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Verder nog
te lezen:

FEEST IN DE ROZEMARIJN

Op dinsdag 14 februari organiseerde de Rozemarijn een Valentijnsontbijt.
Dit jaar nodigden we Guido en Jean Michel uit om mee aan te sluiten
tijdens ons ontbijt. Zij organiseerden met KWB Zandvoorde een grote
soepactie op 24 december t.v.v. Rozemarijn. Om 10u kwam de pers en
kregen we een prachtige cheque overhandigd van 2500€. Nogmaals een
grote dank Guido en Jean Michel van KWB Zandvoorde maar ook aan
iedereen die hieraan meewerkte om dit mogelijk te maken.

De Babbelaar
Maart 2023



2

Goeiemorgen, - middag of -avond,

Ik moet eerlijk bekennen, ik kon het niet laten ...
Ik heb ‘ChatGPT’ gevraagd dit voorwoord te
schrijven. ‘ChatGPT’ betekent eigenlijk dat je in
gesprek gaat met een computerprogramma, een
beetje te vergelijken met iets opzoeken op
internet. Dat computerprogramma is een vorm
van kunstmatige intelligentie en is zo gemaakt dat
het een enorme hoeveelheid informatie van
internet en ook de menselijke taal kan begrijpen
en gebruiken.

Binnen de twee seconden verscheen
onderstaande tekst op m’n computerscherm:

“Beste bewoners en medewerkers van ons
woonzorgcentrum,
Het is met veel plezier dat ik dit voorwoord
mag schrijven voor onze huiskrant. Ons
woonzorgcentrum is een unieke en speciale
gemeenschap, waar we samenwerken en
elkaar steunen om onze levenskwaliteit te
verbeteren.
Met de huiskrant willen we u op de hoogte
houden van alle activiteiten en evenementen
in ons centrum, evenals de veranderingen
en verbeteringen die we aanbrengen om uw
verblijf hier nog comfortabeler te maken.
Het is ook een plek om elkaar beter te leren
kennen, met verhalen van bewoners en
medewerkers en andere interessante
informatie.
We hopen dat deze huiskracht een
waardevolle aanvulling zal zijn op uw verblijf
hier en dat het u zal helpen verbonden te
blijven met de gemeenschap. Bedankt voor
uw deelname en bijdrage aan ons centrum.”

Toegegeven: ik zou ‘centrum’ vervangen door ‘ons
huis’ maar voor de rest herken ik er wel de
Babbelaar in. U?

Ik leerde de chatbox kennen via m’n man die
software ontwikkelt (computerprogramma’s
maakt) en de kinderen die trouwens schrik
hebben dat ze binnenkort op school alle digitale
media zullen moeten afgeven omdat de chatbox
een antwoord kent op zo goed als alle vragen (dus
ook op die van huiswerkopdrachten en examens).
U las er misschien ook al over in de krant of
hoorde het in de nieuwsberichten op TV?

Er valt veel te zeggen over de chatbox, de voor-
en de ongetwijfeld ook vele nadelen. Eén ervan
ondervond ik zelf al: het is een beetje verslavend.
Zo typte ik ondertussen ook een volgende
zoekopdracht in: “Schrijf een artikel over de
maand maart in ons woonzorgcentrum”. Een

fractie van een seconde later verschijnt deze tekst
...

“Maart, de maand van de lente, is een
prachtige tijd van het jaar. Na de koude en
donkere winter, zien we de natuur weer tot
leven komen en worden we verwend met
zonniger weer en meer licht. Voor ouderen
in een woonzorgcentrum is maart ook een
bijzonder moment om naar uit te kijken.
Bloeiende bloemen: maart is de maand
waarin de bollen in bloei komen. Dit is het
moment om de bloemen in onze tuin te
bewonderen. Onze medewerkers
organiseren wandelingen door te tuin, zodat
u kunt genieten van de schoonheid van de
natuur.
Lentefeesten: om de komst van de lente te
vieren organiseren we lentefeesten in ons
centrum. U kunt genieten van muziek, dans
en lekkers en samen feesten met andere
bewoners en medewerkers.
Muziekoptredens: muziek kan een grote
bron van plezier zijn. Luister naar de
melodieën die uw herinneringen oproepen
en zing samen met ons mee. (...)”

En zo gaat het nog een tijdje door. Die bloeiende
bloemen: helemaal waar (hou vooral de tuin rond
de vogelkooi in de gaten); het gefeest: Bal Masqué
is net achter de rug, de volgende feestjes worden
voorbereid; muziek en samen zingen: heerlijk!

In alle geval: “Lente is een tijd van groei en
nieuwe beginnen” (ik vroeg de chatbox een mooie
zin om dit voorwoord mee af te sluiten).

Ontzettend veel leesplezier gewenst en ik beloof u
dat ik het volgende voorwoord gewoon terug zelf
schrijf!

Warme groet,
Els.

P.S. Laat me vooral weten als je graag nog meer
hoort over die ChatGPT. Wie weet kan ik Lukas of
Robin (m’n zonen) wel overtuigen om eens een
voorstelling te komen geven .

WZC Regina Coeli

VOORWOORD
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THAT'S THE SPIRIT

Tubbe
Therapiehonden

Uit huis op bezoek bij de bewoners

Bevordert contact, stressverlagend, kalmerend

Brengt mensen aan het lachen, herinneringen

Een trouwe hond/vriend

Een hond is als een trouwe vriend waar je dag in, dag uit met liefde voor kunt zorgen.
Vic is een 9 maanden oude Golden Retriever die op 3 februari op bezoek kwam met zijn
liefdevolle baasjes Philippe en Dorine.
Vic was al heel snel ontzettend welkom in heel wat huiskamers van de bewoners. Want Vic gaf
heel wat gespreksstof. Er werden fijne herinneringen gedeeld. En zelfs Vic werd er net als de
bewoners rustig van.
Vic slaagde erin om veel lachende en nieuwsgierige gezichten samen te brengen.

