WZC Het Parknieuws: Herfst 2021

Het Parknieuws

VOORWOORD
Herfst
De herfst verandert de bomen in rode en
okergele kleuren.
Het bos verspreidt aangename frisse geuren.
De dagen worden korter, maar dat deert ons
niet,
als je deze prachtige mooie kleuren ziet.
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De boom in het
bos
liet in de herfst
alles los.
Alles liet hij gaan.
Hij fluisterde
zacht:
Loslaten is nodig,
om sterker in het
leven te staan.
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6 redenen om een herfstwandeling te maken!

Officieel begint de herfst op 21 september. Maar om te voelen of de herfst
echt is begonnen moet je naar buiten. Maak een wandeling, dit jaargetijde
heeft zo veel te bieden. De herfst is echt mijn favoriete seizoen. Daarom 6
redenen om een herfstwandeling te maken:
1. De lucht is heerlijk fris
De herfstlucht is anders, frisser. Het warme, stoffige en wat benauwde van
de zomer is helemaal weg. We kunnen vrij ademhalen. Voor de mensen met
hooikoorts zijn dit de prettigste maanden. Er zijn nagenoeg geen pollen.
2. Je lichaam heeft zonlicht nodig
In het seizoen dat de dagen korter worden en de nachten langer is het
belangrijk om toch genoeg licht op te vangen. Het lichaam heeft de UVstraling uit zonlicht nodig voor de aanmaak van Vitamine D. Deze vitamine is
nodig voor je weerstand en de opbouw van sterke botten en spieren.
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3. Minder last van een najaarsdip
Het korter worden van de dagen werkt op de gemoedsrust. Sommige
mensen worden er zelfs depressief van, de zogenaamde seizoensgebonden
depressie. Het gevoel van de gewone herfstdip kent iedereen wel: moe,
lusteloos, minder zin om aan de dag te beginnen. Licht helpt. Ons lichaam
heeft daglicht nodig om cortisol aan te maken. Dat is een hormoon dat ons
aandachtig, alert en stressbestendig houdt. Minder licht betekent minder
cortisol. Een dagelijkse wandeling van een half uurtje geeft je al voldoende
daglicht om je cortisolproductie op peil te houden. Het wandelen is te
prefereren boven gewoon zitten in de zon, wat misschien ook wel wat koud
en niet zo aangenaam is. Het bewegen maakt in de hersenen een aantal
endorfines vrij die heilzaam zijn voor lichaam en geest. Het werkt
ontspannend en geeft je extra energie. Dubbel goed dus.
4. Het is genieten van de mooie kleuren
Er is buiten zoveel te zien in de herfst. De herfstluchten zijn prachtig. De
laagstaande zon zorgt voor een helder herfstlicht. De bomen verkleuren en
laten allerlei schakeringen zien van de mooiste herfsttinten. Geen dag is
hetzelfde in de herfst. De kleuren veranderen en de bladeren vallen. Laat je
ook verrassen door de schoonheid van de paddenstoelen die in dit
jaargetijde overal verschijnen.
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5. Lekker uitwaaien
De herfst is ook het seizoen van de regen en wind. Goede beschermende
kleding aan en genieten maar. Laat je zandstralen op het strand, ga
uitwaaien langs het IJsselmeer, maak je hoofd leeg tijdens een
boswandeling waar je de bladeren hoort knisperen als je er met voeten
op stapt, of laat de boel de boel en maak een stadswandeling in de
regen. Besluit met warme chocomel en voel dat je leeft.
6. Veel te verzamelen
Met of zonder kinderen, het is zo leuk om de natuur in te gaan om te
verzamelen. In de herfst is er van alles te vinden. Het begint bij de
prachtig verkleurde herfstbladeren. Kun je een onbeschadigd exemplaar
vinden? Dennenappels zijn er in alle soorten en maten. Het is ook het
notenseizoen: hazelnoten, walnoten, beukennootjes en kastanjes. Je kunt
ze nu vinden. Een mooie herfsttafel is zo gemaakt. Ook het fruit is rijp.
Wat is leuker dan wanneer je langs het pad onverwachts bramen vindt.
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Onze jarigen!
Schoolpad:
3/10 Liva Moors, 76 jaar
5/10 Mia Soons, 82 jaar
6/10 Bèr Monnens, 87 jaar
20/11 Lis Bosmans, 85 jaar
12/12 Mia Didden, 78 jaar
13/12 Mia Boonen, 88 jaar

