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Beste bewoner en familie,

September leidt op een bijzondere wijze het najaar in.

Niet alleen het fantastisch nazomertje doet ons allen

deugd maar vooral de versoepeling van het dagelijks

leven waar wij allen zolang hebben naar getracht.

Zo was er op donderdag 9 september een weerzien

met ongeveer 150 familieleden van bewoners,

overleden tussen de periode van 1 maart 2020 tot 30

augustus 2021. Een uniek en sereen moment van

bezinning in een mooi decor rond het thema “gemis en

leegte”. Deze herdenkingsviering werd ingevuld met

passende teksten, rustgevende muziek en prachtige

foto’s die zowel een glimlach als een traan toelieten bij

de aanwezigen.

In het weekend van 11 en 12 september stond een

grote ploeg van medewerkers en vrijwilligers paraat

voor de organisatie van de open monumentendag. In

samenwerking met de Heemkundige Kring van Erpe-

Mere waren de gebouwen van de

kloostergemeenschap “Het Gesticht Heilige Jozef” te

bezichtigen.

In het woonzorgcentrum waren enkele

hartverwarmende portretten te zien van de hand van

Joris Vermassen. Joris probeerde op deze manier

tijdens de eerste lockdown in 2020 geïsoleerde

mensen voor de buitenwereld weer zichtbaar te maken.

Onze vrijwilligers Frieda en Raymond namen de

rondleiding van de bezoekers op zich. Voorlopig zijn de

portretten nog steeds te bezichtigen in de tussengang

bij de assistentiewoningen.

...

Redactie
Carla De Block

Veronique Rosseel

Mieke Vermassen

Raymond Van Den Eeckhout

Bea Wauters

Zoals bij de start van september gaan wij met al onze

belangrijke partners, bewoners, families, vrijwilligers,

medewerkers,……de winter in en samen gaan we de

nieuwe uitdagingen aan....

Geert Hermans
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...

In zijn laatste dagen voorziet september nog het

extra vaccin tegen Covid-19 voor alle 65-plussers.

Een ware geruststelling voor de komende

wintermaanden.

Een minder gunstig klimaat vertoont zich

momenteel op de arbeidsmarkt. Jobs in de zorg,

het onderhoud, de horeca, en vele andere

sectoren geraken momenteel niet of zeer moeilijk

ingevuld. Nu de overheid meer middelen wil

inzetten in de ouderenzorg ontbreken voorlopig

de handen om het vele werk in onze sector te

verlichten. Spijtig!

Zoals bij de start van september gaan wij met al

onze belangrijke partners, bewoners, families,

vrijwilligers, medewerkers,… de winter in en

samen gaan we de nieuwe uitdagingen aan.

Geert Hermans

Redactie
Carla De Block

Veronique Rosseel

Mieke Vermassen

Raymond Van Den Eeckhout

Bea Wauters

Optreden "De Kluivers" op het tuinfeest.
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HERFST 2021

Samen bloemschikken
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HERFST 2021

Feest met de Kluivers
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HERFST 2021
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HERFST 2021

Volleybal
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HERFST 2021

Gezellig een middagje petanquen
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Wij verwelkomen

Esther Van De

Meersche op

kamer 1.38 van

Blauwbos. Zij is

afkomstig van Erpe-

Mere.

Wij verwelkomen

Simonne Meert op

kamer 0.24 van

Lijsterbos . Zij is

afkomstig van Erpe-

Mere.

Wij verwelkomen

Mariette Goossens

op kamer 1.14 van

blauwbos.

Zij is afkomstig van

Erpe-Mere.

Wij verwelkomen Juliaan VAN DE WALLE

op kamer 0.25 van Lijsterbos.

Hij is afkomstig van Erpe-Mere.
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Wij verwelkomen

Blanche CALLEBAUT

op kamer 1.23 van

Blauwbos

Zij is afkomstig van

Erpe-Mere.

Wij verwelkomen

Edith SCHEERLINCK

op kamer 1.33 van

Blauwbos.

Zij woonde voorheen

in een

assistentiewoning in

De Merelaar.

Wij verwelkomen Frans DE SCHUTTER

op kamer 0.18 van Lijsterbos.

Voorheen woonde hij in een

assistentiewoning in De Valeriaan.

Wij verwelkomen

Cecile VAN HERPE

op kamer 1.14 van

Blauwbos.

Zij is afkomstig van

Erpe-Mere.
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Maaike Philippart

Maaike maakt sinds juni 2021 deel uit van ons administratief team.

Maaike heeft een jarenlange loopbaan achter de rug als receptioniste en

boekhoudkundige in een hotel en welnesscentra. Ze is van opleiding

Gezinswetenschapper. Tijdens haar coronaverlof heeft ze beslist om haar

carrière een andere wending te geven. Ze is toen op zoek gegaan naar

een job die beter aansluit bij haar opleiding en waar ze mensen kan

helpen. Ze voelt zich dan ook helemaal op haar plaats aan ons onthaal.

