17/06 Nest Goris Neerhof
17/06 Maria Aerts Kapellekensdreef
12/07 Marie-Thérèse Beyens De Schrieken
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PASTORAAL
HOEKJE

15 augustus - Maria ten hemel opneming - Moederdag
Moeder, een doorkijkje naar God
Moeders heb je in soorten. Er zijn knuffelmoeders en praatmoeders. Er zijn moeders die
helemaal opgaan in koken en kleertjes naaien voor hun kroost en andere moeders, die het
zorgen liever beperken tot een paar uur per dag.
Er zijn moeders die alles weten van hun kinderen, of dat toch denken.
En er zijn moeders die hun kinderen elke dag een paar uur volslagen kunnen vergeten en
daarna zichzelf veel betere moeders voelen. Er zijn moeders die nooit boos worden op hun
kinderen en moeders die hun kroost af en toe wel eens de nek kunnen omdraaien. Er zijn
moeders die urenlang enthousiast meespelen met hun kinderen en andere moeders die
tijdens een spelletjes stiekem hun berichtjes checken.
Er zijn moeders met een partner die meevadert of –moedert en moeders die het in hun
eentje proberen te rooien.
Er zijn strenge moeders en moeders die alles goedvinden en een heleboel moeders daar
ergens tussenin. Er zijn moeders die levenslang blijven zorgen en redderen en moeders die
dolblij zijn dat hun kinderen eindelijk volwassen zijn en voor zichzelf kunnen zorgen.
Er zijn moeders met volle-nest-stress en moeders met het lege-nest-syndroom.
Er zijn moeders mét kinderen en moeders zonder kinderen, soms tot hun groot verdriet. Die
laatsten moederen dan over hun collega’s, hun vrienden of hun buren, of zijn vol overgave
tante of meter. Maar allemaal geven die moeders het beste van zichzelf, in dagelijkse
dosissen.
De ene dag lukt het al beter dan de andere, maar ze blijven proberen en ze slagen er vaak
ook in. Kinderen met zo’n moeder hebben een onvervangbare ervaring van vastheid en
trouw.
Ze kunnen dan ook tegen een stootje.
God is voor mensen onzichtbaar. Je hebt een leven lang nodig om te ontdekken wat voor
iemand Hij is. Iemand die er altijd is, die naar je luistert, die het beste voor je wil, die je nooit
in de steek laat, die het goede in je naar boven haalt.
Wie een ijne moeder (en een lieve vader) heeft, krijgt daar alvast een pittig voorsmaakje van.
Leve de moeders!
tekst: Kolet Janssen

6

Zomers van toen,
ijn groener en warmer,
zomers van nu
zijn een tikkeltje armer.
Maar straks zijn de zomers,
van nu net zo groen,
en zo warm, want dan zijn het
de zomers van toen.
Toon Hermans

WIST JE DAT ....

• onze duo iets ook door bezoekers, bewoners en mantelzorg gebruikt kan
worden, hiervoor kan U terecht bij animatie.sjw@zusters-berlaar.be
• ons keukenteam op 2 dagen tijd een bbq verzorgde voor.... personen. Dikke pluim
het was lekker (en gezellig) en voor herhaling vatbaar
• de fotozoektocht wegens succes verlengd werd, boekjes te verkrijgen aan ons
onthaal en in de cafetaria
• de dementie vriendelijke wandeling bewandeld kan worden, meer informatie bij
onze vip dementie (ergotherapeut Soie Van Rompaey) of de Teamcoach van de
woongroep. ? Startpaketjes zijn nog steeds te verkrijgen in het lokaal
dienstencentrum “Het Pluspunt”
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IN DE KIJKER

