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Voorwoord

CONTACTGEGEVENS

soie.loos@zusters-berlaar.be

016/49.86.54

Beste bewoner, familie, ...

Na een hele hete zomer, verwelkomen we met

plezier de koelere temperaturen van de herfst, net

als weer een nieuw huiskrantje.

Jammer genoeg nemen we weer afscheid van een

paar mensen, maar we kunnen er ook heel wat

nieuwe verwelkomen.

Ook zijn er een heleboel foto's te ontdekken van de

voorbije activiteiten. Zo kwamen de kinderen van

Koning Kevin net als vorig jaar 2 weken langs.

Achteraan staan er weer de vertrouwde puzzels en

is er een leuk weetje te lezen over een wel heel

speciaal verkeersbord.

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: Jeanne Den Ruyter

Afkomstig van: Kessel-Lo

Geboortedatum: 22/08/1931

Opname datum: 25/07/2022

Woongroep en kamernummer: Bijenkorf, kamer 17

Naam: August (Gust) Van Roost, overleden op 27/06/2022

Afkomstig van: Holsbeek

Geboortedatum: 03/11/1921

Opname datum: 13/06/2022

Woongroep en kamernummer: Bloemenveld, kamer 10

BEWONERS

NIEUWS

Naam: Virginie (Niny) Vandecauter

Afkomstig van: Holsbeek

Geboortedatum: 25/09/1948

Opname datum: 01/07/2022

Woongroep en kamernummer: Bloemenveld, kamer 10
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Naam: José Claes

Afkomstig van: Holsbeek

Geboortedatum: 23/05/1938

Opname datum: 25/07/2022

Woongroep en kamernummer: Mezenhof, kamer 111

Naam: Moons Angèle

Afkomstig van: Holsbeek

Geboortedatum: 08/11/1933

Opname datum: 08/08/2022

Woongroep en kamernummer: Bijenkorf, kamer 2
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VERJAARDAGEN

BEWONERS

VERJAARDAGEN

BEWONERS

September
2 september Hermine Vanpassel 93 jaar Mezenhof

8 september Marie Louise Terweduwe 93 jaar Zwaluwnest

11 september Maria Goddevrint 90 jaar Vlindertuin

18 september Julia Peeters 90 jaar Vlindertuin

25 september Nini Vandecauter 74 jaar Bloemenveld

27 september Dorien Nijs 93 jaar Vlindertuin

29 september Mathilde Vangoidsenhoven 96 jaar Mezenhof
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Oktober
3 oktober Martha Elsen 91 jaar Bloemenveld

10 oktober Felix Hensmans 94 jaar Mezenhof

14 oktober Angèle Cloots 95 jaar Zwaluwnest

24 oktober Delphine De Mol 94 jaar Mezenhof

25 oktober Paula Es 94 jaar Zwaluwnest

31 oktober Germaine Tuyls 103 jaar Bloemenveld
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In het landelijke Kortrijk-Dutsel verwelkomde het gezin Grauwels in 1930 een dochter, die de

naam Hortensia kreeg – later verkort tot Stans. Stans groeide op in een groot gezin: ze had

naast vader en moeder het gezelschap van één zus en zes broers. Stans vertelde over een ijne

jeugd, waarin humor nooit ver weg was. Zoals haar zus en broers sloeg zij als jonge vrouw ook

haar vleugels uit, samen met Kamiel Kennis, met wie ze in 1953 trouwde.

Samen met Kamiel was Stans voortdurend bezig. Binnen in huis had ze haar handen vol met

het groeiende gezin: Myriam, Eddy, Wilfried, Ilona en Werner brachten leven in de brouwerij. 5

kinderen, dat is een kleine KMO! Maar ook buiten was Stans volop bezig. Want Kamiel was een

professionele fruitkweker, met vooral perziken, aardbeien en rode bessen. Stans was dag en

nacht bezig. Zo vlogen de jaren voorbij. Het waren jaren van veel inspanning, maar nog meer

jaren waarop Stans – en ook de kinderen - terugkeek met ijne en warme herinneringen.

Toen Stans en Kamiel zestigers waren, kregen ze zwaar nieuws te verwerken: er werd kanker

vastgesteld bij Kamiel. Het was een strijd om te blijven leven. Een strijd die Kamiel verloor in

1998. Gelukkig was Stans heel goed omringd, zowel door haar kinderen en intussen ook

kleinkinderen, en door de rest van haar grote familie. En ook haar vele dagelijkse bezigheden

hielpen haar om het gemis te dragen.

