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VOORWOORD
Beste bewoner,

In Briels werken ongeveer 85 medewerkers en 25 vrijwilligers. Dat zijn best
veel mensen en het is bijna onmogelijk om alle deze gezichten en namen te
onthouden. Dat is ook niet erg. Als je onze naam niet meer weet, dan zeg je
maar ‘jongedame’ of ‘jongeheer’. Dat vinden wij nooit erg.
Maar deze medewerkers en vrijwilligers zijn niet de enige mensen die voor
jullie werken. Jullie doen namelijk ook veel voor elkaar. Eén van de zaken die
we uit de coronaperiode hebben geleerd, is hoe belangrijk jullie elkaars
gezelschap vinden. En hoe belangrijk jullie het vinden om elkaar te helpen.
Elkaar helpen gebeurt met vele kleine dingen. Soms helpen jullie elkaar naar
de kamer, bedienen jullie iemand met koffie, houden jullie de deur open of
zijn jullie een luisterend oor. Anderen helpen dan weer met het gezellig
maken van de livings of vrolijken iemand op met een grapje. Deze kleine
dingen zijn grote dingen voor anderen. Je doet er iemand een groter plezier
mee dan je soms zelf denkt. En geef toe, van anderen helpen krijg je ook zelf
een fijn gevoel.
Jullie zijn dus stiekeme vrijwilligers, een vrijwilliger ‘in ’t zwart’. Een dikke
merci is hier wel op zijn plaats !
Ik hoop dat iedereen van de afgelopen zomerperiode heeft kunnen genieten.
We hebben elke dag moeten nemen zoals hij kwam : met of zonder regen.
De hele ploeg is ondertussen wel goed uitgerust. We zijn er klaar voor om
er een warm en gezellig najaar van te maken !

Kristin
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AFSCHEID
Den Binnennest

Alfred Audenaert
30/06/2021 79j

Juliette Van Raemdonck
29/07/202 86j

Adriana Van Den Eeckhout
8/08/2021 93j

Den Ouden Dijk

Zoveel plekken in mijn wereld
die door jouw liefde zijn geraakt.
Josée Smet
23 juli 92 jaar

Dat is wat jouw afwezigheid,
voor mij verdraagbaar maakt.

Den Hoogen Polder

Martin Gijzemijter

Yvonne Buys
18/08/2021 93j
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We namen sinds 14 september 2020 afscheid van:
Lauwers François

25/09/2020 Stoop Magdalena

21/03/2021

Lauwers Henri

29/10/2020 Praet Elza

11/04/2021

Van Roeyen Jeannine

04/11/2020 Engels Emelie

04/05/2021

Van Raemdonck Gilberte 18/11/2020 Van den Eeckhout Irene

12/05/2021

De Vuyst Edmond

20/11/2020 Van Bogaert Gaston

12/05/2021

De Baere Marcel

23/11/2020 Van den Schilden Jaak

26/05/2021

Van Mieghem Mariette

25/11/2020 Bruneau Andréa

02/06/2021

Van Raemdonck Maria

27/11/2020 Bosman Eugenie

06/06/2021

Lauwers Gaston

23/12/2020 Audenaert Alfred

30/06/2021

Pauwels Josephina

04/01/2021 Smet Josée

23/07/2021

De Boeye Carolus

09/01/2021 Van Raemdonck Juliette

29/07/2021

Wauters Yvonne

27/01/2021 Van Den Eeckhout Adriana 08/08/2021

Riské William

09/02/2021 Buys Yvonne

Vanderheyden Maria

14/02/2021
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WELKOM
Den Binnennest
Aertssen Lidy

14/07/2021

Van Bogaert Maria

17/08/2021

Van Echelpoel Walter

05/08/2021

Den Hoogen Polder
Van de Gracht Helena

23/06/2021

Van De Vijver Jozef

24/08/2021

Den Ouden Dijk
De Smet Lisette

30/07/2021

Bettens Remy

6/9/2021
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VERJAARDAGSKALENDER
Den Binnennest

Oktober
D'hoey Mariette

01/10/1927

94

Bal Brigitta

03/10/1935

86

Straetmans Gilbert

17/10/1933

88

Boeye Maria

19/10/1926

95

Van Limbergen Alfons

26/10/1929

92

Mangelschots Jules

04/11/1950

71

Bal Marie-Louise

09/11/1932

89

De Bock Juliette

10/11/1928

93

Aertssen Lidy

02/12/1939

82

Rotthier Lisette

10/12/1945

76

Vinckx Jacques

15/12/1941

80

Van Goethem Gertrudis 17/12/1937

84

Schuddings Florina
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23/12/1928

VERJAARDAGSKALENDER
Den Hoogen Polder

Oktober
Verschaeren Hilda

17/10/1930

91

Cavens Ingrid

20/10/1959

62

Engels Lisette

03/11/1934

87

Anné Josephina

14/11/1923

98

Heyndrickx Paula

26/11/1937

84

Van Goethem Simone

26/11/1938

83

Van den Eeckhout Gilberta 02/12/1938

83

Van Mieghem Godelieve

24/12/1955

66

De Bruyn Gustaaf

26/12/1933

88

November

December
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VERJAARDAGSKALENDER
Den Ouden Dijk

