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ZOU HET KUNNEN ZIJN...

Edito

Zou het kunnen zijn…
Dat terwijl wij ziek worden,
de aarde kan helen.
Dat nu vanalles verandert en stopt,
de natuur weer door kan gaan.
Zou het kunnen zijn…
Dat nu de wereld vertraagt,
de liefde kan versnellen.
Dat druk zijn en naar buiten racen en vliegen,
de rust vinden en naar binnenkeren wordt.
Zou het kunnen zijn…
Dat als we thuis moeten blijven,
we weer kunnen ervaren van wie we houden
Dat nu de maatschappij zo leunt op de zorg,
we beseffen hoe ontzettend belangrijk dat is.
Zou het kunnen zijn…
Dat de wereld en de luxe om ons heen nu kleiner wordt,
zodat we ons eigen grote hart weer kunnen voelen.
Dat we nu goed voor onszelf en anderen moeten zorgen,
ontdekken dat zelliefde en naastenliefde noodzakelijk is.
Zou het kunnen zijn…
Dat we nu samen strijden tegen hetzelfde,
de eenheid in de verschillen kan worden gevonden.
Dat als we elkaar nodig hebben,
herontdekken hoe samenhorigheid voelt.
Zou het kunnen zijn…
Dat na de chaos en strijd van deze tijd,
een nieuwe wereld wordt geboren
dat na de angst en onzekerheid,
de liefde en waardering voor elkaar en de aarde terugkeert.
Zou het kunnen zijn…
Dat het zo moet zijn, opdat de liefde wederkeert.
Jenny Oosterlinck
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Waar het goed is te leven...
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Wist je dat?
…de oorsprong van Valentijn ligt in het oude Rome? 14 februari zou de verjaardag zijn van de
Romeinse godin Juno, koningin van alle goden en godinnen, maar vooral beschermheilige van
vrouwen en het huwelijk.
…Paus Gelasius I in 1496, 14 februari uitriep tot de dag van de Heilige Valentijn?
…er jaarlijks ongeveer 150 miljoen Valentijnskaarten verstuurd worden op Valentijnsdag? En dat
Valentijnsdag daarmee na Kerstmis de populairste feestdag is waarop kaarten worden verstuurd?
…als je op Valentijnsdag een handschoen op straat vindt, jouw
toekomstige man of vrouw de andere handschoen bezit?
…als je op Valentijnsdag een eekhoorn ziet, je met een oplichter
zult trouwen die er met al je geld vandoor gaat?
…de eerste Valentijnsdoos met chocolade in 1868 is
geïntroduceerd door Richard Cadbury?
…3 procent van de mensen met huisdieren op Valentijnsdag
cadeaus geven aan hun huisdier(en)?
…artsen in de jaren 1800 hun patiënten aanraadden om
chocolade te eten om te kalmeren na het verliezen van een
geliefde?
…85 procent van diegenen die cadeaus kopen op Valentijnsdag vrouwen zijn? Tijd voor de
mannen om in actie te komen dus!
…leraren de meeste Valentijnskaartjes ontvangen? Daarna komen kinderen, moeders, vrouwen,
geliefdes en huisdieren.
…er ieder jaar 220.000 huwelijksaanzoeken worden gedaan op Valentijnsdag?
…je ongeveer 7 calorieën een per minuut verbrandt als je met iemand zoent?

6

FEBRUARI 2021

Oude liedjes
Noordkaap – Ik hou van u
We waren bijna echt vergeten
Hoe schoon de zomer wel kan zijn
Zonder zorgen en zonder regen
Hoe schoon de zomer hier kan zijn
We waren uit het oog verloren
Hoe warm een weiland wel kan zijn
Open de vensters en open de ogen
Zie hoe schoon de zomers zijn
Ik hou van u (6x)
Geef me een kus
Geef me een kus
Geef me een kus en vlug, voor de laatste bus
We waren bijna echt vergeten
Hoe schoon de zomer wel kan zijn
Zonder zorgen en zonder regen
Hoe schoon de zomer hier kan zijn
Ik hou van u (3x)
Ja, ik hou van u
Ik hou van u (5x)
Ja, ik hou van u
Ja, ik hou van u
Ik hou van u
Geef me een kus...
Geef me een kus...
Geef me een kus, en vlug voor de laatste bus
Geef me een kus
Geef me een kus
Geef me een kus, en vlug, voor de laatste bus
Ik hou van u (3x)
Oh ik hou van u
Ik hou van u (3x)
Lalallaalalalaaa
Geef me een kus
7