Bewoner in de kijker
Naam: Warpy Victor (FIK)
Leeftijd: 16 met nog wat extra jaren er bij! (89 jaar)
Op welke woongroep woon jij: Neerhof
Hoe lang woon je hier al: 2,5 jaar
Wat vind je zo leuk aan hier te wonen: Hier zijn schoon en lieve meiskes die
goed voor ons zorgen. En ik heb nog steeds een gevoel van vrijheid.
Hoe breng jij je dag door: Krant lezen en wandelen
Wat is een verborgen talent van je dat we nog niet kennen: Ik ben goed in het
maken van grapjes en grollen.
Medewerker in de kijker
Naam: Helsen Kristel
Leeftijd: 57 jaar
Wat doe je in ons huis: Maaltijdbegeleiding (logistiek)
Op welke woongroep: Neerhof
Hoe lang werk je hier al: al een 7 à 8 jaar ondertussen
Wat vind je zo leuk aan hier te werken: Altijd met de bewoners bezig zijn, de bewoners
helpen met de maaltijd, bewoners gezelschap houden.
Wat doe je als je niet aan het werk bent: Dan zorg ik voor mijn partner en ik ga ook graag
ietsen, terrasjes doen, dansen,..
Wat is een verborgen talent van je dat we nog niet kennen: Ik kan goed koken en heb veel
geduld J
Wat is je lievelingseten: Ik eet veel dingen graag: pasta, slaatjes, frietjes met stoofvlees
Wat is je lievelingskleur: Felle kleurtjes
Wat is je lievelingsdier: Puppy
Met wat doen we je een plezier: Een etentje en een danske placeren!
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ACTIVITEITEN

TERUGBLIK

Onze helpende handen: studenten verpleegkunde op leerwoongroep Wimpel
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Vakantieweek Australië
Het is een jaarlijkse gewoonte dat we elk schooljaar samen met onze bewoners afsluiten
met een vakantieweek. 2022 bracht ons naar Australië.
De week begon leerrijk. Charlotte en Mieke brachten ons met een PowerPointpresentatie
helemaal tot in Australië. Van de koala’s en de kangoeroes tot het klimaat en de cultuur,
alles kwam aan bod. We leerden Australië beter kennen.
Op dinsdag kwamen een aantal creatieve zielen samen om een kunstvorm van de
Australiërs, meer bepaald de Aboriginals, uit te proberen. Door middel van dotpainting
maakten we mooie schilderijen, die ook op de woongroepen werden opgehangen.
Op woongroep Wimpel maakte Hanne samen met de bewoners ‘Timtam’s’, een typische
chocolade lekkernij uit Australië.
Donderdag en vrijdag sloot elke woongroep de vakantieweek af met een grote barbecue.
De keuken zorgde voor een uitgebreid groentebuffet, vers brood en pastasalades. Kok Marc
stak samen met een collega de bbq aan en zorgde voor lekkere stukken vlees en vis.
Bewoners en hun familieleden konden genieten van een gezellige (na)middag, zelfs de
regen op vrijdag kon de pret niet drukken.
Het was een geslaagde vakantieweek. Benieuwd waar 2023 ons heen zal brengen?
Suggesties? Laat het ons zeker weten!
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Bezoekje aan Bernadette
Een bezoekje aan ‘het grotteke’ mag voor ons wzc
niet ontbreken. Het is een belangrijke plek voor
veel van onze bewoners. De verhalen over Lourdes
en de verschijning komen dan spontaan naar
boven. Het is een plek die iedereen een moment
van bezinning of rust kan bieden.

Op donderdag 30 juni zijn we met enkele
bewoners van woongroep Wimpel op uitstap
naar Bokrijk gegaan. Hier konden we genieten
van mooie, oude gebouwen/activiteiten van
vroeger. We zijn vooral op zoek gegaan naar de
gebouwen uit onze buurtgemeenten/de Kempen.
Zo hebben we gepicknickt aan de oude pastorie
van Schriek. Eén van de bewoners herkende de
“staande wip” uit Booischot van vroeger vanuit
“zijne hof”. Verder hebben we de dag afgesloten
met een lekker ijsje.
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Op Kapellekensdreef wonen er tal van dieren
vissen en vogels …. Ook woont er een huiskat.
‘’Lou’’ geniet ervan om lekker te keuvelen bij
onze bewoners. Op de schoot of een bed of op
zijn poezenvilla of de tuin. Overal kom je hem
tegen. Hij heeft het er erg naar zijn zin.