Vijverhof:
2/11 Godelieve Vandebeek, 74 jaar
18/12 Lène Braun, 89 jaar
23/12 Elza Rossaert, 93 jaar
30/12 Mia Claessens, 94 jaar

Dorpszicht:
12/10 Anny Dirckx, 79 jaar
9/11 Marie-Louise Daemen, 77 jaar
3/12 Rosa Rynkens, 88 jaar
12/12 Gerda Clooten, 90 jaar
13/12 Lèneke Segers, 84 jaar
14/12 Antje Claessens, 90 jaar

Beekkant:

Oeterpark:
10/10 Mia Venken, 89 jaar
14/10 Mathieu Stals, 89 jaar
27/10 Ghislaine Craeghs, 97 jaar
29/10 Hilda Vanmaele, 89 jaar

14/10 Nelly Kenis, 99 jaar
30/10 Lis Monnens, 99 jaar
23/11 Dirk Lamberights, 54 jaar
2/12 Lis Wetzels, 100 jaar
5/12 Alda Mussen, 89 jaar

9/11 Maria Peters, 89 jaar
11/11 Jacky Vancleef, 84 jaar
10/12 Jan Verstappen, 79 jaar
18/12 Louis Kollée, 93 jaar
20/12 Wilhelmina Peeters, 94 jaar
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Waarom de bomen verkleuren!
Heel lang geleden, toen de aarde nog niet zo lang bestond en de bomen
altijd groen waren, ging een man op weg naar het Noorden. De middagzon
scheen op zijn rug en hij trok over bergen, rivieren, bossen en woestijnen,
tot hij in het prachtige Noorden kwam.
Het was ongelooflijk, daar kwam de zon maar een heel klein stukje boven
de horizon en ging zij heel vroeg weer onder. Maar, onder haar stralen
werd de wereld in allerlei kleuren gezet. De bomen hadden de meeste
kleuren. Ze waren niet steeds groen, zoals bij hem thuis in het Zuiden.
Neen, ze schitterden in verschillende kleuren: geel, rood en bruin. In de
verte staken de bergen er bovenuit, met toppen wit van de sneeuw.
Toen de man na enige tijd terugging naar het Zuiden en aan de mensen uit
zijn dorp vertelde wat hij gezien had, wilde niemand hem geloven.
"Dat is een sprookje," zeiden ze tegen hem en ze lachten hem uit. "De
bomen zijn toch nooit geel, rood en bruin."
"En toch is het waar. Ik heb het met mijn eigen ogen gezien," zei de man.
"Als jullie me niet geloven, ga dan zelf kijken."
"Maar de dorpsbewoners waren gemeen en zeiden: "Als je wilt dat wij je
geloven, ga dan zelf nog een keer en breng een tak van zo'n rode, gele en
bruine boom mee."
"Dat zal ik doen," zei de man en hij ging opnieuw de lange weg naar het
Noorden.
Een hele tijd ging voorbij en de man was nog altijd niet terug. De mensen
waren hem al bijna vergeten. maar op een dag werden ze aan hem
herinnerd. In het dorp kwam een prachtig gekleurde vogel aanvliegen met
in zijn snavel een tak met gele, rode en bruine kleuren. De vogel wierp de
tak in een boom en op hetzelfde ogenblik werd de boom helemaal geel,
rood en bruin.
De gekleurde vogel was de man die naar het Noorden was gegaan. Toen
de mensen allemaal kwamen kijken, krijste hij, alsof hij hen uitlachte en hij
vloog weg.
Maar de tak met de herfstbladeren liet hij liggen.
Vanaf die tijd verloren de bomen in de herfst gele, rode en bruine blaadjes.
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Nieuwe bewoners
Poelmans
Lieske

Een wa
nieuwerm welkom a
zeker v bewoners. Wan onze
zullen van dat ze zic e zijn er
woonzo oelen in onsh snel thuis
rgcent
rum.

Hamaekers
Mathilde
Henriette
Aerts
Buntinx
Pierre
Donné Mia
Habets
Lizette
Hendrikx
Henri
Lehmann
Eugene
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Loslaten
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Kwaliteit
Kwaliteitsmuur
Er wordt in het Park hard gewerkt aan
kwaliteitsvolle zorg. Wij willen jullie daarom
mee op de hoogte houden van de
initiatieven die hier georganiseerd worden.
Onze kwaliteitsgroep ‘het Vonk-groepje'
werkte het ontwerp en idee uit en onze
creatieve geest Susan, werkte deze muur af.

