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Beste lezer,

De eerste maand van 2023 is de deur uitgevlogen. Het

jaar werd goed ingezet met een lekker glaasje (of

twee).

In februari komt de liefde aan bod. Tijdens de

valentijnsdiners kunnen de koppels genieten van een

heerlijk etentje in het 't Kaffee.

De vrijwilligers worden ook in de bloemetjes gezet

tijdens de week van de vrijwilliger.

Verder is er ook 'vette dinsdag', carnaval, Maria

Lichtmis... Genoeg dus om te vieren en de magen te

vullen met lekkers.

Omdat het toch de maand van de liefde is, eindigen

we dit keer met een liefdesgedicht van Guido Gezelle:

DIEN AVOND EN DIE ROOZE

'k Heb menig menig uur bij u
gesleten en genoten,

en nooit en heeft een uur met u
me een enklen stond verdroten.
'k Heb menig menig blom voor u

gelezen en geschonken,
en, lijk een bie, met u, met u,

er honing uit gedronken;
maar nooit een uur zo lief met u,

zoo lang zij duren koste,
maar nooit een uur zoo droef om u,

wanneer ik scheiden moste,
als de uur wanneer ik dicht bij u,

dien avond, neêrgezeten,
u spreken hoorde en sprak tot u

wat onze zielen weten.
Noch nooit een blom zo schoon, van u

gezocht, geplukt, gelezen,
als die dien avond blonk op u,

en mocht de mijne wezen!
Ofschoon, zoo wel voor mij als u,

- wie zal dit kwaad genezen? -
een uur bij mij, een uur bij u

niet lang een uur mag wezen;
ofschoon voor mij, ofschoon voor u,

zoo lief en uitgelezen,
die rooze, al was ‘t een roos van u,
niet lang een roos mocht wezen,
toch lang bewaart, dit zeg ik u,

't en ware ik 't al verloze,
mijn hert drie dierbre beelden: u

dien avond - en - die rooze!
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Wist je dat

dinsdag 9 februari
dikketruiendag is?

Dikketruiendag verandert in 2023 tot

de campagne #iktrekhetmijaan. We

kunnen immers zelf zoveel meer doen

voor het klimaat dan een dikke trui

aantrekken en de verwarming lager

zetten. Steeds meer mensen zetten

zich in voor een klimaatgezonde

toekomst. En dat mag gezien worden!

we op 2 februari Maria Lichtmis
vieren?

De heerlijke geur van pannenkoeken zal

in het hele huis te ruiken zijn. Naar

jaarlijkse traditie kunnen jullie genieten

van koffie met pannenkoeken.

dinsdag 13 februari Radiodag
is?

Een dag waarop de kracht van de

Radio gevierd wordt. Het is een

jaarlijkse feestdag die werd ingevoerd

door de Internationale Federatie van

Radiomakers in 1972 om te inspireren

tot betrokkenheid en deelname aan

de radio.

de leerlingen van het 6de jaar
verzorging op 7 en 14
februari komen?

Op de Eiken-Magnolialaan gaat die

namiddag een kermis door in de

sfeer van de jaren 50-60 of van

Valentijn. De kermis wordt

georganiseerd door de leerlingen als

opdracht voor hun eindwerk. We

kunnen die namiddag dus een aantal

leuke kermisspelen doen, samen met

de 3de kleuterklas.
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Wist je dat

woensdag 14 februari
Valentijn is?

Op de dag van de liefde worden al

onze koppels uitgenodigd op een

romantisch diner in ons Kaffee.

op 25
februari
de week
van de
vrijwilliger
start?

Op

donderdag 2

maart komen

al onze

vrijwilligers.

Die

namiddag

bedanken we en voor alle hulp en

bespreken we de wandelkalender voor

de zomer.

de mensen van Samana ons
terug trakteren op wafels?

Naar jaarlijkse gewoonte bakken de

mensen van Samana heerlijke

wafels en worden die als avondmaal

geserveerd op vette dinsdag.

Bedankt alvast daarvoor !

we op maandag 20 februari
terug een Carnavalstoet
organiseren?

Kinderen en (achter)kleinkinderen van

personeel en bewoners zijn dan

welkom om verkleed mee te lopen in

de stoet doorheen ons huis. Je kan je

hiervoor inschrijven bij iemand van het

ergo-en animatieteam.
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In de kijker

Wat is de betekenis van Valentijn?