Oktober
Bolssens Martha

27/10/1933

88

Van Moere Godelieva

05/11/1940

81

Waem Zoë

28/11/1924

97

Palet Jacqueline

30/11/1940

81

Van Remoortere Lea

01/12/1933

88

Lenjou Maria

14/12/1925

96

Vercammen Maria

22/12/1921

100

November

December
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Christine is met pensioen!
Dit werd uiteraard gevierd met taart op Den Ouden Dijk, waar Christine
elke dag vol enthousiasme zorgde voor nette kamers en onze maaltijden.
We gaan haar missen! Maar we wensen haar uiteraard een hele mooie tijd
toe met tijd om te genieten!
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Turnen overkoepelend
Elke vrijdag is er overkoepelend
turnen in de cafetaria want
sporten is gezond! Samen met
Marijke, Karlien en/of Anne, doen
we een reeks turnoefeningen met
aansluitend sport en spel. Gooien
en vangen, werpen en mikken,
balsport, oefeningen met
gewichtjes, voetballen/rollen met
de grote bal...
Rust roest, dus wij kijken er elke
week naar uit om graag lijf en
leden soepel te houden!
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Duofiets
De duofiets was deze zomer 3x in huis. We
hingen wat af van de weergoden. De ene
bewoner kon heerlijk genieten van een
tochtje buiten, de andere bewoner liet de
regen niet aan zijn/haar hart komen en
genoot gewoon van een fietstochtje binnen
en reed een toertje "blokje rond".
Vermits rust roest, is elke beweging een
goede beweging!
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Decoratie
Deze zomer was een
nattere editie dan we gewoon zijn van een
zomer. Maar het was van dat typisch Belgische 'kwakkel'weer.
Maar er waren zeker ook mooie dagen met vele uren zon. En àls de zon niet buiten
scheen, lieten wij ze zeker en vast binnen schijnen.
We gingen zelf aan de slag met decoreren: het EK voetbal en de olympische spelen
kregen onze sportieve aandacht. En de leefruimtes en onthaal werden in een
zomerjasje gestoken .
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"Ook al schijnen slechts de wolken, in mijn hoofd hoor ik de zon!
Wacht niet tot de bui over is, maar dans in de regen"

Kubben"Ook al schijnen slechts de wolken, in mijn hoofd hoor ik
de zon!
Wacht niet tot de bui over is, maar dans in de regen"

Kubben
EK VoetbalKubben"Ook al schijnen slechts de wolken, in mijn
hoofd hoor ik de zon!
Wacht niet tot de bui over is, maar dans in de regen"

Kubben"Ook al schijnen slechts de wolken, in mijn hoofd hoor ik
de zon!
Wacht niet tot de bui over is, maar dans in de regen"
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Kubben
24 juni kregen onze bewoners een initiatie KUBBEN in de voortuin van Briels, onder
de professionele begeleiding van de 'Kubbezen' uit Melsele.
Het werd een fijne, sportieve namiddag waarin we de echte 'kubb'regels leerden
kennen en de techniek van het kubben onder de knie kregen.
Wisten jullie dat wij regelmatig kubben op onze afdelingen? Een vriendschappelijke
competitie tussen 2 ploegen, maar waar winnen toch centraal staat.
Wat is KUBB?
KUBB is afkomstig uit Zweden en zou volgens een legende een oud Vikingspel zijn.
Anderen zeggen dat dit spel ooit begonnen is tijdens het sprokkelen van brandhout.
De Zweden bedachten dat ze met die verschillende takken ook een spel konden
spelen en zo is het 'gooien met stokken' ontstaan.
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EK Voetbal
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Valpreventieparcours
In de maand juni stond er in het kader van het vijfstappenproject, het thema
"valpreventie" in de kijker. D.m.v. een parcours in de hobby konden onze
bewoners en medewerkers zich inleven hoe het is als je slechtziend bent, minder
goed te been bent, ...
Niet eenvoudig om je weg te vinden als je gaat wandelen, naar toilet wil, iets
zoekt, ...
We konden ons helemaal inleven en voelden aan de lijve aan dat een ongelukje
soms rapper gebeurd is, dan gedacht.
Alles zijn vaste plaats geven en een opgeruimde omgeving, helpen al veel.
Uitkijken is de boodschap!

HuifkarrentochtIn de maand juni stond er in het kader van het vijfstappenproject,
het thema "valpreventie" in de kijker. D.m.v. een parcour in de hobby konden
onze bewoners en medewerkers zich inleven hoe het is als je slechtziend bent,
minder goed te been bent, ...
Niet eenvoudig om je weg te vinden als je gaat wandelen, naar toilet wil, iets
zoekt, ...
We konden ons helemaal inleven en voelden aan de lijve aan dat een ongelukje
soms rapper gebeurd is, dan gedacht.
Alles zijn vaste plaats geven en een opgeruimde omgeving, helpen al veel.
Uitkijken is de boodschap!

