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Voorwoord

CONTACTGEGEVENS

soie.loos@zusters-berlaar.be

016/49.86.54

Beste bewoner, familie, ...

In deze editie mogen we weer een heel deel

nieuwe bewoners verwelkomen, jammer genoeg

nemen we dan ook wel afscheid van heel wat

mensen.

We kijken terug volop uit naar de lente die er zit

aan te komen, alsook naar de vele activiteiten die

gepland staan in maart en april.

Natuurlijk zijn er ook weer heel wat foto's te

bewonderen van de voorbije activiteiten.

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 Vastenavondt

Geboren op: 09/07/1958

Afkomstig van: Haacht

Datum opname: 12/01/2023

Woongroep en kamer: Bijenkorf kamer 02

BEWONERS

NIEUWS

Naam: Jean Marie Vanackere

Geboren op: 25/09/1938

Afkomstig van: Herent

Datum opname: 16/01/2023

Woongroep en kamer: Vlindertuin kamer 07

Naam: Josée Heroes

Geboren op: 19/04/1942

Afkomstig van: Kessel-Lo

Datum opname: 02/01/2023

Woongroep en kamer: Bloemenveld kamer 31
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Naam: Johan Bossant

Geboren op: 23/06/1943

Afkomstig van: Zaventem

Datum opname: 26/01/2023

Woongroep en kamer: Vlindertuin kamer 10

Naam: Margaretha (Greta) Vandeboel

Geboren op: 16/08/1932

Afkomstig van: Holsbeek

Datum opname: 27/01/2023

Woongroep en kamer: Bloemenveld kamer 30

Naam: Yvette Vanderheyden

Geboren op: 24/05/1945

Afkomstig van: Kessel-Lo

Datum opname: 17/01/2023

Woongroep en kamer: Vlindertuin kamer 21
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Naam: Maria Sente

Geboren op: 05/07/1935

Afkomstig van: Holsbeek

Datum opname: 31/01/2023

Woongroep en kamer: Zwaluwnest kamer 104

Naam: Denise Vanderheyde

Geboren op: 208/09/1939

Afkomstig van: Leuven

Datum opname: 08/02/2023

Woongroep en kamer: Bloemenveld kamer 31
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VERJAARDAGEN

BEWONERS

VERJAARDAGEN

BEWONERS

Maart

2 maart Justine Pironet 89 jaar Zwaluwnest

10 maart Marcel Van Meerbeek 88 jaar Zwaluwnest

13 maart Jeanne Boulanger 92 jaar Vlindertuin

19 maart Nancy Boulanger 90 jaar Vlindertuin

27 maart Jeroom Romont 97 jaar Mezenhof

28 maart Odette Osaer 95 jaar Mezenhof

28 maart Fons Van Roie 75 jaar Zwaluwnest

31 maart Wiske Brullemans 99 jaar Mezenhof
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April

2 april Gaston Roelandts 87 jaar Bijenkorf

5 april Marcel Verdeyen 94 jaar Bloemenveld

7 april Jeanette Vandamme 89 jaar Mezenhof

9 april Maria Sterckx 85 jaar Bloemenveld
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OVERLEDEN

BEWONERS

Jan Michiels
Albertine Willems
Francine Morren

Ivonne Verbraeken
Rachel Smets

Germaine Struyf
Yvonne Pauwels
Jules Van Uytven

Irène Matthijs
Maria Verdeyen
Simonne Wijns

Frans Meynaerts

Met grote bewondering en dankbaarheid
voor wie hij/zij voor ons was, nemen wij met

droefheid afscheid van
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Jan was door iedereen graag gezien. Hij was de oogappel van moe en van de 5 zussen.

Hij heeft vele jaren in een beschutte werkplaats gewerkt. Hij ging met plezier werken.

Familiefeesten en zijn verjaardag waren voor hem heel belangrijk: dan kwam de familie bij

elkaar.

Jan kon enorm genieten van een glaasje Meerdaal en een lekker stuk lattekestaart met

abrikozen.

Samen met Freddy ging Jan regelmatig naar de fanfare. Thuis was Jan de dirigent als de

fanfaremuziek opstond.

Freddy kwam elke dag langs voor een babbeltje met Jan.

Jan was ook grote supporter van de voetbal, vooral de ladies van Wezemael maar ook van club

Brugge.

Met Wim is hij zelfs een match gaan kijken in Brugge.

Een bezoek aan zijn nicht Maria stond vaak in zijn agenda.

Zijn grote hobby was zich in stilte bezighouden met het knippen van prentjes uit allerlei

tijdschriften.

Hij legde ze mooi in stapeltjes op elkaar. Dozen vol.

De laatste jaren ging het wat minder goed met zijn gezondheid.

Marie, Nine en Gustave waren dagelijks in de weer voor Jan.

Na revalidatie van een heupbreuk werd woonzorgcentrum Sint Margaretha in Holsbeek zijn

nieuwe thuis.

We zijn Pieter, zijn team en de medebewoners van de Bijenkorf zeer dankbaar voor de goede

zorgen en de genegenheid naar Jan toe.

Jan laat een leegte na in onze familie.

Onze harten zijn vervuld met verdriet. Het is een troost dat hij nu bij Moe en Va is.

(De familie van Jan)
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Wijgmaal, 1931. In het gezin Willems wordt een dochter geboren die de naam Albertine krijgt.

