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We blikken terug op een

ingetogen start van de maand

waarbij we onze overleden

bewoners herdachten. Tijdens de

rest van de novembermaand

stonden vooral de senioren-

weken centraal, met veel

ambiance en plezier.

Er was elke dag wel iets te doen,

en dat helpt om de donkere

dagen door te komen...

Met de 'kaas en wijn take away'

sloten we de seniorenweken af

met een uitstekende verkoop!

Daarnaast zorgde ook de

voetbalgekte af en toe voor de

nodige animo...

Er werd dus volop geleefd ten

huize Sint-Franciscus en zo

hebben we het graag... Nog even

en we zetten de kerstboom en

gaan een gezellige

eindejaarsperiode tegemoet.

Alvast fijne feesten toegewenst!

Veel leesgenot,

Pascal

Redactioneel

Hartelijk welgekomen!

Winterse Winkel / Voetbalgekte

Misviering - November in beeld

Zoek het woord!

Smaakmaker van de maand

Zoek de 5 verschillen

Info - praatcafé dementie

Omgaan met dementie

Seniorenweken in beeld

ABC van...

Jarigen
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Veel sneeuw op Oudejaar,
veel hooi in 't nieuwe jaar

welgekomen!

Nieuwe bewoners!

- Op 15/11 nam Michel Geenen zijn intrek op Hoogberg voor een

kortverblijf. Hij woont op Lupine 6.

- Na een periode van kortverblijf woont Tania Reynaert voortaan op

Calmont, Pioen 10.

Nieuwe collega's!

- Op 1/11 ging Ljiljana Kellner bij ons aan de slag. Ljiljana is zorgkundige

van opleiding en versterkt vanaf heden team Hoogberg.

- Ook op Hoogberg startte op maandag 7/11 Xavier Manandise. Xavier is

zorgkundige en maakt vanaf heden deel uit van team Hoogberg.
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Winterse Winkel

Stillekes aan gingen we weer met bewoners aan de slag om huisgemaakte

producten te maken... Aan het uitgebreide gamma van voor corona zijn we

nog niet, maar we hebben toch alweer een bescheiden aanbod aan

verschillende confituren, snoeppotten, wenskaartjes, uienconfituur,

kweeperenlikeur, lavendelzakjes...

Vanaf maandag 5 december zal onze Winterse Winkelkast dagelijks

open zijn tijdens de baruren: van 14.30 tot 18.00u.

Producten kunnen gekocht worden bij de barmedewerker.

De opbrengst van onze verkoop gaat integraal naar animatie activiteiten.

Voetbalgekte
Het wereldkampioenschap voetbal van

2022 gaat door in Qatar. Het gastland

kwam met de indrukwekkende

voetbalstadions en alle pracht en praal

meer dan eens in het nieuws, maar ook

de schaduwzijde van het land bleef niet

onbesproken want aan de

mensenrechten, onderdrukking van

vrouwen en minderheidsgroepen zou

nog heel wat kunnen verbeteren... Of

zo'n land dan überhaupt in aanmerking mag

komen om dergelijke internationale evenementen

te organiseren zullen we maar in het midden

laten.

In ieder geval ging

het WK niet aan ons

voorbij, de voorbije

periode werden dan

ook enkele matchen

enthousiast mee gevolgd. Op zondag 27 november

zat de sfeer er bij bewoners en medewerkers alvast

in en er werd duchtig gesupporterd voor de Rode

Duivels, al zaten er ook enkele Marokko fans tussen.
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Op zaterdag 5 november herdachten we de bewoners die ons ontvielen in de

periode van 1 november 2021 tot 31 oktober 2022. De sfeervolle misviering

werd voorgegaan door Z.E.H. pastoor Walgraeve, met ondersteuning van de

pastorale vrijwilligers. Het Kluisbergs koor verzorgde de gezangen.

Misviering overleden bewoners

NOVEMBER in beeld
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Zoek het woord!

Verschillende onderzoeken hebben het al bewezen: mentaal actief blijven helpt

dementie af te weren en het houdt de hersenen op scherp. Doe je het daar

niet voor, dan zorgen woordzoekers ervoor dat je geïnteresseerd en in contact

blijft met de wereld om je heen...

Alvast veel plezier met deze woordzoeker: "Afscheid van Will Ferdy"
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Smaakmaker van de maand...

Koekjes met pit en gezond bovendien: gemberkoekjes voor bij de thee of koffie...

Ze passen bovendien perfect om te serveren tijdens de kerstperiode!

Wat heb je nodig:

- 40 g zelfrijzende bloem, gezeefd

- 85 g bloem, gezeefd

- 50 g rietsuiker

- 2 eetlepels honing

- 50 g boter in blokjes

- een stuk van 2 cm gember, geraspt

- een halve koffielepel gemberpoeder

- een snuifje zout

Bereiding:

- verwarm de oven op 160°C

- meng de bloem met de gemberpoeder, zout, de rietsuiker en de boter tot een

mooi deeg.

- voeg de honing en de geraspte gember toe en kneed tot een homogene

massa.

- verdeel het deeg in 16 bolletjes en druk ze plat.

- Leg ze op een met bakpapier bedekte bakplaat.

- bak de koekjes 15 minuten goudbruin en laat ze afkoelen
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Zoek de 5 verschillen

Ze blijven iets hebben die oude postkaarten. Hier zie je de kerstman die kindeke

Jezus trakteert op een toertje met de slede... In de onderste kaart zitten vijf

verschillen, aan jou om ze te vinden!
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Kapsalon Veronique zal tijdens de kerstvakantie gesloten

zijn op woensdag 21/12 en 28/12.

Het kapsalon zal wel open zijn op donderdag 22/12 en

vrijdag 23/12 en op donderdag 29/12 en vrijdag 30/12.

