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Voorwoord
Beste bewoners, familieleden en vrienden,
Voor iedereen een gelukkig en voorspoedig 2022!
2022 wordt voor Home Vogelzang een speciaal jaar: de opening van de
nieuwbouw. In februari en maart verhuizen we de bewoners. Eerst komen de
bewoners van de tijdelijke woonunits aan de beurt en daarna zijn de bewoners van het gebouw met kamers 001 - 019, 100 - 110, 200 - 210 en 300 310 aan de beurt. Wanneer je precies verhuist wordt je later persoonlijk
meegedeeld.
Samen met onze huiskrant komt een bewoners enquête in verband met het
aanbod van activiteiten. De bedoeling is om een beeld te krijgen waar
jullie interesses zijn. Alvast bedankt voor jullie medewerking.
Team Animatie
Home Vogelzang

Een vriendelijk woord,
kan drie wintermaanden
verwarmen.
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Hartelijk welkom
Omdat er regelmatig nieuwe gezichten te zien zijn in Vogelzang hebben we
deze welkomstpagina’s in het leven geroepen. Zo leren we elkaar wat beter
kennen en kunnen oude bekenden elkaar terug vinden.
Nieuwe bewoners:

Naam: Josiane Caron
Naam: Victoire Van Doren Kamer: 1114
Hier sinds: 18 oktober
Kamer: 1319
Hier sinds: 2 augustus
Naam: Ferdinand Degelaen
Kamer: 1103
Naam: Lucas Lombaerts
Hier sinds: 20 oktober
Kamer: 1218
Hier sinds: 16 augustus
Naam: Hilda Torfs
Kamer: 319
Naam: Aline Tambeur
Hier sinds: 20 oktober
Kamer: 116
Hier sinds: 20 augustus
Naam: Hubert Vermaelen
Naam: Philippe Duerinckx Kamer: A.W. 0108
Hier sinds: 23 oktober
Kamer: 116
Hier sinds: 20 augustus
Naam: Renatus De Muylder
Kamer: 316
Naam:
Hier sinds: 1 oktober
Gustaaf Woestenborghs
Kamer: 007
Naam: Gabrielle Dekelver
Hier sinds: 20 augustus
Kamer: 316
Hier sinds: 1 oktober
Naam: Marie Pepermans
Kamer: 1305
Naam:
Hier sinds: 1 september
Liliane Vandenbroeck
Naam: Romain Verheyden Kamer: A.W. 0002
Hier sinds: 18 oktober
Kamer: A.W. 0007
Hier sinds: 1 september
Naam: Engelbert Jacobs
Kamer: 012
Hier sinds: 3 september

Je bent welkom
In ons huis

Aan onze tafel

In onze familie
Met jouw verhalen
In onze wereld
Voel je je thuis.
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Naam: Henri Lefèvre
Kamer: 201
Hier sinds: 26 oktober
Naam: Philomène Torfs
Kamer: 1307
Hier sinds: 28 oktober
Naam: Julien Vandamme
Kamer: 306
Hier sinds: 29 oktober
Naam: Yves Mertens
Kamer: 1205
Hier sinds: 8 november
Naam: Maria Vanhove
Kamer: 406
Hier sinds: 6 november
Naam: Fons Verbinnen
Kamer: 314
Hier sinds: 15 november
Naam: Fienke Feyaerts
Kamer: 314
Hier sinds: 15 november

Jarige bewoners
Januari
1 januari: Leon Meulemans
4 januari: Jacqueline Nuyens
14 januari: Victor Moyson
Luc Buysmans
18 januari: Renatus De Muylder

21 januari: Agnes roelants
25 januari: Yves Mertens
28 januari: zr. Noëlla Uytterhoeven
Leonie Van Roey

Februari
3 februari: Victor Jacobs
Engelbert Jacobs
4 februari: Romain Vandenbosch
Cyriel Lemmens
9 februari: Maria Peeters
Luc Lombaerts
12 februari: Mimi Staudt
13 februari: Aline Ottermans

20 februari: Pierre Vandermeulen
23 februari: Astrid Nolf
24 februari: José Duchesne
26 februari: Ivonne De Vriendt
27 februari: Robert De Maeseneire
Ellen Verheyen
28 februari: zr. Maria Lowet

Maart
1 maart: Elza Van Boxmeer
2 maart: Annie De Bruyn
6 maart: Hilda Vleminckx
7 maart: Phillo Ronsmans
Clementine Derweduwe
8 maart: Theo De Decker
13 maart: Simonne Nieuweling
19 maart: Maria Willems
Monique Schroeven

20 maart Gustaaf Woestenborghs
22 maart: Lea Vanhaeren
Josephine Dezeure
23 maart: zr. Benedikta Meersman
François Smets
27 maart: Maria Costers
28 maart: Nancy Benne
29 maart: Josephine Roijemans

Bekijk het van de zonnige kant:
hoe oud je ook bent,
je bent jonger dan je ooit zult zijn.
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De Vrienden van Home Vogelzang
Tervuursesteenweg 290, 3001 HEVERLEE
Tel. 016 / 27.97.11
E-mail: vrienden@homevogelzang.be
Rek.: BE80 0015 6321 1277
Website: http://www.homevogelzang.be/vrienden-van

Licht, zo ongrijpbaar en toch zo dichtbij,
verwarmt en omringt je en maakt je blij.
Licht dringt door tot in je diepste zijn,
verlicht je angsten en verzacht je pijn.
Het bestuur van onze Vriendenkring wenst u allen, lezers van dit blad, een
gelukkig en vreugdevol 2022.
Wij wensen dat het nieuwe jaar rijk mag zijn aan mooie dagen en veel liefde, dat het ook een goede gezondheid, voorspoed en geluk mag dragen.
Niemand kan zeggen hoe lang de huidige situatie nog zal duren. Gelukkig zien we al enkele lichtpuntjes in de duisternis. We hopen dat verdere
versoepelingen met mondjesmaat worden doorgevoerd en dat bepaalde
dingen terug mogelijk zullen blijken.
Bij de pakken blijven zitten ligt niet in de natuur van onze Vriendenkring,
dus hebben we reeds een paar ideetjes in het achterhoofd om toch onze bewoners te kunnen blijven verwennen. Dat zijn ze immers van ons gewoon! Ik hoop dat jullie onze verwezenlijkingen blijven volgen, daar blijf
je langs deze weg van op de hoogte! Tenzij je natuurlijk overweegt om lid
te worden. Je bent meer dan welkom om ons te steunen in ons opzet!
Neem gerust contact op via vrienden@homevogelzang.be, wij bezorgen je
alle info betreffende ons lidmaatschap!
Met vriendelijke groet,
Magi Haesaerts - Voorzitster
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De Vrienden van Home Vogelzang zorgen
regelmatig voor wat extra’s.

