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"Het nieuwe normaal" van Jan
Hautekiet ...
Beste bewoner en familie,
Hieronder volgen enkele fragmenten uit een recent
artikel “Het nieuwe normaal” van Jan Hautekiet ,
radiomaker, muzikant, producer,…. Dit artikel werd
geschreven voor de huiskrant van WZC De Wingerd uit
Leuven.
“Zelden hebben we de zomer zo met gemengde
gevoelens onthaald als dit jaar. Met een lichte
opwinding omdat het sociale leven terug in een
vertrouwde plooi valt, maar ook met de wetenschap
dat het oude normaal nog lang niet terug is, en
misschien niet snel zal terugkomen. Het dwingt ons om
ons ten volle in de armen van het nieuwe normaal te
storten. Zonder dat we eigenlijk goed weten wàt dat is.
En of er ooit wel iets normaals terugkomt. Want wat is
normaal, en wie bepaalt wat de norm is? Gelukkig kent
niemand het antwoord op die beide vragen. We leven
van versoepeling naar versoepeling en leren terug, een
beetje onwennig, genieten van wat vroeger als
vanzelfsprekend werd genomen. Een concertje op een
terras, een wandeling met meer dan 2 man, ja binnen
afzienbare tijd zal een festival er ook weer inzitten.
Als vrijheid aan banden ligt mag je dromen. Moét je
dromen, of je houdt het niet uit. Maar als die droom
een naam krijgt, en een locatie, en nét geen datum,
kan dat een averechts effect hebben.
Wij moeten niet per se alleen maar naar het oude
normaal terugverlangen, maar ook permanent werk
maken van een nieuw normaal dat lessen trekt uit hoe
het ooit was”.
Reflecterend op bovenstaand fragment gaat onze
bijzondere dank naar de mateloze inzet en de
creativiteit van onze medewerkers en vrijwilligers om
ten allen tijde de normaliteit van het dagelijks leven in
ons huis te creëren.
Geert Hermans

Redactie
Carla De Block
Veronique Rosseel
Mieke Vermassen
Raymond Van Den Eeckhout
Bea Wauters
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ZOMER 2021
Verfrissende waterIjsjes eten in ons WZC

Fietsen met Niels

4

ZOMER 2021
Buitenactiviteiten in ons WZC
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ZOMER 2021
Bijenweek in samenwerking
met Yvette
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ZOMER 2021
Opening van onze petanquebaan

Onze Vieringen
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ZOMER 2021
EK VOETBAL 2021, wij supporterden mee !
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ZOMER 2021
Olympische Spelen Schietstand
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Wij verwelkomen Blanche Callebaut
op kamer 1.23 van Blauwbos.
Zij is afkomstig van Erpe-Mere.

Wij verwelkomen
Paul De Leenheer
op kamer 1.17 van
Blauwbos. Hij is
afkomstig van ErpeMere.

Wij verwelkomen
Oscar Cornelis op
kamer 1.02 van
Blauwbos. Hij is
afkomstig van Gent.

Wij verwelkomen
Maria Van Pamel
op kamer 1.09 van
Blauwbos.
Zij verbleef voordien
in de
assistentiewoning
De Merelaar.

Wij verwelkomen Georges De Rick
op kamer 1.27 van Blauwbos.
Hij is afkomstig van Lede.
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Wij verwelkomen Suzanna Trog
op kamer 2.21 van Sterrebos.
Zij is afkomstig van Mere maar verbleef
voordien in de assistentiewoning De
Valeriaan.

Wij verwelkomen
Roger Verbraekel
op kamer 1.32 van
Blauwbos. Hij is
afkomstig van
Bambrugge.

Wij verwelkomen
Juliaan Van De
Walle op kamer
0.25 van Lijsterbos.
Hij is afkomstig van
Erpe-Mere .

Wij verwelkomen
Gabrielle De
Cooman op kamer
1.26 van Blauwbos.
Zij is afkomstig van
Burst.

Wij verwelkomen Denise Rottiers
op kamer 1.38 van Blauwbos.
Zij is afkomstig van Erpe-Mere.
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Maandag 19 april startte Sylvia Dooremont als
zorgkundige op de afdeling Blauwbos. Enkele
jaren terug liep Sylvia hier stage in haar
opleiding verzorgende/zorgkundige. Na het
behalen van de kwalificatie zorgkundige koos ze
voor een tewerkstelling in de thuiszorg. Recent
heeft ze gereageerd op de vacature van
zorgkundige, met succes.

Ook op maandag 19 april werd het team aan het
onthaal uitgebreid met de komst van Katrien
Wuytack. Zij beschikt over een bachelordiploma
office management en kon administratieve
ervaring en vaardigheden opbouwen bij Medina
en de firma Jan De Nul. Reorganisatie bij de firma
De Nul noodzaakte haar een nieuwe job te
zoeken en ditmaal koos ze – bewust - voor een
setting waarbij naast het administratieve ook
menselijk contact heel belangrijk is.
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Velen niet onbekend: Noortje Smets, sinds eind
2019 al verbonden aan de afdeling Sterrebos
als job- en weekendstudente studeert eind juni
af als verpleegkundige HBO5. Stages in de
ziekenhuizen leerden haar ervaren dat ze meer
voldoening en energie haalt uit het werken in de
ouderenzorg. Resoluut kiest ze voor WZC
Meredal en vanaf 1 oktober zal ze aansluiten bij
het team op Sterrebos. Oktober ligt misschien
nog veraf maar Noortje zal tijdens de
zomermaanden nog als jobstudente regelmatig
present zijn op de werkvloer.
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Bewoners jarig in juli 2021
6 juli Maria DE SWAEF 92 jaar Blauwbos
17 juli Liane SLOOTMANS 85 jaar Blauwbos
18 juli Julia NEERINCKX 95 jaar Blauwbos
18 juli Angele VOLCKAERT 82 jaar Sterrebos
22 juli Mariette DE SAEDELEER 93 jaar Blauwbos
23 juli Remi D'HAES 88 jaar Lijsterbos
25 juli Irène VAN LYSEBETTEN 82 jaar Blauwbos
29 juli Odette VAN GEYT 77 jaar Lijsterbos