Huifkarrentocht
HuifkarrentochtIn de maand juni stond er in het kader van het vijfstappenproject,
het thema "valpreventie" in de kijker. D.m.v. een parcour in de hobby konden
onze bewoners en medewerkers zich inleven hoe het is als je slechtziend bent,
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minder goed te been bent, ...

happy@work
Regelmatig organiseert Zorgpunt Waasland "happy@work" voor zijn medewerkers.
De ene keer wordt er een fruitmand geschonken, de andere keer een wedstrijd "wie
heeft het gezondste recept" en in augustus kreeg elke medewerker een lekkere
mocktail aangeboden. Deze werd met liefde bereid en uitgedeeld door onze
mensen van de Binnennest.
Op een warme zomerse dag, smaakte zo een heerlijk verkoelend drankje wel.
Een welgemeende dank U wel!
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Huifkarrentocht
Donderdag 26 augustus gingen we op stap met
de huifkar. De weergoden waren ons
goedgezind want het was een droge middag.
We reden meerdere ritten zodat iedereen die dit
wenste een rit kon meerijden. We doorkruisten
heel Melsele en kwamen langs o.a. langs het
Gaverland en de sporthal.
Het was een erg aangename uitstap waar we
allen van genoten.
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Kraak de code
Dit was een activiteit van de werkgroep dementie, de werkgroep valpreventie en
fixatie en de werkgroep psychofarmaca. Dit is een vijfstappenproject die startte in
april met de week van de valpreventie en loopt tot de 3de week september "week
van dementie".
Aan de hand van verschillende zoekopdrachten ging er een koffertje open waarin
een beloning zat, nl. een pot snoep voor de bewoners en een puzzel met de
volgende opdracht voor de medewerkers. Het hield iedereen hard bezig en er
moest goed samen gewerkt worden.
De 3 afdelingen zijn in hun opdracht geslaagd en hebben hun code gekraakt! Een
hele dikke proficiat voor iedereen!
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OPTREDEN AN LOOTENS

Dinsdag 17 augustus
was er een prachtig
klassiek optreden in
Briels.
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PLANNING

DEN BINNENNEST
DEN BINNENNEST
DEN BINNENNEST
DEN BINNENNEST
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DEN HOOGEN POLDER
DEN HOOGEN POLDER
DEN HOOGEN POLDER
DEN HOOGEN POLDER
DEN HOOGEN POLDER
DEN HOOGEN POLDER
DEN HOOGEN POLDER
DEN HOOGEN POLDER
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DEN OUDEN DIJK
Ons dialect,
grappig en
sappigDEN
OUDEN DIJK

Ons dialect,
grappig en
sappig
Ons dialect,
grappig en
sappigDEN
OUDEN DIJK
Ons dialect,
grappig en
sappigDEN
OUDEN DIJK

Ons dialect,
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grappig en

Ons dialect, grappig en sappig

Dovemansgesprek
Mens 1: Awe nau ies 2 kiekes giengen aun, die eten de
keukenafval op en geven aren in de plots. Twie kiekskes is
genoeg, veur miër is er giën plots. Ik mauk een renneken mee
nen draut die oëg genoeg is dat er giën vossen aukeunen.
Mens 2: Kikt ies nar aunenniel.
Mens 1: Roondom kunde dèn wa reukartsjes zetten, die rieke
vriendelek. Die klimmen langstien draud omhoëg, der edde dè
giën koddes veur noëdig. Ik mauk e schoë kot, mee een apoart
nestsjen om te leigen en een baksken veur ulder eten. Ik geef ze
elken dag proper wauter.
Mens 2: Kikties nar aunenniel. Geddau petetten nie uitgeten.
Mens 1: Talven in die kiekenbocht zettewe ne fruitboëm of misschien 2:
marbelaunen, rigloten, of pauzen, den ein die biestsjes wa lommerte
want ze veurspellen hiëte zomers. En wij keunen van die prumkes zjalaa
mauken.
Mens 2: Geddau petetten nie uitgeten. Da komt omdagge die kontrefoër van
au schoenen kapot stampt en die schuurt tegen aunenniel
Mens 1: Ik paas da twelf meter kiekendraud genoeg moet zijn; die ollekes
meugen nie te groët zijn want attie kiekes uldere kop der deur steken, keunen de
vossen die nog afbijten en das zoonden veur die biësten.
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Mens 2: Ge moet au neistelingen varder losduun, dè
komdeda nie tegen.
Mens 1: En we lauten de kinderen n’n naum kiezen en de
akes goaren. Die zullen da leutig vinnen. Zou Lien giën
kiekes verkiëpen? Die ee guul spesjaule die goe leigen. Nar
tschijnt bruuj ze die zelf uit.
Mens 2: Ik duun au schoenen maaren nar de Gert, misschien
kan hij die nog rippereren.

Reukartsjes: Reukerwten
Vriendelek rieken: aangenaam geuren
Koddes: bonenstaken
Kiekenbocht: kippenren
Geddau petetten nie uitgeten: er zit een gat in je kous
Aren: eieren
Marbelaunen: mirabellen
Rigloten: pruimen, reine Claude
Pauzen: perziken
Zjalaa: gelei of confituur
Lommerte: schaduw
Kontrefoër: hielversteviging in de schoen
Neistelingen: schoenveters
Maaren: morgen
31

Uit Bombardon mei.2021

OORLOGSVERHALEN
Uit Bombardon mei.2021

enige Engelse graf

Het enige Engelse graf

We stappen er allicht meermaals onachtzaam voorbij:
het enige Engelse graf op onze begraafplaats.
Toch is er al bij de ingang
van het kerkhof, op de
bakstenen zuil rechts, een
verwijzing naar dit graf
middels het plakkaat.
Dit goed onderhouden Engels graf, precies middenin geplaatst
tussen de graven van onze Belgische militairen - wat op zich een
verbroederend beeld opwekt -, prikkelde al langer mijn
nieuwsgierigheid. Dit speciaal oorlogsnummer van Bombardon
was een uitgelezen moment om het verhaal van deze jonge
Engelse soldaat trachten te achterhalen en misschien zelfs contact
te kunnen maken met nabestaanden.

