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Het leven zoals het is... tijdens corona



Voorwoord
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Beste lezer,

Nu de nieuwjaarsmaand achter ons ligt en we

de meeste goede voornemens al stilletjes terug

opbergen of juist wat aanscherpen,

verwelkomen we de maand februari.

Mogen we eindelijk wat sneeuw verwachten?

Of brengt ook de kortste maand van het

nieuwe jaar regen en zachte dagen? Afwachten

geblazen.

Wat we wel al zeker weten is dat we

traditiegetrouw Maria Lichtmis vieren met een

lekker pannenkoekenfestijn.

14 februari komt ook Cupido langs, want op

Valentijnsdag wordt de liefde gevierd.

Daarnaast maken we het ook binnen gezellig

en warm. Samen zoeken we naar de kleine

gelukjes van iedere dag.

Een warme sprokkelmaand toegewenst!
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Het leven zoals het is... tijdens corona
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Het leven zoals het is... tijdens corona
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Het leven zoals het is... tijdens corona



Het leven zoals het is... tijdens corona
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Wist je dat...

de prijzen van de kapster
aangepast worden?

Vanaf 1 maart 2022 gelden volgende

prijzen:

• Mise en plis: € 13,60

• Snit: € 8,90

• Permanent: € 49

• Kleuring: € 43,80

we op 28 februari prins/
prinses carnaval kiezen?

we op 14 februari een
valentijnsontbijt voorzien voor
alle bewoners?

Dat wordt weer lekker smullen!

dinsdag 22 februari een dag is om
kaartspelen te promoten ?



Wist je dat...
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je tot 14 februari een pakket van Milka kan bestellen t.v.v. onze
animatiedienst ?

Heel veel dank alvast voor uw steun!
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In de kijker

Ergens eind vorig jaar had corona ons

gezin te pakken. Het is te zeggen, wij als

ouders waren besmet, onze twee

kinderen bleven negatief. Wij moesten

dus met z’n tweeën in isolatie. Niet

evident, het was zo’n beetje upstairs/

downstairs. Tien dagen op de kamer

blijven… met wat houdt een mens zich

dan bezig? Een beetje lezen en TV

kijken. In huidige tijden wel gemakkelijk

met terugkijktv, Netflix, Amazon Prime,

Streamz en ga zo maar door.

Ikzelf ben nogal een fan van een goede

misdaadserie. Liefst een Scandinavische

‘crime noir’ of een oerdegelijk Britse

serie. Maar in mijn zoektocht naar een

serie die ik nog niet zag, stuitte ik op

‘Astrid et Raphaëlle’, een Frans-

Belgische misdaadserie. In deze serie

wordt inspecteur Raphaëlle geholpen

door de ‘documentaliste’ Astrid. Een

jonge dame met autisme en

gefascineerd door puzzels … de

breinbrekers, niet de legpuzzels

(vandaar ook haar interesse in het

oplossen van misdaden).

Veel van deze puzzels, breinbrekers,

komen voort uit wiskundige of

logistieke problemen. De geschiedenis

van puzzels gaat duizenden jaren terug.

Tangram is één van de eerst gekende

puzzels. Puzzels heb je in alle soorten

en formaten.

PUZZELEN



11

In de kijker

Er zijn bordspelen zoals schaken, zeeslag, doolhoven, legpuzzels, mechanische

puzzels, raadsels, sokoban, wiskundige puzzels, schuifpuzzels,…

Wie herinnert zich de mechanische puzzel Rubiks kubus nog? Een echte hype in

de jaren 80. Wie kon hem zonder vals spelen oplossen?

En om af te sluiten geef ik jullie er eentje mee: het enigma van de 9 stippen. De 9

onderstaande stippen moet je met 4 rechte lijnen verbinden, zonder dat jouw

pen van het papier gaat (dus een ononderbroken lijn). Wie lost hem op?

PS Soms is ‘buiten de lijntjes kleuren’ niet slecht.
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Februari

Zoals geweten, vieren we op 2 februari

Maria Lichtmis en staan er traditioneel

pannenkoeken op het menu. Maar

waarom eten we dat eigenlijk?