De Alpaca’s op bezoek

Sinterklaasattentie aan huis

Kerstgeschenkje

Van harte bedankt!
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HUWELIJKSVERJAARDAGEN
9 maart:

Fienke en Fons Verbinnen - Feyaerts
48 jaar getrouwd

Gefeliciteerd
met jullie trouwdag !
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De Priorij Terbank
De Priorij Terbank is een voormalig klooster in Heverlee waar
Augustinessen melaatsen verzorgden (12e-18e eeuw) en van
Dominicanessen (19e-20e eeuw). Het is gelegen in de wijk Terbank.
Vandaag is het een school voor kinderen in het Bijzonder Onderwijs.

In 1197 richtten Hugo van Pierrepont, prins-bisschop van Luik, en de
nuntius Guy, bisschop van Palestrina, een klooster op, gelegen net buiten
de stadsmuren van Leuven. Dit klooster lag toen in het bisdom Luik.
Augustinessen trokken in het klooster. Het klooster diende aanvankelijk
om Leuvense zieken te verzorgen en was oorspronkelijk gemengd met
mannelijke en vrouwelijke religieuzen. In de loop van de 13e eeuw werd
het een uitsluitend vrouwenklooster met een leprozerie, onder bestuur van
hertog Hendrik I van Brabant. Het aantal melaatsen nam immers zienderogen toe, niet alleen in Leuven maar in heel het hertogdom Brabant. De juridische constructie was niet eenvoudig: de Augustinessen stonden onder
geestelijk bestuur van de Cisterciënzers van Villers-la-Ville. De monniken
van Villers, die zelf grootgrondbezitters waren, hielden toezicht op meerdere vrouwelijke religieuze ordes. De monniken hadden in Leuven hun
studiehuis/refugiehuis en konden dus regelmatig ter plaatse in de
priorij toezicht houden. Administratief behoorde het klooster tot de stad
Leuven, alhoewel Terbank buiten de stadsmuren lag.
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Kerkelijk hing het klooster af van het kapittel van Sint-Barthélemy, een
van de vele kapittels in Luik, met lokaal toezicht door de abdij van Villers.
Terbank lag immers in een uithoek van het bisdom Luik.
Het klooster kreeg de naam “ Ter
Bank”. Er zetelde immers een rechtbank, bestaande uit de priorin en de 3
oudste kloosterzusters. Wanneer iemand
ergens in Brabant verdacht werd van lepra, oordeelden de 4 kloosterzusters
over de aan- of afwezigheid van lepra.
Indien de melaatse afkomstig was van
Heverlee of Leuven, mocht hij verzorgd
worden in het klooster zelf.
De ziekencellen lagen “verre distant
van der woonighe der religieusen”, met
andere woorden, op een afstand van het
verblijf der kloosterzusters, maar nog
binnen het kloostercomplex. Indien deze persoon van buiten Leuven was,
werd hij naar een leprozerie in zijn stad gestuurd, zo onmogelijk, werd hem
het leven als bedelaar met ratel opgelegd.
De omvang van de leprozerie vroeg om een gedegen organisatie. Meerder keren dienden de abten van Villers toe te staan dat het aantal zusters verhoogd
werd om de toenemende werkdruk aan te kunnen.
In 1578, bij het uitbreken van de Tachtigjarige Oorlog, werd het 13e-eeuws
klooster in puin geschoten. De Spaanse troepen van landvoogd Juan hielden
er lelijk huis en het klooster met leprozerie was onbewoonbaar.
In 1604 begonnen de Augustinessen met de heropbouw van Terbank, waarvan
de resten vandaag beschermd erfgoed zijn. Het klooster werd volledig
ommuurd. In 1635 werd het klooster opnieuw beschadigd door de Franse
troepen, maar deze schade was herstelbaar. Een kerk in barokke stijl werd
ingewijd door de aartsbisschop van Mechelen, Alphonsus van Bergen, in het
jaar 1672. De lepra werd zeldzamer in de streek. In 1652 verdween de laatste
melaatse uit Terbank. Het klooster werd een priorij van voornamelijk
adellijke Augustinessen. In 1783 vond Jozef II van Oostenrijk, Rooms-Duitse
keizer, dat het klooster nutteloos was omwille van de afwezigheid van
ziekenzorg. Het bestuur van de Oostenrijkse Nederlanden besliste daarom dat
Terbank mocht afgebroken worden.
In de jaren 1780-1790 werd het klooster grotendeels afgebroken, inbegrepen
de nieuw gebouwde kerk. De kloosterzusters keerden nog tweemaal terug, na
het einde van de Oostenrijkse Nederlanden, waarbij ze een deel terug
opbouwden. Het nieuwe Franse bestuur in de Nederlanden maakte een
definitief einde aan Terbank en in 1796 werden de laatste Augustinessen ver10
jaagd uit het grotendeels verwoeste klooster.

