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Edito

DE BESTE WENSEN

Traditioneel spreken we op nieuwjaar onze nieuwjaarswensen uit. We wensen elkaar het allerbeste
voor het komende jaar. Dit jaar zal het anders zijn dan anders. Toch is het belangrijk onze wensen
uit te spreken. We kijken uit naar betere tijden. 2021 wordt vast en zeker een fantastisch jaar!
Zoals de ouden vroeger zeiden
een jaar daar moet je je leven niet aan wijden.
Daarvoor is het te kort.
Geniet en zorg dat al het goede
ook in dit nieuwe jaar.
te vinden is bij elkaar
Het is ons gelukt,
we hebben weer een nieuw jaar geplukt.
Dat kunnen we kneden zoals we willen.
Een jaar vol grillen
of een jaar van liefde en zon
wordt ook bepaald hoe jij het jaar begon.
Alweer een nieuw jaar,
valt het mee of wordt het zwaar?
Een vrolijk en gelukkig jaar
zonder zorgen weliswaar
dat wensen we elkaar
Het wordt een nieuw begin,
we vliegen er weer eens in
met nieuwe moed,
met geluk en voorspoed.
Gezond en vrolijk
zien we 2021 tegemoet!
We wensen jullie erg genegen
zoveel geluk en zegen
als er zijn druppels in de regen.
Een gelukkig en gezond 2021!
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Waar het goed is te leven...
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Wist je dat?

