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Een lentegroet: vergeet de
mooie dagen niet…

Edito

Als je moe bent, als je overhoop ligt met je omgeving,
als je geen raad meer weet en je diep ongelukkig voelt,
denk dan even terug aan de mooie dagen, dat je lachte en danste, dat je tegen iedereen vriendelijk
was als een kind zonder zorgen!
Vergeet de mooie dagen niet!
Als de horizon, zover je kunt kijken, donker blijft zonder een teken van licht, als je hart vol verdriet is
en misschien vol bitterheid, als schijnbaar alle hoop op nieuwe vreugde en geluk verdwenen is,
zoek dan toch zorgvuldig in je herinnering, ik vraag ’t je, de mooie dagen.
De dagen dat alles goed was, geen wolkje aan de hemel,
toen er iemand was, bij wie je je thuis voelde,
toen je enthousiast kon zijn over die ander die je nu ontgoocheld heeft en misschien bedrogen.
Vergeet de mooie dagen niet!
Want als je ze vergeet komen ze nooit terug!
Neem jezelf opnieuw helemaal in handen.
Vul je hoofd met blijde gedachten, je hart met
vergevingsgezindheid, tederheid en liefde
en je mond met een lach en alles wordt weer goed.
Phil Bosmans.
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Waar het goed is te leven...
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Wist je dat?
…een lepel ketchup werkt tegen buikpijn? De eerste ketchup werd gebruikt als medicijn. Begin
20ste eeuw dachten dokters namelijk dat tomaten (waarvan ketchup gemaakt wordt) goed
waren tegen kwaaltjes zoals spijsverteringsproblemen en reuma.
…honing het enige voedingsmiddel is dat niet slecht wordt? Dit komt omdat er bijna geen water in
zit waardoor er geen bacteriën in kunnen groeien. De oudste eetbare honing werd gevonden in
een Egyptisch graf en was meer dan 2000 jaar
oud!
…als je een ei in een glas water legt en het zinkt,
het nog goed is? Komt het bovendrijven, dan eet je
het best niet meer op.
…rijst symbool staat voor vruchtbaarheid, geluk en
welvaart? En dat wensen we een pasgetrouwd
koppel zeker toe. Daarom wordt er dus vaak rijst
gestrooid bij een huwelijk.
…suiker helpt tegen de hik? De hik hebben is heel vervelend. Iedereen kent wel wat trucjes om
ervan af te geraken, zoals iemand met de hik doen verschieten. Verrassend genoeg kan suiker
ook werken. Suiker heeft namelijk de ideale textuur om ervoor te zorgen dat je aandacht
onrechtstreeks naar het slikken gaat, wat er voor zorgt dat je hik stopt.
…de wortels vroeger veel verschillende kleuren hadden zoals paars, wit, geel...? De oranje wortel
zoals wij die kennen werd pas in de 17de eeuw ontdekt in Europa en was eigenlijk een kruising
van verschillende soorten. Door de opmars van 'vergeten groenten' zie je tegenwoordig wel terug
meer soorten in de winkel.
…het klinken van de glazen een gewoonte is die van bij de Romeinen komt? In die tijd vol intriges
durfden mensen elkaar al eens vergiftigen. Door de glazen tegen elkaar te slaan, wisselden ze
drank uit tussen de glazen. Dat maakte de kans op vergiftiging kleiner.
…het eten op een vliegtuig ons niet smaakt? Dit ligt niet enkel aan het eten, maar ook aan ons. Op
een grote hoogte is er een heel lage luchtvochtigheid en een lage luchtdruk. Dat zorgt ervoor dat
de gevoeligheid van onze smaakpapillen daalt en je dus minder goed dingen smaakt. Ook onze
reukzin wordt aangetast en die heeft een belangrijke invloed op het waarnemen van smaak.
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Oude liedjes
Herman Emmink – Tulpen uit Amsterdam
Als de lente komt dan stuur ik jou
Tulpen uit Amsterdam
Als de lente komt pluk ik voor jou
Tulpen uit Amsterdam
Als ik wederkom dan breng ik jou
Tulpen uit Amsterdam
Duizend gele, duizend rooie
Wensen jou het allermooiste
Wat mijn mond niet zeggen kan
Zeggen tulpen uit Amsterdam
Lalalaa lalaa lalaa lalaa, lalalalaa lalaa
Lalalaa lalaa lalaa lalaa, lalalalaa lalaa
Lalalaa lalaa lalaa lalaa, lalalalaa lalaa
Duizend gele, duizend rooie
Wensen jou het allermooiste
Wat mijn mond niet zeggen kan
Zeggen tulpen uit Amsterdam
Als de lente komt dan stuur ik jou
Tulpen uit Amsterdam
Als de lente komt pluk ik voor jou
Tulpen uit Amsterdam
Als ik wederkom dan breng ik jou
Tulpen uit Amsterdam
Duizend gele, duizend rooie
Wensen jou het allermooiste
Wat mijn mond niet zeggen kan
Zeggen tulpen uit Amsterdam
Zeggen tulpen uit Amsterdam