Naar jaarlijkse gewoonte gaan we met
onze bewoners op vakantie uitstap.
Kapellekensdreef ging met een deel van
zijn bewoners naar Herselt , de bekende
‘’Mie Maan’’. Onze gedreven vrijwilligers
namen elk een bewoner mee op pad in
het toch wel aangename rolstoel
toegankelijke bos. Onze lokale helper
‘’Leon’’ wist ons te zeggen dat er in dit bos
een vleermuizen huisje hoog tussen de
bomen verstopt zat. Nadien genoten we
van een heerlijk ijsje of lekkere
pannenkoek. Laat die zomer maar komen.
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De Koninklijke Fanfare de St Jansvrienden organiseerde op 28 juni een seniorennamiddag in de St
–Jan zaal. Het werd een amusante namiddag waar de bewoners konden genieten van een
optreden van ‘’the one and only’’ Elvis presley. Er werd genoten en meegezongen op zijn gekende
deutjes afgewisseld met de schlagers. Een fris pint hoort daar natuurlijk ook bij.

Ook het vakantie ontbijt Kapellekensdreef mag deze maand niet ontbreken in ons
rusthuis. Onze bewoners kunnen echt wel genieten van al dat lekkers. Er werd een heus
keuze buffet tevoorschijn getoverd om ze cullinair te verwennen. Er was lekkers voor
iedereen. Na het lekkere aperitief was en spek met ei, lensjes , gebakken appeltjes en zoveel
meer. Ook het gebak mocht niet ontbreken. De sfeer zat er alvast in , bon appetit!
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Kapellekensdreef trok erop uit naar Grobbendonk. Daar is de oude watermolen die al sinds
de 17e eeuw in gebruik. We wandelde er langs de rustige Nete. In de oude Kasteelhoeve, nu
den herberg genoemd, gingen we een fris pintje drinken. Dit is nu een gezellig oud cafe waar
de tijd echt wel is blijven stilstaan. Een genot voor het oog van onze bewoners.

Zuster Elly, een vertrouwd gezicht voor vele onder ons. Zij was èèn van de Zusters die jaren
lang dagelijks op Kapellekensdreef kwam om haar medezusters te helpen. Ook zij werd ouder
en ze verhuisde samen met Zr Marth, Zr Emy en Zr Angela van hun vertrouwde huisje
tegenover het rusthuis naar de Heilige Familie in Heist-Op-Den-Berg. Ze kwamen nog eens
graag goeiedag zeggen aan hun vertrouwde afdeling. Wij ontvingen ze hartelijk met
overheerlijke biscuit voor iedereen. Het werd een gezellige borrelnamiddag.
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Leuk uitstapje naar de markt met Ritsendijk
Op vrijdag is het markt in Herentals.
Vanzelfsprekend willen wij daar dan met enkele
bewoners een kijkje gaan nemen. we kozen
bloemen voor ons terras op te vrolijken. Van het
slenteren over de markt kregen we dorst. Het
was een leuke dag, die we zeker nog eens zullen
overdoen.

Er werd gekeken en getast en uiteindelijk
gepast. En hangt er nu een nieuwe tenue
in de kast!

De bewoners van woongroep Neerhof hebben
kunnen genieten van een leuk optreden van
Sandrina en Friends. Ze kwam dit speciaal doen
voor haar mama die bij ons verblijft. Een leuke
namiddag gevuld met goede muziek, een hapje
en een drankje en om af te sluiten een lekkere
ijscoupe!
Ambiance verzekerd!

Rijstpap op grootmoeders wijze
Op Ritsendijk verblijven echte chef-koks. Of het nu soep,
plattekaastaart of conituur is, steeds staan ze paraat
om te helpen. Enkele weken geleden kwam de
begeleider wonen en leven op het idee verse rijstpap te
maken. Veel bewoners toonde hiervoor interesse. Er
werd een leuk muziekje op gezet en gezellig gepraat over
de tijd van toen. De bewoners wisten nog de kneepjes
van het vak om dit heerlijke dessert te creëren. Dat was
lekker smullen!
15

