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Voorwoord

CONTACTGEGEVENS

soie.loos@zusters-berlaar.be

016/49.86.54

Beste bewoner, familie, ...

We zijn alweer aan het laatste krantje van dit jaar

gekomen.

Opnieuw verwelkomen we een heleboel nieuwe

gezichten.

We staan ook even stil bij Allerheiligen en de

advent.

Zowel vanuit het WZC als vanuit het LDC zijn er

heel wat activiteiten aan te kondigen.

De abbonnees kunnen indien gewenst ook hun

abbonnement vernieuwen. Meer info hierover is

achteraan in het huiskrantje te vinden.

Tot slot zijn er ook leuke foto's te bewonderen van

het bezoek van de Tinteltuin en onze uitstap naar

"De Wollekes".

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: Jan Michiels

Afkomstig van: Holsbeek

Geboortedatum: 23/08/1961

Opname datum: 05/09/2022

Woongroep en kamernummer: Bijenkorf, kamer 18 A

Naam: Maria (Mieke) Blockx

Afkomstig van: Nieuwrode

Geboortedatum: 05/11/1930

Opname datum: 16/08/2022

Woongroep en kamernummer: Mezenhof, kamer 125

BEWONERS

NIEUWS

Naam: Marie Louise (Emma) Piron

Afkomstig van: Leuven

Geboortedatum: 22/08/1932

Opname datum: 31/08/2022

Woongroep en kamernummer: Bijenkorf, kamer 20
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Naam: Jules (Marcel) Van Meerbeeck

Afkomstig van: Lubbeek

Geboortedatum: 10/03/1935

Opname datum: 08/09/2022

Woongroep en kamernummer: Zwaluwnest, kamer 119

Naam: Martha (Maria) Verbeeck

Afkomstig van: Lubbeek

Geboortedatum: 03/08/1932

Opname datum: 08/09/2022

Woongroep en kamernummer: Zwaluwnest, kamer 119

Naam: Jean Marie (Jan) Scheerlinck

Afkomstig van: Holsbeek

Geboortedatum: 13/01/1938

Opname datum: 28/09/2022

Woongroep en kamernummer: Zwaluwnest, kamer 103
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VERJAARDAGEN

BEWONERS

VERJAARDAGEN

BEWONERS

November

3 november Constant Philipsen 91 jaar Vlindertuin

5 november Maria Blockx 92 jaar Mezenhof

8 november Angèle Moons 89 jaar Bijenkorf

9 november Paula Swevers 95 jaar Mezenhof

14 november Fons Vandezande 74 jaar Bloemenveld

17 november Yvonne Verbraeken 90 jaar Vlindertuin

21 november Eliane Van Rillaer 72 jaar Bloemenveld

22 november Agnes Hermans 78 jaar Vlindertuin

24 november Pierre Govaerts 82 jaar Mezenhof

27 november Angèle Reyniers 93 jaar Vlindertuin
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December

11 december Maria Van Hoovels 94 jaar Bijenkorf

13 december Jef Goemans 91 jaar Zwaluwnest

15 december Willy Nona 87 jaar Mezenhof

16 december Julia Patteet 92 jaar Zwaluwnest

17 december Louis Bollaerts 97 jaar Bijenkorf

19 december Maria Wouters 103 jaar Mezenhof

24 december Raymond Jacobs 92 jaar Zwaluwnest
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93 jaar geleden klonk er babygehuil ten huize Dejongh. François werd geboren, in Kessel-Lo.

Als enige zoon kreeg hij de kans om te studeren, wat hij deed tot aan zijn 20ste. Een diploma

van leerkracht lager onderwijs was het resultaat. Maar, geloof het of niet, er was op dat

moment geen werk voor jonge leerkrachten. Dus keek François dan maar uit naar een andere

job. Hij kon beginnen in de (toenmalige) ASLK, en heeft zich uiteindelijk lang bezig gehouden

met nalatenschappen.