De bevraging bij het stadsarchief van Bedford UK, leverde geen
bijkomende informatie op over deze jong gesneuvelde soldaat. Ook een
bevraging bij The Commonwealth War Graves Commision leverde geen
extra informatie op. Beide organisaties waren nochtans zeer behulpzaam en
ons zeer erkentelijk.
Meer succes hadden we dichtbij huis, namelijk bij de archiefdienst van onze
gemeente Beveren. We kregen een kopie van de officiële overlijdensakte.
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Het feit dat hij gesneuveld was op het
grondgebied van Melsele, was de reden waarom
Private Harold W.Warden op 22 september
1944’in Melsele begraven werd. Op het kerkhof
in Kallo ligt een makker van hem begraven. De
omschrijving ‘killed in action’, deed ons in eerste
instantie vermoeden dat soldaat Warden
omgekomen was tijdens de hevige gevechten
die dag op de Melseledijk, maar tot onze
verrassing vonden we bijkomende informatie
over de omstandigheden van zijn dood:
ongelukkig getroffen.
Het tragisch verhaal van soldaat Warden doet zich voor tijdens de tumultueuze
bevrijding van Kallo in september 1944. Opvallend lezen we in de publicatie van de
Heemkundige Kring Land van Beveren, een aanvulling bij de rubriek ‘De
oorlogsslachtoffers van Melsele 1940-1945’.
Soldaat Warden werd ongelukkig getroffen door een kogel uit zijn eigen geweer.
Dit werd indertijd bevestigd door Petrus Heyrman wonende op de Melseledijk. Hij
verklaarde dat de jongen nog net een koffie had gedronken ‘bij den Dorny’ op de
Melselehoek (huidig kruispunt Dijkstraat/Brielstraat/Koolputstraat). Toen hij daarna
buitenging plaatste hij zijn geweer voor zich met de loop omhoog en de kolf op de
grond; daardoor ging er plots een schot af. Harold William Warden werd dodelijk
getroffen. Het was maandagvoormiddag 11 september ‘44. De jongeman was
amper 19 jaar
Op zijn grafsteen, onder zijn naam staat in het Engels dit ontroerende vers, in vrije
vertaling door Herman Cools:
We prevelen almaar zijn naam.
Wat zouden we niet geven om nog eenmaal
zijn hand te kunnen drukken, nog eenmaal
de glimlach te zien op zijn gelaat…
Uit Bombardon oorlogsnummer jan.2021
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HET PAROCHIEHUIS:
HOE HET ZAL WORDEN

Het centrum van Melsele gaat een nieuw tijdperk in. De visie van 1957 maakt nu
plaats voor een nieuwe invulling, aangepast aan de noden van vandaag en morgen.
Om exact te weten te komen hoe de huidige open ruimte opnieuw zal bebouwd
worden gingen we te rade bij Dirk Van Esbroeck schepen van Sociale Zaken van
onze gemeente Beveren en lid van het dagelijks bestuur van Zorgpunt Waasland.
Welke nieuwbouw mag Melsele verwachten?
Misschien eerst even verduidelijken, deze realisatie is een
gezamenlijk bouwproject van OCMW Beveren samen met de
Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting, maar qua inhoud
zijn dit uiteindelijk twee aparte gebouwen. Mijn bevoegdheid
omvat de bouw van de assistentiewoningen en het
dienstencentrum langs de kant Hazaarddam
.Assistentiewoningen, wat moeten we daar precies onder verstaan?
Er worden in het gedeelte van de gemeente en het OCMW, 28 assistentiewoningen
gebouwd voor Zorgpunt Waasland. Zulke assistentiewoningen zijn er nog niet in
Melsele, dus hier zijn we heel blij mee.
Zijn de assistentiewoningen vergelijkbaar met de sociale appartementen die
recent afgebroken werden?
Slechts heel gedeeltelijk, want er wordt uiteraard een eigentijdse woonvisie
toegepast. De assistentiewoningen beschikken over een leefruimte en keuken, een
badkamer en meestal één slaapkamer; een aantal woningen hebben een tweede
slaapkamer. Maar hèt grote verschil is de
algemene visie op assistentie en de
bereikbaarheid voor onmiddellijke hulp.
Van waar kunnen we die hulp dan
verwachten? Assistentiewoningen hebben
standaard een noodoproepsysteem voor
wanneer er zich bij de bewoners een
probleem zou voordoen. Men kan via dit systeem contact maken met de
permanentie. Indien nodig kan dringende hulp geboden worden en zal er bijstand
kunnen geleverd worden door de medewerkers van WZC Briels die de Hazaarddam
34