Heel wat jaren later begon haar intussen hoge leeftijd zijn tol te eisen. Stans had meer en meer

ondersteuning nodig. Ondersteuning die haar kinderen met veel plezier gaven. Maar stilaan

werd duidelijk dat die zorg op haar grenzen botste. In november 2017 verhuisde Stans daarom

naar het Mezenhof.

Hier kenden we Stans als een heel lieve dame, die altijd heel dankbaar was. Ze keek graag in

haar fotoboeken, waarbij de vele ijne herinneringen ook weemoed opwekten. In het Mezenhof

kende iedereen Stans, zoals ze voortdurend op weg was met haar rolstoel in de gang. Ook hier

was Stans dus altijd bezig. Geen enkele dag was Stans zonder bezoek: elke dag kwam er wel

een van de kinderen op bezoek. En ook de bloemen mochten niet ontbreken. Meer en meer

begonnen gedachten en herinneringen door elkaar te lopen, wat Stans soms heel triestig

maakte, ontroostbaar soms.

In het voorjaar ging de gezondheidstoestand van Stans versneld achteruit. Omringd door haar

kinderen heeft ze ons verlaten op 3 mei.

OVERLEDEN

BEWONERS
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Middenin de oorlogsjaren, op 11 mei 1942, werd in het Antwerpse Schoten Annie Huybrechts

geboren. Aan de vooravond van de gouden jaren 1960 ging Annie voor leerkracht lager

onderwijs studeren. Een wereld waaraan ze haar gouden hart verloren had, tot nog ver na haar

pensioen. Vooral samen met de kinderen van het eerste leerjaar de heel nieuwe wereld van

lezen, schrijven en rekenen ontdekken, was iets dat ze supergraag deed. Maar ook in het derde

leerjaar kon ze haar hart kwijt.

Op 34 jarige leeftijd, in 1976, gaf ze het ja-woord aan Roger Vanden Bergh. Samen kregen ze

een dochter Annelies. Intussen was Tildonk haar nieuwe woonplaats. Maar door het

onderwijssysteem moest ze in de regio Schoten blijven lesgeven. Het leven liep gewoon goed.

Tot een dramatische dag in 1994, toen haar man Roger als uit het niets overleed.

Een van de rouwbrieven vertrok naar Fons De Keyser, die nog samen met Roger trompetter

was geweest ‘bij den troep’, en die wat contacten onderhielden. In die periode was Fons zelf

ook net weduwnaar geworden, met twee intussen grotere kinderen.

Jaren later, in 2003, trouwden Fons en Annie. Het was een heel ijn huwelijk , waarin de

kinderen uit beide huwelijken ook elkaar vonden. Fons en Annie waren een heel gelukkig

koppel, waarbij het eenvoudig genieten van de gewone, alledaagse dingen voorop stond. Een

mens heeft niet veel nodig om gelukkig te zijn. Maar ook reizen stonden vaak op het

programma.

Toen het huis en de tuin te groot werden, verhuisden Annie en Fons naar een lat in Herent.

Ze burgerden daar snel in. Stilletjes aan groeide de zorgbehoevendheid van Annie. Zo kwamen

Fons en Annie hier eind februari van dit jaar wonen.

We kenden Annie als een zachte, optimistische vrouw waarvan de ogen volop begonnen

twinkelen als ze kon vertellen over ‘haar’ kinderen in de klas. Over haar reizen met Fons. We

zagen een heel zorgzame Fons die met alles hielp waar hij maar kon. En het was ook ijn in de

vieringen met Annie erbij.

Eind april begon Annie’s gezondheidstoestand snel te verslechteren. Op 9 mei namen we

afscheid van haar.
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Iets meer dan 100 jaar geleden, in 1921, werd in het gekende gezin van Roost in Holsbeek zoon

Gust geboren. In totaal zou het gezin 6 jongens tellen.