Valentijnsdag, het moment waarop je je

geliefde (anoniem) laat weten wat je voor

hem of haar voelt. Waarom vieren we deze

liefdesdag op 14 februari?

Valentijnsdag, de dag van kaartjes sturen en

liefdesverklaringen. Maar het begon ooit met

de heilige Sint-Valentijn die in het geniep

soldaten en hun liefjes trouwde. Hoe is de

betekenis van Valentijnsdag in de loop der

tijd veranderd?

Sint-Valentijn was niet altijd al romantisch

Hoe een oeroude traditie precies is ontstaan,

is vaak lastig te zeggen. Het is immers al heel

lang geleden. Legendes en mythes zijn niet

bepaald betrouwbare geschiedenisverslagen.

Wat we wel weten, is dat het verhaal dat

Sint-Valentijn in het geheim soldaten

trouwde en geëxecuteerd werd, voor een

deel op fictie is gebaseerd. Maar fictie of niet,

de executie van Sint-Valentijn op 14 februari

269 leverde wel een katholieke feestdag op.

In het jaar 496 na Christus werd hij

toegevoegd aan de heiligenkalender door

Paus Gelasius I. Valentijnsdag was geboren.

Toch zou het nog heel lang duren voordat de

executie van Sint-Valentijn iets met

romantiek te maken kreeg. Daarvoor moeten

we doorspoelen naar het Engeland van de

veertiende eeuw.
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In de kijker

De betekenis van Valentijn: een lentefeest

Al lang geleden werd februari gezien als het begin van de lente. Vogeltjes

maken nestjes, de natuur komt weer tot bloei, romantiek ten top. De connectie

tussen Sint-Valentijn en romantiek lijkt dus voor de hand liggend. Toch worden

de twee pas voor het eerst samengebracht in de veertiende eeuw. De Britse

schrijver Geoffrey Chaucer schreef het gedicht Parliament of Fowls, waarin hij

omschrijft hoe de vogeltjes op een bewuste dag in februari hun partner kiezen.

(...) For this was on Saint Valentine’s day,

When every fowl comes there his mate to take,

Of every species that men know, I say,

And then so huge a crowd did they make (...)

Dit gedicht lijkt het begin van de romantische betekenis die we tegenwoordig

aan Valentijnsdag geven.

Het hof begint elkaar kaartjes te sturen

Niet lang na het gedicht van Chaucer beginnen de leden van het Franse en

Engelse hof elkaar liefdeskaartjes te sturen op Valentijnsdag. Dit gebruik wordt

omstreeks de zeventiende eeuw overgenomen door het gewone volk. Ook het

geven van cadeaus, zoals handschoentjes, werd een populaire bezigheid op de

dag van de liefde.

Volgens het Meertens Instituut trokken jongeren op het Engelse platteland

lootjes op Valentijnsdag. De naam die je trok, was de persoon met wie je de dag

doorbracht. Daar kwamen weleens huwelijken uit.
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In de kijker

Wie heeft Valentijnsdag bedacht?

Maar waarom vieren we Valentijn dan nu met kaartjes en bloemen? Wie heeft

die vorm van Valentijnsdag bedacht? Daar mogen we de commercie de schuld

van geven. Het begon allemaal in Amerika. Daar kwam het feest halverwege de

negentiende eeuw echt van de grond, en nam het de vorm aan die we nu

kennen.

Brian Keith Geiger (nu verbonden aan de University of California, Riverside)

schreef in 2007 zijn proefschrift over het feest. Rond 1850 werd Valentijnsdag

opgepikt door bedrijven. Zij importeerden valentijnskaartjes uit Engeland, en

verkochten producten die exclusief met Valentijnsdag te maken hadden,

waaronder verhalenbundeltjes.

Met name in de stad New York vierde de commercie rond 14 februari hoogtij.

Talloze valentijnadvertenties werden gepubliceerd in de kranten. De doelgroep?

Jongvolwassenen. Dat was een groep die tot die tijd vaak over het hoofd werd

gezien als potentiële klant, ze hadden niet zoveel te besteden.

Dat veranderde halverwege de twintigste eeuw. Het werd voor zowel mannen

als vrouwen steeds normaler om het huwelijk uit te stellen tot halverwege je

twintigste. Voordat ze een eigen gezin begonnen, gingen ze naar school,

hadden ze een baan en waren ze een poosje single. De ideale groep om

valentijnskaarten aan te verkopen.