7

MAART 2021

Lach van de maand
Noah komt thuis van school en begint te klagen over maagpijn.
"Dat komt omdat er niets in zit. Kom maar gauw eten", zegt moeder.
Even later komt vader thuis en die klaagt over hoofdpijn.
"Dat komt omdat er niets in zit, papa’" zegt Noah.
********
Jef: "Het is niet eerlijk! De luciferfabriek heeft me ontslagen."
George: "Werkte je niet genoeg?"
Jef: "Toch wel! En ik ging altijd zeer grondig te werk. Ik probeerde zelfs elke lucifer uit
voor ik hem in het doosje stak!"
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Een blik op het leven van
Meneer De Schutter Alfons
“Onzen Alfons” is opgegroeid in Kerksen. Je zou denken: “ha, weer enen die zijn leven lang vertoefde
in dit volkse dorp. Nee, tijdens de pensioenjaren, genoot hij van de zeebries met zijn geliefde
levenspartner Paula. Zoals het in het leven gaat, gooit de ouderdom weleens roet in het eten.
Sinds december 2018 is deze sterke 85-jarige man in ons WZC.
Vader Robert was metaalarbeider, moeder Octavie, een huisvrouw.
Beiden opgegroeid in een groot gezin. Alfons herinnert zich die ravottende tijd
met de drie broers en zijn lieve zus. Als oudsten nam hij de leiding over “de
troep”. Ook al liep het eens mis, bij ruzie bleef iedereen aan tafel zitten tot het
was uitgeklapt, iets waar hij blijft belang aan hechten.

“Op school leerde ik streken uithalen”. Tot 16 jaar ging Alfons naar de
vakschool te Aalst. In opvolging van zijn vader leerde hij de stiel van
metaalbewerking en startte bij nonkel Jef in de smidse. Na zijn werk bij Van
Laer en Buys in Ternat specialiseerde Alfons zich in aluminium en trappen
maken.
Je zou best verschieten wat rekenwerk je met je hoofd moeten kunnen voor
een simpele trap. "Pas op van die waar je het minste van verwacht" .
Als 20-jarige kajotter ging hij naar Rome voor een ontmoeting met paus Pius XII.
Een historische gebeurtenis waarbij de KAJ oficieel opgericht en erkend werd door de kerk.
Beelden die opnieuw op zijn netvlies verschijnen, gekoppeld aan een traan.
Toen leerde hij “zijn Wiske” kennen, een buurmeisje met de naam Ghisela,
een fantastische vrouw die iedereen omringde met haar liefde.
In 1958 trouwden en richten ze een grote familie op, 5 kinderen,
10 kleinkinderen en 4 achterkleinkinderen. Allen samenkomen in hun huis
die hij eigenhandig gebouwd had, gaf hem voldoening.
Kaatsen was zijn lang leven. “Ik kost mijn part een beetje”.
Toen meneer ouder werd, vulde hij zijn tijd met het lezen van een
ontelbaar aantal boeken van Davidsfonds. Maar hetgeen bijgebleven is,
was een boek over het leven van Winston Churchill.
Onzen Alfons is een man die eer doet aan het spreekwoord: “stille waters, diepe gronden”.
Met de gevleugelde woorden van Churchill: “als de adelaars zwijgen, tateren de papagaaien”.
Denken jullie daar maar eens over na, terwijl ik nu ga doen wat ik zo “graag” doe: rusten!

