
1

Winter 2023 - 1ste kwartaal



2

Voorwoord door Geert Hermans p. 3

Even terugblikken p. 5

Nieuwe bewoners p. 10

Nieuw personeel p. 12

Jarigen van januari, februari, maart p .14

Jaarthema vakantieherinneringen p. 18

Quiz p. 29

Oud worden p. 31

Voor u genoteerd p. 33

Overleden bewoners p. 34

Groepsinterview p. 36

Bewoner in de kijker p. 40

Kerstkalkoen p. 43

De keuken van Cindy p. 44



3

Redactie
Carla De Block

Veronique Rosseel

Isabelle Tondeurs

Mieke Vermassen

Raymond Van Den Eeckhout

Bea Wauters

Beste bewoner, beste familie,

Bij elke jaarwisseling wordt er een evaluatie gemaakt

van het voorbije jaar. Dat 2022 ongetwijfeld

bestempeld zal worden als een buitengewoon jaar is

een vaststaand feit . De sterkste meevaller in 2022 is

dat wij met zijn allen langzaam zijn gaan wennen aan

het herstel van het sociaal leven na een lange

periode van beschermingsmaatregelen ten gevolge

van de Covid-pandemie.

In februari werden wij opgeschrikt door de oorlog in

Oekraïne. Blijkbaar was onze economie zeer

afhankelijk van het Russische gas en er ontstond

onmiddellijk een explosie van de energieprijzen.

Door de stijging van de levensduurte daalde onze

koopkracht met alle gekende gevolgen.

Onze samenleving ondervindt ondertussen sterk de

gevolgen van de vergrijzing of het ouder worden van

haar bevolking. Zo zijn er momenteel steeds minder

jonge mensen beschikbaar om de uitstroom van

gepensioneerden op de werkvloer te compenseren.

In bijzonder de zorgsector kampt met zware

moeilijkheden om de openstaande vacatures

ingevuld te krijgen.

...

Een gelukkig en gezond Nieuwjaar
voor jullie allemaal ...
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Ondanks al deze moeilijkheden en uitdagingen zien

wij dagelijks zoveel inzet voor de zorg voor onze

bewoners. Wij zijn ervan overtuigd dat wij met onze

creativiteit en gedreven inzet oplossingen gaan

vinden voor de vele uitdagingen die ons te wachten

staan.

Toon Hermans schreef ooit het volgende :

• Er zijn grote mensen in deze tijd die zeggen

dat wij door het diepste dal zullen moeten

gaan vooraleer onze ogen opengaan en een

soort totale bewustzijnsverruiming zal

plaatsvinden.

• Laten wij maar zeggen dat wij daar nu volop

mee bezig zijn. Of dat ene lichtpunt dat aan

een verre einder gloort in de toekomst

duidelijk zal oplichten, hebben wij in eigen

handen.

Een gelukkig en gezond Nieuwjaar voor jullie allemaal

namens het personeel, de vrijwilligers, de directie en

het bestuur van WZC Meredal.

Geert Hermans

Redactie
Carla De Block

Veronique Rosseel

Isabelle Tondeurs

Mieke Vermassen

Raymond Van Den Eeckhout

Bea Wauters
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HERFST 2022

Bladwijzers maken
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HERFST 2022

Bewegingsactiviteit

Bakken vroeger en
nu
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HERFST 2022

Supporter Rode Duivels

Het gewone leven
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HERFST 2022

Sneeuwman knutselen

Boomwhackersspel
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HERFST 2022

Bloemschikken

Kerstconcert

Emotia



10

Wij verwelkomen Marie Jozef

VAN DEN STEEN op kamer 0.14

van Lijsterbos.

Zij is afkomstig van Erpe-Mere.

Wij verwelkomen

Elisa MOOCK op

kamer 1.25 van

Blauwbos

Zij is afkomstig van

Erpe-Mere.

Wij verwelkomen

Odette

MEULEMAN op

kamer 1.14 van

Blauwbos

Zij is afkomstig van

Denderhoutem.

Wij verwelkomen

Mariette BATEN op

kamer 0.24 van

Lijsterbos

Voorheen verbleef ze

in een

assistentiewoning van

'De Valeriaan'

Wij verwelkomen Maria

SIENAERT (Zr.

Magdalena) op kamer

0.31 van Lijsterbos.

Voorheen verbleef zij in

een assistentiewoning

van 'De Valeriaan'
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Wij verwelkomen

Eliane VAN

MELCKEBEKE op kamer

1.14 van Blauwbos.

Voorheen verbleef zij in

een assistentiewoning

van 'De Valeriaan'

Wij verwelkomen Diane

SCHOCKAERT op

kamer 0.18 van

Lijsterbos.

Voorheen verbleef zij in

een assistentiewoning

van 'De Valeriaan'

Wij verwelkomen

Lucienne ARYS op

kamer 1.09 van

Blauwbos.

Zij is afkomstig van

Haaltert.

Wij verwelkomen

Maria DE BRUCKER

op kamer 1.01 van

Blauwbos.

Zij is afkomstig van

St. Lievens-Houtem.
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Wij verwelkomen onderstaande nieuwe
zorgmedewerkers

Monique Mbambu - Zorgkundige

afdeling Blauwbos is gestart op 1

september 2022.

Rose Kosoki Mbahingana -

verpleging mobiele equipe is

gestart op 7 september 2022.

Nathalie De Schrijver - Logistiek
medewerker afdeling Lijsterbos is
gestart op 3 oktober 2022.

Patiannie Makila Badine - duaal

leren afdeling Sterrebos is gestart

op 1 september.

Femke Van den Haute - Duaal
leren afdeling Blauwbos is gestart
op 1 september 2022.

Christine Mbambu - Duaal leren

afdeling Lijsterbos gestart op 18

november 2022.

Zoë Van De Voorde - Zorgkundige

afdeling Sterrebos is gestart op 1

december 2022
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Wij verwelkomen onderstaande nieuwe
medewerkers

Nick Bisback - Kok is gestart op 1

september 2022.

KEUKEN

Goedele Roeland -keukenmedewerker is gestart op
17 oktober 2022.

ONDERHOUD

Hayat Akacharn - medewerker

onderhoud is gestart op 1

september 2022.

Laetitia Dooremont - medewerker
onderhoud nacht is gestart op 1
december 2022.

