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Voorwoord

Beste lezer(es),

Het is alweer februari.

De kortste maand van het jaar, maar ook een maand vol liefde.

Liefde is er het hele jaar door, We vieren het gewoon een beetje extra op

Valentijnsdag.

In februari vieren we ook Lichtmis.

In onze vorige editie deden we een oproep naar foto's van (achter) (klein) kinderen

van bewoners en medewerkers.

Deze kan je bewonderen op pagina 15.

Veel leesplezier!

- De redactie-
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BUURTZORG

Soeppunt Bevel

Op donderdag 29 december organiseerden we een soeppunt in Bevel.

Hier konden wandelaars, ietsers en buren even opwarmen en bijpraten met een

beker verse kippensoep.
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IN DE KIJKER

Gerard en Fabienne

Waar en wanneer hebben jullie elkaar leren kennen?

In Kahla, een klein stadje in Duitsland, op de herdenking

van de slachtoffers van de dwangarbeiderskampen uit WO II.

Deze vond het eerste weekend van mei plaats.

In het Oostblok zijn er dan allemaal

herdenkingen waar de kampen waren. Zijn schoonbroer en mijn vader

hebben allebei in zo’n kamp gevangen gezeten en Gerard ging daar

de herdenking ilmen. Ik ben in 1999 ook eens naar de

herdenking gegaan en zo hebben we elkaar leren kennen.

In 2000 zijn we gaan samenwonen.

Wanneer wist je "dit is de liefde van mijn leven"?

Het was liefde op het eerste gezicht. In 1999 en 2000 kwamen we elkaar af en toe tegen op

samenkomsten van de vriendenkring van de overlevenden van de dwangarbeiderskampen.

In 2000 was ik 53 en hij 63.

Wanneer zijn jullie getrouwd?

Op 21 april 2018 in Kontich. Ik wou heel graag graag voor de kerk trouwen. Mijn dochter

verklaarde mij zot om op onze leeftijd nog in de kerk te trouwen. Maar dit was mijn grote

droom en Gerard heeft geholpen om deze waar te maken.

Jullie zijn latere leeftijd getrouwd, had dit een speciieke reden?

Gerard heeft na de dood van zijn vader in 1953 altijd voor zijn moeder gezorgd. Hij is daardoor

nooit getrouwd, want hij is altijd bij zijn moeder gebleven. We dachten ‘waarom zouden we

nog trouwen op onze leeftijd?’ Maar toen is Gerard ziek geworden in 2017. Dit heeft onze kijk

op trouwen veranderd en uiteindelijk hebben we de stap gezet om in het huwelijksbootje te

treden.

Februari is de maand van de liefde, en omdat Gerard (bewoner Molenhoek) en

zijn vrouw Fabienne nog niet zo heel lang geleden getrouwd zijn, wilden we

hen graag in de kijker zetten.
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Wat is volgens jullie het geheim van een goed huwelijk?

Hét geheim bestaat volgens ons niet. Het is een combinatie van verschillende factoren. Zoals

met elkaar babbelen, lief zijn voor elkaar, sporadisch leuke kleine dingen doen, plezier maken,

knuffelen, zorg dragen voor elkaar, .... Wij waren vroeger altijd samen. Hij hielp waar hij kon,

zo sneed hij steeds de groenten wanneer we samen kookten. En ik hielp hem dan met de

werken in de tuin.

Welke invloed heeft de verhuis naar het WZC op jullie relatie?

Uiteraard is onze relatie hierdoor veranderd. Zo heeft Gerard nu meer zorgen nodig dan

voordien. Ik vind het belangrijk om nog te mogen zorgen voor hem. Zo vind ik het ijn om hem

te scheren. Dit is ons momentje samen, hij geniet er heel erg van en ik kan ervoor zorgen dat

hij weer netjes voor de dag komt. Want ik weet dat dit voor hem altijd belangrijk was. Daar

waar Gerard mij vroeger verwende met lekkere kofie en ontbijt 's morgens, verwen ik hem

nu door regelmatig een gebakje mee te brengen.

