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Voorwoord

Welkom september,

het startschot van het najaar tot in december.

Zien we ouders staan drommen aan de schoolpoort,

zwaaien de kinderen uit zoals het hoort.

1 september is de dag,

dat zij met een traan of een lach,

de eerste schooldag beleven,

want de zomervakantie, die duurde wel even.

Onze bewoners beleefden de Olympische Spelen,

vol Belgische trots en zonder zich te vervelen.

Bewegen en sporten, zowel buiten als binnen,

met de leuze “meedoen is belangrijker dan winnen!”.

Als beloning genoten wij van een lekker ijsje of smoutenbol,

en klonken op het leven en de gezelligheid, schol!

We vierden de 7 medailles voor de Belgische ploeg,

3 brons, 1 zilver en 3 goud, die het team aan ons land opdroeg.

Nu staat de herfst voor de deur,

versiert de flora in talrijke bonte kleur.

Een voorspoedig najaar met veel warmte en genegenheid is onze grootste wens,

want zoals het klokje in het Heilig Hart tikt, tikt het nergens.
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De Cock Annie

Vercauteren Lea

Praet Thierry

K 2056: Heyndrickx Robert

K 1055: Buyle Irene

K 100b: Dauwe Andre

K 1015: Viane Marie- José

K 2052: Van Hulle Roger

K 100c: Meiresone Maria

K 1059: Martens Armandus

K 2061: De Smet Magdalena

K 007: Vercauteren Lea

K1061: Lutin Liliana

K 2045: Mondelaers Joanna

K 2059: Boel Juliette

Nieuws uit het Heilig Hart

Nieuwe bewoners

Verhuis

Flat 14-> naar wzc Hofstede: ............ Van der Sypt Paula

K 1069 -> naar huis: ........................... Van Vlierberghe Diane

K 1004 -> naar wzc De Reiger: .......... De Bruyn Nelly

K 1069 -> naar huis............................. Vermaercke Wilfried

K 1061 -> naar wzc De Notelaer........ Van de Vijver Jozef

K 1002 -> naar huis............................. Meesters Simone

K 100a -> naar huis............................. Jacobs Jean

K 1003 -> naar revalidatie Beveren.. Van Peteghem Gertrudis

Nieuwe gebruikers CDV
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Pastoraal woord

Marc Van Raemdonck

September: een nieuw begin...

Bij het begin van dit nieuw werkjaar staan de verwachtingen hoog gespannen.
Komt het einde van de Corona in zicht? Wat met onze vrijheid?
Of het nu een burgerlijk nieuwjaar, of een kerkelijk nieuwjaar of een nieuw
werkjaar voor de parochie of de verenigingen is, men hoopt steeds dat in dat
komende jaar iets kan verwezenlijkt worden. Iedereen verwacht dat er
minstens een beetje, maar liefst zoveel mogelijk aan zijn of haar
verwachtingen voldaan zal worden. Kinderen die naar het eerste leerjaar
overstappen verwachten terecht dat ze na enkele maanden goed zullen
kunnen lezen, schrijven en rekenen. Leerkrachten hopen dat hun
inspanningen resultaat zullen geven. Besturen van jeugd- en
volwassenverenigingen rekenen er op dat hun activiteiten veel succes zullen
hebben.
Bij het begin van een werkjaar - in de kerk noemen we dat een pastoraal
werkjaar - staan heel wat mensen die op een of ander manier
verantwoordelijkheid dragen, met de handen vol zaad dat ze over Gods akker
willen strooien in de hoop op oogst. Het is een nieuwe start, we willen iets
bereiken, we vliegen er in met heel veel goede moed en de beste bedoelingen.
Het kan echter gebeuren dat we na verloop van tijd niettegenstaande vele
inspanningen, niet het verwachte resultaat bereiken en dat we ons gaan
spiegelen aan wat anderen kunnen of gedaan hebben. Resultaten moeten
echter niet altijd overdonderend zijn, vele kleine dingen maken tenslotte een
groot geheel.
We leven in een tijd dat geloven niet meer zo vanzelfsprekend is. Geloven is
een vrije keuze van mensen geworden. En dit is maar juist ook. Toch mogen
we niet vergeten dat de meeste verenigingen op onze parochies vanuit een
christelijke inspiratie zijn ontstaan zijn om aan bepaalde tekorten tegemoet te
komen. Werd in een bepaalde periode van vorige eeuw deze christelijke
inspiratie soms misschien overdreven benadrukt, in deze tijd is ze volledig
vergeten. We durven in al wat we doen nog zo weinig ons geloof en het
evangelie ter sprake brengen. We vinden altijd wel een of andere mooie
bezinningstekst om op een kaartje te zetten, maar we durven zo weinig de
bijbel openslaan.
Ergens in het evangelie staat een verhaal dat begint met ‘Een zaaier ging het
land op om te zaaien.' Een bekende parabel. Het zaad is het woord Gods, het
evangelie, de blijde boodschap. Het brengt niet altijd evenveel vrucht voort.
Maar laten wij ons geloof voorleven. Laten we als blije mensen de
septembermaand binnenstappen.
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We herdenken