Ze heeft het gezelschap van haar twee jaar oudere zus.

In de tweede wereldoorlog vlucht het gezin naar Frankrijk. Toen Albertine enkele jaren

geleden naar de ronde van Frankrijk keek, zag ze plots het dorp waar ze als kind verbleef. Het

deed haar herinneringen oprakelen. Fijne herinneringen, ondanks een onzalige oorlogstijd. Ook

de herinnering dat ze vaak last had van pijn en de andere kinderen niet kon volgen als die

gingen wandelen of een spel spelen, kwam boven. De pijn die ze bij momenten toen al had,

evenzeer als haar leeuwenmoed, zouden meer en meer een rode draad door haar leven

worden.

Zoals vele jonge meisjes volgde Albertine snit en naad, en werd ze naaister. In ‘het

uitgangsleven’ van die tijd ontmoette ze Paul Binon. Ze trouwden in 1951, en kregen al snel

nadien hun dochter Viviane. Albertine bleef thuis om er voor Viviane te zijn, als veilige

thuishaven, als moeder, als steun en toeverlaat. Daarnaast hield Albertine van ilm en muziek.

Toen haar ouders zorgen nodig hadden, vulde Albertine die noden genereus in, ondanks haar

eigen gezondheid die niet in prima conditie was.

In 2005 moest Albertine afscheid nemen van haar geliefde Paul. Enkele jaren later verhuisde

Albertine naar het Mezenhof. Ze genoot van activiteiten zoals o.a. de geheugentraining . Op het

terras proiteerde ze vroeger van het zonnetje . Vaak vertelde ze hoe lekker het eten er was.

Ze voelde zich eigenlijk wel thuis in St.-Margaretha .

De eerste jaren dat ze in het rusthuis verbleef , maakte ze regelmatig lange wandelingen in de

rolstoel met haar dochter en schoonzoon Haar bewegingsvrijheid ging doorheen de jaren nog

meer sterk bergaf, hoe hard ze ook bleef oefenen met de kiné. Pijn werd haar onafscheidelijke

vervelende vriend. Bewonderenswaardig was het hoe ze doorheen alles toch de moed behield,

de wil had om stapoefeningen te blijven doen ondanks haar ernstig fysieke beperkingen, open

van geest te blijven terwijl pijn en heel ernstige beperkingen zoveel mogelijkheden afsloot.

Haar levenswil had alles te maken met haar band met Viviane. En ze vond ook heel wat kracht

in haar geloof.

De laatste weken sliep Albertine meer en meer, en werd het moeilijker en moeilijker om haar

te verstaan. Toch is Albertine nog heel plots overleden op 20 december.
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Het is ongeveer al twee maanden geleden dat Francine Morren ons verlaten heeft. Dat heeft

iedereen wel gemerkt in het Woonzorgcentrum, want haar aanwezigheid was opmerkelijk

door het sociale contact dat Francine maakte met mensen om haar heen.

Moest het kunnen, was zij de eerste die voor iedere bewoner zou zorgen. Ze kende het

centrum, dat haar ‘thuis’ werd, al sinds een paar jaren en ze voelde haar veilig op die plek.

Even pauzeren en genieten in de koepel was een groot plezier voor haar. Francine hield van

mensen aanspreken en was geïnteresseerd in andere culturen. Passeren langs de twee

parkietjes aan de ingang naast de koepel kon ook nooit zonder ze te begroeten.

Rechtvaardigheid stond op de eerste plaats. Francine had een groot hart voor iedereen, vooral

voor de zwaksten en de kinderen.

Want Francine had lef. Toen ze als begeleidster in de naschoolse opvang voelde dat kinderen

op een andere, betere manier onthaald konden worden, stichtte ze in 1995 zelf ‘het

kinderhofje’ in de Leuvense binnenstad. Een plek waar kleuters en lagere schoolkinderen een

warme thuis vinden, op hun maat. Francine was tot op hoge leeftijd heel erg betrokken op

haar (vierde) ‘kindje’. Want deze creatieve en ondernemende duizendpoot was ook moeder

van Ann, Ludo en Esther. En ze was de vrouw van Fred, die trouw elke dag kwam en zorgde

voor aangenaam gezelschap.

Francine was altijd wel te vinden voor een ijne babbel, waarbij ze loyaal-kritisch haar blik kon

laten gaan over onze werking en hoe ze zich voelde. Zo hield ze ons ook bij de les.

Als ondernemende, en tot voor enkele jaren zeer actieve vrouw, begon het gebrek aan

zelfstandigheid en het gebrek aan uitzicht op verbetering van haar toestand heel zwaar te

wegen. Half december ging de gezondheid van Francine snel achteruit, om haar leven op 22

december neer te leggen.
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Op 7 januari overleed Ivonne Verbraeken in de Vlindertuin. In de volgende mooie

afscheidstekst blikt Ilse, een van haar nichten, terug op Ivonne.

Lieve Tante Zon,

Toen ik wat jonger was, beeldde ik me wel eens in: wat als Tante er ooit niet meer is? Ik vond

dat toen onmogelijk, me inbeelden dat je er niet meer zou zijn. De laatste jaren nam jouw leven

echter een andere wending.

