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We zijn half januari: het is 8 graden buiten en de zon schijnt. Voor U ligt 

het winternummer van onze Leiehomekrant.  

Inmiddels is het 2022. Ik wens jou en de mensen om je heen alle goeds 

toe voor dit nieuwe jaar. Een gelukkig jaar. Een hoopvol jaar. En een 

jaar in goede gezondheid.  

We kijken ondertussen terug op bijna 2 jaar puzzelen, schakelen en ons 

met zijn allen inspannen om er het beste van te maken. Bijna 2 jaar 

staan we met de zorg in het oog van de storm en in de schijnwerpers 

van de media. We dachten in december even dat corona zou gaan  

liggen, maar 2O22 is gestart in onzekere omstandigheden. Het lijkt 

evenwel  – alle verhoudingen in acht genomen – mee te vallen.  

In dit nummer blikken we terug op de voorbije maanden. U zal lezen dat 

er – door corona – heel wat zaken werden herschikt. Activiteiten gingen 

in kleinere groepen door of op een andere plaats dan vroeger. Alles bleef  

meer op de afdelingen. We merkten dat dit soms zijn voordelen heeft en 

dat allicht een aantal zaken ook na covid zullen blijven.  

U zal vaststellen dat er – ondanks de beperkingen door corona en de  

vele afwezigheden – toch heel wat zaken konden blijven doorgaan.  

Weet dat er ook nog heel wat is, waar niets werd over geschreven.  

Ik denk aan het Flamenco-concert in het kader van het vredesfestival; 

de 3 Koningen, (ze waren met 7 deze keer) die 4 keer kwamen zingen,.. 

We zijn ook fier dat onze zorgkundigen tijdens dit coronajaar een online 

bijscholing (Pentaplus) volgden en 22 onder hen het hele traject én hun  

stage reeds hebben afgewerkt. Ze kunnen nu extra handelingen in de 

zorg op zich nemen.  

Dit alles kan alleen maar door het engagement van medewerkers en  

vrijwilligers.  

Bedankt voor de blijvende inzet ook in deze moeilijke tijden.  
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Ik eindig met het hoopvolle tekstje van Luk. Het was te lezen achter-

aan op ons nieuwjaarskaartje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We wensen je een nieuw jaar toe vol feest! 

 

Filip Maertens, Algemeen directeur  

 

 

 

En plops..  

Bereiken we  

Langs een hoop weg 

De weg van de hoop 

Samen 

Iedereen 

Via lichtpuntjes  

Zoveel je er wil zien 

2+2 = 4 feest  
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Nu het kerstdiner en het feestmaal op Nieuwjaar stilaan  

verteerd zijn, kunnen we met genoegen terug kijken naar een smaakvol 

einde van 2021 en een heerlijk begin van 2022.  

Ruimtes werden opgesmukt, tafels werden feestelijk gedekt, kerst-

mannen werden her en der neergezet, (foute) kersttruien werden  

aangetrokken. Onze medewerkers en bewoners stelden alles in het werk 

om er een gezellige periode van te maken, het oog wil immers ook wat.  
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Natuurlijk werd er ook gegeten: kalkoenfilet, hertenragout, fijnproevers-

bordje. Merkten jullie ook dat niet elk bord er hetzelfde uitzag? 

Soms kan het verouderingsproces ervoor zorgen dat de slikfuncties  

afnemen. Door krachtsvermindering in de spieren die je nodig hebt om 

voedsel te kauwen, verloopt het bijten en kauwen van voedsel lang-

zamer en moeilijker. Daardoor kan het zijn dat het slikken minder 

krachtig is. Bij sommige bewoners heeft dit als gevolg dat zij de normale 

voeding nog maar moeilijk kunnen eten. Onze medewerkers van de  

keuken hebben hiervoor een geweldig alternatief. Zij maken namelijk 

een gemalen versie, gebaseerd op het menu van de dag.  

Zo kunnen de bewoners die gemalen voeding eten, ook  

genieten van de feestmaaltijd.  

Conny De Pestel en Inès van Landuyt, kok en logopediste 
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Het gedicht 'Gent' van dichter Richard Minne prijkt voortaan op een licht-

krant in de Overpoortstraat en vervolledigt zo de Gentse poëzieroute. 

Dat het gedicht van Richard Minne in de Overpoortstraat wordt  

tentoongesteld, bevestigt dat de gedichten van de poëzieroute terug te 

vinden zijn op onverwachte locaties. Soms zijn ze duidelijk zichtbaar, 

soms ook goed verborgen. 

Het ligt niet voor de hand om een gedicht van een grote Gentse dichter 

aan te brengen in de levendige uitgaansbuurt. Het bevindt zich in het 

centrum van de actie, pal tussen de cafés. Maar het gedicht komt daar 

zeker tot zijn recht. Ironie, humor en opstandigheid zijn de kenmerken 

van Minne's oeuvre en zijn kritische ode aan Gent is daar een prachtig 

voorbeeld van. 

De poëzieroute is een wandelroute langs gedichten die werden  

aangebracht in het Gentse straatbeeld. Op onverwachte plekken schuilt 

poëzie. Naar aanleiding van het Keizer Kareljaar en de opening van het 

S.M.A.K., werd de permanente poëzieroute op 17 oktober 2000  

ingewandeld. Sindsdien werden er 20 gedichten gevisualiseerd in de 

Gentse binnenstad. 
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Over Richard Minne: 

Richard Minne, geboren Gentenaar, was een Vlaams dichter en proza-

schrijver. Minne is de dichter van 'In den zoeten inval' (1927).  

