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Voorwoord

CONTACTGEGEVENS

soie.loos@zusters-berlaar.be

016/49.86.54

Beste bewoner, familie, ...

We verwelkomen weer een heel aantal nieuwe

gezichten alsook weer enkele "zomerse"

activiteiten. Zo is er het wandelen op donderdag en

de uitstappen naar Scherpenheuvel. Vrijwilligers

en familie zijn hiervoor steeds welkom als duwer.

Natuurlijk zijn er ook nog de foto's van de voorbije

activiteiten en de puzzels achteraan.

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 heel veel leesplezier!
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Naam: Maria (Julia) Patteet

Afkomstig van: Holsbeek

Geboortedatum: 16/12/1930

Opname datum: 16/05/2022

Woongroep en kamernummer: Zwaluwnest, kamer 113

Naam: Maria (Lisette) Lauwens

Afkomstig van: Holsbeek

Geboortedatum: 26/03/1937

Opname datum: 25/04/2022

Woongroep en kamernummer: Bijenkorf, kamer 5

BEWONERS

NIEUWS

Naam: Frans (Jan) Michiels

Afkomstig van: Holsbeek

Geboortedatum: 07/05/1932

Opname datum: 16/05/2022

Woongroep en kamernummer: Zwaluwnest, kamer 113
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Naam: Anny Verbinnen

Afkomstig van: Holsbeek

Geboortedatum: 29/08/1943

Opname datum: 17/05/2022

Woongroep en kamernummer: Vlindertuin, kamer D05

Naam: Willy Wuyckens

Afkomstig van: Leuven

Geboortedatum: 19/11/1943

Opname datum: 18/05/2022

Woongroep en kamernummer: Bijenkorf, kamer 18/A
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VERJAARDAGEN

BEWONERS

VERJAARDAGEN

BEWONERS

Juli
10 juli Constant De Wyngaert 86 jaar Zwaluwnest

12 juli Jules Griffes 96 jaar Bijenkorf

16 juli Eugenie Michiels 86 jaar Bloemenveld

18 juli Vica Pauwels 94 jaar Bijenkorf

20 juli Anna Huygens 95 jaar Bloemenveld

20 juli Agnes Smedts 87 jaar Bloemenveld

22 juli Maria Hoylaerts 87 jaar Bloemenveld

26 juli Claire Vanden Plas 89 jaar Bijenkorf
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Augustus
6 augustus Johan Lemmens 91 jaar Mezenhof

12 augustus Yvonne Pauwels 90 jaar Zwaluwnest

13 augustus Raymonde Broes 96 jaar Bijenkorf

13 augustus Monique Dechamps 97 jaar Bloemenveld

14 augustus Albertine Willems 91 jaar Mezenhof

14 augustus Mireille Deleau 82 jaar Vlindertuin

15 augustus Yvonne Storms 98 jaar Mezenhof

29 augustus Anny Verbinnen 79 jaar Vlindertuin
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92 jaar geleden zag Gaby Huens het levenslicht in Lubbeek. Gaby was onder andere gezegend

met een linke dosis verstand, waardoor ze kort na de oorlog de studies farmacie aanvatte. Als

een van de weinige vrouwen studeerde zij in 1953 af als apotheker. De drang om in een

apotheek te werken was zo groot dat zij na het behalen van haar diploma onmiddellijk ging

werken in een apotheek in Herentals. In 1956 zag ze de kans haar eigen apotheek in Rotselaar

te beginnen. Intussen had ze ene Felix Hensmans uit Holsbeek leren kennen. Het bleef niet bij

louter kennen: het klikte zo goed tussen Gaby en Felix dat ze in 1956 elkaar het ja-woord

gaven. Terwijl Felix aan de Boerenbond werkte, werd de apotheek van Gaby een begrip in

Rotselaar. Het was een zeer intensieve tijd, waarin Gaby tijd noch moeite spaarde om haar

klanten van dienst te zijn. Gaby stond bekend om haar grote zorgzaamheid, niet alleen

tegenover haar gezin, maar ook tegenover haar ‘klanten’.