Nancy Spegelaere

VOLGENS TUBBE WERKEN BETEKENT

DAT JE VREUGDE EN FIERHEID

BINNENBRENGT IN DE OUDERENZORG
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IN DE KIJKER

Vertel eens iets over jezelf, wie is Evi?

Ik ben Evi, 24 jaar. Ik woon in Sint-Pieters met
mijn vriend Jimmy, met wie ik
nu vier jaar mee samen ben.
Wij hebben twee hondjes Boris
en Balou.

Hoe ga jij door het leven?

Ik ben iemand die het
belangrijk vindt om mensen
met respect te behandelen (en
vooral andere mensen met
respect te behandelen). Ik kan
moeilijk tegen onrecht.

Welk eten kan je blijven
eten?

Hamburgers! Maakt niet uit van waar. Gewoon
het liefst elke dag een andere. ‘Ik wil een
hamburger’ is een zin die ik wel elke dag
gebruik.

Wat is jouw grootste droom/ doel in het
leven?
Ik heb niet echt 1 grote droom, eerder veel
dromen. Kindjes, een huis kopen, trouwen. En
mijn rijbewijs halen.

In welk boek of welke film/ serie zou je
willen leven moest dit kunnen?

Wij hebben een hele collectie films thuis, mijn
vriend verzamelt ze. Maar als ik moet kiezen
dan kies ik toch voor ‘The vampire diaries’. In
deze serie zou ik wel willen leven.

Hoe besteedt jij jouw vrije tijd?

Ik heb veel interesses. Deze wisselen ook vaak.
Nu verdiep ik mij bijvoorbeeld in astrologie.
Ervoor was ik dan weer bezig met het leren
programmeren op de computer. Op mijn vrije
dagen ga ik ook vaak winkelen of gaan eten
(vooral geld uit geven dus ). Mijn vriend en ik

maken er ook een gewoonte van, om de dag ‘s
avonds een film te kijken.

Waarom of wanneer ga je
met plezier naar je werk?

Als het mooi weer is,
wanneer de zon schijnt. Dan
voel ik mij automatisch beter
en vrolijker. Wat je sowieso
mee neemt naar je werk.

Om af te sluiten: waar zie
jij jezelf over 5 jaar?

In ons eigen huis met ons
kindje. Gewoon gelukkig zijn.

Je weet nooit wat het leven brengt of wat er op
je pad komt.

Dubbel interview :
Evi & Jana

WZC Regina Coeli
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IN DE KIJKER

Jana, mocht jij een beroemd persoon zijn,
wat zou men dan schrijven over wie je bent?

Ik ben Jana, 26 jaar.
Ik woon in Wingene
samen met mijn
verloofde Olivier. Ik
ben mama van mijn
dochtertje Amara (10
maand) en plus
mama van Ellie (7
jaar), Eszmé (6 jaar).
Ikzelf ben een zeer
gevoelig persoon,
gemengd met een
schorpioenen kantje,
zeg ik altijd.

Aangezien ik bezig
ben met astrologie,
is het dan zo dat wanneer iemand jou iets
‘verkeerds’ gedaan heeft, dit blijft hangen
bij jou?

Dit is afhankelijk van met wie en om welke
reden. Maar ik ben inderdaad iemand die heel
moeilijk loslaat en lang bezig blijft met dingen
die ik niet kan loslaten.

Wat is jouw job/ functie binnen Regina
Coeli?

Ik ben hier 7 jaar geleden komen
werken als zorgkundige. Ik heb
altijd op de Orchidee gewerkt,
maar ben nu sinds oktober vorig
jaar vlinder. Ik vervang waar
nodig collega’s die ziek zijn of
ondersteun de collega’s op
verschillende diensten. Ik ben
heel blij met de vlinderfunctie.
Het is een leuke variatie en heel
leuk om alle bewoners te mogen
kennen.

Wat doe je graag in je vrije tijd?

Mijn vrije tijd is sinds ik mama
geworden ben zeldzaam. Ik

geniet vooral van de momenten in het
weekend met mijn gezin. Gaan wandelen, naar
het zwembad,…
Of gewoon eens met Olivier gaan eten op
restaurant doe ik heel graag. Genieten van elk
moment samen als koppel, met vriendinnen of
met het gezin. Besef hebben van de zeldzame,
maar waardevolle momenten.

Heb je altijd al mama willen worden?

Eigenlijk wel. Door endometriose, een ziekte
aan mijn baarmoeder is alles wat in versnelling
gegaan. Na mijn operatie in augustus 2021
werd mij verteld dat ik heel moeilijk mama zou
worden. Kort daarna kreeg ik verschillende
zwangerschapskwaaltjes. Wat volgens de
dokters onmogelijk was, werd mogelijk. Begin
september kreeg ik te horen dat er al 7 weken
een mini-onsje in mijn buik groeide. De
operatie hielp dus de juiste weg naar mijn
baarmoeder te vinden. Een wonder, hoe ‘dokter
droom’ haar ook wel noemde. Dokter droom
zeg ik, want hij hielp onze droom te doen uit
komen. Op 21 april 2022 werd ik mama van
Amara. Het onmogelijke is sindsdien voor mij
altijd mogelijk.

Wat was jouw lievelingseten als kind?

Simpel! Zoals een echte Belg zou zeggen goeie
Belgische frietjes.

Ben jij een ochtend- of eerder
een avondmens?

Zeker een avondmens. Ik hou
van uitslapen, al altijd geweest. 's
Avonds laat begin ik dan met
van alles in het huishouden,
soms tot ergernis van mijn
partner….

Wat maakt jou aan het lachen/
gelukkig?

De mensen rond mij, die ik graag
zie gelukkig zien, dat maakt mij
gelukkig. Zij gelukkig, ik gelukkig!

WZC Regina Coeli
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VRIJWILLIGERS

Week van de vrijwilliger:
25 februari tot 5 maart 2023:

Het Vlaams Steunpunt voor het vrijwilligerswerk koos voor het volgende thema:

Euromillions
Ik vermoed dat de figuurtjes en de sterren de link leggen met “de Lotto”. Hippe en kleurrijke figuurtjes,
én met een grote smile op het gezicht. Net zoals in de reclame zelf doen ze jou hopen op geluk. Op de
poster zie je de balletjes vlijtig rondtollen en uiteindelijk rolt het verkeerde uit de machine. Net geen
prijs!