Op onze ‘kwaliteitsmuur’ kan je onze werkgroepjes terugvinden en waar ze
de afgelopen maanden aan gewerkt hebben.
Maar hoe werken deze werkgroepjes:
De kwaliteitscoördinator onderzoekt, samen met leden van het
werkgroepje, welke noden er bij de bewoners en op de afdeling leven. Er
wordt dan gekeken op welke manier deze noden of wensen kunnen
aangepakt worden. Samen met ons Parkparlement, of op een
gebruikersraad, bespreken we de acties. Nadien evalueren we deze acties
ook. We hechten veel belang aan de mening van onze bewoners en hun
familie. Spreek dus iemand van het werkgroepje aan bij vragen of
bedenkingen. We luisteren graag!
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Fotoshoot
Binnenkort krijgen we een nieuwe, meer kleurrijke, website! Om deze
website kleur te brengen, komt op 4 oktober een fotograaf naar het Park.
Die fotograaf zal foto’s maken van bewoners, bezoekers, afdelingen,
activiteiten,… noem maar op. Zodat we aan iedereen kunnen laten zien,
wat een dynamisch WZC wij zijn. We staan die dag dus letterlijk en
figuurlijk in de spotlights!
We hebben voor deze foto’s uiteraard jullie toestemming nodig. Sta je niet
graag op de foto (en op internet), dan moet dat niet. We zullen het je
alleszins vragen en een formulier laten tekenen. Vergeet niet van de dag te
genieten, alsof we mee mogen spelen in een Amerikaanse film.
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Herfst is niet te vervangen!
Annie M.G. Schmidt
Kouder en vroeger donker... dat is haast alles wat het voor die stakkers van
stedelingen betekent, het najaar. Ze zetten het direct om in zorgen: de
kolen en de zolen en de witerjas. Maar het grote complex van geuren en
gevoelens dat een zich respecterende herfst gehoort mee te brengen, dat
is alleen aan het buitenkind beschoren.
De verlatenheid van de hoge koude hemel, waar duizenden kleine stipjes
samen zwermen: de vogels gaan trekken... modderige wegen,
kapotgereden door de bietenwagens, de wind over de kale polder, de krom
gewaaide natte bomen op de dijk en kreunende molenwieken. Ja,
eenzaamheid en verlatenheid van mist en natte wegen zijn sterker op het
land, maar ook minder triest, en het thuiskomen in het lamplicht en in de
geur van hete bruine-bonen-soep is een veel groter genot dan het ooit in
de stad kan wezen.
Achteraf is het erg goed om een buitenkind geweest te zijn in een groot
huis met zolders en kelders en een tuin; niemand kan je later ooit meer de
poëzie van dat alles afnemen: voor iedere stemming was er altijd een
schuilplaats. Langzamerhand, als je ouder wordt, klonteren alle
herinneringen aaneen, herfst betekent: alle herfsten door elkaar.
Naast ons werd de keu geslacht en ik vluchtte naar het uiterste hoekje van
de zolder om het geschreeuw niet te horen; later keek ik nieuwsgierig uit
het zolderraampje en zag de kinderen er allemaal omheen dringen; de boer
stond met een ronkende brander de haartjes af te schroeien, straks zou
ieder kind een stuk zwoerd krijgen om aan te likken. Ik vond het eng en
nam liever een goudrenet, rijen goudrenetten lagen er op die zolder.
In de tuin vielen de wormstekige appels af. We moesten ze oprapen,
emmers vol, je stootte telkens met je hoofd tegen een groot zilveren
spinnenweb, waaruit een kruisspin wegholde en dat opraapwerk was alleen
draaglijk wanneer je van die tuin een groot spook- en griezelbos maakte:
gauw gauw die emmer vol, anders zou het groene monster uit de sloot
opduiken en een klauw uitstrekken...
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En dan werden de appels geschild en ze moesten naar de dikke witte
bakker, die ze droogde in de broodoven. Nog warm kwamen de gedroogde
appeltjes terug in een mand met een doek erover en dan at je er in ponden
van tot je hijgde en steunde. "Nou niet drinken, niet drinken!" zie je
moeder, "pas op, dan barst je!"
Mispels, die moest je eten als ze rot waren en ze groeiden in grote getalen
op een buitenwegje, heel ver afgelegen, dat de Bok heette.
Op jacht naar mispels liep ik daar op een middag toen het al schemerde en
de mist laag boven de greppels hing. Er schreeuwde iets in de verte, en dat
iets stond midden op het wegje en het was zwart.