Maaike houdt van verre reizen, wandelen en haar gezin. Ze heeft 2

dochters waar ze vol enthousiasme al haar vrije tijd mee doorbrengt.

Andy Vekeman

Sinds eind juni is hij als verpleegkundige opgenomen in het team

van Blauwbos. Andy startte enkele jaren terug als zorgkundige in

een WZC maar toen hij de kans kreeg zich om te scholen naar

verpleegkundige heeft hij met succes de 3-jarige opleiding afgerond.

Lennert De Smet

In augustus 2019 ging Lennert als student in een zorgopleiding

gedurende enkele weken aan de slag als jobstudent op de afdeling

Lijsterbos. Sindsdien was hij hier regelmatig als één van de vaste

weekendstudenten aan de slag. Sinds juni 2021 afgestudeerd als

zorgkundige heeft hij niet geaarzeld te solliciteren voor een job als

zorgkundige in Meredal. Nu is hij op de afdeling Blauwbos aan de slag.
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Marissa Bauwens

Haar laatste, lange stage binnen de opleiding ergotherapie heeft ze

hier vorig schooljaar met veel goesting doorlopen. Ouderenzorg is

haar ding, ze wil zich graag verder verdiepen in deze sector. Tijdens

de vakantiemaanden was ze hier regelmatig te zien maar vanaf 20

september is zij als ergo verbonden aan de afdeling Lijsterbos.

Quynh Thi Vanderhaegen

Quynh genoot een opleiding ‘Altenpflege’ in Duitsland, je kan dit best

vergelijken met een opleiding verpleegkundige (HBO5) optie geriatrie

van bij ons. In België kan ze met dit diploma als zorgkundige aan de

slag, spijtig genoeg niet als verpleegkundige omdat het niet is

gelijkgesteld. Dat ouderenzorg haar ding is hoeft geen betoog. Quynh

versterkt sinds begin september het team van Sterrebos.
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2 oktober Paula UYTTENHOVE 82 jaar Lijsterbos

2 oktober Sylvie DE CONINCK 90 jaar Lijsterbos

2 oktober Juliaan VAN DE WALLE 89 jaar Sterrebos

9 oktober Paula VAN DER MEULEN 92 jaar Lijsterbos

10 oktober Clarisse DE LANDSHEER 97 jaar Blauwbos

12 oktober Agnes VAN GYSEGHEM 81 jaar Lijsterbos

23 oktober Oscar CALLEBAUT 93 jaar Blauwbos

25 oktober Monique CEULEBROECK 83 jaar Sterrebos

27 oktober Esther VAN DE MEERSCHE 88 jaar Blauwbos

31 oktober Alice VAN LIERDE 79 jaar Sterrebos

Bewoners jarig in oktober 2021

Bewoners jarig in november 2021

2 november Roger STALPAERT 90 jaar Lijsterbos

6 november Bernard VAN GYSEGEM 74 jaar Lijsterbos

10 november Johanna DE FEYTER 91 jaar Blauwbos

13 november Hélène VAN DEN STEEN 84 jaar Blauwbos

17 november Etienne DE COCK 89 jaar Sterrebos

18 november Germaine SCHOLLAERT 92 jaar Blauwbos

20 november Martha DE GRAEVE 87 jaar Lijsterbos
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Bewoners jarig in december 2021

10 december Agnes VERCRUYSSE 91 jaar Sterrebos

11 december Lucia DE SMET 89 jaar Sterrebos

16 december Maria WIJNS 88 jaar Blauwbos

20 december Maria EVERAERT 87 jaar Sterrebos

21 december Denise ROTTIERS 85 jaar Sterrebos

24 december Maria VERBRAEKEL 87 jaar Blauwbos

28 december Oscar CORNELIS 91 jaar Blauwbos

29 december Désiré FONCK 87 jaar Blauwbos

25 november Marie VAN DEN BOSSCHE 87 jaar Blauwbos

25 november Simonne COPPENS 99 jaar Lijsterbos

27 november Yvette TROCH 81 jaar Sterrebos

Bewoners jarig in november 2021
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3 oktober Melissa VAN DE RIJSE 26 jaar Onderhoud

5 oktober Hilde VAN DEN EECKHAUT 54 jaar Sterrebos

14 oktober Carla DE BLOCK 55 jaar Administratie

25 oktober Greta DE TROYER 59 jaar Sterrebos

Personeel jarig in oktober 2021

Personeel jarig in november 2021

1 november Yoshi DE GHOUY 30 jaar Keuken

5 november Hilde VAN HAUWERMEIREN 51 jaar Sterrebos

9 november Freya VERMEERSCH 28 jaar Keuken

10 november Martine WACHTELAER 57 jaar Onderhoud

10 november Els BAETE 33 jaar Lijsterbos

11 november Joke MOERENHOUT 47 jaar Keuken

19 november Hilde BOONEN 58 jaar Blauwbos

20 november Sofie GOVAERT-HAENTJENS 41 jaar Lijsterbos

20 november Sofie DE BEER 26 jaar Sterrebos

28 november Veerle LIEVENS 45 jaar Nacht
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Personeel jarig in december 2021