Wij bieden de families onze oprechte deelneming aan.

Het herdenkingsboek voor de overledenen
kan u terugvinden in de stille ruimte.

Wanneer familie herdenkingsprentjes aanbiedt,
zijn deze daar ook ter beschikking.

26/06/2021: Van Steenbergen Franciscus

08/07/2021: Verschelden Guido

25/07/2021: Sterckx Emerance

28/07/2021: Dauwe André

'K kom als de wind die je voelt en de regen
Volg wat je doet als het licht van de maan

Zoek me in alles dan kom je me tegen
Fluister mijn naam... en ik kom eraan

Afscheid nemen bestaat niet
ik ga wel weg maar verlaat je niet...

- Marco Borsato -



7

Terekenhof

Henri Van Couwenberghe

Ezelskoers

Onlangs werd me een aanplakbrief in de handen gestopt: op vrijdag 20

september 1912 te 15 uur voor de tiende maal ezelskoersen in de Ringstraat.

Kijk eens even hoe het vroeger was.

De feestelijkheden openden met een rondgang in de straten met de fanfare.

Dan volgden de ezels en begeleiders. Vooraan de kleinsten om te eindigen met

de grote ezels. Burgemeester en Schepenen volgden. Omdat deze leden

herkenbaar zouden zijn moesten ze de Belgische kleurensluier omgorden.

Aan het lokaal van Van Riet in de Ringstraat was het razend druk: ezels stonden

vastgebonden aan de ingemetselde muurringen. Hun begeleiders, goed

voorzien van bier, stonden in groepjes bijeen. Nonkel Jef stond een ezel

belangstellend te bekijken. "Je kijkt zo lang," zei een kermisklant. "Is dat uw

broer misschien?" De Slinken trok samen met zijn ezel het café binnen. Wat de

cafébaas deed: rechtveren. "Geen ezels in mijn lokaal." Wat de reactie uitlokte:

"dan loopt gans u café leeg." Uiteindelijk kreeg men 25 deelnemers aan de start.

Bestuurslid Tinne, met een omvangrijk overgewicht, stond op een podium

opgetimmerd met lege biervaten. Ze keek na of alle ezels een nummer droegen.

Noodzakelijk omdat alle ezels eenzelfde onnozel gezicht hebben. Gezien deze

dieren het koersreglement niet konden lezen werd het door Tinne afgedreund.

Precies om 3 uur stak de koersleider een bussel stro in de hoogte en de beesten

stormden weg onder handgeklap van de vele kijkers. Alleen ezel 4 bleef stokstijf

staan. De vloeken van de begeleider konden hem niet deren. Ezels blijven

koppige beesten. Het publiek lachte zich krom. Ezel 16 rende de straat in;

halfweg keerde ze zich en liep terug naar het vertrekpunt. Bij de joelende kijkers

riep iemand dat de seingever wellicht hem niet goed op de hoogte had gebracht

van de instructies. Op het einde van de straat waar de ezels zich moeten

omdraaien waren als buffer pakken stro gelegd. De ezels begonnen eraan te

knabbelen. Tot wanhoop van de begeleiders. Ezel 21 was kieskeuriger en begon

te bijten aan de geraniums die op de voorhof van Simonne stonden. Ze begon in

een vlammende woede te tieren. Wie gaat dat betalen?! De sjampetter heeft

een proces verbaal opgesteld en de ezeleigenaar moest een boete van 1 fr.

betalen.