Het klooster van Terbank werd publiek verkocht en geraakte in
privéhanden, weliswaar in handen van sympathisanten van de
Augustinessen. De afbraak ging evenwel verder. De Augustinessen keerden
nooit meer terug.
In Leuven verbleven in de 19e eeuw
Dominicanessen, die eveneens hun klooster
waren kwijt geraakt door keizer Jozef II. Zij
legden zich toe op de zorg voor weeskinderen
en lieten hun oog vallen op de ruïne van
Terbank.
Financiële hulp kregen ze van hertog Engelbert van Arenberg voor een kloostergebouw
opgetrokken in neo-gotische stijl. Deze woonde op het nabije kasteel van Heverlee.
De hertog had evenwel andere ideeën.
Hertog Engelbert van Arenberg
Geen weeshuis, maar een home om bejaarde
dames te verzorgen. Voor de verwezenlijking
hiervan regelde de hertog de komst van Dominicanessen uit Frankrijk. Deze
zusters brachten, vanuit hun orde een bijkomende financiering mee.
De armslag vanuit Frankrijk werd een aantal Leuvense zusters te veel en ze
verlieten de orde der Dominicanessen. Hierdoor werden de ouders van de
zusters woedend en zij eisten hun bruidsschat terug. De bruidsschat hadden
de ouders geschonken op het moment dat hun dochter in de orde trad. Dit
leidde tot belangrijke financiële discussies en er grote armoede was in Terbank. Liberalen uit Leuven schreven smalend over het financieel gekrakeel
in Terbank.
In 1874 werd een compromis bereikt die voor iedereen aanvaardbaar was:
de Franse zusters keerden terug naar Frankrijk, de hertog verkreeg de home
voor bejaarde dames, bisschop Faict van Brugge stuurde Dominicanessen
uit Engelendale naar Terbank, met akkoord van de aartsbisschop van
Mechelen. Terbank kon opnieuw van start gaan.
Dominicanessen uit Engelendale verzorgden en organiseerden de home voor
bejaarde dames. Terbank was in die tijd uitgegroeid tot een nieuwe wijk van
de gemeente Heverlee, met de parochiekerk van Terbank die in 1899
zelfstandig werd van Sint-Lambertus. De directeur van Terbank leidde het
katholiek verenigingsleven in de wijk. De home bleef bestaan tot 1919, het
jaar waarop de hertogen van Arenberg hun kasteel in Heverlee verkochten
en naar Duitsland trokken.
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Het oorspronkelijke idee van de Dominicanessen voor een weeshuis voor
meisjes werd in de praktijk gebracht. Dit liep financieel echter niet vlot en
het weeshuis gestart in 1919 werd in 1922 al gesloten.

De zusters Dominicanessen hadden reeds een nieuw project opgericht: de
Werken van de Berg Tabor. Terbank ofwel Berg Tabor werd vanaf 1922 een
openluchtschool. De Werken van de Berg Tabor gaven een financiële injectie
in Terbank. Hierdoor konden zieke en zwakke kinderen verzorgd worden 'in
open lucht', ook tijdens de schoolvakanties, in zogenaamde schoolkolonies.
Kinderen aangesloten bij
de Christelijke Mutualiteit kwamen in aanmerking. Er werd
zeer veel aandacht besteedt aan
lichaamshygiëne (wat niet
vanzelfsprekend was in die jaren) en beweging in de buitenlucht.
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Zo werden er vele wandelingen gedaan en ’s zomers zelfs gezwommen in de
Dijle tussen Heverlee en Egenhoven. Bij de Leuvenaars gekend als “ de lange Sjét (lange staart). De zusters hadden een bijzondere aandacht voor de
verzorging van tuberculose, het gezondheidsprobleem van die tijd.

Nadien vanaf 1957 organiseerden de zusters
van Engelendale in Terbank een Instituut,
gespecialiseerd zowel medisch als qua
scholing, voor kinderen met een zware
handicap. De gebouwen werden heringericht
en er kwam een zwembad. Dit medischpedagogisch instituut werd genoemd naar de
heilige Catharina van Siena, van de orde der
Dominicanessen.
In 1971 werd het Medisch-Pedagogisch Instituut omgevormd tot de vzw
Priorij Terbank. Deze niet-religieuze vzw bouwde verder aan kleuter- en
lager onderwijs, later ook middelbaar technisch onderwijs voor kinderen in
het Bijzonder Onderwijs. De gebouwen werden opnieuw grondig
gerenoveerd. De laatste zusters verlieten Terbank in 1989.
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Referentie:
9789462673014

Uitgever: Mamout
(imprint van EPO)

Paperback

200 blzn

Coronaverhalen uit

Inspirerende verhalen over leven en dood, veerkracht en levenskunst. Om van te leren. En om
na te denken over hoe we omgaan met ouderen
in de samenleving.

Prijs: €26,50

────
Te koop in Home Vogelzang

────
Sien, Jos, Gerda, Myriam, Omer … wonen, werken of komen op bezoek in Home Vogelzang in Bestellen of meer info via:
Heverlee. Sinds het begin van de coronapandemie gaan de woonzorgcentra over de tong.
Kim.geelen@
Want terwijl iedereen zich op de ziekenhuizen
homevogelzang.be
focuste, reden de lijkwagens af en aan in de rusthuizen. Bijna twee op de drie COVID-19-doden
vielen daar.
Betalen via:
Als psychologe wilde ik de aandacht vestigen op
de mensen achter de cijfers. Bart Schoovaerts en
BE46 7350 5876 7436
Lies Kortleven van Megafoon VZW namen tijd
om mee te luisteren naar hun verhaal. We verza“Animatie Vogelzang”
melden getuigenissen en foto’s en bundelden ze
in een boek, als tijdsdocument.
Kim Geelen
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PASTORALE AGENDA
JANUARI - FEBRUARI - MAART
PASTORALE PLANNING
JANUARI – FEBRUARI – MAART 2022.
O1 januari

2022

Octaaf dag van Kerstmis
H. Maria, Moeder van God.