vlug zullen kunnen oversteken. Zij zullen die mogelijkheid hebben via een
bovengrondse passerelle die zal gebouwd worden op de 2de verdieping tussen
Briels en Sabot.
Kan ik het omschrijven als een vorm van zelfstandig wonen met directe hulp in
de dichte nabijheid?
Inderdaad, zo kan je het algemeen omschrijven.
Zal zo’n woning betaalbaar zijn voor de lagere inkomens?
Ik kan nu nog niets vertellen over de prijs voor het verblijf. De standaardprijs voor de
assistentiewoningen wordt pas vastgelegd wanneer ze bijna klaar zijn. Maar laat
het duidelijk zijn: niemand kan uit de boot vallen om hier een assistentiewoning te
huren omwille van financiële redenen! Indien nodig en na sociaal onderzoek kan en
zal het OCMW tussenkomen in de huishuur van hen die het nodig hebben. Die
grotere assistentiewoningen zullen logischerwijs een hogere huurprijs tot gevolg
hebben.
Je sprak zonet ook over een dienstencentrum. Wat kan je onze lezers hierover al
vertellen?
Op het gelijkvloers
langs de Hazaarddam
(zie foto hiernaast) zal
in het nieuwe gebouw
een ‘dienstencentrum’
voorzien worden.
Daarin wordt onder
andere een zaal
voorzien voor max.150
personen. Men zal hier
bijvoorbeeld een
activiteit kunnen
bijwonen of een etentje
van een vereniging.
Zelfs een weekendactiviteit van een vereniging zal kunnen, zoals een sociaal
restaurant, bv.‘steak je vol’ van de Chiro. Activiteiten georganiseerd voor senioren
van Melsele zullen kunnen. Verenigingen die zich richten op senioren zoals OKRA,
SAMANA, … zullen hier graag ontvangen worden.
Ik kan ook al een primeur aankondigen: we denken eraan om een aantal dagen per
week de mogelijk te bieden aan senioren uit Melsele om ’s middags een warme
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maaltijd te gebruiken in het dienstencentrum. Voorlopig nog niet elke dag van de
week. We veronderstellen dat dit wat moet groeien en we willen daarom starten
met enkele keren per week.

de nieuwe binnenkoer

Komt er een centraal zalenbeheer samen met OC Boerenpoort?
Neen, voor het huren van onze zaal of de vergaderzaal, zal men zich moeten richten
tot het dienstencentrum zelf. Deze zaalverhuur zal los staan van het zaalbeheer van
OC Boerenpoort.
Krijgen andere organisaties terug een vaste stek in het nieuw gebouw?
De gemeentelijke bibliotheek komt terug naar de Hazaarddam, net naast het
dienstencentrum. De verhuis naar de Boerenpoort was van tijdelijke aard.
De wijkagenten van politie en de gemeentelijke permanentie blijven in OC
Boerenpoort. Zij verhuizen niet terug.
En naast de bibliotheek en het dienstencentrum is er nog een ruimte op het
gelijkvloers die we graag willen verhuren aan iemand die daar bvb een
krantenwinkel of iets anders wil starten en waar ook de bewoners van de
assistentiewoningen baat bij hebben. Maar met de verhuur hiervan en het zoeken
naar een huurder zijn we nog niet gestart maar wie eventueel al interesse zou
hebben of een goed idee mag ons zeker contacteren!
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Om onze zoektocht naar informatie over de nieuwe gebouwen
compleet te maken, moesten we ook nog uitzoeken wat er aan
de kant van de Grote Baan gebouwd zal worden. Hiervoor
zochten we contact met Ann Cools. Vanuit haar bevoegdheid als
voorzitter bij de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting is
zij de geschikte vrouw om ons nadere informatie te verschaffen.
Ann, aan welk soort gebouw kunnen we ons verwachten?
Het is eigenlijk eenvoudig. Langs de Grote Baan (N70) wordt blok A opgetrokken
voor de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting. Ook blokken A en B komen er
samen 24 appartementen, 5 met 1 slaapkamer en 19 met 2 slaapkamers. Onder
blok A wordt ook een ondergrondse parking voor 24 voertuigen voorzien, en in de
fietsenberging kunnen 46
fietsen gestald worden.
Zoals je merkt zal de
voetganger van de N70
dwars door de site naar de
Hazaarddam kunnen
wandelen. Op de site zal
een groen binnenplein
gerealiseerd worden, waar
ontmoeting en gezelligheid
centraal zullen staan. Blok
C zijn gemeenschaps- en
dienstencentrum op het
gelijkvloers en
assistentiewoningen op de verdiepingen, alle in opdracht van het OCMW van
Beveren voor Zorgpunt Waasland. De Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting
is gedelegeerd bouwheer voor het geheel.
Zal het gebouw voldoen aan de huidige en toekomstige milieuvoorwaarden?
Momenteel hebben we bij de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting reeds
een planning om al onze woningen, en dus zeker ook dit nieuwe gebouw, aan te
passen aan de milieuvereisten van 2050. We zijn ons bewust dit een hele uitdaging
wordt.
Ann, graag leggen we je nog enkele vraagjes voor over het Parochiehuis.
Volgens onze informatie was jij betrokken bij de eindfase van het
Parochiehuis/PC Sabot. Zijn er nog mooie of waardevolle zaken gered kunnen
worden vóór de afbraak?
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Ja hoor en daar ben ik echt blij om. Ik kan je vertellen, dat ik het front van de toog
van het café van het Parochiehuis heb laten weghalen en bewaren. Dit front werd
destijds gemaakt door Prosper De Coninck (vader van wijlen kunstenaar Romain
De Coninck). Tevens zijn twee OLV-beeldjes bewaard. Het beeldje dat in de
Vlaamse hoek in een nis achter luikjes stond - was blijkbaar van de
meisjeschiro -, en het beeldje dat in een nis stond aan de buitenkant van het
parochiehuis uitkijkend op de mensen die binnen kwamen in het
Parochiehuis. Het is de bedoeling dat deze mooie herinneringen aan het
Parochiehuis, een plaatsje krijgen in het nieuwe gemeenschapscentrum, en
zo ‘de brug’ maken tussen wat was en wat is.
We zijn wel benieuwd wat er gebeurd is met het mooie glasraam. Is
het nog gered kunnen worden?
Aha, maar dat is nu mijn ‘pièce de résistance’; het glas-in-loodraam
dat door pastoor Ivens besteld was bij Staf Pyl, dateert van 1958: het
is prachtig, hoewel de meesten het zich alleen herinneren als vuil,
door klimop overwoekerd... Het wordt gerestaureerd en opnieuw
aan een kopse gevel opgehangen, met achteraan een feeërieke
LED-verlichting.
Voor de financiering kwamen we overeen met het OCMW om de
kosten half om half te dragen, maar toch te proberen zoveel
mogelijk sponsorship binnen te halen. Het werk wordt toch op
zo’n 80.000 euro geschat. Maar het zal prachtig zijn waarschijnlijk mooier dan het ooit geweest is! Ik ben Dirk Van
Esbroeck wel dankbaar dat hij een bedrag uittrekt om bij te
leggen voor het glasraam.
We kijken hoopvol uit naar de toekomstige realisatie. Een tipje
van de sluier wilden we voor jullie al oplichten. We weten nu
waar en welke gebouwen voortaan deel zullen uitmaken van
een stukje Melseelse sociale verbondenheid.
Wellicht is de formule van een mix tussen zelfstandig wonen
in het centrum van het dorp, al dan niet met assistentie, en
de zeer dichte nabijheid van de sociale activiteiten van de
verenigingen, wel dè ideale formule voor de toekomst.
Uit Bombardon mei.2021
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CAFETARIA

