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Voorwoord

CONTACTGEGEVENS

soie.loos@zusters-berlaar.be

016/49.86.54

Beste bewoner, familie, ...

We laten 2020 achter ons en kijken vol goede

hoop naar het nieuwe jaar, 2021, met hopelijk

minder corona en veel mooie momenten met

familie en vrienden.

In deze editie van het krantje stellen we naar

goede gewoonte weer enkele nieuwe gezichten

voor. Daarnaast kan je meer te weten komen over

de verschillende mooie initiatieven die

georganiseerd werden tijdens de feestdagen.

U kan 'Onze buurt' ook digitaal ontvangen. Geef

hiervoor gerust uw gegevens door aan Soie van

het ergo/animatieteam. Dit mag u ook doen indien

u zelf iets wil schrijven voor 'Onze buurt'.

Alvast zeer veel leesplezier!



4

Naam: Willy Nona

Geboren op: 15/12/1935

Afkomstig van: Linden

Datum opname: 08/10/2020

Woongroep en kamer: Zwaluwnest kamer 120

BEWONERS

NIEUWS

Naam: Germaine Peeters

Geboren op: 30/10/1934

Afkomstig van: Linden

Datum opname: 08/10/2020

Woongroep en kamer: Zwaluwnest kamer 120
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Naam: René Coosemans

Geboren op: 20/11/1924

Afkomstig van: Holsbeek

Datum opname: 10/12/2020

Woongroep en kamer: Mezenhof kamer 110

Naam: Yvonne Storms

Geboren op: 15/08/1924

Afkomstig van: Holsbeek

Datum opname: 19/10/2020

Woongroep en kamer: Mezenhof kamer 133

Naam: Jeanette Vandamme

Geboren op: 07/04/1934

Afkomstig van: Rotselaar

Datum opname: 27/11/2020

Woongroep en kamer: Mezenhof kamer 126
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VERJAARDAGEN

BEWONERS

VERJAARDAGEN

BEWONERS

Januari

2 januari Clemence Van Laethem 95 jaar Bloemenveld

2 januari Germaine Struyf 89 jaar Vlindertuin

5 januari Godelieve Dormaels 84 jaar Bloemenveld

5 januari Emma Van den Brande 84 jaar Bloemenveld

9 januari Willy Monival 80 jaar Bloemenveld

11 januari Maria Vandecauter 89 jaar Vlindertuin

13 januari Godelieve Frooninckx 84 jaar Zwaluwnest

27 januari Rik Foblets 90 jaar Zwaluwnest

30 januari Christiane Olivier 77 jaar Bloemenveld

31 januari Sylvain Storms 96 jaar Bijenkorf
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7 februari Rik Eyssen 91 jaar Mezenhof

11 februari Emerence Schots 90 jaar Vlindertuin

13 februari Raymond Coomans 88 jaar Zwaluwnest

17 februari Lodewijk Elsen 92 jaar Bijenkorf

28 februari Victorine De Keyser 90 jaar Bijenkorf

28 februari Julia Pijl 85 jaar Zwaluwnest

Februari
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Flori Wierinckx verjaart op 1 januari

Mathilde Engels verjaart op 20 januari

Maria Carbon verjaart op 26 januari

René Verheyden verjaart op 6 februari

Godelieve Dekeyser verjaart op 15 februari

Albert De Vadder verjaart op 25 februari

Joske Wierinckx verjaart op 28 februari

NIEUWS

VRIJWILLIGERS

Proiciat aan de jarigen!
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PERSONEEL

NIEUWS

VERJAARDAGEN

PERSONEEL

Lamia Arabat (Bijenkorf) verjaart op 1 januari

Lieze Aerts (Mezenhof) verjaart op 8 januari

Joana Pereira (Waak) verjaart op 10 januari

Dahria Abdullah (Onderhoud) verjaart op 11 januari

Jenny Caubergs (Ergotherapeut) verjaart op 20 januari

Ine Smids (Mezenhof) verjaart op 27 januari

Snur Abdulla (Onderhoud) verjaart op 28 januari

Naomi Janssen (Vlindertuin) verjaart op 29 januari

Maria van Nerum (Het Convent) verjaart op 1 februari

Fatim Buyul (Onderhoud) verjaart op 2 februari

Ann Mortier (Bloemenveld) verjaart op 11 februari

Veerle Frère (Het Convent) verjaart op 13 februari

Frederic Grutman (Mezenhof) verjaart op 13 februari

Mia Bollens (Administratie) verjaart op 14 februari

Marie Van Hoof (Onderhoud) verjaart op 16 februari

Jan Jambé (Technische dienst) verjaart op 28 februari
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PASTORAAL