De bundel bestond uit overwegend sarcastische en ironische gedichten 

en werd uitgegeven door Raymond Herreman en Maurice Roelants.  

Samen met Karel Leroux behoorden deze schrijvers tot de redactie van 

het neoclassicistische tijdschrift ’t Fonteintje.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Stad Gent 

 

 

Jana Van Ballenberghe, leefgroepbegeleidster De Boskeet 

 

 

Gent, kop en hart, gij zijt een schoone stad, 

van uwe torens nog niet eens gesproken, 

noch van de vaandels die men uitgestoken 

heeft naar men het vet of mager had. 

Gij hebt het een en 't ander meegemaakt; 

alleen het wit en 't zwart behield zijn toover: 

't is wit en zwart dat over u nog waakt. 

Maar kom, dat is historie. Zand erover. 

De dag van heden is het grootste wonder. 

Uw maagdekens maken geen verdriet. 

Uw dichters zijn ook van de slechtste niet 

al loopen er veel wiskesvliegers onder, 

maar dat is galerij, facade, krans, 

lijk 't puiksken uit ('t leest de gazette in 't Fransch). 

Daar zit ge Gent, onder die dwaze winden: 

Wie dieper delft zal 't erts wel vinden. 
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Een woordje uitleg…  

Leiehome is al jaren geabonneerd op het boekje genoemd ‘knipselkrant’.  

De knipselkrant is een project van de Bond Moyson, ouderenvereniging  

S-Plus vzw. Dit is een project waarbij vrijwilligers iedere maand voorlezen in 

woonzorgcentra. Maandelijks krijgen we een boekje digitaal doorgestuurd en 

wordt het in Leiehome geprint. Hieruit wordt voorgelezen. Sommige bewoners 

komen gewoon luisteren en anderen nemen het boekje nadien mee om zelf 

(of hun familie) nog wat verder te lezen. 

Het bestaat uit 20 pagina’s met allerhande rubrieken zoals een sportrubriek 

(bv. iedere maand een andere Belgische wielergrootheid), spreekwoorden en 

gezegden, dierenrubriek, opmerkelijke personen (bv. Toni Corsari), straffe 

verhalen….  

We hebben jaren mogen genieten van vrijwilligster Marcella haar Gents  

accent. Zij kwam iedere maand met het openbaar vervoer naar Leiehome om 

een middag te vertellen uit de knipselkrant. Toen was dit nog een afdelings-

overschrijdende activiteit en zakten maandelijks veel bewoners van alle  

afdelingen af naar de polyvalente zaal.  

Toch was het niet zo evident om bewoners te motiveren om naar deze  

activiteit te komen en dit wegens de naam.   

Deze bracht verwarring: ze dachten dat er moest geknipt worden uit oude 

kranten en hadden hier GEEN interesse in. Dus beslisten we dit als agenda-

puntje op de bewonersraad te zetten en in samenspraak met de bewoners 

werd er gestemd voor een nieuwe naam. Het werd: ‘Het nieuws uit de krant’.  

De activiteit groeide uit tot een grote groep bewoners van alle afdelingen.  

Een 2de vrijwilligster, Myriam, kwam erbij om te helpen minder mobiele  

bewoners naar de polyvalente zaal te brengen en te zorgen voor een lekker 

kopje koffie erbij.  

De tijd staat niet stil en ook wij passen ons aan aan de dinges des levens.  

Zo hebben we jammer genoeg afscheid moeten nemen van Marcella en nam 

ik de activiteit over, Myriam bleef helpen. Heel wat bewoners vonden het ook 

jammer als ze niet konden komen (bezoek, kapper, andere activiteit op de  

afdeling) dus verschoven we de activiteit naar de voormiddag maar dan op de 

afdeling zelf, in de kleine living. Dit zorgt er ook voor dat het makkelijker is 

voor bewoners die minder mobiel zijn. Sommige bewoners motiveren andere  

bewoners om mee te komen (vriendinnen onder elkaar). En toen kwam  

corona in ons leven met maatregelen waardoor samenkomen met mede-



 

“LEIEHOME - “VOOR WARME ZORG” - 9  

bewoners veel beperkter werd. Maar het 

nieuws uit de krant, in kleine groep en elk 

op zijn eigen afdeling paste dus perfect  

binnen de regels en konden we verder  

zetten. Momenteel doen we het dus nog op 

deze manier maar we blijven evalueren en 

ons aanpassen indien nodig. Dus wie weet 

waar we binnen een paar maanden zitten? 

Hopelijk buiten, komende zomer, zou ik 

zeggen.  

Ken je de activiteit niet?  

Ben je nieuwsgierig en wil je toch eens mee  

aansluiten? Je bent van harte welkom.  

Kijk gerust op de activiteitenkalender  

wanneer het bij jou op de afdeling is en kom 

gewoon af.  

 

Of geef het door aan de afdelingsverantwoordelijke zodat ze me kan  

verwittigen en ik kom je met veel plezier halen! 

Natalie De Meyer, begeleider wonen en leven 
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Als er één iets is dat we het afgelopen jaar veel hebben moeten doen met 

onze activiteiten, dan is het wel onze activiteiten aanpassen. Veel dingen 

mochten niet meer dus moesten we creatief zijn. Dit was ook het geval bij 

het verjaardagsfeest. Zo waren er verschillende varianten: pannenkoeken 

op de kamer, een ijsje, een geschenkpakketje… 

Sinds maart 2021 worden de verjaardagen terug gevierd in de polyvalente 

zaal met alle jarige bewoners van die maand samen maar wel nog zonder 

familie. Samen met enkele vrijwilligers worden er voor hen wafels  

gebakken. 