Na jaren van zorg voor anderen en een bezige bij te zijn, kon je genieten van de kwalitatieve

aanpak op maat in het rusthuis van Holsbeek. Eerst in een latje waar je de ruimte kreeg om

afscheid te nemen van je iere zelfstandigheid. Wat later verhuisde je intern en liet je de zorg

los om stilletjes weg te glijden uit dit aardse leven. Je bent nu verenigd met Nonkel Roger en

Christine [haar enig kind dat na enkele maanden overleed] en daar zal je zeker en vast die rol

van zorgende, liefhebbende, koesterende madame verder zetten.

Ik ben zo één van die gelukzakken die naast haar twee echte grootmoeders de eer heeft gehad

om er nog ééntje bovenop cadeau te krijgen . Jij, tante Ivonne, plakte met je volle zak liefde,

elk gaatje dicht.

Reeds lang voor de boerinnenbond de therapeutische invloed van het bloemschikken had

ontdekt, nam je ons mee in je kelder om ons in te wijden in je wondere wereld van

bloemstukjes en andere creatieve projecten. Ondertussen mochten we als de meest verwende

jonge snaken letterlijk en iguurlijk proeven van jullie prachtige tuin vol lekkers. Frambozen,

rode bessen, aardbeien, appels en peren...Wij waren de koning te rijk als we na school bij jou en

Nonkel mochten komen genieten. Was je niet aan de waggel in de wasplaats, zo noemde je je

atelier, dan konden we je wel vinden in de keuken. Altijd wel een cake, wafels of een taart in de

aanslag voor als er 1 van je vele kinderen onverwacht kwam binnen walsen. Want zo ging dat

in de Sneppenstraat 37. Je was je hele leven lang voor iedereen tante Ivonne. Maar je was

vooral je hele leven lang voor iedereen een mama. Je had zoveel moeder in je en kon die

drang om te moederen na het verlies van je eigen Christientje ombuigen naar massa's van

liefde voor ons en voor zoveel anderen in Vlierbeek en omstreken. Jouw huis was altijd ons

huis, jouw hart was altijd vol. Rust zacht Tante Ivonne.
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Met vier meisjes waren ze, in het gezin Smets in Kortrijk-Dutsel. Rachel was één van de vier,

geboren in 1929. Er werd thuis veel gezongen – iets waar we hier de vruchten van plukten.

Rachel was een sterke in wiskunde en talen. Maar in die tijd hadden meisjes niet zoveel kansen

om hun schoolse loopbaan goed te ontwikkelen. Dus ging ze tot 17 jaar naar school, en leerde ze

de knepen van de wolbewerking. Uiteindelijk heeft ze daar niet zoveel mee gedaan. Rachel

werkte een tijd als verkoopster van horloges en aan de band bij Philips. Maar na haar huwelijk in

1949 met Joris Vits en de geboorte van hun dochter Greet, stopte haar werk buitenshuis, zoals

bij veel vrouwen in die tijd.

Greet erfde de talenten voor wiskunde en talen van haar moeder. Het leven lachte haar toe, het

huwelijk met Paul Frooninckx was gepland. Maar… een vuile kanker maakte een eind aan haar

beloftevolle leven. Een diepe wonde die Joris en Rachel tot hun dood meedroegen. Maar

gelukkig bleef de band met Paul, en later met diens echtgenote Yvette, zeer hecht. Tot op de

laatste dag hebben Paul en Yvette voor Joris en Rachel gezorgd alsof zij hun eigen ouders

waren.

Zo gingen de jaren in alle eenvoud voorbij. Tot Joris en Rachel in 2017 onze bewoners werden

op de Bijenkorf. Joris zorgde met heel veel liefde en betrokkenheid voor Rachel, die toen al veel

van haar herinneringen net iets te ver opborg. Nog datzelfde jaar werd bij Joris kanker

vastgesteld. De ziekte verliep razendsnel, en Joris overleed al snel na de diagnose. Daardoor

verhuisde Rachel naar de Vlindertuin.

Daar bracht Rachel licht. Ze kon zeer raak en gevat antwoorden. Ze had niet veel nodig om met

humor uit de hoek te komen. En er was niet veel nodig om haar aan het zingen te krijgen.

Genieten deed ze van persoonlijke aandacht, en van de heel regelmatige bezoeken van Paul en

Yvette. Zo gingen ook hier de jaren voorbij.

Eind vorig jaar ging haar gezondheidstoestand versneld achteruit. Op 9 januari heeft Rachel het

leven zachtjes neergelegd.



15

91 jaar geleden, in 1932 werd Germaine Struyf in Korbeek-Lo geboren. Ze was de oudste van

4 kinderen. Na de lagere school volgde ze snit en naad in Leuven. Liefst was ze vroedvrouw

geworden, had ook graag Frans geleerd, het mocht echter niet zijn. Germaine werkte een tijdje

als retoucheuse in een kledingzaak in Leuven, haar handigheid kwam later nog goed van pas.

Al vlug ging haar hart wat sneller slaan voor Karel Coleman, afkomstig uit Wetteren. Hij was

een militair gekazerneerd in Leuven. Germaine trouwde op 21-jarige leeftijd.

Toen de eerste dochter Kris geboren werd bleef Germaine thuis en nam ze nog veel

thuisnaaiwerk aan. Ze maakte ook prachtige kleding, eigen creaties voor haar en de kinderen.

