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Voorwoord

CONTACTGEGEVENS

soie.loos@zusters-berlaar.be

016/49.86.54

Beste bewoner, familie, ...

We verwelkomen 2023 met een nieuw huiskrantje.

Opnieuw verwelkomen we een heleboel nieuwe

gezichten en zijn er heel wat foto's te bewonderen

van de voorbije activiteiten.

We hebben het ook over de opening van het

nieuwe Buurtzorghuis en er staan natuurlijk ook

weer heel wat nieuwe activiteiten gepland.

De puzzelaars kunnen zich achteraan uitleven met

een kruiswoordraadsel, een woordzoeker en een

binaire puzzel.

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 en onze beste wensen

voor het nieuwe jaar.



4

Naam: Paula Jambé

Afkomstig van: Kessel-Lo

Geboortedatum: 03/05/1923

Opname datum: 07/11/2022

Woongroep en kamernummer: Mezenhof, kamer 127

Naam: Monique Gordts

Afkomstig van: Wilsele

Geboortedatum: 20/09/1943

Opname datum: 26/10/2022

Woongroep en kamernummer: Mezenhof, kamer 110

Naam: Maria Bertels

Afkomstig van: Bertem

Geboortedatum: 13/05/1931

Opname datum: 08/09/2022

Woongroep en kamernummer: Vlindertuin, kamer 20

BEWONERS

NIEUWS

Naam: Suzanne Van Hoovels

Afkomstig van: Holsbeek

Geboortedatum: 23/10/1939

Opname datum: 05/10/2022

Woongroep en kamernummer: Mezenhof, kamer 112
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Naam: Alfons (Fons) Van Roie

Afkomstig van: Aarschot

Geboortedatum: 28/03/1948

Opname datum: 09/11/2022

Woongroep en kamernummer: Zwaluwnest, kamer 117

Naam: Jean Duerinckx

Afkomstig van: Sint Pieters-Rode

Geboortedatum: 16/01/1938

Opname datum: 10/11/2022

Woongroep en kamernummer: Mezenhof, kamer 128

Naam: Maria Verdeyen

Afkomstig van: Holsbeek

Geboortedatum: 07/06/1930

Opname datum: 17/11/2022

Woongroep en kamernummer: Zwaluwnest, kamer 104

Naam: Gaston Roelandts

Afkomstig van: Holsbeek

Geboortedatum: 02/04/1936

Opname datum: 09/12/2022

Woongroep en kamernummer: Bijenkorf, kamer 18
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VERJAARDAGEN

BEWONERS

VERJAARDAGEN

BEWONERS

Januari
2 januari Clemence Van Laethem 97 jaar Bloemenveld

5 januari Godelieve Dormaels 86 jaar Bloemenveld

5 januari Emma Van den Brande 86 jaar Bloemenveld

5 januari Antoinette Vandecan 87 jaar Vlindertuin

6 januari Jef De Coster 90 jaar Bijenkorf

9 januari Willy Monival 82 jaar Bijenkorf

9 januari Yvonne Van Eyken 85 jaar Bijenkorf

11 januari Maria Vandecauter 91 jaar Vlindertuin

13 januari Jan Scheerlinck 85 jaar Zwaluwnest

16 januari Jean Duerinckx 85 jaar Mezenhof

27 januari Rik Foblets 92 jaar Zwaluwnest

27 januari Mathilde Swiggers 93 jaar Vlindertuin
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Februari
1 februari Madeleine Bosmans 91 jaar Bijenkorf

4 februari Francine Morren 84 jaar Bloemenveld

4 februari Fons De Keyser 90 jaar Bijenkorf

5 februari Marie Vanmellaert 98 jaar Mezenhof

7 februari Rik Eyssen 93 jaar Mezenhof

11 februari Emerence Schots 92 jaar Vlindertuin

12 februari Agnes Nackaerts 81 jaar Zwaluwnest

13 februari Maria Roelandts 86 jaar Bloemenveld

28 februari Julia Pijl 87 jaar Zwaluwnest
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OVERLEDEN

BEWONERS

Café ‘de zoeten inval’, 1933, in Nieuwrode. Na dochter Rein verwelkomt het gezin Smets

dochter Jacqueline. Moeder runt de café, vader is metser en helpt na zijn werk in het café. En

daarbij is er ook nog land dat bewerkt moet worden.

Jacqueline weet al heel vroeg wat hard werken is. Als kind al helpt ze op het veld, helpt ze

haar vader met gerief aan te brengen om mortel te maken, en helpt ze haar zus waar nodig.

Haar zus was immers wat minder goed te been, omwille van een doorgemaakte ziekte. Als de

wandeling van of naar school niet zo goed ging, droeg Jacqueline met veel zorg haar zus op

haar rug.