Bij vrijwilligerswerk is het net andersom
Geen hippe figuurtjes, maar trouwe en gedegen, warme mensen, die zich inzetten voor een goed doel.
We prijzen ons, in Regina Coeli, gelukkig dat er zoveel mensen uit de buurt, families van bewoners, …
kiezen om bij ons vrijwilligerswerk te doen.

Zij toveren hier een zalige glimlach op het gezicht van vele bewoners én medewerkers in ons huis. Met
een vrijwilliger in huis is het altijd prijs!

Drie maal W: win/win/win:
Het vrijwilligerswerk zorgt bij hen zelf voor relevante ervaring, tonnen plezier én een goede daad. Geef
toe; anders hou je jouw engagement niet vol. Organisaties (dus ook wij) krijgen dan weer enthousiaste
helpende handen erbij. Meer mensen die samen voor een prettige woon en leefsfeer in Regina Coeli
zorgen. Tenslotte betekenen al die mensen ook voor de maatschappij een grote meerwaarde. Stel je
eens voor: een samenleving zonder vrijwilligers! Ik vrees dat het leven veel minder aangenaam zou
worden.

Dus dank je wel! Vrijwilligers.
Je koopt er wel niets mee maar we zijn jullie ontzettend
dankbaar.

Als uitsmijter nog enkele foto’s van vrijwilligers,
bewoners en medewerkers in actie tijdens onze
poëzienamiddag. Misschien laten deze ook bij
jou een kriebeling ontstaan om hier te
vrijwilligen.

Ideeën of voorstellen?
Of ken je iemand, die hier wilt vrijwilligen?
Zeg het aan gelijk wie, maar het mag alvast zeker met mij: Dirk
Desoete: dirk.desoete@wznspirit.be 050/407 868

WZC Regina Coeli
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WELKOM

Dhr. Opdebeeck Stefaan (Lavendel)
wordt 70 jaar op 3 maart

Dhr. Dewitte Walther (Betferkerke)
wordt 78 jaar op 4 maart

Mevr. Van Poucke Simonne (Lavendel)
wordt 102 jaar op 6 maart

Mevr. Van Parys Christine (Orchidee)
wordt 85 jaar op 9 maart

Mevr. Van Wanzele Rita (Rozelaar)
wordt 72 jaar op 13 maart

Dhr. Van Damme Jacques (Maretak)
wordt 86 jaar op 14 maart

Mevr. Dekeyser Georgette (Orchidee)
wordt 87 jaar op 15 maart

Dhr. Schalembier Wilfried (Betferkerke)
wordt 88 jaar op 16 maart

Mevr. Mestdagh Rose Marie (Orchidee)
wordt 86 jaar op 17 maart

Dhr. Baeke Joseph (Orchidee)
wordt 90 jaar op 20 maart

Mevr. Wattez Germaine (Lavendel)
wordt 94 jaar op 27 maart

Mevr. Cherlet Marie Hélène (Lavendel)
wordt 90 jaar op 28 maart

Een heel leven vol

verwondering en opwinding

verdient waardering

geniet elke seconde van

dit prachtige avontuur

een leuke verjaardag

gewenst

JARIGEN

We mogen deze maand
enkele nieuwe bewoners
verwelkomen in ons huis!

Bonte Marie-Thérèse
kwam in de Orchidee wonen

Moreeuw Robert
kwam in de Orchidee wonen

Versyp Robert
kwam in de Orchidee wonen

Cherlet Marie Hélène
kwam in de Lavendel wonen

Vantomme Rachel
kwam in de Lavendel wonen

Baeke Joseph
kwam in de Orchidee wonen

Mestdagh Rose Marie
kwam in de Lavendel wonen

Dewitte Walther
kwam in Betferkerke wonen

WZC Regina Coeli
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WERKGROEP GROEN

Meer bloemen in de tuin? Tuinwerkdagen?

We dromen van meer bloemen, struiken, een boompje en een groen hoekje in de tuin. We
verlangen om nieuwe planten te zien waar de oude hun tijd gehad hebben. We hopen op meer
plaats in het zonnetje in het voor- en najaar en schaduwhoekjes in de zomer.
Maar tussen dromen, wensen en werkelijkheid staan....de beperkingen van het beschikbare
budget!
Daarom wordt de tuin in verschillende fasen aangepakt, kiezen we voor de best betaalbare
keuze en durven we beroep doen op jouw helpende handen!
Wat we graag eerst zouden aanpakken is een nieuwe aanplant aan de vogelkooi. Onze plannen
zijn te volgen op een poster aan de zij-ingang. Als er nog voldoende centjes over zijn, en
voldoende helpende handen, dan pakken we de plantenvakken aan de voordeur aan. Ook dit zal
te volgen zijn op een poster.
Nog centjes over? Nog helpende handen? Dan durven we te denken aan het pad aan de kerk.
Een lekker warm plaatsje in voor- en najaar maar een beetje smal voor zittende zonnegenieters
en voorbijgangers. We zouden het pad graag wat breder maken en kijken in het oude Zonnehuis
of we daar passend recuperatiemateriaal kunnen vinden.

Na de tuinwerkdagen kan de tuin er heel wat anders uitzien dankzij jullie hulp! Dank je wel!
Martien Ameye

!!!!! Gezocht !!!!!
M/V

• Met of zonder

• Die de tuin boeiend wil maken voor de bewoners, bezoekers, familie, vrijwilligers,
personeelsleden, vogels, vlinders en bijen.

• Die vrijwillig de handen uit de mouwen wil steken!

Op de zaterdagen 18 en 25 maart zouden we graag “tuinwerkdagen” organiseren in
Regina Coeli.

Een tuin die wat aandacht nodig heeft hebben we al. We zijn op zoek naar helpende handen om
verouderde planten weg te nemen, nieuwe planten aan te planten en om rommelige hoekjes
wat op te ruimen. Er is licht en ook iets harder werk te doen.
Als tegenprestatie voor uw noeste arbeid zorgen wij voor een lunch, versnaperingen, drank en
veel plezier. De zon krijgen we er gratis bij!