Gust had net als zijn broers de kans gekregen om wat langer te studeren. Bij het uitbreken van

de oorlog vluchtte hij met enkele vrienden naar Noord-Frankrijk, waar het er soms heel

spannend aan toeging. Na drie weken stond hij weer thuis en ging hij bij de Belgische Melkbond

aan de slag, om zo aan verplichte tewerkstelling te ontsnappen. In de week logeerde hij in

Brussel, in het weekend in Holsbeek. Intussen studeerde hij aan de universiteit economische

studies in Brussel, waar hij met goede resultaten afstudeerde. Na een eerste job ging hij aan

de slag bij de Nationale Kas voor het Beroepskrediet, waar hij stilletjes aan opklom. Op een van

de diensten waar hij terecht kwam, werkte ook een zekere Ninette Mellaerts. Langzaam

groeide er vriendschap en liefde, dat op een rustig tempo uitmondde in een huwelijk toen Gust

rond de 43 was. Na zijn pensioen, gingen Gust en Ninette elk jaar voor enkele maanden aan

zee. De rust en lange wandelingen laadden hun batterijen op.

Gust en Ninette waren een hecht koppel, wat we goed merkten toen Gust en Ninette op zeer

hoge leeftijd in Parel II kwamen wonen. Gust zorgde met veel warmte voor Ninette.

Gust was een zeer belezen en gelovige man, een echte familieman ook met oog voor zijn

broers en schoonzussen en hun kinderen.

Pas in 2018 – Gust was al 97 - kwamen Gust en Ninette in Parel II wonen. Gust was nog altijd

in zeer goede conditie. Maar Ninette had wat meer zorg nodig. We kenden Gust als een heel

ijne, zorgzame man die graag contacten legde met iedereen. Zorgzaam ook voor zijn broer

Fons, waar hij elke dag op bezoek ging. Een echte ‘gentleman’. Tot op het einde gezegend met

een scherp verstand en grote bescheidenheid.

Half juni werd Gust onze bewoner in het Bloemenveld, na een ziekenhuisopname. Maar al

spoedig moest hij opnieuw opgenomen worden in het ziekenhuis, waar hij in alle rust

overleden is op 27 juni.
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Lieve Raymonde,

Enkele jaren geleden leerden we elkaar kennen. Jij ontmoette de Bijenkorf, en de Bijenkorf

ontmoette jou. Het was beslist een grote stap, je huis achterlaten om een nieuwe thuis te

vinden te midden van generatiegenoten, die elk hun eigen rugzak dragen, gevuld met hun

eigen levenswijsheid en gewoonten. Maar waar anderen hier vaak mee worstelen, leek jij hier

gezwind mee om te gaan.

Je vond meteen je draai, en zorgde steevast voor de nodige ambiance door te zingen en -zo

lang het kon- ook te dansen. Je rollator was je danspartner op weg naar de eettafel, en met

René vormde je in de living vaak een heus zangduo. Sociaal geëngageerd als je was lukte het je

steeds om mensen uit hun schulp te halen, waarbij je enthousiasme en positiviteit je grootste

troeven waren.

Getekend door de jaren werd je lichaam almaar brozer, en stappen ging steeds moeizamer. Al

gaf je geest daar nooit aan toe. Blijvend optimisme en dankbaar zijn kenmerkten je tot op het

einde. Een bezoekje, een babbeltje, herinneringen ophalen aan vroeger of meezingen met de

muziek. Het geluk zat in deze eenvoudige dingen, maar ook in nog zoveel meer. Je genoot van

ieder moment, én met volle teugen. Je was trots lid van het zangkoor op de Bijenkorf, kon

genieten van een optreden of een ilm, en leurde op als er kinderen over de vloer kwamen.

Ondanks je afhankelijkheid heb je steeds de regie in handen willen houden, en dat deed je met

verve. Als een mooie vlinder heb je nu je cocon verlaten, trots op je leven, op je familie en op

iedereen die je pad kruiste. Klein van gestalte, maar groot in het mens-zijn leef je verder. Een

lege plaats aan tafel, maar een plaatsje ingenomen in ieders hart en gedachten.

Lieve Raymonde, tot ziens…

Het team van de Bijenkorf 30/07/2022
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Er was veel leven in de brouwerij, in Leefdaal in de jaren 1930. In het boerengezin Pasteels

waren 6 jongens en 4 meisjes die daarvoor zorgden. Remi was één van hen, geboren in 1931.

Niet zoveel later verhuisde het hele gezin naar Pellenberg, waar Remi school liep tot ongeveer

zijn 15de.