4 december Cheyenne VAN DAELE 23 jaar Sterrebos

8 december Martine DANCKAERT 56 jaar Blauwbos

10 december Anne-Marie MAESSCHALCK 58 jaar Onderhoud

25 december Carolien VAN LEMBERGEN 33 jaar Blauwbos

27 december Melissa TAERWE 37 jaar Nacht

31 december Lissa DE SMEDT 28 jaar Lijsterbos
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Wat gebeurde er op 11 november om 11 uur?

Op 11 november

herdenken we het einde

van de Eerste

Wereldoorlog. In België,

Frankrijk, het Verenigd

Koninkrijk en enkele andere

Gemenebestlanden vinden

er dan

herdenkingsplechtigheden

plaats om 11 uur ’s

morgens. Want het was op

het elfde uur van de elfde dag van de elfde maand dat in 1918 de wapens

zwegen. De actie 11.11.11, die rond die tijd wordt gehouden, heeft haar

naam daarvan gehaald. Precies op dat tijdstip in 1918 kwam er een einde

aan het bloedigste conflict dat de mensheid tot dan gekend had.

Waarom net op dàt tijdstip? Dat was min of meer toevallig. Het was in de

ochtend van 8 november 1918 toen in een treinwagon in het bos van

Compiègne, zo’n 80 kilometer ten noorden van Parijs, de gesprekken

over een wapenstilstand begonnen. Rond 11 uur overhandigde de

geallieerde opperbevelhebber, de Franse maarschalk Ferdinand Foch, de

voorwaarden aan een Duitse delegatie. De Duitsers kregen 72 uur om

ermee in te stemmen, dus tot 11 november om 11 uur.

Jaarthema 2021

Tradities en rituelen ...

11 novemberviering Erpe-Mere

11 November
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Jaarthema 2021

Tradities en rituelen ...

Jaarmarkt Sint-Lievens-Houtem

Jaarlijks vindt op 11 en 12 november in Sint-Lievens-Houtem een grote

winterjaarmarkt plaats. Op de jaarmarkt verkopen boeren hun dieren op

de aloude manier, de handenklap. In een spel van bod en tegenbod,

volgens de oude gebruiken, komen verkoper en koper de prijs overeen.

Eens overeengekomen, is het akkoord op handslag voldoende. Papieren

komen er niet aan te pas. Daarnaast worden paarden en koeien

gekeurd.

Zo’n 300 marktkramers strijken neer. Voor twee dagen lang stellen

particulieren hun woningen als café of snackbar open voor het publiek.

Tussen die wervelende menigte van mensen en dieren in, verwelkomt

Sint-Lievens-Houtem, een dorp met amper 10.000 inwoners, op 2 dagen

5 keer zoveel bezoekers.

Een historische stoet rond de legende van de Heilige Livinus trapt op 10

november de jaarmarkt af.Door de jaren heen heeft de

erfgoedgemeenschap achter de jaarmarkt er alles aan gedaan om, met

respect voor de traditie, tegemoet te komen aan de strengere regels op

het vlak van dierenwelzijn, (voedsel)veiligheid, etc.De jaarmarkt is

bovendien meer dan de markt alleen. Sectoren als de landbouw en de

veeteelt, beroepen als marktkramers zijn in onze streek met uitsterven

bedreigd. Via de Unesco-erkenning engageert Houtem Jaarmarkt zich

om na te denken over de toekomst van deze sectoren. Zo groeit de

jaarmarkt in het komende decennium uit tot een platform voor het

bewaren en herdenken van deze plattelandseconomie en het erfgoed

hieraan verbonden.
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Jaarthema 2021

Tradities en rituelen ...

Jachtseizoen

In de meeste federale staten (bv. Duitsland, België) is de jacht en het

bepalen van het jachtseizoen een bevoegdheid van de deelstaten.

Hierdoor kan het dus voorvallen dat in hetzelfde land het jachtseizoen

in de ene deelstaat langer duurt dan in de andere. In sommige

federale staten (o.a. de Verenigde Staten van Amerika) werkt men

voor sommige jachtseizoenen wel samen op federaal niveau (zo

wordt bijvoorbeeld de jacht op trekvogels in onderling overleg tussen

de deelstaat en de federale overheid geregeld).