…oud en nieuw de oudste feestdag is? Deze nieuwjaarsviering is maar liefst 4000 jaar oud.
…vroeger de maand maart de eerste maand van het jaar was? De maanden januari en februari
bestonden toen nog niet. Een jaar had toen dus maar tien maanden. Julius Caesar bepaalde in
46 v. Chr. dat 1 januari de eerste dag van het jaar moest zijn.
…het land Samoa (ligt onder Hawaï) als eerste land nieuwjaarsdag viert? Wanneer het in Samoa
middernacht is, is het in België nog maar 11:00u in de ochtend.
…er jaarlijks ongeveer 9 miljoen lessen champagne worden gekocht? 95% van de 9 miljoen
lessen wordt echter pas in de laatste week van het jaar geopend.
…vuurwerk oorspronkelijk werd afgestoken om boze geesten weg te jagen? Op deze manier
kon men fris en rein het nieuwe jaar beginnen. Tegenwoordig is dit natuurlijk niet de
voornaamste reden, maar genieten we gewoon van al het mooie en bijzondere vuurwerk.
…de populairste voornemens die ieder jaar terugkomen de volgende zijn: meer tijd met familie
en vrienden doorbrengen, meer sporten en afvallen/op dieet gaan?
…er vorig jaar liefst 4700 zwemmers het koude noordzeewater trotseerden? Ze deden mee aan
de traditionele 'Nieuwjaarsduik' in Oostende.
…het geven van cadeaus en offers in de decembermaand
een oude traditie is? Dit zien wij nu terug in
sinterklaascadeaus, kerstpakketten en nieuwjaarswensen.
De cadeaus hebben als oorsprong het gunstig stemmen
van het lot: "Wie goed doet, goed ontmoet".
…het verbranden van kerstbomen ook een
nieuwjaarstraditie is? De nieuwjaarsvuren die je nu ziet als
kerstboomverbrandingen moesten het oude jaar
vernietigen en de komst van het licht moest het nieuwe
jaar onderstrepen.
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Oude liedjes
Jan De Wilde – Eerste sneeuw
Ik werd heel langzaam wakker, ik wreef m'n ogen uit
Ik werd heel langzaam wakker, ik wreef m'n ogen uit
Ik kon het niet geloven, maar voor de vensterruit
Viel zacht naar beneden, de eerste sneeuw
M'n mama kwam naar boven, 't is tijd om op te staan
M'n mama kwam naar boven, kom trek je kleren aan
Mama, lieve mama, kijk eens naar benee
Ga je met me mee, in de eerste sneeuw
Kijk eens naar omhoog en kijk de lucht is grijs en zit vol vlokken
'k Wou dat dit kon blijven duren, dat het nooit meer zou stoppen
'k Voel me zo gelukkig in de eerste sneeuw
'k Voel me zo gelukkig in de eerste sneeuw
Waar is m'n wollen muts nu, waar is m'n dikke sjaal
Waar is m'n wollen muts nu, waar is m'n dikke sjaal
En ergens in de kelder ligt toch nog die slee
Papa moet me duwen door de eerste sneeuw
Kijk eens naar omhoog en kijk de lucht is grijs en zit vol vlokken
'k Wou dat dit kon blijven duren, dat het nooit meer zou stoppen
'k Voel me zo gelukkig in de eerste sneeuw
'k Voel me zo gelukkig in de eerste sneeuw
Nu twintig jaren later, heb ik geen zin om op te staan
Nu twintig jaren later, kijk ik weer uit het raam
M'n mama zal niet komen, m'n mama is lang dood
Ze ligt al lang beneden, in de eerste sneeuw
Kijk eens naar omhoog en kijk de lucht is grijs en zit vol vlokken
'k Wou dat dit kon blijven duren, dat het nooit meer zou stoppen
'k Voel me zo alleen in de eerste sneeuw
'k Voel me zo alleen in de eerste sneeuw
In de eerste sneeuw
In de eerste sneeuw
In de eerste sneeuw
In de eerste sneeuw
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Lach van de maand
Twee gekken ontsnappen uit het gekkenhuis, ze zijn in jaren niet meer buiten geweest en weten
dus niet goed waar naartoe. Ze besluiten om het treinspoor te volgen. Na een uur of zo zegt de
ene tegen de andere: "Amai, die trappen zijn vermoeiend!"
Zegt de andere: "Die trappen, dat is nog niks, maar die lage leuningen maken me kapot!"
*********
Tanden
Het huis van een oude dame staat in brand. Een brandweerman komt haar halen en zegt: "Nog
even de tanden op elkaar, we zijn bijna beneden."
De dame antwoordt: "Oei, dan moeten we terug. Mijn gebit ligt nog op mijn nachtkastje!"
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Een blik op het leven van
Mevrouw Maria De Meyer
Maria De Meyer is geboren op 20 maart 1937 in Wondelgem, een deelgemeente van Gent.
“Daar heb ik mijn innerlijke zelve verloren” zegt ze in het mooi Nederlands met
een Gents accentje. Maria is een joviale dame, vanuit haar kamerdeur staat ze
te wuiven om je van verre in de gang uit te nodigen om een “klapke” te doen.
Ze verblijft hier sinds december 2019. Maria is hier graag maar toch voel je de
heimwee naar haar “roots”.
Ze koestert een gelukkige kindertijd met 3 broers en 3 zussen.
Haar ouders hadden een schrijnwerkerij. Vader Kamiel draagt ze op handen als
een “schone” eerlijke mens. Moeder Jeanne was een huisvrouw. Wat mij tijdens
mijn opvoeding werd voorgelegd, deed ik. Gehoorzamen was de boodschap.
Bij ons thuis waren ze christelijk ingesteld, dus iedere zondag naar de mis was
verplicht. Zuster Marie-Jacqueline was mijn houvast in het opgroeien naar
volwassenheid. Oh, ik denk aan haar zalvende woorden wanneer ik mij minder voel.
Op vlak van de liefde was het mij precies niet “vree goed gegund”.
Mijn moeder zei altijd : “dit is mijn mooiste en ik wil ze niet verliezen”.
Dus bleef ik ongehuwd en heb ik het ouderlijk huis nooit verlaten.
Piano spelen is haar passie, die ze zo graag deelde met kinderen tijdens
het lesgeven. Klassieke muziek ligt nog steeds in haar voorkeur.
Als ontspanning kwam ik cultureel op adem door te reizen met een
goede vriendin. Budapest blijft mij bij als geweldige stad met een
prachtige architectuur in bruggen en gebouwen. Het gezellig keuvelen
op de marktjes waarbij de geuren van specerijen en lekker gekruid eten
je tegemoet komen.
Trouwens wist je dat ik goed kan koken? Ik experimenteerde graag
tijdens het kokkerellen. Soms waren het heerlijke gerechten maar ook
al eens een misbaksel. Oefening baart kunst.
Och kind : “Het is dus niet erg als eens iets mislukt in je leven,
want ik zeg altijd als je kookt met liefde, eet je smakelijk”.

Op de babbel bij...
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PastoraalLiturgische tinten

ONZE BESTE WENSEN!