We starten om 9 u, voorzien een pauze op de middag en werken dan door tot rond 17 u.

Wil je komen helpen voor enkele uren of een ganse dag? Joepie!
Graag een week op voorhand inschrijven bij martienameye@gmail.com en zo hebben we
voldoende eten en werkgerief.

WZC Regina Coeli
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VOEDSELVERSPILLING

Samen vSamen voedseloedselvverspilling terspilling tegenaan.egenaan.

In 2020 heeft de STAD BRUGGE beslist om voedselverspilling tegen te gaan in
samenwerking met FOOD WINNERS, een organisatie die vecht tegen
voedselverspilling.
Nadat er een oproep naar de Brugse bevolking werd gelanceerd, werd ik,
NANCY VERREES samen met 49 anderen uitverkoren om een traject te
doorlopen tot Ambassadeur tegen voedselverspilling van de Stad Brugge.
Ik werk als keukenmedewerker in Regina Coeli en daarnaast ben ik persoonlijk al meer dan 15 jaar bezig om
voedselverspilling tegen te gaan. Als alleenstaande kan ik het financieel niet veroorloven om bruikbaar
voedsel weg te gooien. Creatief omgaan met voedselresten resulteerden al heel snel in heerlijke gerechten vol
smaak. Deze levensstijl en visie motiveerden mij om anderen mee te inspireren.

Voedselverspilling op jaarbasis :
De cijfers liegen er niet op en zijn hallucinant. In Vlaanderen moeten boeren jaarlijks 120.000 ton fruit en
groenten weggooien omdat ze niet voldoen aan de eisen van de consument. Groenten en fruit die te groot, te
dik, te dun, te kort of te lang zijn.
Ook als voedsel niet meer voldoet aan de cosmetische kwaliteitseisen (het oog wil ook wat) geeft dat vaak
aanleiding om groenten en fruit op de compostbak of vuilniszak te laten verdwijnen. Daarmee wordt bedoeld,
een rimpelende appel, een half uitgedroogde tomaat, een te zachte komkommer. Toch kan een gerimpelde
appel nog gestoofd worden, gebakken in de pan met bruine suiker of omgetoverd worden in een heerlijke
compote.
Vlaamse gezinnen verspillen jaarlijks zo’n 240.000 ton voedsel. Dit is enkel voor Vlaanderen want er zijn geen
cijfers gekend op nationaal niveau. Als we vanuit Food Winners dit cijfer extrapoleren op Belgisch niveau
kunnen we spreken van 950 miljoen maaltijden die in België verspild worden. Als we nu even stilstaan en
ademhalen bij het feit dat België 12 miljoen inwoners telt, dan kunnen we zelf uitrekenen hoeveel monden er
gevoed kunnen worden met deze verspilde maaltijden.
Daarnaast veroorzaakt dit ook gigantisch veel Co-2 uitstoot.

Hoe begin je eraan thuis:
Door deel uit te maken aan het project kon ik de boodschap tegen voedselverspilling verspreiden en helpen
om de vuilniszak enkele kilo’s lichter te maken. Intussen is het project afgelopen en heb ik de titel van
Ambasasadeur tegen voedselverspilling. De resultaten brachten voor de Stad Brugge toch wel een schokgolf
voort. Op jaarbasis is er uiteindelijk door 4809 Bruggelingen zowat 44.000 kg voedsel minder weggegooid. Een
heel mooi cijfer om mee uit te pakken.

Tips:
• Plan je maaltijden – stel met je gezin de menu voor 6 dagen samen en plan een restjesdag
• Maak een boodschappenlijstje en bekijk vooraf je voorraad (berging, frigo, diepvries)
• Koop enkel wat je nodig hebt voor één week
• Koop enkel promoties die passen binnen je geplande maaltijden en boodschappenlijstje
• Eten wat de pot schaft, tracht met het hele gezin hetzelfde te eten.
• Wees waakzaam voor impulsaankopen. Laat je niet verleiden door het uitgebreid aanbod van bereide

gerechten.
• Doe aan Foodprepping = bereid wat je vandaag kocht en verdeel in porties voor frigo en diepvries. Een

verse maaltijd kan je 4 dagen bewaren in de koelkast. Het overige steek je in de diepvries (schrijf de
datum erop).

• Bewaar je voeding op een correcte manier, je vindt heel wat vuistregels op internet.
• Organiseer je koelkast en voorraadkast: zorg dat je in één oogopslag ziet wat er is.
• En nog een woordje uitleg bij de termen ‘te gebruiken tot’ en “ten minste houdbaar tot:
• Bij ‘te gebruiken tot..’ zijn je zintuigen en gezond verstand nodig. Dit wordt gebruikt bij verse voeding en

wordt consumptie ervan aanbevolen wanneer je zintuigen niks verkeerd waarnemen.
• Bij ‘ten minste houdbaar tot..’ wil zeggen dat je het voedingsmiddel sowieso kan consumeren tot de

aangewezen datum, daarna geldt de regel als bij ‘te gebruiken tot..’.
• In ons land hebben alle voedingswaren een datum, er zijn veel voedingswaren die de datum

ruimschoots mogen overschrijden zonder in te binden op smaak, kleur en kwaliteit. Onder deze
categorie vinden we pasta, rijst, granen, conserveerblikken, mosterd, …

Ik hoop als Ambassadeur tegen voedselverspilling van stad Brugge ook via dit artikel een zaadje te planten bij
jullie, lezers van de Babbelaar.

Nancy Verees – Keukenmedewerker Regina Coeli - Ambassadeur tegen voedselverspilling van stad Brugge
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We zijn lang tevoren bezig geweest met de voorbereidingen
en het creëren van de maskers voor Bal Masqué.

Het BAL MASQUE leverde unieke momenten op waarin we een warme verbondenheid voelden
dankzij een prachtig teamwork.