FEBRUARI 2021

Lach van de maand
Valentijn
Een man komt een vrouw tegen en vraagt:"Geloof jij in liefde op het eerste gezicht? Of moet ik
nog een keer langs lopen?"
******
Trouwen
Zij: "Nee Hans, ik ga pas ná het trouwen met je naar bed."
Hij: "Bel me dan als je getrouwd bent."
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Een blik op het leven van
Meneer Karel Heyman
11 December 1928 is Karel geboren te Denderhoutem . Met 4 broers geniet hij
van zijn kinderjaren. Op school leert hij schoenen maken. Zo goed zelfs dat de
meester het mooiste paar mee naar huis nam. Thuis week hij niet van vaders
zijde en leerde de stiel "schrijnwerkerij".
Karel ontmoette zijn vrouw Maria te Heldergem. Ze huurden een
werkmanshuisje. Toen zoon William werd geboren, zochten ze een groter huis
in Haaltert. Waar ondertussen ook dochter Carine het levenslicht zag.
Ze werkten dag en nacht om het huis te verbouwen, ramen, deuren, plafonds
alsook de zoldertrap. Hij kocht nieuwe houtbewerkingsmachines en maakte de
meubels die nog steeds hun woning sieren. Tevens kon hij overweg met het
leggen van elektriciteit, waterleiding en vloeren. Ja, je leest het goed, enkel
behangen en verven daar had hij een broertje aan dood. Deze handige man
hield zich immers liever bezig met het onderhoud en herstellen van zijn Volkswagens.
Een motorblok vervangen deed hem niets, terwijl de mensen in de buurt dachten: als dat maar goed
komt…
Om zijn tijd te vullen kocht hij enkele dieren. Schapen, kippen en eenden mochten
daar een mooi leven doorbrengen. Omdat Karel er het hart van in was toen één
van de beestjes stierf stopte hij met het houden van dieren. Het grasveld werd
zodoende een mooi gazon. Nu kon hij immers zijn 6 kleinkinderen en 8
achterkleinkinderen naar hartenlust zien spelen. Hij kocht een van de betere
“Honda” grasmaaiers om het wekelijkse maai karwei te klaren. Moest er al eens
gesleuteld worden aan zijn “machien” dan gebeurde dit door zelfstudie. Van het
een kwam het ander en zo hielp deze joviale meneer zijn verdere leven vele buren,
familie en vrienden uit de nood met reparaties van grasmaaiers. Uiteindelijk leert
hij de knepen van het vak aan kleinzoon Joris.
Nu is Karel content…kennis en materiaal zijn in goede handen.
Omdat deze bezige bij nog steeds niet kan stilzitten geeft hij nu maar de vogeltjes te eten in de tuin.
De muskes en het roodborstje weten immers heel goed dat hij op komst is met zijn ijngesneden brood…
Enkel de eksters… die moeten uit zijn buurt blijven…

Op de babbel bij...
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PastoraalLiturgische tinten