Het jonge gezin werd vervolledigd met Monique en Roland. Ze gaf haar kinderen een opvoeding

met goede normen en waarden waar ze later zelf terecht kon van genieten. Charel want zo

was de roepnaam van Karel, was regelmatig weg voor 2 weken op manoeuvres. Niet

gemakkelijk voor Germaine, ze was niet graag alleen maar ze was een vaste rots in de branding

voor haar kinderen. Na enkele tijdelijke adressen in Leuven verhuisden ze in 1958 naar Wilsele.

De tuin kon op Germaines aandacht rekenen, groenten kweken, deze steriliseren en van het

fruit conituur maken. Ontspanning was er ook, Charel die mondharmonica speelde en

Germaine die mooie deuntjes loot tijdens het huishouden. Samen gingen ze vaak in het

weekend wandelen. Germaine werd lid van ‘de vrouwengilde’ en van een wandelclub. Ook

waren er enkele mooie reizen naar het buitenland, met de vakantiekampen van het leger, de

parochie en de kinderen. Ook de uitstapje met de broers, zus en schoonfamilie.

In de jaren 1990 kreeg Charel te horen dat hij kanker had. Germaine heeft met haar gekende

warme zorg haar man bijgestaan tot hij in 1996 thuis overleed, ze was 64 jaar, wat jong was en

weduwe bleef. De kleinkinderen Inge en Pieter konden alle dagen genieten van Germaine

“bobonne” haar liefde en zorg. En ja achterkleinkinderen volgden er ook. Jaren later kon

Germaine zelf rekenen op de zorg van haar kinderen, waardoor ze tot op 86-jarige leeftijd

thuis kon blijven wonen. Net voor Kerstmis 2018, werd ze onze nieuwe bewoonster van de

Vlindertuin. Hier kenden we haar als een ijne heel rustige vrouw welke genoot van de

dagelijkse bezoekjes van haar kinderen. Haar levensvreugde bleef, gevatte humor en

dankbaarheid . Haar gezondheid nam de laatste dagen af, toch waren er met de zorgkundigen

en de kinderen nog liefdevolle bewuste momenten. Onverwacht heeft Germaine het leven

neergelegd op 14 december.



16

Het landelijke Sint-Pieters-Rode kreeg in de zomer van 1932 een nieuwe inwoonster bij,

die luisterde naar de naam Yvonne Pauwels. Een heel gewoon, lief kind. Dat na de oorlog

een jongeman uit Kortrijk-Dutsel ontmoette met wie het direct klikte: Constant De

Wyngaert. Op 22-jarige leeftijd trouwde Yvonne met ‘haar’ Constant. Yvonne poetste aan

de universiteit, waar ook Constant aan de slag was. Dat bleef ze doen tot de vijf kinderen

kwamen: Geert, Nicole, Jefke, Marion en Patrick. Yvonne werd voltijds huisvrouw om alles

in goede banen te leiden, met haar gekende, lieve, rustige zelve. Toch werden Yvonne en

Constant niet gespaard. Veel te kort na hun geboorte moesten ze afscheid nemen van

Jefke en Marion. Als koppel bleven Yvonne en Constant sterk om dit intense verlies samen

te dragen.

Ook Yvonne zelf werd niet gespaard in haar gezondheid. Zozeer zelfs dat reeds rond haar

zestigste de rolstoel haar vervelende vriend werd. Toch bleef Yvonne de zachtheid en de

rust zelve. En was Constant haar beschermengel, tot op heel hoge leeftijd. Toen het voor

hem echt niet meer mogelijk was om haar thuis te blijven ondersteunen, kwam Constant

haar elke dag ondersteunen en nabij zijn in haar nieuwe woonst, bij ons op het Mezenhof.

We schrijven dan juli 2020. Hier kenden we Yvonne als een heel stille maar zachte, lieve

vrouw die het woord ‘klagen’ niet kende. Een jaar later kwam Constant haar vervoegen in

het zorglatje op het zwaluwnest. We zagen Yvonne genieten van de kleine uitstapjes in en

rond ons huis, en van het eten en het kaarten in de koepel.

We zagen ook dat Yvonnes gezondheidstoestand stilaan verminderde. Maar toch heeft

haar overlijden op 21 december ons nog verrast.
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Onze kranige duizendpoot Jules Van Uytven was de tweede in het landbouwersgezin Van

Uytven uit Nieuwrode. Sylvain, Maurice en Ida vulden het gezin aan. Jules werd daar iets meer

dan 100 jaar geleden geboren. We kunnen ons gerust voorstellen dat Jules al vroeg mocht of

moest meehelpen op de boerderij, zoals dat toen ging. Hij verwisselde op 14 jaar de

schoolbanken voor het werk. Als jongere nam hij de moedige beslissing en het grote risico om

in het verzet te gaan tegen de bezetter. Zijn deel van de strijd voor vrijheid en mensenrechten

is hij gelukkig heelhuids doorgekomen. Kort na de oorlog lachte het leven hem toe, met ‘zijn’

Leonie, met wie hij in 1948 trouwde. Hun gezin had plaats voor André en René. Later kwamen

er nog kleinkinderen – Liesbeth, Nico en Vincent, en nog later achterkleinkinderen.

Jules was heel blij toen wij de 100ste verjaardag vierden waarop de achterkleinzoon Lasse

aanwezig was van uit het verre Zweden.