ADMINISTRATIE

Tijana Vergeylen - medewerker

onthaal is gestart op 14

november 2022.
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Bewoners jarig in januari 2023

Bewoners jarig in februari 2023

2 januari Julma Stalpaert 97 jaar - Sterrebos

3 januari Albert Callebaut 90 jaar - Blauwbos

6 januari Blanche Callebaut 85 jaar - Blauwbos

7 januari Eliane Van Melckebeke 88 jaar - Blauwbos

8 januari Maria De Troyer (Zr Lydia) 83 jaar - Lijsterbos

8 januari Linda Callebaut 75 jaar - Sterrebos

14 januari Emilia De Maesschalck 88 jaar - Sterrebos

16 januari Lilia Chiers 91 jaar - Sterrebos

24 januari Christinne Boemans 98 jaar - Blauwbos

26 januari André De Wolf 66 jaar - Blauwbos

8 februari Paula Barbé 89 jaar - Blauwbos

11 februari Joseph Bosseman 89 jaar - Lijsterbos

13 februari Anny Van Der Straeten 84 jaar - Blauwbos

17 februari Denise Sonck 85 jaar - Lijsterbos

19 februari Suzanne De Pelsmaeker 94 jaar - Sterrebos

26 februari Maria De Cock 91 jaar - Sterrebos

27 februari Maria Van Boxstael 89 jaar - Lijsterbos
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Bewoners jarig in maart 2023

2 maart Julienne Rottiers 83 jaar - Lijsterbos

3 maart Aimé De Heel 91 jaar - Sterrebos

8 maart Diane Braem 91 jaar - Sterrebos

8 maart Martina De Smet 68 jaar - Sterrebos

13 maart Mariette Van Der Cruyssen 77 jaar - Sterrebos

15 maart Celine Capiau 90 jaar - Sterrebos

16 maart Hilda Daelman 91 jaar - Sterrebos

16 maart Antoinette Van Gysegem 88 jaar - Lijsterbos

18 maart Maria Van Den Steen 89 jaar - Lijsterbos

20 maart Josephine Wamback 86 jaar - Lijsterbos

21 maart Irene Van Den Bossche 89 jaar - Blauwbos

24 maart Marie Geysels 79 jaar - Lijsterbos

24 maart Agnes Van Herpe (Zr. Lucia) 91 jaar - Sterrebos



16

Personeel jarig in januari 2023

Personeel jarig in februari 2023

3 januari Adelheid Denys 42 jaar - lijsterbos

13 januari Tine Dumeez 31 jaar - nachtdienst

22 januari Karine De Wael 61 jaar - thuiszorg AW

31 januari Chris Boelaert 56 jaar - blauwbos

1 februari Akachar Hayat 37 jaar – onderhoud

18 februari Melissa Van Der Niepen 28 jaar - Sterrebos

20 februari Sanne Van den Broecke 31 jaar - Blauwbos

29 februari Veronique Van Den Broeck - onderhoud nacht

5 maart Marietta Pantin 56 jaar – wasserij

10 maart Niels Platteau 31 jaar - Blauwbos

13 maart Elke Droessaert 58 jaar - verpleging

13 maart Gee Ann Robles 38 jaar - onderhoud

13 maart Tijana Vergeylen 22 jaar - administratie/onthaal

14 maart Isabelle Vermeiren 59 jaar - Sterrebos

16 maart Günther Van Der Elst 51 jaar - technische dienst

17 maart Vanessa Schmitz 44 jaar - blauwbos

21 maart Tiffany Eeckhout 33 jaar - keukenhulp

28 maart Rose Kasoki Mbahingana - 33 jaar - mobiele verpleging

Personeel jarig in maart 2023
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Gelukkige verjaardag!

Vanaf het eerste jaar na onze geboorte vieren we onze verjaardag. Ook op

oudere leeftijd, na zovele jaren, wensen we deze traditie voor onze

bewoners in WZC Meredal in ere te houden.

Om de 2 maand voorzien we in de Valeriaan een uitgebreid ontbijtbuffet

met alles erop en eraan voor alle bewoners die de afgelopen 2 maand

verjaard zijn. Uiteraard geven we de familie de kans om mee te vieren!

Mits een kleine bijdrage kunnen zij mee aansluiten aan het buffet.

De jarigen van juli, augustus, september en oktober waren aan de beurt.

Een uniek moment om met de familie samen te zijn, te genieten en deze

bijzondere geboortedag te vieren!
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Jaarthema 2023

Vakantieherinneringen ...

Vakantie ... Programmaloos bestaan.

Vakantie is uurwerkloos bestaan, is ongeprogrammeerd leven. Het lijkt

chaotisch, maar zowel lichaam als geest hebben af en toe nood aan een

“los” ongeordend bestaan.

Gans ons leven, van voor de geboorte tot zelfs na de dood, tracht men

vooraf vast te leggen, te programmeren. Er zijn wel regelmatig detail-

bijsturingen, maar aan de essentie van het geplande wordt niet

geraakt. Straks, morgen, volgend jaar moeten reeds nu zo gedetailleerd

mogelijk vastgelegd worden. Een niet gepland, niet doelgericht bestaan

lijkt slechts weggelegd voor nietsdoeners, leeglopers, voor

naïevelingen.

Nadenkend komt men tot de conclusie dat hierdoor veel mensen een

betekenisloos leven ondergaan. De echte vrijheid van denken en van

doen is immers onbestaande. Zelfs het zogenaamd “genieten” moet

geprogrammeerd worden.

Gelukkig zijn er de vakanties, de leefretraites. Het ongedwongen

natuur-samenzijn dwingen tot het anders leven, dwingen aan die vooraf

bepaalde wedloop naar de dood een halt toe te roepen. De creativiteit

en de spontaniteit krijgen een voedingsbodem voor het verder vrij

bestaan.
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Jaarthema 2023

Vakantieherinneringen...

Een tijd van zalig niksen.