Traditiegetrouw viert de Katholieke Kerk ieder jaar op 11 februari de eerste verschijning van OnzeLieve-Vrouw van Lourdes aan Bernadette. Lourdes is een stad in de hoge Pyreneeën in Frankrijk.
Het is de grootste katholieke bedevaartplaats in Frankrijk. Het is gesitueerd in het zuiden van het
land en heeft ongeveer 17.000 inwoners.
De herderin Bernadette Soubirous kreeg op 11 februari 1858 een visioen van de heilige Maagd Maria
in de grot Massabielle bij Lourdes.
Er zouden nog zeventien verschijningen volgen.
Op de plek van de verschijningen werd een kerk gebouwd ter ere van Maria en zoals we allen
weten, groeide deze uit tot één van de drukst bezochte bedevaartsoorden ter wereld.
In 1864 werd een standbeeld opgericht ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes bij de plaats van
de verschijningen. Er werd een kapel gebouwd die al spoedig te klein werd en ging dienen als
crypte voor de eerste basiliek.
In de loop der jaren kwamen hier nog twee basilieken bij en verschillende andere gebouwen, die
allen deel uitmaken van het Heiligdom van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes.
Bernadette Soubirous trad in 1866 het klooster van Nevers in en werd in Rome heilig verklaard in
1933.
Genezingen
De Kerk heeft verschillende wonderbaarlijke genezingen erkend. Hiervoor werd in 1905 het Bureau
van de medische vaststellingen en in 1947 het Internationaal Medisch Comité van Lourdes
opgericht. In 2018 werd door het Vaticaan de 70ste oficiële wonderbaarlijke genezing erkend.
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Bedevaarten
Het hele jaar door, vooral vanaf 11 februari tot eind oktober, komen miljoenen pelgrims uit heel
Europa, maar ook uit andere delen van de wereld naar het heiligdom van Onze-Lieve-Vrouw
van Lourdes om er te bidden. Vooral de kaarsprocessies en de sacramentsprocessies zijn
indrukwekkend.
Er zijn veel plaatsen, voornamelijk in Europa, waar de grot van Lourdes nagebouwd is. Kijk
maar bij ons in de streek…
Troost, kracht en bemoediging...
Door Zijn voorliefde voor kleine mensen zoals de eenvoudige herderin Bernadette Soubirous,
maakt God zijn grote liefde voor ons allen duidelijk.
Het grote wonder van Lourdes ligt niet zozeer in de wonderlijke genezingen, maar in het stille,
nederige gebed, recht uit het hart van vele mensen.
In het gelovig samen-voelen en samen-zijn van zieken en gezonden, van arm en rijk rond die
eenvoudige vrouw van Nazareth, die moeder werd van Gods Zoon, vinden mensen elkaar.
Laten we ons verbonden voelen met alle mensen voor wie Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes een
bron van troost, kracht en bemoediging is en dit concreet gestalte geven.
GEBED TOT ONZE-LIEVE-VROUW VAN LOURDES
Maria, in de nis van de rots
hebt U zich aan Bernadette getoond.
U bracht de warmte van een aanwezigheid,
licht en schoonheid in de koude
en de duisternis van de winter.
Breng hoop en vertrouwen in de vaak duistere hoeken
van ons bestaan en in de duistere
hoeken van de wereld,
waar het kwaad heerst !
Leer ons te bidden voor alle mensen.
Leid ons naar de bronnen van het echte leven.
Met Bernadette bidden wij tot U, Maria,
in de eenvoud van de kinderen.
Doe ons intreden zoals zij,
in de geest van de zaligsprekingen.
Dan zullen wij met U zingen:
Magniicat !
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NIEUWE BEWONERS
GRYSEELS PHILEMON
Kamer 123
SONCK WILFRIED
ADAM RENEE
Kamer 229
WAMBACK ADRIENNE
Kamer 212
SCHEERLINCK CHRISTIANA
Kamer 221
VANDEKERCKHOVE RAOUL ALBERT
Kamer 223

Afscheid
GRYSEELS PHILEMON

25/12/2020

VAN VAERENBERGH PROSPER

06/01/2020

COOMAN GODELIEVE

11/01/2021

PIENS MARIA

22/01/2021
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KALKNAGELS

Beweeg en leef!

Hoe ontstaat een kalknagel?

Beginpositie:
Rechtstaan en beide voeten
op de grond. Armen naast
het lichaam.
Beweging:
Afwisselend een opwaartse
beweging maken met beide
armen. 10x
Daarna 10 tellen rust
inlassen.
Herhaal dit 5 x links en 5x
rechts.
Eindpositie:
De armen terug naar
beneden brengen, naast het
lichaam brengen.
.

Een kalknagel ontstaat meestal op een vochtige of beschadigde
huid of nagel. Schimmels houden van warme, vochtige plekken.
Hoe droger de omgeving is, hoe minder schimmels er zullen
groeien.

Wat zijn de symptomen van kalknagels?
Je herkent een kalknagel aan de volgende symptomen:
• verdikking van de nagel
• broosheid of brokkelige van de nagel
• witgele, groene of bruine verkleuring
• schilfers op en onder de nagel
• langzaam groeiende nagels

Zijn kalknagels gevaarlijk?
Bij gezonde mensen zijn kalknagels niet gevaarlijk. Bij mensen
met een verminderde weerstand of bij mensen met suikerziekte,
kan de infectie heftiger verlopen en zich sneller uitbreiden. Ga
even langs je huisarts of vraag advies aan een gediplomeerde
pedicure.

Hoe behandel je een kalknagel?
Wil je van je kalknagel af? Zorg er dan eerst voor dat je
voetschimmel geen kans geeft. Daarnaast kun je een kalknagel
behandelen met:
• azijn
• laserbehandeling
• anti-kalknagelproducten

Je bent de
uitdaging
aangegaan,
super!