Ondertussen sloeg François een heel ijn meisje aan de haak, Ludwine Stroobants, die vanaf

1956 zijn ‘Winneke’ werd. Het was liefde, een leven lang. In het gezin Dejongh was er plaats

voor Marc, Anne en Wim, en later voor de schoonkinderen, en nog later voor de kleinkinderen.

François en Winneke stonden onder andere paraat als de kleinkinderen ziek waren. En

natuurlijk op vele andere momenten. Naast het vele werk en zijn bijdrage in het huishouden,

hield François er enkele hobby’s op na. Zo heeft hij nog een cursus gevolgd voor Initiator

scherpschutter, Hij werd verschillende keren regionaal kampioen en gaf schietles in’t sportkot.

Hij was een tijd lang ook actief basketter, en lange tijd lid en penningmeester van de KWB.

Maar we zullen vooral zijn schilderkunst en talent voor schrijven herinneren. Wie in François’

kamer bij ons kwam, kon onder meer een heel mooie reproductie van een Van Gogh

bewonderen en een waarheidsgetrouwe kopie van het stadhuis van Leuven, op schapenvel. Zijn

gedichten waren pareltjes, waar hij net iets te weinig mee uitpakte. Op vraag van Winneke

leverde François ook hand- en spandiensten op de parochie van Don Bosco in Kessel-Lo.

In 2009 stierf zijn geliefde Winneke aan kanker. François is daarna nooit meer ‘de oude’

geworden. Een diep gemis had zich in al zijn vezels genesteld. Hij bleef nog wel thuis wonen,

maar na zware valpartijen werd François onze nieuwe bewoner van het Mezenhof in 2014.

Overdag moest hij bekomen van zijn slechte nachten, waardoor hij dikwijls in zijn kamer bleef.

En het gemis aan Winneke was ook al geen aanmoediging om aan allerlei activiteiten deel te

nemen – behalve aan de eucharistieviering. Maar o zo content was François als je eens

binnenkwam om te luisteren, om samen in zijn gedichten te snuisteren!

Alweer een val deed François in het ziekenhuis belanden, waar hij totaal onverwacht overleed

op 4 augustus.

OVERLEDEN

BEWONERS
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“Maurice zal hij heten”. Dat klonk in het gezin Robeets, in 1930, in Korbeek-Lo. Vier kinderen

telde het gezin. De oorlog en de heropbouw nadien hadden niet al te veel weerslag op het

leven van Maurice. Maurice was een verstandige en aangename jongeman. Dat viel ene Paula

Es op. Ze verbonden hun lot aan elkaar in 1953 en gingen later in Lovenjoel wonen. Hun

gezinnetje werd in 1957 vergroot met zoon Joël.

Maurice was letterzetter en drukker bij ‘Imprimerie Oriëntalist’, waar heel wat Oosterse en

Arabische teksten gedrukt werden. Pienter als hij was, leerde Maurice heel wat van deze

teksten herkennen en lezen.

Na het werk was Maurice vaak te vinden in zijn grote groentetuin, terwijl Paula zich vooral met

het huishouden bezig hield, naast haar halftijdse job bij de Sarma. Bij regenweer of in de

winter puzzelde Maurice graag. Maurice was ook een Anderlecht – fan en een wielerfan van

Mathieu Van der Poel en Remco Evenepoel. En samen ging het gezin graag op reis, vooral naar

Frankrijk. Met de jaartallen van Leuven gingen zij ook regelmatig op uitstap.

Het leven bij Maurice en Paula kabbelde jaar in jaar uit rustig verder. Geen tegenslagen, geen

ziekte, maar uiteraard wel elk jaar wat ouder. Tot Paula en Maurice al op heel hoge leeftijd –

92 en 90 jaar – onze bewoners werden van het Zwaluwnest.

We kenden Maurice hier als de vlotte bewoner, die met iedereen graag babbelde. En die heel

zorgzaam was voor ‘zijn’ Paula. De twee vulden elkaar goed aan: Maurice was het geheugen,

en Paula waren de ogen. Want het zicht van Maurice ging stelselmatig achteruit. We zagen hen

beiden heel vaak buiten wandelen of zitten – Paula in de rolstoel, en Maurice er achter aan.

