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Voorwoord
Dag lieve bewoners, familie,
De warme zomervakantie komt weer tot zijn eind. Hopelijk heeft iedereen enorm genoten
van een deugddoende vakantie waar er plaats was voor ontspanning en rust, of eerder
avontuur?
Laten we dat gevoel van vakantie zo lang mogelijk vasthouden en zo vliegen we ons
drukke, dagdagelijkse leven in september weer in.
In deze editie van onze huiskrant blikken we nog eens terug op de ijne momenten die we
deze zomer samen hebben meegemaakt in Kloosterhof, van de gezellige momenten
samen tot de actieve beweegmomentjes.
We werpen ook al eens een blik op september en alle activiteiten die deze maand aan bod
zullen komen.
Ten slotte sluiten we dit voorwoord nog af met een gedicht, ijn leesplezier gewenst!
Vanwege de redactie

September, de eerste bladeren vallen van de bomen,
teken dat de herfst gaat komen.
September, de kastanjes vallen op straat,
geeft aan dat de herfst komen gaat.
De paddenstoelen rijzen op langs het pad
September, de herfst komt; wind, koud en nat.
Dauwdruppels op de spinnenrag
bij het krieken van een septemberdag.
De bladeren, kastanjes, paddenstoelen, de spinnenrag,
september, het wordt herfst, wat een pracht.
Geniet van de natuur, geniet ervan het geeft u kracht.
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Weetjes van de maand
september.
7-11 september - Week van de geletterdheid
GELETTERDHEID
WAT IS GELETTERDHEID?
GELETTERD ZIJN OMVAT de competenties om informatie te verwerven, te verwerken en
gericht te gebruiken. Concreet wil dat zeggen met taal, cijfers en graische gegevens kunnen
omgaan en gebruik kunnen maken van ICT en multimedia.
Een paar voorbeelden:
• een uurtabel interpreteren
• gebruiksaanwijzingen lezen en begrijpen
• een wegbeschrijving begrijpen
• een (online) formulier invullen
• een eenvoudig antwoord schrijven op een vraag
• wisselgeld controleren
• afmetingen berekenen
• iets opzoeken op het internet
• online bankieren
• een uitnodiging voor een (school)activiteit begrijpen
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E-INCLUSIE
E-INCLUSIE OMVAT het geheel aan oplossingen en strategieën die nodig zijn om de achterliggende
mechanismen van digitale uitsluiting weg te werken. De focus ligt op het wegwerken van directe
mediagerelateerde drempels zoals toegang, motivatie of digitale vaardigheden, én op het aanreiken
van opportuniteiten en ondersteuning die een bewust en vrij gekozen gebruik van digitale media
mogelijk maken. Kortom:
1. Het streven naar inclusieve ICT, bijvoorbeeld in de vorm van laagdrempelige en gebruiksvriendelijke
tools en applicaties, het verschaffen van laagdrempelige toegang en het ontwikkelen van
vaardigheden via onderwijs en training;
2. Het inzetten van ICT voor bredere maatschappelijke doelstellingen zoals participatie, inclusie en
empowerment.
Tenslotte is het belangrijk om te benadrukken dat het gebruik van digitale media op zich geen
doelstelling is van een e-inclusiebeleid. Niet iedereen moet en kan mee in het digitale verhaal. Het is
wel de bedoeling dat een e-inclusiebeleid iedereen de mogelijkheden en competenties aanreikt, om
een bewuste en geïnformeerde digitale keuze te kunnen maken.
BELANG VAN GELETTERDHEID
GELETTERD ZIJN IS NODIG OM:
• nieuwe dingen te leren thuis, op het werk, op school of in een groep
• je kinderen te ondersteunen op school en in hun hobby’s
• een diploma te halen en een job te vinden
• goede keuzes te maken en zelfstandig te zijn
• mee te kunnen met de digitale en technologische evolutie
Onvoldoende geletterd zijn heeft een negatieve invloed op je zelfvertrouwen, je vertrouwen in
anderen én de ondersteuning die je kan geven aan je kind(eren).
DE OPLOSSING
GELUKKIG IS HET NOOIT TE LAAT OM (BIJ) TE LEREN!
Op heel wat plaatsen in Vlaanderen en Brussel kan je werken aan geletterdheidsvaardigheden, toch
nog een diploma halen of een opleiding volgen.
WIL JE ZELF LEREN?
• Basisvaardigheden aanleren:Bij Ligo, Centra voor Basiseducatie leer je basisvaardigheden als
taal, wiskunde, maatschappij-oriëntatie en met een computer werken. Wat je leert, kan je elke
dag gebruiken: thuis, op je werk, in je opleiding, … Je kan het open aanbod volgen, maar Ligo
werkt ook samen met andere organisaties en bedrijven.www.ligo.be
• Een opleiding secundair onderwijs volgen:Wil je als jongvolwassene je diploma secundair
onderwijs halen, een beroepsgerichte vorming volgen, Nederlands als tweede taal of een
andere taal leren?https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/cursisten
• Sociaal-cultureel vormingswerk:De Avansa centra bieden een brede waaier aan vormingen en
activiteiten om je in je vrije tijd verder te ontwikkelen en je persoonlijke en sociale
competenties te vergroten.www.avansa.be
• Een beroepsopleiding volgen: Via VDAB
5