Vakantietijd omschrijf ik graag als een periode van het grote niets. Het

“niets” is enorm belangrijk omdat het vereist dat alles is opgeruimd en

plaats gemaakt is voor een frisse gezonde kijk op het eigen zijn en het

verder worden. Het laat toe zich te zuiveren van zijn egoïstische “ikjes”,

zijn idealen te onstoffen en vooral waar nodig is zich te herbronnen. Hoe

verheugd ik ook ben bij de veelheid van ideeën die in mijn hoofdje

rondzweven, af en toe heb ik nood aan een nieuwkuis, aan een leegte. Ik

weet me dan een simpel blaadje met de bladeren, een tenger boompje

in het grote bos.

Mijmeringen

Een schitterend bruisende zee weerspiegelt zich in de zon, kristalheldere

golven besproeien het goudgele strand, tegen de wind zich

vooruitzwoegende wandelaars bevolken het strand. Heel, heel ver wordt

het wolkendek één met het water. Het natuurtheater lijkt tegelijkertijd zo

eenvoudig maar ook zo geheimzinnig.

Wij westerlingen hebben het verleerd het ritme van de natuur aan te

voelen, volgens dit ritme te leven. Ons bestaan wordt door zoveel

"onnatuurlijke" factoren beïnvloed dat we dit onnatuurlijke als normaal

gaan beschouwen. Piekeren over het misluktzijngevoel, sakkeren over

materiële tekorten, zich zorgen maken over en voor... men verloochent

het ritme van de natuur. Ik besef dit, maar doe er niets aan. Ook ik ben

een "heer" van deze tijd die denkt alles te beheersen maar ook pas laat,

misschien te laat, zal beseffen dat de natuur over ons heerst.

Vakantie leert te relativeren, een stap te zetten in de richting van de

essentie van het bestaan. Het leert een wijle te ontsnappen aan de

wedren waarin wij leven, aan de race naar de dood.

Vakantie betekent leven, ervaren hoe prachtig het leven is, beseffen dat

elk moment in het bestaan een uniek geschenk is. Vakantie, een oase

voor het zijn!



20

Jaarthema 2023

Vakantieherinneringen ...

Vakantie is een wandelfestijn. Uren bij het ochtendgloren slenteren op

de dijk, marcheren doorheen de weidse polders, wandelen langs de

golvende waterrand.

Vakantie is dromerig de witte zeilbootjes voorbij zien glijden, is uren

staren naar de eind' loosheid van de zacht golvende zee, is zalig

luisteren naar het monotoon ruisen van de zee waarin een

roodgloeiende zon zich verdrinkt.

Vakantie is zich laten meevoeren in levensblije verhalen, is genieten

van enkele Scotch's, is soezen na een fijne maaltijd, is intens houden

van het leven.

Vakantie betekent stilstaan bij het bejaard worden .Vakantie is

trachten dit positief te benaderen, is trachten dit alles als normaal in

het bestaan, als normaal in zijn leven te zien. Zoals eb en vloed horen

bij de zee, zo is het leven één golfbeweging van geboorte tot de dood.

Vakantie is mijmeren over de dood. Zoals de dag van morgen

onvoorspelbaar is, zo hult zich het afscheid van het leven eveneens in

het onbekende. Ik hoop dat bij dit afscheid er geen pijn zal zijn, maar

een inwendige blijheid om al het mooie dat het leven mij tot op het

allerlaatste moment biedt. Ondanks de drukte weet ik mij steeds

bewust blij genieten van elk moment van het leven. Er is het gewoon

zijn en het intens leven, wetend dat het geheel wat mij omringt zo

uniek is dat er geen plaats is voor verlangens, voor het opbouwen van

een verwachtingspatroon. Het moet dus mogelijk zijn dat ook het

laatste moment voor de dood een uniek levensmoment wordt.
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Jaarthema 2023

Vakantieherinneringen ...

Verder reizen naar het land van zichzelf.

De levensnoodzakelijke zuurstofkuur voor lichaam en geest is

beëindigd. Voorbij de dagen van leven op een mens - eigen tempo, van

één zijn met de natuur, van intens zichzelf zijn. Het zal moeilijk worden

zich weer te integreren in de materialistische zich in ijltempo

voortbewegende mensen-massa. Straks weer het aanhoren van die tot

levensdrama's opgeschroefde menselijke noden, van dat zinloos

gepalaver, van het betekenisloos gekrakeel. Wat lijkt die grote

alomvattende leefwereld waar men straks terug in terecht gaat komen

eng, benauwend, afschrikwekkend.

Men kan deze wereld niet ontvluchten. Men kan slechts hopen steeds

zichzelf te kunnen blijven en zo de in de vakantie ervaren reis naar

zichzelf verder te kunnen zetten
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Jaarthema 2023

Vakantieherinneringen ...

Naar zee

‘Mijn nonkel had zeven kinderen en die gingen altijd naar zee. De

melkboer bracht hen en ging hen halen met zijn Volkswagenbusje. Hun

vertrek was altijd een heel evenement, dan stonden we hen met de hele

familie uit te wuiven.’

‘Je moest wel goed op tijd zijn voor de trein naar Blankenberge om nog

een plaats te vinden, we namen niet veel de trein, dus op de trein zitten

was al speciaal.’ (1937)

‘Toen ik veertien was, zag ik voor het eerst de zee. Een man uit onze

straat was soldaat in het Engelse leger in Oostende in 1945. Ik mocht

mee met zijn vrouw om hem te bezoeken.’

‘Ik was negen jaar in 1937. We kregen een schop en een emmertje om

putten te graven en water te halen uit de zee. Ik had een wollen badpak

aan dat je achteraan kon toeknopen. Op het strand was een ezel

waarop je van de ene naar de andere golfbreker kon – en terug – voor 5

frank. Ik was daar niet zo zot van,’

Getuigenissen uit het

vakantieverleden van de

Vlaming

Uit het boek ‘Congé payé – op

vakantie vanaf de jaren 1930’

van Jan Raymaekers,

historicus, schrijver en

coördinator van de opleiding

‘Gids en Reisleider’.
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Jaarthema 2023

Vakantieherinneringen ...

‘We zijn eens in de maand juli in Knokke geweest. Toen heeft het

geregend van de eerste tot de laatste dag. Pijpestelen! En dan bakte mijn

moeder de ene dag pannenkoeken en de volgende dag waren het

smoutebollen bij de buren. En dan beignets bij ons en dan weer wafels

naast de deur. Daarna zijn we nooit meer in juli naar de zee geweest.’