Wist-je-dat-je ... elke dag in onze cafetaria kan komen genieten? Jullie bewoners
en familie zijn 7 dagen in de week, tussen 14u en 16u30, van harte welkom!
Een trappist, een wijntje, een frisdrank of liever een lekkere koffie/thee? Wel of
niet met een koekje of chipje erbij? We hebben het allemaal voorradig. Wist je
dat je een drankje ook mag meenemen naar de kamer van de bewoner? En wist
je dat er voor de bewoners altijd een gereserveerde tafel is?
Er is steeds een aangename sfeer in onze cafetaria en we willen iedereen toch
eens van harte bedanken omdat jullie de regels zo goed hanteren! Oprecht een
dikke dankjewel!
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NIEUWE BESTICKERING
BADKAMERS
De encyclopedie zegt: “Een badkamer is een sanitaire ruimte in een gebouw waar
mensen hun lichaam verzorgen. De badkamer is er ter hygiëne.” Dit is de zuivere
omschrijving van een badkamer. Maar meestal zijn badkamers praktisch ingericht
en soms nogal koud en kil met tegels tot aan het plafond. Maar hier is geen sprake
meer van in Briels nu
.
We zijn aan het brainstormen gegaan met onze bewoners en het idee voor een
bestickering van 1 muur werd enthousiast onthaald. Er werd gewikt en gewogen,
gestemd en gekozen.
Lea woont in Den Ouden Dijk,
Ludo in den Binnennest en Lisette
in Den Hoogen Polder en in een
interview vertellen zij ons
enthousiast wat ze van de
badkamers vinden nu:
Lea van Den Ouden Dijk vertelt:
“Ik ben zo blij met de nieuwe look
van de badkamer. Er moesten
eerst vele keuzes gemaakt
worden: welk behangpapier, welk raam, welk uitzicht, welke plant, … Dan waren er
3 composities waar we op konden stemmen. Stiekem ben ik heel blij dat het mijn
favoriete bestickering geworden is,” lacht ze. “Het is zo gezellig om in bad te gaan
nu, zegt ze me vol enthousiasme: warm, huiselijk, gezellig en helemaal niet kil.”
“Zie je die koeien door het raam? En de draperiekes?” vraagt ze me.
“Mooi toch hé!”, zegt Lea enthousiast. “In bad gaan is zo een genot! Elke 14 dagen
ga ik met ergo Marijke in een verwenbad, de andere dagen geniet ik graag van een
douche.”
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“Een bad nemen is alleen maar om te genieten”, schikt ze. En niet zomaar een bad
hé, een bad met ‘brubbeltjes’, Vlaamse muziek op de achtergrond, sfeerverlichting
van de snoezelkar, in een mooie grote ruimte. Ooooh kinneke, dat hadden wij thuis
allemaal niet hoor. Ik geniet hier toch zo van!”
Ludo woont in “Den Binnennest”
en neemt me trots mee naar de
badkamer om de nieuwe
bestickering te laten zien. “Zie je
die koeien? Awel zo was dat
vroeger bij mij thuis ook. Ik ben
graag in de natuur tussen de
velden en de dieren. Maar ik heb
één voorwaarde als ik in bad ga,
dan wil ik alleen zijn en gewoon
genieten en naar de koeien kijken”.
Op mijn vraag of ik een foto mag nemen voor onze Nieuwsbode, gaat hij trots
poseren en straalt “Dit ga ik aan mijn zoon laten zien,” zegt hij enthousiast!
Ook op Den Hoogen Polder werd de badkamer voorzien van een nieuwe
bestickering. Lisette De Roeck vertelt hoe gelukkig ze is met het nieuwe zicht.:
“Hoe mooi is het nu wel niet,” zegt ze verrukt! Alle gekozen kleuren zijn zachte
kleuren die rust uitstralen. Deze zachte kleuren, de samenstelling van het behang,
raam, uitzicht en de kamerplant vormen een mooie harmonie. Ook straalt het geheel
samen rust uit, waardoor ze veel meer
ontspannen een bad kan nemen. Af en
toe geeft ergo Marijke verwenbaden
en wordt er gebruik gemaakt van de
snoezelkar met verlichting en muziek.
Dat is pas echt een verwennerij! Maar
dankzij de bestickering is nu ieder
badmoment echt een ontspannen
gebeuren!”
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Programma “Week van dementie”