21 september: Internationale Alzheimer Dag
De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Zo'n 70% van de mensen
met dementie heeft alzheimer. Alzheimer begint vaak sluipend met stoornissen in het geheugen.
Naarmate de ziekte vordert, verliest de persoon met alzheimer steeds meer vaardigheden en raakt
deze uiteindelijk volledig afhankelijk van anderen.
Wie zelf van dichtbij niemand met dementie kent, heeft er dikwijls een verkeerd beeld van. Dikwijls
is dat beeld beperkt tot een persoon met dementie die al in de laatste fase van het dementieproces
zit. In dat beeld is de persoon met dementie iemand met wie je geen contact meer kunt leggen,
met wie een gesprek onmogelijk is of die op alles verkeerd of helemaal niet reageert. Maar dat
klopt niet. Personen met dementie, zeker in de eerste stadia, hebben ook goede momenten.
Dementie is bij iedereen anders, dus ook hoe je met die persoon praat en omgaat is anders,
afhankelijk van wat hij of zij kan, niet kan, vergeet en niet vergeet.
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Op deze dag gaan wij ''vergeet- me - nietjes'' uitdelen om zo de liga van Alzheimer te steunen.
Die dag gaan wij ook aangepaste activiteiten doen en bewoners met Alzheimer eens extra in de
watten leggen.

7

Weerspreuken
September is de herfstmaand of fruitmaand en de negende maand van het jaar in de
gregoriaanse kalender. september heeft 30 dagen. De naam komt van het Latijnse woord
septembris wat afkomstig is van het woord septem dat zeven betekent — september was
de 7e maand van het jaar, omdat het Romeinse kalenderjaar tot 153 v.Chr op 1 maart begon.

De mooiste weerspreuken en gezegden – september
In september warme regen, brengt de boeren rijke zegen.
Is het 1 september heerlijk weer, de herfst zal mooi zijn evenzeer.
Trekvogels in septembernacht, ze maken de kersttijd zacht.
Een warme september, een droge oktober.
Warm in september, koud in december.
Blijven de zwaluwen lang, wees voor de winter niet bang.
Vallen de eikels al voor Sint-Machiel, dan snijdt de winter door lijf en ziel.
Schijnt de herfstzon met zomerkracht, maakt veelal de winter zacht.
Op de 5 de september wordt bewezen, wat het voor weer de hele maand zal wezen.
Als in september de donder knalt, met kerst sneeuw met hopen valt.
Vallen de bladeren vroeg, dan wordt de herfst niet oud.
Vorst in september, zacht in december.
Komen de pluimen aan het riet, bedenk het is nazomer en geniet.
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Jarigen september

Emmaus - Bethanië
01/9 Zr. Odilia 93 jaar
26/9 Zr. Nathaniël 88 jaar
29/9 Zr.Denise 88 jaar

Vrijwilligers
19/9 Benny Serneels 72 jaar

GAW
8/9 Hilda Peeters 80 jaar
12/9 De Schutter Frans ( P. Frans ) 87 jaar
25/9 Valerie Nickmans 84 jaar