02 januari

2022

Openbaring van de Heer

09 januari

2022

Doop van de Heer

16 januari

2022

Tweede zondag door het jaar C

23 januari

2022

Derde zondag door het jaar C

30 januari

2022

Vierde zondag door ’t jaar C

O2 februari

2022

Opdracht van de Heer
Maria Lichtmis

O6 februari

2022

Vijfde zondag door ’t jaar C

13 februari

2022

Zesde zondag door ’t jaar C

20 februari

2022

Zevende zondag door ’t jaar C

27 februari

2022

Achtste zondag door ’t jaar C

O2 maart

2022

ASWOENSDAG
Begin van de veertigdagentijd

06 maart

2022

Eerste zondag van de veertigdagentijd C

13 maart

2022

Tweede zondag van de veertigdagentijd C

19 maart

2022

H. Jozef.

20 maart

2022

Derde zondag van de veertigdagentijd C

25 MAART

2022

Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap)

27 maart

2022

Vierde zondag van de veertigdagentijd C

EUCHARISTIE : op zon- en feestdagen om 10.30uur!
op maandag tot zaterdag om 11uur.
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GEBED VOOR HET NIEUWE JAAR 2022
Heer,
Laat ons voor elkaar Uw genade zijn,
heel het nieuwe jaar door.
Genade van begrip, van hulp,
van opbeuring en troost,
van licht en steun, van hoop en trouw.
Genade van vriendschap, genegenheid,
van vergeving en vertrouwen.
Zoals Gij onze genade zijt,
laat ons, vragen wij, hier in ons leven,
een kleine genade zijn voor elkaar,
hier en nu in Vogelzang. Amen.
Naar Ward Bruyninckx
Moge de Heer ons zegenen en behoeden;
Moge de Heer het licht van zijn gelaat over ons spreiden
en ons genadig zijn !
Moge de Heer zijn gelaat naar ons keren
en ons zijn VREDE schenken! Amen. ( Numeri 6,24-27 )
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WEET JE NOG ?

“Weet je nog hoe je als kind een sneeuwman maakte?

Het begon met een handje vol, niet meer dan enkele sneeuwvlokken
maar wanneer je ze door het sneeuwtapijt rolde,
bleef de ene aan de andere kleven.
Al snel had je een grote bal, te zwaar om alleen voort te duwen.
Laat ons in het nieuwe jaar
Sneeuwbalrollers van verandering zijn,
mensen die klein beginnen, een handje vol,
maar de bal aan het rollen brengen
en meer verzetten dan ze durven dromen! “
(Geïnspireerd aan Welzijnszorg)
Aan elke bewoner van Vogelzang en haar of zijn familie,
aan heel het zorgend personeel
onze beste wensen voor een gezond en vredevol 2022.
Pastorale ploeg.
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GOD VOOR ONS UIT
God, Gij zijt altijd groter dan wij durven verwachten:
Gij doet nieuwe en ongehoorde dingen.
Als om ons heen een wereld ineenstort,
brengt Gij uw nieuwe schepping tot stand.
Maak ons aandachtig voor uw werkzaamheid in deze tijd,
dat wij niet blijven staan bij wat voorbij is
en u niet zoeken waar Gij niet zijt.
Ga voor ons uit, Gij die onze toekomst zijt.
Laat ons nieuwe wegen zoeken
en met elkander stand houden in alle onzekerheid.
Maar geef ons de zekerheid
dat ook vandaag uw kracht werkzaam is
en dat Gij voortdurend de wereld vernieuwt
door Christus, onze Heer.
Frans Cromphout,sj.
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Inkom met ingebouwde kast

Hang– en legkast
Doorgeefkast tussen inkomhal en badkamer

Hier komt een
ingebouwde frigo in
Badkamer
met eigen douche
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2 leefruimtes per verdiep

Elke leefruimte is voor 15 bewoners,
met toegang tot een terras.

Het onthaal

Tussen het onthaal en de cafetaria
komt een glazen wand.
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Een terugblik ….

De Alpaca’s op bezoek

Bedankt Vrienden
van
Home Vogelzang
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De Sint en zijn Pieten
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Weerspreuken
Januari
Als in januari de muggen zwermen, dan mag je in maart de oren warmen.
Als het op Sint Hilarius (13) vriest, zes weken winter aan een stuk.
Nevels in januari opgestaan, brengt een natte lente aan.
Als in januari de vorst niet komen wil, verschijnt hij stellig in april.
Is Sint Paulus (25) klaar wacht dan op een heel goed jaar.
Stoot de mol in Januari, kijk van kou in mei niet raar.
Februari
Schijnt morgenrood haar tegen, dan dreigt februari met veel regen.
In februari guur en koud, dan komt er een zomer waarvan je houd
Groeit in februari het gras, met Pasen een dikke jas.
Dooi op Sint Valentijn (14), doet veel water in de wijn
's Morgens wit berijpte daken, zal 't gauw tot nattigheid geraken.
Zingt de leeuwerik hoog in de lucht, heerlijk weer voorspelt zijn vlucht.
Maart
Regen op Sint Adriaan (5) laat niks meer droog staan.
Als Maart is zacht in wil, verwacht men een koude april.
Met zuidenwind op Sint Benooi (21) valt het jaar in een goede plooi.
Maart guur betekent een volle schuur.
Als de hoenderen kakelen lang en goed, het zal regenen in overvloed.
Maartse wind en aprilse regen, beloven voor Mei grote zegen.

Winter

23

Ouderdomsslechthorendheid
Naarmate we ouder worden, kunnen we steeds moeilijker hoge tonen onderscheiden. Vanaf 30 jaar zouden tonen hoger dan 17 000 Hz niet
meer te horen zijn.
De leeftijd waarop je klachten ondervindt is zeer wisselend. Vanaf 50 jaar
ondervinden al heel wat mensen klachten van gehoorverlies, beginnend bij
tonen met hoge frequentie. Gesprekken voeren in rumoerige ruimtes wordt
moeilijker. Vaak treedt er ook een hoog-frequent oorsuizen op.
Ouderdomsslechthorendheid verloopt zeer geleidelijk. De haarcellen in het
binnenoor sterven geleidelijk aan af. Het geluid geraakt nog wel bij de haarcellen, maar er worden geen signalen meer naar de hersenen gestuurd.
Daarnaast kunnen ook het trommelvlies en de beentjes in het middenoor
bijdragen tot gehoorverlies op oudere leeftijd.