Tijd om dit eens te evalueren:  

Er kan geen familie aansluiten, maar dit geeft wel ruimte voor andere  

zaken: 

 Wafels worden positief bevonden, vers uit het wafelijzer!  

 Kleine groep: hierdoor kunnen meer bewoners aansluiten, ook de 

bewoners die niet goed tegen de drukte kunnen. 

 Maaltijdbegeleiding en extra ondersteuning kunnen we bieden  

tijdens het feest. 

 De jarige bewoners die toch kiezen om op de kamer te blijven  

krijgen daar een wafel. 

We kunnen dus concluderen dat deze formule een winner is en een  

blijvende formule zal zijn.  

 

Jamie Laureyns, ergotherapeute 
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Elk seizoen liggen de tafels van de kleine living vol met bloemen, takken en 

versieringen. Kleine insectjes proberen nog snel te vluchten en worden heel 

voorzichtig buiten gestoken.  

 

De lente, het paasstukje 

 

De zomer 

In de zomer een bloemstukje met verse bloemen of gedroogde bloemen in 

een mooi vaasje die blijven behouden tot het herfststukje komt.  
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De mooie herfstkleuren 

Tijdens de herfst maakten we bloemstukjes met mooie herfstbladen,  

talrijke vruchten en bloemen die de herfst ons te bieden heeft. 
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Een mooi winterstukje 
 

In de winter creëren we een mooi winterstukje. Dan liggen er op de  

tafels vele kleine kerstversieringen op ons te wachten. Het is dan de 

kunst om het bloemstukje niet te overladen. 

1 à 2 versieringen is meer dan   

genoeg. 

Het bekende Engelse spreekwoord: 

‘Less is more’ komt hier goed van 

pas.  
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De mooie rozen voor Valentijn 

 

 

 

De week voor Valentijn maken de bewoners van Leiehome voor zichzelf 

een bloemstuk voor Valentijn. Want zelfliefde is belangrijk. Wie zichzelf 

graag ziet en zich goed in zijn vel voelt, kan ook veel gemakkelijker  

liefde teruggeven.  

Voor Valentijn zijn rozen primordiaal. De ‘Rozen voor Sandra’ en ‘Zeven 

anjers en zeven rozen’ werden met hartstocht en veel liefde gegeven.  

Elke bloem heeft een bepaalde kleurcode of symboliek. 

 

 

 

Binnenkort is het weer zover en kunnen we onze naasten en onszelf 
trakteren met bloemen. 

 

Barbara Roels, begeleider wonen en leven. 
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Tradities zijn er om gekoesterd te worden.  

En wat is er schattiger dan een nieuwjaarsbrief 

voor te lezen aan onze lieve bewoners op het 

eerste feest van het nieuwe jaar?  

Onze trouwe vrijwilligers, Anita, Nadine en  

Jacqueline, zochten elk een mooie nieuwjaars-

brief uit. En wat genoten onze bewoners van die 

prachtexemplaartjes en van de manier waarop 

hun brief voorgelezen werd; de ene al een tikje 

nerveuser dan de andere maar allen met de  

nodige fier- en plechtigheid. 

 

Ook Manuella en ik schreven onze nieuwjaarsbrief: 

Lieve bewoners van Ter Walle,  

Wij zijn heel dankbaar omdat we samen met jullie het nieuwe jaar  

liefdevol kunnen inzetten. Nog steeds ervaren wij heel veel werkvreugde 

met en door jullie.  

Elke dag is anders, iedere bewoner is uniek en dit maakt onze job zo 

boeiend. Het blijft een uitdaging voor ons om jullie allen ‘warme’ zorg te 

kunnen aanbieden, elke dag opnieuw. 

Wij wensen jullie tal van mooie en warme geluksmomentjes toe in  

goede gezondheid samen met jullie familie, onder elkaar en met ons.  

Dit wensen wij ook onze vrijwilligers toe.  

 

Wij zijn alvast gemotiveerd 

om jullie een fijn en warm 

jaar aan te bieden met leuke 

activiteiten en hopelijk met 

vele momenten van gezellig  

samenzijn. We zien jullie 

graag. Dikke zoen. 

Jullie kapoenen,  

Isabel en Manuella 
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Nadien klinken we samen op  

op een warm, gelukkig en vooral  

gezond 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ook de bewoners die verkiezen om op de kamer te blijven, worden  

verwend met een lekkernij en genoten zichtbaar mee! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabel Roelandt, leefgroepbegeleidster Ter Walle 

 



 

“LEIEHOME - “VOOR WARME ZORG” - 18  

 

 

Naast de grote verjaardagsfeesten die 1 keer per maand plaatsvinden, 

wordt er in de leefgroepen ook een feest gehouden voor de jarige  

leefgroepbewoner. Dit gebeurt dan meestal op de dag van hun  

verjaardag zelf. De ene keer feesten we in de voormiddag met een  

lekkere aperitief. We genieten dan van een hapje en een drankje.  

Andere keren wordt er een koffietafel georganiseerd door de leefgroep-

begeleidster. Hierbij maken we in de voormiddag zelf een taart, bakken 

we een cake, pannenkoeken of wafels… die we dan in de namiddag op 

het verjaardagsfeest nuttigen. Soms wordt er ook getrakteerd door de 

bewoner. De familie van de jarige brengt dan een gebakje of een taart 

mee.  