Wat was het verloop van jullie relatie?

Onze ontmoeting in Duitsland, dan de toevallige ontmoetingen op de samenkomsten en

dan ons samenwonen. Ik ben bij hem ingetrokken in zijn huis in Stekene tot 2011, maar

dat was te moeilijk. Mijn dochter woont in Waarloos, dus zijn we in Kontich gaan wonen,

dichter bij haar. Het was de bedoeling om samen oud te worden in het appartement,

maar door de dementie van Gerard was dit niet mogelijk en is hij naar hier gekomen.

Ikzelf woon nu in een servicelat, maar ik kom hem elke dag bezoeken.

Wat is jullie favoriete herinnering?

We denken graag terug aan onze reizen samen. We gingen 3 keer per jaar op reis. In de

meimaand gingen we naar Kahla. In de winter deden we verdere reizen zoals Azië en Noord-

Afrika. En in oktober gingen we gewoonlijk naar de Griekse eilanden of Turkije. We wilden altijd

graag de cultuur opsnuiven van de plek waar we waren. Een hele dag aan het zwembad liggen

was niets voor ons.

Ik vroeg hem eens naar waar hij wou en het maakte hem niet uit dus ik heb een cruise in

Rusland geboekt. Dit vond hij fantastisch. We hebben toen 3.500 km gevaren.

Naast onze mooie reizen, gingen we graag dansen en uiteten gaan. Ik vond het enorm lief van

Gerard dat mijn mama, die toch 17 jaar bij ons gewoond heeft, altijd deel mocht uitmaken van

onze uitstapjes.
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Wat vinden jullie de mooiste eigenschap aan elkaar?

Zijn zorgzaamheid, zijn verzorgdheid en ierheid.

Haar kookkunsten en zorgzaamheid.

Waar konden jullie vroeger samen van genieten?

Gaan dansen, ietsen bij goed weer, op reis gaan, gaan zwemmen. We deden alles graag,

zolang we maar samen waren.

Doen jullie iets speciaal op jullie huwelijksverjaardag?

Niet echt iets speciaal. Mijn dochter komt dan op bezoek met haar gezin, Dat samenzijn is

voor ons meer dan voldoende.

Hebben jullie nog leuke anekdotes?

Als we gingen dansen, zei hij: "Als ik ga dansen wil ik mijn vrouw in mijn armen houden".

Hij was niet voor mager vrouwen, ‘Ge gaat niet naar den beenhouwer voor knoken’.

Bedankt Fabienne en Gerard om jullie verhaal met ons te delen!
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Verjaardagen februari
Goyvaerts Maria, 2 februari, 76 jaar, Gasthuisbos

Flips Angeline, 4 februari, 91 jaar, Beemdekens

Govaert Hilda, 6 februari, 84 jaar, Huize Biddeloo

Thijs Nancy, 6 februari, 57, Gasthuisbos

Vandersteegen Soie, 9 februari, 91 jaar, D'Elzen

Verdonck Julienne, 10 februari, 93 jaar, Beemdekens

Op de Weerdt Albert, 10 februari, 70 jaar, Gasthuisbos

Goormans René, 10 februari, 91 jaar, Beemdekens

Bertels Sybille, 12 februari, 86 jaar, Huize Biddeloo

Boecxstaens Marie, 17 februari, 96 jaar, Gasthuisbos

Dieltjens Jeanne, 18 februari, 87 jaar, Molenhoek

Smet Maria, 18 februari, 90 jaar, D'Elzen

Vleugels Maggy, 24 februari, 88 jaar, Visput
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• Dhr. Diels Gust: Hij verblijft sinds 28/12/22 op K 319 (Molenhoek)

• Dhr. Rogier Jul: Hij verblijft sinds 30/12/22 op K 327 (Molenhoek)

• Mevr. De Vocht Godelieve: Zij verblijft sinds 06/01/23 op K 304 (Molenhoek)