Zonsopgang - zonsondergang

Jagen mag vanaf zonsopgang tot zonsondergang. Voor sommige

soorten wordt een uitzondering gemaakt. Het officiële uur van

zonsopgang en zonsondergang vind je op de website van het KMI. De

uren kunnen licht verschillen per provincie. De precieze tijden kun je

opvragen bij het KMI.
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Reeds in de Klassieke Oudheid bevond de marktplaats zich in het

centrum van de stad, omgeven door allerlei belangrijke gebouwen. Er

vonden niet enkel commerciële activiteiten plaats, maar ook

juridische, militaire, politieke en religieuze activiteiten. Onze benaming

“markt” is afgeleid van het Latijnse woord “mercatus”. Markten

kennen dus een lange traditie.

Sinds de middeleeuwen komen jaarmarkten voor. Overschotten

werden toen geruild op bekende pleinen of in de buurt van

belangrijke waterwegen en bruggen. Vooral wanneer het

muntsysteem werd ingevoerd, kenden markten een echte bloei.

Kooplieden verzamelden zich dan om hun waren niet gewoonweg te

ruilen, maar om die waren werkelijk te verkopen. Jaarmarkten werden

dikwijls opgeluisterd met amusement en vermaak. Onder andere

muzikanten, acrobaten en waarzeggers zagen hun kans om iets te

verdienen door hun kunsten te tonen aan een publiek. Zo groeiden

de middeleeuwse jaarmarkten uit tot gezellige bijeenkomsten waar

handel en amusement hand in hand gingen.

“Iets op je kerfstok hebben”

“Iets op je kerfstok hebben” kennen we vandaag de dag nog steeds

als spreekwoord, maar de oorspronkelijke betekenis is niet meer zo

gekend. Wanneer vroeger iemand niet kon betalen, werd er een kerf

gemaakt in een stok. Hoe meer kerven er op een stok stonden, hoe

groter de schulden van de bepaalde persoon waren.

Jaarthema 2021

Tradities en rituelen ...

Markten

De oorsprong
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Jaarthema 2021

Wekelijkse markt

De wekelijkse markten zijn nog

steeds erg populair. Lokale

handelaars verkopen er

gedurende de voormiddag

voornamelijk voeding, bloemen

en andere zaken. De producten

zijn dagvers en zijn in de meeste

gevallen goedkoper dan in de

supermarkten.

Jaarmarkt

De jaarmarkten zoals we ze

vandaag kennen, zijn gegroeid

uit de middeleeuwse

jaarmarkten. Ze zijn reeds lange

tijd in de meeste gevallen

gebonden aan een kermis en

kunnen soms langer dan een

dag duren. Er worden ook veel

meer soorten producten

aangeboden dan op een

wekelijkse markt. Vooral op jaarmarkten wordt er gezorgd voor

amusement en vermaak.

Braderie

Meestal in periodes van solden worden er in de winkelstraten

braderieën georganiseerd. Het zijn dus geen rondreizende

handelaars die de kraampjes bezetten, maar wel de winkeliers die

vóór hun eigen winkel een kraam opstellen.
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Jaarthema 2021

Tradities en rituelen ...

Kerstmarkt

Gedurende de kerstperiode kan

je in verschillende gemeenten

en steden terecht voor een

kerstmarkt. Een kerstmarkt

baadt volledig in de kerstsfeer:

er weerklinken kerstliederen, er

worden verschillende

kerstcadeautjes te koop

aangeboden, er worden warme

dranken geserveerd zoals warme chocolademelk of glühwein, … Op de

grotere stedelijke kerstmarkten staan er ook (overdekte) schaatspistes

waar jong en oud zich naar hartenlust kunnen uitleven.

Rommel- of vlooienmarkt

Tegenwoordig zijn

rommelmarkten erg populair. In

tegenstelling tot wat de naam

doet vermoeden, wordt er op

een rommelmarkt helemaal geen

rommel aangeboden. Er wordt

dikwijls gezegd dat de rommel

van vandaag, de antiek van de

toekomst is. Iedereen kan er zijn

of haar (on)gebruikte spullen

verkopen: van potten tot kasten, van kleren tot speelgoed, …

Rommelmarkten zijn er voor verzamelaars die op zoek zijn naar dat

ene ontbrekende stuk uit een collectie of voor passanten die toevallig

op een object botsen dat ze kunnen gebruiken. Wanneer er iets

gekocht wordt, is het gebruikelijk om af te dingen. De meeste

verkopers prijzen hun waren dan ook iets hoger aan.

www.lecavzw.be
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Afscheid nemen
is niet loslaten
Het is een andere manier
van vasthouden

Mariette Souffriau

Marcelinna Van De Brempt

Roger De Graeve

Marie-Louise Van Mossevelde

Suzanne Van Den Eeckhout

Martha Ryckaert

Maria De Gendt
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Vlaanderens mooiste

GINDS, Aan de Vijfhoek

waar de vijf straten

samenkomen! Ginds!

Waar de bakkers wonen.