De tafel wordt mooi versierd, we drinken 

samen koffie, we zingen een lied voor de 

jarige en smullen van een stuk taart.   

Zoals je op de foto kan zien, werd een 

leefgroepbewoonster deze maand 80 jaar. 

We vierden haar verjaardag samen met de 

andere leefgroepbewoners en nog enkele 

bewoners van afdeling 0.   

De familie trakteerde met een heerlijke 

zelfgemaakte tiramisu die we ons  

allemaal lieten smaken.  

Bij sommige bewoners gaat een  

verjaardagsfeest ook soms gepaard met 

allerlei emoties. Gevoelens van blijheid en 

nostalgie of soms gemis, komen naar  

boven. We blikken dan samen even terug 

op de voorbije jaren. Hoe hun  

verjaardag vroeger gevierd werd, komt 

ook wel eens ter sprake.  

Dit jaar vieren we in leefgroep Noordhout 

een 101ste verjaardag. We kijken al uit naar dit bijzonder feest.  

Tijdens dit soort feesten komen telkens vrijwilligers helpen om het feest 

in goede banen te leiden. Ze helpen met de voorbereidingen, het maken 

van de taart, zorgen voor een aangename sfeer en maken een gezellig 

praatje met de bewoners. Dankjewel daarvoor!  

 

Frauke Careelmont, leefgroepbegeleidster Noordhout 
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Verwenontbijt  
 

We organiseren om de zoveel tijd voor onze bewoners een verwen-

ontbijt. Als er iemand jarig is of gewoon om de bewoners eens goed te 

verwennen!  

Het verwenontbijt organiseren we in de leefgroep of voor de volledige 

afdeling. We variëren in ons ontbijt met verloren brood, eierkoek, een 

gebakken eitje tot een uitgebreid ontbijt met koffiekoeken, fruitsap, 

pannenkoeken en nog veel meer. De bewoners genieten hier altijd van 

en zijn ons dankbaar. Op maandag 10 januari hadden we Gerard zijn 

verjaardag gevierd met een lekker ontbijt met eierkoek.  

Het recept vinden jullie hier vermeld met bijhorende foto’s.   
 

Sofie Van Heule, leefgroepbegeleidster De Piere 



 

“LEIEHOME - “VOOR WARME ZORG” - 20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eierkoek 

 

Ingrediënten  

 

- 5 eieren  

- 6 lepels suiker  

- 5 lepels patisseriebloem  

- Kleine halve tas melk  

 

 

 

Bereiding  

 

 Meng alle ingrediënten goed samen met een klopper. Giet dit in 
een koekenpan en tijdens het bakken roer je dit goed om.  

 De  eierkoek is lekker bij een boterham.  

 

Smakelijk!  
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Op 2 februari vieren we Maria Lichtmis. Een katholiek feest, maar 

vooral ook de dag waarop we pannenkoeken eten.   

Een traditie die we met plezier in ere houden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICHTMIS = PANNENKOEKENDAG 

 

Hoe de naam Lichtmis is ontstaan, verwijzen wij naar het artikel van  

priester Wilfried op pagina 36. 

Maar meer gekend is de traditie van de pannenkoeken: “Er is geen 

vrouwtje nog zo arm, of ze maakt met Lichtmis haar pannetje warm. 

Lichtmis wordt beschouwd als een dag van voorspoed.   

Wie met Lichtmis pannenkoeken eet, zou een voorspoedig jaar 

tegemoet gaan.  

 

Hieronder kan je alvast wat inspiratie opdoen. 

 

PANNENKOEKEN 
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NORMANDISCHE PANNENKOEKEN  

 

 

 

 

 

 

 

PANNENKOEKJES MET ROZIJNEN EN BANAAN 

 

 

 

 

 

 

 

PANNENKOEKEN MET BLAUWE BESSEN EN ESDOORNSIROOP  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jana Van Ballenberghe, leefgroepbegeleidster De Boskeet 

 

https://www.libelle-lekker.be/bekijk-recept/13861/normandische-pannenkoeken
https://www.libelle-lekker.be/bekijk-recept/3954/pannenkoekjes-met-rozijnen-en-banaan
https://www.libelle-lekker.be/bekijk-recept/21019/pannenkoeken-met-blauwe-bessen-en-esdoornsiroop
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Corona zorgt er voor dat we veel activiteiten 

niet of op een andere manier moeten laten 

doorgaan. 

Gelukkig mogen we nog afdelingsgebonden 

werken. Op afdeling 3 hebben we dit jaar 

‘Driekoningen’ gevierd op 6 januari.  

We haalden driekoningentaart in huis en in  

iedere taart zat er 1 porseleinen beeldje  

verstopt. 

Vijf beeldjes waren er te vinden en de gelukkige vinder mocht die dag 

de kroon dragen. 

Het was een gezellige namiddag! 

Karen Steyaert, leefgroepbegeleidster 3V 
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Door corona mogen wij niet knuffelen.  

De bewoners kunnen gelukkig nog steeds genieten van… 

een knuffel met Navi ! 

 

Karen Steyaert, leefgroepbegeleidster 3V 
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Ik ken hem van haar nog pluimen, zelfs zijn naam is mij vreemd.  