Remi hield van de boerenstiel en vooral van paarden. Dat was zijn leven, zijn passie. Via de

ruitersport ontmoette hij Lea Pierre, met wie hij in 1958 trouwde. Het jonge koppel ging in

Sint-Pieters-Rode wonen. Ze stonden aan het begin van een heel intens leven: een grote

veestapel met koeien, vele kalfjes per jaar en akkerbouw. Na een aantal jaren kwam er ook de

witloofteelt bij. Ze hadden een gezin met 6 kinderen: Mia, Jan, Magda, Bernadette, Anne en

Marc. Tussen alle bedrijven door engageerde Remi zich ook in de Landelijke Gilde. Remi hield

van sociale contacten en sprak zo ongeveer iedereen aan.

Rond zijn 70ste vond Remi het welletjes en ging hij met pensioen – gesteld dat een

landbouwer ooit met pensioen gaat. Met het ouder worden, begonnen de ‘mankementjes’

groter te worden. Lea en de kinderen gaven het beste van zichzelf om de toenemende zorg zo

goed als mogelijk op te vangen.

Op zijn 88ste, in november 2019, werd de nood aan professionele hulp zo groot dat Remi onze

nieuwe bewoner werd op het Mezenhof.

Hier kenden we Remi als de man die graag een babbeltje deed, en vooral vroeg ‘van waar zijde

gij?” Stil genoot hij van activiteiten in de living, van de dagelijkse bezoeken van zijn kinderen

en kleinkinderen (waar hij zo ier op was), van de wekelijkse mis en de jaarlijkse uitstap naar

Scherpenheuvel, waar hij op jongere leeftijd ook regelmatig naar toe ging. Het leven was hier

rustig voor hem. Die rust steekt scherp af tegen de snelheid waarmee hij ons op 15 juli kort na

de middag verlaten heeft. Als in een oogwenk liet hij ons beduusd achter, met onze

herinneringen aan hem.
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In het kroostrijk gezin Blauwens in Nieuwrode – in totaal 9 kinderen groot – groeide Nieke op.

Ze werd verwelkomd in 1937, en zal allicht al vroeg haar deel in het huishouden mogen doen

hebben. Het gezin verhuisde in haar kindertijd naar Wezemaal, waar ze echt opgroeide.

Zorgzaamheid zat in haar genen: ze heeft als een van de oudere kinderen mee zorg gedragen

voor haar jongere broers en zussen. Maar ook plezier maken was een deel van haar; plezier

maken zoals dat vroeger ging. En het doorbijten als het moeilijk ging was een derde kenmerk

van Nieke. Die drie talenten kleurden haar leven, tot het laatste toe.

Als jonge vrouw deed zij het hart van ene Jan Michiels sneller slaan. Ze trouwden in het

expojaar 1958, waarin ook haar zoon Luc geboren werd.

Nieke werkte enkele jaren bij Philips, waarna ze poetshulp werd bij een bakker, en tenslotte

een bekend café in Rotselaar runde, waar ze haar plezier in kwijt kon.

Graag had Nieke meer kinderen gehad, maar de natuur was hard voor Nieke. Telkens een

ontgoocheling wanneer de natuur een zwangerschap stopte. En telkens weer dit ongeziene

verlies dragen. Uiteindelijk kwam er toch nog een tweede zoon, Marc, in 1970. Al snel werd haar

moederhart diep geraakt: Marc overleed op 3-jarige leeftijd. Nieke was er de vrouw niet naar

om bij de pakken te blijven zitten, en droeg met alle kracht in haar dit pijnlijke verlies.

Heel wat jaren later werd het leven milder voor haar: zoon Luc trouwde en zorgde voor twee

kleinkinderen: Inne en Stijn. Nieke kon haar zorgende karakter weer volop zijn gang laten

gaan. Inne en Stijn waren heel veel bij ‘ons moe’ – zoals Nieke intussen genoemd werd.

De jaren kabbelden verder, met verscheidene ziekenhuisopnames en 2 overwinningen op

darmkanker tot het noodlot opnieuw toesloeg en ook haar andere zoon, Luc, in 2009 overleed.

Dat overlijden werd gevolgd door een volgende klap, toen haar man Jan in 2010 overleed.

Maar Nieke was een straffe madam en haar twee kleinkinderen, waar ze zo trots en ier om

was waren haar steun en vreugde.