Als tienermeisje volgt Jacqueline, die van aanpakken weet, een kappersopleiding in Brussel en

in Antwerpen, en stampt aan de kerk in Nieuwrode haar eigen kapsalon uit de grond. Intussen

ontmoette ze een knappe jongen met veel smaak, een kleermaker, die luistert naar de naam

Omer Brabants. 9 jaar hebben ze verkering eer ze in 1960 in het huwelijksbootje stappen.

In dat bootje is nog plaats voor twee kinderen: Bruno en Sandra. Door haar thuiswerk in het

kapsalon groeien Bruno en Sandra op in een thuis waarin moeder aanspreekbaar is, en vader

– die intussen bij de post werkt – meestal thuis wanneer ze van school komen. Omer helpt

vaak in het kapsalon –bijvoorbeeld om de haren van de klanten te wassen.

Zo vliegen de jaren voorbij, tot Jacqueline met pensioen gaat. Maar Jacqueline heeft ‘geen

zittend gat’. Met een groot grootmoedershart vangt ze samen met Omer de vier kleinkinderen

op: Xander, Rhani, Britt en Aiko. Zo blijft er weinig tijd over voor hobby’s.

Stilletjes aan, rond hun 80ste, hebben Omer en Jacqueline meer ondersteuning nodig, en

worden ze onze bewoners op de Bijenkorf in 2011. Samen hebben ze hier een ijne tijd. Tot

Omer overleed in 2015. Jacqueline heeft hem blijven missen, en heeft dikwijls gehoopt dat e

hem kon volgen. Intussen bleef Jacqueline wel een sociale vrouw, die graag contact maakte.

Die daarom heel vaak in de zeteltjes aan de inkom zat of buiten als het goed weer was. Een

plagerijtje kon ze wel smaken. Maar onder dat alles bleef het felle gemis smeulen, en ook het

diepe verdriet omdat ze voelde dat haar geheugen niet was wat ze zou willen. In september

ging de gezondheid van Jacqueline plots heel snel achteruit. Ze verliet ons op 18 september.
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98 jaar geleden, in 1924, werd Kessel-Lo een Coosemans rijker. De nieuwe inwoner kreeg de

naam René mee. René zou in Kessel-Lo blijven wonen tot in 1988. Toen verhuisde hij samen

met zijn vrouw Maria naar Holsbeek. In 1998 werd hij weduwnaar, maar hij bleef tot zijn 96ste

in zijn huis.

16 jaar was hij toen de oorlog uitbrak. Hij werd niet gespaard en verloor al op jonge leeftijd zijn

rechterarm. Maar René was (heel zijn leven trouwens) een rustige doorzetter. Hij liet zich niet

doen, net zoals hij voor zijn mening uitkwam. Direct na de oorlog ging hij twee jaar aan de slag

in het ministerie van wederopbouw, om nadien heel zijn loopbaan bij de (toenmalige)

nationale watermaatschappij te werken.

Intussen had hij kennis gemaakt met Maria Vangeel. René en Maria trouwden in 1951. Samen

kregen ze twee dochters: Gaby en Karine. Naast zijn werk was René een ijverige duivenmelker

en was hij regelmatig op de iets te spotten. Zijn voornaamste bezigheid was zich inzetten voor

het Nationaal Verbond van Burgerlijke Oorlogsinvaliden, waar hij tientallen jaren voorzitter van

was. De tuin was een occasioneel werkterrein. Na verloop van jaren brachten de twee kinderen

nieuw leven mee naar huis: René werd opa van in totaal 4 kleinkinderen en 4

achterkleinkinderen.

Tot op zeer hoge leeftijd kon René thuis blijven wonen, en trok hij zijn plan. Pas in december

2020, na een zware val op zijn 96ste, werd het Mezenhof zijn nieuwe stek.

René kenden we hier als de vriendelijke bewoner met zijn onafscheidelijk sigaartje – een

goede aanleiding om regelmatig buiten te komen en een praatje te slaan met de mensen die

op zijn weg passeerden. Zijn fonkelende ogen ondersteunden zijn gevoel dat hij hier content

was. René kon ook genieten van de rust van zijn kamer. De laatste tijd begonnen enkele

gezondheidsproblemen te vergroten, om dan plots te verergeren. René overleed rustig op 15

oktober.
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Holsbeek, de Wingeweg (voorheen Lozenhoek): daar heeft het grote deel van het leven van

Germaine Tuyls zich afgespeeld. Germaine woonde er van bij haar geboorte in 1919 tot aan

haar verhuis naar St Margaretha begin 2016.

Germaine had twee zussen en drie broers . Zij was het derde meisje op rij met 7 jaar later de 3

jongens. Ze woonden samen in het ouderlijke huis waar Germaine bleef wonen. Later werd

een nieuw huis gebouwd naast het ouderlijk huis dat gedeeltelijk afgebroken werd.

Germaine hielp als kind mee in de huishoudelijke taken, en later op de ouderlijke boerderij,

met koeien, en landbouwgrond . Ze leerde ook de kneepjes van het brood bakken in de

bakoven op de boerderij. Tot haar 16de ging ze naar school in de Miniemen in Leuven.