Het gezin Hensmans werd vergroot met Ria, Bart en Roel. Het was een hele organisatie om

gezin en apotheek te combineren. Daarbij nam Felix heel wat huishoudelijke taken op zich.

in 1985 nam Ria de apotheek over en verhuisden Felix en Gaby naar een nieuw huis, 400 meter

verder in de Wijngaard. Toch kon Gaby de apotheek niet missen en reed ze nog elke dag naar

de apotheek om te helpen. Ondertussen zorgde ze ook nog voor haar moeder en stond ze

steeds paraat om haar kleinkinderen op te vangen en te helpen.

Toen de computer zijn intrede deed, werd het te moeilijk in de apotheek en

‘smeten’ Gaby en Felix zich op nieuwe hobby’s zoals wandelen en dansen met de Okra.

Maar stilletjes ging de gezondheidstoestand achteruit en moesten ze de hobby’s stoppen.

Thuisverpleging werd ingeschakeld om de zorg mee te dragen.

Tot Gaby haar herinneringen te ver opborg, en te veel zorgen nodig had. We schrijven dan al

november 2021 – Gaby is dan bijna 91. Het zwaluwnest werd de nieuwe woonst van Gaby en

Felix. Zachtjes aan ging de gezondheid van Gaby achteruit, om dan toch nog plots op Stille

Zaterdag (16 april) te overlijden.

OVERLEDEN

BEWONERS



9

Josée Wolfs werd op 10 augustus 1919 geboren in Nieuwrode. Van haar tiende tot haar

zestiende ging Josée op internaat naar Scherpenheuvel, waar ze zich verdiepte in rechten. Het

was de bedoeling dat ze daarna deze studie zou verder zetten om tot een diploma in de

rechten te komen. Maar omdat moeder vaak ziek was, kan ze die studie niet afmaken.

Intussen leerde Josée Hendrik Verstreken kennen. Rik en Josée zagen elkaar bijzonder graag.

Maar door het heel vroege overlijden van Riks vader en het grote gezin waarin hij opgroeide,

hadden ze het bij Rik thuis niet breed. En daar had Josées vader dan weer een groot probleem

mee. Pas na tien jaar gaf Josées vader zijn verzet tegen hun huwelijk op, maar de relatie met

vader Wolfs bleef zeer moeilijk. Gelukkig hadden Josées moeder en haar grootouders Rik wel

in hun hart gesloten.

Terwijl Rik in de Boerenbond werkte, bleef Josée thuis, waarbij ze lang voor haar zieke

moeder zorgde. Rik en Josée hebben heel veel gereisd en van het leven genoten. Tot aan Riks

pensioen, want kort na zijn pensioen kreeg Rik kanker. Hij stierf reeds op 66-jarige leeftijd, de

hand van Josée vasthoudend.

Kort na Riks overlijden kreeg Josée een heel zwaar ongeval, waar ze nog lang van moest

herstellen.

Josée was in Nieuwrode actief in ziekenzorg. Ze bezocht heel wat zieken, en was ook lid van

het bestuur, en organiseerde dus veel activiteiten mee. Pas op hoge leeftijd – ze was al 92 –

werd St Margaretha haar nieuwe stek. We kenden Josée als een heel rustige bewoonster, die

graag op haar kamertje zat, heel graag naar de mis kwam en met veel plezier dorpsgenoten

opzocht. Ze kon met veel humor herinneringen ophalen – vooral aan een uitstap waarbij ze,

achtervolgd door een stier, onder een prikkeldraad moest kruipen en haar bloes in larden

werd gescheurd. En zo moest ze nog terug naar het hotel… De laatste jaren werd voor haar

het leven soms donker. Het overlijden van haar neef Luc was een diep verdriet voor haar. En

ook de jaren begonnen heel zwaar te wegen. En toch keek ze telkens weer uit naar haar

verjaardag, die uitbundig gevierd werd. In alle rust is Josée, omringd door haar familie,