Traditioneel spreken we op nieuwjaarsdag onze nieuwjaarswensen uit, maar dat mag uiteraard
ook heel de januarimaand.
Het voorbije jaar heeft zich gekenmerkt door een memorabele situatie die niemand eerder heeft
meegemaakt.
Het Coronavirus heeft een enorme impact gehad in 2020 en hopelijk kunnen we in 2021 weer
verder met ons 'gewone' leven.

Het einde van het ene jaar en het begin van het nieuwe
jaar wordt door de geschiedenis heen al heel lang door
verschillende volkeren en culturen gevierd.
Vaak zag én ziet men zo’n nieuw begin als een periode
van vruchtbaarheid, nieuw leven, nieuwe kansen en
mogelijkheden.
Door die nieuwe periode van vruchtbaarheid werd het
nieuwe jaar vroeger vaak gekoppeld aan de lente, zoals
bij de Romeinen en de Babyloniërs. Voor de
Egyptenaren was het moment dat de Nijl voor het eerst
buiten zijn oevers trad, gekoppeld aan een nieuw begin.
De Romeinen waren diegenen die bepaalden dat 1
januari voortaan de eerste dag van ieder nieuw jaar was.
Dit werd in het jaar 46 voor Christus door Julius Caesar
ingesteld.

10

JANUARI 2021

1 januari is het feest van Maria, Moeder van God
Maria, dochter van HH. Joachim en Anna, wordt op 1 januari vereerd als Moeder van God. Deze
dag is in 1967 ingesteld als 'Internationale Dag van de Vrede'.
Bij het begin van het nieuwe jaar is het gepast dat we Maria bekijken als voorbeeld van het
belang dat het moederschap voor de
mensheid heeft.
Laten wij, met Maria, bij het begin van dit
nieuwe jaar, de Heer om zijn zegen vragen
over ons allen.
Moge Gods hand voor u zijn, om u de weg te
wijzen. Achter u, om u te beschermen. Onder
u, om u op te vangen. Boven u, om u te
zegenen.
Blijf geloof en hoop altijd houden in de toekomst. Ooit zullen deze pijnen voorbij zijn. Want een
oud spreekwoord zegt ons: “Na regen komt zonneschijn”…

Weer is een jaar ons leven gepasseerd.
Wat hebben we in die 365 dagen niet alles geprobeerd:
gegeven, genomen of geleend…
Iedere glimlach, iedere traan
verandert daar nooit meer iets aan.
Het is ons gelukt.
We hebben weer een nieuw jaar geplukt.
Dat kunnen we kneden zoals we willen.
Een jaar vol grillen
of een jaar van liefde en zon,
wordt ook bepaald hoe jij het jaar begon.
Waar zouden we zijn zonder vriendschap?
In een wereld koud en kil,
dat maakt ons heel even stil...
Als slot van een wervelend jaar,
aan de start van een heel nieuwe jaar
staan we even stil
bij onze vriendschap.
Want die willen we ook de komende vier kwartalen
vol genegenheid en warmte vertalen.
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Lief
leed
&

NIEUWE BEWONERS
COOMAN GODELIEVE
Kamer 219
CAIGNAU RENE
Kamer 107
DEBBAUT DENIS
Kamer 232
VAN HERREWEGHE MARIA
Kamer 228

Laten we het Coronajaar 2020 vergeten,
we hebben lang genoeg stilgezeten.
In 2021 gaan we het virus overwinnen,
de langverwachte vaccinaties gaan straks beginnen.
De toekomst zal terug roze kleuren,
ons overladen met nieuw geluk en zoete geuren.

Afscheid
WELLEMAN MARTHA

24/11/2020

LEMMENS MARIE THERESE

04/12/2020

DE PELSMAEKER ANGELE

12/12/2020
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Wat je in je hart
bewaart, raak je
nooit meer
kwijt
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De donkere maanden:
somberheid of neerslachtigheid
In deze donkere maanden en in de huidige tijden kunnen
senioren vaak te kampen hebben met somberheid of
neerslachtigheid. Deze aandoeningen zijn van tijdelijke aard en
liggen in de lijn van een depressie maar is het niet. Deze kennen
een dunne grens maar kunnen min of meer op de zelfde manier
behandeld worden.
Kenmerken zijn:
• geen interesse in dagbesteding
• meer of minder eten
• meer of minder slapen
• gevoelens van nutteloosheid
De voornaamste oorzaken zijn:
• verminderde sociale contacten
• medicatiegebruik
• een verlies of tegenslag die men moeilijk kan verwerken
• een ingrijpende gebeurtenis
Wat kan je er aan doen?
• praten over je gevoelens
• zoek troost bij een vertrouwenspersoon
• geniet van de kleine dingen
• beweeg voldoende
• zorg voor een goede dag-structuur en hou je eraan
• leer ook “neen” zeggen
• praat erover met uw
huisarts

