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Voorwoord

Beste bewoners, familie en geïnteresseerde lezers,

Een nieuw schooljaar staat weer voor de deur. Rondom ons maken de

rustigere straten en het stille schoolplein weer plaats voor meer drukte en

jonge mensen om ons heen. Het gaat er nog anders aan toe dan voor corona

maar het nieuwe normaal is meer en meer het normaal want wanneer zal

normaal weer normaal worden?

We kunnen terug de gewone zaken in het leven oppikken en daarvan des te

meer genieten. Daar heeft corona ons zeker bewust van gemaakt.

De meeste vakanties van medewerkers zijn voorbij. Er worden hier en daar

nog wat verhalen van vakanties opgevangen en wat late vakantiegangers

vertrekken.

We herstarten met het project mondzorg vanaf september dat omwille van

corona heeft stilgelegen. Daarnaast focussen we meer op wonen en leven en

zetten we ook daar verder op in. We vertrekken minder vanuit de zorg maar

vanuit de bewoner in zijn geheel, hobby’s, wensen, behoeften en hoe we

hieraan tegemoet kunnen komen.

We werken ook samen met de hogeschool voor verpleegkunde Odisee. Zij

zullen dit najaar een project begeleiden gericht op onrust opvangen bij

bewoners met dementie.

In de vakantie zijn de gebruikersraden herstart maar onder een alternatieve

vorm namelijk per afdeling met de bewoners van de afdeling.

Het afgelopen jaar tot 1,5 jaar heeft onze werking op een lager pitje gestaan

maar het doet deugd om met alle facetten terug aan de slag te gaan.

Ik wens jullie alvast een fijne nazomer toe.

Met vriendelijke groet,

Els Van Verre

Dagelijks verantwoordelijke
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het is ons maar geleerdhet is ons maar geleerd
de vele mooie dingende vele mooie dingen

ons onbetwistbaar eigendomons onbetwistbaar eigendom
zijn de herinneringenzijn de herinneringen

We herdenken

K.2.044 Mevr. Mariette Maes

K.2.060 Peeters Pierre

K.3.073 Bogaert Robertus

K.3.078 Dellaruelle Irena

K.3.103 Godelieve de Prijcker
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Gemeenschappelijke ziekenzalving

Zoals ieder jaar in de maand oktober gaat er op 21 oktober om

14:30 een viering door in de kapel van ons WZC De Ark waar we

zullen bezinnen, bidden en er de mogelijkheid is om de

ziekenzalving te ontvangen.

Wat is de ZIEKENZALVING ?

De ziekenzalving is het sacrament dat aan de zieke- of bejaarde

mens wordt aangereikt.

* Doorheen het symbool van de handoplegging voelt hij de

liefdevolle nabijheid van God en van mensen die van hem houden.

* Doorheen het symbool van de zalving wordt hem Gods helende

kracht aangereikt om het ziek zijn of ouder worden te kunnen

dragen.

VOOR WIE IS DE ZIEKENZALVING BEDOELD ?

In een moeilijke, kritieke levenssituatie wil God een teken van leven

geven aan de mensen. De ziekenzalving is dus niet uitsluitend het

sacrament van diegenen die in uiterst levensgevaar verkeren. De

geschikte tijd om dit sacrament te ontvangen is ook aanwezig

wanneer een gelovig mens door ziekte of ouderdom in

levensgevaar begint te komen. De ziekenzalving is dus bestemd

voor gelovigen, die verzwakt zijn door ouderdom of ziekte.

Wat is voor een gelovige

HET EFFECT VAN DE ZIEKENZALVING ?

Door de heilige ziekenzalving en het gebed van de priester stelt de

hele Kerk de zieke of verzwakte bejaarden in de hand van de

lijdende en verheerlijkte Heer, opdat Hij hen zou OPBEUREN en

BEHOEDEN. Ook hier zegt de Heer met woord en met symbool: “Ik

ben er en jij mens, wees er en lééf.” Zij spoort hen aan om zich

gelovig en vrijwillig bij het lijden en het sterven van de Heer aan te

sluiten, om zo zelf bron van genade te worden voor anderen.

Pastoraal woord
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In het verleden werd de kerkgemeenschap gedragen door de

pastoor en onderpastoor en konden wij ten alle tijden een beroep

doen op hen voor een individuele ziekenzalving. Dit is niet langer zo

evident DAAROM stellen wij een GEZAMENLIJKE ZIEKENZALVING

voor om samen in de kapel op donderdag

21 oktober om 14.30 dat bemoedigend gebeuren te kunnen vieren.

