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Voorwoord

| 1

Beste bewoners
Het doet ons veel plezier om u als lezer van

het kanariepietje opnieuw te mogen 
verwelkomen. Hopelijk kan u het krantje lezen,
genietend van de laatste zomermaanden, het
laatste zomerzonnetje...                                      
 Weldra komt de herfst er weer aan en zullen
de regenwolken hun plaats aan de hemel
heroveren. Het blijft 's morgens wat langer
donker, de dagen worden korter, het
gekwetter van vogels wordt vervangen door
getier van schoolgaande kinderen. Terwijl de
koude onze streken verovert is er ook tijd om
stil te staan bij wat voorbij is. Vanuit de
animatie staan er opnieuw enkele grote
activiteiten op de planning.

 
We wensen u veel leesplezier!

 
Het animatie- en ergoteam



Poezie
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Een dankwoordje van Diana Dejonghe
De sterren stralen weer boven Marie-Astrid...

Vanuit onze residentie hebben wij alle schermutselingen
en beloften van de politici gevolgd en zijn we samen met
iedereen in quarantaine beland....
Een zegen of een vloek ? Mijn moeder zou gezegd hebben: "
't Is zoals in den oorlog, de schuld wordt elke keer in iemand
anders zijn schoenen geschoven terwijl er niemand kijkt in
zijn eigen boezem en zegt "Heb ik daar schuld aan, heb ik
genoeg gedaan?"
Wie is verantwoordelijk voor deze carrousel en wie zal daar
voor opdraaien? Of zal het uit de zakken van de kleine man
gevist worden zoals het al jaren is.
Wij zijn bij de gelukkigen die op een plaats beland zijn waar
elke helper en verantwoordelijke hun taak ernstig nemen en
waar de bewoners op de eerste plaats komen.
Onze dank gaat vooral naar het beleid en de enthousiaste
helpers die met hart en ziel ons bijstaan en ons verblijf als
een geslaagde vakantie laten stralen! We hebben al te lang
alles als "normaal" beschouwd  zonder rekening te houden
met hun behoeften en hun gezin die ze na een zware dag
koesteren.
Onze oprechte dank dat jullie ons op zo een hartelijke
manier behandelen! Als een lieve bende: "BROTHERS IN
ARMS!"

Diana
4..



Proficiat !

Jarigen van de maand

Op 5 september viert Catteeuw
Daniël zijn 91ste verjaardag.

Proficiat Daniël!

Op 25 september is het de verjaardag 
van Coucke Michel en deze dag wordt

 hij maar liefst 95 jaar...Proficiat Michel! 
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Weerspreuken
September regen op t'zaad , komt het boerke wel

te staad

Septemberregen  komt
druiven gelegen

In september warm , in december
koud..
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WE VERWELKOMEN
GRAAG...
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Op 11 augustus is Mevrouw Guilbert Paulette
bij ons komen wonen in kamer 19. 
Welkom Paulette!

Mevrouw Dekyen Sonia heeft bij ons op 19
augustus haar intrek genomen in kamer 57.

Welkom, Sonia!

In kamer 3 is op 11 augustus Vuylsteke
Albert bij ons komen intrekken.

Welgekomen, Albert!



Welkom aan Pil Annie die bij ons
komt wonen in kamer 54 .

Op 24 augustus hebben wij Dierckens
Jean-Pierre verwelkomd 

in kamer 29. 

8..

Graag verwelkomen wij in kamer 33
Demeester Nicole.
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VOOR ALTIJD IN
ONZE

GEDACHTEN 

Mathys Gilberte heeft ons verlaten
op 02/08/2021. Wij wensen de

familie veel sterkte toe.



MEDEWERKERSINFO

Coulon Valentine is op 20 september jarig en 
wordt 39 jaar. Proficiat Valentine!
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HOROSCOOP VAN DE
MAAND

Maagd
Maagden leven in hun eigen gedachten, alles gebeurt
vanbinnen. De externe wereld zal de maagd als een

bepaald individu zien, maar vanbinnen zit er een
nerveuze, ongecontroleerde geest die dingen

probeert uit te voeren en constant alles probeert te
verbeteren en te analyseren.

Een maagd kan moe worden zonder een centimeter
te bewegen. Een maagd heeft een constante drift om
te verbeteren en te perfectioneren, dit kan leiden tot

extreme kieskeurigheid. Maagden zijn puur, hun
motieven zijn altijd eerlijk en zullen nooit een slechte

intentie hebben. Maagden proberen constant om
dingen te verbeteren.

11.
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DE
MOPJESHOEK

Twee Belgen lopen over een trainrail , zegt de ene "Wat

een lange trap he ?"  zegt de ander "Dat valt nog mee ,

maar de leuning zit zo laag "

Ik heb laatst ook een waterpolo gedaan .
Was best leuk , tot dat mijn paard

verdronk .