Overdreven gedoe

Volgens het Meertens Instituut kwam de commerciële versie van de liefdesdag

rond 1950 naar hier. Echt populair is het feest hier niet geworden. Die nuchtere

Belgen vinden Valentijnsdag veel te commercieel. Maar een pluche knuffelbeer

is wel een stuk gezelliger dan een onthoofde heilige. Dat is in ieder geval iets.
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Pastoraal

Februari

Op het feest van Maria Lichtmis – 2 februari -
worden in onze geloofsgemeenschappen ook
alle pasgeborenen van het afgelopen jaar
samen met hun gezin gevierd. Ook hier in
ons WZC willen we een speciale
eucharistieviering ter ere van Maria Lichtmis
aanreiken en dit op woensdag 8 februari om
10u30 in de stille ruimte. We zullen de
kinderen van het personeel die het afgelopen
jaar zijn geboren even extra bij naam
noemen en bidden voor hen en hun gezin.

Op 2 februari vieren we Maria-Lichtmis. Dat
wil zeggen: tijd om kaarsjes aan te steken en
pannenkoeken te smullen. Met Lichtmis
wordt de terugkeer van het licht gevierd: de
donkerste dagen zijn voorbij en de lente
staat bijna weer voor de deur. De ronde,
goudkleurige pannenkoeken symboliseren
de zon.

Vandaag de dag is Lichtmis vooral een
christelijk feest, in protestantse kringen is
het weinig bekend. Het is de herdenking van
het zuiveringsoffer dat Maria veertig dagen
na de geboorte van Christus moest brengen.
Van oorsprong is het echter een Keltisch feest
met lente en vruchtbaarheid als centrale
thema's. Het steeds sterker wordende licht
werd gevierd met grote vreugdevuren. De
Ieren vieren dit nog steeds onder de naam
'Saint Brigid's Day'.

Lichtmis wordt ook beschouwd als een dag
van voorspoed. Zo zou het geluk brengen om
met je rechterhand een pannenkoek
omhoog te gooien terwijl je met je
linkerhand iets van goud vasthoudt…
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Pastoraal

Wat vaststaat is dat er op die dag, in de
meeste Europese landen, al van oudsher
pannenkoeken worden gebakken. Vandaar
ook het gezegde: "Geen vrouwtje zo arm, of
ze maakt op Lichtmis haar pannetje warm."

Aswoensdag is de dag na carnaval en het
begin van de Veertigdagentijd.

Vanaf Aswoensdag tot Pasen zijn er veertig
vastendagen, waarbij de zondagen niet
worden meegerekend… Op Aswoensdag
laten katholieken in de kerk een kruis met as
op hun voorhoofd tekenen. Deze as is het
overblijfsel van verbrande ‘palmtakken’, die
het jaar daarvoor werden gebruikt voor de
viering van Palmzondag.

Op As-woensdag 22 februari is er om 10u30
een eucharistieviering met oplegging van de
askruisjes. Iedereen die hieraan wenst deel te
nemen, is van harte welkom in de stille
ruimte.

De Vastentijd is een tijd om tegelijk te aarden
en diep adem te halen. Het is een tijd van
met beide benen op de grond te staan en van
speuren naar de bezieling van ons bestaan,
opdat we het leven en de liefde weer in ons
zouden voelen ontwaken…



Pastoraal
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• 5 febr.: 10u: tv-mis op één vanuit de O.L.Vr Geboortekerk Pamele in

Oudenaarde

• 8 febr.: 10u30: eucharistieviering in de Stille Ruimte en ’t Kaffee (Lichtmis)

• 12 febr.: 10u: tv-mis op NPO2 vanuit de Sint-Lambertusbasiliek in Hengelo

• 19 febr.: 10u: tv-mis op één vanuit de Sint-Pietersbandenkerk in Beringen

• 22 febr.: 10u30: eucharistieviering in de Stille Ruimte en ’t Kaffee

(Aswoensdag)

• 26 febr.: 10u: tv-mis op NPO2 vanuit de Sint-Joriskerk in Eindhoven

De pastorale kalender

Aswoensdag

Als alle kleur en geur verdwenen is

en ‘t minste teken van leven

in de palmtak er niet meer is

vertrouw hem dan toe aan het vuur

en maak met zijn as

een kruisje waarmee je laat zien

dat voor jou geloven verder gaat…

(Antoon Vandeputte)



Lief en leed
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Mensen staan zo weinig stil

bij wat “samen” zeggen wil.