Maurice en Paula blikten heel tevreden op hun leven terug, en dat voelden we ook.

Maurice was een levensgenieter, kon genieten van lekker eten en een goed Duvelke. En hij had

ook een goede feeling voor humor. Ook dansen en muziek konden hem sterk bekoren.

Dit jaar ging de gezondheidstoestand van Maurice stilaan achteruit. In de zomer ging het

opeens snel. Maurice verliet ons op 12 augustus.
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90 jaar geleden werd Holsbeek vergroot met Maria Goddevrint. De jonge Maria vond vooral

plezier in spelen en werken. Toen ze iets ouder was, ging ze gedurende 10 jaar aan de slag bij

Philips.

In haar jonge jaren kruiste haar pad dat van Louis Frans, met wie ze in 1951 trouwde. Drie

kinderen zagen het levenslicht: Danny, Christine en Johan. Bij de geboorte van de kinderen

stopte Maria met buitenshuis werken. Maria werd niet alleen met hart en ziel voltijds

huismoeder, maar stortte zich met veel overgave op het werk op het veld. Maria was vooral

een ‘krak’ in het kweken van aardbeien. Maria had een ondernemend karakter: met haar oogst

reed ze zelf in haar R4 naar de verschillende markten, om ze daar aan de man of vrouw te

brengen.

Als er naast het huishouden of de aardbeien en andere teelten nog wat tijd over was, nam ze

haar breiwerk ter hand of las ze.

In de loop der jaren, toen de kinderen al het huis uit waren, werd ze lid van de Okra, en deed

ze met een of meerdere vriendinnen alle mogelijke busuitstappen. Op die manier heeft ze het

overlijden van haar man in 2003 kunnen verwerken. Maria was heel zelfstandig en wist van het

leven terug te genieten.

Zo regen de jaren zich aaneen. Stilaan had Maria wat meer omkadering nodig. Toen dit niet

meer volstond, werd Maria onze nieuwe bewoner op het Bloemenveld in 2018. Hier kenden we

Maria als een vlotte bewoonster die graag contacten met anderen had, en die haar eigen

mening op een goede manier kon overbrengen. Heel dankbaar voor wat de kinderen en

verschillende kleinkinderen voor haar deden en betekenden. Altijd te vinden voor een activiteit.

En heel regelmatig op zoek om ‘naar huis’, aan de Leuvensebaan te gaan. Na een tijdje

verhuisde Maria naar de Vlindertuin. Daar had ze goede contacten met haar tafelgenoten, met

wie ze bijna elke vrijdag naar de mis kwam. Maria werd graag gezien door haar tafelgenoten.

In augustus ging haar gezondheidstoestand versneld achteruit. Maria verliet ons op 19

augustus, in alle rust en omringd door Christine.
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Baal, 1925. In het jonge gezin Van Roy-Geens wordt een tweede dochter geboren, die de

naam Julia krijgt. Nadien volgen nog een broer en 2 zussen. Julia wordt heel gelovig

opgevoed, zoals de overgrote meerderheid van de kinderen toen. Aan de vooravond van de

oorlog stopt ze met haar school bij de zusters van Vosselaar, en gaat op 14-jarige leeftijd

werken in het priesterseminarie in Sint-Katelijne-Waver. Bij ons vertelde ze over die tijd als

een heel ijne tijd, met warme vriendschap met de zusters en de andere jonge meisjes die

daar ook werkten. En er was, ondanks de oorlog, genoeg te eten. Julia voelde een religieuze

roeping. Maar die moest ze noodgedwongen opgeven omdat bij haar moeder kanker

vastgesteld werd. Julia ging dus naar huis om voor haar jongere zussen en broer te zorgen,

terwijl vader in de koolmijn ging werken. Moeder overleed toen Julia begin de 20 was.

Intussen liep er in het dorp ene Jules (oficieel Achiel) Cleynens rond, die zijn oog had laten

vallen op Julia en haar maar avances bleef maken. Uiteindelijk voelde ze ook wel iets voor

hem, en verschoof haar roeping als religieuze naar de achtergrond. Op haar 20ste trouwde ze.