Waar de vrienden

bij Raymond Van Impe

’s zondags

om hun pintje komen…

Ziet! Ginds, in de wolken

in de regen

in de zon,

aan de Vijfhoek zit hij,

op zijn fiets van ijzer:

Van Impe, die de Ronde won!

Met zweet en bloed en tranen

werd hij de Leeuw

van Vlaanderen!

Laat dus de vaandels waaien!

Merenaren, groet hem

alle dagen

als gij langs de Vijfhoek gaat.

Groet uw dorpsgenoot Van Impe

die, ginds hoog,

recht op de pedalen staat!

Aleidis
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Groepsinterview Onze tradities ...

In het laatste groepsgesprek rond ons jaarthema ‘tradities’, halen 5

bewoners herinneringen op over winter- en herfstgebruiken in hun

kinder- en jeugdjaren.

De 5 bewoners zijn allen op hoge, respectabele leeftijd en kunnen dus

zeer ver graven in hun verleden.

Welkom! Herfst en winter in jullie kinderjaren: welk beeld roept dit

spontaan op ?

Lucienne Sleewagen ( 89 j) : Tegenwoordig zijn er geen uitgesproken

seizoenen meer. Vroeger hadden we strenge winters met pakken sneeuw.

Ideaal om sneeuwmannen te maken.

Zr. Laurentia De Feyter ( 92 j.) : Het was soms zo koud, dat de beken

toegevrozen waren. We “sleerden” op onze kloppers. Dit ging veel

gemakkelijker dan met gewone schoenen.

Lucienne : In Herne (Ninove) lag de Dender op sommige plekken dicht.

Je kon er hier en daar op schaatsen.

Christinne Boemans (97j) : Dat was niet zonder gevaar! De rioleringen

kwamen uit in de rivieren; het water was dus helemaal niet zuiver genoeg

om een dikke, stevige laag ijs te kunnen vormen.

Paul De Leenheer (95 j.) : Vanuit Zele, mijn geboortedorp, trokken wij

met een paar jongemannen naar het Donkmeer om er te schaatsen. Onze

ouders mochten dit niet weten! We gingen er in ’t geniep naartoe langs

binnenbanen gelijklopend met de steenweg.

Oscar Cornelis ( 92 j.) : Bij ons in Gent werd er op de Leie “gesleerd”. Daarna

werd dit verboden.

De Watersportbaan werd toen aangelegd en vanaf dan kon je daar gaan

schaatsen.
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Onze tradities...

Tijdens die strenge winters was het ongetwijfeld bar koud. Hoe

verwarmden jullie thuis ?

Lucienne: Wij waren thuis met 6 kinderen en hadden maar één kachel. Op

onze slaapkamer, onder het dak, hebben we dikwijls kou gehad !

Oscar: Wij hadden een Leuvense stoof en verschillende gewone

kolenkachels. In de winter warmden wij onze voeten aan de Leuvense stoof.

Christinne: Als er op je voeten of benen “bloemetjes” verschenen, was het

hoog tijd om ze eraf te halen. Het werd dan te gevaarlijk om te verbranden!

Paul: De kolen werden met een speciale kolenschop op het vuur in de pot

gegoten.

Christinne: Ons moeder bakte in de winter ook regelmatig pannenkoeken op

de Leuvense stoof.

Oscar: Bij ons werd er al op een cuisinière gekookt: 4 kookplaten bovenop

een kolenvuur. Daaronder zat er ook nog een oven. De cuisinière werd

aangemaakt met fijne antracietkolen. Dat klinkt allemaal gezellig ! Hoe

brachten jullie de winteravonden door; televisie bestond immers nog niet.

Paul: We hebben nu misschien de perceptie van gezelligheid en romantiek in

de “goede oude tijd” maar eigenlijk gebeurde er meestal weinig of niets

tijdens die lange winteravonden. Er werd wel gemakkelijker iets gebakken.

Lucienne: Wij vulden onze avonden niet met lezen of breien maar vooral met

eindeloos vertellen! We waren immers met zes kinderen.

Oscar: Regelmatig werd er bij ons ook een gezelschapsspel zoals ganzespel

gespeeld. Of er werd gekaart.

Zr. Laurentia: Op winteravonden zat onze keuken dikwijls vol met buren.

Iedereen zat rond de Leuvense stoof en mijn moeder bakte soms

pannenkoeken of wafels voor iedereen. We lazen dan met z’n allen ook een

paternoster. Ik heb mooie herinneringen aan die winteravonden !

Jullie zijn in de naoorlogse periode van ’14 – ’18 geboren. De

herinneringen aan de wapenstilstand zaten nog vers in ieders geheugen.

Hoe werd 11 november toen herdacht ?

Oscar: In Gent was er ieder jaar een grote militaire parade met de

oudstrijders. Deze trok door de binnenstad en iedereen stond langs de weg

te kijken.