Beweeg en leef!
Deze oefening helpt bij het
mobiliseren van je rug.
Beginpositie:
Kruis je armen voor je borst.
Voeten in lichte spreidstand
(schouderbreedte). Bekken
kantelen zodat we een
vlakke rug verkrijgen.
Beweging:
Zonder het bekken te
bewegen, worden de
schouders van links naar
rechts gedraaid. Hou je
hoofd stil en blijf recht voor
je kijken.
Eindpositie:
Kom terug met je romp naar
voor en bekken in
natuurlijke houding.
.

Je bent de
uitdaging
aangegaan,
super!

Fit en gezond
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DeMEN(S)tie
“Wil je even vragen of ze ook aan het raam komt zwaaien?”
vraagt de dochter met een trieste stem. “ En zeg maar dat
ik er ook 2 doosjes van haar lievelingskoekjes van Jules
Destrooper heb bijgedaan.” In de ene hand hou ik een zak
met wasgoed, in de andere hand krijg ik een zak met
voedselwaren toegestopt. Mijn hart schreeuwt bijna dat ze
gerust mag meelopen, mijn verstand weet wel beter. De maatregelen liegen er niet om. Ik
draai me om en loop de gang in. Goed wetende dat de dame die op dit moment het onthaal
verlaat heel even wou dat ze in mijn schoenen stond.
Mijn hart breekt. Zo gaat het de hele dag door. Alweer iemand voor het raam, een reeks
handkusjes en een aantal zwaaien later sta ik terug in de leefruimte. Twee waterige ogen
bedanken me. We ervaren niet allemaal hetzelfde, we voelen 'het' wel allemaal. De dag is nog
niet ten einde. Het was nog maar de eerste waszak van de dag. Maatregelen en regels. Het is
wat. Dat ze nodig zijn, daar twijfelen we niet aan. Waar in het begin van 2020 het vervloekte
virus nog heel ver weg was, is het nu paar maanden later heel dichtbij. Elkeen van onze
bewoners en families is uitzonderlijk, elk met hun eigen situatie. Uitzonderingen maken de
regel. Regels zijn nodig. Geen uitzonderingen dus. Mijn hart breekt alweer. Bam! Keiharde
regels in een omgeving die huiselijk en open zou moeten zijn.
De dag vordert. Kaartjes komen binnen. Brieven met charmante kindertekeningen in vrolijke
kleurtjes. Er wordt gebabbeld, vooral over dat vreselijke virus. Honderden malen wordt me
gevraagd wanneer dit over zal zijn. Er worden dutjes en activiteiten gedaan maar er wordt
vooral ook veel gelachen. Het leventje hier in ons woonzorgcentrum kabbelt op de één of
andere manier hoe dan ook toch gewoon voort.
Ik bedenk dat we het, ondanks alles, eigenlijk zo slecht nog niet hebben: medebewoners, m’n
lieve collega’s, … er zijn nog mensen om ons heen. Toch mogen we de moed niet verliezen. En
de solidariteit. Waar mensen voor mensen zorgen, is er altijd hoop! En het zit vaak in de 'kleine
dingen'.
Samen tegen corona, samen voor onze bewoners. Op naar een ander, beter 2021!
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We vieren mee met...
De jarigen worden gevierd tijdens het jarigenfeest.
Proiciat aan:
MATTHEEUWS ANGELA