Vive le velo
Een ritje met de duoiets valt altijd in de smaak bij onze bewoners. Als het goed weer is,
kunnen we ze snel overtuigen om een ommetje te maken. Zo brengen we geregeld eens
een bezoekje aan “Feunke” het ezeltje of aan de hertjes enkele kilometers verderop. Enige
tijd geleden kwamen we een katje tegen die maar al te graag wou knuffelen, dat vond Irène
helemaal niet erg.
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VOORUITBLIK

• We zetten onze gaan wandelnamiddagen verder tot eind september, woongroep
gebonden elke maandag namiddag.
• Vakantie uitstappen vanuit de woongroepen (juli-aug-sept)
• Zorgbib komt overal langs (staat reeds bij zorgbib denk ik)
• Moederdag 15 augustus
• 18 augustus: Volksspelen rondom het WZC in de tuin; organisatie LDC (ook WZC &
DVC nemen deel)
• Do 25 aug: Ijskar Baeten komt (voor de 2e keer) langs
• September: Boccia tornooi onder onze woongroepen start voor de eer en de
wisselbeker.
• Project: “it in je vel” start op.
Elke vrijdag voormiddag; overkoepelend begeleid door kiné en/of ergo.
• Ma 12 september: Dokter Verfaille komt langs bij bewoners waar nood is aan extra
hulpmiddelen, steunzolen, schoenen, … om de juiste documenten voor te schrijven.
• Vrij 16 augustus: Onze bewoners gaan zwemmen !
Wie graag mee wil gaan zwemmen, samen met zijn familie/mantelzorger/… kan
hiervoor terecht op de woongroep bij de Teamcoach of Begeleider wonen en leven.
• Do 15 aug: Contactkoor
• Do 29 september: Theater vanuit de werkgroep DEMENTIE
• Dorpsfeesten 24 september

WIST JE DAT .....

• er in onze cafetaria een spelletjes kast staat, waar je samen gezellig gezelschappen
kan spelen
• het kinderspeelhoek van de cafetaria een make over krijgt
• ons buitenterras sinds kort ook opgeluisterd word met de muziek van de lokale
radio, Radio Apollo, zoals in onze wandelgangen
• er in september een heus dorpsfeest zal plaatsvinden, rondom de kerk op....
17
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PERSONEELSNIEUWS

Onze jarigen
Onze jarigen

Augustus
03/08 Vira Musymovych De Schrieken
04/08 Bart Claes Keuken
05/08 Christel Proost Wimpel
08/08 Nikita Van Calster Wimpel
09/08 Justyna Czekau Onderhoud
10/08 Marleen De Reyck Onderhoud
13/08 Kai Phisitchainarong Onderhoud
13/08 Carina Jacobs Onderhoud
16/08 Annita Caems Kapellekensdreef
16/08 Tinne Goossens Neerhof
21/08 Boekaerts Ann Onderhoud
22/08 Sanne Van de Sande Ritsendijk
25/08 Lotte Van Dingenen Neerhof
28/08 Nancy Gorts Dagverantwoordelijke
29/08 Janssens Sien Onderhoud
30/08 Maria Gorts Onderhoud
31/08 Helga Op De Beeck Keuken

September
03/09 Jo De Cnodder Wimpel
03/09 Martin Somera Neerhof
04/09 Soia Vandenbulcke De Schrieken
08/09 Ingrid Stroeckx Mobiele Equipe
10/09 Verschueren Clinton Ritsendijk
12/09 Annie Bere Neerhof
12/09 Renilde Buts Administratie
20/09 Angi Njionhou Neerhof
23/09 Iva Smajic Ritsendijk
24/09 Peggy Salaerts Onderhoud
28/09 Joyce Wyn Administratie