Bewoners jarig in augustus 2021
4 augustus Maria VERMAEREN 78 jaar Sterrebos
10 augustus Mariette D'HAESE 82 jaar Lijsterbos
15 augustus Lutgard VAN DE PERRE 86 jaar Blauwbos
17 augustus Firmin DE WINNE 75 jaar Lijsterbos
22 augustus Gustaaf VAN LIPPEVELDE 78 jaar Blauwbos
27 augustus Yvonne STALPAERT 88 jaar Lijsterbos
31 augustus Julia DE KERPEL 86 jaar Lijsterbos

Bewoners jarig in september 2021
1 september Roger VERBRAEKEL 85 jaar Blauwbos
4 september Flora VAN HECKE - Zr Flora 91 jaar Lijsterbos
6 september Diane DE BROUWER 85 jaar Sterrebos
13 september Maria VAN PAMEL 98 Jaar Blauwbos
20 september Suzanna TROG 90 jaar Sterrebos
23 september Emma BUYSSE 84 jaar Lijsterbos
24 september Renilde STERCK - Zr Amanda 90 jaar Blauwbos
25 september Maria DE KEYSER 93 jaar Blauwbos
14

Personeel jarig in juli 2021
1 juli Loranza DISSENBERGEN 48 jaar onderhoud
3 juli Monique DE NIJS 60 jaar Lijsterbos
5 juli Ann DEBRUYN 53 jaar Blauwbos
5 juli Saskia PONNET 44 jaar broodkeuken
7 juli Celien LIEVENS 25 jaar Sterrebos
12 juli Nele BRONDEEL 48 jaar kiné
18 juli Rudy NEETENS 57 jaar onderhoud
18 juli Ruby FERNANDEZ 34 jaar onderhoud
19 juli Rita VAN DEN BERGE 61 jaar Blauwbos

Personeel jarig in augustus 2021
13 augustus Marijke VERSCHINGEL 61 jaar Lijsterbos
17 augustus Sarah HAENTJENS 38 jaar Blauwbos
26 augustus Anneke DE MEESTER 46 jaar nachtdienst
26 augustus Sarah FRANCIS 38 jaar Blauwbos
27 augustus Gladys GUEVARRA 41 jaar onderhoud
27 augustus Maaike PHILIPPART 39 jaar administratie

Personeel jarig in september 2021
3 september Christine VAN IMPE 62 jaar nachtdienst
9 september Sally LAMMENS 44 jaar Lijsterbos
20 september Geert HERMANS 52 jaar Directeur
28 september Silke VAN DER EECKEN 38 jaar Sterrebos
30 september Kirsten DE COCK 31 jaar Blauwbos
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Tradities en rituelen ...
Jaarthema 2021

Feestdag van de Vlaamse Gemeenschap
De Feestdag van de Vlaamse Gemeenschap is een Vlaamse feestdag die
op 11 juli valt.
Sinds 1973 herinnert die dag ons aan de slag op 11 juli 1302, waarbij
milities van de Vlaamse steden en gemeenten een leger van Franse
ridders te paard versloegen, aan de Groeningekouter bij Kortrijk. De
Vlaamse milities bestonden voornamelijk uit een burgerleger van
ambachtslieden en boeren. Deze veldslag is de geschiedenis ingegaan
als de Guldensporenslag, naar de vele gulden sporen die na de slag
teruggevonden werden op de Groeningekouter te Kortrijk. Later werden
deze sporen als trofee opgehangen in de kruisgewelven van de OnzeLieve-Vrouwekerk.
Op voordracht van de Vlaamse regering worden op de feestdag
eretekens van de Vlaamse Gemeenschap toegekend.
Bij de vorming van de regering-De Croo in 2020 werd in het
regeerakkoord opgenomen dat alle Vlamingen voortaan kunnen
genieten van een betaalde feestdag.

Minister President
J. Jambon
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Jaarthema 2021