Haar twee grootste hobby’s – ietsen en biljarten – bleef ze doen. Zodra het weer het enigszins

toeliet, was ze zoals vroeger weg op haar iets. Met het klimmen der jaren was dit minder

evident, en werden haar vier muren meer en meer een constante. Omdat ze zo’n nood haar

aan contact en gezelschap, werd Nieke in 2020 onze gast in het Convent. Hier mochten we

proeven van haar sociale en zorgzame talenten, die ijne vriendschappen opleverden en

waarbij ze zorgzaam was voor verschillende gasten.

Stilletjes aan werd het tijd om haar huis te verlaten, en werd ze onze bewoonster van Parel I,

waarbij ze toch nog regelmatig naar het convent kwam. We merkten de laatste weken dat

Nieke minder begon te eten, tot half juli haar toestand pijlsnel achteruit ging. Nieke verliet ons

op 15 juli.
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96 jaar geleden werd Jules Griffes in Korbeek-Lo geboren. Jules’ ouders waren landbouwers,

een stiel waar Jules in gerold is en zijn leven gedeeltelijk blijven kleuren is. De jonge Jules

was heel wat jaren lader en losser van schepen aan de Stordeur aan de Leuvense vaart. Later

werd Jules medewerker van de technische dienst in zijn geboortedorp, tot aan zijn pensioen.

Voor en na zijn ‘uren’ werkte hij mee op de boerderij van zijn ouders, waar hij was blijven

inwonen.

Pas op latere leeftijd leerde hij Françoise Wils kennen, die op dat moment in de zorgsector

werkte. Op 44-jarige leeftijd was het dan zo ver: Jules en Françoise gaven elkaar het ja-woord

in 1970. Hun huwelijk werd bezegeld met de geboorte van Johan. En heel wat jaren later

kwam er nog meer leven in de brouwerij met 5 kleinkinderen.

Naast de akkerbouw die zowat alle aandacht opeiste naast zijn werk, deed Jules ook graag

mee aan de jacht.

Zo, al werkend, klommen bijna ongemerkt de jaren. Even ongemerkt sloop de verhoogde zorg

voor Françoise binnen. In 2015 we ze onze bewoner in de Vlindertuin. Twee jaar later kwam

Jules naar de Bijenkorf, zodat hij opnieuw verenigd werd Françoise. Maar de hereniging heeft

maar een jaar geduurd, door het overlijden van Françoise in 2018.

Jules heeft haar altijd blijven missen, maar voelde haar anderzijds nabij door de urne die bij

hem op de kamer stond. Haar foto kreeg elke avond een zachte nachtzoen.

Jules zat graag op zijn vaste stekje op ‘het kruispunt’ van de bijenkorf, zodat hij veel kon zien

en iedereen kon begroeten. Maar hij kon ook wel uitgedaagd worden om mee te dansen. Er

werd gelachen en gehuild, soms gediscussieerd, maar altijd weer bijgelegd. Vooral met Sylvia

had hij een sterke band.

De laatste tijd merkten we dat hij minder at en minder dronk (tenzij een pintje, of twee, of

drie…) en zijn wereld zich stilletjes aan sloot. Na zijn 96ste verjaardag was het moment

gekomen om het leven zachtjes neer te leggen, wat Jules deed op 15 juli.
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Lieve Annitta (Polleunis),

Zo plots ben je gegaan. Vorige week dinsdag (09/08/2022) viel je, en niet lang daarna stierf je

een niet zo mooie dood waarop we het beste van onszelf gaven, maar waarbij we op een

bepaald moment machteloos moesten toezien terwijl de medische hulp onderweg was. We

konden geen afscheid van je nemen, enkel machteloos je handen in onze handen nemen toen

je zo haastig de overstap maakte van het leven bij ons naar het leven in een andere wereld.

Anitta, je was nog niet lang bij ons, maar we kenden je al goed vanuit het Convent. Daar loste

je enorm graag woordzoekers op, je babbelde heel graag met jan-en-alleman, je was vaak

heel zorgzaam, en soms liet je ook een pittig kantje zien. Maar vooral je vele babbeltjes en

verhalen bleven bij. Vaak goedgemutst, en zoals dat bij ons allemaal gaat, soms momenten dat

we je niet te veel moesten storen.

