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Een nieuw jaar…
een tijd van wensen

Ik wens je moed om hartelijk te blijven,

te midden van mensen die soms koud en hard zijn.

Ik wens je bemoediging om in jezelf te geloven

en ook wel eens een nederlaag

om nooit overmoedig te worden.

Ik wens je vreugde al de dagen van je leven

maar ook wat pijn om die blijdschap te waarderen.

Ik wens je troost die je droefheid mildert

en humor die je leert te relativeren.

Ik wens je kracht

om alle tegenslagen sereen te dragen.

Ik wens je veel zon en ook wat storm

die pit geven aan het leven.

Ik wens je vrede met alle mensen

maar ook in het diepste hoekje van je hart.

Ik wens je een onwankelbaar vertrouwen

om in de goedheid van het leven te geloven.

Wat ik je nog meer kan wensen,

is een diepe liefde die alles zinvol maakt.

JANUARI 2023

Edito
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…dat het op woensdag 4 januari nationale spaghetti dag is?

…dat pasta vroeger werd gegeten met een houten prikker genaamd 'Punteruolo'? Dit werd later

vervangen door de vork omdat pasta eten met drie prikkers toch handiger was. Men denkt dat dit de

reden is geweest dat de vork eerder in Italië geïntroduceerd werd dan in andere Europese landen.

…dat elke pastavorm bij een ander gerecht past? Dunne pasta’s horen met dunne sauzen gegeten te

worden, dikke pasta’s zijn juist voor rijke sauzen met vlees.

…dat pasta je gezond zou houden? Onderzoek toont aan dat mensen die veel pasta eten minder snel

lijden aan overgewicht. Ook is het bewezen dat het de kans om een hartaanval te krijgen, verlaagt.

Zelfs zou het zo zijn dat pasta je gelukkiger maakt omdat het de dosis van het gelukhormoon

serotonine verhoogt.

…dat de langste sliert pasta die ooit werd gemaakt uit Japan komt? Deze sliert, gemaakt op 20

oktober 2010 in Tokyo was maar liefst 3776 meter lang! Deze was zelfs gekookt maar of die ook

opgegeten is, blijft een vraag.

…dat spaghetti voor het eerst in de negende eeuw bestond? In een woordenboek vernoemt men het

als zijnde 'een product van Siciliaanse boeren dat in scheepsladingen wordt geëxporteerd'. Wij

kennen het als de ronde pastaslierten die combineerbaar zijn met een eindeloze variatie aan sauzen

en pesto's, met of zonder vlees, vis, vaak ook gecombineerd met kaas, als lunch of avondeten, in een

variatie aan kleuren en smaken...

…dat men gemiddeld 26 kilo pasta per jaar eet?

…dat de meeste pasta wordt geproduceerd in

Italië, Amerika en Brazilië?

…dat de populairste pastagerechten spaghetti

bolognese, macaroni met kaas en lasagne zijn?

…dat pasta goed is tegen een kater? Volgens de

Italianen voorkomt een bordje spaghetti met

knolook, olie en chilipeper dat je je de volgende

dag belabberd gaat voelen.

JANUARI 2023

Wist je dat?Wist je dat?
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Marva – Rode rozen in de sneeuw

Ik weet dat het rond Kerstmis was

De lucht was grauw

Het sneeuwde zacht

Maar wij voelden niets van de kou

Want jij had mij en ik had jou

We stonden voor een bloemenkraam

En zagen rode rozen staan

Je koos de mooiste uit voor mij

En 'k hoor nog altijd hoe je zei

Refrein: Rode rozen in de sneeuw

Rozen rood als vuur

Die vertellen jou dat ik van je hou

Rode rozen in de sneeuw

Rozen rood als vuur

Zeggen jou dat ik van je hou

En zonder blozen

Nam ik die rozen

Die mij beloofden

Wat ik geloofde

Liefdedromen voor ons twee

En jij vertelde

Dat ze voorspelden

Met liefdewoorden

Vurig als rozen

Rode rozen in de sneeuw

Jij verdween uit m'n bestaan

De rode rozen zijn vergaan

Maar toch ben jij bij dag en nacht

Niet weg te denken uit m'n hart

'k Vraag aan de bomen in het woud

Of jij nog altijd van me houdt

Maar ieder takje schudt van nee

Dit jaar geen rozen in de sneeuw

Refrein (3x)

Oude liedjesOude liedjes

JANUARI 2023
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"Mijn vrouw heeft een modderbad genomen en ze zag er 20 jaar jonger uit… tot ze de modder

afspoelde."