Nationale feestdag van België
De nationale feestdag van België wordt gevierd op 21 juli. Het is de
datum waarop in 1831 de eerste koning der Belgen, Leopold van SaksenCoburg-Gotha, de grondwettelijke eed aflegde als koning. De
eedaflegging was het sluitstuk van de intrede van Leopold I in België.
Deze dag is een wettelijke feestdag wat neerkomt op een algemene
verlofdag.
Op de nationale feestdag worden verscheidene ceremonies gehouden
om het afleggen van de eed te herdenken. De koning en andere leden
van de Belgische koninklijke familie wonen in de voormiddag het Te
Deum bij in de kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele te Brussel.
Deze dienst wordt ook bijgewoond door de politieke instellingen van het
land, ambassadeurs en vertegenwoordigers van diverse Europese
instellingen. 's Namiddags is er het nationaal defilé voor het Koninklijk
Paleis.
Koning Filip van België
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Tradities en rituelen ...
Jaarthema 2021
Maria Hemelvaart
Moeten we geloven dat Maria met lichaam en ziel in de hemel is
opgenomen, door engelen omhoog gedragen?
Religieuze uitspraken mogen we niet letterlijk nemen. Het gaat daarin
niet om historische waarheden maar om een diepere boodschap.
Deze boodschap is tweevoudig.
Met Maria als voorbeeld wordt er iets over onszelf gezegd: na onze dood
gaan we over naar een nieuwe wijze van zijn. Die noemen we hemel.
Hemel is een ander woord voor tijdloos leven.
En Maria Hemelvaart is ook een bevestiging van de vrouw, die in de
katholieke kerk en in onze samenleving nog wel eens als tweederangs
behandeld wordt.
(naar Willigis Jäger)
In de Katholieke Kerk is Maria-Tenhemelopneming een hoogfeest en
wordt steeds op 15 augustus gevierd. In veel katholieke en *orthodoxe
landen, waaronder België, is het een wettelijke feestdag. In
Italië wordt de Ferragosto wel gezien als de belangrijkste
feestdag van het jaar. Het is een combinatie van het al in
de Romeinse tijd bestaande oogstfeest en de christelijke
viering van Maria Tenhemelopneming.
In Antwerpen en omgeving en in Costa Rica wordt op 15
augustus tevens Moederdag gevierd. Het bisdom
Antwerpen viert het hoogfeest van de Tenhemelopneming
van Maria als haar patroonsfeest.
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Tradities en rituelen ...
Jaarthema 2021
De tijd van toen
Intro
Het groot woordenboek van de Nederlandse Taal omschrijft traditie
onder andere als het overdragen van persoon op persoon, van
generatie op generatie van geestelijk bezit, van cultuurgoederen, van
verhalen en van gebruiken.
In elke gemeenschap ontstaan gewoonten die eigen zijn aan die
gemeenschap. Heel wat van deze gewoonten blijven generaties
behouden. Zo geeft hiernavolgende tekst bepaalde gewoonten, tradities,
die jaren inherent waren aan het samenleven van een
arbeidersgemeenschap. Heel wat van deze tradities zijn door de
hedendaagse technische middelen herinneringen geworden.
Van de wieg tot het graf
De doop van een enkele dagen oude baby
betekent voor de buurtkinderen een
feestgebeuren. Wanneer peter en meter samen
met de baby dragende vroedvrouw, allen lichtjes
beschonken van het vele cafébezoek, op de baan
tussen de kerk en het geboortehuis, eindelijk in de late namiddag in de
wijk aanlanden vormen de kinderen een wachtend rijtje vóór de woonst
van de nieuwe christen. Na ontvangst van een tipzakje met 12 tot 14
kleurrijke "suikerballekes" stelt de groep bengels zich verspreid op vóór
de woning. Nog heel wat snoep zal nu door de fiere meter te grabbel
gegooid worden.
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Tradities en rituelen ...
Jaarthema 2021

Het huwelijk van een volwassen wordend wijkmeisje brengt de hele
buurt in feeststemming. De avond vóór het huwelijk wordt aan de
gemeente de aanstaande trouw kenbaar gemaakt met blikken
knalbussen. De ouders van de trouwer zorgen ervoor dat de "schieters"
tijdig en veelvuldig van de nodige alcoholische dranken voorzien
worden. Wanneer op de trouwdag het gehuwd paar in een "chique
slee" traagjes de wijk binnenrijdt wordt de wagen herhaaldelijk tot
stilstand gedwongen door kinderen met een over de straat gespannen
touw. Eens de wagen stilstaat lopen de kinderen naar de neergelaten
raampjes, wensen al dan niet verstaanbaar het gehuwd paar proficiat,
ontvangen een envelopje met een bankbiljet in en lopen dan bij
Mathilleken om heerlijke snoep te kopen. Wanneer het bruidspaar het
ouderhuis bereikt volgt de "defilé" van bruid, bruidsmeisjes en
trouwgetuigen.
Door de buren wordt bij gunstig weder aan de deur de erewijn
geschonken. Soms zal een van de buren een meestal ondeugdelijk
klinkende toespraak houden. Door de bruidegom en de ouders van de
bruid wordt op de ereschaal een som geld gelegd. 's Avonds zullen de
buren, verzameld in een nauwelijks verlicht hofgat, het ontvangen geld
besteden aan bier en jenever. Na enkele druppels en pintjes heerst er
dan vlug een vrolijke sfeer. De onderling veel voorkomende
relatiestoringen worden enkele uurtjes vergeten bij het zingen van de
niet voor kinderoren bestemde ondeugdelijke liedjes.
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Jaarthema 2021
Ziekenzalving - uitvaart
Wanneer het rinkelend belletje van de misdienaar steeds maar luider
wordt gehoord betekent dit dat "Ons Heer" gebracht wordt bij een
stervende in de wijk. Met ontbloot hoofd knielt men voor het door de
langgerokte dorpspriester gedragen "Heilig Sacrament". De spelende
jeugd wordt tot stilte aangemaand langs de toegangsweg die met wit
zand is aangewezen. Als de zieke het niet meer gehaald heeft, wordt
een groot metalen kruis naast de voordeur bevestigt. Het is voor de
buurt een teken dat de wijkbewoner gestorven is. In de dagen tussen
het overlijden en de begrafenis verzamelt de buurt in een herberg om
de rozenkrans te bidden.
Enkele dagen later voert een donkere, door een zwart paard getrokken
begrafeniskoets, de overledene naar de kerk. Vóór de koets draagt een
buurtjongetje statig het voor het graf bestemde houten kruisje. Achter
de lijkwagen volgen zwijgzaam, in donkere klederen gehuld, de
naastbestaanden van de afgestorvene. Dan volgt een druk pratende
groep van elkaar weerziende oude kennissen en buren. Wanneer de
lijkstoet de beekbrug overschrijdt, herneemt langzaam het normale
buurtleven. De kinderen komen met hun springtouw op de straat...een
dorpel wordt schoongeveegd...Marie roept Soëe naar binnen,....
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Tradities en rituelen ...
Jaarthema 2021
Midzomernacht
De Midzomernacht is iets zeer unieks. Dit natuurfenomeen is te zien in
de zomer en dan met name boven de poolcirkel. Gedurende een aantal
dagen schijnt hier 24 uur per dag de zon.
Maar wat is dat nu juist Midzomernacht?
Eigenlijk is het een andere benaming voor: de zon gaat niet onder. In
de avond en nacht blijft de zon net boven de horizon. Met erg zacht
licht tot gevolg. Het is eigenlijk heel simpel. Op 21 juni is het de langste
dag van het jaar. Ook bij ons. Dat komt omdat de zon, vanaf de aarde
gezien, op die dag de meeste noordelijkste positie bereikt. Maar hoe
noordelijker je komt hoe meer zon. Waarbij er dus plekken zijn waar het
wekenlang niet donker wordt.
Het midzomerfeest is het feest van de zonnewende. De zonnewende
wordt ook wel juni-wende of zomerwende genoemd. Het woord
zonnewende komt van het Latijnse woord solstitium: te vertalen als
zonnekeerpunt of zonnestilstand. Er zijn er twee per jaar, de midzomer
en de midwinter. Midzomer is de langste dag van het jaar en midwinter
is de kortste dag van het jaar. De dag wordt ook wel Litha genoemd,
Litha is waarschijnlijk een woord afkomstig uit het oud-Germaans en
staat voor berghelling. Het Midzomerfeest of Litha kent in Europa
verschillende tradities en data waarop het feest wordt gevierd.
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Jaarthema 2021