Doorheen zijn leven heeft onze handige Jules heel wat verschillende jobs uitgeoefend:

metser-diender, seizoensarbeider, fabrieksarbeider, werken aan de gemeente, klusjesman op

een school, kasseien leggen. Jules vond zo’n afwisseling leuk. Huishouden was niet aan hem

besteed, maar het buitenwerk des te meer. Hoewel: overheerlijk waren de biscuits die hij

bakte voor elke verjaardag en voor elk feest. Daar kon niemand aan tippen.

Jules’ leven was niet alleen maar ijn. Leonie werd op 70-jarige leeftijd ernstig ziek en

overleed op 73 jaar. En hun zoon André verongelukte in het Afrikaanse land Ghana. Zware

klappen die Jules met waardigheid droeg.

Jules was gezegend met een bijzonder goede gezondheid. Tot zijn 98 reed hij met de iets, en

een jaar later pas zette hij het tuingereedschap deinitief aan de kant. Hij kwam een paar

weken op kortverblijf op het zwaluwnest, en na een verblijf elders werd het bloemenveld zijn

nieuwe woonst vanaf 14 januari 2021.

Hier kenden we Jules als een heel tevreden man. Het leuke was dat hij dat ook benoemde.

‘Even’ bij Jules binnenspringen was er niet bij: de vele boeiende verhalen maakten een snel

‘binnen en buiten’ niet eenvoudig. Ook het speelse had hij bewaard, getuige zijn plezier met de

waterspelletjes in de zomer.

Begin dit jaar moest Jules even naar het ziekenhuis. Hoewel zijn gezondheid heel stilletjes

achteruitging, kwam zijn overlijden op 17 januari toch heel onverwacht.



18

5 kinderen telde het gezin Matthijs uit Kortrijk-Dutsel, toen Irène in 1927 geboren werd.

Nadien kreeg ze nog een kleiner zusje Jacqueline. Geloof werd zoals in vele gezinnen met

de paplepel meegegeven. En net zoals voor zovelen bleef geloven voor Irène haar hele leven

lang een stevig houvast in voor- en tegenspoed.

De kleine Irène ging naar school, tot het uitbreken van de tweede wereldoorlog een einde

maakte aan haar verdere studies. Intussen was er naast het onbezorgde kinderleven het

werk op kinderniveau, zoals dat vroeger ook ging.

Als jonge vrouw volgde Irène de trek naar de grootstad Brussel, waar werk was. Irène ging

50 jaar lang in Overijse wonen, om te werken in Brussel, bij Bayer. Tijdens haar vakanties

was tante Irène altijd wel te vinden om bij haar broers en zussen bij te springen waar nodig,

vooral in de zorg voor de kinderen. Later ging ze samen met haar zus Jacqueline en haar

man Jozef af en toe met vakantie. Maar ook alleen trok ze erop uit, vooral naar Spanje en

Oostenrijk.

Irène bleef ongehuwd, maar verzorgde de banden met haar broers en zussen goed. Naast

het werk en de hulp in de familie, hield Irène van koken, poetsen, tuinieren, lezen, wandelen

en kaarten.

Enkele jaren na haar pensioen kwam Irène dichter bij haar geboortegrond wonen, in

Rotselaar. Daar heeft ze nog vele jaren gelukkig doorgebracht. Op haar 92ste werd Irène

onze gast in het Convent, waar ze opviel door haar zorg voor anderen. Op het einde van

datzelfde jaar 2019 werd haar kamer op het Mezenhof haar nieuwe woonst. We kenden

Irène als een iere vrouw die genoot van de rust van haar kamer, en die haar vroegere sport

beoefende: wandelen – zij het met haar rollator. Zelfs toen haar ademhaling het haar weer

wat lastig maakte, probeerde ze toch te wandelen. Dat ze haar familie koesterde, konden

we zien aan de vele foto’s die op haar kast en vensterbank stonden. Maar omgekeerd werd

ze hard in de watten gelegd door haar nog enig levende zus Jacqueline, die veel op bezoek

kwam en alles voor haar deed.

Irène was op vrijdagmiddag steevast in de eucharistieviering te vinden, waar ze tot op het

laatst, en vaak ondanks haar afhankelijkheid van extra zuurstof, genoot om mee te zingen.

Doorheen haar verblijf hier, werd Irène brozer en brozer. Een val met bijhorende breuk

begin januari deed haar gezondheid nog meer achteruit gaan. Op 25 januari is Irène in alle

rust overleden.
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Simonne Wijns: onze mama, schoonmoeder, oma, ons ‘Simonneke’, geboren en getogen in

Merchtem, Vlaams-Brabant, in 1940, aan het begin van tweede wereldoorlog.

Je zou het niet hebben aanvaard als we je een ‘uitzonderlijke’ vrouw zouden noemen. Daarvoor

was je te bescheiden…en toch was je dat! Uitzonderlijk omdat je zonder te klagen vele waters hebt

doorzwommen, een leven met heel wat obstakels. Je hebt altijd om anderen gegeven voordat je

om jezelf gaf. Zover dat je er zelf bijna aan onderdoor ging, ziek bent geweest, -soms wel heel

lang-, maar steeds opnieuw opveerde. Als een nog sterkere vrouw, klaar voor een nieuwe

uitdaging in je gezin.

Je zorgde voor dat kleine extra, zeg maar verwennen. Het eten stond klaar als de kinderen thuis

kwamen. Het extra zakgeld voor je zoon Rudy op kot. Rudy’s was en plas, als het voor hem een

beetje moeilijk was. Het huiswerk Frans van je zoon Dany, toen hij het allemaal niet goed begreep.