‘Nog voor de oorlog gingen we elk jaar in de zomer naar zee, mosselen

rapen en krabbekes zoeken. Pa hief de stenen op en daaronder zaten ze.

Mijn moeder kende de truuk om de mosselen open te maken en we aten

die dan ter plekke op. Moules parqués. Daar is een oester niks bij!’

‘Zo rond vijf uur begonnen we onze strandspullen op te ruimen om wat

te wandelen op de dijk. Serge was een jaar of drie en die was ineens weg.

Ze zeiden ons dat een kind altijd rechtdoor gaat, met de wind in de rug.

We hebben hem na een tijdje teruggevonden. Hij zat op een bank. Toen

zijn we echt bang geweest.’

‘We huurden iedere dag een cuistax voor vier man op de dijk in

Blankenberge. Tax komt van taxi. En de wind deed de rokken opbollen

terwijl je pedaleerde, en dan zag je de cuisses van de dames. Mijn tante

was de eerste met een lange broek aan zee. En een short voor op de

tandem. Een vooruitstrevend mens.’

‘Op de dijk liepen mannen van Photo Hall rond met een fototoestel – in

ons ogen een heel groot model. Als je niet wou dat ze een foto namen,

dan wuifde je die mannen weg. En anders kreeg je een nummertje

waarmee je je foto kon gaan afhalen. Als je de foto niet goed vond moest

je hem niet nemen.’ (1950)

‘Onze vakantie was jaarlijks drie dagen Blankenberge, met mijn nicht en

mijn moeder. Mijn papa bleef dan thuis van de fabriek en hield het café

open – dat sloot niet want dan verlies je klanten. Koude schotel met vis

eten op het strand, naar optredens van Freddy Breck op de dijk, ‘s avonds

naar de show van het Wit Paard, en met mama richting discotheek De

King Beach onder aan de dijk om te dansen. Super was dat!’
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Jaarthema 2023

‘Er vloog regelmatig een vliegtuig over het strand om reclame te

maken, dat gooide dan van alles naar beneden: karamellen, of ballen, of

potjes choco. Dat gaf altijd een stormloop van kinderen die iets te

pakken wilden krijgen. Spannend.’

‘De mannen moesten een volledig badpak hebben vóór de oorlog. Een

slip alleen telde niet. Ge moest een broek aan en een marcelleke. Dan

was het in orde.’

‘Ik was 12 jaar in 1947. Mijn moeder had voor mij een badpak gebreid:

wit, rood en donkerblauw. In de kleuren van de Franse vlag. Als ik

daarmee in het water ging, hing dat aan mijn knieën.’

‘Vader kwam in de weekends naar zee. Hij zat altijd in kostuum op het

strand. De mannen gingen nooit in zee. Die zaten met een pet op in de

zetel. En lazen of gingen vliegeren met de vlieger. Of ze gingen

wandelen. Soms met de broek opgerold, om pootje te baden.’

‘Wij zijn van Blankenberge naar Westende verhuisd omdat papa zei dat

Blankenberge te druk werd. Dat was echt de stad van de congés payés.

In Westende hadden ze hele mooie tennisterreinen. We gingen kijken

en speelden ook zelf wat.’

Vakantieherinneringen ...
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Jaarthema 2023

Op bedevaart

‘Het was in de jaren zestig en ik ging met mijn grootmoeder mee met de

Boerinnenbond, want ik mocht van mijn moeder nergens anders

naartoe. Naar Beauraing op bedevaart. De bus vertrok aan de

parochiezaal van Bunsbeek. Allemaal oude madammen. Ik was vijftien en

het enige jonge meisje op een bus vol boerinnen. Het was anderhalf uur

rijden. We gingen eerst koffiedrinken en ‘s middags iets eten. En in de

namiddag bidden voor ons Lieve-Vrouwke in een grotteke op houten

banken. Rond een uur of vier aten we een stuk taart en dan terug naar

huis.’

‘Lourdes was de vakantie van het jaar. Nu heeft de gewone werknemer

een zekere status bereikt. Maar toen moesten we het doen met het

minimum. Een reis naar Lourdes betekende voor veel mensen zware

kosten. Daarvoor hadden we een speciale spaardienst die maandelijks

iets opzijzette zodat de reis op het moment van vertrek betaald was. Dat

liep via de BAC en daar had je dan een percent op.’

‘In 1952 organiseerde de Katholieke Arbeidersjeugd een nationale

bedevaart naar Lourdes. Er kwamen treinen vanuit heel Vlaanderen met

jongeren tussen 18 en 25 jaar. De eerste gingen de meisjes. De volgende

week kwamen de jongens. We zijn één dag samen geweest. Er is nog

nooit zoveel gevreeën als toen. En toch een klein mirakel. Mijn vrouw,

die ik toen nog niet kende, die was daar ook.’

Vakantieherinneringen ...
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‘Er werden vanaf de jaren vijftig veel

busreizen ingelegd vanuit ons dorp. De

parochie richtte die in en dat waren

dan zogezegd bedevaarten. Maar wij

gingen mee voor het plezier. Met

vriendinnen, er waren geen jongens

bij. Het was een bus vol vrouwen. Eerst

naar Wachtebeke, dat was op vijf

kilometer. Om te bidden in de kapel

van Sinte-kruis. Die pastoor deed er

dan de mis. En daarna naar Zeeland,

Middelburg bezoeken en lekker eten

en drinken. En ’s avonds kwamen we

terug. Zo zijn we naar Echternach

geweest, naar Monschau en

Luxemburg.’

Jaarthema 2023

‘In 1958 wilden we op huwelijksreis naar Lourdes met de auto van mijn

schoonouders. Mijn man kon rijden maar hij kende niks van mechaniek.

Dus kregen we de auto niet of er moest iemand meerijden. Nonkel Dolf

wist wel iets van mechaniek en mijn schoonvader was ziekelijk en had

altijd al eens op bedevaart willen gaan. Dus: het pasgetrouwd koppel

vooraan en vader en nonkel op de achterbank. Verschrikkelijk. Eerst over

Lisieux en dan naar Limoges om te slapen. In de buurt van het station

zagen we een uithangbord: Hotel. Ik ging eerst binnen want ik sprak

Frans. ‘C’est pour une heure? Ou pour deux heures?’, vroeg de madame

aan de receptie. ‘Non’ zei ik, ‘pour toute la nuit’. En toen kwamen die drie

mannen binnen, dat was dus mijn eerste keer op hotel!’