In de noordelijke landen zoals Noorwegen, Zweden, Finland, IJsland,
Groenland, Canada en het noorden van Rusland kan je de
Midzomernacht beleven. En op het vlak van beleving steekt Zweden er
met kop en schouders bovenuit. Midzomer in Zweden is niet zomaar een
feestdag. Het is dé feestdag, bijna net zo belangrijk als Kerstmis. Dit
bijzondere feest wordt al sinds de 16e eeuw gevierd en heeft alles te
maken met de langste dag van het jaar en met vruchtbaarheid. Met het
licht van de lange zomerdagen bloeit alles immers weer op.
Tegenwoordig gaat het vooral om gezelligheid met vrienden en familie,
uitgebreid lunchen en samen buiten zijn.
Hoe vieren de Zweden Midzomernacht?
• Zetten een meiboom neer
• Maken een bloemenkrans voor op hun hoofd
• Dansen en zingen
• Dragen klederdracht en varen soms in boten
• Spelen spelletjes zoals zaklopen en touwtrekken
• Eten haring met nieuwe aardappelen en dille, en aardbeien met
slagroom
• En plukken op Midzomeravond zeven verschillende bloemen en
leggen die onder hun kussen om in hun dromen hun ware liefde te
zien.
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Tradities en rituelen ...
Jaarthema 2021