• Dhr. Lambrechts Theo: Hij verblijft sinds 16/01/23 op K 105 (Beemdekens)

• Mevr. Verbraeken Maria en Dhr. Beukeleirs Pierre: Zij verblijven sinds 17/01/23

op K 405 (Visput)

• Mevr. Trappers Paula: Zij verblijft sinds 23/01/23 op K 402 (Visput)

Interne verhuizen

• Dhr. Keirsmaekers Willy: Hij verhuisde van K 408 (Visput) naar K 109 (Beemdekens)

• Dhr. Van Hove Phille: Hij verhuisde van K 405 (Visput) naar K 408 (Visput)

• Mevr. Vingerhoets Gerarda: Zij verhuisde van K 407 (Visput) naar K 418 (Visput)

• Mevr. Laporte Angèle: Zij verhuisde van K 201 (Gasthuisbos) naar K 101 (Beemdekens)

Personeelsnieuws

• We willen Veerle Vandeperre (ergo woongroep Beemdekens/Gasthuisbos)

en haar familie veel sterkte wensen met het overlijden van haar schoonmoeder.

• We wensen Lieke Smits (Buurtzorg) en haar familie veel sterkte met het overlijden van

haar grootvader.
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OVERLEDEN

BEWONERS

Omdat er liefde is,
bestaat er geen

voorbij.

in alle eeuwigheid
ben jij.Dhr. Frans Peeters

+ 28/12/2022

Mevr. Yvonne Cools

+ 31/12/2022

Dhr. Jan Truyen

+ 08/01/2023

Mevr. Maria Mertens

+09/01/2023

Dhr. Jos Thysbaert

+09/01/2023

Mevr. Yvonne Dierckx

Mevr. Celine Van Eycken

+13/01/2023

+14/01/2023

Mevr. Marie-Louise
Schuermans

+23/01/2023

Dhr. Toon Smits

+30/01/2023
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Wie graag op zondag de eucharistieviering volgt op televisie, kan dit op volgende zenders:

• Zondag 5 februari om 10u op één: vanuit de O.-L.-Vrouw geboortekerk te Oudenaarde

• Zondag 12 februari om 10u op Nederland 2: vanuit Sint-Lambertusbasiliek te Hengelo

• Zondag 19 februari om 10u op één: vanuit de Sint-Pietersbandenkerk te Beringen

• zondag 26 februari om 10u op Nederland 2: vanuit de Sint-Joriskerk te Eindhoven

Pastorale activiteiten in februari

We nodigen jullie graag uit op de volgende

eucharistievieringen. Telkens om 10u30 in de grote zaal.

• Vrijdag 3 februari

• Vrijdag 17 februari

• woensdag 22 februari: aswoensdag

PASTORAAL

HOEKJE

Herdenkingsmoment
voor de overleden bewoners van november - december

maandag 13 februari om 18u30
in de grote zaal van het WZC
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Na enkele corona-jaren willen we opnieuw met onze bewoners en hun familie Sint-

Jozeffeest vieren.

U kan komen genieten van een ontbijtbuffet op zondag 26 maart.

De oficiële uitnodiging wordt verstuurd samen met het bewonersfactuur.

Vermiste kledij

Bent u uw lievelingstrui kwijt?

Zat uw favoriete hemd niet bij de was?

Hebt u per ongeluk een niet getekend kledingstuk bij de was gedaan?

...

Voortaan kan u deze kledij misschien terugvinden in de

kast in de grote zaal. Hierin zullen de medewerkers

van de wasserij de kledij leggen waarvan zij niet weten

van wie het is.
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Op 28 april 2022 werd Ellen Michiels

(zorgkundige woongroep Beemdekens/

Gasthuisbos) mama van zoontje Bavo.

Op 27 december 2022 is Evi Goris

(zorgkundige woongroep D'Elzen/Visput)

bevallen van dochtertje Myla.

Op 1 april 2022 werd Lieve Willemse

(verpleegkundige woongroep Molenhoek)

grootmoeder van Leonie.