De jaarlijkse Merchtem kermis met de kleinkinderen, een hele week verwend door oma en opa.

Ah ja, die dierenliefde: de honden Rik en Hercule, de katten Prutske 1, Prutske 2, het was jij die ze

binnenbracht in het gezin, het was jij die ze verzorgde.

Na de dood van haar echtgenoot in 2008, na 3 intense jaren van zijn terminale ziekte ALS, het

aanvaarden van zijn fysiek aftakelen en de voortdurende zorg werd het moeilijk.

Verschrikkelijk moeilijk, je was moe, je had nood aan rust, aan herstel.

We hoopten dat je stressvol leven eindelijk stopte, dat je kon zorgen voor jezelf, tijd nemen voor

jezelf. Je genoot van muziek, MENT TV, er was tijd om te lezen. Je band met je zus Mariette, ze

woonde vlakbij na de verhuis naar het appartement. Jullie wekelijkse markt uitstapjes. De

telefoontjes van Lea, de nicht waarmee je opgroeide. Bij Simonne was iedereen welkom, familie

en vrienden brachten je wel eens een bezoekje..

Maar stilaan werd het anders… Je begon te vergeten, we begrepen niet altijd je doen en laten. Het

werd duidelijk, de diagnose kwam: dementie!

We probeerde je zoveel mogelijk te helpen. De dagelijkse hulp van Mariette, haar echtgenoot

Cornel en de huishulp Marina was nodig, maar bleek niet meer voldoende.
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In 2016 verhuisde je naar het woonzorgcentrum Sint-Margaretha in Holsbeek, waar je met

warmte, liefde en genegenheid opgevangen en verzorgd werd. Je was dichtbij je zoon Dany en

zijn vrouw Els en de kleinkinderen. Het deed je zoveel plezier zo dicht bij ons te zijn. Het was zo

moeilijk Merchtem en de grote familie achter te laten, maar je begreep waarom.

Eindelijk vond je jouw rust, je vergat jouw zorgen en stress van het intense leven, je bleef het

mooie zien in het leven; er kwam een glimlach bij een mooi liedje, mooie foto, een kindje op

TV, een lief hondje of een poes. Jouw kennis van de Vlaamse liedjes vergat je niet, je ging

zingend uit het leven. Je bent altijd jezelf gebleven; de zachte, lieve, brave mama.

We zullen je missen Simonneke, Mama, Schoonmama, Oma
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Nieuwrode, de dag na Onze Lieve Vrouw hemelvaart 1935. Frans Meynaerts komt de

wereld begroeten. Een mooie wereld. Maar eentje die soms ook ongenadig is. Want Frans is

nog maar zeven maand wanneer zijn vader sterft. De kostwinner en steunpilaar van het

gezin. Moeder hertrouwt enige jaren later, en niet veel later krijgt Frans het gezelschap van

zijn halfzus Francine. Maar het noodlot bezocht het gezin Meynaerts een tweede keer: nu

overleed moeder, toen Frans 15 was. Gelukkig heeft Frans’ stiefvader de zorg voor de

kinderen verder goed opgenomen. Frans werd genoodzaakt om van jongs af aan ook zijn

steentje bij te dragen in het huishouden. Hij ging van het ene werk naar het andere om

mee de kost te verdienen.

De eerder stille jonge Frans ontmoet een leuk meisje, Yvonne Van Eyken. Ze beloven elkaar

trouw voor het leven in 1960, een huwelijk dat al snel bezegeld werd met de geboorte van

Patricia. Yvonne en Frans bouwden hun huis in Rotselaar, en bleef zijn hele leven aan de

slag aan het etikettenmachine in de Stella.

Na zijn ‘uren’ was Frans een fervent duivenmelker, die verschillende prijzen won. Daarnaast

zorgde hij er samen met Yvonne voor dat huis en tuin gelikt en gestreken waren.

Een generatie later was hij samen met Yvonne een trotse en toffe opa van Diedrik en Joris.

Spelen, ietsen, een BMX-parcours maken, knutselen, ravotten, supporteren: opa deed het

allemaal. En nog zoveel meer.

Met het klimmen der jaren werd het duidelijk dat er wat meer ondersteuning nodig was. Zo

trokken Frans en Yvonne ruim 8 jaar geleden in bij Patricia en Dirk. Daar konden ze het

hele reilen en zeilen van hun gezin goed volgen, incluis de geboorte van vier

achterkleinkinderen. Tot ook daar de zorg moest doorgegeven worden aan hun nieuwe

thuis, de Bijenkorf. We schrijven dan december 2022. Frans kenden we hier als de lieve,

stillere man die heel zorgzaam omging met zijn Yvonne, en omgekeerd. Eentje wiens ogen

begonnen te blinken wanneer iemand van zijn gezin op bezoek kwam. Eentje die zichtbaar

genoot bij een goed biertje.

In het nieuwe jaar ging de gezondheid van Frans nogal op en neer, om uiteindelijk, omringd

door de familie, op 26 januari te overlijden.
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Danny Molenberghs verjaart op 1 maart

Guy Wouters verjaart op 6 maart

Mieke Doucet verjaart op 7 maart

Vera Vermaelen verjaart op 8 maart

Nicole Kempeneers verjaart op 15 maart

Arthem Massant verjaart op 18 maart

Chris Delauré verjaart op 23 maart

Luc Maris verjaart op 25 maart

Irène Peeters verjaart op 27 maart

NIEUWS

VRIJWILLIGERS

Proiciat aan de jarigen!