Door de jas die hij draagt, weet ik dat hij in het nabijgelegen bouw-

bedrijf werkt. Zijn middagpauzes brengt hij al wandelend door. Zo kruis 

ik regelmatig zijn pad als ik over de middag ga lopen. Dan zwaaien we 

naar elkaar en roepen iets over het weer. Zoiets maakt mij blij. Het zet 

me ook aan het denken: hij zal toch niet de wilde weldoener zijn? 

 

Het zit namelijk zo: op Sinterklaas lag er een pakje artisanale speculoos 

voor ons deur, waarvan de afzender ons nog steeds onbekend is.  

We hebben getracht de gulle schenker op te sporen, maar buiten wat 

beschaamde kaken en antwoorden als “Sorry, zo goed zijn wij niet” of 

“Neen, niet van ons, we zullen er een volgende keer wel aan denken” 

zijn we nog niets verder in onze detective. De kans is natuurlijk reëel 

dat de stiekeme roetpiet dezelfde persoon is als Secret Santa, want wat 

raad je? Op Kerst lagen er twee pakjes onder onze boom waarvan we 

hoegenaamd niet wisten voor wie ze waren en van wie ze kwamen.  

Dat geheim hebben we echter binnen de dag kunnen ontrafelen.   

Het maakte ons allen blij.  

Zo maalt mijn hoofd tijdens het lopen op de kadans van mijn passen: 

niet enkel over de anonieme giften die de laatste tijd mysterieus onze 

richting uit kwamen, ook over de nieuwe parking voor ons huis  

bijvoorbeeld. Toegegeven: hoewel zo bedoeld, is die eerder wat smal 

uitgevallen om er met twee auto’s naast elkaar te parkeren. Toch lukt 

het mijn twee patiënten van bijna 90 jaar, om zonder schram of kleer-

scheuren de bedoelde puzzel te leggen. Ze vinden het zelfs geen  

uitdaging, doch eerder evident. Dat ze wagen en slagen: dat maakt mij 

nu eens blij. 

Ook krap zijn zes plooiboxen om onze achtwekelijkse boodschappen in 

over te laden uit twee overvolle winkelkarren. Maar de ambitieuze  

Colruyt-kassière weet ook van puzzelen, en kan zelfs het kleinste  

gaatje tussen de Nutella-pot en de maandverbanden opvullen met een 

Alpro soyaroom. Hopelijk wordt die niet volledig geabsorbeerd. In elk 

geval: zo veel toewijding, dat maakt mij blij.  
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Wie natuurlijk meester is in gaatjes vullen, is mijn tandarts. Ze doet het 

zacht, gedreven en meefluitend met de radio. Het lijkt wel een fluitje 

van een cent. En ze is altijd stipt op tijd: een kwartier later sta ik  

fluitend terug aan mijn auto, hoewel dat fluiten eerder slissen is met 

zo’n dikke tong en de afzuigslang nog half uit mijn bek. Toch maakt het 

me blij.  

Een dikke tong is trouwens het beste dieet, al is het maar voor even en 

duurt het veel te kort. Dat de drie binnengesmikkelde pralines de  

volgende dag niet zichtbaar zijn op de weegschaal, dat maakt me blij.  

Ook de letters op mijn smartphone zijn niet zichtbaar, althans niet voor 

mij zonder leesbril. Dat ik desondanks perfect een vaccinatieafspraak 

kon boeken voor een ouder koppel, al leek het eerder op een selfie-

reportage, dat maakt me blij. 

En wat mij ook blij maakt: dat de krant volledig in de brievenbus zit als 

het regent, dat de stagiaire ook eens aan de begeleider vraagt hoe het 

weekend was, dat de baas een excuus-mail stuurt, dat de tuinman na 

een jaar wachten zegt dat de kans bestaat dat hij wellicht volgende 

week zal komen, dat mijn moeder van 85 voor de eerste keer alleen 

naar Zwitserland vliegt, dat op oudejaarsavond de afhaaldienst van de 

kaaswinkel perfect georganiseerd is, dat de nieuwjaarskaart van het 

werk prachtig, grappig, pakkend en origineel is, dat een kleindochter 

100 km rijdt om haar oma te bezoeken in het rusthuis, dat mijn corona-

zieke vrouw van de lege keuken gebruik maakt om even uit haar isolatie 

te treden om een berg afwas te doen, dat de dochter een berichtje 

stuurt na een examen met ‘goed gegaan’, dat mijn schoonvader  

volgende zomer net weer eerst zal zijn om het gras te maaien.  

En natuurlijk ben ik ook blij dat mijn neus van voren zit en niet opzij. 

Maar tijdens mijn looptocht ben ik het meest blij dat ik geen loslopende 

hond tegenkom of het stinkende kadaver van een varken, maar wel  

gedachten her en der die een tekst bijeen walsen over wat mij blij 

maakt, die dan enkel nog het papier ten dans moet vragen, wat bij deze 

gebeurd is, keurig, op tijd en mijn inziens in de maat. Ewel, dat maakt 

mij blij! 

 

Luk Van Kerschaver, kinesitherapeut 
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Ontdek welke mondzorg het best past bij uw gebit aan de hand van  

onderstaand schema. In Leiehome vinden wij een gezonde mond erg  

belangrijk, dus steek maar een tandje bij en laat ons zien dat je haar op 

je tanden hebt!  
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Tip 1: Eigen tanden  

 

Tip 2: Eigen tanden en kunstgebit of implantaten  

 

Tip 3:  Kunstgebit  

 

Tip 4: Tandeloze mond  

 

Inès Van Landuyt, logopediste 

Welk materiaal? Hoe? 