Pannenkoeken eten op 2 februari is een

oeroude traditie en daar zijn

verschillende verklaringen voor.

Vroeger kon boerderijpersoneel maar op

2 dagen per jaar van hoeve of werk

veranderen en konden alleen op deze

dagen nieuwe dienstmeisjes en

knechten aangenomen worden.

2 februari was (samen met 11

november, feest van Sint-Maarten) één

van deze dagen. Het hernemen van het

werk op de boerderij werd feestelijk

gevierd met haardkoeken – later werden

dat dan pannenkoeken.

In februari komen ook de zon en het

licht terug na een lange winter. De echt

donkere winterdagen zijn voorbij, de

kippen beginnen weer eieren te leggen

en we kijken uit naar de lente.

Pannenkoeken verwijzen met hun ronde

vorm en goudgele kleur naar de zon.

Er wordt gezegd dat wie met Lichtmis

pannenkoeken eet, een rijk en gelukkig

jaar voor de deur heeft staan. Een

uitstekende reden, vinden wij.

Maar van waar komt het katholieke

feest Maria-Lichtmis dan? 2 februari is

niet toevallig de 40ste dag na Kerstmis.

Dit feest verwijst naar een gebruik ten

tijde van Jezus.

Pastoraal
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Volgens de Joodse wet moest een pasgeboren jongen 40 dagen na de geboorte

naar de tempel worden gebracht om aan het volk te worden getoond (bij meisjes

80 dagen) en te worden toegewijd aan God. Een andere benaming is ‘Feest van de

Opdracht van de Heer’. Dit is eigenlijk correcter, omdat de dag meer in het teken

van Christus dan van Maria staat.

Een feest van licht. Tegen het einde van de achtste eeuw heeft Paus Sergius

voorgesteld om op 2 februari een lichtjesprocessie te houden met gezegende

kaarsjes. Deze traditie is tot op vandaag de dag overgeleverd en het is daarom

ook dat we de Feest van de Opdracht van de Heer ook “Lichtmis” noemen. Soms

wordt het ook “Maria Lichtmis” genoemd, omdat Maria zich toen als Joodse

moeder in de tempel heeft gereinigd na de geboorte van haar Zoon, Jezus. Licht

en lichtjes hebben een mooie symboliek. Christus zegt van zichzelf: “Ik ben het

Licht van de Wereld”, en Hij nodigt ons uit om als gedoopte christenen ook licht

te zijn in een wereld die soms erg duister kan zijn. Dus, laten we (proberen om)

licht te zijn voor elkaar!

Pastoraal

De pastorale kalender

• Woensdag 2 februari: 10u30: eucharistieviering in de Stille Ruimte(voor

bewoners van Eiken- en Magnolialaan en Rozenlaan)

• Zondag 6 februari: 10u: tv-mis op NPO2 (Basiliek van de H.Nicolaas

Amsterdam)

• Zondag 13 februari: 10u: tv-mis op één (Onze-Lieve-Vrouw Basiliek Dadizele)

• Woensdag 16 februari: 10u30: eucharistieviering in de Stille Ruimte(voor

bewoners van Kastanje- en Beukenlaan)

• Zondag 20 februari: 10u: tv-mis op NPO2 (Sint-Lambertusbasiliek Hengelo)

• Zondag 27 februari: 10u: tv-mis op één (Sint-Leonarduskerk Breendonk)

Omwille van de stijgende coronacijfers organiseren we momenteel geen

afdelingsoverstijgende activiteiten meer, en kunnen we jammer genoeg ook niet

allemaal samen eucharistie vieren. We splitsen dus tijdelijk op en vieren

tweewekelijks per afdeling. Voor de bewoners van Krokus-, Begonia- en

Dahlialaan plannen we nog een bijkomende viering in (op een namiddag), maar

dit moet nog worden afgesproken met priester Marc.

Met dank voor jullie begrip!