Maak tijdig uw afspraak!

De kerstviering gaat door opDe kerstviering gaat door op
maandag 26 december om 15.00umaandag 26 december om 15.00u

in de bar van het rusthuisin de bar van het rusthuis
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Omgaan met dementie

Voor iedereen die een dagje ouder wordt, is dementie krijgen een

doembeeld. Het idee om je identiteit en persoonlijkheid te verliezen, dingen

te vergeten die ooit zo belangrijk voor je waren en je geliefden niet meer te

kunnen herkennen kan terecht beangstigend zijn. Ook voor wie er als

mantelzorger en/of familielid mee geconfronteerd wordt brengt dit heel wat

zorgen en onzekerheid met zich mee...

Mariët De Landmeter is een Nederlandse zorgkundige en gespecialiseerd in

dementiezorg. Zij maakte een ABC voor dementie waarbij zij aan elke letter

van het alfabet een tip koppelt om met mensen met dementie op een goede

manier om te gaan. Elke maand lichten we een letter van het ABC dementie toe.

De "H" van HUMOR

Lachen is gezond, ook voor mensen met dementie. Probeer eens het ijs te

breken met wat humor.

Simpele grapjes en eenvoudige humor kunnen voor wat afleiding zorgen.

Wanneer er met een open lachend/vrolijk gezicht, en met een positieve

uitstraling contact gelegd wordt, kan dit aanstekelijk werken en zo ook plezier

geven bij mensen met dementie.

Het kan ze opvrolijken en er in het beste geval voor zorgen dat ze milder

reageren of minder snel geagiteerd raken.
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Seniorenweken in beeld

Met de seniorenweken zorgden we voor de nodige ambiance en sfeer met als

thema dit jaar "Gluren bij de buren", leuke activiteiten met een knipoog naar

Nederland, Frankrijk en Duitsland dus... Als klap op de vuurpijl organiseerden we

dit jaar ook weer onze fel gesmaakte playback show!

OpeningsshowOpeningsshow
en rollatordansenen rollatordansen

't schooltje van

Kwaremont op bezoe
k
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Home Sint-Franciscus telt heel wat medewerkers, dat betekent ook dat je

dagelijks heel wat gezichten de revue ziet passeren... De ene ken je al wat beter

dan de andere, en af en toe laten we een medewerker aan het woord en vragen

we om aan elke letter van het alfabet een woord te koppelen van iets dat hun

nauw aan het hart ligt. Een blik in het leven van de man of vrouw die

dagelijks je pad kruist dus, wedden dat je elkaar nog beter leert kennen?

Deze maand: Vanessa Aernout

interieurdienst Hoogberg

A: Aernout Vanessa, dat ben ik..

B: Behulpzaam, zo zie ik mezelf.

C: Creatief beestje.

D: Dieren. Ik hou van dieren, zolang ze niet meer

dan vier poten hebben :)

E: Etentjes? Laat maar komen.

F: Foto's van mezelf, liever niet...

G: Gelukkig zijn, het hoogste goed..

H: Houden van... gezelligheid.

I: Italië, super vakantieland.

J: Jullie zijn stuk voor stuk uniek

K: Kerstconcert André Rieu, dit jaar!

L: Luisterend oor, zo belangrijk hier.

M: Malou, mijn oogappeltje. (petekind van mijn partner)

N: Nooit opgeven

O: Oma zijn beschouw ik als een eretitel.

P: Positief blijven.

Q: Quality time, we hebben er allemaal nood aan.

R: Reizen

S: Seppe is de naam van mijn zoon.

T: Toekomstgericht denken.

U: Ups and downs, het hoort bij het leven.

V: Verliezen, ik ben een slechte verliezer.

W: Water bij de wijn doen, zo nu en dan de beste manier om eruit te geraken.

X: X-treem sport. Zo heet de boks club van mijn zoon en mezelf.

Y: Yes, nog eentje te gaan :).

Z: Zeveren, soms kan ik er wat van...

ABC van de maand
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Jarigen van… DECEMBER

Willy Nys : 3 december, 86 jaar

Willy Van Kerrebroeck : 4 december, 89 jaar

Clara Pauwels : 11 december, 90 jaar

Maria Vancoppenolle (AW) : 16 december, 89 jaar

Tania Reynaert : 19 december, 82 jaar

Elza Lottin : 20 december, 91 jaar

Marie-Claude Onyn : 23 december, 73 jaar

Noël Verzelen : 24 december, 75 jaar

Ilona Vanden Berghe : 24 december, 95 jaar

Jeannine Verschueren : 25 december, 75 jaar

Irma Vangheluwe : 28 december, 94 jaar

Walter Gobbers : 28 december, 96 jaar

Benoni De Sutter (AW) : 29 december, 82 jaar

Pepijn Ornelis : 8 december, 24 jaar

Griet Colle : 8 december, 44 jaar

Kimberly Van Loock : 8 december, 24 jaar

Ann Clement : 14 december, 57 jaar

Ulrique Vergeynst : 21 december, 50 jaar

Ronny Notebaert : 23 december, 60 jaar

Nele Castelain : 29 december, 42 jaar

Vanessa Aernout : 30 december, 38 jaar



Heeft u opmerkingen, suggesties of een klacht?

klacht@homestfranciscus.be

Contact

WZC Home Sint-Franciscus maakt deel uit van

vzw Zorgnetwerk Cur@-Z

Kwaremontplein 41

9690 Kluisbergen

055/38 86 86

info@homestfranciscus.be

www.homestfranciscus.be

Sociale dienst

Justine Vergeynst

socialedienst@homestfranciscus.be

Verantwoordelijk uitgever

Johan Rotsaert

Lay-out en eindredactie

Pascal Paret

Sam Dekimpe