HOEKJE

De vuurlinie

Alsof we in de hel leefden en werkten, zo bekeken veel mensen ons in de eerste

corona-golf. We stonden ‘aan het front’ en in de ‘vuurlinie’. Straffe woorden.

Het afgelopen jaar was voor iedereen heel slopend. Voortdurend moesten we met zijn

allen – medewerkers, bewoners en familie – uiterst alert zijn om zeer strikt alle risico’s

op besmetting zo veel als mogelijk in te perken. Alles moest uiterst doordacht

gebeuren. Draaiboeken werden uitgeschreven, bijgewerkt en aangevuld.

Outbreakvergaderingen. Testings. Dat alles, en ook een portie geluk, heeft ons

gespaard.

Onvoorstelbaar wat hier in huis intussen gebeurd is. Medewerkers die zich nog meer

dan anders inzetten om het leven zo draaglijk mogelijk te houden. En bewoners en

familie die– bijna moederlijk – heel bezorgd waren over medewerkers of hun familie.

Onvoorstelbaar hoe sereen iedereen er het beste van maakte.

Ja, het was en is een loodzware periode. Maar toch zag ik ook heel veel mooie dingen

gebeuren. Van videogesprekken over extra voetbadjes en handmassages tot veilige

optredens. Van stil luisteren en aanwezig zijn tot dans. Van een viering aan de grot met

een lekker ijsje, tot zwarte lola.

En ja, waar mensen samen leven en werken, daar wordt ge-mens-t. Als er al eens een

valse noot klinkt, dan weten we weer dat we niet in de steriele ideale wereld leven.

Wij – bewoners, medewerkers en familie - mogen dankbaar en ier zijn over de manier

waarop we deze tijd hebben doorgemaakt. in eenvoud, liefde, en zo ver als mogelijk

gastvrijheid.

We kijken uit naar een jaar waarin we elkaar weer eens mogen ‘vastpakken’ en

knuffelen, waarin alle bezoek weer welkom is, waarin we weer eens op uitstap mogen.

The best is yet to come.



11

Vaccin

Dit jaar wordt wereldwijd gevaccineerd
Zelfs twee keer.

Dus zat ik zo te denken:
kan er nog wat extra in die vaccins?

Ja?
Dan graag in het eerste vaccin

wat drupjes
tegen angst voor de ander of angst dat we tekort gaan komen

een goede geut
tegen egoïsme en onverschilligheid.

En nu ik toch aan het vragen ben:
in het tweede wil ik
een mengeling van

eenvoud, liefde en hartelijkheid,
humor, betrokkenheid en eerlijkheid van groot tot klein.

Het is maar een vraagje
en een koud kunstje –

de wetenschap kan zoveel!
Zou met deze kleine moeite

de wereld er niet nog mooier uitzien?
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ACTIVITEITEN

Accordeonoptreden
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Sfeerverlichting
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Kerstmarkt



17



18



19

NIEUWE
ACTIVITEITEN

Enkele activiteiten uitgelicht

Zolang het coronavirus aanwezig is en zich buiten het rusthuis blijft

verspreiden, zal het activiteitenaanbod jammer genoeg aangepast blijven.

Ook in de maanden januari en februari zullen er nog geen grote activiteiten

georganiseerd kunnen worden om de afstand tussen de verschillende

woongroepen te behouden.

Binnen de eigen woongroep zullen kleinere activiteiten gepland worden.

Januari

Maandag 4 januari:

Om 15u zijn jullie welkom op het grasveld vooraan voor het aansteken van de

kaarsjes in het grote hart.