BAL MASQUE

WZC Regina Coeli
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2023 : EEN JAAR VOL MUZIEK

WZC Regina Coeli
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ZORGPASTORAAL

Op Aswoensdag konden de bewoners die dat wensten een askruisje ontvangen. Velen genoten
van de viering in de nieuw opgefriste kapel. Graag neem ik hier de ruimte om jullie allen te
bedanken voor het geduld en begrip tijdens de werken. Daarnaast wil ik enorm de collega’s van
het woonleefteam en de collega’s Joost en Guy van de technische dienst bedanken. We dachten
samen na, hielpen waar nodig en mogelijk was, schilderden, wasten de gordijnen, … Daarnaast
ook de bewoners die een handje hielpen bij het wassen van de gordijnen of het opfrissen van de
kapel. MERCI. Dat de kapel een plek mag zijn waar je je welkom voelt, wie je ook bent, van waar
je ook komt. Een plek van ontmoeting, stilte en troost.

Aswoensdag is voor christenen het begin van de 40dagen tijd. Samen op weg naar Pasen, een
tijd van herbronnen en oproep tot solidariteit. In Regina Coeli willen we ook samen op weg
gaan. Ieder doet dit op zijn/haar eigen manier. Vanuit de dienst Zorgpastoraal nodigen we jullie
uit om mee op zoek te gaan naar welke muziek je beweegt en je raakt tot in je diepste kern. Wat
is jouw grondmelodie?

Woorden voor spirituele noden en spirituele krachtbronnen zijn niet altijd gemakkelijk te
vinden… Muziek, poëzie, beelden, kunstwerken kunnen hierbij helpen en inspireren.
Els De Schepper, actrice, deelt met ons haar inspiratie hieromtrent met het gedicht van Felix
Timmermans in Winteruur, tv-programma op Canvas met Wim Helsen en zijn trouwe viervoeter.

De kern van alle dingen
is stil en eindeloos.

Alleen de dingen zingen.
Ons lied is kort en broos.

En donker zingt mijn bloed,
van heimwee zwaar doorwogen.

Ik zeil langs regenbogen
Gods stilte tegemoet.

Felix Timmermans

WZC Regina Coeli
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ZORGPASTORAAL

Tijd heelt geen wonden.
Tijd leert je leven
met verdriet.
En wachten zeer geduldig
tot je weer schoonheid ziet
en tot de tederste herinneringen
zo diep vertakt zijn
in je ziel
dat ze die zere plekken
kunnen overgroeien.

Kris Gelaude

Van Craen Cecile

Taveirne Nelly

Swimberghe Donald

Wij nemen afscheid van volgende
bewoners

CULINAIR SOLIDAIR
In verbondenheid met het project van Broederlijk delen die pleit voor een duurzame wereld
zonder ongelijkheid en met een open blik op de wereld, organiseren we een wereldmaaltijd.
Op dinsdag 14 maart kunnen jullie genieten van een Indisch recept.
Vanuit de woonraden in de Lavendel klonk interesse en nieuwsgierigheid naar de Indische
Keuken. Collega Nirmala Vuylsteke gaat in samenwerking met de keuken ons verwennen en
samen ‘Tikka Masala’ bereiden. Door te proeven en samen te delen openen we onze blik en
smaakpapillen.

GEMEENSCHAPPELIJKE ZIEKENZALVING
Donderdag 24 en vrijdag 25 maart maken we ook tijd voor de gemeenschappelijke
ziekenzalving. We nodigen iedereen die dit wenst samen met zijn/haar familie uit om dit
sacrament te ontvangen.
Vaak wordt er gedacht dat dit sacrament eerder het sacrament van de stervenden is, maar het is
eerder een sacrament dat gericht is om kwetsbaarheid te erkennen en kracht te schenken.
We ervaren allemaal momenten waarop we geconfronteerd worden met onze tekorten, ziekte,
beperkingen en kunnen soms de moed verliezen.
Tijdens een ziekenzalving vragen we om ons weer te sterken. Het geeft rust. Om die reden
kiezen wij in Regina Coeli tweemaal per jaar voor een gemeenschappelijke ziekenzalving.
Het samen vieren sluit niet uit dat we vanuit zorgpastoraal ook nabij zijn rond het bed. Ze gaan
hand in hand.
Wie wenst kan de ziekenzalving ontvangen:

• Donderdag 24 maart om 14u30: in de living van de Maretak
• Donderdag 24 maart om 15u30: in de kapel voor bewoners

van de Lavendel
• Vrijdag 25 maart om 14u30: in de kapel voor bewoners van

Betferkerke, de serviceflats
• Vrijdag 25 maart om 15u30: in de kapel voor bewoners van de

Orchidee.
We vieren telkens in kleine groep, om de geborgenheid te koesteren.
Bewoners en familie van de Rozelaar kunnen aansluiten naar wens.
Neem gerust contact op bij vragen.
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OUD NIEUWS

36 jaar Herald of Free Enterprise:
de kroniek van de scheepsramp

Zesendertig jaar geleden kapseisde de Britse
ferryboot Herald of Free Enterprise voor de kust
van Zeebrugge. Een aaneenschakeling van banaal
technisch, maar vooral menselijk falen: door
boegdeuren die blijven openstaan laten 193 van
de 539 opvarenden het leven. Het is de ergste
scheepsramp ooit in Belgische wateren en voor de
Britten de dodelijkste na de Titanic. De kroniek
van de fatale 6e maart 1987.

17u: Assistent-bootsman Mark Stanley is bezig
met het schoonmaken van het autodek van de
Herald of Free Enterprise. Even later vertrekt hij
naar zijn hut om wat bij te slapen tot net voor het
vertrek. De Britse roll-on-roll-offboot van rederij Townsend Thoresen zet straks opnieuw koers richting
Dover.
Normaal gezien vaart de Herald tussen Calais en Dover, maar de ferry moet een ander schip
vervangen dat voor onderhoudswerkzaamheden onbeschikbaar was. Bovendien is de overtocht die 6e
maart ook erg populair door een actie van de Britse krant The Sun: voor slechts één pond hebben
Britse toeristen een ticketje naar België kunnen bemachtigen. De actie is een succes en door het grote
aantal passagiers (459) loopt het inschepen en de afvaart vertraging op.