06/01/1928

COOMAN GODELIEVE

08/01/1952

QUINTYN BERTHA

10/01/1928

VAN NUFFEL CAMIEL

16/01/1929

DE SMAELS ODETTE

19/01/1934

DE RIDDER HILDA

23/01/1934

SERVRANCKX MONIQUE

25/01/1944

VAN HUYLENBROECK GUSTAAF

29/01/1929
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Winterse gedachte
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BBBRRR… wat is het koud durven ze nu zeggen. Niets is minder waar,
vroeger kwamen strenge winters geregeld voor. De donkere maanden
doorbrengen zonder sneeuw en ijs waren zeldzaam. Sneeuw bleef langer
liggen omdat er minder verkeer was en men niet strooide met zout.
Deze barre tijd bracht ongemakken mee. Zo zag je tante pardoes met de
benen in de lucht.
Een weersvoorspelling van vorst en je zag vader al in de weer met oude
vodden of zelfs een versleten frak want de waterpomp moest afgelaten en
afgedekt worden. Emmers water werden als provisie gevuld.
De wasdraad boven de stoof werd al snel gevuld want wie zijn was buiten
moest hangen had stijf gevroren kleren.
Om alle kamers in het huis op te warmen was er niet voldoende geld.
Toch kon het de gezelligheid niet bederven, zo allen dicht bij elkaar rond de
roodgloeiende Leuvense stoof. De warmte liet men niet verloren gaan want
moeder profiteerde ervan om haar hutsepot te laten pruttelen op de stoof
voor daags nadien.
Vader trakteerde met jenever of elixer en ons paaide hij met een
versgebakken koekje om profijtig aan te snoepen. We warmden ons tot er
bloemekes verschenen op onze benen. Vader lachtte dikwijls: “straks moeten
we doen gelijk de oude Belgen, de stoof achteruit schuiven.”
Moeder bree dikke wollen sokken voor ieders voet. Want de vloer was ijzig
koud en pantoffels bestonden niet. We gingen vroeger naar bed en kropen
onder ons dik deken, een sole mio. En was er niet genoeg beddengoed dan
legde moeder haar mantel over je heen. Vandaar de uitspraak : al is een
moeder nog zo arm, ze dekt toch warm. De warmwaterkruiken werden
gevuld met het water uit de fluitende moor.
's Ochtends stonden we op en kon de binnenkant van de ruit bevroren zijn
van onze adem. Met de mouw van onze flanellen pyjama maakte we een
piepe gaatje. De wintergekte kwam in ons op wanneer we de sneeuwvlokjes
zagen dwarrelen.
Teveel sneeuw betekende niet naar school dus tijd voor winterpret!
Wedstrijdje voor de grootste sneeuwman wat eindigde in een
sneeuwballengevecht. Proberen schaatsen op de dicht gevroren beek gelijk
bij de Elfstedentocht. Hield het winterweer enkele dagen aan kon je je hart
ophalen op het spiegelgladde ijs met de slee.
Groot was ons jolijt, neenee van de sneeuw hadden wij geen spijt.
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Grootmoeders keuken
Ingrediënten
(voor 4 personen)
• 1kg varkensvlees (dat kan vervangen worden door
varkensoren, poten of worst).
• 1 kg aardappelen in grove stukken gesneden
• 4 grote uien in stukken
• 1 st grote in slierten gesneden groene kool
• 700 gr wortelen
• 4 a 6 st grote rapen in grove stukken gesneden
• Peper en zout

Hutsepot

Bereiding :
•
•
•
•

Wrijf het vlees in met peper en zout.
Bruin de boter samen met de uien.
Laat het mooi bruin worden. Dek de kastrol toe en doe er, als ’t nodig is, een weing water bij.
Leg er, als het vlees halfgaar is, de aardappelen bovenop. Leng aan zondig met water, en laat,
goed gedekt mals worden
• Vervolgens voeg je de groenten toe en laat je dit samen gedurende 1,5 tot 2 uur koken.
Serveertip :
Dien de Vlaamse hutsepot op met grof boerenbrood besmeerd met mosterd.
MMM! Gegarandeerd lekker die menu !
“Om duimen en vingers af te lekken”: zei onze bompa.
Dit ideale winterrecept noemde in grootmoeders tijd “stamppot”, omdat de ingrediënten met een
aardappelstamper onder elkaar werden geroerd en gestampt.
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Train je brein

Gelukkig nieuwjaar

Vul de tekst aan:
Drie koningen, drie koningen, geef mij …………………………….
Mijnen ouden ……………………………………………
Ons ………………………………….. weten
Ons vader …………………………………………………….....…geteld!

OPLOSSING OP ZIJN KOP
een nieuwe hoed/ is versleten/ moeder mag
het niet/ heeft het geld op de rooster
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