De volgende dag is de eigenlijke Midzomerdag. Dit is in Zweden een
officiële feestdag waarop verder alles gesloten is.
Dit jaar in Zweden vindt de Midzomeravond plaats op 25 juni 2021.
In ons land vindt de viering op een ander moment plaats, meestal op
24 juni. Vanwaar het verschil met de Zweedse versie? Omdat in ons
land de midzomernacht gekoppeld werd aan een christelijke traditie, de
zogenaamde Sint-Jansnacht. Op deze dag herdenkt men de
geboortedag van Johannes de Doper, de profeet die Jezus in de rivier
de Jordaan doopte. Deze dag valt samen met het Midzomerfeest dat
van oudsher op veel plaatsen in Europa wordt gevierd.
Onze manier van vieren verschilt niet zoveel van de klassieke Zweedse
variant: ook bij ons worden er tijdens deze nacht vreugdevuren
aangestoken en is het een moment om gezellig samen te komen.
De viering van de midzomernacht gaat gepaard met heel wat bijgeloof.
Zo dacht men vroeger dat planten op dat moment geneeskrachtige en
magische eigenschappen kregen, en werden ze bijgevolg tijdens
midzomernacht geplukt. Daarnaast werd er door de eeuwen heen
geregeld gewaarschuwd voor de gevaren van heksen en demonen die
tijdens deze magische nacht tevoorschijn zouden komen. Om hen op
afstand te houden, worden er traditioneel dan ook ook vuurtjes
aangestoken.
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Jaarthema 2021
De eerste schooldag
Ezelsoren opzetten, in de hoek staan, van de latte krijgen, kladder,
griffel, lei, kanneseire, zegt u dat nog iets?
Bijgevoegd zit een interview aan een oude schoolmeester.
Jef, wat zat er vroeger in de kannesjeire (boekentas) van iemand die
de eerste keer naar school kwam?
Griffel, lei en regel en voor hen die bleven eten op school
boterhammekes, die ze dan nuttigden met melk of choco die ze konden
kopen op school.
Hoe verliep zo een eerste schooldag?
Voor de meeste leerlingen was het een bruusk gebeuren, zij kenden ons
niet, en wij hen niet, dat gaf wat problemen soms, wat traantjes.
Helemaal anders dan nu, wij wisten niets van de leerling, ja met moeite
zijn naam. Nu die traantjes duurden nooit lang, die eerste dag is een
vreemde dag voor je leerlingen en moet je vertrouwen winnen, en dat
was telkens mijn uitdaging. Een beetje de clown uithangen, of wat
toveren, dat deed het hem keer op keer. Zeker dat toveren, stel je voor in
die tijd, de eerste jaren dat ik les gaf, een meester die kan toveren, daar
keken ze naar op.
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Jaarthema 2021
Wat deed je dan zoal, je liet toch geen leerlingen verdwijnen?
Neen, neen..ik liet een stukje krijt verdwijnen of ik liet er ineens twee
stukken zien, terwijl er maar een was verdwenen, maar mijn grootste
toverij was leerlingen betrappen terwijl ik met mijn rug naar hen toe
ging staan. Ik vertelde hun dat ik ook ogen had op mijn achterhoofd, ik
stelde me dan zo op dat ik de klas kon zien in de reflectie van het raam,
en dan liet ik ze iets doen, vinger opsteken, dan noemde ik de naam van
de leerling die het gedaan had. Als ik dat een paar keer gedaan had,
keken ze wel naar je op, en was je meteen hun meester. Maar meteen
wisten ze ook dat ze niet konden spotten met mij!
Een leerling leren kennen, want dat moesten jullie in die tijd, de
klassen waren groter, jullie hadden geen informatie over de
leerling, hoe gebeurde dat?
Wij hadden inderdaad niets, de naam wisten wij, verder niets.
Aangeraden was dan ook veel te observeren, kijken, luisteren, tekening
laten maken, waar je heel veel kon aan zien, want aan de hand van die
tekening kon ik zien welk vlees ik in de kuip had. Ik heb zo eens iets
meegemaakt, en dat is me altijd bijgebleven, een slecht ziende leerling.
Het heeft wel even geduurd voor ik door had wat er aan de hand was
met die jongen. Tekening zag er normaal uit, maar als ik iets op bord
schreef om het te laten opschrijven kwam er niets op zijn lei, niets. Dan
moet je gaan testen en kijken wat er scheelt, na een paar testen had ik
het door, het kereltje zag niets van ver, wel van dichtbij. We hebben dan
een paar wisselingen gedaan in de klas, zodat hij korter op het bord zat,
op het einde van het schooljaar was hij er glansrijk door.
Ooit heb ik een leerling gehad die moest dubbelen, zitten blijven, maar
niet een keer blijven zitten, maar twee keer blijven zitten. Spijtige zaak,
en zonder een steen te werpen naar oude collega’s, deze kerel ontdekte
ik, had gewoon een concentratie probleem. Een vlieg, bij, vogel of mug
buiten had hij gezien, ik heb toen ook de klas een beetje herschikt, kort
bij mij gezet en met de rug naar het raam, en op het einde van het
schooljaar mocht hij naar het tweede studiejaar!
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Jaarthema 2021
Was het vroeger veel moeilijker dan nu?
Het is een wereld van verschil geworden, het ging vroeger langzamer,
we stonden ook voor klassen van soms 43 leerlingen, dat zijn
tegenwoordig twee klassen! Ook de informatie. Elke leerling heeft zijn
dossier nu, waar je kunt inkijken wat hij kan of niet kan. Acht dagen voor
de vakantie maken ze nu kennis met hun toekomstige meester, dan
gaan de laatstejaars peuters op bezoek op de grote school, heel veel is
er veranderd, nu ook een grote verbetering! Een leerling die vroeger
minder goed was, moest je of meer tijd insteken of in het slechtste geval
laten meelopen, nu worden die kinderen extra bijgewerkt. Natuurlijk het
onderwijs is ook zeer snel geworden, op een korte periode krijgen de
leerlingen heel wat te slikken.
De Ezelsoren en van de latte geven en in de hoek zetten ooit
gebruikt Jean?
Nooit, kinderen mag je niet belachelijk
maken ten opzichte van andere kinderen,
daar houden ze trauma’s aan over. Zonder
aan kwaadsprekerij te doen, er waren
collega’s die het toepasten, ik nooit.
Ten slotte Jef, een heikel punt, het
linkshandig zijn, ik weet van in mijne tijd, dat er op gehamerd werd
om die leerlingen rechts te doen schrijven en werden er zelfs voor
gestraft als ze volhardend waren.
Ik zal je eens wat vertellen mijn beste vriend, een kind dat linkshandig
schrijft laat het doen, laat het links schrijven, niets zo slecht als dat te
willen veranderen. Weet je, als je een kind hebt dat stottert in kleine
mate maar, en dat linkshandig is, en je gaat hem verplichten rechts te
schrijven, dat je dit alleen maar kan verergeren? Weet je dat het ook
bedwateren tot gevolg kan hebben? Op de normaalschool hebben ze mij
altijd geleerd : afblijven nooit iets aan veranderen.
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Afscheid nemen
is met beide handen dragen
wat herinnering is

Hilda Van Der Taelen
Anna Rijdant
Rachel Van Keymeulen
Paul Janssens
Philippe De Smedt
Felix Coetsiers
Irène Van Mieghem
Johan Bosman
Guns Elvire
Freddy Van Opdenbosch
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AVONDMAAL

zomergedicht

Ver van de stad
waar de nacht luid is
en licht – rust, in een zachte
plooi van het landschap –
het dorp.
Geluidloos – op pootjes
van dons – komen de
poezen
- de woninglozen. Zo mild
en zacht heeft de vrouw
hen in haar hart gesloten.
Zo zorgzaam! Dagelijks
een maaltje, een kroesje
fris water. En – opdat ze
niet naamloos
bleven – heeft iedere poes
een naam gekregen.
Ziet hen! In de oude schuur
schuw en snel eten.
De vrouw kijkt hen na
als ze de nacht ingaan..
Over het stille dorp
rijst de maan.
Niemand moet hongerig
slapen gaan. Niemand moet
naamloos leven.
Aleidis
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Groepsinterview

Onze tradities ...

Tijdens de zomermaanden duiken overal in Vlaanderen de
traditionele kermissen op. Bijna iedere gemeente heeft zijn eigen
kermis; de ene al wat groter dan de andere.
Zes bewoonsters van Blauwbos haalden hierover herinneringen op.
Het werd een gezellig en soms ook heel hilarisch gesprek over de
dorpskermis in hun jeugd.
Vertel eens: wanneer was het bij jullie kermis in het dorp?
Maria Verbraekel en Blanche: wij woonden allebei in Bambrugge; niet
ver van mekaar. De kermis heeft er ieder jaar plaats op de eerste zondag
na 15 augustus. Op hetzelfde moment als de kermis in Mere.
Paula en zuster Angeline: Wij zijn beiden afkomstig van Herdersem. Daar
had iedere wijk zijn eigen kermis. De grote kermis had plaats op de
eerste zondag van september.