Julia en Achiel verhuisden naar Tremelo. Graag hadden ze kinderen gehad, maar de natuur

wilde niet mee. Gelukkig kon Julia haar moederliefde ook kwijt bij Ronnie en Melinda, de twee

kinderen van haar zus Marceline, die in dezelfde straat woonde. Trouwens, elke zondag was

het ‘zussenclub’ met taart, kofie, en veel gebabbel.

Jules startte na enige tijd zijn eigen aannemersbedrijf, met een ploeg metsers en een ploeg

schrijnwerkers. Achter de schermen zorgde Julia ervoor dat het bedrijf gesmeerd liep:

bestellingen doen en ontvangen, lonen, boekhouding, …: Julia deed het allemaal.

Haar diepe geloof gaf haar tot haar dood de nodige rust en het vertrouwen om met heel veel

dingen op een rustige manier om te gaan. Ook met het sterven van haar man Jules in 2004.

Zo kwamen en gingen de jaren en hield Julia zich zeer kranig.

Na een ziekenhuisopname in 2016 werd ons huis haar nieuwe stek. Ze had tot haar 91ste thuis

gewoond, met de goede ondersteuning van Marceline en haar man Louis, en van Ronnie en

Melinda. We kenden Julia hier als een heel rustige vrouw die heel hard van vriendschap genoot

en ook veel vriendschap uitstraalde. Ze genoot volop van de vieringen op vrijdag, en van de

vele gedichtjes die hier voorgedragen werden. Gedichtjes die ze vaak nog woord voor woord

kon meezeggen. Zelfs nog tot kort voor haar dood, toen ze al haar krachten moest bijeen

harken om nog iets gezegd te krijgen. Julia overleed in alle rust op het zwaluwnest op 20

september.
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Hedwig Van Moorhem verjaart op 26 november

Katrien De Wilde verjaart op 27 november

Jean De Coster verjaart op 5 december

Mieke Feyaerts verjaart op 6 december

Sarah Mels verjaart op 8 december

Eddy Verhaegen verjaart op 17 december

Henny Van den Eynde verjaart op 23 december

Maria Labro verjaart op 25 december

Marleen Marrant verjaart op 26 december

Mie Puylaert verjaart op 26 december

Toon Thys verjaart op 28 december

Irène Peeters verjaart op 29 december

Stan Opdenacker verjaart op 30 december

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: Veerle De Craen

Geboorteplaats en datum: Mechelen, 09/02/1965

Woonplaats: Wezemaal

Kinderen: 3 en 1 december voor de 1ste keer grootouder

Hobby's: ietsen, zangkoor, thrillers lezen

Functie en dienst: verpleegkundige Bloemenveld

PERSONEEL

NIEUWS

Naam: Dorien Taverniers

Geboorteplaats en datum: Leuven, 09/10/1985

Woonplaats: Holsbeek

Kinderen: 1 van 3,5 jaar

Hobby's: lezen en Netlix kijken

Functie en dienst: medewerkster keuken

Naam: Milan Van Gelder

Geboorteplaats en datum: Lommel, 19/09/1999

Woonplaats: Wezemaal

Hobby's: itness en gamen

Functie en dienst: zorgkundige Mezenhof

Naam: Marek Mata

Geboorteplaats en datum: Slovakije, 22/03/1985

Woonplaats: Kessel-Lo

Kinderen: 3

Hobby's: ietsen

Functie en dienst: Medewerker keuken en onderhoud
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Naam: Sonia Dumon

Geboorteplaats en datum: Lubbeek, 10/01/1969

Woonplaats: Tielt-Winge

Hobby's: muziek, dans, wandelen

Functie en dienst: buurtzorg, thuisverpleging

Naam: Soraya Smets

Geboorteplaats en datum: Leuven, 29/07/1980

Woonplaats: Lubbeek

Kinderen: 2 jongens: Rune (15j) en Niel (12j)