Gelukkige verjaardag
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INFO

Wespen dit jaar al vroeg én in groten getale op pad: wat kan je doen bij overlast of na een
wespensteek?
Door het warme voorjaar duiken al heel vroeg in de zomer behoorlijk wat wespen op. Zolang het
warm en droog blijft, zal de populatie ook blijven groeien. Dat is natuurlijk minder leuk nieuws
voor mensen die bang zijn van wespen of mensen die een barbecue willen organiseren. Wat kan
je doen om de beestjes weg te houden of wanneer je gestoken bent?
Nils Schillewaert
Het aantal wespen in de zomer hangt bijna volledig af van de weersomstandigheden in de
maanden die eraan voorafgaan. In het voorjaar worden wespennesten gevormd. Als het dan
nat is, sneuvelt een deel van de nesten, maar bij warm en droog weer - zoals de afgelopen
maanden - ontwikkelen insectenpopulaties zich sneller en is er meer voedsel voor de
wespenlarven.
Wespen jagen op insecten om de larven in het nest groot te brengen. In ruil daarvoor scheiden
de larven een zoetstof af, een lekkernij voor de wespen. Normaal zijn de larven rond eind juli
volgroeid, maar na een droog voorjaar met veel insecten, zoals dit jaar, kan dat dus vroeger zijn.
"Wespen zijn heel kalm en je kan er ook vrij dicht bij komen, maar wanneer er geen larven
meer zijn, worden ze iets opdringeriger", vertelt Fons Verheyde van Aculea, de bijen- en
wespenwerkgroep van Natuurpunt. Ze krijgen dan geen suiker meer van de larven en gaan op
zoek naar andere zoetstoffen, zoals je limonade of wijntje op het terras.
Tips om overlast te vermijden
Natuurpunt lijst op haar website volgende tips op:
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Wat doe je zeker niet?
• Sla niet: snelle bewegingen worden als gevaar aanzien door wespen. Zit er een wesp op je
lichaam, beweeg dan traag en lok ze eventueel weg met een mes met conituur.
• Roep niet: wespen kunnen zo in je mond vliegen en een wespensteek in de mond- of
keelholte is zeer gevaarlijk.
• Dood ze niet: wespen leven in een kolonie en daarin zijn altijd een paar verdedigers,
wanneer je een wesp doodt, geeft ze feromonen af en dan ruiken de andere wespen dat.
Dan krijg je dus meer wespen.
• Vermijd kleding in felle kleuren en sterk ruikende parfums wanneer je in de natuur gaat
wandelen. Wespen gebruiken geur als communicatiemiddel en kunnen hier agressief op
reageren.

Wat doe je wel?
• Lok wespen weg van je tafel: dat doe je bijvoorbeeld door een lege pot conituur met een
restje zoetigheid op veilige afstand te leggen.
• Snijd een paar citroenen in twee en steek er wat kruidnagel in: wespen houden helemaal
niet van die geuren.
• Wees zeer voorzichtig wanneer je buiten frisdrank of alcohol drinkt. Je hebt het vaak niet
meteen door als er een wesp in je drankje is gevlogen, zeker niet bij blikjes. Dek dus altijd
je drankje af als je buiten zit.
Wat doe je wanneer je gestoken bent door een wesp?
Contacteer onmiddellijk een arts of bel een ziekenwagen bij sterk allergische reacties. Gebruik
warmte om het gif te neutraliseren. Dat kan bijvoorbeeld door een haardroger op de wonde te
richten, door een warm kompres aan te brengen of door de vlam van een aansteker bij de
wonde te houden. Let wel op voor brandwonden.
Om de pijn te verzachten kan je etherische olie van lavendel op de wonde aanbrengen. Een
druppel op de beet kan helpen om de ontsteking te verzachten, maar ook om de huid sneller
te laten regenereren. Opgelet: niet iedereens huid verdraagt de olie en het gebruik wordt ook
afgeraden bij kinderen en zwangere vouwen. Alternatieven zijn citroen, ciderazijn of huidzalf op
basis van aloë vera.
Wat als je een wespennest gevonden hebt?
Wespennesten bevinden zich vaak in spouwmuren, zolders, daken of schuurtjes. Wespen zullen
vooral aanvallen wanneer hun nesten verstoord worden. Heb je een kleine tuin of zit het nest
in een omgeving waar je vaak vertoeft, dan kan het een goed idee zijn om het nest te laten
verwijderen door de brandweer of een verdelgingsirma. Heb je een tuin die groot genoeg is of
zit het nest op een plek waar je het niet kan verstoren, dan kan je het rustig laten zitten.
Dat er veel wespen in de buurt zijn, betekent overigens niet per se dat er een nest in de buurt is.
Wespen kunnen een behoorlijke actieradius hebben, die honderden meters bedraagt.
21