Toen ik klepperend met de klompjes naderbij kwam, toen bleek het mijn
eigen grootmoeder te zijn in haar invalidenwagen. Ze krijste zwak maar
zeer verontwaardigd. En niet ten onrechte: mijn broer had haar midden op
de weg met haar wagentje laten stikken. Waarom dan toch? Omdat ze hem
voor ieder van deze gehate ritten een kwartje had beloofd, maar ze was wat
gierig op haar oude dag en ze betaalde nooit. Nu was hij weggelopen en
had haar laten staan. Even later kwam hij aanhollen en eiste vijf kwartjes.
Zo niet, dan zou ze de hele nacht in de mist op de Bok moeten blijven zitten.
Kermend betaalde mijn grootmoeder uit haar vette leren beurs. Ik vond
het heel goed en rechtvaardig van mijn broer. Had ze maar eerder moeten
betalen.
En we duwden onze grootmoeder voort en sloften zwijgend naar het dorp
waar de lichtjes ons ontvingen en waar we met koude neuzen
binnenkwamen in de gang vol kookgeuren.
Herfst op het land is niet te vervangen.
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De wereld van de-mens-ie!
10 tips voor een betere communicatie met bewoners
met dementie!
Tip 1 Maak je bekend
• Noem iemand bij naam. Stel jezelf voor, het kan zijn dat hij/zij jou even
niet herkent en zeg altijd wat je komt doen.
Tip 2 Maak oogcontact
• Maak oogcontact, spreek traag met korte zinnen en wacht 5 seconden na
elke vraag (de informatiedoorstroming in de hersenen verloopt bij iemand
met dementie veel trager.)
Tip 3 Doe zo weinig mogelijk beroep op het recente geheugen, maar praat
over vroeger en haal samen herinneringen op.
• Soms heb je veel geduld nodig om een gesprek op gang te krijgen,….
• Toon telkens weer belangstelling, ook al ken je het verhaal dat iemand
vertelt al. Vraag door naar hoe iemand het beleefd heeft.
• Vertel over jezelf, wat je hebt meegemaakt => Jouw verhaal geeft de
oudere het gevoel dat hij meetelt en erbij hoort. Bovendien is het feit dat
je met hem/haar praat nog belangrijker dan wat je zegt.
Tip 4 Geen kritiek geven
• Wees bereid om de schuld op jou te nemen en sorry te zeggen als er iets
misgaat. Ja, zelfs als het gaat om fouten of problemen waar je zelf
helemaal geen schuld aan hebt.
• Als de woorden nergens op slaan, laat dat dan niet blijken: vraag geen
verantwoording, maar verduidelijking. (wat bedoel je met?...) zeker niet op
fouten wijzen: anders verdriet en kwaadheid. Niet laten falen! Niet testen,
niet ondervragen!
Tip 5 Doseer prikkels
• Niet te veel ruis op de achtergrond
• Als men voortdurend vraagt om te mogen vertrekken of als de persoon
plots opstaat is dit vaak omdat het voor die persoon op die plaats te druk
is.
Tip 6 Ernstig nemen:
• behandel de oudere als een volwassene. Nooit met andere over je
familielid/ kennis met dementie spreken in zijn aanwezigheid. RESPECT
TONEN!!!!!!
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Tip 7 Het gaat er vooral om hoe je iets zegt
• vaak is het niet wat je zegt maar wel hoe je iets zegt dat blijft hangen.
• Vraag hem/haar iets op dezelfde toon en manier als waarop je zelf
graag toegesproken wordt.
• Accepteer dat niet alles in een gesprek hoeft te kloppen en laat een
gesprek doorgaan zonder de fouten te herstellen.
Tip 8 Moeite doen om te begrijpen:
• woorden herhalen die je wel hebt begrepen. Korte simpele vragen
stellen waar ze enkel ja of nee op kunnen antwoorden. De poging die
je doet om hem te begrijpen is vaak even belangrijk als het resultaat
• Ondersteun je woorden met gebaren. Wijs dingen aan, doe dingen
voor.
• Vul zelf aan wat de persoon met dementie niet gezegd krijgt en
herhaal wat je denkt begrepen te hebben.
Tip 9 Non – verbale communicatie is belangrijk:
• reageer op gebaren. Probeer te raden wat hij wil zeggen of vraag om
verduidelijking. Laat voelen met een lach of een aanraking dat alles in
orde is.(oogcontact!!!)
• Stel de persoon met dementie zoveel mogelijk gerust. (Ik breng je wel
terug, ze weten dat je hier bent, alles is geregeld,…)
Tip 10 gebruik humor
• Humor werkt altijd ontspannend en is vaak de beste manier om met
de persoon met dementie om te gaan.
Sarah Maggen
Referentiepersoon Dementie
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Welkom herfst