Welke attracties en molens stonden er
dan?
Blanche: Mijn tante Bertha en Maria haar
nonkel waren foorkramers. Ze waren
eigenaar van een zwiermolen en een
schommel ( “bijze”) met bakjes.
Maria: Ik mocht van mijn nonkel ’s middags
gratis in de schommel. Dan waren de
molens dikwijls nog gesloten.
Blanche: Je kon met de schommel tot omhoog tegen het ijzeren staketsel
zwieren. Dan stond je helemaal ondersteboven ! Mijn portemonnee is zo
eens uit mijn zak gevallen. Ik zat heel graag in die schommel!
Zr. Veerle: Ik woonde in Lede. Daar remde de uitbater de schommel af als
je te hoog zwierde. Anders kon je overkop gaan.
Zr. Angeline: Ik was niet zo verzot op molens en schommels. Ik heb eens
zwaar overgegeven op een molen en sindsdien ging ik er niet meer in.

30

Maria: Op een keer had ik het veiligheidskettinkje van de zwiermolen
verkeerd aan en schoot het plotseling los. Toen ben ik bijna tot de overkant
van de molen gevlogen.
Zuster Angeline: In Herdersem waren er ook nog een autoscooter, een
lunapark en een “kakkewal”. In Mere stond er vlak voor de kerk altijd een
klein kindermolentje: het ”paardemolentje”.
Maria: als je de” flosj” kon nemen, kreeg je een gratis rit. Je zag kinderen
bovenop autootjes staan en zich bijna verongelukken om toch maar die
“flosj” te kunnen grijpen.
Rita: In Nieuwerkerken stond er ieder jaar ook een rups. De eigenaar
sprong dan tijdens de rit plotseling bij jou in het bakje!
Maria: Als het doek (“de bache”) over de rups ging, werd het helemaal
donker. Vooral de koppeltjes vonden dit plezant. Die hadden graag dat dit
zo lang mogelijk bleef duren!
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Onze tradities...

Was er voor de volwassenen dan ook plezier en vertier?
Zuster Angeline: Op Boskant-wijkkermis in Herdersem stond er altijd
een grote tent. In het midden lag er een houten dansvloer waarop
zagemeel werd gestrooid. Vrijdagavond mochten alle kinderen op die
vloer met zagemeel dansen en glijden. Op die manier werd de vloer
spiegelglad zodat de volwassenen er goed konden op dansen. Mijn vader
was schrijnwerker en spaarde zijn zagemeel hiervoor! De muziek kwam
uit een draaiorgel dat nog met boeken werkte.
Rita: In Nieuwerkerken was er op maandag een zielmis.
Blanche en Maria: Ook de Sint Anna- kermis in Bambrugge had een
speciale mis. Na de mis was er een processie. Er kwam altijd een massa
volk naar die mis. Iedereen bracht zijn kleine kinderen mee om ze te
laten zegenen tegen de stuipen.
Rita: Na de zielmis dronken de mannen meestal graag een pint!
Maria: Ook de vrouwen!
Blanche: Er werd in de cafés volop gedanst en gedronken.
Zuster Angeline: De mannen moesten dikwijls dronken en ondersteund
naar huis gebracht worden.
Paula: Mijn vader had een slagerij. Tijdens de kermisdagen verkocht hij
enorm veel sneden kop, witte en zwarte pensen en worsten. De
kermisvierders gingen liever niet naar huis om te eten. Ze kwamen soms
van de omliggende dorpen en verloren anders te veel tijd.
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Werden er dan nog andere lekkernijen verkocht en gegeten?
Paula: Met kermis kreeg ik 1 frank . Dat was veel in die tijd en je kon er al
behoorlijk wat met kopen: een hoorntje met 1 bol ijscreem kostte toen
bvb. maar 10 cent.
Zuster Angeline: Wij kochten ons altijd een pak smoutebollen of een
appel gedrenkt in suiker. Het was ook mode van de roze suikeren
fondants: een soort snoepgoed waarin soms een muntstuk verborgen zat.
Soms zat er 25 cent in. Als je veel geluk had zelfs 50 cent!
Rita: Mijn grootmoeder bakte toen altijd vlaaien.
Zuster Angeline: In de kruidenierswinkel van mijn moeder werden er
tijdens de kermisperiode altijd een volledige zak mastellen en meerdere
liters stroop verkocht. Zoveel vlaaien werden er toen gebakken!
Zuster Veerle: Bij ons thuis werden er wafels gebakken.
Zuster Angeline: Mijn moeder zorgde altijd voor een hoop frikandellen
met pruimen. Iedereen die (op een
verschillend tijdstip) thuis kwam, kon zich
dan bedienen.
Maria: Op een keer had mijn moeder een
taart met crème au beurre gemaakt voor
de kermis. Toen mijn zus die ging halen,
struikelde ze. De taart viel in een grote teil
met water!
Als ik jullie verhalen hoor, kan ik wel
besluiten dat de kermis goed in jullie
geheugen is blijven zitten…
Blanche: Inderdaad. Het was een heel
plezierige periode. De mensen maakten
vroeger ook meer plezier dan nu!
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Bewoner In de kijker
Dag Oscar, je groeide op in de
vooroorlogse periode; ongetwijfeld
hebben deze jaren een diepe indruk
nagelaten.

Nog niet zo lang geleden nam
Oscar zijn intrek in een kamer op
Blauwbos.
Deze krasse negentiger is een
rasechte verteller en haalt
moeiteloos talloze herinneringen
op uit zijn lange leven.

Ik werd geboren in een arme wijk in
Mijlbeek – in de volksmond “de
barakken” van Mijlbeek -- reeds
gekend uit de tijd van priester Daens.
Mijn vader was wever en wij waren
thuis met 8 kinderen.
Met ons groot gezin woonden wij in
zo’n kleine barak, zonder stromend
water of sanitaire voorzieningen. Ik
ben dus opgegroeid in armoede en
moest op mijn 14e al gaan werken.
Op een gegeven moment werden de barakken afgebroken en moesten we
verhuizen naar een huisje in de Bergemeesterstraat. Daar hadden we
gelukkig ook een stukje grond om te bewerken. Nog later trokken we naar
Erembodegem.
Je begon dus piepjong te werken. Heb je altijd dezelfde stiel
uitgeoefend?

