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Het leven zoals het is...



Voorwoord
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Beste lezer,

In het begin van september konden we blijven

genieten van de warme zomerdagen. Het leek er

even op dat de warme temperaturen ons niet

wilden verlaten.

Afgelopen maand genoten we van de laatste

mooie wandelingen van dit jaar.

Enkele bewoners sloten het zomerseizoen af

met de reis naar zee, waarbij ze van elk

zonnestraaltje gebruik maakten om erop uit te

trekken.

Inmiddels merken we dat er intussen een nieuw

seizoen is begonnen: op 21 september deed de

herfst zijn intrede...

Eind oktober schakelen we dan ook terug over

naar het winteruur. We mogen weer een uurtje

langer slapen, want 3u wordt 2u. De dagen

worden weer korter, de nachten langer. Het zal

’s avonds weer vroeg donker zijn.

We wensen iedereen alvast een gezellige

oktobermaand toe!
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Het leven zoals het is...
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Het leven zoals het is...
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Wist je dat...

4 oktober Werelddierendag is?

We doen die dag een dierenquiz en

verwennen onze Quota extra met een

kambeurt en heel veel

massagebeurten.

we op 31 oktober overal
heksensoep maken?

Dat is overheerlijke pompoensoep met

balletjes waar spaghetti door gestoken

wordt en zo krijg je spinnenkopjes.

we tijdens de nacht van
zaterdag 29 oktober op zondag
30 oktober overschakelen op
het winteruur?

Je mag dan je klok terugdraaien van 3u

naar 2u. Dat wil zeggen dat je dus een

uurtje langer mag slapen.



8

Wist je dat...
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In de kijker

65 jaar Antoinette en Romain

Antoinette en Romain wonen sinds januari

2021 in de Beukenlaan. Op 24 augustus 1957

hebben ze hun “ja”-woord gegeven in de

Sint-Martinuskerk in Avelgem. Ze genieten

reeds 69 jaar van elkaars gezelschap en zijn

65 jaar getrouwd.

Tijdens het ‘Bal van de Brandweer’ in

danszaal ‘Palace’ te Avelgem leerden Romain

en Antoinette elkaar kennen. Hij was toen

vrijwilliger bij de brandweer en zij werkte in

de weverij-fabriek.

Als je ooit hoort van ‘Doris Day’ van Avelgem,

weet dan dat men het over Antoinette heeft.

Zij leefde zich uit op de dansvloer en op het toneel. Na het werk spoedde zij

zich naar ‘Ons Huis’ om geen enkele toneelrepetitie te missen. Op zaterdag

werden vertoningen door menig Avelgemnaren gewaardeerd. Romain heeft wel

hard zijn best moeten doen om Antoinette voor zich te winnen, maar zoals hij

zelf zegt: de aanhouder wint.

Romain en Antoinette hadden 4 jaar verkering en ook hun verloving nam wat

tijd in beslag. In tussentijd vervulde Romain zijn dienstplicht te Duitsland.

Daarna werd hij opgeroepen als reservist bij de rijkswacht. Op hun 22ste

huwden ze.

Er werd hard gewerkt, maar Romain en Antoinette hielden ook van reizen. Zo

genoten ze van tal van buitenlandse reizen. Ze zijn het erover eens dat hun reis

naar Tenerife de mooiste was. Zij zullen hun mooie wandelingen langs de

vulkaan ‘Teide’ nooit vergeten. Maar ook Griekenland, Oostenrijk,… veroverden

een plekje in hun hart en in hun geheugen.

Als je vraagt wat hun geheim is dan krijg je als antwoord dat je elkaar in het

huwelijk moet respecteren en proberen te begrijpen. Je moet elkaar ook de

nodige vrijheid geven en zaken uitpraten in plaats van koppig ‘neen’ te blijven

zeggen.
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In de kijker

We organiseren op dinsdag 4 oktober 2022

opnieuw “Kaffee Dansant” in Spikkerelle. Dit is

een samenwerking tussen ons woonzorgcentrum

en WZH Ter Meersch.

Het gaat door van 14u30 tot 16u30. De tafels

worden aangekleed met servies uit de goede

oude tijd, een bloemetje,… om een gezellige sfeer

te creëren.

De middag starten we met koffie en zelfgemaakt

gebak en muzikale omlijsting. Vanaf 15u start een

heus dansfeest van de foxtrot tot polonaise en

heel wat meezingers. Tijdens het dansfeest wordt

nog een drankje en hapje aangeboden.

Bewoners van beide woonzorgcentra, inwoners

van de gemeente en vrijwilligers kunnen

aansluiten. Vanuit elk woonzorgcentrum is er

iemand die de rol van DJ op zich neemt. Hun

artiestennamen zijn Theo en Louis die dag. We

vragen een bijdrage van 5 euro per deelnemer en

vragen om op voorhand in te schrijven bij iemand

van het ergo- en animatieteam.