‘Vanuit Lourdes waren er uitstappen naar Gavarnie, met de hoogste

waterval van Frankrijk.

Dat is meer een beek die naar beneden komt, maar dan wel van heel

hoog. Of met de autocar, dan een kabelspoor en dan een treintje naar

het Lac d’Artouste. Dat meer was helemaal blauw, zover je kon zien.

Maar het echte mirakel voor mij was dat ik de eerste keer in het

buitenland was.’

Vakantieherinneringen ...
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Vakantieherinneringen ...

Voor u gelezen ...

“De vakantie was een idylle. Met mijn gezin bij het zwembad hangen,

lezen, wandelen, zachtmoedig mijmeren, lekker eten. Vakantie is als een

vluchtheuvel in een drukke straat. Gewoon stilstaan, je niet verroeren –

zo glijdt de drukte het best aan je voorbij.

Eindelijk tijd voor jezelf, je geliefden en gezinsleden. Misschien is dat wel

het fijnst aan vakantie: het samenzijn. De nabijheid van je gezin en

vrienden, als vanzelfsprekend de hele dag om je heen.”

Mariska Jansen (Journaliste) In Flow vakantieboek 2015

“Dingen minder gehaast doen, ons niet druk maken over alles, controle

loslaten, minder streng zijn voor onszelf. In de vakantie lukt dat allemaal

vaak veel beter dan in het dagelijkse leven.”

4 inzichten uit Flow vakantieboek 2015

“Daar in ons zomerhuisje is het dagelijkse leven ver weg. Eindelijk tijd

voor mijmeringen, dagdromen en voor boeken die maar bleven liggen.

Het drukke leven staat even op pauze.

… Als je klein bent, glijd je moeiteloos in vakantiestand. Eenmaal

volwassen zijn er soms dagen nodig om het werk en de beslommeringen

los te laten. Het duurt bij mij ook wel even voordat ik gesprekken met

collega’s uit mijn hoofd kan zetten en me echt kan richten op het hier en

nu.

… Voor een mooie vakantie hoef je helemaal niet weg te gaan. Lange

zomerdagen op de schommelbank van je eigen tuin kunnen even goed

vervullen.

… Aan het eind van de vakantie heb ik overigens altijd weer zin om het

alledaagse leven weer op te pakken. Uitgerust door die fijne tussentijd

ga ik aan de slag in de gewone tijd.”

Mariska Jansen (Journaliste) In Flow vakantieboek 2016
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Vakantieherinneringen ...

“Eerst gingen we in de zomer naar verre bestemmingen want ik vond

dat mijn kinderen veel moesten reizen. Maar vaak konden zij niet

wachten om naar huis te gaan.

Soms worden we zo opgeslokt door de drang om leuke dingen te doen,

dat we vergeten waar we echt van opladen. Stilte, aandacht, een boek

lezen, in de tuin rommelen.

Ik houd het nu heel simpel in de vakanties. Door het kleine aandacht te

geven voelt het alsnog groots.”

Hailey Bartholomew (fotograaf en filmer). In Flow vakantieboek

2016

“Een vakantie is ontspanning omdat je in staat bent je werk en alledaagse

zorgen achter je te laten, je eigen dagindeling te bepalen, te doen wat je

wilt, wanneer en met wie.

… Een vakantieperiode is een mooie gelegenheid om ingesleten

gewoonten en oude denkpatronen los te laten. Je staat op zonder

wekker, je eet op andere tijden dan gebruikelijk. Je doet overdag andere

dingen dan normaal. Je gaat later naar bed. Deze doorbraak van

gewoonten kan je ook mentaal openstellen voor veranderingen. Door de

frisse blik op je leven kun je problemen in een ander perspectief

plaatsen. Dat kan ervoor zorgen dat je vernieuwende oplossingen

bedenkt of een probleem simpelweg niet meer als een probleem ziet.”

Jessica de Bloom (psycholoog). In “De kunst van het vakantievieren”
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Vakantieherinneringen ...
Jaarthema 2023

Men kan alvast raden, de oplossing zal in het volgende nummer staan !
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Vakantieherinneringen ...
Oplossing vorige quiz

1. Joe Biden - ¨President Amerika
2. Charles Michel - Voorzitter
Europese Raad
3. Vladimir Poetin - President Rusland
4. Jan Jambon - Minister-President van
Vlaanderen
5.Alexander De Croo - Eerste Minister
van België
6. Elio Di Rupo - Minister-President
van Wallonië

7. Marleen Lambrecht - tweede
schepen Erpe-Mere
8.Hugo De Waele - burgemeester Erpe-
Mere
9.Reinold De Vuyst - eerste schepen
Erpe-Mere
10 Wout Van Aert - Belgisch kampioen
veldrijden en wegwielrenner
11.Nafissatou Thiam -
wereldkampioene zevenkamp
12. Remco Evenepoel - Belgisch
wielrenner en wereldkampioen op de
weg
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Mijmeringen bij het ouder worden - Fray

Wanneer men in de herfst van zijn bestaan vragen stelt bij de hiaten van

het lichaam verzeilt men steeds meer in de duisternis van het bestaan.

Men verleert te leven wanneer het lichaam zich met horten en stoten

door de tijdsbarrière worstelt. Vragen betreffende evenwicht en harmonie

blijven onbeantwoord. Het denkbestaan wordt een vage hersenschim.

Het horen van heel wat geluiden wordt steeds moeilijker.

Uitspraken worden niet begrepen, zinnen bereiken je

onvolledig. Bij het samenzijn kan men niet steeds de draad

van de gesprekken volgen. Men twijfelt aan wat reeds

gezegd werd en durft daarom niet deelnemen aan het

gesprek, vrezend dat wat men zegt zou aantonen dat men

de conversatie niet gevolgd heeft, dat het gebrek aan kennis je doet

domme dingen zeggen. Men neemt aldus steeds minder deel aan de

conversatie, men voelt zich afwezig, het samenzijn wordt een louter

fysiek bijwonen. De steeds stiller wordende wereld zal dra klankloos

worden. Maar ach, je wordt ouder en je leert hiermede te leven.

Doofheid is een hinder, maar doodt niet een zinvol bestaan.