Enkele jaren later begonnen er ijne gevoelens te komen voor Norbert Crabbé die haar

buurjongen was. Verliefdheid werd liefde, en in 1946 gaven ze elkaar het ja-woord.

In hun gezin zagen Monique, Gisèle, Hilde en Guido het levenslicht. Moeder was de rustige,

tevreden moeder die er altijd was. Rots in de branding, zekerheid, betrokkenheid op het wel

en wee van haar man en kinderen. Zo kwamen en gingen de jaren.

Kleine kinderen worden groot, verlaten na verschillende jaren het huis, om nadien met nieuw

leven terug te komen. Zo kreeg Germaine 6 kleinkinderen en 6 achterkleinkinderen voor wie

ze een vertrouwde, veilige thuis werd.

Op haar 77ste, in 1996, moest ze haar man Norbert uit handen geven. Maar Germaine was

veerkrachtig, en leerde met het gemis te leven. Gezegend met een relatief goede gezondheid

en met de betrokkenheid van de kinderen en schoonkinderen, kon ze tot haar 97ste thuis

blijven wonen.

Hier kenden we Germaine ook als een heel rustige, contente vrouw. Ze genoot van een

babbeltje, en oh neen, zijn haar nagels wel netjes gelakt , is het haar in orde ? Behalve naar de

eucharistieviering en de muzieknamiddagen in de koepel , meed Germaine de grotere

activiteiten. Maar ze kon wel hard genieten van individuele aandacht.

De heel lastige periode van covid met afzonderingen en alle mogelijke maatregelen heeft zij

zeer goed doorstaan .

Dit jaar begon haar gezondheid nogal te schommelen, tot we in oktober zagen dat we

Germaine stilletjes uit handen moesten geven. Goed omringd door haar familie, heeft ze –zoals

Germaine was – de laatste periode rustig doorleefd. Germaine is op 22 oktober overleden op

10 dagen verwijderd van haar honderd en derde verjaardag.
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Sidonie Wesse. Wie haar gekend heeft in ons huis, waar ze sinds 2015 woonde, bewaart zeker

de herinnering aan haar blinkende ogen, haar levenslust, haar zingen en haar onafscheidelijke

pop. Sidonie was een fenomeen in onze Vlindertuin en kon de afdeling bij momenten

opvrolijken.

Nochtans kende Sidonie, die geboren werd in 1933 in Brussel, een bijzonder moeilijke jeugd.

Zodra ze kon, moest ze al als kind uit werken gaan om mee de schrijnende armoede thuis wat

te verlichten. En als dat allemaal niet volstond, moesten de kinderen, waaronder Sidonie, in de

Brusselse straten gaan zingen (om geld bijeen te sparen) of sneedjes brood bijeen te bedelen.

Daardoor was er nauwelijks tijd om naar school te gaan, en te leren lezen en schrijven. Toch

heeft Sidonie zich altijd goed uit de slag getrokken. Het harde leven maakte haar ook

veerkrachtig, leerde haar te genieten van de gewone alledaagse dingen, en het ietsje meer als

een feest te beleven.

Als jonge vrouw trouwde Sidonie met Arthur Marx, die eveneens uit een heel arm gezin kwam.

Het was geen royale start van hun huwelijk. En toch waagden ze de sprong.

Al gauw kon hun geluk niet op toen hun eerste kindje op komst was. Maar weer was het leven

Sidonie en Arthur niet genadig: hun eerste kindje leefde maar enkele minuten, en werd, zoals

dat toen gebruikelijk was, al direct weggenomen en anoniem begraven. Sidonie en Arthur

krabbelden weer recht om verder te leven. Om nieuw leven tegemoet te zien. En dat kwam er,

met Aimé, Marie, François en Vic. Ondanks het feit dat Arthur intussen langdurig ziek werd tot

aan zijn dood – Sidonie was toen 64 –, hadden de kinderen een heel warme thuis en kregen zij

zoveel als mogelijk de kans om zich te ontwikkelen.

Sidonie verzorgde Arthur tot op het einde. En vond daarna de kracht om weer recht te

krabbelen.

Vele jaren later wed het duidelijk dat Sidonies gedrag en geheugen begon te veranderen. Een

verhuis naar een eerste wzc werd onvermijdelijk, en na enkele jaren mochten wij Sidonie

verwelkomen. Haar pop was wellicht in haar beleving haar eerste (overleden) kindje waar ze

met veel zorg (en soms tot lichte wanhoop van de zorgverleners) voor zorgde. Franstalige

muziek deden haar ogen oplichten. We konden haar dan met volle teugen zien genieten en

zingen.

Stilletjes als een kaarsje is deze krachtige moeder uitgegaan op 26 oktober.
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95 jaar geleden werd Wilsele vergroot met Angèle Cloots. Toen ze twee jaar was, kwam ze

met haar ouders in Holsbeek wonen. Ze kwam de oorlog als tienermeisje goed door en verloor

haar hart aan Alfons Vanderheyden, met wie ze in 1950 trouwde. Terwijl Fons bij ‘de Philips’

werkte, zorgde Angèle ervoor dat het thuis goed liep. En in die thuis kwam nieuw leven, met

Guido en Suzy.