**********

Twee pastoors zitten samen op een iets. De ene zit achterop en de andere bestuurt de iets maar

hij rijdt zonder handen. Iets verder worden ze tegengehouden door een politieagent.

"Ik doe het niet graag", zegt hij, "maar ik moet u een bekeuring geven want u ietst zonder handen

en dat mag niet."

"Mijn zoon", antwoordt de pastoor, "ik hoef het stuur helemaal niet vast te houden want God stuurt

ons."

Waarop de agent zegt: ‘"Dan moet ik u alsnog bekeuren want u mag helemaal niet met z’n drieën op

een iets."

JANUARI 2023

Lach van de maand
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Ik Honoré, ben geboren op 28 mei 1929 te Schoonaarde.

Mijn ouders vestigden hun gezin, bestaande uit ik, mijn 2 broers en een zus, in Wichelen.

Mijn vader was nen beer van mens en had kennis van zijn vak, landbouwer.

Hij gaf ons de liefde van de boerenstiel mee. Mijn broer reed rond met melk en ik hielp hem.

28 Kannen van 25 liter melk laden en naar de melkerij brengen. Zwaar werk hoor.

Ik was ‘ne schau jongen’ zenne, al zeg ik het zelf!

Ne straatloper, overal waar er plezier en leute was,

was ik geirne bij. Ik had de streken van een Don Juan en was

graag gezien bij de vroukes.

De hele wereld reed ik af, om uiteindelijk mijn liefde te vinden

in Serskamp, nevens de deur.

Marie, een bijoux van een vrouw, braaf, slim en ne werker.

We hadden veel aan mekaar, ze hielp mij op de boerderij.

De varkens voeren, met de kruiwagen rijden en het huishouden.

De koeien melken dat was mijn werk, ik kon goed commerce

doen met de andere boeren. Ze dachten dikwijls dat ze mij

liggen hadden maar ondertussen waren zij de pineut.

Ik was nen brigand, ik handelde principieel, bewandelde mijn

eigen gang in het leven en luisterde naar niemand.

Samen kregen we een zoon, Jozef, ne goeie jongen, zachter dan ik.

Vele jaren later kreeg ik mijn kleindochter Els.

Nu ben ik hier op rust. Met kofie en zoetigheid kan je mij plezieren.

Een blik op het leven van
Meneer Van Den Driessche Honoré

JANUARI 2023
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Laten wij vooreerst de Heer danken bij de overgang van het oude naar het nieuwe jaar, voor

de vreugdevolle dagen die er zeker waren. Ongetwijfeld waren er ook moeilijke momenten…

Alle boodschappen en wensen die ons deze dagen toegestuurd worden, staan vol goede

wensen.

Allemaal mooi en goed, maar vergeten we toch niet de Gever van alle leven en geluk te

vermelden in onze wensen en in ons gebed. Als gelovige gemeenschap willen wij onze

bijdrage leveren opdat de ware vrede en geluk voor alle mensen op aarde mogelijk wordt. We

hopen dat 2023 goed en voorspoedig mag zijn voor ieder van u!

Zalig en gelukkig Nieuwjaar.

JANUARI 2023

ONZE BESTE WENSEN!

BEZINNING BIJ HET NIEUWE JAAR

Als 't Nieuwjaar is

- 't is schoon om zien -

schijnt elke mens een maatje groter,

de gebaren wat ruimer,

de glimlach veel breder.

Als 't Nieuwjaar is

- 't is schoon om horen -

wordt elke mens een beetje kleiner

met meer en betere voornemens in de

mond

en wat uitgesproken spijt.

Als 't Nieuwjaar is

- 't is goed om voelen -

wordt elke mens een beetje week

vanbinnen,

zou hij ieder willen kussen en omhelzen

en iedere mens het beste wensen.

Manu Verhulst

JANUARI 2023

Liturgische tinten
Pastoraal-
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1 januari – Feest van Maria, Moeder Gods

“Maria, toonbeeld van alle biddende mensen.”