Signalen van gehoorverlies
• Je merkt dat het volgen van een gesprek lastig wordt. Je hoort wel dat iemand tegen je praat, maar wat hij of zij zegt is niet duidelijk.
• Je moet mensen regelmatig vragen te herhalen wat ze net gezegd hebben.
• Je hebt moeite om in een theater, bioscoop of een openbare gelegenheid
goed te horen en te verstaan
• Vooral in een rumoerige omgeving is het moeilijk de ander te verstaan, bijvoorbeeld als meerdere mensen tegelijk praten of als de televisie aanstaat.
• Het kost moeite om iemand die stil praat, zich achter je of in een andere
ruimte bevindt, te verstaan.
• De radio en tv moeten steeds luider.
• Telefoneren wordt moeilijker.
• Je hoort de deurbel of de telefoon niet
• Zachte geluiden zijn slecht te horen, maar harde kunnen juist
erg hinderlijk zijn.
• Het is lastig om te bepalen uit welke hoek een geluid komt.
• Misschien merk je dat je met één oor beter hoort dan met het andere oor.
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Naast het gehoorverlies kunnen ook andere klachten gepaard gaan met
(ouderdoms)slechthorendheid:
• oorsuizen of -piepen;
• de geluiden worden vervormd gehoord, soms doffer en soms erg scherp;
• hoge tonen worden minder goed gehoord
• harde geluiden kunnen als hinderlijk worden ervaren;
• Ook het richting horen kan gestoord zijn, m.a.w. men weet niet waar geluiden vandaan komen. Hierdoor wordt het verstaan in een lawaaierige
omgeving moeilijker.
Wanneer je deze signalen merkt, is het zinvol om een arts te raadplegen. Je
kan daarvoor bij je huisarts terecht die je indien nodig zal doorverwijzen
naar een neus-, keel- en oorarts of naar een audioloog in een hoorcentrum
om een gehoortest te laten uitvoeren om de ernst van het gehoorverlies in
te schatten en na te gaan of met een hoortoestel een eventuele verbetering
kan worden verwacht.
Hoe slechter we horen, hoe moeilijker het wordt om het te verhelpen;
slechter horen wordt een gewoonte en onze hersencellen reageren ook zo.
Wanneer ben je slechthorend?
Men spreekt van slechthorendheid als je aan je beste oor een gehoorverlies
hebt van ongeveer 30 decibel. Bij een gehoorverlies van 90 decibel is er
sprake van doofheid. Om je een idee te geven: een normaal gesprek is ongeveer 60 decibel. Vanaf een verlies van 40 decibel in één oor kom je in
aanmerking voor terugbetaling van een hoortoestel door de ziekteverzekering.
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Categorieën gehoorverlies
Gehoorverlies van 0 tot en met 15 dB
Normaal gehoor. Er zijn geen nadelige effecten.
Gehoorverlies van 15 tot en met 30 dB
Zeer licht gehoorverlies. Soms moeite met het verstaan van zachte spraak en
enige moeite met het volgen van een conversatie in rumoerige omgevingen
(receptie, restaurant).
Gehoorverlies van 30 tot en met 40 dB
Licht gehoorverlies. Moeite met het verstaan van iemand op afstand (zachte
spraak), de tv moet vaak harder worden gezet. Ook in rumoerige omgevingen
hebt u moeite om een gesprek te volgen.
Gehoorverlies van 40 tot en met 60 dB
Middelmatig gehoorverlies. Mensen moeten harder praten om ze te verstaan
of je moet vlakbij staan. De tv moet zeer luid worden gezet. Verstaan in een
rumoerige omgeving is problematisch.
Gehoorverlies van 60 tot en met 90 dB
Ernstig gehoorverlies. Iemand die zich op korte afstand bevindt, moet
schreeuwen om zich verstaanbaar te maken. De huisbel en telefoonbel worden
regelmatig niet opgemerkt wanneer deze op enige afstand klinkt. Conversaties
in een rumoerige omgeving zijn zo goed als onmogelijk.
Gehoorverlies van 90 dB en meer
Zeer ernstig gehoorverlies of doofheid. Alleen hele harde geluiden zijn nog
waarneembaar. Een conversatie is niet meer te volgen, omdat (normale)
spraak niet meer wordt gehoord.
De volgende getallen geven een indruk over de sterkte van bepaalde geluiden:
de luidheid van fluisteren is ongeveer 30 dB, van normaal praten 60 dB, van
schreeuwen 80 dB, van vrachtwagens 90 dB en van een boormachine 110 dB.
Oorzaken van ouderdomsslechthorendheid
De precieze oorzaak van ouderdomsslechthorendheid is niet bekend.
Ouderdomsslechthorendheid ontstaat altijd geleidelijk: wanneer je plots weinig of niets meer hoort in één oor, moet je zo snel mogelijk een arts raadplegen om te kijken wat er aan de hand is.
Wellicht gaat het om een combinatie van factoren.





zoals een verminderde zuurstofvoorziening van de haarcellen in het binnenoor en degeneratie van haarcellen en andere structuren in het binnenoor.
Mogelijk speelt ook aderverkalking van de bloedvaten een rol.
Ook zijn er aanwijzingen dat roken en diabetes mellitus type 2 het risico op
slechthorendheid verhogen.
26









Ouderdomsslechthorendheid is vaak familiaal bepaald. In sommige families zijn er per generatie telkens een aantal personen die tussen 40 tot
50 jaar slechthorend wordt.
Soms kunnen de gehoorbeentjes door een soort verkalking (otosclerose)
vast gaan zitten, waardoor het gehoor geleidelijk vermindert. Dit is een
erfelijke afwijking. De gehoorbeentjes kunnen door een operatie weer
worden losgemaakt.
Mogelijk kunnen ook bepaalde geneesmiddelen (zoals plaspillen, ontstekingsremmers) een negatieve invloed hebben.
De langdurige of herhaalde blootstelling aan lawaai kan het proces versnellen of verergeren.