Tandenborstel 

Tandpasta (van minstens 

1450 ppm fluoride) 

Interdentaal borsteltje 

Tongschraper 

Poets je tanden met een  

tandenborstel en tandpasta. 

Reinig de ruimtes tussen je 

tanden met een interdentaal 

borsteltje en reinig je tong 

met een tongschraper.  

Welk materiaal? Hoe? 

Tandenborstel 

Tandpasta (van minstens 

1450 ppm fluoride) 

Interdentaal borsteltje 

Tongschraper 

Protheseborstel en neutrale 

vloeibare zeep 

Haal je kunstgebit uit je mond. 

Poets je eigen tanden en  

implantaten zoals beschreven 

in tip 1. Reinig je tong met 

een tongschraper. Reinig je 

kunstgebit met een prothese-

borstel en vloeibare neutrale 

zeep. 

Welk materiaal? Hoe? 

Protheseborstel 

Neutrale vloeibare zeep 

Tongschraper 

  

Haal je kunstgebit uit je mond. 

Reinig je kunstgebit met een 

protheseborstel en vloeibare 

neutrale zeep. Reinig je tong 

met een tongschraper. 

Welk materiaal? Hoe? 
 

Gaasje 

Tongschraper 

  

Reinig je mond met een  

gaasje en reinig je tong met 

een tongschraper. 
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Baarlekorf is een nieuwe buurt grenzend aan Leiehome. Inmiddels zijn 

alle vergunningen toegekend en is er geen beroep meer mogelijk.  

Er komen 35 gezinswoningen, een kinderdagverblijf, ruimte voor  

diensten of handel, 20 appartementen en onze assistentiewoningen.  

Nu alles vergund is lopen de aanbestedingen naar hun eind.  

We verwachten dus heel wat bouwactiviteiten na de winter. Hieronder 

alvast een beeld van wat het zou moeten worden.  

 

Filip Maertens, Algemeen directeur 
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De stad schreef een oproep uit voor een herbestemming van de kerk 

van Baarle.  

Er is maar 1 dossier ingediend. De Kurt De Francq stichting wil de kerk 

een bestemming geven als concert- en theaterzaal. Dit wil men  

combineren met kunstateliers in de oude bibliotheek.  

Speciale aandacht zal gaan naar het geven van mogelijkheden aan  

oudere kunstenaars, wetenschappers, artiesten om ook op hogere 

leeftijd actief te blijven. Leiehome zal intensief met hen samenwerken.  

De stad moet dit dossier nu tegen eind maart beoordelen. Dan komt 

nog een hele weg van vergunningen en verbouwen. Wat het zou  

kunnen worden kan je  hieronder al zien.  

 

Filip Maertens, Algemeen directeur 
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We werken in Leiehome al verscheidene jaren met werkgroepen waarin 

medewerkers zich engageren om mee hun schouders onder diverse  

aspecten van het beleid en de werking in Leiehome te zetten, zoals  

valpreventie, sociale contacten tussen bewoners, mondzorg,...  

Meestal werken deze groepen hoofdzakelijk rond onderwerpen in het  

belang van de bewoner, maar de afgelopen maanden werd met een  

geëngageerde groep medewerkers eens hoofdzakelijk gefocust op het 

welzijn van medewerkers! Uiteraard vanuit het idee dat dit ook de  

bewoners helemaal ten goede komt: als medewerkers zich goed in hun 

vel voelen, zullen ze dit immers ook uitstralen in hun werk en naar  

bewoners toe. 

De leden van deze werkgroep kan je herkennen aan het dragen van een 

roze ‘badge’ met opschrift ‘werkgroep medewerkers’. De thema’s waar-

rond wordt gewerkt, zijn: 

 Het aantrekken van nieuwe collega’s 

 Het geven van vorming op maat aan medewerkers 

 Het bekomen van tevreden medewerkers 

 Een goede werksfeer 
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Na een uitgebreide brainstorm, werden verschillende ideeën voor de  

uitwerking van deze thema’s verzameld. Op basis daarvan werden al 

een aantal acties uitgewerkt.  

Zo werd de fotomuur ter hoogte van de kapel omgetoverd in een 

‘complimentenmuur’. Ook in de liften en op de afdelingen konden 

complimentjes gevonden worden om aan iedereen uit te delen.  

Zo staken we een extra hart onder de riem bij medewerkers tijdens een 

moeilijke periode met veel personeelstekort en langdurige ziektes.  

Vanuit dit initiatief lieten enkele werkgroepleden ook hun creativiteit de 

vrije loop en werd volop met complimenten gestrooid! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanvullend werden ‘bedankkaartjes’ gemaakt en uitgedeeld, waarop 

medewerkers bedankingen voor elkaar konden schrijven.  
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Ten slotte organiseren we in januari en februari een ‘teambuilding’ 

voor ieder team binnen Leiehome aan de hand van een spel waarmee 

‘positief’ geroddeld kan worden over elkaar en complimenten gegeven 

worden aan ieder teamlid. De fotomuur werd daarom opnieuw  

omgetoverd om helemaal aan te sluiten bij de positiviteit vanuit deze 

teambuildings.  

Naast deze uitgewerkte acties werden nog heel veel ideeën verzameld 

die nog zullen meegenomen worden in vergaderingen met directie om 

ze verder vorm te geven. 

Heb je als bewoner of familie nog leuke ideeën aansluitend bij 

dit thema? Geef ze dan gerust door aan Laurine van de dienst  

bewonerszorg, of aan het secretariaat! 