Personeel
6/9 Ann Siongers
11/9 Cindy Deleus
15/9 Shine
19/9 Jan Verhoeven
19/9 Kathleen Helsen
19/9 Lisa Gommers
21/9 Berlinda Verberck
25/9 Leen Ceusters
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Jarig in september? Dít zegt het over je
Ben jij geboren in de maand september? Dan zou het heel goed kunnen dat (een deel van)
onderstaande eigenschappen op jou van toepassing zijn. Klopt het?
• Je bent waarschijnlijk wat langer dan andere mensen. Dat komt doordat je moeder
hoogzwanger was in de zomer en nazomer, waardoor ze meer vitamine D binnen
heeft gekregen dan vrouwen die hoogzwanger waren in de herfst of winter. Door die
extra vitamine zijn septemberkindjes zo'n 5 millimeter langer dan gemiddeld.
• Grote kans dat je ergens allergisch voor bent of astma hebt. Herfstkindjes
ontwikkelen 30 tot 90% vaker een allergie voor bijvoorbeeld koemelk, eieren of
pinda’s. Ook ligt het risico op astma zo’n 30% hoger dan gemiddeld.
• Je bent een vrolijk persoon. Baby’s die in september zijn geboren hebben namelijk
een kleinere kans op mentale problemen als een depressie of een bipolaire stoornis.
Dat heeft ook te maken met die extra vitamine D die je als foetus via je moeder
binnen hebt gekregen.
• Je was altijd een goede leerling op school. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die
geboren zijn in september het signiicant beter doen op school dan kinderen die in
de zomermaanden zijn geboren.
• Je bent ook goed in sport! Onderzoekers van de Universiteit van Essex ontdekten
dat kinderen die in de herfstmaanden geboren zijn atletischer zijn dan andere
kinderen. Ze rennen bijvoorbeeld 10% harder, springen 12% hoger en zijn 15% sterker
dan kinderen die in april geboren zijn. Helaas zijn mensen die in oktober en
november geboren zijn dan wel weer iets beter dan jij…
• Je hebt sterke botten! Daardoor ben je dus ook zo sterk en atletisch. Dit heeft ook
weer te maken met die extra dosis vitamine D. Lucky you!
• Je kent vast veel mensen die in dezelfde week jarig zijn als jij. September is volgens
onderzoekers de maand waarin de meeste kinderen worden geboren. Vooral in de
periode tussen 9 en 20 september zijn ontzettend veel mensen jarig: en 16
september is volgens wetenschappers van Harvard de meest voorkomende
verjaardag ter wereld. Als we alleen naar Nederland kijken, dan is 25 september de
dag waarop de meeste mensen jarig zijn.
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Toekomstige activiteiten
Weilanden - Wilgenhof

* Seniorenfeest
* Huiskamergesprekken
* individuele activiteiten
* Film
* Uitstapjes met de duoiets
* Handwerkkring

Dankzij de wekelijkse huiskamergesprekken, aperitiefmomentjes, kleine en grote
babbels krijgen we ideeën of verzoekjes van jullie om te gebruiken als de ideale
dagbesteding die jullie leuk en of nuttig vinden. Ook via het Leesbook willen we
jullie aanmoedigen om dit te blijven doen en mocht je een idee hebben voor iets,
laat het dan zeker aan ons weten!
De wekelijkse activiteiten die op de afdeling worden georganiseerd vind je ook
terug op de witte magneetborden op de gang. Bij vragen of suggesties kan je
altijd terecht bij de medewerkers van het animatie - ergoteam. Dit zijn Ines
Verhaert, Stefanie Adriaenssens, Yorien Van de Vliet en Margot Dethier. Of bij de
woonassistent, Christine Ingang.
Van maandag tem zondag kan je om 10.30 in de kapel de eucharistie volgen, dit
kan ook in de leefruimtes of op je tv in de kamer op kanaal 90.
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Toekomstige activiteiten
Bethanië - Emmaus
* Uitstapjes naar Scherpenheuvel
* Seniorenfeest
* Huiskamergesprekken
* 20/9 Praatgroep over Dementie met Jolien
* 'recollectie Pater Paul Delmé
Er gaan wekelijks nog op activiteiten door op maat voor elke bewoner. Deze kan
je terug vinden op de magneetborden en op de weekplanning die jullie
wekelijks op de kamer krijgen.
Heb je zelf nog een idee? Laat het ons zeker weten!

GAW
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Pastoraal hoekje
September betekent voor velen het einde van de zomerperiode en het begin
van de herfst. De dagen worden nu snel korter en donkerder. Een sombere
periode breekt aan.
We hopen dat er in de periode die er nu aankomt ook wat plaats mag zijn
voor zonlicht en warmte.
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Het ‘Klein liedje’ van Toon Hermans kan ons hierbij
inspireren.