Nee, helemaal niet! Na wat omwegen (eerst dakwerker, daarna metser)
vond ik uiteindelijk een stiel die ik echt graag deed namelijk “plakker” (nvdr:
stukadoor)
Ik leerde de stiel eerst bij een baas. Daarna begon ik samen met mijn broer,
zelfstandig stukadoorswerk te doen.
Nog later kwam ik bij het agentschap Bruggen en Wegen terecht. Daar ben
ik actief gebleven tot mijn pensioen. Ik was 35 jaar sluis- en brugwachter
van de St. Annabrug in Aalst.
Ondertussen kreeg je een gezin?
Ik merkte mijn vrouw voor de eerste keer op toen ze op de tram stond te
wachten in Brussel Zuid. Een week nadien trok ze opnieuw mijn aandacht op
een kermisbal in Denderleeuw. Zoveel toeval liet ik niet voorbijgaan en ik
sprak haar aan…
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We zijn aan de babbel geraakt en zijn blijven babbelen! We huwden in
Brussel. Ik was toen 22 jaar. We kregen 3 zonen: Ludwig, Erwin en Marnix
en 3 kleinkinderen.
Ik hoorde dat je een goede muzikant bent ?
De kiem daarvan is in de oorlog gelegd: ik begon wat te trommelen en
muziek te maken samen met een accordeonist. Na de oorlog kreeg ik een
verzoek van “De Nachtvlinders”: op dat ogenblik een groot orkest in Aalst.
Hun drummer viel uit door legerdienst en ze zochten een vervanger. Toen
heb ik wel muziekles genomen en notenleer gestudeerd.
Nadien heb ik nog in verschillende andere orkesten gespeeld. Zo mocht ik
op de wereldtentoonstelling van ’58 na het bezoekuur spelen in het Engels
paviljoen voor de medewerkers.
Sportief heb je ook wel wat verwezenlijkt. Ik zie hier meerdere
opmerkelijke foto’s aan je muur hangen!
Mijn allereerste stappen zette ik in de bokssport. Dat hield ik snel voor
bekeken: mijn armen waren te kort! Ik moest dus veel slagen incasseren
en raakte ook 2 tanden kwijt.
Daarom schakelde ik over naar gewichtheffen. Dat werd wel een succes.
Door het boksen waren mijn armspieren goed getraind. Bovendien zijn
korte armen een voordeel om een gewicht naar boven te stoten. Op één
jaar tijd werd ik Belgisch kampioen bij de pluimgewichten! Ik woog 52 kg
en stak 125 kg boven mijn hoofd. Spijtig genoeg duurde het succes niet
lang. Een val vanop 7 meter hoogte brak letterlijk (2 gebroken armen) én
figuurlijk mijn carrière. Toen gooide ik het over een volledig andere boeg.
Ik begon lessen sportmassage en tapen van sportblessures te volgen.
Blijkbaar had ik talent want mijn leraar vroeg me of ik geen “masseur” wou
worden van de wielrenners in koerswedstrijden.
Dit heb ik heel wat jaren gedaan. Mijn laatste koers was de Ronde van de
Loire voor beroepsrenners.
Ik dacht het wat kalmer aan te doen maar kreeg toen telefoon van een
bevriend voetbaltrainer. Die smeekte me om zijn ploeg voetballers te
willen masseren. Die” vriendendienst “ duurde uiteindelijk veel langer dan
verwacht: ik heb nog 13 jaar de ploeg van Meldert (3e nationale)
gemasseerd.
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Uittreksel uit het dagboek
'Zolang er leven is'
In "Rondom Ons 2021" zal telkens een fragment uit het geheime
dagboek 'Zolang er leven is' van Hendrik Groen (Nederlander, 85
jaar) gepubliceerd worden. Hendrik verblijft sinds een tijdje in een
woonzorgcentrum. In Nederland heten ze dit een verzorgingshuis.
Van tijd tot tijd valt het hem zwaar om de moed erin te houden.
Gelukkig heeft Hendrik zijn pen weer opgepakt en met charmante
humor neemt hij medebewoners, directie, zijn vrienden en de
ouderdom in het algemeen op de korrel. Zijn droge commentaar op
kleine en grote ongemakken van het leven is onderhoudend. Hij
heeft het over een leefomgeving die niet vaak vanuit eerste hand
wordt omschreven. Met hier en daar een kleine uitzondering slaagt
hij erin om elke dag wel iets neer te pennen. De fragmenten in
deze editie komen uit de maand juli, augustus en september van
zijn dagboek. Veel leesplezier!