Soorten gehoorverlies
Er bestaan verschillende vormen van gehoorverlies, afhankelijk van waar
het probleem zich precies situeert in het oor.
Geleidingsverlies
Bij afwijkingen in het uitwendig oor (bv. door een prop oorsmeer in de gehoorgang, een beschadiging van het trommelvlies…) of in het middenoor
(bv. door een middenoorontsteking), dan worden de geluiden niet goed
naar het slakkenhuis doorgegeven en wordt gesproken over een geleidingsverlies. De geluiden klinken dan zachter.
Deze vorm van gehoorverlies is meestal tijdelijk. Soms gaat het vanzelf
over, soms moeten je oren worden uitgespoten of uitgezogen of is een operatie nodig.
Waarnemings- of Perceptieverlies
Bij afwijkingen in het slakkenhuis (cochleair gehoorverlies) of de gehoorzenuw wordt gesproken over waarnemings- of perceptieverlies. De geluiden klinken dan niet alleen zachter, maar kunnen ook vervormd worden,
waardoor ze soms niet normaal klinken. Harde geluiden kunnen pijnlijk of
onaangenaam zijn.
Oorzaken kunnen zijn: erfelijkheid, veroudering, lawaai, medicijnen, ziekte (bijvoorbeeld de ziekte van Ménière), een slecht functionerende gehoorzenuw (brughoektumor) of niet goed functionerende hersenen.
Perceptieve verliezen zijn blijvend. Een hoortoestel kan in de meeste gevallen uitkomst bieden.
Gemengd verlies
Van een gemengd verlies spreekt men, wanneer er zowel een geleidingsverlies als een perceptieverlies is.
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Behandelen?
Er bestaat tot nu toe geen enkele behandeling die de slechthorendheid kan genezen of terugdraaien. Maar er bestaan wel een aantal hulpmiddelen en tips die
je kunnen helpen om de problemen te verminderen.
Hoorapparaat
Hoorapparaten zijn nog steeds niet echt populair. Nochtans is het belangrijk om
bij gehoorverlies niet te lang te wachten met een hoorapparaat. Hoe eerder je
met gehoorrevalidatie begint, hoe sneller je hersenen zich zullen aanpassen en
je zal wennen aan het hoorapparaat en des te groter is de kans dat het functieverlies omkeerbaar is.

Er bestaan vele soorten en maten hoortoestellen. Sommige toestellen versterken vooral hoge tonen, andere versterken meer de lage tonen of de middentonen. De meeste hoortoestellen hebben bovendien instelmogelijkheden met betrekking tot de maximale versterking, de demping van (plotseling optredende)
harde geluiden, de filtering van achtergrondgeluiden enz.
Toch moet je er rekening mee houden dat alle hoortoestellen hun beperkingen
hebben en dat zij nooit zo goed zullen werken als het normaal horende oor. Een
slechthorende wordt dus, zelfs met de beste hoortoestellen, nooit normaalhorend.
Andere hulpmiddelen en maatregelen
• De akoestiek van een kamer is te verbeteren door het aanbrengen van absorberend materiaal, bijvoorbeeld een tapijt op de vloer, gordijnen aan de vensters,
enz.
• Er bestaan allerlei hulpmiddelen voor slechthorenden, zoals telefoons, GSM’s
en deurbellen met geluidsversterking en/of lichtsignalen, wekkers met lichtsignalen, vibraties al dan niet in combinatie met biepgeluiden enz.
• Er bestaan allerlei hulpmiddelen voor het beter horen van televisie en radio.
Zo bestaan er bv. draadloze systemen die het geluid rechtstreeks in je oren
brengen via een hoofdtelefoon. Sommige systemen zijn speciaal ontworpen
voor dragers van een hoorapparaat.
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Bronnen: www.gezondheid.be
www.uzleuven.be

Spreuken en gezegden
Ken jij volgende uitdrukkingen? Onderaan staat de betekenis.
1. Al draagt een aap een gouden ring, het is en blijft een lelijk ding.
2. Wie de bal werpt, kan hem terug verwachten.
3. Je moet het vel van de beer niet verkopen voor hij geschoten is.
4. Wie het breed heeft, laat het breed hangen.
5. Een kruimeltje is ook brood.
6. Een kat in het nauw maakt rare sprongen.
7. Van die boer, geen eieren.
8. Al te goed is buurman ’s gek.
9. Een kinderhand is gauw gevuld.
10.Wie bij de hond slaapt, krijgt zijn vlooien.

Betekenissen:
1. Wie zich mooi aankleedt wordt daarmee zelf nog niet mooi.
2. . Als je een ander plaagt kun je verwachten dat die jou terug gaat plagen.
3. Men moet zich niet beroemen op zijn succes voor men het behaald heeft.
4. Wie rijk is, zal veel geld uitgeven.
5. Wees gelukkig met wat je hebt.
6. In een benarde situatie doet men vreemde dingen.
7. Dit is een oplossing die men niet wenst.
8. Als je altijd iedereen helpt, zal iemand er misbruik van maken.
9. Met een kleinigheid tevreden zijn.
10.Wie in slecht gezelschap verkeert, neemt slechte gewoonten over.
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Enkele volkswijsheden, legendes en mythes
De Marginale Driehoek