Op de eerste dag van het nieuwe jaar vieren wij het feest van Maria, de Moeder van God.

We zijn nog steeds in de kerststemming.

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.

Het hele jaar door zullen we Maria vieren in de liturgie van de Kerk.

Onze gedachtenis aan de Moeder van de Heer en onze verering voor haar, vormen als het ware

een ‘rode draad’ doorheen het liturgisch jaar.

We zullen de geboorte van Maria gedenken en haar tenhemelopneming.

We zullen de belangrijke gebeurtenissen gedenken waarbij Maria – in het Evangelie – het

voortouw neemt: de boodschap van de engel aan Maria, op het feest van de aankondiging van

de geboorte van de Heer; het bezoek van Maria aan Elisabet, waarbij Maria haar Magniicat

uitzingt; Maria aan de voet van Jezus’ kruis, op de gedachtenis van Maria, Onze-Lieve-Vrouw

van smarten.

We zullen Maria vieren met de ‘grote namen’ die de Kerk haar doorheen de eeuwen heeft

toegedicht: Maria Onbevlekt Ontvangen en Maria, Moeder en Middelares van genade.

Het is betekenisvol dat we op de eerste dag van het nieuwe jaar Maria vieren, opdat we dit

nieuwe jaar zouden kunnen beleven als een ‘jaar met Maria’.

Laten wij, met Maria, bij het begin van dit nieuwe jaar, de Heer danken om het jaar dat voorbij

is en Zijn zegen vragen over ons allen.

Op het feest van de Openbaring van de Heer – 6 januari

(in de volksmond Driekoningen) mogen we elkaar veel

wijsheid toewensen in dit nieuwe jaar.

De drie wijzen waren geen mensen die alles wisten.

Zij worden 'wijzen' genoemd omdat ze heel nederig in het

leven raad durfden vragen.

Ook Jezus wist niet alles en moest zijn unieke weg doorheen

het leven zoeken. Daarom trok Hij zich vaak terug in stilte

om bij zijn Vader te zijn en om goede vaderlijke raad te

vragen. Zelfs in het uur van Zijn lijden bleef Jezus vragen stellen: “Vader, als Gij wilt, laat dan

deze beker aan Mij voorbijgaan.” En op het kruis schreeuwde Hij de vertwijfeling uit: “God, mijn

God, waarom hebt Gij Mij verlaten?”.

Heel Zijn leven, tot op het einde, is Jezus vragen blijven stellen om de juiste weg te vinden. Dit

was de wijsheid van Jezus. Mensen die niet met de pretentie rondlopen dat ze reeds alles

weten, maar die in het leven raad vragen, zijn daarom geestelijk zeer gezonde mensen. We

mogen hen ook 'wijzen' noemen.

JANUARI 2023
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NIEUWE BEWONERS

DE SWAEF DIRK

Kamer 101

AfscheidAfscheid Wat je in je hart
bewaart, raak je
nooit meer
kwijt

Lief
&

leed

Afscheid nemen

is met zachte vingers

wat voorbij is dichtdoen

en verpakken

in goede gedachten der herinnering…

Vonck Paula

Heyman Karel

25/11/2022

14/12/2022

JANUARI 2023
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Fit en gezond

Je bent de
uitdaging
aangegaan,
super!

DIABETES
Wat is diabetes?

Diabetes wordt ook vaak 'suikerziekte' genoemd. Het is een

stofwisselingsaandoening waarbij er een te hoog suikergehalte in je

bloed zit. Te veel suikers in je bloed noemen we ook wel een hoge

'bloedsuikerspiegel' of 'bloedglucose'.

Soorten diabetes:

Diabetes type 1

Bij deze vorm van diabetes maakt je lichaam zelf geen insuline meer

aan.

Diabetes type 2

Dit wordt ook wel 'ouderdomsdiabetes' genoemd maar komt ook meer

en meer voor bij jonge mensen ten gevolge van een ongezonde

levensstijl.

Symptomen bij diabetes type 1:

• Veel plassen en veel dorst.

• Veel gewicht verliezen zonder duidelijke reden.

• Misselijk zijn, al dan niet gepaard met overgeven.

• Veel honger of juist alle eetlust verliezen.