Oud worden ...
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Oud worden ...

Ondanks een bril met steeds sterkere glazen wordt het lezen alsmaar

moeilijker. Krantenartikels, tijdschriften en TV-onderschriften blijken

soms onleesbaar geworden. De steeds kleiner wordende leefwereld

verbergt zich achter een dichter wordend mistgordijn. Maar ja, je moet

met de visuele beperkingen leren leven. Blindheid is een grote hinder, is

een rem op een kleurrijk bestaan, maar belet niet zinvol verder te leven

Het ouder worden laat zich fysiek voelen. Alles gaat wat trager, wat

moeizamer. Het zich verplaatsen wordt beperkt. De actieradius van het

fysiek bestaan wordt kleiner. Maar ach, men tracht met de fysieke

beperkingen te leven. Zij zijn een rem in het bestaan, maar beletten niet

zin aan het verder leven te geven.

Intellectuele inspanningen worden steeds

moeilijker. De grenzen van het denkvermogen

worden enger, het analytisch denken dooft

langzaam. Maar ach, je wordt ouder en je

tracht het dementeren uit uw denkwereld te

bannen. Begrenzingen van het denk-bestaan

beletten niet zin te geven aan het weinige dat

men nog bezit, hoe klein dit laatste ook moge

wezen.

Steeds meer berichten melden het overlijden van generatiegenoten.

Men beseft dat het plots ook met zichzelf kan gedaan zijn, maar

geleidelijk groeit de blijheid van het er nog te zijn. Blijft het leven niet

zinvol tot op het moment van de dood?

Uit “Verhalen uit mijn leven”
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Voor u genoteerd...

Te veel nadenken over dingen als tijd en leeftijd maakt dat de tijd

passeert zonder dat je er iets mee doet - Dirk Evenepoel

Wie in een zorgcentrum woont , moet eigen beslissingen kunnen

blijven nemen en een zinvolle dagbesteding hebben.Ook als je tegen je

zin naar het woonzorgcentrum verhuist, moet je toch het gevoel blijven

houden dat je enige controle over je eigen leven hebt en dat je deel

kunt uitmaken van de samenleving.- Prof Anja Declercq

Oud worden is leren omgaan met verlies. Bijna elke week een nieuw

tekort, een nieuw gebrek, een nieuw verlies incasseren. En aan de

winstkolom wordt niets meer bij-geboekt. - Delphine de Vigan

Naarmate ik ouder word, leef ik steeds meer in het moment, er is

alleen maar dit nu. - Stefan Hertmans

Op mijn leeftijd maak je geen

toekomstplannen meer. Ik weet

dat het einde nadert. Dat voel ik,

maar ik pak elk moment nog

mee.

Michel Verscheuren

Je moet aanvaarden wat je niet

onder controle hebt en je daar

niet negatief door laten

beïnvloeden

Annemiek van Vleuten
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Een traan voor het gemisEen traan voor het gemis
een glimlach voor alle mooieeen glimlach voor alle mooie

herinneringen ....herinneringen ....

Roger Eeckhout

Maria Josepha Verlinden

Stephanie Van De Keere

Christinne Boemans

Roger Verbraekel

Marie-José Cardon

Marie-Therese Moulart

Germaine Schollaert

Maria Van Pamel
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Nieuwjaar

Een nieuw jaar is weer gestart,

een nieuw jaar, het blijft apart.

Je denkt te weten hoe het zal verlopen,

of het ook zo gaat is alleen maar te

hopen.

Nieuwe ervaringen komen zeker weer

voorbij,

koester de mooiste want dat maakt je

blij.

Vergaande dromen en nieuwe dromen,

we zullen ze allemaal weer tegenkomen.

Leef het leven zo lang het mag duren,

jouw levenspad kun je niet sturen.

Hoe je dit komende jaar ook al hebt

bedacht,

geniet juist van wat je niet verwacht
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Groepsinterview
Vakantiegevoel

Het nieuwe jaarthema “Vakantie” leent zich tot het ophalen van heel

veel herinneringen.

Zes van onze bewoners zaten een uurtje bij mekaar en vertelden wat

vakantie bij hen opriep.

Wat betekent voor jou “vakantie”? Welke dingen roepen spontaan een

vakantiegevoel op?

Zuster Veerle: Voor mij was vakantie veel gaan wandelen; iets wat ik nu

nog elke dag doe. Als kind ging ik te voet naar mijn grootouders of naar

mijn doopmeter. Dat was telkens een wandeling van Lede naar Papegem

of Oordegem.

Zuster Amanda: Wij gingen ook veel wandelen naar “den Blauwbos”, niet

zover van ons. Op de terugweg gingen we dan een limonade drinken in

café Cabaré. Ik had ook een echt vakantiegevoel als ons moeder wafels

bakte. Dan spreidde ze stro uit op de tafel en de wafels kwamen er

bovenop. Ik herinner me dat we dikwijls samen met de buren een

babbeltje sloegen of liedjes zongen uit het boekje van de Kajotsters; met

onze voeten op de Leuvense stoof.

Christianne: Mijn tante had geen kinderen. Zij had in die tijd wel een pick-

up! Als we daar dan kwamen werden tafels en stoelen aan de kant

geschoven zodat we konden dansen. Mijn moeder maakte tabletten op

broodpapier. Eens getrouwd, was vakantie voor mij : opstaan en gaan

slapen wanneer je wou.
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Emma: Wat mij het meest beviel en me een goed vakantiegevoel gaf, was

het vrijwilligerswerk op de Capucienen-parochie. De voorbereidingen tot

en het capucienenfeest zelf: dat deed ik héél graag!

Lutgart: Voor mij is vakantie de dagelijkse routine doorbreken of iets

doen waar je anders geen tijd voor hebt. Vakantie kan, naargelang de

levensfase waarin je je bevindt, telkens een andere betekenis krijgen.

Hoe verliep de vakantie in jullie kinderjaren. Wat deden jullie dan

graag ?

Maria: Tijdens de schoolvakanties wandelde ik dikwijls naar Steenberg,

samen met een paar vriendinnen en soms wat buurjongens. We gingen

er zwemmen in de vijver en klauterden in de holen van de rotsen. Ik

spreek hier van de oorlogsjaren: ik was toen een jaar of 12.