Hobby's: crea, dansen, yoga, poezen, uitstapjes en reizen

Functie en dienst: woonbegeleider Bloemenveld
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VERJAARDAGEN

PERSONEEL

November

Tina Decoster (Vlindertuin) verjaart op 3 november

Aurélie Falmagne (Vlindertuin) verjaart op 3 november

Sylvia Tichelbaut (Bijenkorf) verjaart op 5 november

Lotte Engels (Bloemenveld en sociale dienst) verjaart op 11 november

Liselot Van Havere (Mezenhof) verjaart op 11 november

Natascha Massant (Bijenkorf) verjaart op 15 november

Griet Van Eycken (Mezenhof en Buurtzorg) verjaart op 15 november

Britt Vercammen (Mezenhof) verjaart op 15 november

Majella Vindevogel (Zwaluwnest) verjaart op 17 november

Karine Sente (Bijenkorf) verjaart op 21 november
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December

Kristel Boeckx (Bloemenveld) verjaart op 3 december

Lisa Cuppens (Zwaluwnest) verjaart op 3 december

Liliane Van Uytrecht (Vlindertuin) 12 december

Patricia Luyten (Zwaluwnest) verjaart op 14 december

Kanlaya Sente (Mezenhof?) verjaart op 22 december

Anja Trojan (mobiele equipe) verjaart op 24 december

Suze Van De Velde (Convent) verjaart op 24 december
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UIT DIENST

We nemen afscheid van:

Dylan Brockmans

Eline Boey

Els Vrancken

Yente Van Aerschot

Melissa Willems

Zij gingen uit dienst en gingen elders aan de slag.
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PASTORAAL

HOEKJE

Allerheiligen: 1 november

Wandeling

in de tuin van leven en dood

Steen na steen

naam na naam

verhaal na verhaal

zacht geborgen

in de aarde

bewaard in onze herinnering

opgediept in ons vertellen

uit het zicht verdwenen

gekoesterd in ons hart

gekoesterd in Gods hart
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Week van de 3
de

leeftijd: 21-27 november

We willen graag oud worden

maar niet oud zijn.

Tot aan je oude dag blijf Ik dezelfde.

Ik heb je gedragen

en Ik blijf je dragen

(uit het bijbelboek Jesaja 46 vers 4)

Dat is toch het beeld

dat velen van ouderen hebben.

En het beeld dat we van onszelf hebben:

“Wat ben ik nog?”

Afgeschreven.

MAAR

Stiekem zijn we als iets jongere generatie jaloers.

Hoe voedden jullie jullie kinderen op?

Wat deden jullie als er ruzie in je relatie was?

Waar genoten jullie van?

Hoe kwamen jullie door de stormen van het leven?

Je mag ier zijn op je oude dag.

Op je levenservaring – meer dan wie ook.

Op je veerkracht waarmee je in het leven staat.

Op je wijsheid die je bijeen sprokkelde.

Op de vriendschap die je gul rondstrooit.

Je bent meer waard dan je denkt.

Je hebt reden om te vieren dat je oud bent.

Grijs

stram

vergeetachtig

sukkel.
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Sinds een jaar of drie heeft het ziekenhuis in Budjala licht. Het is een ziekenhuis waar het

ziekenhuis van Mechelen, waar ik ook nog werk, al 17 jaar een partnerschap mee heeft.

Gedaan met bevallingen die bij maanlicht moeten gebeuren, met alle gevolgen vandien.

Gedaan met dringende operaties bij kaarslicht of in het beste geval met een zaklamp.

We staan er niet meer bij stil hoe verwend we zijn zo goed als overal licht te kunnen

aansteken.

Licht heeft iets weldadigs, iets aantrekkelijks, geeft sfeer, kan een kille ruimte in warme gloed

doen baden.