• Wazig of slecht zien.

Symptomen bij diabetes type 2:

• Veel plassen en veel dorst.

• Gewichtsverlies, dit kan zelfs nog voorkomen als je de

aandoening al jaren (al dan niet onopgemerkt) hebt.

• Adem die naar aceton ruikt.

• Last van vermoeidheid, kortademigheid, jeuk, last van ogen,

gevoelloosheid, tintelingen in vingers en tenen.

Wat kan je doen?

• Evenwichtige voeding.

• Voldoende lichaamsbeweging.

• Gewicht op peil houden.

• Na gesprek met een arts insuline (medicatie) inname.

Beweeg en leef!

Beginpositie:

Ga zitten op een stoel,

maak een rechte rug,

voeten naast elkaar op de

grond.

Beweging 1:

Trek de schouders op tot

aan de oren. Hou 3 tellen

vast.

Laat de schouders zachtjes

zakken.

Doe dit nog 1x.

Beweging 2

Strek de armen voor je uit.

Vingers opensperren,

stevige vuisten maken.

Trek heel traag de vuisten

naar de schouders, alsof je

trekt aan een touw.

Doe dit nog 1 x.

JANUARI 2023
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DeMEN(S)tieDeMEN(S)tie

Hoe Nicole en Hugo omgingen met dementie

Op 4 november 2022 overleed op 76-jarige leeftijd Nicole Josy. Nicole was bij het grote publiek

gekend als vrouwelijke helft van het Vlaams zangduo Nicole en Hugo. Dit powerkoppel was meer

dan 50 jaar getrouwd, hun namen werden steeds in 1 adem uitgesproken. Waar Nicole was, zag je

Hugo en omgekeerd. Nicole stierf na een ongelukkige val van de trap na een avondje uit met Hugo

en een bevriend koppel. Heel Vlaanderen wist echter ook sinds een tijdje dat Nicole aan Alzheimer

leed.

Hugo maakte dit met de volgende woorden bekend: op de dag dat ik 74 jaar werd, weende mijn

hart want het gevoel dat al een tijd in mij- of beter gezegd in ons- sluimerde kreeg een naam. Op

de dag dat we vierden dat we samen weer wat ouder geworden waren, is ineens het onzegbare

toch gezegd. Het werd duidelijk dat de herinneringen in het hoofd van Nicole voor altijd vager zullen

worden, dat ze zullen verdwijnen in de nevelen van de voortschrijdende tijd. De wetenschap

maakte duidelijk dat wat we eerder al aanvoelden, werkelijkheid geworden is."

Nicole en Hugo vertelden op werelddag dementie 2022, een aantal weken voor haar overlijden,

over hun situatie.

Hieronder een aantal citaten uit het gesprek die na het overlijden van Nicole nog meer bewijzen

hoe sterk hun band was ondanks alles.

Hugo gaf onder meer in het gesprek aan dat de ziekte van Nicole ook voor hem uitdagend was.

"Soms denk ik, potverdikke, dat is nu al de vierde keer dat ze dat vraagt. Als ik dat denk, ben ik

altijd boos op mezelf. Ze kan er niet aan doen. Ik vind het zo erg van mezelf als ik mijn geduld

verlies."

Hugo las al een tijdje niets meer over Alzheimer. In het interview zei hij: "Daar ben ik mee gestopt.

We zullen wel nog zien wat het leven brengt. Natuurlijk heb ik angst over hoe het zal alopen.

Colleke vraagt dikwijls hoelang ze nog zou krijgen. Ze is bezorgd over wat er met mij zal gebeuren.

Graag zien, dat is iets moois. Te graag zien iets heel moeilijks."

JANUARI 2023
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Hugo vertelde: "Ik praat er eigenlijk niet graag over. De mensen weten ondertussen wel al dat we

met 'dat ding' moeten leven. Ik vind het vreselijk als mensen op straat alleen tegen mij praten en

doen alsof ze er niet meer bij is. Colleke leeft wel nog en wij doen alles wat we graag doen. We

gaan veel uit eten, trekken nog naar Saint-Tropez. Na jaren hard werken proiteren we elke dag

van het leven. We maken zelfs nog toekomstplannen. We maken er iets schoons van."