Sinds begin juli nog maar was je bij ons in het Zwaluwnest. Je vulde onze living met je vele

contacten en gesprekken. Je was zorgzaam naar verschillende bewoners toe. Je had een

bijzondere band met Marie-Louise, met wie je heel vaak aan het onthaal in de zeteltjes zat, of

op vrijdag in de viering. We hebben met je gezwanst, je hield van humor. Je droeg een zware

rugzak mee, maar je weigerde je te wentelen in de slachtofferrol, of je door je rugzak te laten

neerdrukken. We hadden je graag.

Het is momenteel stil in onze living. We missen je aanwezigheid, jouw persoonlijkheid, je

grapjes. Kom goed thuis in die wereld waar we enkel van kunnen dromen of die we enkel

kunnen vermoeden. Bedankt voor wie je voor ons was.

Het team van het Zwaluwnest
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Albert Delang verjaart op 3 september

Philip De Greef verjaart op 7 september

Bernadette Van Roy verjaart op 10 september

Bart Dewaele verjaart op 13 september

Willy Lemmens verjaart op 15 september

Louisa Seré verjaart op 16 september

Christel Moers verjaart op 27 september

Ivo Scheys verjaart op 28 september

Jos Verstraeten verjaart op 30 september

Hendrikje Huysmans verjaart op 8 oktober

Lut Devaddere verjaart op 11 oktober

NIEUWS

VRIJWILLIGERS

Proiciat aan de jarigen!
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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: Dylan Brockmans

Geboorteplaats en datum: Leuven, 03/07/2002

Woonplaats: Aarschot

Hobby's: muziek luisteren en uitgaan

Functie en dienst: onderhoudsmedewerker

PERSONEEL

NIEUWS

Naam: Sylvie Van de Vijver

Geboorteplaats en datum: Namen, 08/05/1976

Woonplaats: Sint-Joris-Winge

Kinderen: 2

Hobby's: sporten

Functie en dienst: zorgkundige Bloemenveld

Naam: Charlotte Van Der Vee

Geboorteplaats en datum: Bonheiden, 17/05/1996

Woonplaats: Aarschot

Hobby's: nu niet zoveel doordat wij aan het bouwen zijn

Functie en dienst: verpleegkundige thuisverpleging

Naam: Kathleen Mommens

Geboorteplaats en datum: Tienen, 03/04/1984

Woonplaats: Nieuwrode

Kinderen: 3

Hobby's: lezen en in de natuur vertoeven

Functie en dienst: verpleegkundige Buurtzorg
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VERJAARDAGEN

PERSONEEL

September

Wouter Bosmans (Convent) verjaart op 7 september

Pieter Van Bael (Vlindertuin) verjaart op 9 september

Diane Ickx (Vlindertuin) verjaart op 11 september

Hannelore Heselmans (Mezenhof) verjaart op 18 september

Lisa Vandercappellen (Bijenkorf) verjaart op 20 september

Jorina Wouters (mobiele equipe) verjaart op 22 september

Dirk Doucet (directeur) verjaart op 24 september

Jasmien Nulens (sociale dienst) verjaart op 29 september

An Vanderlinden (waak) verjaart op 26 september

Xandra Blanche (Bloemenveld) verjaart op 30 september
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Oktober

Jeanine Loyens (Mezenhof) verjaart op 7 oktober

Sophie Conings (Bijenkorf) verjaart op 7 oktober

Elie Laurens (Bijenkorf) verjaart op 11 oktober

Nina Stevens (Zwaluwnest) verjaart op 11 oktober

Heleen Tilkin (Bijenkorf) verjaart op 15 oktober

Margot Wouters (Vlindertuin) verjaart op 19 oktober

Melissa Willems (Bloemenveld) verjaart op 22 oktober

Lucie Van Roie (Mezenhof) verjaart op 22 oktober

Vanessa Brullemans (Bijenkorf) verjaart op 24 oktober

Linda Van Campenhout (LDC) verjaart op 25 oktober

Eline Boels (Bijenkorf) verjaart op 27 oktober

Nicole Deroost (Zwaluwnest) verjaart op 31 oktober

An Langui (Zwaluwnest) verjaart op 31 oktober
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UIT DIENST

We nemen afscheid van:

Yared Bedasa

Isabelle Goudeseune

Marie Van Hoof

Zij gingen uit dienst en gingen elders aan de slag.

Ook hebben we op 26 augustus afscheid genomen

van Marie-Louise Pierre.