overleden op 17 april.
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Antwerpen, 1928. Een babyschreeuw kondigt in het gezin Heeren de geboorte van een zoon

aan, die de naam Claude krijgt, de derde in de rij. Claude was een verstandige en sociale

jongen en eindigde zijn studies in de Grieks-Latijnse richting, en was ook heel actief in de

scouts. Als jongvolwassene ontmoette hij Milou Van Ouytsel, met wie hij in 1954 trouwde. Al

snel vertrok het jonge koppel naar Congo waar ze eerst in Lubumbashi woonden, en nadien de

meeste tijd in Kabalo (Noord-Katanga), waar Claude postoverste was, verantwoordelijk voor

het goede reilen en zeilen van een hele streek. Daar kwam dus heel wat bij kijken. Claude

bleef de heel sociale en geïntegreerde man, die bijvoorbeeld naar de Congolese scouts ging en

voetbalmatchen organiseerde tussen de verschillende dorpen. Het was een zalige, mooie tijd.

Daar in Congo werd het gezin vergroot met vier kinderen: Marc, Didier, Guy en Philippe. Al

vroeg moesten Claude en Milou afscheid nemen van Guy.

1960 betekende net zoals voor vele Belgen het abrupte einde van hun verblijf in Congo,

waarbij eerst de gezinnen vertrokken, en nadien de kostwinner. Via een bekende kon Claude

aan de slag als vertegenwoordiger bij Unilever (Calvé, Royco,…). Dat bracht wel mee dat het

gezin dikwijls moest verhuizen: naar Spa, Verviers, Luik, Charleroi, Brussel, Leuven, tot Claude

in 1986 met pensioen ging. Met het vele verhuizen had Claude weinig problemen: hij

integreerde zich telkens vlot en was heel graag onder de mensen. En hij was ook altijd met

‘vanalles’ bezig.

Met zijn pensioen kwam nog wat meer tijd vrij voor zijn hobby’s: zingen in het kerkkoor, actief

lid van de wielerclub en van de serviceclub. Zo regen de jaren van deze duizendpoot zich

aaneen. Tot op hogere leeftijd Claudes geheugen begon te haperen. Milou nam heel veel zorg

op zich, tot er wat ademruimte nodig was. Zo werd Claude onze gast in het Convent, en later,

in het begin van dit jaar, onze bewoner van de Vlindertuin. Begin mei ging zijn

gezondheidstoestand versneld achteruit. Op 6 mei moesten we Claude uit handen geven, met

een dankbaar gevoel om zoveel mooie jaren samen met Milou.
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Yvette Dendooven verjaart op 4 juli

Franci Abrahams verjaart op 14 juli

Ludo Peelaers verjaart op 16 juli

Wilfried Vanderlinden verjaart op 15 juli

Viviane Humblet verjaart op 20 juli

Marie-Jeanne Marrant verjaart op 23 juli

Peter Smolders verjaart op 30 juli

NIEUWS

VRIJWILLIGERS

Proiciat aan de jarigen!

Wilfried Verlinden verjaart op 6 augustus

Anny Leduc verjaart op 7 augustus

Daniëlle Delauré verjaart op 8 augustus

Guy Delauré verjaart op 8 augustus

Marc Justé verjaart op 8 augustus

Hans Van Rillaer verjaart op 14 augustus

Suzanne Sellekaerts verjaart op 26 augustus

Nicole Kahn verjaart op 28 augustus
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Dagverzorgingscentrum Het Convent zoekt:
VRIJWILLIGER (M/V) als back-up chauffeur

onkostenvergoeding voorzien

Het Convent zoekt enthousiaste, stressbestendige en verantwoordelijke vrijwilligers om de

bezoekers van het dagverzorgingscentrum veilig te vervoeren. Heb jij enkele keren per week

de tijd en de mogelijkheid om je te engageren? Dan ben jij onze man/vrouw!