18u: De eerste personenwagens en vrachtwagens komen het schip binnengereden op het benedendek
via de boegdeuren van de ferry. Eens het benedendek is gevuld, moet de crew onder leiding van
eerste officier Leslie Sabel het bovenste laaddek vullen. Maar de kade in Zeebrugge is daar niet op
voorzien.
Kapitein David Lewrey laat daarom de ballasttanks vollopen, zodat zijn schip lager komt te liggen en de
rest van de voertuigen het bovendek kunnen oprijden. Een uur later is het inschepen afgerond en
wordt de veiligheidsketting vastgelegd aan de boegdeuren. Maar de deuren zelf zullen nooit sluiten.
Bootsman Stanley – verantwoordelijk voor de deuren – ligt nog te slapen.
Aan boord van de Herald zijn intussen 80 bemanningsleden, 459 passagiers, 81 auto's, 3 bussen en 47
vrachtwagens. De passagiers warmen zich op in de cafetaria van de ferry, er heerst een uitgelaten
sfeer onder de Britse toeristen die er net een leuke uitstap naar het continent hebben opzitten.

19.05u: Met een officiële vertraging van vijf minuten vertrekt de Herald of Free Enterprise uit
Zeebrugge. Maar door het strikte tijdschema waar de ferry aan moet beantwoorden, is elke vorm van

vertraging cruciaal.
Door de haast vergeet de kapitein de ballasttanks opnieuw
te legen. Hij heeft bovendien van op de brug geen zicht op
de boegdeuren én kreeg van officier Sabel het bericht dat
alles in orde was. De officier denkt namelijk dat hij tijdens
zijn controleronde bootsman Stanley heeft gezien in de
verte en veronderstelt daarom dat de deuren dicht zijn.
Aan boord van de Herald is ten slotte ook geen
waarschuwingssysteem. Het was destijds trouwens ook niet
ongewoon dat een ferry uitvoer met open boegdeuren.
Dat was namelijk de snelste manier om de uitlaatgassen uit
het laaddek te evacueren. Maar voor de Herald zou het
uiteindelijk fataal blijken.
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OUD NIEUWS

19.24u: De Herald bereikt het buitenste deel van de haven en is klaar om de volle zee op te gaan.
Kapitein Lewrey wil de opgelopen vertraging goedmaken op zee en zet de motoren op volle snelheid,
iets wat zijn schip goed de baas kan met een record voor snelste Kanaaloversteek op zak.
Door die hogere snelheid veroorzaakt de ferry veel meer golfslag; het zeewater stroomt het autodek
binnen door de open boegdeuren. Daar heeft het water vrij spel want het dek is een langgerekte open
ruimte zonder tussenschotten. Het lot van de Herald of Free Enterprise is bezegeld.
Auto’s en vrachtwagens in het ruim beginnen te schuiven. Passagiers voelen plots een eerste stevige
schok, maar het schip stabiliseert opnieuw. Diep beneden in het schip blijft het water echter
binnenstromen. Crewleden slaan alarm en proberen de brug te waarschuwen, maar er komt geen
antwoord.

19.28u: Vier minuten na de eerste schok raakte de Herald of Free Enterprise opnieuw ernstig uit
balans. De ferry helt plots 30 graden naar links. Passagiers worden heen en weer geslingerd en raken
gedesoriënteerd. In nog geen minuut tijd kapseist de boot: de lichten gaan uit en het ijskoude zeewater
stroomt binnen.
Tijd voor een noodsignaal is er nooit geweest. Als bij wonder strandt de Herald op een zandbank,
waardoor de ferry niet verder zinkt. Toch zitten honderden mensen als ratten in de val en dreigen om
te komen door verdrinking of onderkoeling.

19.35u: Vissers die in de buurt rondvaren, zien als eerste dat de Herald in de problemen is gekomen
en slaan alarm. Binnen het kwartier al komt een grootschalige reddingsoperatie op gang.
Reddingswerkers zijn vrij snel bij de ferry. Ze moeten op de spekgladde romp kruipen om passagiers te
kunnen redden.
De eerste mensen die van het wrak worden gehaald, zijn vier vrachtwagenchauffeurs die buiten een
sigaretje rookten toen de ramp voltrok. Algauw volgen echter ook de lichamen van de eerste dodelijke
slachtoffers.

3.30u: De reddingsoperatie neemt uren in beslag. Ruim acht uur na het kapseizen worden nog drie
Britse vrachtwagenchauffeurs uit de ferry gehaald. Een van hen heeft de aandacht van de
reddingswerkers kunnen trekken door met zijn horloge op de wand te slaan.
Het zijn de laatste mensen die levend van de Herald of Free Enterprise worden gehaald. Dan wordt het
vloed en dat geeft een gevaarlijke situatie voor de duikers. Zij moeten de reddingsoperatie uiteindelijk
staken. De hoop om nog overlevenden te vinden is op dat moment volledig opgegeven.

Na de reddingsoperatie kan de berging van het wrak beginnen. Bij het bergen worden in de weken na
de ramp nog verschillende lijken teruggevonden. Het dodental komt uiteindelijk op 193 te staan, het
merendeel Britten. Drie vermisten – een baby en twee militairen - worden nooit teruggevonden. Eind
april, bijna twee maanden na de ramp, staat de Herald of Free Enterprise weer recht in het water.
Aanvankelijk gaat men ervan uit dat het schip nog kan worden hersteld en snel weer kan varen. Maar
er wordt geen koper gevonden en er wordt dan maar beslist om de Herald te slopen. Begin oktober
begint de Herald of Free Enterprise aan zijn laatste reis, naar Taiwan waar het schip in maart 1988
gesloopt wordt.