Lichtmis is in de parochies hét moment om de dopelingen van het vorige jaar te

vieren. Het feest verwijst naar de Joodse traditie ten tijde van Jezus om met

pasgeboren kindjes 40 dagen na de geboorte naar de tempel te gaan.

Ook in het huiskrantje zetten we graag de kinderen en kleinkinderen van onze

collega's die het afgelopen jaar geboren zijn, in de kijker.

Lichtmis:
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TERUGBLIK
Graag blikken we even terug naar de

kerstweek met enkele sfeerfoto's.
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Pannenkoeken
lichtmis

Donderdag
2 februari

17 u

Grote zaal
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Februari - de maand van

carnaval!

Al eeuwenlang is februari een maand van feesten. Voor de Romeinen was het de

maand van reiniging en boetedoening en voor de Germanen de maand voor de

vruchtbaarheid. In beide gevallen was dit de aanleiding voor grote feesten met daarbij

de nodige rituelen zoals verkleedpartijen, het dragen van maskers, muziek maken op

potten en pannen en vooral ook bovenmatig eten en drinken.

Carni vale

Carnaval werd gevierd met als absolute eindpunt: vastenavond, de avond voor

Aswoensdag, om twaalf uur 's nachts. Tijdens de vastenperiode mocht men geen vlees

en allerlei extra lekkernijen eten. Het woord carnaval is dan ook zeer ontleend aan het

Italiaans: 'carne vale' (= vlees, vaarwel) of 'carne levare' (= het vlees opruimen).

Aanvankelijk werd alleen Italië carnaval gevierd, maar in de Middeleeuwen breidde dit

zich steeds verder uit naar andere katholieke streken in Europa.

Aswoensdag

Aswoensdag is de eerste dag van de Veertigdagentijd.

Op deze dag zet de priester met as een kruisje op het

voorhoofd van de kerkgangers, om hen aan te sporen

tot bezinning, boete en bekering. Aswoensdag is een

verplichte vastendag.

Bron: historiek.net
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Valentijnsdag is een dag waarop geliefden elkaar extra aandacht geven met bijvoorbeeld

cadeautjes, bloemen of kaarten. Valentijnsdag wordt traditioneel gevierd op 14 februari.

Historische achtergrond

Valentijnsdag valt samen met de feestdag van twee christelijke martelaren met de

naam Valentinus. De gewoonten die met de dag in verband staan hebben echter niets

van doen met het leven van deze heiligen.

Religieus verbod

In de islamitische landen Oezbekistan, Turkmenistan, Maleisië, Iran, Saoedi-Arabië en

Pakistan is het vanuit de religie verboden om Valentijnsdag te vieren.

Commercie

In Amerika worden op Valentijnsdag diners en dansfeesten georganiseerd over het

gehele land. Veel koppels houden besloten feesten in huizen of restaurants. Hier

worden dan kennissen en vrienden uitgenodigd om samen Valentijnsdag te vieren. Ook

de allerkleinsten vieren valentijn op een speciale manier. Verschillende scholen

organiseren Valentijnsdag programma's waar kinderen liedjes zingen, dans, sketches en

toneelstukken uitvoeren. Kinderen maken op school handgemaakte geschenken en

kaarten die zij aan hun vrienden en leraren kunnen geven. Door ook kinderen bij

Valentijnsdag te betrekken is werkelijk heel Amerika met Valentijn bezig.

In België is valentijn sinds midden jaren 90 een groot commercieel succes geworden.

Cadeauwinkels, boekwinkels, lingeriewinkels en bloemenwinkels proiteren hiervan.

Valentijnsdag
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INTERACTIEVE

RUBRIEK
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Heb je een leuke suggestie of een leuk verhaal?

En wil je dit met ons delen in een volgende editie van de
Kesselaar?

Je kan ons bereiken via info.sjk@zusters-berlaar.be

Verantwoordelijke uitgever:
Jo Sels: campusdirecteur

WZC Sint-Jozef

Gasthuisstraat 10

2560 Kessel

03/491.96.50

jaargang 6