Jouw voornaamste taken en verantwoordelijkheden

• Vervoer van bezoekers van en naar het dagverzorgingscentrum

• Ondersteuning bieden aan de bezoeker bij transfers, aan- en uitdoen jas,…

Jouw talenten

• Verantwoordelijkheidsgevoel

• Goede communicatieve eigenschappen

• Stressbestendig

Wij bieden

• Volgende rijshiften zijn mogelijk: ochtend van 8u tot 10u en/of avondshift van 16u tot

18u

• Rijshiften worden een maand op voorhand en in onderling overleg afgesproken

• Een onkostenvergoeding is voorzien

• Ondersteuning door het keileuke Convent-team

Indien u interesse hebt of bijkomende inlichtingen wenst, mag u zich altijd melden bij Katelijne

Janssens op het telefoonnr 016/26 92 88 of via email : katelijne.janssens@zusters-berlaar.be
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Naam: Tatiana Lavrenova

Geboorteplaats en datum: Moskou, 26/02/1971

Woonplaats: Jodoigne

Kinderen: 2 van 15 en 27 jaar

Hobby's: schaatsen en lezen

Functie en dienst: keukenmedewerkster

PERSONEEL

NIEUWS

Naam: Tayatam Ratree (Pam)

Geboorteplaats en datum: Udon Thani (Thailand), 30/04/1976

Woonplaats: Kessel-Lo

Kinderen: 1, Tirapat

Hobby's: tuinieren en koken

Functie en dienst: onderhoudsmedewerkster Mezenhof

Naam: Kubra Buyuk

Geboorteplaats en datum: Midyat (Turkije), 15/04/1992

Woonplaats: Holsbeek

Kinderen: 2

Hobby's: lezen, kaart spelen, naaien, ...

Functie en dienst: onderhoudsmedewerkster

Naam: Annelies Claesen

Geboorteplaats en datum: Hasselt, 02/08/2000

Woonplaats: Tienen

Hobby's: puzzelen en gezelschapsspelletjes spelen

Functie en dienst: zorgkundige Zwaluwnest
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VERJAARDAGEN

PERSONEEL

Annelies Claesen (Zwaluwnest) verjaart op 2 augustus

Liese Crabbé (Mezenhof) verjaart op 4 augustus

Amber Luyten (Mobiele equipe) verjaart op 4 augustus

Joke Timmermans (Dagelijks verantwoordelijke) verjaart op 10 augustus

Marie-Louise Pierre (Zwaluwnest) verjaart op 11 augustus

Marina Vandenbempt (Bijenkorf) verjaart op 13 augustus

Josiane Van Leemputten (Onderhoud) verjaart op 16 augustus

Soie Loos (Zwaluwnest) verjaart op 16 augustus

Ann Bollens (Mobiele equipe) verjaart op 19 augustus

Evy Geeraerts (Waak) verjaart op 21 augustus

Geert Dehennin (Convent) verjaart op 22 augustus

Sara Mahieu (Psychologe) verjaart op 28 augustus

Martine Moelants (Bijenkorf) verjaart op 31 augustus

Wendy Fripon (Vlindertuin) verjaart op 5 juli

Katelijne Janssens (Convent) verjaart op 7 juli

Elke Beets (Mobiele equipe) verjaart op 8 juli

Lore Mertens (Bloemenveld) verjaart op 14 juli

Bart Van Mellaert (Keuken) verjaart op 27 juli

Gerda Van Eyken (Bijenkorf) verjaart op 28 juli

Helena Van Ermen (Mezenhof) verjaart op 31 juli
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We nemen afscheid van:

Yared Bedasa

Isabelle Goudeseune

Marie Van Hoof

Zij gingen uit dienst en gingen elders aan de slag.

UIT DIENST
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PASTORAAL

HOEKJE

Al ben ik lelijk…

Als mensen mij ziet staan, denken ze: “Ach, weer zo’n lelijke.” En eerlijk gezegd, ik kan je geen

ongelijk geven. Met een kroon op mijn hoofd, een kruisbeeld in mijn handen en een draak

onder mijn voeten… ik zal eens een ‘make-over’ (geheel nieuw uiterlijk) moeten krijgen.