20 september – 25 september
Jaarlijks brengen we deze week onder de aandacht van iedereen. Dit jaar ligt
onze focus op de beleving van dementie voor onze medewerkers.
Daarom organiseren we deze week verschillende inleefoefeningen. O.a.:
° We oefenen ons korte termijngeheugen
° De zintuigen worden geprikkeld a.d.h.v. opdrachten: voelen, ruiken, …
° We bekijken samen een videofragment en gaan daarmee aan de slag
° donderdag doen we een overkoepelende oefening met bewoners en
medewerkers
We houden ook een gezellig samenzijn met koffie en gebak voor bewoners en
medewerkers, op volgende dagen:
Maandag 20 september

Den Hoogen Polder om 14u

Dinsdag 21 september

Den Binnenest om 14u

Donderdag 23 september

Den Ouden Dijk om 14u

We organiseren ook oude volksspelen samen met de bewoners en medewerkers
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10 geboden van dementie

1. Spreek nooit tegen, geef altijd gelijk.
2. Zeur niet over het heden, ga terug naar het verleden.
3. Niet corrigeren, maar afleiden en waarderen.
4. Focus op mogelijkheden, niet op onmogelijkheden.
5. Niets moet, alles mag.
6. Vraag nooit te herinneren, maar herinner samen.
7. Oordeel niet, bemoedig en complimenteer.
8. Zeg nooit, dat heb ik gezegd, herhaal het gewoon
nog een keer.
9. Preken is voor de kerk, geruststellen dat is het
betere werk.
10. Doe niets met dwang, dan duurt het alleen maar
extra lang.
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ABC DEMENTIE

De D = van Duidelijkheid
Mensen met dementie hebben behoefte aan
duidelijkheid. Veranderingen worden meestal
niet zo goed ontvangen en vergt voorbereiding.
Probeer zoveel mogelijk voorspelbaar te zijn en
elke dag en zorgmomenten ongeveer hetzelfde
te laten verlopen.
Gaat dit een keer niet? Bereid dan voor, leg het duidelijk uit en geef de tijd om de
verandering en/of onduidelijkheid te verwerken.
De E = van Empathie
Empathie is dat je je invoelt/inleeft in
de ander. Probeer vanuit hun
beleving mee te voelen in hun
werkelijkheid. Besef dat dit een
andere “wereld” is dan de
werkelijkheid, het hier en nu. Er
tegenin gaan heeft meestal geen zin,
probeer zoveel mogelijk mee te
bewegen, dat kan iedere keer weer anders zijn. Dat vraagt geduld en ook een beetje
fantasie.
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De F = van Foto’s
Woorden en taal zeggen mensen met dementie
steeds minder. Foto’s, afbeeldingen en
bewegende beelden komen veel langer binnen.
Vooral herkenbare beelden van vroeger (foto’s van
zichzelf als kind, de bakkerij uit het geboortedorp,
schaatspret van toen, (strand) vakantie enz.)
kunnen mooie reacties geven en gesprekjes
opleveren. Maar ook beelden van dieren, eten en natuur doen het vaak goed. Foto’s
en afbeeldingen zijn eenvoudig op te zoeken op internet wanneer er geen “eigen”
foto’s beschikbaar zijn.
De G = van Geduld
Omgaan met mensen die dementie hebben
vraagt heel veel geduld. Ze hebben tijd nodig om
dingen te verwerken, veel meer tijd dan voordat
de dementie kwam. Ook begrijpen ze dingen
vaak niet in één keer en zal er veel herhaling
nodig zijn tot het “kwartje” valt. Geef de tijd om
de boodschap te laten landen en herhaal rustig.
Ook al betekent dit dat je vaak dezelfde vraag of opmerking te horen krijgt. Is je
geduld echt op? Neem dan even een time- out om te voorkomen dat je ongeduldig
en/of geïrriteerd gaat reageren.
De H = van Humor
Lachen is gezond, ook, of misschien juist, voor mensen met dementie. Probeer eens
met humor het “ijs” te breken. Simpele grapjes en
eenvoudige humor kunnen voor afleiding zorgen.
Wanneer er met een open lachend/vrolijk gezicht,
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 geven dat ze milder reageren of
minder geagiteerd raken..
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DOKTERSPRAATJE
Beste bewoner, familie, mantelzorger,
De Vlaamse overheid biedt aan bewoners van woonzorgcentra naast de
griepprik ook gratis een pneumokokkenvaccin aan.
Dat moet ouderen beschermen en ziekenhuisopnames beperken. Amper 10%
van de 65-plussers is vandaag gevaccineerd tegen infecties met invasieve
pneumokokken. Toch komen besmettingen vaak voor en kunnen ze ernstige
ziektes veroorzaken voor ouderen, vooral longontsteking, vaak als complicatie
bij griep. De Hoge Gezondheidsraad riep daarom op om de vaccinatiegraad
onder 65-plussers op te krikken.
Het vaccin dat gratis wordt aangeboden is het pneumokokkenvaccin
Pneumovax 23®. Dit vaccin werd gekozen omdat het de breedste bescherming
biedt op korte termijn. De woonzorgcentra en hun coördinerende en
raadgevende artsen kunnen ze gratis bestellen via Vaccinnet, het bestelsysteem
voor de gratis vaccins gelinkt aan de Vlaamse vaccinatiedatabank.
Alle bewoners van de WZC kunnen gevaccineerd worden dit in samenspraak
met hun huisarts . De CRA arts bestelt dan zowel het pneumococcenvaccin
alsook het griepvaccin voor de bewoners.
Het toedienen gebeurt in overleg met de behandelende huisarts en de bewoner.
Als u vertegenwoordiger bent van de bewoner, kan u hierover ook in overleg
gaan met de huisarts en vragen wij u zo snel mogelijk en ten laatste op 5
september door te geven aan de huisarts en het woonzorgcentrum indien de
bewoner geen vaccinatie wenst, dit kan via caroline.vandesande@zpw.be
Ook zinvol voor andere 65-plussers!
Ben je ouder dan 65 of chronisch ziek, maar verblijf je niet in een
woonzorgcentrum? Ook dan kan vaccinatie tegen pneumokokken zinvol zijn.
Het vaccin is dan niet gratis. Een deel van de kosten kan je mogelijk terugkrijgen
via de aanvullende ziekteverzekering van je mutualiteit. Bespreek het met je
huisarts.
Dr. Kristien de Wilde, Coördinerend Raadgevend Arts
Dr Lotte Van Esbroeck, Coördinerend Raadgevend Arts
46