Zuster Veerle: Ik kom uit een groot gezin van 8 kinderen. Er was geen

budget voor vakantie; ook niet voor trein, tram of bus. We gingen echt

overal te voet naartoe.

Christianne: Wij hebben ook veel gewandeld naar Steenberg. We hadden

dan een picknick bij en een kruik limonade. Centjes kregen we niet mee

want die zouden bij het eerste winkeltje dat we tegenkwamen al op zijn!

Als klein meisje speelde ik ook veel samen met de buurkinderen in onze

schuur. Ik wou altijd “moederke” spelen met mijn poppen.
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Over Erpe-Mere ...

Groepsinterview
Vakantiegevoel

Lutgart: Thuis was vakantie tijdens mijn kindertijd vooral veel spelen met

de andere kinderen. Mijn moeder wou wel dat we iets presteerden tijdens

de vakantie zoals vb. een trui breien. Toen ik zowat 8 of 9 jaar was

mochten we een week gaan logeren bij meter of peter. Op mijn 11 jaar

was ik lid van de gidsenbeweging en vanaf toen betekende vakantie voor

mij vooral op kamp gaan!

Emma: Wij hadden thuis in Wachtebeke een grote tuin. Ik speelde er veel

samen met de buurkinderen. Mijn vader had ook 3 boten mét schippers

erop. Ik ging dikwijls mee met hem als hij controles deed. Uitzonderlijk

mocht ik ook eens meevaren.

Zuster Amanda: Wij speelden heel veel in onze boomgaard samen met de

buurkinderen; we voetbalden er zelfs! Het was een heel grote boomgaard

waar we veilig konden spelen.

En wat na jullie schoolgaande jeugd hoe zag de vakantie er toen uit ?

Maria: Na de oorlog moest er heel veel terug opgebouwd worden. Op reis

gingen we dus niet. Ik heb de zee pas op mijn 18 jaar voor de eerste keer

gezien.

Emma: Wij woonden in een bungalow met een mooie tuin. In de vakanties

werd er al eens geverfd of werd de tuin op orde gezet. We zijn ook een

paar keer op vakantie naar zee geweest: we huurden er dan voor 1 of 2

weken een huisje.

Christianne: Toen onze kinderen er waren, hadden we een huisje op de

dijk. Vakantie was toen met de kinderen naar het strand gaan en kastelen

bouwen. Mijn man bracht ons dan rond 15.30u vers fruit. Onze eerste reis

buiten de grenzen was naar Italië. Daarna zijn we nog eens naar Kreta en

Lourdes geweest.
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Lutgart: Ik heb jarenlang in Congo/Zaïre gewerkt. Ik had toen recht op

telkens 2 maand vakantie om de 2 jaar. Mijn focus lag toen natuurlijk op

het bezoeken van mijn familie.

Zuster Amanda: Ik had eigenlijk geen nood aan weggaan. Vanuit het

klooster konden we wel eens voor enkele dagen of zelfs een hele week

naar zee. Mijn zus, zuster Liesbeth, die ging al eens graag op reis maar ik

niet; ik ben een echte huisduif!

Zuster Veerle: Eens ik in het klooster was, ging ik jaarlijks gedurende

één week naar het appartement van de zusters aan zee. We gingen altijd

met z’n tweeën; dat was veel aangenamer dan alleen.

Is vakantie nu een afgesloten hoofdstuk ?

Lutgart: Persoonlijk vind ik dat mijn verblijf hier in het

woonzorgcentrum, een stukje permanente vakantie is: ik hoef voor niks

te zorgen en ik beschik – binnen bepaalde lijnen natuurlijk – over de

mogelijkheid mijn tijd zelf in te vullen met wat ik graag wil doen.

Zuster Amanda: Op voorwaarde natuurlijk dat we onszelf nog kunnen

behelpen! We hoeven ons inderdaad nergens meer zorgen over te

maken maar “ons plan kunnen trekken” is zéér belangrijk!
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BewonerBewoner
In de kijker

Dag Oscar. Telkens als ik je kamer

binnenkom, sta ik vol bewondering te

kijken naar de mooie kunstwerken aan je

muren. Heb je die zelf allemaal gemaakt ?

Jawel! Al van kindsbeen af zat de

kunstmicrobe in mij. Mijn broer en ik zijn

een identieke tweeling en hadden beiden

talent voor schilderen. Mijn ouders merkten

dit vrij vlug op en hebben ons bewust

gesteund en aangemoedigd bij de keuze van

onze kunststudies.

Welke opleiding hebben jullie gevolgd ?

We zijn geboren en getogen in Gent. Onze lagere schooltijd brachten we

door in het Sint-Joriscollege. Daarna zijn we beiden overgeschakeld naar

de vakschool en volgden er 6 jaar een opleiding grafiek. Dit

combineerden we ’s avonds met kunsttekenen aan de academie. We

hebben er veel moeten werken met levende modellen en werden

ondergedompeld in de verschillende teken- en schildertechnieken.

Het waren lange dagen: de dagschool duurde tot 17u. Een half uur later

begon de avondacademie. Die duurde tot 19.30u.

Op 18 jaar waren we beiden afgestudeerd als grafisch tekenaar. Daarna

volgden nog 18 maanden verplichte legerdienst in Duitsland. Uiteindelijk

kon ik beginnen werken!

Was het gemakkelijk om als kunstenaar aan de kost te komen ?

Ik had een vakopleiding achter de rug en kon onmiddellijk beginnen bij

Publiganda: een firma gespecialiseerd in standenbouw. Mijn taak was

voornamelijk het ontwerpen van de standen en het maken van de

belettering. Letters schilderen hadden mijn broer en ik op de vakschool

uitgebreid geleerd!

Oscar Cornelis
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Al snel nadien kon ik beginnen bij Seghin Décoration. Deze firma zat in

Charleroi maar opende een bijhuis in Brussel. Ik pendelde alle dagen

naar Brussel en heb er lang gewerkt. Ook daar bestond mijn werk

grotendeels uit het ontwerpen van standen.