We vonden het wel interessant om eens te polsen

bij onze bewoners waar zij vroeger uitgingen, wat

mocht wel en niet, welke muziek,…

“The Palace” op de Kluis was dé plaats om een

dansje te placeren op zondag. Ook werd er in

"Ons Huis" te Avelgem wel eens iets

georganiseerd. Het dansfeest startte vanaf 15u in

de namiddag en rond 22u moesten de meesten

thuis zijn. Dit is het tijdstip waarop de meeste

dansfeesten pas beginnen tegenwoordig.

In "The Palace" werd de muziek verzorgd door

een orkest dat muziek speelde van tango tot

wals, swing, cha cha cha, twist, Tineke van Heule,

rumba,…

"Kaffee Dansant"
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In de kijker

De entree voor de dansavond was 10 frank en voor een drankje betaalde je 4 tot

5 frank. Sommigen moesten wel wat zuinig zijn met het geld want hadden

slechts 25-30 frank mee voor een ganse avond.

Er werd ook wel eens een parfumbal georganiseerd. Dan betaalde je 15 frank

voor de entree want voor je binnen ging kreeg je een regen van parfum over je

heen voor de dans werd aangevat.

De verplaatsing naar de danslocatie gebeurde per fiets of met de trein vanuit

Ruien, Sint-Denijs

De kledingkeuze werd gecontroleerd. Is het kleedje niet te kort? De decolleté

niet te diep? Voor de mannen was het eenvoudiger. Zij trokken hun kostuum

aan.

Schminken van de ouders mocht meestal niet. Dus ging de schmink mee naar

het bal. Het eerste dat er dan gedaan werd, was naar de toiletten gaan om daar

de schmink aan te brengen. Als het bal gedaan was, werd de schmink snel

verwijderd zodat niemand het thuis zou zien.

Natuurlijk werd er ook een thuiskomstuur gegeven. Dus werd er alles aan

gedaan om de trein terug zeker te halen. 1 keer te laat thuis betekende soms

enkele weken niet uitzetten.

Het was ook een ideale dating manier, want velen leerden hun toekomstige

man kennen tijdens deze avonden.
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Pastoraal

In de herfst van het leven…

Bomen huilen

met vallend blad...

onder het gewicht van verloren tijd

gehavende takken buigen

als de wind ze streelt

met onmeetbare kracht

Bloemenkleuren vervagen, samen

met de geur van verwelkte rozen

langs het geharkte tuinpad

Grillige wolken

jagen door de lucht, opgeladen

door de koele grijsheid

van verscholen buien

gevolgd door heldere lichtflitsen

die de eerste regendruppels doorklieven

Net op tijd voor de grote klap

het hemeldak opensplijt

onder bulderend gedonder

Zomer...

verdwijnt langzaam in herfst

met stille ochtendrituelen

vol parelende spinnenwebben

ragfijn gebreid als vloeibaar glas

omhuld door nevels, gevat

in sprookjesachtig licht…

Zo is het ook in ons menselijk leven…



Pastoraal
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Herfsttijd... van het leven

Ja, het is weer herfsttijd. Sinds 21 september zijn we weer “officieel” in de

herfst… De dagen zijn al weer een flink stuk korter, en wellicht zullen we het

straks ook aan het weer merken… (in september konden we nog enkele dagen

genieten van mooi zomerweer…)

Op sommige momenten zit je even ‘vast’ in een

spinnenweb, of zien we in onze woning een

(huis)spin voorbij kruipen, en je weet: ook dat hoort

bij de herfst.

(ik moet eerlijk bekennen dat ik die beestjes liever

niet dan wel tegenkom,… want ze bezorgen mij van die ‘ongemakkelijke

kriebels’…). Maar je neemt het allemaal zoals het komt… (of dat probeer je

toch…), wetende dat hierna, als de winter en het voorjaar geweest zijn, er weer

een nieuwe zomer aankomt, en we opnieuw kunnen genieten van die warme

zonnestralen…

En zo kent ook het leven z’n seizoenen: Je

wordt geboren, je groeit op. Je wordt

volwassen, begint aan een loopbaan, en dan

opeens is daar de herfst van je leven. Dan heb

je meer dan veertig jaar gewerkt, en eindigt

je loopbaan,

en ben je van de ene op de andere dag met

(brug)pensioen… en heb je nog heel wat

vooruitzichten, dromen die je wilt realiseren… (want zoals ze zeggen: een mens

die net op pensioen is, komt heel wat tijd tekort…) En misschien komt dan later

ook wel de zorg van de jaren op ons af… en moeten we – omdat het misschien

niet anders kan – verhuizen naar een woonzorgcentrum…

Lieve mensen, hoe moeilijk het soms kan en mag zijn, ik hoop van ganser harte

dat jullie ook hier in ons woonzorgcentrum Sint-Vincentius toch een beetje thuis

mogen komen… in de herfsttijd van jullie leven…

Met alle medewerkers en vrijwilligers proberen we daar toch elke dag opnieuw

werk van te maken.