Samen met Fons had ze ook een groot stuk land waarop aardbeien werden geteeld. Ook een

boomgaard met allerlei fruitbomen en een grote groentetuin mochten niet ontbreken.

Moeder was er altijd voor de kinderen. Zoals ze er later volop zou zijn voor de kleinkinderen.

Daardoor was Angèle een altijd aanwezige, vertrouwde, goede moeder. En eentje die heel

goed en heel graag kookte. Zorgen was de kern van haar leven. Ook voor haar ouders zorgde

ze met veel liefde en toewijding, tot aan hun overlijden.

Zo gingen de jaren vooruit. Met het wat ouder worden, werd Angèle lid van de okra. Ouderdom

bracht niet alleen wat meer tijd mee, maar ook verlies en verdriet toen ze op haar 74’ste, in

2001, weduwe werd. Gelukkig bleven de kinderen en kleinkinderen haar goed omgeven.

Toen de zorg op hoge leeftijd te groot werd, werd Angèle in 2016 – ze was toen 89 – onze

nieuwe bewoonster op het zwaluwnest. Zolang ze kon, genoot Angèle ervan om in het kleine

voor medebewoners te zorgen. Maar door het verminderen van haar gehoor en haar zicht,

werd ze zelf meer en meer zorgbehoevend. Iets wat voor haar heel moeilijk om dragen werd.

Het werd een stil verdriet. Doorheen de tijd ging Angèles gezondheid heel stilletjes achteruit,

om toch nog redelijk snel te overlijden op 31 oktober.
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Aan de vooravond van WO II werd Jacqueline Op de Beeck geboren in Kessel-Lo. Het gezin

telde nog twee broers en een zus. Als jonge vrouw ging ze aan de slag bij een grote winkel van

confectie, etenswaren en stoffen, nl De Bie, op de Diestsesteenweg.

In het begin van de ‘golden sixties’ ontmoette zij Jean-Louis Vanwijngaerden. Bij het dansen

voelden ze dat ze voor elkaar gemaakt waren. En dus trouwden Jean-Louis en Jacqueline in

1965. Jacqueline en Jean-Louis waren een heel hecht koppel, zacht, geduldig, en toch ook met

veel humor (zeker van Jacquelines kant uit). In dat gezin werd Johan geboren.

Naast het werk was Jacqueline een duizendpoot. Ze naaide en breide alsof het een lieve lust

was – haar eigen trouwkleed, jassen, allerhande kleding: ze draaide er haar hand niet voor om.

Vaak deed ze dat samen met een vriendin, met wie ze ook leuke uitstapjes deed of ging

winkelen. Verder gaf ze zich met veel plezier over aan het tuin-, kook of bakwerk. En

natuurlijk legde ze haar twee mannen in de watten. Ze was tevens een echte dierenvriend, het

gezin was dan ook niet compleet zonder hond(en).

Een ‘zittend gat’ was niet aan haar besteed. Als eigenlijke ontspanning gingen ze af en toe

eens naar zee.

Doorheen de jaren begon Jean-Louis wat te sukkelen met zijn gezondheid, en zorgde zij als

moederende echtgenote voor hem waarbij ze zichzelf zo goed als volledig wegcijferde. Tot hun

beider zorg te groot werd. Jean-Louis en Jacqueline gingen naar een wzc, om in november

2019 onze bewoners op de bijenkorf te zijn. Al heel snel daarna overleed Jean-Louis.

Jacqueline verhuisde dan naar het Zwaluwnest.

Ondanks haar broosheid en haar stevige beperkingen door haar gezondheid, bleef ze nog heel

lang heel gevat en konden we nog lang haar humor proeven. Hoewel het stil moeten zitten

voor haar een hele beproeving was.

We proefden evenzeer haar veerkracht. Want Jacqueline werd zwaar beperkt door haar

gezondheid. En toch vond ze een bepaalde manier om ermee om te gaan.

We zagen haar brozer en brozer worden, maar innerlijk bleef ze sterk. Heel zachtjes heeft ze

het leven neergelegd, op 10 november, bij het trouwe waken van Johan en Vanessa.
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Rotselaar was de ‘heimat’ van Angèle Moons. Daar zag ze in 1933 het levenslicht, en daar is ze

blijven wonen tot Angèle bij ons op de latjes kwam wonen. Angèle had nog het gezelschap

van haar broer …

Aan het einde van de tweede wereldoorlog ging Angèle snit en naad volgen in Wijgmaal. Maar

een van de zusters maakte haar het leven zo moeilijk, dat ze na een jaar stopte en enkele jaren

als jong meisje ging naaien. Na haar voorlopige naaicarrière legde Angèle zich haar hele leven

beroepsmatig toe op het weer doen blinken van huizen. Naast een groot gezin en het werk,

plukte Angèle in de zomer nog aardbeien en kersen om een centje bij te verdienen.