Hoe ik er dan zou uitzien? Een tienermeisje met een weelderige bos krulhaar en een donkere

huid waartegen mijn mooie ogen goed uitkomen. Een onvervalste lach zou mijn beeld al veel

mooier maken. Een echt Nigeriaans meisje van het platteland. Of een gewone, heel mooie

jongvolwassen vrouw uit ons land.

Maar waarom sta ik dan aan de inrit van de parking en in de kapel? Omdat mijn verhaal en

het verhaal van heel wat meisjes en jonge vrouwen over heel de wereld hetzelfde is. Allemaal

werden we opgemerkt door macho-mannen, die onze schoonheid zagen en – typisch voor

zo’n mannen – denken dat we seks-speelgoed zijn. Dus: koste wat het kost moeten zij ons

hebben.

En dan begint het spel: aantrekken, afstoten, proberen afnemen wat belangrijk is, en

afzonderen om ons toch maar in hun macht te hebben. Tegenover mij was die opdringerige

man in het begin lief, hij hemelde mij in het begin op. Daarna begon hij mijn familie slecht te

maken, hij liet me geen contact meer houden met mijn vriendinnen, en op de duur moest ik

leven zoals hij. Voor mij is bijvoorbeeld geloof alles doordringend – heb je er iets op tegen? -,

maar daar gruwelde hij van. Dus dat mocht ik ook niet meer laten merken.

Ik probeerde mij uit zijn klauwen los te werken, maar toen begon het pas echt: roepen, tieren,

slaan waar hij maar kon, eten onthouden. Maar ik wilde weg. Omdat hij merkte dat ik dan nog

niet toegaf aan zijn seksuele avances, heeft hij me maar uit de weg geruimd.

Overdreven? In 2019 ondergingen 101 vrouwen in Frankrijk dit lot. In België zou het om een

vergelijkbaar cijfer gaan. In Afrika en Latijns-Amerika liggen de cijfers nog veel hoger.

42 % van vrouwen tussen 18 en 69 jaar vertellen dat ze in hun leven te maken hebben gehad

met seksueel grensoverschrijdend gedag met aanrakingen, bij mannen ligt dat getal op

ongeveer 19%, leert een studie van de Verenigde Naties over de toestand in België.

Onrustwekkende cijfers. Ook in ons huis zullen er dus wel verschillende mensen dit aan den

lijve ondervonden hebben.
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Maar de aandacht is gering. Dus ja, al zie ik er lelijk en uit de tijd uit, toch is het belangrijk dat

ik er sta. Als een stille getuige voor allen die vandaag hetzelfde lot ondergaan. Als een

aanmoediging om de stilte rond dit onderwerp te verbreken. En ja, ook als een getuigen van

allen die vervolgd worden om hun geloof. En dat zijn ongeveer 25% van alle christenen

wereldwijd!

Dus, als je mij viert op 20 juli, denk dan ook eens aan ieder waar ik symbool voor sta.

Groetjes,

St Margaretha.
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ACTIVITEITEN

Valbingo 28 april
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Scherpenheuvel 10, 16 en 31 mei
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Dansnamiddag 13 juni
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Kleien 14 juni



23

NIEUWE
ACTIVITEITEN

Enkele activiteiten uitgelicht

Elke eerste en tweede donderdag van de maand

Brei- en haakcafé in de Koepel van 14u tot 16u. Iedereen die zelf wil breien of

haken is welkom om aan te sluiten, alsook mensen die gewoon willen kijken.

Op maandag 4 juli spelen we bingo in de Koepel. We starten om 14u30.

Op maandag 18 juli kunnen de jarigen van de maand juli om 14u30 samen met

hun familie hun verjaardag vieren in de Koepel.

Op maandag 25 juli vieren we 's namiddags het feest van Sint Margaretha.

Op dinsdag 2 augustus gaan we samen om 14u30 met Peter en Raymond

zingen op de muzieknamiddag in de Koepel.

In de week van 8 tot 12 augustus gaat het kinderkamp Koning Kevin door.

Maandag 15 augustus kunnen jullie verschillende oude ambachten komen

bekijken in de Koepel.