Zij beseffen pas het groot gemis,

wanneer “samen” uit de wereld is.

Wij herinneren:

Mevrouw Camilla Vandemeulebroucke

Proficiat aan

Léonie Vanhoutte die op 21 januari de trotse mama werd van Vic.
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Wij vieren de verjaardagen van:

Bewoners

03/02 Lucienne Demey

05/02 Freddy Dekeyser

06/02 Rosette Devos

17/02 Marguerite Vandemeulebroucke

18/02 Antoinette Roosen

19/02 Denise Delrue

19/02 Antoinette Eggermont

22/02 Jeannette Deruyck

27/02 Georgette Planquaert

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

19/02 Mieke Bornauw

Vrijwilligers

12/02 Maria Moerman

18/02 Frans Goemaere

25/02 Cecile Delft

27/02 Marleen Wambeke

28/02 Caroline Beeuwsaert

In de Dahlialaan verwelkomen we:

De Heer Norbert Sabbe

Mevrouw Lisette Pachen

In de Eikenlaan verwelkomen we:

Mevrouw Marleen Glorieux



Doordenkers

Hoe kan je een bal gooien, zo hard je kan en ervoor zorgen dat de bal weer

bij jou terecht komt? De bal zit nergens aan vast en niemand vangt hem en

gooit hem naar je terug.

Morgen komt na vandaag, waar is dit niet zo?

Hoeveel keer kun je 7 aftrekken van 21?

Het heeft een been, maar het kan niet lopen. Het heeft twee vleugels, maar

het kan niet vliegen. Het draagt een bril, maar het kan niet zien. Het heeft

haar, maar het kan niet gekamd worden?

Is het in Rusland verboden dat een man met de zus van zijn weduwe trouwt?

Train je brain

Je gooit de bal recht omhoog – In het woordenboek – 1x want daarna is het

van 14 – je neus – dat kan niet want dan is de man zelf overleden



PuPuzzeleelenn

Train je brain

Puzzel februari

Valentijn, het moment om elkaar nog eens extra te verwennen, daarom gaan

we in deze puzzelhoek op zoek naar 9 verschillende verwenmomenten,

misschien ook al een inspiratie voor uw geliefde, wie weet?

Oplossing puzzelhoek januari :

Garagist, Kok, Reporter, Poetshulp, Cafébazin, Voetballer, Secretaresse,

Antiquair en Burgemeester



Moppentrommel
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Basiel was met Flavie op reis in de Pyreneeën. Ze reden

wat rond met de auto en gingen naar de top van een

hoge berg rijden om daar van het uitzicht te genieten.

Beneden stond er echter iemand die hen waarschuwde

dat het een hele smalle weg was en dat ze dus beter in

achteruit konden omhoog rijden. Zo gezegd zo gedaan

en na een tijdje kwamen ze terug beneden maar nog

steeds in achteruit. De man vroeg hoe dat kwam en

Basiel antwoordde: ‘k Koste mij alijk draaien boven’.

Baziel was boereknecht.

Op het erf kwam een bezoeker die vroeg: "Is den boer thuis?"

"Jaje", zei Baziel, "j'is bezig in 't zwienekot. Je got em wel erkennen, ’t is den

dienen met een klakke ip zijn kop".

De dokter onderzocht Baziel. "Drinkt gij?" vroeg hij hem.

Baziel: "'t Is vriendelijk meneer den dokteur. Wat hè je in uus?"

Baziel: "Apotheker, gift e ki 5 kg Tampax".

Apotheker: " 'k Zie dat je dat niet gewend bent Baziel. Waarvoor moet dat

dienen?"

Baziel: " 't Stoat in de reclame da je dor mee kan dansen, zwemmen en te

peirde riên. En 'k willen dat olle drie e ki doen".

De dokter onderzocht Baziel.

"Ik vind niets" zie hij "ik denk dat het van den drank komt".

"Da gif nie meneer den dokteur," antwoordde Baziel, " 'k gon e kir were

kommen os je nuchter ziet".
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