In haar jonge jaren ontmoette ze Edward Valckenaers. De liefde tussen hen beide was heel

hecht, en ze trouwden toen Angèle 21 was. In het warme gezin werden 4 jongens en 1 meisje

geboren: Daniël, Luc, Michel, Ingrid en Peter.

Moeder was, ondanks haar werk, de goede, zorgzame moeder die voor haar kinderen altijd een

veilige thuishaven was. Een moeder ook met een uitgesproken visie en mening, zodat de

structuur die ze daardoor bood, een stuk veiligheid bracht.

Op iets latere leeftijd ging Angèle naailessen volgen. Het werd een echte passie, waarbij ze met

veel plezier kleren maakte voor kinderen en kleinkinderen. Ze werd gaandeweg de drijvende

kracht achter de naaicursus van de Socialistische Vooruitziende Vrouwen.

Een na een gingen de kinderen een eigen stekje opzoeken. Het huis werd wat leger. Maar werd

met de regelmaat van de klok weer heel levendig met in totaal 14 kleinkinderen, die vele jaren

later intussen voor 9 achterkleinkinderen zorgden. Het geluk werd bruut verstoord door het

zeer plotse overlijden van haar broer Georges op 56 jaar.

Zo volgen de jaren voorbij, om stilletjes aan wat rustiger te worden. Alhoewel, haar man

Edward kreeg medische problemen, waaraan hij stierf toen hij 76 was. Angèle bleef alleen

achter. Maar liet zich niet in de hoek zetten.

Pas op heel hoge leeftijd kwam Angèle in Parel II wonen. We kenden haar hier als een ijne

vrouw, die in gesprekken liet blijken dat ze over veel dingen nadacht en een eigen mening had.

Haar sterkte en haar kracht vond ze in de band met haar kinderen. En in de mate van het

mogelijke bleef ze – zoals ze al heel haar leven gedaan had – zorgen voor medebewoners die

het nodig hadden. Meer en meer echter begonnen haar medische problemen haar serieus

parten te spelen. Eindelijk werd de Bijenkorf haar nieuwe stek op 8 augustus.Voor Angèle was

het niet eenvoudig om haar zorgende functie in te ruilen om zelf zorg te ontvangen. Maar

Angèle toonde zich tevreden en schikte zich zo goed en zo kwaad als het kon,
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naar de gegeven omstandigheden.

Op 17 november moest Angèle voor een onderzoek naar het ziekenhuis, waar ze plots

overleden is. Ze liet de bijenkorf met verstomming achter, en met pijn omdat niemand

afscheid had kunnen nemen.



16

Als oudste zoon van een gezin van 3 kinderen groeide René Elsen op in Begijnendijk. Hij

trouwde in 1953 met Victorine De Keyzer (zijn Isabelle). Hij bouwde in Langdorp een eigen huis

en mocht er samen met Victorine 4 kinderen verwelkomen.

68 jaar lang hadden ze een mooi huwelijk, een perfecte tandem, er waren wel eens woorden

maar die werden met de mantel der liefde snel weggeveegd. De laatste 30 jaar waren ze altijd

samen. Samen poetsen, samen eten maken, samen brood bakken, samen afwassen, samen op

stap, samen voor de kleinkinderen zorgen.

René is niet gespaard gebleven van verdriet en pijn. Zijn vrouw, zijn jongste zoon Ivan en

oudste zoon Carl werd hem veel te vroeg ontnomen.

De deur van moe en va stond altijd open, iedereen was welkom.

Va leefde op als de ‘klein mannen’ kwamen, hij genoot ervan ze te plagen. Hij had ook een heel

ijne humor en woordspelingen en zong geregeld oude, soms schunnige, liedjes.

Onze va was een harde werker, naast zijn vaste job aan de spoorwegen, waar hij jaren later nog

heel ier over kon vertellen, ging hij nog bij andere mensen helpen om het zijn gezin zo

comfortabel mogelijk te maken.

Naast het harde werken had hij een grote passie voor zijn tuin, alle groenten die ons moe

klaarmaakte kwamen uit de tuin van va. Daarnaast zorgde hij er ook voor dat de diepvriezers

van zijn kinderen goed waren gevuld. Geoogst, gewassen en zelfs versneden en verpakt!

De andere trots van zijn tuin waren zijn kiwi’s, zijn druiven bijna zo groot als pruimen en zijn

vijgen. Na de oogst werden ze met veel ierheid uitgedeeld aan zijn kinderen, vrienden en

buren, waar hij een heel mooie band mee had.

Na al het werk was er tijd voor een andere passie, één die hij deelde met zijn vader en dochter.

Zijn bijen! Een boterham met honing, het smaakte hem nu nog altijd!