Er staan ttwee domme blondjes bij het stoplicht ,
zegt de ene " het is groen " , zegt de andere na even

nadenken : " uhm....een kikker "



Haal diep adem   
doe je ogen dicht

neem een moment voor jou alleen
zet jezelf in het licht

 
Leef in het hier en nu
laat gedachten gaan

denk niet aan de toekomst of verleden
neem tijd om stil te staan

 
Laat je gevoelens vrij

dat is waar het om gaat
jouw emoties mogen er zijn

ze laten je inzien waar je staat
 

Zo leer je jezelf beter kennen
in dit moment van bezinning

luister daarom altijd naar je hart
die zal je leiden naar een overwinning
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Bezinning



Mijn naam is Dejonghe Diana. 
Ik ben een vooroorlogs kind.
Ik heb mijn papa nooit gekend,
hij is in mei 1940 gesneuveld in
Oostwinkel, twee dagen voor de capitulatie.
Mijn mama stond er helemaal alleen voor. Van het
OCMW, kinderbijslag en dergelijke was er toen geen
sprake.
Ze moest er als dienstmeid aan de kost geraken. Veel
later kreeg ze als oorlogsweduwe staatssteun.
In mijn kinderjaren, toen het medisch niet zo verfijnd
was als nu, kreeg ik een gesprongen appendix met
alle gevolgen van dien.
Heel verzwakt mocht ik naar het sanatorium in
Zwitserland. Daar spraken ze alleen maar Duits en
Frans, vandaar mijn taalvaardigheid.
Ik hoor Frau Hildegard nog altijd zeggen als ik
heimwee had: "Ach meine liebe kleine"...
Toen ik terug thuis was kon ik nog met moeite
Nederlands praten.
Op mijn twaalfde ben ik op internaat geweest in
Brugge om huishoudkunde te studeren.
Ik was er geen engeltje.

14

EEN BLIK UIT HET
LEVEN VAN ...
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Ik had in de chambretten spook gespeeld en werd
op huisarrest geplaatst. Pépé kwam met de was
met de boodschap: "Als je uw manieren niet
houdt, mag je in de fabriek gaan werken".
In 1959 ben ik afgestudeerd en aan de slag
gegaan als regentes in verschillende scholen en
verenigingen.
Elk jaar werd er op tweede paasdag een
klasreünie gehouden tot Covid-19 er een stokje
voor stak...
Daar heb ik ook Joris leren kennen en hebben we
samen een mooi leven opgebouwd in ons
liefdesnestje "DE KADORRE".
In de uithoek van Geluwe, geplakt tegen Daisel.
Mémé zei: "Van God verlaten en van de Duvel niet
gewild."
Wij noemden het "Het ontwikkelingsgebied van
Wervik."
De naam is afkomstig volgens de heemkundige
kring van tijdens de Franse bezetting. In het plat
Frans: "les can dor". Er was daar veel groen en
wild, vandaar "Les champs d'or". Door
omstandigheden ben ik met Joris in Marie-Astrid
beland.
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Het is ons tweede huis geworden en wij zijn er
gelukkig.
We worden verzorgd als kiekskes. Vandaar mijn
oprechte dank aan gans het team!

PROFICIAT!



DE SPELLETJESHOEK

Woordzoeker
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Mandala kleurplaten zorgen voor ontspanning en
rust en brengen plezier aan jong en oud. Ze

helpen om te focussen. Laat je helemaal gaan en
kleur ze in met potloden of stiften!

MANDALA

 18
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Zweedse puzzel
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VAKANTIE 
IN DE TIJD 
VAN TOEN...

De tijd zit erop en we varen weer thuis

Het duurt nog maar enkele weken

Een paar keer op wacht en dan kom ik naar huis

Dan zullen w'elkander weer spreken

Dus, dit is de laatste brief die ik je schrijf

Kijk 's avonds maar goed in de krant

Dan weet je precies waar ik ben en ik blijf

Totdat ik weer t'rugkom in 't land

Zie ik de lichtjes van de Schelde

Dan gaat m'n hart wat sneller slaan

Ik weet dat jij op mij zult wachten

En dat je aan de kaai zult staan

Zie ik de lichtjes van de Schelde

Is 't of ik in je ogen kijk

Die zo heel veel liefs vertellen

Dan ben ik als een prins zo rijk

Je weet wel, m'n schat, dat ik veel van je hou

Dat hoef ik je niet te verklaren

Een zeeman is dol op z'n kind'ren en vrouw

Maar toch moet hij altijd weer varen

En heeft soms de zee iets verkeerds met me voor

En krijg ik voorgoed averij

Denk dan aan de kind'ren en sla je er door

Maar spreek ze dan dikwijls van mij

Zie ik de lichtjes van de Schelde

Dan gaat m'n hart wat sneller slaan

Ik weet dat jij op mij zult wachten

En dat je aan de kaai zult staan

Zie ik de lichtjes van de Schelde

Is 't of ik in je ogen kijk

Die zo heel veel liefs vertellen

Dan ben ik als een prins zo rijk

UIT DE OUDE DOOS
Lichtjes van de schelde

20
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Medische rubriek
Slapen....