Het is tevens een uitdrukking van de bezorgdheid van de hele

christelijke gemeenschap om haar zieken en bejaarden.

“Het is de geest die de wereld in beweging brengt”. A de Saint-

Exupery

Naar aanleiding van de nog steeds geldende coronamaatregelen is

vooraf inschrijven noodzakelijk.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Inschrijvingsstrookje ‘Gemeenschappelijke ziekenzalving’
21 oktober

Naam bewoner : ___________________

afdeling : _________________

Te bezorgen aan het zorgteam voor 17 oktober

In het verleden werd de kerkgemeenschap gedragen door de

pastoor en onderpastoor en konden wij ten alle tijden een beroep

doen op hen voor een individuele ziekenzalving. Dit is niet langer zo

evident DAAROM stellen wij een GEZAMENLIJKE ZIEKENZALVING

voor om samen in de kapel op donderdag

21 oktober om 14.30 dat bemoedigend gebeuren te kunnen vieren.

Het is tevens een uitdrukking van de bezorgdheid van de hele

christelijke gemeenschap om haar zieken en bejaarden.

“Het is de geest die de wereld in beweging brengt”. A de Saint-

Exupery

Naar aanleiding van de nog steeds geldende coronamaatregelen is

vooraf inschrijven noodzakelijk.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Inschrijvingsstrookje ‘Gemeenschappelijke ziekenzalving’
21 oktober

Naam bewoner : ___________________

afdeling : _________________

Te bezorgen aan het zorgteam voor 17 oktober
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Bewonersnieuws

Van harte welkom in
WZC De Ark!

vanwege het ganse
team

Nieuwe bewoners

Interne verhuis

K.1.015 Paul Schroven

K.1.018. Maria Wyckmans

K.1.033. Liliane De Vogel

K.3.073. Michel Hellemans

K.3.085. Walter Van Eynde

K.3.086. Maria Van Daele

K.3.103. Helena Wielandt

K.1.037. Alina Symons (komt van K.2.060)

K.2.062. Henri Van Belle (komt van K.1.018)

K.3.105. Agnes Meiresonne (komt van K.3.086)
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Terugblik

Op afdeling de regenboog gingen

we deze weken creatief te werk!

Lucien probeerde de strijkparels

uit en maakte hier onderleggers

mee.

Jeannine koos voor het maken van

zomerse bloemen! Dit kunstwerk is

te bewonderen op het prikbord in

de gang van de derde verdieping!
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Annie was onze ervaren
groenten snijder van

dienst!

Zelfgemaakte
soep smaakt
altijd beter!
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Wereldrecord: Guinness

book of records

De ene is zo lang als een rode Britse telefooncel. De andere heeft

de lengte van zes op elkaar gestapelde blikken bonen.

Sultan Kosen (31 jaar) is een parttime boer die 2.80 meter lang is en

een basketbalring kan bereiken zonder te springen. Hij werd 's

werelds langste levende man in 2009 en haalde de Chinese Xi Shun

in, die slechts 2.70 meter lang was.

Chandra Bahadur Dangi (74 jaar), een wever die ook helpt bij het

verzorgen van buffels en koeien, is met een lengte van 54 centimeter

de kortste volwassene ooit.

"Het is geweldig om Chandra na al die tijd eindelijk te kunnen

ontmoeten", zei Kosen tijdens een evenement. "Hoewel hij klein is en

ik lang, hebben we ons hele leven soortgelijke problemen gehad, en

als ik in Chandra's ogen kijk, zie ik dat hij een goede man is."
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Spelpagina

WOORDZOEKER : WZC DE ARK
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Terugblik

Genieten van
een terrasje in

de zon!



13

Samen naar de kapel

of een film kijken.
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Uit de moppentrommel

Waarom zijn vissen zo slim?

Omdat ze in een school zwemmen

Het is geel en heeft een kort

rokje?

Een kanariegrietje

Wat is het verschil tussen een kat en een spin?

Een kat kan wel spinnen, maar een spin kan niet katten

Welke salade helpt tegen jeuk?

Krabsalade

Komt een vis bij de dokter

Zegt de dokter, 'AI! Ik zie het al...

uit de kom!'
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KARMEL

Zo hebben ze kunnen genieten van

een lekkere koude schotel.

Ook in de Karmel hebben ze niet stil gezeten!

Verder hebben ze ook geschilderd

samen met Marie-Louise.

Binnenkort zullen deze kunstwerken

te bewonderen zijn in ons boekje!

We laten de kunstenaars in alle rust

hun schilderij afwerken.



Een opmerking, vraagje of suggestie?
Laat dit gerust achter in onderstaand

tekstvak!