Toen hij op pensioen ging heeft hij samen met ons moe genoten van hun vrijheid, ietsen,

wandelen, reizen. Met de kinderen gingen ze dan geregeld op stap naar zee, naar de Ardennen

of zo maar eens ‘rondrijden’. Zijn favoriete uitstap was Eurodisney in Parijs, niet voor de

attracties maar voor de sfeer.

Na het overlijden van zijn jongste zoon ging hij, samen met ons moe elke zondag naar de mis

in Scherpenheuvel om nadien een pistolet te gaan eten.4 jaar geleden heeft onze va, samen

met ons moe, zijn intrek genomen in de Bijenkorf. Hij nam deel aan de activiteiten, de

wandelingen en het kaartspel tot hij op 23 februari 2021 afscheid moest nemen van ‘zijn

Isabelle’. Hij was hiervan gebroken, het gemis was enorm. Toen hij na een paar weken zijn
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intrek mocht nemen op het Zwaluwnest vond hij daar nog rust en genoot nog van de

activiteiten, de wandelingen en het buitenleven vanachter de grote venster in de leefruimte.

Een drietal weken geleden begon het minder goed te gaan, hij raakte meer en meer verward,

viel regelmatig en vroeg heel vaak naar ons moe.

Zaterdagnacht 19 november is hij dan heel stil weggegaan.

Hij is gegaan zoals we hem allemaal kende, heel bescheiden, zonder te klagen, zonder iets te

vragen.

Va, zoals jij ieder telefoongesprek met ons afsloot: ‘Over en out!’

Christa Elsen
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Fons Bollaerts werd geboren op 17 december 1925 in Rillaar als Louis Alfons. Hij groeide op in

een groot gezin met alleen maar jongens Op zijn 14 jaar is hij mee gaan werken. Naar Wallonië

om bieten te planten en uit te steken en om het graan te gaan maaien en dorsen. Daarna ging

hij bij zijn vader werken, die werkte bij de waterleiding.

En op een dag leerde hij Maria kennen. In 1951 trouwden ze en kregen één zoon, Eddy.

Toen kreeg Fons de kans om bij de gemeente Wilsele te beginnen als kasseilegger en later als

ploegbaas. Maar in Wilsele werken betekende vroeger ook, in Wilsele wonen. En dus

verhuisden Fons en Maria als jong koppel naar Wilsele.

In hun jonge jaren gingen Fons en Maria naar de plaatselijke bals. Fons danste heel graag.

Fons was een heel vriendelijke, joviale man, die graag lachte, plezier en grapjes maakte. Maar

als er moest gewerkt worden, dan moest alles wijken en werd hij heel ernstig.

Zijn grootste hobby was werken, kasseileggen. Maar Fons hielp ook andere mensen met

allerlei klusjes: bomen zagen, krieken plukken, hout klieven, kippen slachten, witloof inzetten

en kuisen, greppels graven, pruimen plukken… Fons was altijd bezig. Zo was Fons ook heel veel

jaren vrijwilliger bij de Civiele Bescherming.

Fons was een echte lekkerbek. Hij lustte alles. Hij was ook altijd aan het smikkelen. Snoepjes,

chocolaatjes, een papje… noem maar op.

Hij lustte het liefst de keuken van Maria. Dat was ook een echte keukenprinses. Zij kon heel

lekker koken.

Hij heeft tot in de zomer van 2020 thuis gewoond en is dan met zijn Maria naar de Bijenkorf

verhuisd. Hij werd verder in de watten gelegd door Maria, en ook door het team. Maria nam

Fons, zolang hij kon, mee op de kleine interne verplaatsingen. We zagen Fons ook genieten,

van een goede frisse pint, van zijn veelvuldig bezoek, en zeker van zijn achterkleindochter Liza

May, van de zorgen en de vriendschap die hij kreeg.

Sinds eind augustus geraakte hij niet meer uit zijn bed. Alles werd op alles gezet om Fons zo

goed mogelijk te verzorgen. Het was een lange weg tot zijn overlijden op 20 november. Maar

een weg die door de ongeloolijke inzet van velen goed is verlopen.

Christa Elsen
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Flori Wierinckx verjaart op 1 januari

Liliane Broos verjaart op 9 januari

Jenny Caubergs verjaart op 20 januari

Mathilde Engels verjaart op 20 januari

Maria Carbon verjaart op 26 januari

Jenny Delauré verjaart op 4 februari

René Verheyden verjaart op 6 februari

Godelieve Dekeyser verjaart op 15 februari

Raymond Claes verjaart op 20 februari

Harry Knooren verjaart op 23 februari

Albert De Vadder verjaart op 25 februari

Joske Wierinckx verjaart op 28 februari

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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PERSONEEL

NIEUWS

Naam: Karen De Rick

Geboorteplaats en datum: Leuven, 20/12/1979

Woonplaats: Wezemaal

Hobby's: itness en zingen

Functie en dienst: zorgassistent Vlindertuin
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VERJAARDAGEN