Dinsdag 5 januari:

Het Bloemenveld is om 14u uitgenodigd in de Koepel voor een

accordeonoptreden van Raymond en Peter.

Om 15u30 is het de beurt aan de Bijenkorf om te komen genieten van het

optreden.
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Activiteitenkalender Buurtwerking De Sprankel

Activiteiten januari -februari

Zoals je ziet kan je in deze editie van het huiskrantje de klassieke
activiteitenkalender van Buurtwerking De Sprankel niet
terugvinden.

Omwille van coronamaatregelen, kunnen er heel wat activiteiten
jammer genoeg nog NIET terug doorgaan.
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FIJN OM TE

WETEN

Met dank aan:

de familieleden voor hun gulle giften en 18-inch productions (Begijnendijksesteenweg 27, Herselt)

voor de sponsoring en realisatie van dit project.
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WENSBOOM Samana

Samana is een organisatie die zich jaar in, jaar uit, inzet voor mensen met een chronische

ziekte, hulpbehoevenden en dit in nauwe samenwerking met mantelzorgers. Op dit ogenblik

zijn het niet alleen de zwaksten, de eenzamen, de hulpbehoevende die extra aandacht nodig

hebben. Ieder van ons, hoe sterk en gezond we ook mogen zijn, hebben nood aan persoonlijke

aandacht, lieve woorden, virtuele knuffels, ...

Daarom beslisten ze om deze keer een wensboom te voorzien die iedereen aanbelangt. We

zijn immers op dit ogenblik allemaal wel een beetje zorgbehoevend. Er werd gekozen om hun

wensboom te zetten op ons prachtig verlichte domein als uitlaatklep voor iedereen die een

wens heeft voor zichzelf, iemand speciaal of gewoon iemand die wel wat mooie woorden kan

gebruiken. .

Iedereen is dan ook uitgenodigd om, op veilige afstand, zijn wensen te komen uitdrukken.

Dankjewel aan ieder van jullie om samen wensen uit te drukken. Samen sterk opdat onze

wensen in 2021 mogen uitkomen.



23

Vogelvoederstation

In de tuin van de Vlindertuin staat sinds kort een prachtig vogelvoederstation. Dit werd

geïnstalleerd door onze lokale afdeling Natuurpunt Holsbeek in samenwerking met Vivara.

Vivara, specialist in producten voor een diervriendelijke tuin, heeft gemerkt dat de natuur

in deze moeilijke periode aan veel mensen troost en aleiding kan bieden en wou graag

helpen. Het bedrijf heeft daarom, in samenwerking met Natuurpunt Holsbeek, aan ons

rusthuis deze mooie vogelvoederplaats geschonken. Met dit initiatief willen ze al onze

bewoners en medewerkers een hart onder de riem steken en een stukje natuurbeleving

aan huis bieden.

De complete vogelvoederplek kan bewonderd worden in de tuin van de Vlindertuin,

voorzien van een voederpaal, reuze voedersilo, voederhuisjes, voer en een nestkastje.

Hopelijk kan iedereen daardoor af en toe zijn zorgen even opzij zetten en genieten van

het leven om het huis.
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KRUISWOORD-

RAADSEL
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WOORDZOEKER
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BINAIRE

PUZZEL

Bij het oplossen van een binaire puzzel gelden de volgende regels:

• Elke cel moet een nul of een één bevatten.

• Er mogen niet meer dan twee dezelfde cijfers direct naast elkaar of direct onder elkaar

worden geplaatst.

• Elke rij en elke kolom moet evenveel nullen als enen bevatten. In dit geval dus 6 nullen

en 6 enen.

• Elke rij is uniek en elke kolom is uniek. Een willekeurige rij mag echter wel hetzelfde

ingevuld worden als een willekeurige kolom.
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DE MOPPEN-

TROMMEL

Twee krokodillen liggen in het water. Zegt

de ene tegen de andere: "Wat is jou vader?

"Een tandarts, en de jouwe?"

"Een handtas".

Zegt de klant tegen de ober in het

restaurant: ,,De biefstuk was prima

meneer, ik ben kenner"

Zegt de ober: ,,Oh! Bent u slager?"

"Neen", zegt de klant,

"schoenmaker".
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