Uit: VRT nws

De Zorgbib
Lea en Leen gingen op 17 juni langs bij de bewoners van de Ritsendijk met fotoboeken over
voorwerpen en typische activiteiten en gebeurtenissen uit de jaren ‘70 en ‘80. Dat haalde toch wel
wat herinneringen op. Ook over typische Vlaamse gerechten werd er gebabbeld en werden er tips
uitgewisseld. Zo kent iedereen wel een net iets ander recept om stoofvlees te maken, maar één
ding hebben al die recepten vast en zeker gemeen: “hoe langer het op de stoof kan staan
broebelen, hoe malser en lekkerder dat stoofvlees wordt”
Op 8 juli kregen de bewoners van Neerhof en Bloemenhof Chris en Lea op bezoek met de
boekenkar. Behalve dat er weer heel wat boeken een gretige lezer gevonden hebben (of zijn het
gretige lezers die een boek gevonden hebben?), waren er ook weer veel leuke gesprekjes.
We vernamen dat in de bewonersgroep van de Wimpel ook heel wat bewoners graag eens een
bezoekje van de boekenkar zouden krijgen. We bekijken de komende maanden of en hoe we dit
kunnen georganiseerd krijgen in functie van de beschikbaarheid van onze vrijwilligers. In de
volgende editie van de Koerier hopen we jullie daar meer nieuws over te kunnen vertellen.
Wist-je-dat
• De boeken van de Zorgbib een duidelijk herkenbare sticker hebben?
• De boeken van de Zorgbib niets te maken hebben met de wisselbibliotheek
tegenover de cafetaria (en andersom)? De boeken van de Zorgbib zijn en blijven
namelijk eigendom van het Rode Kruis.
• Je ons kan helpen om de Zorgbib voor iedereen die van de mobiele bibliotheek afhankelijk
is, toegankelijk en gratis te houden? Dit kan je doen door op een volgende boekenronde in de
woongroep te wachten als je een boek van de Zorgbib wil inleveren, en dit op dat moment
aan de zorgbibvrijwilligers te bezorgen. In geval van nood kan je ook aan het zorgteam
vragen om het boek terug aan de zorgbibvrijwilligers te bezorgen. Plaats een boek van
Zorgbib zeker niet in de wisselbibliotheek tegenover de cafetaria, want dan gaat het verloren.
Dankjewel om ons daarbij te helpen!
Zorgbib: waar – wanneer – hoe?
De Schrieken – 2 augustus in de voormiddag – boekenkar
Ritsendijk – 3 augustus in de voormiddag – voorleesmomentje
Neerhof en Bloemenhof – 19 augustus in de voormiddag – boekenkar
De Schrieken – 6 september in de voormiddag – boekenkar
Ritsendijk – 21 september in de voormiddag – voorleesmomentje •
Om meer bewoners vaker te kunnen laten genieten van onze mobiele bibliotheek en onze
aandacht, zijn we nog steeds op zoek naar extra helpende handen. Al met een
engagement van 2 halve dagen of 1 dag per maand kan je veel betekenen. De nodige
opleiding en begeleiding worden voorzien. Voor meer informatie kan je vrijblijvend terecht bij
uitleenpuntverantwoordelijke Leen op het e-mailadres zorgbib@heist-op-den-berg.rodekruis.be
Tip: je kan je activiteiten als Zorgbibvrijwilliger combineren met eventuele andere activiteiten als
vrijwilliger binnen het woonzorgcentrum
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Gelukkige verjaardag
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ASSISTENTIEWONINGEN

Onze jarigen

Augustus
09/08 Leon Verlinden 70 jaar
17/08 Raf Van Thielen 83 jaar
September
03/09 Herman Vanlommel 66 jaar
07/09 Gilbrte Dioos 87 jaar
13/09 Mia Achten 85 jaar
14/09 Marthe Laenen 94 jaar

Gelukkige verjaardag
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GROENTEN EN FRUIT
VAN DE MAAND