Zij ging na heel wat jaren dienst in het

onderhoudsteam op welverdiend pensioen.
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PASTORAAL

HOEKJE

Het was een van de pittige bergwandelingen die we voorbije vakantie maakten. Elias (onze

zoon) en ik gingen naar een top wandelen. Prachtige tocht, bijna 1200 meter heel steil naar

boven tussen de bomen. Boven, rond het kruis, hadden we – hoe onverwacht ook –

gezelschap van een hele kudde schapen. Ja, soms is het leven heel onverwacht,

verwonderlijk, mooi.

Vanaf de top moesten we vreselijk lang zoeken om het vervolg van het pad te vinden. Soms

kan een mens lang zoeken naar de weg die hij moet nemen. Misschien herken je dat wel als

je groeit doorheen de jaren: “Wat is de weg die we moeten gaan? Zou dat de weg zijn? Precies

niet. Of toch. Kom, we proberen even. Neen, dit loopt dood. We moeten terugkeren. Moeten

we dat eens proberen?” Je kunt de vragen vertalen naar hoe je kinderen moet opvoeden, als

je vlinders in je buik hebt of wanneer je voor keuzes staat die niet zo vanzelfsprekend zijn.

Na lang zoeken vonden we uiteindelijk de weg. Waarop we na verloop van tijd weer geen

aanduidingen zagen. Gelukkig konden we wel ongeveer inschatten naar waar we moesten

gaan. Intuïtief weten we vaak wel in welke richting we in ons leven moeten gaan. Uiteindelijk

zijn we goed thuis gekomen. Zoals we dikwijls ervaren dat iets uiteindelijk goed komt. Voor

mij geeft dat veel vertrouwen in het leven, in mensen, en als gelovige: in God.
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ACTIVITEITEN

Ijsjes aan de grot 11 juli
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Feest Sint Margaretha 25 juli
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Oude ambachten 15 augustus



27



28

Misviering aan de grot 12 augustus
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Koning Kevin 2
e

en 4
e

week van augustus
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Petanque bij Bo-Bonne 28 juli
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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 5 september bakken we in de namiddag smoutebollen in de

Koepel, smullen maar!

Op dinsdag 6 september zitdansen we in de Koepel om 10u30.

Op donderdag 15 september komt de Tinteltuin in de namiddag op bezoek

met verscheidene knuffelbare dieren.

Op maandag 19 september vieren de jarigen van de maand 's namiddags hun

verjaardag in de Koepel.

Op donderdag 22 september is het quiznamiddag in de Koepel.

Op dinsdag 27 september gaan we in de namiddag weer samen met

Raymond en Peter zingen in de Koepel.

Op dinsdag 4 oktober kunnen de geïnteresseerden gaan feesten op de

Seniorennamiddag in de Sportschuur.

Op maandag 24 oktober vieren de jarigen van de maand 's namiddags hun

verjaardag in de Koepel.

In oktober maken we ook een leuke herfstwandeling. De datum hiervan ligt

echter nog niet vast.

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 september - oktober

Buurtrestaurant op verplaatsing

Woensdag 07/09 van 11.00-13.30 Kortijk-Dutsel

Woensdag 14/09 van 11.30-13.00 Pietershof

Woensdag 28/09 van 11.00-13.30 Nieuwrode

Woensdag 05/10 van 11.00-13.30 Kortijk-Dutsel

Woensdag 12/10 van 11.30-13.00 Pietershof

Woensdag 26/10 van 11.00-13.30 Nieuwrode

Digipunt

Woensdag 07/09 van 13.30-14.30 Kortrijk-Dutsel

Woensdag 14/09 van 13.00-14.00

Donderdag 15/09 van 14.00-15.00

Woensdag 28/09 van 13.00-14.00

Woensdag 05/10 van 13.30-14.30 Kortrijk-Dutsel

Woensdag 12/10 van 13.00-14.00

Woensdag 26/10 van 13.00-14.00

Brei- en haakcafé

Donderdag 01/09 van 14.30-16.00

Donderdag 08/09 van 14.30-16.00

Donderdag 06/10 van 14.30-16.00

Donderdag 13/10 van 14.30-16.00

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

Kantklossen

Dinsdag 13/09 van 19.00-21.00

Dinsdag 27/09 van 19.00-21.00

Dinsdag 11/10 van 19.00-21.00

Dinsdag 25/10 van 19.00-21.00

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

Stoelturnen

Donderdag 01/09 van 10.00-11.00

Donderdag 08/09 van 10.00-11.00
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Taalent

Donderdag 15/09 van 19.00-22.00

Donderdag 20/10 van 19.00-22.00

Muzieknamiddag met Peter en Raymond

Dinsdag 27/09 van 14.30-16.00

Infoavond nieuwe vrijwilligers

Dinsdag 20/09 van 19.00-21.00

Ontbijtbuffet

Vrijdag 30/09 van 8.00-11.00
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FIJN OM TE

WETEN

Wat wil dit verkeersbord zeggen?

