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Beste Bewoner

Beste Familie

Beste Lezer

Corona hier, Corona daar

wat was 2021 weer een gek jaar.

Het was anders dan gedacht,

want zoveel testing en screenings

hadden we na de vaccins niet meer verwacht.

Gelukkig staat 2022 te springen om te stralen,

om ingekleurd te worden met mooie verhalen.

Hopelijk zonder virussen, maskers en bubbels

maar vol gezelligheid, geluk, liefde en knuffels.

Ik wens jullie alvast een gelukkig nieuwjaar.

Laat 2022 een jaar zijn dat gevuld wordt

door mooie momenten met familie en vrienden;

een jaar waarin we weer ten volle kunnen genieten.

Ann Maes, dagelijks verantwoordelijke
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Bewonersnieuws

Mevr. Mertens Adelaide

Dhr. Van Havere Hector

Mevr. Hoebeke Denise

Mevr. Debbaudt Annie

Personeelsnieuws

Ons Grootenbosch team werd opnieuw versterkt!

De collega's van de keuken krijgen vanaf nu hulp

van Thalissia.

Charissa zal het onderhoudsteam versterken.

Aan allebei een warm welkom!

Amber Meesters (zorgkundige) is

bevallen van een dochtertje. Ze

luistert naar de naam Mila-Jane, bij

geboorte woog ze 3kg680 en mat

ze 52,5 cm.

Een dikke proficiat aan de

kersverse mama!
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Het sneeuwklokje

Het was winter. Een dikke laag sneeuw bedekte de aarde. De lucht was

koud en de wind was guur. Maar onder de grond was een klein huisje

waar het lekker warm was. In dat huisje woonde een bloem. Opgevouwen

lag ze in haar bolletje.

Na de sneeuw kwam regen. Koude druppels zakten door de sneeuw en

door de aarde en drupten op het dak van het huisje onder de grond.

Daarna kwam de zon. Een dun straaltje boorde zich door het restje

sneeuw en gaf de bloembol een prikje.

“Kom maar binnen!” zei het bloemetje. “Dat kan ik niet,” zei de

zonnestraal, “ik ben niet sterk genoeg om de deur open te doen. Als het

lente wordt, dan ben ik sterker.”

Maar het was nog lang geen lente. Iedere nacht werd het water weer ijs.

Soms sneeuwde het, soms regende het en de wind was nog steeds koud.

Af en toe scheen de zon. En elke keer prikte een zonnestraal door de

sneeuw en de natte grond en klopte aan bij het huisje onder de grond.

“Kom maar binnen!” zei het bloemetje dan weer. “Dat kan ik niet,” zei de

zonnestraal, “ik ben niet sterk genoeg om de deur open te doen. Als het

lente wordt, dan ben ik sterker.” “Wanneer is het dan lente?” vroeg het

bloemetje. Maar de zon was alweer weg.

Het bloemetje wachtte en wachtte. Toen op een dag weer een

zonnestraaltje aanklopte, hield ze het niet langer vol. “Het duurt zo lang

voor het lente is! Ik krijg er de kriebels van. Ik wil me uitrekken. Ik wil zelf

naar buiten kijken en goedemorgen zeggen tegen de wereld!”

Het bloemetje rekte zich uit. Ze rekte en strekte en duwde tegen de

wanden van haar huisje, die helemaal zacht waren geworden door de

regen en waar de zon al in geprikt had. Ze strekte zich uit door de aarde

en de laatste restjes sneeuw: een dunne groene stengel met een wit-

groen knopje en smalle groene blaadjes.

Het was koud. “Je bent te vroeg,” suisde de wind. Maar de zon was er ook

en verwarmde de bloem met haar stralen. “Welkom, welkom,” zongen alle

zonnestralen en zorgden dat het bloemetje helemaal openging. Daar

stond ze, met haar witte jurkje met dunne groene streepjes.

Het was koud, maar het bloemetje was sterk en bleef staan. En toen de

kinderen naar buiten kwamen, riepen ze enthousiast: “Kijk, een

sneeuwklokje! Dat is de eerste! Nu wordt het bijna lente!”
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Pastoraal woord

Een nieuw jaar….. een nieuwe start……met de idee dat alles nu wel beter

zal gaan.

We wensen elkaar het allerbeste en we willen niet meer dezelfde fouten

maken als het jaar ervoor….