In het najaar van 1987 komt er een Britse
onderzoekscommissie naar de ramp. Bootsman Mark
Stanley, officier Leslie Sabel en kapitein David Lewrey -
die zelf gewond raakten, maar de ramp overleefden -
worden daarbij verantwoordelijk geacht voor ernstige
nalatigheid. De kapitein en de officier worden ook een
tijdlang geschorst. Ook de organisatie binnen rederij
Townsend Thoresen en de bouw van het schip worden
mee als oorzaak van de catastrofe aangeduid.Tot een
strafrechtelijke veroordeling komt het nooit.

Kjartania Inghelbrecht Gedenkplaat voor alle slachtoffers



16WZC Regina Coeli

ZOMERTIJD

Wanneer start zomeruur 2023 in België?

Zomeruur in België gaat zoals ieder jaar in de nacht van zaterdag op zondag van het laatste
weekend van maart in. Maar moet je de klok nou een voor- of achteruit verzetten? Een handig
ezelsbruggetje dat je hierbij kan helpen is dat de de klok in het voorjaar een uur vooruit gezet
moet worden. En ander bruggetje dat je misschien kan helpen is dat de klok een uur vooruit
moet als het weer ook 'vooruit' gaat, het wordt immers beter weer met het voorjaar en de
zomer voor de deur. Als het zomeruur ingaat moet je dus je klok een uur vooruit verzetten.

Het uur wordt ook wel de 'zomertijd' en duurt langer dan de jaarlijkse wintertijd. Officieel moet
je de klok om 3 uur 's nachts een uur vooruit zetten, maar je kunt dit natuurlijk ook doen als je
naar bed gaat of de volgende dag opstaat. Als je het in ieder geval maar niet vergeet!

Als sinds de eerste wereldoorlog werken we in
België regelmatig met een zomeruur en
winteruur en sinds 1996 is het structureel
vastgelegd volgens Europese richtlijnen. Niet
iedereen is hier even blij mee, er zijn mensen
die het vervelend vinden omdat hun bioritme in
de war raakt door het vooruit zetten van de
klok.

Zomeruur begint op zondag, 26 Maart 2023
om 3 uur 's nachts.

Kjartania Inghelbrecht

FACEBOOK

Dag bewoners van Regina Coeli,
familie en vrienden!

Benieuwd wat er allemaal achter de schermen
gebeurt bij ons woonzorgcentrum? Wel, jullie
kunnen dit allemaal up-to-date volgen via
onze Facebookpagina ‘Regina Coeli’. Hierop
plaatsen we foto’s en filmpjes over afgelopen
activiteiten, updates en andere
gebeurtenissen.
Carlotta Vanhecke
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BETFERKERKE

De Buzestove

Die tegels, die gezelligheid, die email (niet e-mail!) die glazen steunen onder de poten..
Het enige dat je nodig had was een kolenbak en een hoop antraciet in de kelder.

Je kon er de kamer mee verwarmen, je kon erop koken, je kon iets warm houden,
je kleren op een rek ernaast te drogen hangen...

De strijkijzers 's avonds in een handdoek wikkelen en aan het voeteneinde van je bed
leggen terwijl de ijsbloemen kraakten op je raam...

We misten toen niets.
Alleen de zorgen die we zelf gecreëerd hebben door onze drang naar luxe en comfort!

Ingezonden door Daniël Devisch
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MARETAK



19WZC Regina Coeli

ROZELAAR

Met Marleen maakten we begin februari een lekkere
pasta klaar… Met veel helpende handen! Supergezellig!

Vera haar nieuwste kleinkindje
Liv op bezoek!Op 14 februari konden bewoners en hun partners

genieten van een lekkere Valentijnsbrunch.
Een gezellige en liefdevolle voormiddag:

Helleborusdagen in Wilgenbroek in Oostkamp
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Adembenemende aardbeving

Op maandag 6 februari om 4u17 plaatselijke tijd begon de ultra-
zware aardbeving in Zuid-Turkije en Noord-Syrië.

In Syrië komt de ramp bovenop een oorlog. Daar duurt het
dagen vooraleer hulp komt opdagen. Syriërs graven met eigen
handen, almaar vaker, naar doden. Heel soms kunnen ze
levenden redden.

In Turkije storten ook vele flatgebouwen in. Er zijn ontzettend veel doden. Toch gebeuren er
mirakels: na 3 dagen het helende weerzien van een bompa
met zijn kleinkind: hartverscheurend mooi!

Belgische hulp voor Turkije wordt degelijk voorbereid. B.Fast
Tweedelijnszorg zal er alle mogelijke hulp verstrekken. Na
die verwoestende aardbeving bereidt men acties voor om
getroffenen uit het rampgebied te laten verblijven bij
Belgische familieleden.

Ondertusssen voelen vele landen mee met de ellende van de
getroffen gebieden. Elke dag wordt er gegraven in het puin.

Het aantal doden groeit aan. Zo ook het verdriet en de woede van de bevolking: de hulp is zo
traag tot stand gekomen. Maar de zaterdag na de ramp is er nog een baby bovengehaald. Een
levend wezentje. Een wonder!

Wat blijft er over na de rampdag van zes februari?
Verwoeste appartementsgebouwen
Overvolle kerkhoven
Het dagelijks stijgend aantal doden

Mariline Van Waes

De lente komt

Vanuit de verste verten is de lente in aantocht.
In het Boeverbos duiken massa’s krokussen op
in de grasperken.
Ze vouwen hun bloemblaadjes open in het
zonlicht en genieten volop.
De wandelaars delen in dat voorjaarsgenot.
En de bomen…… denken die ook al aan de lente?
Heel diep in hun wortels bereiden ze zich voor.
Nog even geduld en er is geen stoppen meer
aan.

Mariline Van Waes

Februarizon - Paul Rodenko

Weer gaat de wereld als een meisjeskamer
open

het straatgebeuren zeilt uit witte verten aan
arbeiders bouwen met aluinen handen aan
een raamloos huis van trappen en piano’s.

De populieren werpen met een schoolse
nijging

elkaar een bal vol vogelstemmen toe
en héél hoog schildert een onzichtbaar

vliegtuig
helblauwe bloemen op helblauwe zijde.

De zon speelt aan mijn voeten als een ernstig
kind.

Ik draag het donzen masker van
de eerste lentewind.