Zaterdag 11 juli
Veel mensen kijken liever naar het jeugdjournaal dan naar het gewone
journaal. In het jeugdjournaal zit tenminste ook altijd een beetje vrolijk
nieuws: een pasgeboren ijsbeertje, een hond die trompet kan spelen, de
terugkeer van een doodgewaande papegaai. Vaak iets met dieren. ' Dat
zouden ze in het achtuurjournaal ook moeten doen. Afsluiten met iets
positiefs', is de breed gedragen opvatting en ik ben het daarmee eens.
Na het weer nog een oppeppertje met als boodschap:kom op mensen,
het is niet allemaal kommer en kwel. Het scheelde niet veel of we
hadden onze vriend Antoine ten grave gedragen. Het zou een dood in
stijl zijn geweest, dat wel. 'Hij is al etend gestorven', had er dan in de
advertentie kunnen staan. Hij smulde van een illegaal zelfgemaakt taartje
en deed dat, als zo vaak, een tikje overdreven, met zijn ogen dicht. Dat
is om beter te kunnen proeven. In dit geval zag hij daardoor niet dat hij
ook een hapje wesp nam. Een seconde later waren zijn ogen meer dan
wijd open, want hij werd in zijn wang gestoken.
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De altijd alerte zuster Herwegen kwam meteen met een ouderwets
middel tegen wespensteken: een doorgesneden ui. De wang zette
niettemin angstaanjagend op en voor de zekerheid werd er toch maar
de dokter bij gehaald. ' U hebt geluk gehad, meneer Travemundi, een
paar centimeter meer naar achteren en u was er misschien niet meer
geweest,' zei deze na een korte inspectie van de opgezwollen
binnenkant van Antoines mond. Ria begon met terugwerkende kracht
te trillen, die had eerst nog even gedacht dat haar echtgenoot een
grapje maakte. 'Nou,' zei Edward grinnikend, 'dat aanstellerige gedoe
met je ogen dicht laat je zeker voorlopig wel achterwege.' Antoines
eetlust is tijdelijk bedorven. En iedere bewoner inspecteert nu elk
koekje grondig voor hij of zij een voorzichtig hapje neemt. Mevrouw
Hoensbroek eet zelfs even helemaal geen koekjes meer. Dat kan geen
kwaad. Zij koopt altijd jurken die een of twee wensmaatjes te klein zijn.
XL in plaats van XXL of zelfs XXXL. Misschien dat haar kleren nu wat
minder gaan knellen. Zijzelf vindt niet dat ze dik is. Volgens haar ligt de
oorzaak van haar postuur in een combinatie van zware botten en veel
vocht vasthouden. Haar dagelijkse tompoes én alle koekjes en
chocolaatjes bij de koffie kunnen nauwelijks van invloed zijn. De wespen
zijn trouwens erg vroeg dit jaar.
Zaterdag 1 augustus
'We mogen wel bandjes gaan kopen bij Perry Sport.' 'Bandjes?'
'Zwembandjes. De klimaatdeskundigen hebben nieuwe berekeningen
gemaakt en ze voorspellen nu een stijging van de zeespiegel van drie
meter.' 'Nou, ik woon op de vijfde etage, dus voor die zeespiegel dáár
is... Dat zal mijn tijd wel duren.' Mevrouw Smit zat zich zichtbaar te
ergeren aan onze luchtige conversatie. Ze vond dat we wel eens wat
meer rekening konden houden met haar kleinkinderen, die dan naar
Zuid-Limburg zouden moeten verhuizen. We zijn het er, na het vierde
hittegolfje, wel over eens dat het klimaat van slag is.
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Uittreksel uit het dagboek
'Zolang er leven is'

Het zou best eens kunnen dat de gevolgen van de opwarming van de
aarde veel groter en rampzaliger zullen zijn en zich bovendien veel
sneller zullen aandienen dan op dit moment voor mogelijk wordt
gehouden. De homo sapiens is een dier dat zich niet zo om de soort
als geheel bekommert. En het is het enige dier dat in staat is om de
hele aarde, expres of per ongeluk, om zeep te helpen. Dergelijke
bespiegelingen maken me niet vrolijk. Dat ik op de rand van mijn graf
sta en kinderen noch kleinkinderen heb, doet daar weinig aan af.
Er stonden de laatste tijd weer veel artikelen in de krant over het
voorkomen van dementie. Voorlopig komt het er nog steeds op neer
dat je lijf en geest flink in beweging moet houden en gezond moet
eten. Om te weten dat dat goed voor je is, hoef je niet eerst dement te
worden.
Donderdag 3 september
Twee dames bij mij op de gang hebben me uitgenodigd voor
rollatordansen in clubhuis de Driehoek. Ze hadden een aankondiging
gezien in het plaatselijke huis-aan-huisblad en het leek ze leuk als er
ook een man meeging. Het zweet brak me uit. Ik wist zo gauw geen
smoes te bedenken. Ik kon moeilijk zeggen dat ik volgende week
dinsdag migraine heb. Tijdrekken was het enige wat me te binnen
schoot. 'Ja, lijkt me leuk', zei ik laf, 'maar wanneer is dat precies?' Toen
ik tijd en plaats had doorgekregen, kon ik zeggen dat ik eerst even
mijn agenda moest raadplegen. Nu heb ik tot morgen de tijd om te
bedenken waarom ik niet mee kan. Ik vrees dat ik voor de volgende
keer weer een uitnodiging krijg. Had ik maar niet moeten zeggen dat
het me leuk leek. Het lijkt me ver-schrik-ke-lijk. Ik hou niet van dansen
en niet van rollators. Rollatordansen lijkt me eerlijk gezegd erger dan
bijvoorbeeld waterboarden.
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We maken van de laatste mooie zonnige dagen gebruik om er met de
scootmobiel op uit te trekken, Geert, Evert en ik. We hebben Evert
sinds zijn scootmobieldebuut tijdens Sail al twee keer zover gekregen
om met ons mee te gaan op zijn geleasede scoot. Hij moet zichzelf
steeds even overwinnen, maar als we eenmaal op weg zijn is hij de
koning te rijk. We mijden de drukte zo veel mogelijk; vooral van
brommers worden we schichtig. In het Twiske, een groot natuurpark
onder de rook van Amsterdam, is het door de week stil en prachtig.
Dan glijdt ons karavaantje vrijwel geruisloos over prachtige
geasfalteerde fietspaden (verboden voor brommers) door mooie en
zelfs een beetje woeste natuur. Het enige gevaar schuilt in een
aanrijding met een onoplettend konijn, want daar barst het van. We
zijn ooit eens begonnen met tellen, maar bij honderd zijn we gestopt.
We rijden een rondje van anderhalf uur, met op de helft een terras
met uitzicht op het water en lekkere koffie. Weer thuis trakteren we
onszelf op een cognacje. Dat zijn gelukkige dagen.
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Komende activiteiten
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