Paul: De VOS (Vlaamse Oud Strijders) stapten op 11 november in ieder dorp

en stad op.
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Zr. Laurentia: In de kerk was er een plechtig Te Deum. Vooraan stonden

de vlaggen van de oudstrijders. Daarna werd er buiten, aan het

oorlogsmonument, een plechtige ceremonie gehouden.

Welke herinneringen roepen Sint Maarten/Sinterklaas en de advent

bij jullie op ?

Paul: Tijdens de adventsperiode werd er in alle katholieke scholen,

speciaal gebeden.

Oscar: Inderdaad! In de colleges werd er zelfs iedere dag naar de mis

gegaan.

Lucienne: Een adventskrans bestond toen nog niet.

Christinne, Paul en Zr. Laurentia : bij ons kwam St. Maarten op 11

november.

Oscar (Gent) en Lucienne (Herne) : Bij ons kwam Sinterklaas op 6

december.

Christinne: We legden ’s avonds een wortel en een raap klaar voor de sint

zijn paard. ’s Nachts gingen we een paar keer stiekem van bovenaan de

trap kijken of de Sint nog niet geweest was.

Oscar: ’s Morgens was de schoen leeg. De sint was geweest en het paard

had alles opgegeten…

Zr. Laurentia: Het was meestal een woelige nacht: we konden niet goed

slapen en kropen dan bij mekaar in bed.

Oscar: Ik tekende toen al graag en kreeg meestal

tekengerief of kleurboeken van de sint.

Lucienne: Mijn vader was vroeg overleden en we

hadden het niet breed. Mijn moeder had geen

geld voor speelgoed maar we kregen wel altijd

sinaasappels of potjes paté !

Nu we het over eten hebben: wat stond er zoal

op het winters menu in jullie jeugdjaren ?

Allen: Boterhammen met smout, gepofte

kastanjes, wafels en pannekoeken … maar vooral

een lekkere hutsepot.

Oscar: En af en toe ook een goede druppel !
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BewonerBewoner In de kijker
Sinds een paar maanden woont

Denise op Blauwbos. Ze is fysiek

zwaar hulpbehoevend maar kan

nog aardig wat vertellen.

Denise, vertel eens: waar ben je

geboren en getogen ?

Ik ben afkomstig van Erondegem. Mijn

ouderlijk huis staat nog steeds in de

Zandstraat. Mijn vader was een kleine

schoenfabrikant. Het atelier stond

achterin onze tuin. Er werden zowel

mannen- als vrouwenschoenen

gefabriceerd. We hadden een reiziger

(vertegenwoordiger) in dienst die de

schoenen aan schoenenwinkels

verkocht. Mijn moeder was huisvrouw

en nam onze opvoeding ter harte. Mijn

zus en ik werden streng opgevoed.

We waren een ééneiige tweeling! Bij onze geboorte waren onze ouders

compleet verrast! Gelukkig was mijn vader een rationeel man die voor alles

een oplossing wist en mijn moeder wist gerust te stellen. Er zijn nadien

geen kinderen meer gekomen: mijn moeder vond 2 kinderen voldoende en

het spreekwoord zegt: “ce que femme veut, dieux le veut”.

Heb je nog veel herinneringen aan je schoolperiode ?

Oh ja! Tot en met het vierde leerjaar gingen mijn zus en ik naar de

kloosterschool rechtover de pastorij in Erondegem. Het klooster van

Erondegem was een bijhuis van dit van Geraardsbergen. Toen Diane en ik

naar het vijfde leerjaar moesten, werden we uit de klas geroepen. De

algemene moeder overste van Geraardsbergen zat in de spreekkamer en

vertelde ons dat we naar het pensionaat van Geraardsbergen mochten. We

verbleven er vijf jaar: het vijfde en zesde leerjaar en daarna nog drie jaar

handelsafdeling.

Het was nog de tijd dat de pensionaatskinderen pas om de 4 à 5 weken

naar huis mochten. Bezoek werd maar om de drie weken toegelaten. Mijn

vader bracht ons er zelf met de auto naartoe.

Daarna zijn we beiden nog 5 jaar naar het pensionaat van Michelbeke

gegaan. We volgden er nog 3 jaar hoger middelbaar, gevolgd door 2 jaar

regentaat huishoudkunde.
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Jullie waren een identieke tweeling. Hebben jullie hier nooit handig

gebruik van gemaakt om leerkrachten te misleiden? Nee, behalve één

keer! Het eindexamen in Michelbeke werd afgenomen door een jury waarin

ook de vooraanstaanden van de stad zaten. Ter voorbereiding van dit

examen kregen wij op het internaat ’s avonds algemene overhoringen van

de theorievakken. Toen heb ik wel eens de plaats ingenomen van mijn

tweelingzus en heb haar proef afgelegd. Zr. Antoinette merkte er niets van

en onze klasgenoten hielden allemaal hun mond.

Met het diploma van regentaat op zak had je waarschijnlijk snel werk ?