Nele, referente palliatieve en pastorale zorg



Lief en leed
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Proficiat

Lore Gousseau verwelkomde op 13 september de kleine Cas.

• 2 okt.: 10u: tv-mis op één vanuit de Sint-Salvatorskathedraal in Brugge

• 5 okt.: 10u30: eucharistieviering in de Stille Ruimte en ’t Kaffee

• 9 okt.: 10u: tv-mis op NPO2 vanuit de Sint-Willibrordusbasiliek in Hulst

• 16 okt.: 10u: tv-mis op één vanuit de Sint-Martinuskerk in Herk-de-Stad

• 19 okt.: 10u30: eucharistieviering in de Stille Ruimte en ’t Kaffee

• 23 okt.: 10u: tv-mis op NPO2 vanuit de Sint-Jozefskerk in Waubach-

Landgraaf

• 30 okt.: 10u: tv-mis op één vanuit de O.L.Vrouw Basiliek in Scherpenheuvel

De pastorale kalender



Lief en leed
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Wij vieren de verjaardagen van:

Bewoners

02/10 Rosa Dewaele

06/10 Leopold Vandewiele

10/10 Laura Baert

12/10 Annie Viaene

12/10 Jeannine Blomme

21/10 Nelly Messiaen

24/10 Nicole Van Ongeval

26/10 Etienne Vanwettere

31/10 Cecilia Moreels

Personeel

01/10 Peter Doise

02/10 Lotte Baert

02/10 Evelien Nollet

06/10 Griet Rommens

11/10 Koen Vanheuverswyn

14/10 Thea Loosveldt

18/10 Jessica Heck

20/10 Patricia Vercaempst

22/10 Tanapat Kotawath

25/10 Pascale Houpline

29/10 Caroline Windels

30/10 Ellen Deroose

Vrijwilligers

02/10 Daniël Lemey

14/10 Monique Delft

24/10 Martin Tytgat

28/10 Katrien Coucke

Wij verwelkomen in de Magnolialaan:

Mevrouw Antoinette Eggermont



Woordzoeker

Train je brain



PuPuzzeleelenn

Train je brain

Puzzel oktober

4 oktober is het Werelddierendag, ken jij deze exotische diersoorten?

Indienen vóór 15/10

Naam: ________________________________________________________

Oplossing puzzelhoek September :

Metejoor, Marc De Bel, Salim Seghers, Margriet Hermans, Kristel Verbeke,

Willy Sommers, Bea Van der Maat, Stijn Meuris, Luc Martens



Moppentrommel
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Een vader nam zijn zoontje mee naar een balletvoorstelling. Terwijl de

danseresjes in hun prachtige pakjes op hun tenen aan het dansen waren, vroeg

het jongetje aan zijn vader:

- Waarom nemen ze eigenlijk geen langere meisjes?

De gast van een meubelhandelaar moet een kleerkast gaan plaatsen in de

Carnotstraat in Antwerpen. De kleerkast is geplaatst en betaald en hij rijdt

vrolijk terug naar zijn baas. Daar aangekomen zegt zijn baas dat hij terug moet,

want mevrouw heeft gebeld dat de kleerkast in elkaar is gevallen.

Bij zijn aankomst aldaar vraagt hij aan de vrouw wat er is gebeurd. De vrouw

zegt: "Meneer U was de straat amper uit, er passeerde een tram en de kast viel

in elkaar".

De kleerkast wordt terug in elkaar gezet en de gast vraagt of mevrouw een

zaklamp heeft. Hij zal met die lamp in de kast gaan zitten om te zien wat de

reden is dat die kast in elkaar viel.

Hij zit amper in de kast als de heer des huizes thuiskomt, hij kijkt vol

bewondering naar de mooie kast, wanneer hij de kast opendoet ziet hij de man

zitten en zegt: "Ik hoop dat U een goede reden kan geven waarom U hier in de

kleerkast zit ?"

Waarop de man verbouwereerd antwoordt: "Geloof het of niet, maar ik zit hier

op de tram te wachten!"

Een vrouw zit in de biechtstoel en zegt:

"Vergeef me Vader, want ik heb gezondigd".

"Wat heb je gedaan mijn kind?" vraagt de priester.

De vrouw zegt: "Ik heb de zonde van ijdelheid begaan, twee keer per dag kijk ik

ademloos naar mijn beeld in de spiegel en vertel ik mezelf hoe mooi ik ben."

De priester draait zich om, bekijkt de vrouw eens goed en zegt:

"Lieve kind, ik heb fantastisch nieuws voor je. Dat is geen zonde, maar een

vergissing."
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