Dat is ook de achtergrond van de 4 kaarsen die doorheen de advent aangestoken worden. De

ronde adventskrans staat symbool voor de omtrek van de aarde. In elke windstreek wordt de

ene zondag na de andere een (led)kaarsje aangestoken. Vanuit de hoop: moge mensen

opgroeien in het licht, en moge zij de kans krijgen hun innerlijk licht laten schijnen. Het is

tegelijk een boodschap aan alle mensen die ‘in duisternis’ wonen. In de duisternis van armoede,

depressie, geweld, verwaarlozing, oorlog, miserie. Duisternis zal niet overwinnen. Solidariteit

en verbinding met elkaar zullen uiteindelijk sterker zijn. Uiteindelijk zal in elke windstreek licht

zijn.

Flauwekul? Neen. Ondanks dat er nog veel armoede is – en ze zelfs weer toeneemt -, is de

armoede op wereldschaal de voorbij tientallen jaren sterk verminderd. Oorlog? Ja, er zijn er

jammer genoeg nog veel te veel. Maar Europa kent al sinds 1945 vrede. Een zo lange periode

was er nooit in de geschiedenis van Europa. Klimaatproblemen? Zeer zeker. Maar onze

alertheid en wil om zo snel mogelijk ecologisch te werken, verhoogt.

Het is niet allemaal kommer en kwel. Licht zal overwinnen.

Het brengt me een prachtig gedicht in herinnering, dat uitgesproken (en belichaamd) werd

door Nelson Mandela, bij zijn inhuldiging als president, na decennia in eenzame opsluiting.

Advent
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Onze diepste angst is niet dat wij onvolmaakt zouden zijn.

Onze diepste angst betreft juist onze niet te meten kracht.

Niet de duisternis, maar het licht in ons

is wat we het meeste vrezen.

Wij vragen onszelf af:

Wie ben ik om mezelf briljant, schitterend, geweldig te achten?

Maar wie ben jij om dat niet te zijn?

Je bent een kind van God!

Je onbelangrijk voordoen bewijst de wereld geen dienst.

Er is niets verlicht aan je klein te maken opdat

andere mensen zich bij jou niet onzeker zullen voelen.

Wij zijn bestemd om te stralen zoals kinderen dat doen.

Wij zijn geboren om de glorie Gods die in ons is te openbaren.

De glorie is niet slechts in enkelen,

maar in ieder mens aanwezig.

En als wij ons licht laten stralen geven we onbewust

andere mensen toestemming hetzelfde te doen.

Als wij van onze eigen angst bevrijd zijn

bevrijdt onze aanwezigheid vanzelf anderen.
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ACTIVITEITEN

Tinteltuin 15 september
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Schapenfokkerij "De Wollekes" 13 oktober
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Halloweenversiering maken 25 oktober
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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 donderdag 3 november bezoeken we met enkele bewoners het kerkhof

van Holsbeek-Plein.

Op zaterdag 5 november zingt Nico om 14u liedjes van André Hazes in de

Koepel.

Op donderdag 17 november spelen we 's namiddags bingo in de Koepel.

Op maandag 21 november start de week van de 3
de

leeftijd. In de namiddag
komt Mode Sabrina hun wintercollectie showen in de Koepel.

Op dinsdag 22 november kunnen de bewoners van Bloemenveld en

Zwaluwnest in de Koepel komen smullen van een feestontbijt.

In de namiddag kan iedereen mee komen quizzen in de Koepel, thema België.

Op woensdag 23 november gaat er om 18u een avondconcert door in de

Koepel.

Op donderdag 24 november vieren we in de namiddag feest in de Koepel.

Trek jullie feestkleren maar aan.

Op vrijdag 25 november kunnen de bewoners van Mezenhof en Bijenkorf

genieten van een feestontbijt in de Koepel.

Op zondag 27 november worden er in de Koepel pannenkoeken verkocht ten

voordele van Kom Op Tegen Kanker, en kunnen jullie de voetbalmatch België-

Marokko volgen.
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Enkele activiteiten uitgelicht
Op maandag 28 november vieren de jarigen van de maand 's namiddags hun

verjaardag in de Koepel.

Op maandag 1 december is en de Koepel de voetbalmatch België-Kroatië te

volgen vanaf 16u.

Op zondag 4 december zorgen de leden van Taalent van 10u tot 11u30 voor

een voordracht en muziek in de Koepel.