Mariline Van Waes
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LAVENDEL

Linda Dhont is 69 jaar, haar vader Remi verblijft bij ons op de lavendel .
In mijn vrije tijd maak ik knuffels.
Dat zijn vooral knuffels die ik maak op basis van een kindertekening:(zie foto)

Met haar atelier Elledee maakte ze in het verleden vilten knuffels die ze wegschonk aan de
broertjes en zusjes van jonge kankerpatiëntjes. Daarbij verkocht ze zelfgemaakte confituren en
chutneys gedurende 3jaar om de opbrengst aan de kinderkankerfonds te schenken.

Later is ze dan opgestart met een nieuw Softies-project:

Na haar medische ingreep met een lange revalidatie kreeg ze van haar man een kleurboek en
een doos kleurpotloden. Ze is altijd graag met kleuren, draad en naalden bezig geweest.
Gewoon spontaan kreeg ze het idee om een tekening te laten maken door een kind en die dan
om te zetten naar een knuffel.
Het begon door de tekening van een 6 jarige (kleinkind van mijn poetsvrouw). Linda heeft daar
een identieke knuffel van gemaakt van lapjes en stofjes die ze had liggen.... En zo is het softies
project ontstaan.

Van elke kindertekening maakte Linda 2 knuffels:’ het creatieve kind’ (zo noemt Linda hen) krijgt
zijn tekening terug met de naar dat model gemaakte knuffel. Het tweede exemplaar gaat dan,
samen met een kopie van de tekening naar het kinderziekenhuis UZ in Gent.

Linda vertelt:
‘Zo was er het verhaal van een kind dat kanker kreeg en 8 maanden later stierf. Met heel de klas
stuurden ze een mooie tekening naar Linda.
Later ben ik terug geweest naar die klasgenootjes om de tekening en knuffels af te geven. Ze
hadden niet verwacht dat ze ook een knuffel gingen krijgen. En dan die twinkelingen in hun
oogjes: prachtig om dit te zien!
Voor de ouders heeft het een fijne betekenis dat hun kind niet vergeten wordt en dat er andere
kinderen zijn die aan hen denken.

ELKE SOFTIE KRIJGT DE NAAM VAN DE ONTWERPER!!!!

Proficitat met je mooie initiatief en je inzet voor dit project, elk kind is uniek

Nirmala Vuylsteke
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ROZEMARIJN

Feest in Rozemarijn

Na een lange periode van niet te mogen of te kunnen feesten, gaven we
er op maandag 13 en dinsdag 14 februari een lap op.
Op maandag 13 februari werden alle vrijwilligers uitgenodigd in
Rozemarijn om 18u. We kwamen allen samen en genoten van een glaasje
en een lekkere spaghetti bolognaise door onze bezoekers klaar gemaakt.
Het was geen restaurant Misverstand maar restaurant Rozemarijn. Op
deze avond werden alle vrijwiligers bedankt voor alles wat ze voor
Rozemarijn doen, zonder onze vrijwilligers kunnen wij onze werking niet
voorstellen. Iedereen kreeg ook een gezonde attentie mee die werd
gemaakt door onze bezoekers, smakelijk!

Sinds 2016 organiseren we een Valentijnsontbijt in Rozemarijn. Na 2 jaar dit te moeten missen
kwamen we terug samen op de dag van de liefde.
Dinsdag 14 februari stonden we paraat met allerlei lekkers voor onze bezoekers en hun partner of
familielid.
De eerste genodigden kwamen om 8u30 aan. ’t Was een blij weerzien voor veel mensen, voor
sommigen een eerste kennismaking. We namen plaats en deden een eerste rondje aan het
buffet. Vers fruit, boterkoeken, pistolets, bruin en wit brood, granola, yoghurt, beleg, … koffie,
thee, jus d’orange, water. Er werden eitjes gebakken à la carte. ’t Was all inclusief !
’t Was gezellig om allen samen aanwezig te zijn. Na het mooie moment van het uitreiken van de
cheque (zie cover) begonnen de eerste mensen naar huis te gaan maar niet voordat hun partner
hun zelfgemaakte attentie gegeven had. Er was liefde te zien, traantjes bij sommigen, dikke
knuffels, er werd gezoend en graag gezien…
Iedereen bedankt om aanwezig te zijn. We zijn dankbaar dat jullie tijd maken voor ons. Tot de
volgende!

Els Meuleman
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MOPJE

WERKTEN MEE

AAN DIT NUMMER:

Els VandecasteeleLotte

Beernaert

Dirk Desoete

Kjartania Inghelbrecht

Mieke De Witte

Thibault Denolf

Sofie Fransoo

Mariline Van Waes

Daniël Devisch

Nirmala Vuylsteke

Nancy Spegelaere

Carlotta Vanhecke

Jana David

Els Meuleman

Martien Ameye

COLOFONFORMULIER

Een man telefoneert: ‘Hallo. Ben ik bij mijn vriend?”
Een vrouw antwoordt: “Uw vriend, dat kan niet. Je bent hier bij de Belastingen”!
___________________________________________________

Pastoor Vanhaecke

Pastoor Vanhaecke , pastoor van een parochie in Brugge (19de eeuw), ontmoette op zekere
dag de burgemeester van Brugge. Ze hadden al menig keer grondige meningsverschillen (of
ruzies) met mekaar gehad.
Op een moment staan ze pal tegenover mekaar. Geen van de twee stapt van het voetpad om
de andere door te laten.
Zegt de burgemeester: ‘Ik ga niet uit de weg voor een farizeeër’.
Pastoor Vanhaecke zegt daarop: ‘Ik wel’

Ingezonden door Daniël Devisch

Heb je een compliment, suggestie of klacht ?

Laat het ons weten!

Je kunt dit formulier deponeren in de
ideeën/klachtenbus in het cafetaria.
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Breng je oplossing binnen bij Cindy aan het onthaal voor 15 maart
en maak kans op een prijs!

Door het grote succes van de woordpuzzel worden er 3 winnaars
getrokken uit alle inzendingen.

Naam :

Afdeling :