Lief en leed

Wij herinneren:

Mevrouw Antoinette Buddaert

Mevrouw Magde Vanhoutteghem

Mevrouw Marie-Madeleine Deseyn, moeder van Kathleen Byttebier

Mevrouw Marie-Thérèse Callens, grootmoeder van Lien Ysebaert

Mevrouw Paula Taelman

Mevrouw Maria Vanackere

Mevrouw Georgette Coulembier

Mensen staan zo weinig stil

bij wat “samen” zeggen wil.

Zij beseffen pas het groot gemis,

wanneer “samen” uit de wereld is.
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Personeel

02/02 Wendy De Groote

03/02 Linsey Vanhoucke

07/02 Nele Vandommele

08/02 Sabine Descheemacker

11/02 Nele Chantrie

12/02 Frank Avet

14/02 Nathalie Vanderveken

19/02 Mieke Bornauw

Lief en leed

Vrijwilligers

12/02 Maria Moerman

18/02 Frans Goemaere

25/02 Cecile Delft

27/02 Marleen Wambeke

28/02 Caroline Beeuwsaert

Wij vieren de verjaardagen van:

Bewoners

03/02 Lucienne Demey

05/02 Simonne Noppe

05/02 Freddy Dekeyser

06/02 Rosette Devos

17/02 Marguerite Vandemeulebroucke

18/02 Antoinette Roosen

19/02 Denise Delrue

21/02 Pierre Deldaele

22/02 Jeanette Deruyck

25/02 Camilla Vandemeulebroucke

Wij verwelkomen in de Kastanjelaan:

De Heer Roger Coppin

Wij verwelkomen in de Begonialaan:

Mevrouw Lucie Depaepe
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Wij verwelkomen in de Krokuslaan:

Mevrouw Marguerite Vansteenkiste



Lief en leed
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Sudoku



Train je brain

Woordzoeker met alle jarigen van februari



PuPuzzeleelenn

Train je brain

We zijn alweer in de kortste maand van het jaar beland, een maand die 28

dagen telt. We zoeken dan ook allemaal dieren met een korte naam, van

drie letters en als je ze invult kan je van boven naar beneden een andere

benaming voor februari vinden. Succes!

Naam:

________________________________________________________

(indienen vóór 15/02)



Moppentrommel
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1ste huwelijksnacht

Freddy en Marie zijn net getrouwd, maar kunnen zich geen huwelijksreis

veroorloven, dus gaan ze na de trouwerij naar het huis van Freddy's moeder en

vader voor hun eerste nacht samen. De volgende ochtend, staat Johnny,

Freddy's kleine broertje, op en eet zijn ontbijt.

Als hij naar school gaat vraagt hij zijn moeder of Freddy en Marie al op zijn

gestaan.

Ze antwoord: 'Nee'.

Johnny vraagt: 'Wil je weten wat ik denk?'

Zijn moeder antwoordt: 'Ik wil niet horen wat jij denkt! Ga maar gewoon naar

school.'

Als Johnny thuis komt tussen de middag vraagt hij aan moeder: 'Zijn Freddy en

Marie al op?' Ze antwoordt: 'Nee.'

Johnny zegt: 'Weet je wat ik denk?'

En zijn moeder zegt: 'Het maakt niet uit wat jij denkt! Eet je boterham en ga

weer naar school'

Na school komt Johnny thuis en vraagt weer: 'Zijn Freddy en Marie al op?' Ze

antwoordt 'Nee.'

Hij vraagt: 'Weet je wat ik denk?'

En zijn moeder zegt: 'Ok, vertel me dan maar wat jij denkt'

Hij zegt: 'Vannacht kwam Freddy in mijn kamer de vaseline halen en ik denk dat

ik hem mijn secondenlijm heb gegeven'

Zitten twee domme blondjes in de trein zegt de een tegen de ander:

"Eerst even mijn make-up doen".

Ze pakt haar spiegeltje en zegt dan:

"he, die ken ik!!"

Zegt het andere blondje:

"Laat mij eens kijken, natuurlijk ken je die, dat ben ik!!
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