Op de babbel bij...
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PastoraalLiturgische tinten

Paus Franciscus: ‘2021 wordt Jaar van de Heilige Jozef’
In het pauselijke document 'Patris corde' (vertaald: “Met het hart van een vader”) wordt de Heilige
Jozef als voorbeeld gesteld en wordt een heel jaar aan hem toegewijd.
In deze nieuwe apostolische brief beveelt hij de Heilige Jozef aan als een bijzonder rolmodel voor
katholieken en een gids in deze moeilijke tijden. Tegelijk wordt een heel jaar aan Sint-Jozef
toegewijd. De paus looft de heilige, net zoals zovele stille en onbekende helden in deze
coronapandemie, als een rolmodel van creatieve moed en bescheidenheid, gehoorzaamheid,
tederheid en verantwoordelijkheid.
Paus Franciscus herinnert eraan dat Sint-Jozef 150 jaar geleden door paus Pius IX werd
uitgeroepen tot patroon van de Kerk.
De paus schrijft in de apostolische brief dat deze pandemie het uitzonderlijke belang heeft
duidelijk gemaakt van mensen die elke dag opnieuw veel geduld en grote hoop tonen en
proberen geen paniek te zaaien, maar een groot gevoel van verantwoordelijkheid hebben.
Daarbij spreekt hij zijn bijzondere waardering uit voor ouders, grootouders, leerkrachten, artsen,
verpleegkundigen, supermarktmedewerkers, schoonmakers, verzorgers, transporteurs,
ordehandhavers, vrijwilligers, priesters, diakens, religieuzen en vele, vele anderen die begrepen
hebben dat niemand alleen wordt gered.
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Jozef was een buitengewone iguur, maar tegelijk staat hij zo dicht bij elk van ons.
Historisch, merkt de paus op, heeft de katholieke Kerk en het kerkelijke leergezag zich op Maria
na met geen enkele andere heilige zo sterk beziggehouden als met de Heilige Jozef.
Paus Pius IX riep hem op 8 december 1870 uit tot ‘universele beschermheer van de Kerk’; paus
Leo XIII (1878-1903) beklemtoonde de relatie van deze timmerman met de wereld van de
arbeid en paus Pius XII zou hem in 1955 uitroepen tot ‘patroon van de arbeiders’.
Bovendien is hij het universele rolmodel voor alle vaders, omdat hij ons duidelijk maakt dat
men geen vader wordt door een kind ter wereld te brengen, maar door voor dat kind op een
verantwoorde manier te zorgen en het te begeleiden in zijn belangrijkste levensmomenten.
Jozef nodigt ons uit om anderen te
verwelkomen, zonder uitsluiting, zoals
ze zijn, met een bijzondere voorkeur
voor de zwakken.
Slechts tederheid, zoals die van Jozef,
zal ons redden van de boosheid die
alleen oog heeft voor de zwakheden,
terwijl de barmhartige Vader ons
ondanks onze gebreken tegemoet
komt, ons herstelt in onze waardigheid
en ons opnieuw op weg doet gaan.
Te midden van de stormen van het
leven leren wij dat wij niet bang
moeten zijn om het roer van onze boot
aan God over te laten.

Jezus heeft met Gods tederheid kennisgemaakt door Jozef, die een voorbeeld is van hoe
de heilsgeschiedenis ondanks onze zwakheden tot vervulling komt.
Daarom kondigt paus Franciscus een Sint-Jozefjaar af, waarin deze heilige zal worden
herinnerd en zijn voorbeeld bijzonder moet inspireren in 2021.
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Lief
leed
&