Grauw en grijs. Die kleuren komen bij je op bij deze foto. De foto toont enkele gebouwen in de

verte. En daarvoor zie je aarde met een beetje gras. Achter de horizon kan je de zee

vermoeden. Dit is het stadje Ilulissat in de zomer. Ilulissat ligt in Groenland. Dat merk je ook aan

het bord links op de foto. Dat bord waarschuwt. Maar voor wat? Groenlanders kennen het

bord heel goed. Het toont een honden-slee. Daar heb je druk verkeer van in Ilulissat. Toch in

de winter.

Bron: Wablieft nummer 1397
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KRUISWOORD-

RAADSEL



36

WOORDZOEKER

Herfst
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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

Een islamiet komt een café binnen en plots valt zijn oog op een man met een keppeltje

aan het eind van de toog. Hij roept heel luid: een tournee generale voor iedereen, behalve

voor die jood daar, die krijgt er geen !” Iedereen bestelt en drinkt en beginnen te

applaudisseren. De jood zegt:” dank u wel ,dank u wel honderd keren.” Dat ergert de

islamiet, en roept nog luider om de jood te foppen: "nog een rondje , en die jood daar, moet

op zijn kin maar kloppen!” De jood bedankt hem nogmaals en vriendelijker dan voorheen.

De moslim vraagt aan de serveuse : “Zeg, wat is dat voor een, is die jood soms achterlijk

dat hij mij bedankt of zot misschien?” "Geen van beiden" en van over de toog luistert

Jolien, "het is een echte zakenman hij heeft verstand voor twee, al die traktaties zijn kassa

kassa, want hij is de eigenaar van ’t café".

De buurvrouw gaf Jantje een pandoering de laatste dagen Moeder was razend en vroeg

“waarom hebt ge mijn zoontje geslagen”?

“Hij zei dat ik veel te dik was, ,ik hoorde dat nooit in gans mijn leven. “

“En je denkt dat je zult vermageren door hem een pak rammel te geven?
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Twee nog jonge blondjes, ‘k schrijf niet, dom, stonden aan ’t kerkorgel en vroegen

“waarom op ’t klavier een tweede rij toetsen zit? De een blinkend zwart, de andere

glanzend wit.” De orgelist antwoordde: “zo kan ik mij niet vergissen, de witte voor

huwelijken, de zwarte voor begrafenissen."

Wat is de deinitie van gemengde gevoelens hoor ik je vragen,

‘k weet dat die vraag belachelijk klinkt.

Dat is : als je schoonmoeder met je spiksplinternieuwe wagen, in de vaart rijdt en verdrinkt!

“Mijn vrouw is bij mijn thuiskomst zo lief en attent, dat ze hartstochtelijk in mijn armen

duikt.”

“Ik ken dat, ik ken dat,” zei zijn vriend Vincent. "'t Is controle, dat je niet naar alcohol ruikt.”

Een wandelaar belt aan bij een boerderij en vraagt; `ik kom uit de stad en heb enorme trek

in een glas verse koemelk. Kan ik dat hier krijgen?` De boerin; `Geen probleem.` Ze spoedt

zich naar de stal en komt even later terug met een grote kom dampende koemelk. Terwijl

de wandelaar die gulzig leeg drinkt, begint de waakhond kwaadaardig te grommen. `Wat

heeft dat dier?" vraagt de wandelaar nerveus. Boerin; "Hij vindt het nooit leuk dat een

vreemde uit zijn bak drinkt."

Twee koeien staan in de wei. De ene staat hevig heen en weer te schudden. Vraagt de

ander: "Wat ben jij nou aan het doen?" Zegt de ander: "Ik ben morgen jarig, dus ik ben

alvast de slagroom aan het kloppen."



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!