Fit en gezond
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DeMEN(S)tie
DEMENTIE EN HERINNERINGENAPP
Een mooie sleutel van contact krijgen tot de ouderen met dementie is het ophalen van
positieve jeugdherinneringen omdat deze vaak lang bewaard blijven en waardevol zijn. Op het
werkveld noemt men dit reminiscentie.
Voor hen geeft het zien van bekende beelden en horen van vertrouwde geluiden een
geruststellend gevoel.
Het creëert zelfvertrouwen als personen met dementie worden aangesproken op de dingen die
ze wél nog weten en kunnen.
Het gebruik van de smartphone is niet meer weg te denken uit onze moderne maatschappij.
Daarom stellen wij u graag deze gratis reminiscentieapp voor.
De app ‘dementie en herinneringen’ is een handig hulpmiddel om de mooie herinneringen van
vroeger samen te beleven. Het bevat een verzameling liedjes, ilmpjes, foto’s en
geluidsfragmenten uit de jaren ’30-’70. Tevens komen in deze app ook volgende thema’s aan
bod: school, uitgaan, huishouden, etc..
Wie weet welke herinneringen en plezierige momenten naar boven komen tijdens het samen
kijken en luisteren.
De app is beschikbaar voor Android en IOS en gratis te downloaden in de Google Play Store en
App Store.
Je herkent de app aan de afbeelding van het ‘vergeet-me-nietje’.
Op https://www.dekrachtvanherinneringen.com/gratis-app-dementie vind je een
rechtstreekse link voor downloaden.
Veel ontdekplezier.
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Valentijn
Zondag 14 februari 2021

We vieren mee met...
De jarigen worden gevierd tijdens het jarigenfeest.
Proiciat aan:

VONCK LEONINE

04/02/1927

LIEVENS ROGETTA

04/02/1934

VANDERSTAPPEN ANNY

06/02/1932

POELAERT PAULA

08/02/1930

STOCKMAN ADRIANA

10/02/1934

VERBEKEN CLARISSE

11/02/1932

WAMBACK ADRIENNE

12/02/1939

DELACROIX GERMAINE

13/02/1935

ROELANDTS MARIE LOUISE

13/02/1933

NERINCKX FREDDY

16/02/1941

GEES LIEVEN

17/02/1957
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Jefken
is getrouwd...
“Hey schoon wijveke”, toen ik je zag, wist ik meteen dat jij de ware zou zijn.
Ons moe zei altijd : “je moet trouwen met iemand die bij je stand past” en ten andere
“ T’ is toch niet van te moetens hé seg”.
“Vous permettez monsieur”, want ja bij mijn romantisch aanzoek betrok ik je vader.
Ik vroeg hem verlegen om je hand en garandeerde hem dat ik je goed zou onderhouden.
Na de ondertrouw in het gemeentehuis gingen we persoonlijk langs bij onze broers en zussen,
nonkels en tantes en de buren om ze uit te nodigen.
“Santé santé santé, geef ons nog nen tournée”, gekeurd van kop tot teen werd er op geklonken
met ne vieux cognac.
Strak in het pak, dat zou het worden. Een zondagse broek, stijf gestreken hemd, goud plaqué
manchetknopen, schuin gestreepte plastron, pitteleer en een stoeferken. De bruidsjurk was een
ander paar mouwen. Tante Terry jaagde iedereen achterna met haar speldenkussen en stukken kant.
Als dat maar tijdig goed komt en dan de grote vraag “wie zal dat betalen, wie heeft zoveel geld”.
We waren van tevoren opgejaagd. "Hij zit in de miserie, hij zit in de miserie en t'is zijn eigen fout”.
Al dat gerief verzamelen, schragen met planken, stoelen, inox schalen, servies, petroliumvuurtjes wat
een miserie! Het kwam van iedereen en overal.
“Aangebrand, de soep is aangebrand” terwijl ons moe stond te kokkerellen. De buurvrouw nam de
leiding om de tafels te dekken met een wit tafelpapier. Nonkel Miele deed zijn ronde met de
bierglazen vol sigaren.
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“Dit is het mooiste, het mooiste moment”! De dag van ons leven.
Geleende Mercedes met witte lintjes aan de radioantenne en zijspiegels en witte voile op de hoedenplank.
“Opzij, opzij, opzij, maak plaats, maak plaats, we hebben ongelofelijke haast”.
In de eerste auto, de bruid links van de bruidegom samen met de bruidskinderen.
Gevolgd door de auto met de ouders, nadien de wagen van de getuigen en hun partners.
“In gedachten zie ik het kerkje weer”.
De woorden ‘Jef Raymond Arthur Janssens neem jij ‘Eufrasie Philomène Bertha Kiekens tot uw wettige
echtgenote. In goede en kwade dagen, in armoede en rijkdom, in ziekte en gezondheid,
tot de dood ons scheid. JA, ik wil, galmde. “Jij kuste mij en ‘k was verloren, nu staat mijn hart in vuur
en vlam”. Meneer pastoor maakte van de gelegenheid gebruik de gekregen donaties te deponeren ten
bate van zijn kerk. De te veel ontvangen bloemen en planten werden naar de kerk gebracht.
Gevolgd door een verblindende cameralits voor koesteringen die "over 25 jaar" aantonen dat ik je nog
steeds zal beminnen, hebben wij grijs haar. Het bruidspaar in het midden met de ouders ernaast,
omgeven door beide families, de kinderen vooraan.
Er kwamen cadeau 's die goed gebruikt konden worden voor in ons “huis met een tuintje gehuurd,
het was in een gezellige buurt”.