NIEUWE BEWONERS
VAN PETEGHEM PAUL
Kamer 122

BEELEN JEAN
Kamer 225

DE MUYTER RAF
Kamer 123

COPPENS JULIA
Kamer 219

In de schone lentedagen,
Bij de oever van de vliet,
Hoort men vaak een vogel zingen,
Lustig zingen in het riet.
En als gij zijn naam wilt weten,
O, geloof me vraag hem niet,
Want hij zegt hem hele dagen in zijn lustig kwetterlied!
Karrekiet-kiet-kiet,’k woon in ‘t riet-riet-riet,
Karrekiet in het riet, maar ge vindt me toch niet.
Karrekiet-kiet-kiet, ah, ge vindt me niet! Om de duivel niet!
Jantje Koek eet gaarne eiers,
Vogeleiers vindt hij goed,
En zo komt het dat hij heden,
In het bos zijn ronde doet.
Ei, wat hoort hij daar aan ‘t water?
Wacht maar, kleine deugeniet,
Ha, ge durft mij komen plagen,
Met uw aardig spotterslied!
Jantje Koek kan ‘t niet meer horen,
Woedend loopt hij van de dijk
Maar, in plaats van ‘t nest te vinden,
Schiet hij netjes in het slijk
En als Jan er nog niet uit is,
Ja, dan steekt hij er nog in,
Maar nog zingt het Karrekietje
‘t Lustig liedje blij van zin!
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DAAR IS DE LENTE, DAAR IS DE ZON...

Beweeg en leef!

De wintermaanden liggen achter ons, dikke winterjassen kunnen
terug de kast in en de winterblues en najaardepressies worden
ingeruild voor licht, lucht en lachen. Hoe komt het nu dat we ons
beter voelen tijdens deze dagen?

Beginpositie:
Ga naast een tafel zitten en
laat je elleboog steunen op
de tafel.

De zon is levensnoodzakelijk en speelt een belangrijke rol in ons
leven.
1. Om ons lichaam te zuiveren of te ontgiften. Maar ook om
onze biologische lichaamssystemen in stand te houden.
Daarmee bedoelen we dat we de zon nodig hebben om
vitamines, enzymen en andere voedingsstoffen aan te
maken.
2. We hebben de zon nodig zodat onze rode bloedcellen beter
zuurstof kunnen opnemen.
3. Het ultravioletlicht helpt bij een betere hormonenproductie
van de bijnieren en schildklier.
4. We verouderen minder snel en ons humeur verbetert
wanneer we in de zon lopen. Dit komt omdat we vitamine
A,B en D gaan aanmaken. Hierdoor hebben we een kleiner
risico op een burn-out of depressie.

Beweging:
A) vingers recht
B) beweeg door naar de
haakvuist
C) beweeg door naar volle
vuist
D) beweeg door naar platte
vuist
E) eindig met het dakje
Eindpositie:
De arm in rust brengen.

Geniet van de zon, maar ga er verstandig mee om. Ga niet uren
zonnebaden, maar beweeg in de zon. Ga nooit op het heetste
moment in de zon en luister naar je lichaam.
Je bent de
uitdaging
aangegaan,
super!

Fit en gezond
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DeMEN(S)tie
LACHEN ALS MEDICIJN

Dementie is een ingrijpende aandoening voor iedereen die ermee te maken heeft. Daarover
bestaat geen enkele twijfel. Daarom is kwaliteit van leven bij personen met dementie heel
belangrijk. Dit kan met een lach en een traan. Je komt prachtige mensen tegen, je maakt ook
veel verdrietigs mee. Een lach is goud in de handen van de naasten van personen met
dementie. Humor doet mensen relativeren, ontwapenen, ontspannen, verbinden, bevrijden,
ontstressen en verlichten.
Dat lachen gezond is, is inmiddels wel bewezen. Het heeft een gunstige invloed op het
afweersysteem en werkt stress- en angstverlagend. Misschien lijkt het voor sommigen
ongepast om te lachen tijdens het ziekteproces zoals dementie maar humor kan ook in dat
geval een verzachtende rol spelen. Niet alleen de persoon met dementie heeft er baat bij, ook
de omgeving krijgt hierdoor meer kracht om door te gaan.
Om te lachen moet er uiteraard een aanleiding zijn. Dit kan al vaak door een eenvoudige,
grappige situatie of een lauw mopje. De manier waarop je op een situatie reageert, kan vaak al
genoeg zijn om een lach uit te lokken. Demiclowns zijn hier echte professionals in. Demiclowns
creëren vaak situaties die een reactie uitlokken. Omdat zij vaak grappig uit de hoek komen,
wordt er bij hun bezoekjes heel wat afgelachen.
Als je meer info wil over Demiclowns kan je terecht op hun website www.demiclowns.be
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TIJD VOOR HET ZOMERUUR!
In de nacht van zaterdag 27 maart op zondag 28
maart verplaatsen we onze klok van 2 uur naar 3

HET
VERA UUR
NDE
RT

uur.
Minder goed nieuws voor de slaapkoppen onder ons,
want het is een uurtje minder slapen.
Een groot voordeel is dat we 's avonds een uur langer van het
daglicht kunnen proiteren.