PERSONEEL

Januari

Lamia Arabat (Bijenkorf) verjaart op 1 januari

Feven Girma Asfaw (keuken) verjaart op 2 januari

Sonia Dumon (buurtzorg) verjaart op 10 januari

Dahria Abdullah (Bloemenveld) verjaart op 11 januari

Sabrina Adams (Convent) verjaart op 19 januari

Ine Smidts (Mezenhof) verjaart op 27 januari

Snur Abdulla (Vlindertuin) verjaart op 28 januari
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Februari

Fatim Buyuk (Zwaluwnest) verjaart op 2 februari

Veerle De Craen (Bloemenveld) verjaart op 9 februari

Ann Mortier (Bloemenveld) verjaart op 11 februari

Veerle Frère (Convent) verjaart op 13 februari

Mia Bollens (administratie) verjaart op 14 februari

Caroline Hoeterickx (Bijenkorf) verjaart op 26 februari

Jan Jambé (technische dienst) verjaart op 28 februari



24

Geboortes

We nemen afscheid van:

Sophie Conings

Zij ging uit dienst en gingen elders aan de slag.

Uit dienst

Op 29/11/2022 werd Dorien Storms de iere mama van een meisje dat de naam Linne kreeg.

Van harte proiciat met jullie dochtertje!
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PASTORAAL

HOEKJE

NOG

Daarnet spurtte ik, gevolgd door een collega, de trap op, twee treden tegelijk.

“Amai, dat kunt gij NOG goed”, kreeg ik te horen, waarop een bulderlach volgde

Het was als plagerijtje bedoeld. Wat bij mij ook een bulderlach ontlokte.

Maar ik kon het toch niet laten haar plagerig van antwoord te dienen. Want…

NOG

Het is zo’n venijnig woordje.

Het betekent volgens mij dat de ander op dat vlak verwacht dat je iets binnenkort niet meer

kunt, of dat de verwachting niet al te hoog ligt.

Herken je het?

“Dat kun je NOG goed onthouden”

wil dan naar mijn aanvoelen zeggen:

“Ik verwacht dat je geheugen niet geweldig is,

maar zie, je kunt dat toch NOG”

(zolang het NOG duurt).

Opa is NOG goed.

Dan wordt het stilaan tijd om zijn uitvaart te plannen

denk ik dan, want de verwachtingen zijn niet al te lang meer.

Daarom een voorstel:

wie het woord NOG gebruikt,

geeft een halve euro aan een NOG op te richten solidariteitsfonds.

De eerste halve euro ligt al klaar.
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2023, het jaar van een nieuwe pandemie!

Laten we in 2023 voor een nieuwe pandemie gaan.

Niet dat ik smeek om een of ander venijnig beestje

dat ons ‘in ons kot’ houdt.

Wel een pandemie van wereldwijde verbondenheid

die alleen maar het beste wil voor mens en natuur,

en waarvoor we ‘uit ons kot’ komen..

Dan stopt Poetin per direct met zijn waanzinnige oorlog.

Dan worden verkrachtende en plunderende soldaten in Oost-Congo,

en op veel andere plaatsen,

weer gewone huisvaders die naast hun werk ook nog vrijwilligerswerk doen.

Dan verkopen de ayatholla’s in Iran geen wapens meer,

en jagen ze hun eigen bevolking niet meer de dood in,

zogezegd omwille van Allah.

Dan is er geen ruzie meer in families omwille van centen of wat dan ook.

Dan verdwijnt het begrip armoede in al zijn gedaanten

in de geschiedenisboeken.

Want er is wereldwijd meer dan genoeg voor iedereen

als we goed verdelen en niet te gek doen.

Ach, ik vrees dat die pandemie niet zal plaatsvinden.

Maar we kunnen alvast, jij en ik, uitbraken zijn

van de diepste honger van mensen.

De diepste honger

naar zin en betekenis,

naar rust en vrede,

naar een goed leven voor iedereen.

We maken het hier en nu zoveel als mogelijk waar.

Het blijft een boeiende uitdaging

Een ijn 2023!
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ACTIVITEITEN

Spinnensoep 31 oktober
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Modeshow 21 november
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Avondconcert 23 november
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Feestnamiddag 24 november
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Sinterklaas 3 december
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Vrijwilligerscafetaria 5 december
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Kerstmarkt 17 december
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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 9 januari houden we een spelnamiddag in de Koepel.

Op donderdag 12 januari Nieuwjaarsdrink in de Koepel vanaf 14u.

Op maandag 23 januari blikken we in de Koepel terug op het jaar 2022..

Op dinsdag 24 januari gaat er om 18u een avondconcert door in de Koepel.

Op maandag 30 januari kunnen de jarigen van de maand hun verjaardag
komen vieren in de Koepel vanaf 14u30.

Op maandag 6 februari kunnen de bewoners van Bloemenveld en Bijenkorf
genieten van een verwennamiddag.

Op dinsdag 7 februari kunnen de bewoners van Mezenhof en Zwaluwnest
genieten van een verwennamiddag.

Op maandag 13 februari houden we een spelnamiddag in de Koepel.