Tenslotte werd ik gevraagd om te gaan werken voor de Internationale

Jaarbeurs (Heizelpaleizen) in Brussel. Daar bleef ik werken tot mijn

pensioen. Als een klant een vraag had voor het realiseren van een stand,

was ik van begin tot einde betrokken. Ik stond in voor het ontwerp van

de stand maar was ook werfleider bij de uitvoering van de plannen. Op

die manier kwam ik vaak in het buitenland terecht voor grote beurzen. Ik

verbleef er soms een paar weken en regelde alles wat nodig was voor

de praktische uitvoering en opbouw van een stand. Zo ben ik zelfs in

Kinshasa geweest!

Dat klinkt allemaal vrij technisch. Heb je dan het zuiver kunstzinnige

werk gedurende al die jaren niet gemist ?

Nee, integendeel ! Naast mijn professionele carrière was ik nog

voortdurend bezig met verschillende andere kunstvormen. In ons huis in

de Kunstlaan in Gent, had ik een eigen atelier. Daar kon ik mij echt

uitleven op mijn schildersezel: houtskooltekeningen, olieverfschilderijen,

af en toe een aquarel… Nooit voor commerciële doeleinden; alleen voor

vrienden en familie! Het schilderij daar aan de muur (Oscar wijst naar

een doek boven de televisie) is een afbeelding van mijn eigen atelier. Ik

heb mijn eigen beeltenis en dat van mijn vader erin verwerkt.

Een tijdje geleden zag ik een artikel in de krant over de restauratie

van de letters die op de boorden van de Graslei in Gent zijn

geschilderd. Ook een werk van jou en je broer!

Inderdaad; mijn broer had van de stad Gent de vraag gekregen om het

gedicht “De lange rivier” van Paul Van Ostayen te schilderen op de

muurtjes die de Graslei scheiden van de Leie. De letters staan er

ondertussen al meer dan 30 jaar en waren dringend aan restauratie toe.

Een jonge kunstenaar heeft dit op zich genomen, onder het goedkeurend

oog van mijn tweelingbroer! Hij is ondertussen 93 maar toch nog in

staat om met de fiets naar de schilderwerken te gaan kijken.
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BewonerBewoner
In de kijker

Als je achteraf naar al je werken terug kijkt, geeft dit waarschijnlijk

veel voldoening …

Zeker. De mentale voldoening is zeer groot! Als je kunstwerk af is en het is

goed gelukt, is dit een verrijking van de geest. De werken die mij hier nu

omringen helpen mij om een moeilijk periode af te sluiten en het gevoel te

hebben niet van huis te zijn.

Later volgt er nog een tentoonstelling met de prachtige werken van

Oscar ... we houden jullie op de hoogte.
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Laat ik u even meenemen naar het jaar 1989.

Mijn jongere broer en ik woonden toen nog thuis bij mijn ouders, de drie

oudere zussen waren reeds getrouwd en woonden elders.

Ik ben opgegroeid op een middelgrote boerderij.

Het slachten van kippen, konijnen en kalkoenen was heel normaal voor

mij.

Het jaar 1989 was het laatste jaar dat mijn vader nog op de boerderij

werkte.

Door artrose stopte hij met werken.

Hij besloot voor de laatste keer een kalkoen te kweken die dan zoals

gewoonlijk ons eetmaal voor kerstavond zou worden.

Zo nu en dan ging ik de kalkoen eens opzoeken.

Al snel had ik door dat het dier heel snel groeide en vervette.

Toen ik mijn vader hierover aansprak, glimlacht hij en zei "Dat kan zijn, dit

jaar iets speciaal".

Hij wist de oorzaak maar heeft zijn geheim nooit verklapt.

Resultaat : die kalkoen woog geslacht 12 kg.

Op de dag van kerstavond werd er vastgesteld dat het beest niet in de

oven kon, hilariteit alom. En dan was er ook nog de kalkoenvulling !

Mijn vader haalde zijn kleine hakmes boven en kapte de kalkoen in

stukken, een deel de oven in en een deel bakken op het vuur. De vulling

werd ook gebakken in 2 pannen. We hadden eten voor 2 dagen en dit

voor 11 mensen.

Dat jaar was ook het laatste jaar dat ik nog thuis woonde, het jaar nadien

ben ik getrouwd.

Voor mij is de kerstavond van 1989 nog altijd de mooiste ooit in mijn

leven.

Nu nog na al die jaren wordt er gelachen wanneer het woord kalkoen valt

rond de kerstdagen, ieder jaar komt dit verhaal naar boven in onze

familie.

Ik wens u mooie herinneringen toe die een glimlach toveren op uw

gezicht.

Koester de goede momenten uit het verleden en heden.

Vanwege Leen

Ter nagedachtenis aan mijn vader Jozef Verhoeven (09/06/1935 - 14/12/

2020)

Kerstkalkoen
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4 x gezonde wintergroenten

Wintergroenten saai? Het aanbod in het groenteschap is

verrassend gevarieerd tijdens het koudste seizoen van het

jaar.

Aardpeer

Aardpeer (ook wel topinamboer) is een

grillige, kleine knol met een milde, lichtzoete

smaak. Het is de ideale groente om tijdens de

wintermaanden wat afwisseling in je menu te brengen.

Toch laten veel mensen ze vaak links liggen, omdat ze

misschien niet goed weten wat ze ermee moeten

aanvangen in de keuken. Je kan het gemakkelijk verwerken

in soep en stoemp , maar de groente schittert in een zalige

moussaka!

Rammenas

Een rammenas is een radijsachtige groente die best pittig

smaakt. Witte rammenas staat ook wel bekend als daikon.

Deze is eetbaar met schil. Er bestaat ook een variant met

zwarte schil. Deze passeert best wel eerst langs de

dunschiller alvorens je hem gaat bereiden. Door fijngesneden rammenas

in ijswater te leggen, wordt de groente lekker krokant. Ideaal voor in een

frisse salade! Maak je deze wintergroente liever warm klaar? bereid ze

zoals raapjes: gestoofd in blokjes, geglaceerd of in een hutsepot. Je kunt

rammenas ook mee roosteren met andere harde groenten,

zoals wortelen en pastinaak.

Rode biet

Nog een wintergroente die fervente voor- én tegenstanders

kent. De zoete, aardse smaak van deze groente past ook

goed in winterse ovenschotels en groentetaarten. De meest

toegankelijke manier om rode biet klaar te maken thuis is door gekookte

blokjes rode biet in een salade te verwerken. In combinatie

met zachte geitenkaas scoort deze groente altijd.