Op dinsdag 16 augustus gaan we in de namiddag met de ijskar rond in huis.

In de week van 22 tot 26 augustus gaat het kinderkamp Koning Kevin door.

Op maandag 29 augustus kunnen de jarigen van de maand augustus om

14u30 samen met hun familie hun verjaardag komen vieren in de Koepel.

Een verdere planning van activiteiten kunnen we jullie nu nog niet geven. Zodra

we meer weten, worden jullie op de hoogte gebracht.

Binnen de eigen woongroep zullen nog steeds kleinere activiteiten gepland

worden.
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Activiteitenkalender Lokaal Dienstencentrum

Activiteiten juli - augustus

Buurtrestaurant op verplaatsing

Woensdag 13/07 van 11.30-13.00 Pietershof

Woensdag 27/07 van 11.30-13.00 Nieuwrode

Woensdag 10/08 van 11.30-13.00 Pietershof

Woensdag 24/08 van 11.00-13.30 Nieuwrode

Digipunt

Woensdag 13/07 van 13.00-14.00

Woensdag 27/07 van 13.00-14.00

Woensdag 10/08 van 13.00-14.00

Donderdag 18/08 van 14.00-15.00

Woensdag 24/08 van 13.00-14.00

Brei- en haakcafé

Elke 1e en 2e donderdag van de maand tussen 14u30 en 16u.

Donderdag 07/07

Donderdag 14/07

Donderdag 04/08

Donderdag 11/08

Waar? Zaal de Koepel, LDC De Sprankel; Kortrijksebaan 4, 3220 Holsbeek

Kantklossen

Dinsdag 05/07 van 19.00-21.00

Dinsdag 19/07 van 19.00-21.00

Dinsdag 02/08 van 19.00-21.00

Dinsdag 16/08 van 19.00-21.00

Dinsdag 30/08 van 19.00-21.00

Waar? Zaal de Koepel, LDC De Sprankel; Kortrijksebaan 4, 3220 Holsbeek

Stoelturnen

Vrijdag 01/07 van 10.00-11.00

Donderdag 07/07 van 10.00-11.00

Donderdag 11/08 van 10.00-11.00

Donderdag 18/08 van 10.00-11.00

Waar? De sprankel
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Rummikub

Dinsdag 05/07 van 14.30-16.00

Cartoon tentoonstelling

Van woensdag 06/07 tem donderdag 14/07 in de Koepel

Petanque Bo-bonne

Donderdag 07/07 van 14.30-16.00

Donderdag 28/07 van 14.30-16.00

Donderdag 11/08 van 14.30-16.00

Taalent

Woensdag 20/07 van 19.00-22.30

Donderdag 18/08 van 19.00-22.00

Rock en roll

Maandag 25/07 van 9.00 tot 9.30

St. Margaretha feest

Maandag 25/07 tussen 14.00 en 18.00

Buurtfeest St. Margaretha

Dinsdag 26/07 tussen 14.00 en 17.00

Muzieknamiddag met Peter en Raymond

Dinsdag 02/08 van 14.30 tot 16.00

Koning Kevin kamp

Maandag 08/08 - vrijdag 12/08 telkens in de namiddag

Maandag 22/08 - vrijdag 27/08 telkens in de namiddag
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FIJN OM TE

WETEN

Dank !!!Dank!!! Dank!!!

Op zondag 29 mei mochten de zusters van Berlaar bezoek ontvangen van zuster Thérèse,

algemene overste van de ba-Maria uit Buta in Congo. Tijdens de vasten hebben we met heel

de zorggroep allerlei acties ondernomen om de woonomstandigheden van hun oudste zwaar

zorgbehoevende zusters te verbeteren: toiletten dichtbij (in plaat van de onoverbrugbare 100

meter naar de gemeenschappelijke toilet), een wastafel en douche in de kamer, en het

plaatsen van baren aan de muren van de kamers. Na een leven dat totaal in het teken stond

van zorg voor nog armere medemensen, hebben zij nood aan menselijke

levensomstandigheden.