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

VAN VAERENBERGH MARIA

02/03/1929

DUWEZ MARIA

05/03/1932

DE GRAEVE CHRISTIANE

06/03/1934

SONCK WILFRIED

10/03/1937

SCHEERLINCK CHRISTIANA

13/03/1931

TEMMERMAN KAMIEL

20/03/1925

MOLIN ROSA

20/03/1930

DE MEYER MARIA

20/03/1937

VAN PETEGHEM PAUL

31/03/1933
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“Filatelie” om het met een moeilijk woord te
zeggen, Voor mij telde enkel de postzegels die
afgestempeld waren.
Veel brieven werden in die tijd niet geschreven,
want eigenlijk was een postzegel duur… . Af en
toe durfde er weleens een zeldzaam exemplaar
te koop aangeboden worden in de boekenwinkel.

Iedereen kent ze wel, de maandelijkse
spreuken. Degene die ons inzicht geeft of
ons vragen doet stellen en even stilstaan bij
ons eigen leven.

Artis Historia was een Belgische
uitgeverij bekend door het systeem
van spaarpunten. Men herinnert ze
zich wel, de niet-geïllustreerde
boeken, die we konden aanvullen met
inplakbare foto's ingeruild voor een
volle spaarkaart.

De meest iere verzameling.
Afkomstig van het merk
Delacre.
De gehele koninklijke familie
afgebeeld.

Bij speciale gelegenheden.
Het water kwam al in de
mond bij het zien van de
ijzeren blikken doos.
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Er was altijd wel een oude
oom of een buurman die
sigaren rookte. En dat
leverde de mooiste
sigarenbandjes op die je zelfs
in een speciaal album kon
inplakken. Veel rood,
bladgoud en portretten uit de
geschiedenis van Amerika.
De geur van sigaren bleef
nog jarenlang in je album
hangen.

Allse van het katholiek geloof werd in ere bewaard.
Heilige beeldjes in alle soorten en vormen, meegebracht vanop bedevaart. Medaillekes,
Mariawijwatervatje, Madonna onder de stolp, noveenkaarsen, een houten Heilige Antonius, ...
Gebedsprentjes ter herinnering aan een bepaalde gebeurtenis. Bijvoorbeeld een doopsel, een
eerste communie of een huwelijk, maar vooral bij een overlijden.
Deze werden voorzien van een religieuze afbeelding en bijbelse spreuk.

"Bijééngegaarde verzameling"
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Ingrediënten
(Voor 2 personen)
• 600 gram (boter)boontjes
• 4 eieren
• 500 gram vastkokende aardappelen
• Snuifje zout
Voor de zoetemelksaus :
• 40 gr roomboter
• 2dl volle melk
• Peper, zout en nootmuskaat

Eieren met
zoetemelksaus
patatten en boontjes

Bereiding :
Schil de aardappelen en kook ze gaar in gezouten water.
Doe de kopjes van de (boter)boontjes. Was de boontjes en kook ze beetgaar in gezouten water.
Kook de eitjes 4 min. Ze mogen echt nog lopend zijn.
Voor de zoetemelksaus :
Doe de roomboter in de pan en laat deze hazelnootbruin worden.
Laat ze even afkoelen en voeg er de melk bij. Kruid naar wens af met peper, zout en nootmuskaat.

Serveertip :
Schik de aardappelen op een voorverwarmd diep bord.
Leg hierop de boontjes en maak een kuiltje voor de zacht gekookte eitjes.
Overgiet alles met de warme zoete melksaus, bestrooid met een vers gesnipperde ajuintje en verwen het
oog met een plukje peterselie.
Weet dat er maar 1 manier is waarop je dit kan verorberen : al plettend. Superlekker !

Smakelijk !
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Train je brein
Benoem volgende insecten:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:

Zoek de verschillen.

OPLOSSING OP ZIJN KOP
1:Bij 2:Sprinkhaan 3:Libel
4:Lieveheersbeestje
5:Spin 6:Vlieg 7:Vlinder
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