Guur buiten, warm binnen
met een deken en een boek op de bank
warme sokken
thee en cappuccino's
boswandelingen
de kleuren en geuren
kastanjes en dennenappels
kaarslicht en vuurkorf
vers gebakken appeltaart
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WIJ GEDENKEN
We gedenken onze overleden in
deze moeilijke periode:

24/06: Simons Anna
11/07: Vanaken Joseph
20/07: Tommissen Catharina
30/07: Hilven Lucie
10/08: Verheijen Jan

Bijzondere mensen
sterven niet,
zij gaan wel, maar blijven
toch voor altijd,
het afscheid is definitief
maar de herinnering
onuitwisbaar
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Sfeerfoto's
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Sfeerfoto's
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Sfeerfoto's
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Sfeerfoto's
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Woordzoeker
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Voor de kleinkinderen ...
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EVEN LACHEN

Meneer pastoor is op weg naar de carrefour. Onderweg komt hij
een jongen tegen en vraagt:" jongen, wil jij me de weg wijzen naar
de carrefour?" "Neen!" antwoordt de jongen. "Wil je me alsjeblieft de
weg wijzen?" "Neen," zegt de jongen. "Awel," zegt meneer pastoor
boos, "dan kom jij niet in de hemel!" "En jij niet in de carrefour!"
lacht de jongen.
*******
Een jong echtpaar verlangt al een paar jaar vergeefs naar een baby.
Op een dag komt de pastoor langs om afscheid te nemen, want hij
gaat in Lourdes wonen. Hij hoort over hun kinderwens en belooft in
Lourdes een kaars voor hen te zullen aansteken. Na enkele jaren
keert de pastoor terug en ziet vijf paar klompjes voor de deur staan.
Hij gaat naar binnen en feliciteert de vrouw. "Waar is uw man? Dan
kan ik ook hem gelukwensen." "Oh", zegt de vrouw, "Jan is net naar
Lourdes vertrokken om de kaars uit te blazen."
*******
Een man ging biechten.
“Vergiffenis, meneer de kapelaan,” snikte hij.
“In de 2e wereldoorlog had ik een onderduiker op mijn zolder.”
“Nou, dat is toch geen zonde?” vond de kapelaan.
“Nee”, zei de man, “maar ik heb hem huur laten betalen.”
“Dat was niet netjes van u, maar tenslotte liep u toen gevaar.”
“Dank u, kapelaan”, zei de man, “mag ik u nog iets vragen?”
“Wat dan?” reageerde de kapelaan.
“Vindt u dat ik hem moet vertellen dat de oorlog is afgelopen?”
*******
Het is groen en het vliegt door de kerk. Wat is het?
....Een heilig boontje!
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Voor de kleinsten...
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SPREUKEN

Behandel een ander zoals je zelf
behandeld wil worden.

Deuren worden geopend door ons
over te geven aan de dingen die op
ons pad komen.

Beklim de berg zodat je de
wereld kan zien, niet omdat
de wereld jou kan zien.

Tel wat je hebt,
niet wat je mist.

Als je kunt loslaten, heb je twee
handen vrij.

Moeizame wegen leiden vaak naar
mooie bestemmingen.

In het hart van elke moeilijkheid
ligt een kans.

Wat gun jij jezelf?

Door achter te laten wat je niet
meer nodig hebt, creëer je ruimte
om te vinden wat jou vooruit
brengt.

Je hebt geen geld nodig om rijk
te zijn. Open je hart en je geest.
Wees dankbaar. En investeer in
liefde en vriendschappen.