Tijdens een rondleiding in het wzc Kloosterhof in Berlaar heeft zuster Thérèse kunnen zien

met welke toewijding onze collega’s omgaan met onze meest hulpbehoevende medezusters.

Zuster Thérèse werd daardoor zeer getroffen. Dank zij uw inzet zal ze nu ook voor haar eigen

medezusters in Buta beter zorg kunnen dragen. De getuigenis van Stijn, dat heel veel

medewerkers zich ingezet hebben voor alle acties ten voordele van de ba-Mariazusters, heeft

haar beroerd. Uiteindelijk haalden alle huizen in totaal 10.437€ op. De zusters van Berlaar

legden bij tot 12.000€. Een startkapitaal om aan de meest noodzakelijke werken te beginnen.

De uiteindelijke kostprijs loopt op tot rond de 50.000€. Er is dus nog een serieuze weg te gaan.

Zuster Thérèse bedankt ons allen zeer hartelijk in naam van haar medezusters, om deze steun

om de leefomstandigheden van de meest kwetsbare oude zusters te verbeteren.

“GELUKKIG MAKEN IS GELUKKIG ZIJN!!!” DANK U WEL!

Ook namens al de Zusters van het H. Hart van Maria van Berlaar een heel grote dank aan alle

baksters, bakkers, inpakkers, verkopers in Holsbeek om dit project mee mogelijk te maken.
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KRUISWOORD-

RAADSEL
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WOORDZOEKER



29

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

Jantje zit in de klas en hij zegt: "Brom brom". Zegt de juf: "Jantje niet brommen." Even

later zit jantje weer brom brom. De juf zegt: "Jantje nog een keer en dan kan je naar de

gang." Jantje zegt weer: "brom brom." "Jantje ga naar de gang!!!!!!!" Zegt jantje: "Kan niet

juf, mijn motor is leeg."

Een zoon vroeg aan zijn moeder waarom een bruidskleed wit is.

De moeder antwoordt:

'Zoon, dit toont aan dat de bruid nog maagd is'.

De zoon bedankt zijn moeder

en wil toch nog een bevestiging van zijn vader

en vraagt:

'Pa, waarom is een bruidskleed wit?'

De vader kijkt verrast naar zijn zoon en antwoordt:

'Zoon, alle huishoudtoestellen zijn toch wit'.



31

Hoeveel % van de vrouwen tussen de 18 en 30 jaar zijn nog maagd ?

9%, de rest van de vrouwen zijn waterman, kreeft, boogschutter, stier, weegschaal.......

Een man krijgt pech met z'n geitje en is blij als hij een sleep krijgt van een kennis die in een

Porsche rijdt.

Ze spreken af als de Porsche te hard gaat dat er even getoeterd, of geknipperd moet

worden.

Eenmaal onderweg ziet de man in de Porsche zijn vriend in z'n Jaguar.

Al gauw word het een wedstrijd en ze vergeten helemaal het geitje.

Al snel rijden ze over de 200 km.

Een wandelaar ziet ze voorbij razen en belt meteen zijn vriend.

Je raadt nooit wat ik gezien heb : ik zag een Porsche met 220 km voorbij razen, daarna

een Jaguar met 220 km en dan zag ik, een lelijk geitje dat aan het toeteren en knipperen

was met zijn lichten om voorbij te mogen gaan !!!!!



WOONZORGCENTRUM "SINT-MARGARETHA"

Groep van Assistentiewoningen "DE PAREL I & II"

Dagcentrum "HET CONVENT"

Lokaal dienstencentrum "DE SPRANKEL"

Kortrijksebaan 4, 3220 Holsbeek

Heeft u zelf iets interessants te vertellen dat in het huiskrantje gepubliceerd mag

worden, of heeft u iets interessants om tentoon te stellen?

Neem dan contact op met de dienst ergo van WZC Sint Margaretha.

E-mail: ergo.stm@zusters-berlaar.be

Telefoon: 016/49.86.54

Binnenspringen mag natuurlijk ook altijd!