Jos Geleyns verjaart op 2 april

Rita Pardon verjaart op 5 april

Frank Behaegel verjaart op 10 april

Liliane Boonen verjaart op 19 april

Jeanine Geets verjaart op 26 april

Greet Dewyngaert verjaart op 26 april

Lutgart Elsen verjaart op 30 april
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PERSONEEL

NIEUWS

Naam: Johan Jordens

Geboorteplaats en datum: Leuven, 31/12/1973

Woonplaats: Binkom

Kinderen: 1 zoon (Rune)

Hobby's: Tafelvoetbal, darts

Functie en dienst: Onderhoudsmedewerker Buurtzorghuis

Naam: Bjarni Engels

Geboorteplaats en datum: Leuven, 13/05/2002

Woonplaats: Betekom

Hobby's: Gamen

Functie en dienst: Zorgkundige Bijenkorf

Naam: Peter Devlieghere

Geboorteplaats en datum: Leuven, 21/06/1967

Woonplaats: Linden

Kinderen: Arent (16 jaar) en Hazel (13 jaar)

Hobby's: Fietsen, klussen, sporten allerlei

Functie en dienst: Technische dienst
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VERJAARDAGEN

PERSONEEL

Karin Schruws (Administratie) verjaart op 4 maart

Ingrid Valckenaers (Kapster) verjaart op 9 maart

Sarah Neefs (Buurtzorg) verjaart op 22 maart

Véronique Ackermans (Mezenhof en waak) verjaart op 28 maart

Kathleen Mommens (Buurtzorg) verjaart op 3 april

Marissa De Greef (Waak) verjaart op 4 april

Sabrina De Becker (Mezenhof) verjaart op 8 april

Krystel Durwael (Bijenkorf) verjaart op 15 april

Kubra Buyuk (Onderhoud) verjaart op 15 april

Pieter Michiels (Bijenkorf) verjaart op 16 april

Lynn De Neef (Bloemenveld en Vlindertuin) verjaart op 19 april

Heidi Collet (Ergo/animatieteam) verjaart op 25 april

Sabrina Morre (Bloemenveld) verjaart op 28 april

Carine Vanden Panhuyzen (Keuken) verjaart op 29 april

Pam (Tayatam) Ratree (Mezenhof) verjaart op 30 april
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PASTORAAL

HOEKJE

Wist je dat…

de christelijke vasten plaatsvindt van Aswoensdag 22 februari tot paaszaterdag 8 april? Onze

Islam-broers en zussen houden de Ramadan van 23 maart tot 20 april.

de oorsprong de vasten is dat Jezus 40 dagen vastte in de woestijn? Volgens het evangelie de

tijd om de strijd aan te gaan met hebzucht, heerszucht en egoïsme.

de vasten bedoeld is om uitdrukkelijk stil te staan bij hoe je in het leven wil staan, hoe je met

anderen wil omgaan, hoe je de aarde mee toekomst wil geven, en welke plaats God in je leven

krijgt?

de vasten vaak samengevat wordt in drie woorden, bijvoorbeeld soberheid, solidariteit en

spiritualiteit; of: soberheid, delen en bidden?

Versoberen en consuminderen. Goed voor jezelf, de ander en de
planeet.

Als het even kan: minder digitale, maar meer echte ontmoetingen

Solidair met wie het minder heeft

Tel je zegeningen

Eenvoud staat je goed

Ne keer stilvallen en bezinnen over waar je mee bezig bent

Vasten
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ACTIVITEITEN
Rad van fortuin
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Nieuwjaarsdrink
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Bingo
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Restaurant Romantiek
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Terugblik op 2022
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Verjaardagsfeest
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NIEUWE
ACTIVITEITEN

Enkele activiteiten uitgelicht

MAART

Op woensdag 1 maart is er een avondconcertje piano en saxofoon om 18u in de

Koepel

Op donderdag 2 maart komen de leerlingen van de 1ste graad

gezelschapsspelen spelen met onze bewoners om 10u in de Koepel.

Op vrijdag 3 maart zal de eucharistieviering in de voormiddag plaatsvinden.

Deze zal starten om 10u30 in de Koepel.

Op maandag 13 maart is het tijd voor onze maandelijkse spelnamiddag om

14u30 in de Koepel.

Op donderdag 16 maart komen de leerlingen van de 2de graad van het Anker

om 14u30 in de Koepel een activiteit doen met de bewoners.

Op maandag 20 maart is iedereen welkom om mee te komen knutselen in

thema van de lente. Om 14u30 in de Koepel.

Op zondag 26 maart komt het koor Amabile een optreden geven in de Koepel,

om 15u

Op maandag 27 maart kunnen de jarigen van de maand maart hun verjaardag

komen vieren met een stuk taart en kofie in de Koepel vanaf 14u30.

's Avonds gaat er om 18u een avondconcert dwarsluit door in de Koepel.

Op donderdag 30 maart is iedereen welkom op onze Paasmarkt, vanaf 14u aan

de inkom van het WZC.
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APRIL

Op maandag 3 april is iedereen welkom om mee paaseieren te komen zoeken

tijdens onze paaseierenraap om 14u30.

Op donderdag 6 april is het mis voor Witte Donderdag om 15u in de Koepel.