Mijn toekomstige schoonvader was diocesaan inspecteur van de lagere

school. Dankzij hem kon ik onmiddellijk huishoudvakken beginnen geven in

de vierde graad van de lagere school (7e en 8e studiejaar). Er was toen ook

een tekort aan leraressen Nederlands. Ook dit vak mocht ik geven. Ik gaf een

tijdje les in Idegem. Daarna begon ik in Mere. Zuster Gabriëlle was er toen

nog algemeen directrice.

De eerste jaren gaf ik vooral Nederlands maar ik heb toen ook eens een keer

“Initiatie in de aardrijkskunde” gegeven. Later gaf ik vooral les in de richting

sanitaire hulp; het waren theorievakken zoals beroepseconomie . Sommige

personeelsleden van Meredal hebben nog les gekregen van mij!

Je werd op jonge leeftijd reeds weduwe; hoe heb je alles kunnen

beredderen?In 1960 huwde ik en onze zoon Stefan werd geboren in 1963.

We hadden intussen een huis gebouwd in Aalst. Toen kreeg mijn man

leukemie. Chemotherapie bestond nog niet… Hij is gestorven toen Stefan

nog een heel kleine jongen was. Ik ben toen terug bij mijn ouders en zus

ingetrokken. Gelukkig kreeg ik van hen heel veel hulp! Diane was voor Stefan

een soort tweede moeder. Stefan is ondertussen al jaren getrouwd en heeft

zelf twee dochters: Ine en Lise.

Zijn er hobby’s of bezigheden die je afleiding bezorgden?

Speciale hobby’s heb ik nooit gehad. Ook reizen sprak me weinig aan. We

gingen wel regelmatig eens op daguitstap met onze auto. Ik kon vrij vlug

met pensioen maar heb er eigenlijk weinig kunnen van genieten. Sinds jaren

werd bij mij reumatoïde arthritis in de hoogste graad vastgesteld. Dat heeft

mij een groot stuk belemmerd in mijn activiteiten en maakte mij langzaam

invalide. Gelukkig heb ik mijn zoon: hij komt dagelijks op bezoek en is mijn

grote steun en toeverlaat !
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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 oktober, november en december

van zijn dagboek. Veel leesplezier!

Vrijdag 23 oktober

Het valt niet mee om met één hand Ctrl-Alt-Del in te drukken.

Gelukkig is dat niet zo vaak nodig. Maar ook hoofdletters geven met

slechts één hand al het nodige oponthoud.

Ik heb afgelopen zondagmiddag mijn arm gebroken. Een combinatie van

een onverwacht afstapje en een moment van onoplettendheid.

Misschien werd ik even afgeleid, er was geloof ik een hond in mijn buurt,

en ik stapte half mis, verzwikte een enkel, viel en hoorde een krakje.

Ik kwam niet eens toe aan de reflex van mensen die vallen: snel opstaan

en net doen alsof er niets aan de hand is.

Mijn arm stond nogal vreemd en deed ontzettend pijn. Ik had me wel

eens afgevraagd hoe de sirene in een ambulance zou klinken.

Kreeg ik de kans om het eens uit te zoeken, vergat ik op te letten. De

broeder van de ziekenauto gaf me op straat al een 'prikje tegen de pijn'.

Goed spul.
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De hele verdere middag is in mijn herinnering nogal wazig. Het was

zondagmiddag en de Spoedeisende Hulp zat vol met gewonde

sporters, maar ik mocht voor.

De zuster zei later dat ik goedkeurend 'positieve leeftijdsdiscriminatie'

heb gemompeld. 'U mag een nachtje blijven logeren, meneer Groen,'

herinner ik me wel dat de zuster zei.

'Dat kan niet, ik heb iemand om voor te zorgen.'

De zuster belde op mijn verzoek Antoine, die een uurtje later mijn

pyjama en tandenborstel kwam brengen en me geruststelde wat Evert

betreft. Omanido zou goed voor hem zorgen.

Evert had mee willen komen, maar dat had Antoine verboden. 's

Nachts werd ik wakker. Mijn arm deed flink pijn en mijn enkel ook. Ik

ben van de generatie van 'niet piepen en een ander niet lastigvallen

met jouw sores'.

Het duurde even voor ik dat opzij had gezet en op het hulpknopje

drukte. 'Sorry dat ik u lastigval', zei ik toch toen de nachtzuster kwam.

'Lastiggevallen worden, daar hebben we voor doorgeleerd, 'zei ze, 'en

we worden ervoor betaald, dus geneer u niet.' Ik kreeg twee vrolijk

gekleurde pillen en als mijn arm niet gebroken was geweest, zou ik

uren later verkwikt en tevreden wakker zijn geworden.

Maandagmiddag was ik weer thuis.