Rond 5 uur waren de koersen afgelopen. De zes eersten hadden een prijs van 1

fr. naar 6 fr.. De geklasseerde ezels werden omgord met een Belgisch lint en een

medaille. Dit laatste was overschot van de stierenkeuring op de jaarmarkt van

verleden jaar.
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Het leven zoals het is...
Herman Heymans

Ik, Herman. Parkinsonpatiënt en de vele misverstanden.

Eerste misverstand: alle parkinsonpatiënten sterven snel.
Nonsens. Ik ben 81 jaar en heb al 18 jaar Parkinson. Ik leef nog, en graag.

Tweede misverstand: alle parkinsonpatiënten trillen met hun handen.
Nonsens. Ik beef niet! Iedereen heeft zijn eigen unieke Parkinson.

Derde misverstand: alle parkinsonpatiënten worden dementerend.
Nonsens. Sommigen krijgen dementie, bij anderen valt hoogstens de planning
uit. Ik spreek nog altijd 4 talen en kan nog altijd plannen uitwerken.

Vierde misverstand: een parkinsonpatiënt is ongelukkig en straalt dit ook uit met
een gebogen houding.
Nonsens. Wij zijn niet ongelukkig; wij verliezen enkel aan mimiek. En dat is de
buitenkant; ik ben zelfs meer gemotiveerd om te kijken naar alles wat ik nog kan
doen en dat maakt me blij.

Vijfde misverstand: Parkinson is een spierziekte die je dwingt tot rolstoel.
Nonsens. Parkinson is geen spierziekte maar een hersenaantasting met een
tekort aan dopamine. De spierkracht kan wel verminderd zijn omdat ze minder
gebruikt wordt.

Zesde misverstand: Parkinson treft alleen de gewone man.
Nonsens. Iedereen kan de ziekte van Parkinson krijgen; beroemd, arm of rijk.
Denk maar aan Mao, Paus Johannes, Arafat en Mohammed Ali.

Zevende misverstand: de medicatie is voor elke parkinsonpatiënt dezelfde.
Nonsens. Parkinson is een zeer complexe ziekte en vereist het individuele advies
van een neuroloog. Respecteer ook de verhoudingen.

Achtste misverstand: een parkinsonpatiënt mag niet dansen.
Nonsens. Ik zeg eerder het omgekeerde! Het weekt emoties los en dansen is niet
gevaarlijk; je partner houdt je wel vast.

Negende misverstand: een parkinsonpatiënt mag geen bier of wijn drinken.
Nonsens. Dat mag wel, maar met mate en zonder een te grote hoeveelheid
alcohol.

Tiende misverstand: er zijn in de handel drankjes, planten, fruit en kruiden die
Parkinson zouden afremmen.
Nonsens. Dit is allemaal onderzocht met negatief resultaat. Maar het geeft wel
een gevoel van voldaanheid.

Ik zeg: zoek gerust verder! Herman
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CDV Jozemien

Elke jaar gaat het centrum voor dagverzorging Jozemien op uitstap naar cremerie

Foubert. Toen bedachten we: ‘als Jozemien niet naar Foubert kan, dan komt

Foubert toch gewoon naar Jozemien!’. Op woensdag 14 juli kwam de ijskar en

genoten we van de overheerlijke ijsjes! Dat was smullen!
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Terugblik MagnoliaMagnolia
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TerugblikMagnolia Magnolia
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TerugblikDandelion Dandelion
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Olympische
Spelen
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Olympische
Spelen
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Olympische
Spelen