Het maakt niet uit
Of je mij niet meer kent

Ik weet hoe je was
En wie je nog steeds bent

Ik blijf jou zeggen
Tot de volgende keer

Want voor jouw glimlach
Kom ik steeds weer

Deze woorden zijn na het overlijden van Nicole extra pijnlijk. Het lot heeft er anders over beslist

en Hugo heeft helaas voorgoed afscheid moeten nemen van zijn Colleke.

JANUARI 2023



16

Ik, Eugenie, geboren 12 juni 1920 neem jullie graag mee doorheen mijn 100-jarig bestaan.

Volgens mijn grootouders ben ik geboren in de wilde jaren. Eigen herinneringen zijn vaag, dus deel

ik de verhalen van hen.

Mijn grootvader zaliger sprak altijd van duizenden overvliegende witte vredesduiven. Hij zag dit als

symbool voor de hoop dat er nooit meer oorlog zou zijn. De gehele bevolking was bezig met de

wederopbouw van het land.

Het behalen van 14 gouden medailles voor België op de Olympische Spelen in Antwerpen bracht

kering na jaren van bezetting.

De modernisering trad op door de overschakeling van stoom naar stroom. Elektriciteit bracht ‘licht

en verlichting’ in ons leven. Ingewikkelde technieken vroegen een bepaalde geleerdheid, bij deze

ontstond het beroep ingenieur.

De economie herstelde zich door de oprichting van fabrieken. NMBS, Sabena en Ford waren grote

pionnen. Ze creëerden plaatsen op de arbeidsmarkt en de invoering van 48-uren werkweek werd

een feit. De werkmens had plichten maar kwam op voor zijn rechten. Zo werd het

ouderdomspensioen uitbetaald.

Men had het normale leven teruggevonden. De gekke, wilde jaren kwamen er aan. Zo bracht de

telefoon, de auto, … ruimte in het leven. Danstenten en bioscopen trokken veel bezoekers.

Josephine Baker voerde haar beruchte bananendans op terwijl Charlie Chaplin een ilmhit scoorde

met ‘The Kid’. Rudolf Valentino liet met zijn uiterlijke verschijning op het doek vele vrouwenharten

sneller slaan.

De mode werd losser. Variërend van jurken tot op de knie afgewerkt met lange parelkettingen en

een sigarettenhouder tot rokken die korter werden om de Charleston te dansen.

Wat mezelf bijbleef als 9-jarig meisje waren de strenge winters. De Schelde vroor dicht en aan de

kust lagen ijsschotten van 2 meter hoog. Sneeuwpret verzekerd.

Nieuwsgierig naar de rest van mijn leven, neem dan zeker een kijkje in het Madeliefje van volgende

maand! Ik denk intussen al na over wat ik jullie kan navertellen uit mijn tienerjaren. Tot dan!

Liefs Eugenie

Mijn eeuwse leven
Jaren 1920!

JANUARI 2023
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We vieren mee met...
De jarigen van januari worden gevierd tijdens het jarigenfeest.

Proiciat aan:

Snauwaert Roger

Coppens Godelieve

Slagmulder Marie-Louise

Quintyn Bertha

Van Nuffel Camiel

D’hondt Alma

De Ridder Hilda

Servranckx Monique

Van De Maele Paula

01/01/1930

05/01/1928

08/01/1929

10/01/1928

16/01/1929

22/01/1936

23/01/1934

25/01/1944

26/01/1932

Hallo iedereen,

Ik ben Kevin en werk sinds 1 juli als leefgroepbegeleider op het

gelijkvloers.

Dit was voor mij een totaal nieuwe uitdaging aangezien ik altijd in de

fabrieksector gewerkt heb als magazijnier en band werk.

Tot heden heb ik er nog geen spijt van gehad want zorgen voor

mensen zit wel in mij.

Mijn nieuwe job bevalt me heel erg goed.

In mijn vrije tijd ben ik veel bezig met muziek, auto’s en het

verzamelen van miniaturen.

Groetjes

NIEUW PERSONEEL

JANUARI 2023
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Train je brein

OPLOSSING OP ZIJN KOP

Waar groei ik?

Maak zoveel mogelijk woorden met deze letters.
Alle letters van het woord moeten elkaar raken, horizontaal, verticaal of
diagonaal.