De werkgroep loopt nog zeker tot en met februari 2022. Nadien is het 

de beurt aan een ander thema en een andere werkgroep. Welk thema 

dit zal zijn, zal ook weer duidelijk worden aan de hand van de fotomuur 

en badges die gedragen worden door de leden van die werkgroep! 

 

Laurine Peeters, stafmedewerker bewonerszorg/kwaliteitscoördinator 
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En ja, ook onze groep vrijwilligers gaat met goede moed  

het nieuwe jaar in. 

En neen, ook voor de vrijwilligers was er dit jaar opnieuw geen  

nieuwjaarsreceptie. Een moment waarop ze normaliter met directieleden 

en medewerkers op een gezellige manier konden genieten van het 

‘samenzijn’. 

Maar, onze directie heeft ervoor gezorgd dat elkeen een mooie attentie 

kon komen afhalen – op een gespreide en coronaveilige manier.  

Een blijk van appreciatie die door allen enthousiast werd onthaald. 

En ja, onze groep vrijwilligers is nu iets minder talrijk dan voorheen.  

De redenen waarom sommigen zich hebben teruggetrokken zijn divers. 

Maar altijd konden ze rekenen op begrip, medeleven en respect voor 

hun beslissing – zowel vanuit Leiehome, als vanuit de collega-

vrijwilligers. 

In 2020 bestond de groep uit een 90-tal vrijwilligers.  

Vandaag zijn er dat een 65-tal. Deze groep bestaat enerzijds uit  

‘oude bekenden’ die sinds jaren, en nu dus opnieuw, het beste van zich-

zelf willen geven.  

Anderzijds werden we gedurende die voorbije twee jaren aangenaam 

verrast door het spontane aanbod van toch heel wat nieuwe  

vrijwilligers. Vele van deze nieuwe collega’s zorgen tevens voor een 

‘verjonging’ van de gehele groep.  

Ook het vrijwilligerswerk op zich is 

door de omstandigheden enigszins 

veranderd. Waar vroeger, met de hulp 

van vele vrijwilligers, regelmatig  

grotere evenementen werden  

georganiseerd, concentreert het werk 

zich nu eerder in kleinere groepen  

zoals de leefgroepen en de afdelingen. 

Dit maakt het vrijwilligerswerk niet  

altijd eenvoudiger. Maar, eens men 

‘zijne draai en zijne keer’ heeft  

gevonden, wordt ook in deze nieuwe 

omstandigheden, de hulp door de  

bewoners en medewerkers naar  
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waarde geschat. En dat geeft dan ook weer de noodzakelijke voldoening 

aan de vrijwilligers zelf. 

Leiehome beschikt nu dus over een groep van 65 vrijwilligers die met 

graagte, actief en met veel inzet (een gedeelte van) hun vrije tijd  

opofferen. 

Zij streven er naar om samen met de bewoners en de medewerkers van 

ons huis, van 2022 een kwaliteitsvol en zinvol jaar te maken – met een 

grote dosis optimisme. 

Ja, we blijven optimist… ook omdat er – zodra het mag en kan – een 

‘vervangende nieuwjaarsreceptie’ komt, ook al zal die dan ‘Paasreceptie’ 

of ‘Zomerreceptie’ noemen.  

Dus: Nie Pleuje! 

Marc Batsleer, vrijwilliger 
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Vrienden,  

Ook de kortste maand van het jaar, februari, kent een aantal bijzondere 

dagen. “Natuurlijk”, zal je zeggen, “want elke dag die we krijgen is  

eigenlijk een bijzondere dag”. En dat is waar. Want elke dag gaat de zon 

voor ons op, en zo is er leven mogelijk voor planten, bomen, mens en 

dier. Elke dag is een bijzondere dag een Godsgeschenk. 

Toch zijn er een paar uitschieters in de sprokkelmaand. Zo is er  

2 februari het feest van Maria Lichtmis. Hoe komen we aan dat 

feest? Eigenlijk was 2 februari reeds in de vijfde eeuw voor Christus in de 

stad Rome een feestdag waarop het einde van de winter gevierd werd 

met een fakkel- en kaarsenoptocht. In de vierde eeuw na Christus vierde 

men in Jeruzalem op 2 februari de veertigste dag na Kerstmis  

(Jezus’ geboorte) de opdracht van Jezus in de tempel (zeg maar de kerk-

gang van Maria). Later werd dat feest ook in Rome gevierd, en daar werd 

er ook de fakkel- en kaarsenoptocht aan toegevoegd. Meer dan duizend 

jaar wordt Lichtmis nu in de hele katholieke wereld gevierd, nog altijd 

met een kaarsenprocessie en een eucharistieviering waarin het verhaal 

wordt voorgelezen van Jozef en Maria die hun kind naar de tempel  

brengen om het aan God toe te wijden. Sinds een kleine halve eeuw is 

het gebruik ontstaan om op of rond Lichtmis met de pas gedoopte  

kinderen naar de kerk te komen om hen te laten zegenen.  

In Vlaanderen heeft men aan dat Lichtmisfeest een gezellige afsluiter 

toegevoegd. Er worden pannenkoeken gebakken want ‘Al is een vrouwke 

nog zo arm, met Lichtmis maakt ze haar panneke warm’. Dat zullen jullie 

hier in Leiehome ook wel geweten hebben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“LEIEHOME - “VOOR WARME ZORG” - 37  

Een andere bijzondere dag is 14 februari, Valentijnsdag. Hoewel deze 

dag bij ons nog niet zo lang gekend is  en gevierd wordt, is het toch al 

een eeuwenoud gebruik. Het gaat terug tot in de tijd van de Romeinen. 