De marginale driehoek is een volkse benaming voor het geografisch gebied in Vlaams-Brabant tussen Diest, Aarschot en Tienen. Maar niet zelden worden gehuchten aan de rand ook gerekend tot de driehoek. Inwoners zijn vaak het onderwerp van spot in de stad Leuven en worden dikwijls (ten onrechte) gerekend tot de lagere sociale klasse.
Het stereotype omtrent de plaatselijke cultuur is dat zij vooral draait rond
voetbal, het ombouwen ("tunen") van wagens en uitgaan waarbij de uitgaanstendensen gevolgd worden (gabberen, hakken, jumpen). Het jumpen
is trouwens groot geworden binnen de marginale driehoek, voornamelijk
in de Stadsfeestzaal in Aarschot (ook wel 'De Zoal' genoemd). De jeugd
heeft verder een voorkeur voor merkkledij, designerdrugs zoals ecstasy en
is laaggeschoold, althans, zo wil het cliché.
De historische naamgeving ontspringt bij Napoleon. Napeleon stuurde gewonde troepenvolk naar kampen en herbergen die gelegen waren in de genoemde driehoek om op krachten te komen om de strijd in Waterloo aan te
kunnen. Deze soldaten behoorden tot de lagere ranken en waren meestal
boeren, in die tijd was de benaming voor de simpele burgerij een afleiding
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van "marginalen", dus geen belediging maar een benaming in die tijd. Zo
heb je in de omgeving van de driehoek veel tavernes en café's die de naam
van Napoleon dragen of afleidingen zijn zoals "Het Bed van Napoleon" in
Linden (Lubbeek).
Waarschijnlijk om de spot kracht bij te zetten circuleert de versie dat Napoleon voor hij de slag van Waterloo aanving alle manschappen verzocht
die niet geschikt waren voor de veldslag (bv. die te dom waren) om zich in
deze regio terug te trekken.

Diest
Aarschot
Tienen
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“Hoe wil je je haar geknipt
hebben?” vraagt de kapper
aan Maarten. “Net zoals mijn
papa,” antwoordt Maarten,
“met zo’n gat in het midden.”

Een jonge zakenman is net met
zijn eigen bedrijf begonnen.
Zijn kantoortje heeft hij helemaal exclusief laten inrichten.
Op een dag ziet hij vanuit de
scheidingswand, dat van glas
is, een man staan in de ontvangst ruimte. Om indruk te
maken pakt hij de hoorn van
zijn telefoon en doet alsof hij
bezig is met een grote klant. In
het wilde begint hij te zwaaien
met zijn handen en luidop hoge getallen op te noemen. Uiteindelijk legt hij neer en vraagt
de man waarmee hij hem kan
helpen. De man antwoord: "Ik
ben hier om de telefoonlijnen
te activeren".

“Heb je gemerkt hoe mijn stem gisteren
de zaal vulde?”, zegt de zangeres tegen
haar vriendin. “Ja, er gingen zelfs mensen
weg om ruimte vrij te maken!”
Oma en Jantje zijn samen op stap. Jantje
ziet op de grond een stuk van twee euro
liggen en wil het oprapen. Oma houdt
hem tegen en zegt “Jantje, alles wat op
de grond ligt is vuil!” Wat verder ziet
Jantje een briefje van vijf euro liggen,
maar oma zegt opnieuw “Jantje, alles
wat op de grond ligt is vuil!” Ze wandelen verder. Plots struikelt oma en ze valt
op de grond. Ze vraagt “Jantje, wil jij
mij recht helpen?” Jantje antwoordt:
“Nee oma, alles wat op de grond ligt is
vuil!”
Er staat een oude vrouw in de lift.
Even later stapt er een jonge dame
bij haar in de lift. De oude vrouw
snuffelt achter de jonge dame, waarop de jonge dame zegt: “Lace parmi
parfum, €175 per flesje. ” Even later
stapt er nog een jonge dame de lift
in. De oude vrouw snuffelt weer achter de jonge dame. “Lapra fracelepe,
€285 per flesje.” zegt de tweede jonge dame. Toen stapte de oude vrouw
de lift uit en liet een keiharde scheet.
De jonge dames haalden afkeurend
hun neus op. “Broccoli, €1,75 per kilo.” zei de oude vrouw.

Een koppel heeft ruzie gehad. De vrouw belt haar moeder en zegt: “We
hebben weer ruzie gehad, ik kom bij jou wonen”. Waarop zij zegt: “Nee
schat, hij moet boeten voor zijn fouten. Ik kom bij jou wonen”.
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Een vogelkenner staat elke dag bij valavond in zijn tuin uilgeluiden te maken. Op een avond wordt zijn ‘roep’ beantwoord. Een jaar lang
‘converseren hij en zijn gevederde vriend over en weer. Hij houdt zelfs
een logboek bij om te ontcijferen of er daadwerkelijk conversatie plaatsvindt. En op zekere dag denkt hij een doorbraak te hebben gemaakt op gebied van vogelcommunicatie.
Maar dan heeft zijn vrouw een kort gesprek met de buurvrouw: “Mijn
man staat elke avond naar een uil te roepen” zegt zij.
Hierop antwoordt de buurvrouw: “Wat een toeval! De mijne ook …”
Zitten drie jongens op een schoolplein zegt
de één: 'Ik heb de snelste vader van de wereld.' 'Hoezo?' vraagt de ander. 'Nou mijn vader is F 16 piloot' zegt de éérste. Waarop
nummer twee antwoord: 'Dan is mijn vader
sneller want die is astronaut.' Zegt nummer
drie, 'Dan is mijn vader sneller want die is
ambtenaar, hij werkt van negen tot vijf maar
is om drie uur al thuis.'

Een timmerman, elektricien en
een metselaar zitten tegen
elkaar op te scheppen wie het
oudste beroep heeft. De
timmerman: ”Weet je nog, Jezus. Die lag in de stalletjes, en
dat stelletje is gebouwd door..
jawel een timmerman.” Zegt
die metselaar: “Nou en, de
piramiden stonden er al toen al
eeuwen en die zijn toch echt
gemetseld.” Zegt die
elektricien: “Dat kunnen jullie
wel zeggen maar toch hebben
wij het oudste beroep. Op de
eerste dag zei God, “Er was
licht!” En toen hadden wij de
leidingen al liggen”.