Op dinsdag 6 december bezorgen Peter en Raymond ons weer een leuke

muzikale namiddag in de Koepel.

Op zaterdag 17 december wordt er een kerstmarkt gehouden in huis, van 14u

tot 17u.

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

verjaardag in de Koepel.

Op donderdag 22 december gaat op de woongroepen het kerstfeest door.

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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FIJN OM TE

WETEN

Het jaar loopt ten einde en daarmee loopt ook deze jaargang van het huiskrantje ten einde.

Familieleden van vroegere bewoners, personeelsleden, vrienden en sympathisanten die graag

een huiskrantje willen ontvangen, dienen onderstaand strookje ingevuld te bezorgen aan het

personeel van de administratie.

Het krantje verschijnt tweemaandelijks.

Hernieuwing abonnementen

Mijnheer, Mevrouw

(NAAM)

(ADRES)

(NAAM BEWONER)Familie van

wenst het huiskrantje van het dienstjaar 2023 te ontvangen en betaalt hiervoor 10 euro door

overschrijving op rekening van I.N.G. BE98 3300 5400 3893 van WZC Sint Margaretha

Holsbeek. (Dit strookje afgeven aan het personeel van de administratie)
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KRUISWOORD-

RAADSEL
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WOORDZOEKER



41

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 Schotten verlaten hun stamkroeg na een stevige borrel. Terwijl ze over straat

zwalken, roept de ene: 'Wat gek zeg, ik zie alles dubbel!' Waarop de andere Schot zijn

portemonnee te voorschijn haalt en zijn vriend een bankbiljet van een pond geeft, met de

woorden: 'Hier heb je de twee pond terug die ik van je heb geleend.'

Jantje ging naar de bioscoop en kocht een kaartje. Bij de ingang werd er een stukje van

zijn kaartje gescheurd en hij mocht naar binnen. Maar Jantje kocht een nieuw kaartje en

jawel: opnieuw werd die weer gescheurd. Toen Jantje voor de honderdste keer een kaartje

kocht vroeg de kaartjesverkoopster: "Waarom koop je de hele tijd nieuwe kaartjes?"

"Omdat die man daar de hele tijd mijn kaartjes verscheurt!"

Een vertegenwoordiger die al een hele tijd met zichzelf zit te pochen, wordt plots

onderbroken:

- Jij komt zeker uit het Westen?

- Ja, hoe weet u dat?

- Dat kon niet anders, de Wijzen kwamen uit het Oosten
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Neem ik laatst een brandverzekering voor mijn auto. Wilde de verzekeringsagent me ook

nog een diefstalverzekering aansmeren. Dat heb ik niet gedaan. Wie steelt er nu een

verbrande auto?

De ober tegen de klant die aan zijn vierde glas bier toe is:

- Waarom sluit u tijdens het drinken steeds uw ogen?

- De dokter heeft gezegd dat ik niet te diep in het glas mag kijken.

In de tijd dat er nog douane bestond in Europa, kwam, na een ganse nacht doorijden, een

Belg aan de Frans-Belgische grens, hobbelend over de kinderkopjes van Roubaix-

Tourcoing.

Uitgeput stopt hij voor de gesloten bareel, en draait traag het venstertje van zijn wagen

open.

Een douanier komt aangestormd, steekt zijn hoofd door het venstertje en brult tegen de

arme Belg: "COGNAC? ARMAGNAC? CHAMPAGNE?"

Waarop de Belg antwoordt: "Neen, merci, een kopje kofie zal volstaan..."

De arts neemt de bloeddruk van een patiënt. Plots zegt hij hoofdschuddend:

-Hmm, ofwel is mijn apparaat stuk, ofwel bent u dood.

Een oude rijke man maakt zijn testament en begiftigt al zijn dienstboden, maar zij die het

laatst in dienst kwamen, krijgen het meest.

- Waarom handelt u zo? Vraagt de notaris.

- Omdat zij die het laatst in dienst kwamen, nog niet veel tijd gehad hebben om mij te

bestelen.



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!