Liedjes van de herfst
zijn altijd somber
zijn gemaakt van
okers en van omber.
Toch ken ik septembers
met een gouden glans
toch zijn er novembers
met een toverdans
De zon heeft in december
mij al zo vaak verrukt
en dikwijls heb ik rozen
uit de sneeuw geplukt
En daarom schrijf ik
in dit ‘kleine lied’:
niet wachten op de lente
want dan komt ze niet
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Overlijdens

Zr. Beatrijs Peeters,
overleden op 05/08/2022,
kamer 131 afdeling Emmaüs
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Bedankt voor de mooie borden Zr.Beatrijs!
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Bewonersnieuws

Zr.Franssens Odilia is verhuist van kamer 31
afdeling Wilgenhof,
naar kamer 131 afdeling Emmaüs.
Van den Bergh Joseina is opgenomen
op kamer 31 afdeling Wilgenhof op 09/08/
2022.
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Personeelsnieuws

Geen nieuws.
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Voorbije activiteiten...
In juli en augustus zat onze agenda weer goed vol. Hieronder
vinden jullie de leukste kiekjes van de zomermaanden!
Gezellige barbecue

Sportieve
beweegmomenten
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Mini olympics

Zomerse slaatjes maken
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Muzikale activiteiten zoals een optreden van Danny
Nielandt en een optreden op tv van André Rieu!
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Tijdens het optreden van André Rieu
genoten onze bewoners van een lekker
glaasje Almdudler

Appelstrudel gegeten met eigenhandig
gesneden appeltjes

Dartsnamiddag

Plandelen (= al wandelend afval
opruimen)
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Onze tuinboeren...

De stokbonen zijn ook goed vertrokken nog
eventjes geduld...

Pompoentjes opkomst!
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Babycourgettetjes

Enkele verborgen schoonheden
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Bewegen is leven!
Heb je een momentje tijd doorheen de dag? Verveel je je? Weet je niet goed
wat te doen? Zit je voor je TV? Of zit je gewoon wat uit te rusten in je
zetel? Dan heb ik de PERFECTE bezigheid voor jou waar héél wat
voordelen aan verbonden zijn.
Deze voordelen uiten zich zowel op fysiek als op mentaal vlak zodat je de
dingen kunt blijven doen die je leuk vindt. Zo verkleint het bijvoorbeeld de
kans op chronische ziekten, zoals bijvoorbeeld hart – en vaatzieken; kan je
langer je zelfstandigheid behouden; bevordert het je slaappatroon;
vermindert het risico op vallen…
Bewegen is alsook goed voor het geheugen, het concentratievermogen en
de verwerkingssnelheid van informatie. Het is natuurlijk wél belangrijk dat
je je eigen grenzen respecteert!

Het is wetenschappelijk bewezen dat, als je 30
minuten per dag aan beweging doet, je
bovenstaande voordelen zal waarnemen bij
jezelf!

Op volgende pagina's vind je 10 verschillende oefeningen die je dagelijks
kan uitvoeren. Dit kan je doen op je kamer, in de gang, in de kiné-ruimte...
Herhaal elke oefening ongeveer 8-10 keer en doe dit 3 reeksen.
LET WEL OP!
• Zorg voor je eigen veiligheid door stevig schoeisel aan te doen.
• Maak gebruik van een steunpunt: een tafel, je rollator, stoel...
• Zet steeds de remmen van je rollator op als je de oefeningen
uitvoert.
• STOP onmiddellijk bij pijn.
• Respecteer je eigen grenzen.
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Met dank aan volgende bewoners voor jullie hulp:
- Imelda
- Zr. Joanna
- Zr. Jeanine
- Maria J.
- Irma
- Zr. Denise
Volgende maand volgen er nieuwe oefeningen met nieuwe bewoners. Wil jij je graag kandidaat
stellen? Dan mag je dit altijd aan Margot laten weten en dan zoeken we je volgende maand op!
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Hersenkrakers!
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Zoek de 10 verschillen, breng het antwoord
binnen en win een leuke prijs!
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Verantwoordelijke uitgever:
Ilse Prims: Campusdirecteur
WZC Kloosterhof
Groep van assistentiewoningen Solleveld
Sollevelden 5a
2590 Berlaar
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mooiespreuken.net
Wikipedia online encyclopedie
Beleven.org
Woonzorgbrussel.be
Tuinadvies.be
Kerknet.be
vrt.be
Wettelijke-feestdagen.be
Issuekalender.be
Pixabay.com
Samana.be
Pastorale zorg.be
Libelle