Een jonge man merkt in een supermarkt
op dat een klein oud dametje maar om
hem heen hangt. Als hij stilstaat staat zij
ook stil, en ze bekijkt hem voortdurend.
Tenslotte spreekt ze hem aan. “Ik hoop
dat ik je niet lastig val, maar je lijkt zo
ontzettend op mijn overleden zoon.” Hij
antwoordt: “Het geeft niet.” “Ik weet
dat het gek is, maar zou je, als ik de
winkel verlaat tegen me willen zeggen:
“Dag mam”? Je zou me zo gelukkig maken.” Ze gaat de winkel uit en als ze
langs de kassa loopt roept de man “Dag
mam.” Het oude dametje zwaait en lacht
naar hem. Blij dat ie haar een pleziertje
kon doen gaat hij zijn boodschappen afrekenen. “Dat is € 121.85,” zegt de juffrouw aan de kassa. “Hoe kan dat nou
zoveel zijn, ik had maar 5 dingen..”
Cassière: “Ja, maar uw moeder zei dat u
haar boodschappen ook zou afrekenen.”
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Taal foutjes ...

Ik heb precies een oorlog gemist...
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NUTTIGE INFORMATIE


KAMERSLEUTEL BEWAREN
Elke kamer/appartement is voorzien van een haakje op de
deurlijst.
Gelieve je KAMERSLEUTEL daar aan op te hangen om te
vermijden dat je sleutel zoek raakt.
Bij afwezigheid kan je je sleutel in bewaring geven aan het
secretariaat.



IDENTITEITSKAART
Bij opname wordt je identiteitskaart overhandigd aan de verpleegpost
van jouw afdeling.
Je ID-kaart dient vanuit de verpleging gebruikt te worden voor het
bestellen van je medicatie en is dan bovendien gemakkelijk
voorhanden in geval van ziekenhuisopname, controleonderzoek…
Indien nodig, kan je ID-kaart steeds opgevraagd worden via de
verpleging.
Gelieve na gebruik opnieuw aan je verpleegpost te bezorgen.



WIJZIGINGEN MELDEN
Alle wijzigingen aangaande:
ADRES- EN/OF TELEFOONGEGEVENS van uw contactpersonen
POSTABONNEMENTEN (krant/tijdschrift)
HUISARTS,
ZIEKENFONDS (MUTUALITEIT) enz.
dienen steeds vermeld te worden aan het SECRETARIAAT.
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Telefoonlijst
Algemeen telefoonnummer HOME VOGELZANG

016/279.711

Centraal telefoonnummer/Secretariaat

711

Annelies De Norre (Directie Ad Interim)

963

Nele Imbrechts

761

Kwaliteitscoördinator (Elke)

720

Onderhoud

703

Technieker

704

Kinesist

786

Gerda

708

Animatie

788

Sociale Dienst (Anja en Sandra )

713

Kapsalon

717

Verpleegteam 1 Hoofdverpleging (Christel)

727

Verpleegteam 2 Hoofdverpleging (Bren)

731

Verpleegteam 3 Hoofdverpleging (Sandra)

735

Nachtwaak

719

Let op!
Voor een buitenlijn dient men extra 0 voor het zonenummer te duwen.
Het gebruik van een binnenlijn is steeds gratis.
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Oplossing vorige puzzels
Prijspuzzel:
Legpuzzel:

Woordzoeker:
De afwezigheid van een basgitaar.

Rebus
Met de zon in je hart, regent het nooit de hele dag.
Sudoku:

Binaire:
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Puzzelplezier
Binaire puzzel:
Vul het diagram aan met nullen en enen, zodat er in elke rij en in elke kolom evenveel staan. Er mogen niet meer dan 2 nullen of 2 enen naast of onder elkaar staan.
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Sudoku:
Bij een sudoku vul je het diagram zo in , dat op elke rij, in elke kolon én in
elk blok de cijfers van 1 tot 9 slechts 1 keer voor.

Blokpuzzel:
Leg de blokken zo in het diagram, zodat er een ingevuld kruiswoordraadsel
ontstaat.
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Legpuzzel:
Leg al de woorden uit de lijst op de juiste plaats in het diagram, zodat er
een ingevuld kruiswoordraadsel ontstaat.
3
ALK
KOU
LET
RIJS
SET
SLA
TIC
UNI
WAT
ZUS
4
AKTE
ASUS
BETA
BUIK
CASH
DESK
DRAS
ERAF
ASLA
IRIS
KEER
MUST
PLUG
PONY
PUCK
RANS
SODA
SPOT
STIJL
TEEM
TULP
UTAH
5
ACTIE
AKELA
DELEN
HERTZ

HUWEN
KLEUR
MAAND

POEET
RACER
RATIO
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6
ALTAAR
GALERIJ
GIERTS

NOORSE
PSYCHE
REERUG

Kruiswoordraadsel
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Woordzoeker

42

W+

……………………….

F=N
-S

-K
E=P

……………………….

……………………….

-D

P=G
-L

S=G

……………………….

……………………….

……………………….

N=K

I=R

……………………….

……………………….
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……………………….

,

!

4 juiste inzendingen kwamen tijdig binnen op de redactie van uw
huiskrant.
Onze onschuldige hand trok
mevr. Elvire Dewit van de 3 -maand.
Zij krijgt (via de dames van de animatie) een verwenpakketje.

Proficiat aan alle deelnemers !!!!

Met ons nieuw gazetje komen we op een nieuwe prijsvraag, deze keer een
rebus.
Vergeet niet de oplossing binnen te brengen op het secretariaat
vóór 25 februari 2022. Hopelijk tot binnenkort !!

NAAM : ………………………………………………
KAMERNR. : …………………………………………
OPLOSSING: …………………………………………….
……………………………………………………………..
……………………………………………………………...
Verantwoordelijke uitgever:

WZC Home Vogelzang vzw
Mevr. Annelies De Norre
Tervuursesteenweg 290
3001 Heverlee
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