Op dinsdag 14 februari kunnen de koppels genieten van een lekkere
Valentijnslunch.
In de namiddag trakteren Raymond en Peter ons weer op een muzikale
namiddag in de Koepel.

Op maandag 20 februari worden er in de namiddag schoenen verkocht in de
Koepel.

Op donderdag 23 februari komt de carnavalstoet in de namiddag rond in huis.

Op maandag 27 februari kunnen de jarigen van de maand hun verjaardag
komen vieren in de Koepel vanaf 14u30.
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FIJN OM TE

WETEN

Op 16 januari wordt ons Buurtzorghuis in gebruik genomen. Het Buurtzorghuis is in de eerste

plaats een ontmoetingsplaats. Iedereen is welkom aan de trendy kofiebar. In het

dienstencentrum worden activiteiten en vormingen georganiseerd. Maar er is ook plaats voor

het buurtrestaurant of bijvoorbeeld de consulten van een psycholoog. Verder vinden we in het

Buurtzorghuis ook het dagverzorgingscentrum. Dagelijks komen er een twintigtal kwetsbare

oudere mensen hun dag op een leuke manier doorbrengen. Op het gelijkvloers is er ook een

gloednieuw kapsalon geïnstalleerd. Dit kapsalon is voor de bewoners van het

woonzorgcentrum, dagcentrum en kort verblijf.

Het Buurtzorghuis is ook de thuis van het trajectteam en het thuisverplegingsteam.

Op het eerste verdiep vinden we dan het kort verblijf. Er is plaats voor 10 personen. 5 plaatsen

voor een gewoon kort verblijf, maar ook 5 plaatsen oriënterend kort verblijf. Dit betekent dat

we, bijvoorbeeld voor mensen die van het ziekenhuis komen of thuis vanuit een crisissituatie,

samen op zoek gaan om de best mogelijke oplossing van wonen en zorg te vinden.

Belangrijk om te vermelden is ook onze tweepersoonskamer met een tweepersoonsbed. Dit

kan gebruikt worden voor koppels die nog thuis wonen en samen op kort verblijf wensen te

komen. Maar kan ook gebruikt worden voor één van onze bewoners die er nog eens voor een

korte periode samen met hun thuisverblijvende partner wensen te verblijven.

Voor al uw vragen kan u alle weekdagen van 8u30 tot 17u terecht bij het trajectteam op het

nummer 016/316900. U kan hen ook mailen op buurtzorg.holsbeek@zusters-berlaar.be

Opening Buurtzorghuis
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KRUISWOORD-

RAADSEL



48

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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Jantje gaat met zijn hond naar de dierenarts.

Na het dier vluchtig te hebben onderzocht, roept de arts Jantje in zijn kantoor.

Arts: "Dit dier heeft maar 1 poot!"

Jantje: "Ik heb die zo gekregen."

Arts: "En hij heeft maar 2 tanden."

Jantje: "Ik heb die zo gekregen."

Arts: "En zijn staart is af en hij is gecastreerd!"

Jantje: "Ik heb die zo gekregen."

Arts: "Ik zal je hond moeten afmaken."

Jantje: "Da's goe, en hij vertrekt."

Een paar dagen later krijgt de dierenarts een telefoontje van Jantje: "Zeg dokter, is mijn

hond al af?"

DE MOPPEN-

TROMMEL

Een familie kanibalen houdt een gezellig feestje thuis.

Grootmoeder staat in de keuken een mens te braden op traditionele wijze.

Eén van de kinderen vraagt: "Oma, welk mens heb je deze keer klaargemaakt?"

De grootmoeder antwoordt: "We eten deze keer gebakken Antwerpenaar"

Waarop de kinderen allemaal tegelijk roepen: "Ik wil de nek!!! Ik wil de nek!!!"
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2 kamelen (vader en zoon) staan naast elkaar.

Zegt de zoon: paaaa.

Vader: ja zoon.

Zoon: waarom hebben wij zo van die lange poten?

Vader: wel zoon dat is voor in de woestijn zodat we niet in het zand zouden zakken.

Zoon: ah ja.

De zoon denkt nog eens na en na 10 minuten:

Zoon: paaaaaaaaaa.

Vader: ja zoon.

Zoon: waarom hebben wij 2 bulten op onze rug?

Vader: wel zoon dat is ook voor in de woestijn, dat dient voor de mensen zodat die niet

van onze rug zouden vallen.

Zoon: ah ja.

Weer 10 minuten later:

Zoon: paaaaaaa.

Vader: ja zoon?

Zoon: waarom hebben wij zo van die lange wimpers?

Vader: wel zoon, dat is ook al voor in de woestijn zodat wij geen zand in onze ogen zouden

krijgen.

Zoon: ah ja.

Na een half uur denken :

Zoon: paaaaaaaa.

Vader: ja zoon?

Zoon: waarom is dat allemaal voor in de woestijn als wij hier toch maar in Planckendael

staan?



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!