Komkommer

Kenmerken
Komkommers behoren tot de komkommerfamilie en zijn grote augurken. Ook de bladeren
van de komkommer zijn groter. In onze streken wordt de komkommer meestal onder glas
geteeld. De serrekomkommer lijkt niet erg meer op zijn broertje, de augurk. De rassen die
geschikt zijn voor buitenteelt lijken meer op augurken dan op komkommers zoals die in de
winkel liggen.
De schil van de komkommer kan glad zijn of enigszins wrattig. Soms zitten er korte witte of
zwarte stekeltjes op. Ze is licht- tot donkergroen. Komkommers hebben veel vruchtvlees, dat
geelwit en knapperig is en een massa witte pitten bevat.
Beschikbaarheid
Komkommer is een echte zomergroente. Hij is beschikbaar tijdens de maanden juli, augustus
en september.
Hoe bewaren?
Komkommers zijn gevoelig voor uitdrogen, slap worden en geel verkleuren. Mijd daarom direct
zonlicht en warmte. Bij lagere temperaturen bederven ze. Leg ze dus nooit in de koelkast.
Bewaar ze in een donkere, koele ruimte (13° C) gedurende een tiental dagen.
Je kunt ze ook inzuren, zoals augurken, of pekelen. Maar als je ze teelt of aankoopt om in te
zuren, neem je beter augurken. Breng ze niet in direct contact met appelen en tropische
vruchten. Deze geven ethyleen af die het rijpen en zacht worden van de vruchten versnelt.
Deze groente is rijk aan
Komkommers bestaan voor 94 procent uit water, bevatten maar weinig vitamines en een
geringe hoeveelheid kalium. De caloriewaarde ligt laag (10 kcal voor 100 g vruchtvlees).
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In de keuken
Let er bij de aankoop van komkommers op dat je de stevig aanvoelende, gave
komkommers koopt met glanzende schil. Voor gebruik was je de komkommer en snijd je
een stukje van de uiteinden. Daarna kun je komkommer zowel geschild als ongeschild
gebruiken en op verschillende manieren bereiden.
Je kunt komkommer raspen, in blokjes of schijfjes snijden en als broodbeleg gebruiken.
Komkommer kun je ook net zoals courgette stoven. Zowel komkommersoep als
komkommersap zijn mogelijkheden om grote hoeveelheden te verwerken. Je kunt
komkommers ook verwerken tot het Griekse tzatziki. Dit gerecht bestaat uit Griekse yoghurt
met dille en look.
Uit: Velt

Bramen

Braambessen of bramen groeien aan weelderig groeiende struiken. Als je goed kijkt,
zie je dat een braambes eigenlijk bestaat uit kleine besjes die samengepakt zitten op
een kern. De kleur varieert van donkerblauw tot paarszwart.
Kwaliteit
De braam is een delicate vrucht. Let daarom extra goed op en kijk of de bessen bij
aankoop mooi intact zijn en een glanzend uitzicht hebben.
Bereiding
Raak ze zo min mogelijk aan om beschadiging te voorkomen. Goed nieuws, bramen kan je
eten en bereiden zonder spoelen. Was je ze toch liever, haal de steeltjes er dan pas na het
wassen af.
Voedingsinformatie
Braambessen bevatten gemiddeld meer voedingsvezels dan andere fruitsoorten. Hun
intense paarse kleur danken ze aan de aanwezigheid van het antioxidant anthocyanine.
Antioxidanten zouden mogelijks bijdragen tot een goede gezondheid.
Bewaring
Net omdat ze kwetsbaar zijn, bewaar je ze best naast elkaar op een bord in de koelkast. Op
die manier drukken ze niet tegen elkaar aan en kan je ze enkele dagen houden. Invriezen
mag ook.

Uit: Lekker van bij ons
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Verantwoordelijke uitgever:
Dirk Doucet
Directeur WZC Sint-Jozer
Wiekevorst

OPENINGSUREN:
Cafetaria:
• doorlopend
Kapsalon:
• dinsdag ganse dag
• woensdagvoormiddag
• donderdag ganse dag
• vrijdag ganse dag
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