Op vrijdag 7 april is het mis voor Goede Vrijdag om 15u in de Koepel.

Op zaterdag 8 april viert heel het WZC Pasen. Om 15u is er een paasviering in de

Koepel, met aansluitend om 16u een paasreceptie op de verschillende

woongroepen.

Op maandag 11 april komen onze muzikanten Peter en Raymond jullie trakteren

op muzikale toppers om 14u30 in de Koepel.

Op maandag 24 april kunnen de jarigen van de maand april hun verjaardag

komen vieren met een stuk taart en kofie, vanaf 14u30 in de Koepel.

_____

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.

Elke 4de dinsdag van de maand

Rondgang van onze bibliotheek langs al de woongroepen in de namiddag. Met

een breed assortiment aan romans met grote letters, strips, kijkboeken en

tijdschriften.

Elke laatste donderdag van de maand

Mini-marktje met producten van de wereldwinkel en een groente- en fruitkraam

tussen 13u en 15u. Afwisselend in de inkomhal van het WZC en de inkom van het

Buurtzorghuis.



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44

FIJN OM TE

WETEN

Het is zover…

Het prachtige, historische gebouwtje waar we in 2009 onze intrek namen als

dagverzorgingscentrum, wordt afgebroken.

Jammer.

Vele verhalen, geschiedenis, geheimen zitten verborgen in de muren die nu herleidt

worden tot een parking.

Maar…

Het Convent is geen stenen gebouw, geen plaats of ruimte.

Het is een begrip van ontmoeten, samen komen, samen zorgen, samen gewoon jezelf

zijn,

liefst in een ontspannen, huiselijke en veilige omgeving.

Wij, als team, hebben de kans om elke bezoeker zo mooi mogelijk te begeleiden om dit

waar te maken.

Daar gaan we voor.

Hoe dan ook.

Waar dan ook.

Het Convent
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Wij houden eraan de bewoners, de bezoekers en de directie van het WZC St-Margaretha

Holsbeek bijzonder te danken voor hun enthousiaste medewerking en steun aan de 2

pannenkoekenacties ten gunste van “Kom op tegen Kanker”, die een GROOT succes werden.

Jullie milde bijdrage bracht in totaal 1.005 € op

Ps. Wie interesse heeft kan onze acties verder volgen via:

“1000 km voor Kom op tegen Kanker | Trap mee tegen kanker (de1000km.be) vervolgens naar

“Steun de teams” en “You’ll never bike alone” aanklikken.

Mieke, Jeanine, Heidi en Franci en het team “You’ll never bike alone”.
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Start van de lente!

Op maandag 20 maart begint de lente.

Laat dat mooie weer maar komen!

Start van het zomeruur!

In de nacht van zaterdag 25 maart op zondag 26 maart moeten we het uur verzetten, dan

start het zomeruur.

Om 2u zetten we het uur 1 uur vooruit. 2 uur wordt dus 3 uur. Een uurtje minder slapen dus.

een huppeltje in de benen

gekriebel onder tenen

blosjes op veel wangen

bloemen in het haar

heerlijk ladderen

in de rondte ,

de lente is weer daar
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KRUISWOORD-

RAADSEL
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WOORDZOEKER



49

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 timmerman, metselaar en een elektricien zitten tegen elkaar op te snijden over wie

het oudste beroep heeft.

De timmerman: "Weet je nog: Jezus. Die lag in een stalletje, en dat stalletje is gebouwd

door, jawel, een timmerman."

Zegt de metselaar: "Nou en, de piramiden stonden er toen al eeuwen en die zijn toch

gemetseld."

Zegt die elektricien: "Jullie moeten niet zo ruziën want wij hebben toch het oudste

beroep." "Op de eerste dag zei god: 'er was licht!' en toen hadden wij de leidingen al liggen."

Een man komt een winkel binnen waar dieren worden verkocht. "Ik zou graag een aantal

dieren bestellen: 4 ratten, 10 muizen, 21 spinnen en 1 kilo vliegen." "Houd u slangen?"

vraagt de verkoper. "Nee! Maar ik ga verhuizen en ik moet het huis achter laten in

dezelfde staat als toen ik er ben ingetrokken."
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Een Brit wonende tussen Brugge en Antwerpen is zwaar onder invloed van

alcohol ...

Een politieman houdt de auto aan, stelt zich voor en vraagt: "Heeft u gedronken?"...

Met een dikke tong antwoordt de man: "Yes ... deze morgen ... is mijn dochter getrouwd ...

en ik hou niet van kerken ... dus ben ik naar het café geweest ... en heb enkele biertjes

gedronken ...

Daarna ... gedurende het banket ... heb ik 3 lessen gekraakt ... een Corbières ... een

Minervois ... en ... een Faugères.

Om te eindigen ... gedurende het feest ... heb ik 2 lessen ... Johnny Walker ... black label ...

keizer gemaakt ..."

Uiteindelijk antwoordt de politieagent, geïrriteerd: "Weet u dat ik politieagent ben en u

tegengehouden heb voor een alcoholtest???"...

Vol humor antwoordt de Brit: "En U ... weet u dat ... dit voertuig ... Engels is ... het stuur

rechts staat …en mijn vrouw rijdt!!???

Wat is het verschil

tussen een bakker en

een tapijt?

Een bakker moet vroeg

opstaan en een tapijt

mag blijven liggen.



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 in ons WZC?

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!