Op 14 februari vierde men toen het feest van de godin Juno. Juno was de 

vrouw van de god Jupiter en de godin van het huwelijk en de geboorte. 

En op 14 februari werden bloemen gegeven door geliefden aan geliefden. 

Deze feestdag werd door de christenen overgenomen en in verbinding 

gebracht met de heilige Valentinus. Want Valentinus werd op 14 februari 

269 omwille van zijn geloof ter dood gebracht. Valentinus, een priester, 

had een romeins soldaat met een christelijk meisje in de echt verbonden. 

Hij deed dat met nog vele anderen zeer tegen de zin van de keizer die 

liever ongehuwde soldaten had die meer met vechten dan met de liefde 

bezig waren. Daarom werd hij door keizer Claudius ter dood veroordeeld. 

Valentijnsdag is dus de dag van de geliefden geworden zowel omwille 

van dat oude romeins gebruik als om Sint-Valentijn die eigenlijk zijn  

leven gegeven heeft voor de geliefden. 

Wat mij betreft mag je Valentijnsdag vieren je leven lang. Het moet niet 

per se met gekochte bloemen zijn. Wie lief heeft, vindt wel iets. Het moet 

zelfs geen geld kosten. Als het maar van harte is. 

Ik wens jullie een heel mooie korte-, sprokkel-, schrikkelmaand met veel 

bijzondere dagen. 

 

Uw priester Wilfried Van Wilder 
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In de eerste jaren van het park bij Leiehome zag men wel eens wilde konijnen 

op de grasvelden. Nu niet meer: konijnenpopulaties gaan op en af. Misschien 

duiken er op zekere dag wel weer wilde konijnen op. 

Het wild konijn lijkt echt 'een dier van hier'. Het speelt een belangrijke rol in 

bepaalde ecosystemen. Het houdt graslanden kort en soms zelfs kaal, met 

zijn gegraaf. Daarmee worden gunstige omstandigheden gecreëerd voor een 

aantal zeldzame planten, mossen, korstmossen, insecten en vogelsoorten. 

Een dier wordt 'inheems' genoemd als het hier, na de laatste ijstijd, op eigen 

kracht (terug) is gekomen. Dat is voor het wild konijn niet het geval.  

Ze hebben de laatste ijstijd overleefd in Spanje. Van daaruit zijn ze door  

mensen (de Romeinen weer natuurlijk en later monniken) opnieuw ingevoerd 

in vele streken, waaronder de onze. Bij bos 't Ename is er in een wei zelfs een 

zandheuveltje aangelegd, (in de 12e eeuw), waarin monniken pijpen  

uitgroeven, om konijnen te houden.  Daarna duurde het niet lang voor die  

konijnen begonnen te kweken als … konijnen, ontsnapten en zich over  

Vlaanderen verspreidden. 

Op een eilandje voor de kust van Wales, Skogholm, zijn in de 13de eeuw ook 

konijnen uitgezet. De nazaten daarvan zitten daar nog altijd en hebben zich 

aangepast aan het kleine eilandje: elk jaar krijgt elk vrouwtjeskonijn slechts 

één jong, zeer uitzonderlijk voor konijnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frauke, de leefgroepbegeleidster Noordhout, volgt een opleiding ‘Dieren in de 

hulpverlening’. Voor haar eindwerk zal zij een project uitwerken waarbij er 

tamme konijnen in de binnentuin van Noordhout zullen gehouden worden. 

Een ding is zeker: daar zullen ze niet kunnen ontsnappen. 

 



 

“LEIEHOME - “VOOR WARME ZORG” - 39  

Frauke zal in een volgend nummer dit project, de evolutie en de  

bedoeling ervan toelichten. Dus de binnentuin zal heraangelegd worden 

in functie van haar project. Mogelijks komt er een grasveldje, sommige 

planten zullen  verdwijnen andere zullen blijven. Want natuurlijk eten  

konijnen planten maar er bestaan lijsten van planten waar konijnen niet 

van eten. 

Alleen… houden die konijnen zich daar niet altijd aan. “The proof of the 

pudding is in the eating”, zeggen ze zo mooi in Engeland. Veel hangt af 

van de hoeveelheid voedsel die ze ter beschikking hebben. Als er veel 

gras en klaver beschikbaar is, zullen ze (om te beginnen) vooral daarvan 

eten. “Maar een veelzijdige voeding is gezonder”, vinden die konijnen (en 

neem het ze maar eens kwalijk), en ook andere planten zullen  

aangevreten worden. Enkele essentiële planten in de binnentuin,  

bv. de blauwe regen, de rozen, de hortensia's, … kunnen we apart  

beschermen met een weinig storend gaas. Voor de rest van de planten 

kunnen we afwachten. De Persicaria's bijvoorbeeld zouden volgens die 

lijst niet gegeten worden door konijnen, maar ik vermoed dat ze zich 

daar niet aan zullen houden. We kunnen voor alle zekerheid een deel 

daarvan verzetten naar andere plaatsen in het park. 

Er kan een grasveldje aangelegd worden, waarbij ook klaversoorten  

worden ingezaaid. 

En zien hoe de tuin evolueert. 

In elk geval zal het leuk zijn om daar konijntjes te zien rondhuppelen. 

 

Koen Mogensen, tuinman van Leiehome. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“LEIEHOME - “VOOR WARME ZORG” - 40  

 