Zondag 15 november

Enkele bewoners zaten gisteren vast in de lift. Die was zonder

aanwijsbare reden tot stilstand gekomen tussen de vierde en de vijfde

verdieping. Er brak lichte paniek uit. Het duurde even voor de mensen

in de lift op het idee kwamen dat er wel eens een alarmknop zou

kunnen zijn; daarna was er nog enige tijd nodig om die knop te

ontdekken achter de brede rug van meneer Dickhout, maar toen er

eenmaal alarm was geslagen, snelde het personeel toe.
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Uittreksel uit het dagboek
'Zolang er leven is'

'Help!' klonk het benauwd.

'Rustig blijven. Wie zitten er in de lift?' vroeg de zuster.

'We stáán in de lift en ik kan niet zo lang staan.'

'Ik ook niet.'

'Gaat u dan maar zitten.'

'Op de grond?'

'Kunt u niet op uw karretje zitten?'

'Nee, ik ben met de wandelstok.'

'Als u het niet meer volhoudt, gaat u maar even op de grond zitten.'

'Dan kom ik niet meer overeind.'

'Dat zien we dan wel weer. Hoeveel mensen zitten erin?'

Er bleken vier mensen in de lift te zitten, met twee rollators en een

wandelstok. Ik had het geluk op de eerste rij van de publieke tribune

te staan, want ik zou net de lift naar beneden nemen. Het duurde

lang en nog steeds was er niemand van de technische dienst.

Intussen werden de slachtoffers bemoedigend toegesproken vanaf

zowel de vierde verdieping onder als de vijfde boven hen. 'Er kan nu

elk moment iemand komen om u eruit te halen.' 'Mevrouw Duits zegt

dat ze flauw gaat vallen,' klonk het angstig. Dat werd haar van alle

kanten ontraden. 'Is het al elk moment?' 'Als er nu maar geen brand

uitbreekt,' zei iemand van de toegestroomde ramptoeristen, en ze

wees op het bordje BIJ BRAND LIFT NIET GEBRUIKEN.

Toen kwam eindelijk het hoofd van de technische dienst opdagen,

met een boterham in zijn hand. Handmatig draaide hij in de

machinekamer de lift een meter naar beneden, waarna de deur met

een speciale sleutel kon worden geopend. Het publiek drong

ongegeneerd naar voren om te zien hoe penibel de situatie binnen

was, zodat het nog langer duurde voor de vier met veel theatraal

gesteun naar buiten konden. Alsof ze mijnwerkers waren die twee

weken lang diep onder de grond hadden vastgezeten. Mevrouw

Duits dreigde opnieuw met flauwvallen.
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Meneer Schoute deed alsof hij zijn ogen tegen het felle licht moest

beschermen. Dat was een grap, maar niemand die het begreep. Het

had alles bij elkaar twintig minuten geduurd, maar er was voor uren

gespreksstof. Prettige bijkomstigheid: het leidde een beetje af van de

aanslagen in Parijs.

Woensdag 2 december

Vanmiddag gaat het gips eraf. Ik ben intussen tamelijk handig

geworden met links. Ik kan zelfs met één hand mijn sokken

aantrekken, met behulp van mijn sokaantrekapparaat. Je moet alleen

geen haast hebben. Ook het tikken van stukjes ging na een paar dagen

vloeken, zuchten en oefenen acceptabel snel. Niettemin ben ik erg blij

dat ik vanmiddag word bevrijd. Onder het gips ging het met de dag

meer broeien en jeuken. Ria heeft me een breinaald geleend om er

voorzichtig mee onder het gips te kunnen krabben.

De sinterklaasviering van Omanido vindt plaats bij Ria en Antoine,

want zij hebben de grootste flat en maken de lekkerste hapjes. Ik

kamp met een dichters-block; het gedicht voor Edward wil niet vlotten.

Hij spreekt zo goed als onverstaanbaar en ik overweeg nu om een

onverstaanbaar gedicht voor hem te schrijven; alleen maar klanken

zonder betekenis. Met op het einde van elke regel een bestaand

woord. Het rijm moet niet al te moeilijk zijn. Bijvoorbeeld: Kwe techni
pla toerning denken
Hoel marto zervel schenken
Misschien is het te flauw, al weet ik dat Edward wel van flauwe

grappen houdt.

Uittreksel uit het dagboek
'Zolang er leven is'
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Een groot voordeel is dat hij voor het eerst in jaren weer zijn eigen

gedicht kan voorlezen en dat iedereen hem, als ze de eerste

verwarring te boven zijn gekomen, goed kan verstaan.

Ik koop een kleurboek voor hem, dat is helemaal in de mode. Om te

onthaasten, al is dat bij Edward misschien gevaarlijk. Als die nog meer

onthaast komt hij tot stilstand. Er is een speciaal seniorenkleurboek

dat, volgens de aanbeveling in de folder, niet kinderachtig is maar ook

niet priegelig. Precies wat voor Edward.
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Komende activiteiten