Iemand die slaapwandelt mag je niet wekken.
Mannen dromen vaak over seks. Er bestaan
nogal wat fabeltjes over slapen, maar ze zijn

niet allemaal waar. Test je kennis!

Als je lange tijd niet slaapt, ga je dood.1.
 WAAR... Het wereldrecord wakker blijven is in 1964

gevestigd door de scholier Randy Gardner. Hij sliep 11
dagen en nachten niet. Het is beter dat je niet probeert om
dit te verbeteren. Als je lange tijd niet slaapt, gaan je
geheugen en concentratie achteruit.

2.    Een middagdutje is ongezond.

NIET WAAR... Een zogenaamde powernap van ongeveer 5
tot maximaal 30 minuten kan heel verfrissend werken.
Het helpt om weer energiek verder te kunnen. Op lange
termijn zou het zelfs een verminderde kans geven op
hart- en vaatziekten.
Zorg wel dat je zo'n middagdutje niet te laat doet of te
lang. In dat geval kan je nachtrust in gevaar komen en
dat is dan ook niet gezond.

21



3. Je mag iemand die slaapwandelt niet wakker maken.

NIET WAAR... Het kan soms beter zijn om een
slaapwandelaar wakker te maken. Iemand die slaapwandelt
kan zichzelf namelijk pijn doen, ergens over vallen of zomaar
de straat oplopen. Het probleem is wel dat een
slaapwandelaar erg diep slaapt. Het zal dus moeilijk zijn om
hem wakker te maken. Maar zolang er niets aan de hand is,
hoeft dat ook niet.

4. De uren slaap voor twaalf uur tellen dubbel.

NIET WAAR... Als je gewend bent om pas na twaalven te
gaan slapen, heb je heus geen slechtere slaap dan wanneer
je om tien uur gaat slapen. Toch is er wel een verklaring
voor dit bakerpraatje. De eerste uren van je slaap zijn het
diepst. Van deze diepe slaap zou je het meeste uitrusten.
Daarom zijn ze het meest belangrijk!

5. Mannen dromen vaker over seks. 

WAAR... De stereotypes van mannen en vrouwen
worden flink bevestigd in de dromen. Mannen dromen
over reizen, hun werk en wilde dieren. Vrouwen dromen
over bekenden, binnenshuis en kleding. En natuurlijk
worden ook wat betreft seks de rollen bevestigd: 12
procent van de mannendromen gaan over seks. De 4
procent van de vrouwendromen over seks gaan vaker
over flirten en verleiden dan over de werkelijke daad. 22



WAAR...  Slaaponderzoekers ontdekten dat de stand
van de maan invloed heeft op onze slaap. Vooral
vrouwen slapen bij volle maan minder lang. De
verschillen zijn niet erg groot. Rond de nieuwe maan
sliepen de proefpersonen ongeveer 7 uur. Bij volle
maan verkorte die tijd tot 6,7 uur.

6. Mensen met een ochtendhumeur stellen zich aan.

NIET WAAR... Avondmensen hebben het meest last van een
ochtendhumeur. De biologische klok van avondmensen
loopt wat achter op ons dagelijks ritme. Zij moeten 's
ochtends vroeg op school of op hun werk staan, maar hun
lichaam zegt dat ze nog twee uur moeten slapen. Ze
hebben geen fut, maar ze moeten meteen wel vanalles. In
plaats van klagen kunnen ze ook proberen vroeger op te
staan. Veel rust in het ochtendritueel kan helpen.

7. Sommige mensen dromen nooit.

NIET WAAR... Sommige  mensen
onthouden hun dromen nooit, maar
iedereen droomt. Met training kan
iedereen zijn dromen beter onthouden.

8. Bij volle maan slaap je minder lang.
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Zonnebloemen maken
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Tomaat crevette maken
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Dag van de fotografie 
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Vakantiekaartjes
maken

29



 30

Lekkers uit de
keuken: 

Ontbijt en avondmaal op zondag en
feestdagen

Zondag 5 september 2021
Ontbijt: chocoladebrood

Avond: sandwiches
 

Zondag 12 september 2021
Ontbijt: koekenbrood

Avond: witte ovenkoek
 

Zondag 19 september 2021
Ontbijt: brioche

Avond: lange bruine pistolet
 

Zondag 26 september 2021
Ontbijt: chocoladekoek

Avond: ronde witte pistolet
 
 



 31

Lekkers uit de
keuken: 
Avondbordjes:

Woensdag 1 september 2021
Gevulde tomaat met vissalade

 
Donderdag 9 september 2021

Provençaals vleesbrood, gekookt eitje en
knolseldersalade

 
Donderdag 16 september 2021

Kaasbordje met druiven en mini pistoletjes
 

Donderdag 23 september 2021
Varkensgebraad met rode bietsalade

 
Donderdag 30 september 2021

Hoofdvlees met veldsla  en witloofsalade