“Viva Boma, patatten met saucissen”
Het diner bestond uit een voorgerecht, een huwelijksbootje van bladerdeeg met vlaggetjes als
tandenstoker erop. Na de soep kwamen twee, soms drie gangen met vlees met alles erop en eraan.
Het dessert bestond uit een bruidstaart.
Aangezien het feest van en voor het bruidspaar is, horen zij de dansvloer ook te openen, dit met de
foxtrot of de Engelse wals. "Du bist alles was ich habe auf der welt'."
Na de openingsdans van het bruidspaar klinkt Vader Abraham door de boxen. "Bedankt lieve ouders'"
waarbij ik ons moe ten dans vroeg. Bij deze was de dansvloer geopend.
We kregen nog een proiciat en bedankt gevolgd door door schaterlach rond het consummeren van de
eerste huwelijksnacht.
In de straten weerklonk de stem van onze goed beschonken nonkel Bob:
OOOOOOhhhh Jefken is getrouwd, hij zit in de miserie en t'is zijn eigen fout!
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Ingrediënten
(voor 4 personen)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 lesjes bruin bier
1 konijn
20 gedroogde pruimen
2 ajuinen
1 el groentebouillon
½ dl water
4 el balsamicoazijn
bruine suiker
tijm
laurier
4 el bloem
4 el peterselie
200 gr spekblokjes
Bakboter

Konijn
met pruimen

Bereiding :
• Snijd het konijn in stukken en de ajuin in schijfjes. Bak het konijn bruin in
bakboter in een wijde pan samen met de ajuin en het spek. Overstrooi met 4 el
bloem en blus met het bier en het water.
• Voeg de bouillon toe samen met de balsamico, bruine suiker, tijm en laurier. Laat
opkoken en verder garen op een licht vuurtje gedurende anderhalf tot twee uur.
• Voeg de pruimen na 45 minuten toe. Overstrooi met peterselie en serveer met
gekookte aardappelen.

Serveertip :
Bedien iedereen met een malse konijnenbout, voldoende biersaus met pruimen, een
schep frisse witloofsla met zelfgemaakte mayonaise en goudgele knapperige
kroketten.
Wedden dat het nog nooit zo stil was aan tafel ?
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Train je brein
Vervolledig de 2 verborgen spreekwoorden
1) Oude liefde, maakt blind
A)-------------------------------------------------------------------------------B)-------------------------------------------------------------------------------2) Waar het hart van vol is, tot over zijn oren
A)-------------------------------------------------------------------------------B)-------------------------------------------------------------------------------3) Ongeluk in het spel, gaat door de maag
A)-------------------------------------------------------------------------------B)-------------------------------------------------------------------------------4) De mantel der liefde, kan niet van 1 kant komen
A)-------------------------------------------------------------------------------B)-------------------------------------------------------------------------------5) Fouten zie je dik, op het eerste zicht
A)-------------------------------------------------------------------------------B)--------------------------------------------------------------------------------

OPLOSSING OP ZIJN ZIJ

1 Oude liefde roest niet
Liefde maakt blind
2 Waar het hart van vol is,loopt de mond van over
Tot over zijn oren verliefd
3 Ongeluk in het spel, is geluk in de liefde
De liefde van de man gaat door de maag
4 Iets bedekken met de mantel der liefde
De liefde kan niet van 1 kant komen
5 Fouten zie je dik, als de liefde dun is
Liefde op het eerste zicht
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