De dichteres
van Briels

De herfst is in aantocht
de bladeren vallen van de bomen
De bloemen steken hun kopje in het zand
donkere wolken en 1 waterzon
Ook de verveling slaat bij ons toe
maar daar doet het team Briels iets aan
Een gezellige koffieklets met alles
erop en eraan
Een quiz voor de grijze cellen,

rummicub - sjoelen- hoger/lager - kegelen - kubben
noem maar op, alles komt aan bod
in huizen Briels loopt alles als een trein
We gaan ons zeker niet vervelen,
in de Briels is altijd iets te beleven
Met de familie duofietsen,
met kar en paard door het mooie Melsele rijden
Er wordt voor ons alles gedaan
laat ons gelukkig zijn en wees lief voor elkaar
Bedankt voor alles
Hortense
Weet
je waarom
een hemd van een man vroeger van achter langer was dan
De herfst
is in aantocht
vanvoor?
de bladeren vallen van de bomen

(Van achter 2 hespen en vanvoor een half pond worsten)

De bloemen steken hun kopje in het zand

donkere
wolken en 1
DENKSPORTWeet
je waterzon
waarom een hemd van een man vroeger van achter
langer
dan
Raadsel
voor
devanvoor?
grijze
Ook dewas
verveling
slaat cellen:
bij ons toe
Antwerpen
is een
hoeveel
maar daar doet
hetmooie
team stad.
BrielsIniets
aan letters schrijf je dat?
Een gezellige koffieklets met alles

'dat' schrijf je in 3 letters hahaha je was zeker het woord 'Antwerpen' aan het
tellen? Maar het is naar het woordje 'dat' dat er gevraagd wordt 🙂

DENKSPORT

erop
en eraan
Raadsel
voor de grijze cellen:
Antwerpen
is een
mooiecellen,
stad. In hoeveel
Een quiz voor
de grijze
47letters schrijf je dat?
rummicub - sjoelen- hoger/lager - kegelen - kubben
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VERTAALKRUISWOORDRAADSEL
Melseels-Nederlands
HUMORVERTAALKRUISWOORDRAAD

SEL
Melseels-Nederlands

HUMORVERTAALKRUISWOORDRAAD

SEL
Melseels-Nederlands
HUMORVERTAALKRUISWOORDRAAD

SEL
Melseels-Nederlands
HORIZONTAAL
1. HUMOR
weiër

VERTAALKRUISWOORDRAAD

kauzen
SEL
VERTICAAL
4.
oove(r)turen
2.
kaske(n), bakske(n)
Melseels-Nederlands
7.
oufel
3.

10.

iëemer

12.

schoolmiester

13.

persienne

5.

plak of plaat

6.

pielewuiter

HUMORVERTAALKRUISWOORDRAAD
8.
kunslabaarg

9.
mee spek schieten
SEL
petèt
11. frak
15.Melseels-Nederlands
fleuresijn of flesijn
14.

16.

moëeskloëet

17.

màren

OPLOSSINGEN DENKSPORT OP
VOORLAATSE PAGINA

HUMORVERTAALKRUISWOORDRAAD
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SEL

HUMOR
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OPLOSSINGEN DENKSPORT

BLOEMEN GESCHONKEN DOOR “BLOEMEN ANJA”
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