Och lieve mensen, we moeten soms over de muur van onszelf heen

kunnen kijken. Dan worden de mensen en de dingen anders :

De horizon is plots dichtbij en wat voordien vaag en onbegrijpelijk was,

wordt zo helder als één druppel water.

En soms worden we dan moe van dat voortdurend vallen en opstaan.

Steeds opnieuw kruipen we dan weer overeind, terwijl we weten dat de

volgende val nabij is.

Daarom is het goed naakt te durven staan in regen en wind, rillend van

de kou, maar ook dankbaar als de zon door de wolken breekt.

Dan krijgen door onze twijfels weer hoop en kunnen we weer glimlachen

om onze eigen fouten en dwaasheden.

Lieve mensen, de korte tijd dat wij hier op aarde vertoeven moet er een

tijd worden van vreugde, mildheid en vrede. Laat ons bij het begin van dit

nieuwe jaar vooral daar aan denken. Toon Hermans omschrijft dit alles

weer op zijn eigen fijne manier :

Wens

Mijn liefste wens…..

opnieuw geloven in de mens,

niet altijd wijzen op zijn falen,

maar duizend malen weer herhalen

dat hij een deel is van Gods plan,

daar wordt de wereld veel mooier van.

Miet

Pastoraal medewerker
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We herdenken

Dhr. Van Puyvelde Albert

Dhr. Versichel Etienne

Mevr. Cleirens Suzanna

Mevr. Hoebeke Denise

Huil niet om mij,

want ik heb het goed.

Ik wil dat je nu

iets kleins voor me doet.

Droog al je tranen,

luister naar mij.

Ik voel me gelukkig,

ik ben nu weer vrij.

En jij mag genieten

van dat wat er is.

Blijf niet meer hangen

in pijn en gemis.

Want als jij kunt lachen,

geniet ik het meest.

Dan vieren we hier

in de hemel groot feest!
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Terugblik

Aperitief oktober: limoncello

Ook in oktober hebben we onszelf nog

even verwend met een lekker aperitiefje.

We hadden gekozen voor limoncello.

Limoncello is een Italiaanse alcoholische

drank, met een alcoholpercentage van

tussen de 25 en 36 procent, die wordt

gemaakt van citroenen.

Het is een likeur die vooral bereid wordt in

het zuiden van Italië, rond de golf van

Napels, langs de Amalfikust en op het

eiland Capri. Limoncello wordt ook

geproduceerd op Sicilië, Sardinië en Malta

en zelfs in Frankrijk en Californië.

Traditioneel werd limoncello gemaakt met

citroenen uit de omgeving van Sorrento.

Later werden ook citroenen uit andere

regio's gebruikt.

Limoncello was nog niet zo gekend bij

jullie, maar nu denk ik dat er wel een

aantal mensen sneller JA zullen zeggen

wanneer ze een limoncello gepresenteerd

krijgen.
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Herfstwandelingen

In oktober en november zijn onze wekelijkse herfstwandelingen op

maandag doorgegaan. Dankzij een groep vrijwilligers en familie mochten

we toch elke keer met een mooie groep Beveren gaan verkennen.

Vooral de natuur was prachtig in zijn herfstkleed. Met elke keer een

andere route hebben we toch een aantal locaties gevonden in Beveren

die er tijdens deze herfstpracht zeker mogen zijn! Daarnaast hebben we

ook stukjes van de routes leren kennen die we met een rolstoel geen

tweede keer zullen doen. In ieder geval nog eens veel dank aan al onze

dappere begeleiders die ervoor zorgden dat deze wandelingen telkens

weer konden doorgaan!
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Bezoek Sinterklaas

Hopelijk zijn jullie braaf geweest dit jaar want op maandag 6 december

kwam de Sint langs in Grootenbosch. Door de corona kwam de Sint met

zijn Pieten dit jaar niet voor de kindjes langs maar enkel voor onze

bewoners. Hij kwam bij elke bewoner van Grootenbosch en de Zomereik

langs op de kamer en natuurlijk had hij voor iedereen een cadeautje bij.

De zotte pieten bestrooiden de bedden met mokjes, dansten door de

gangen en bonkten op de deuren. Iedereen moest en zou het gehoord

hebben dat Sint en piet in huis waren.

De tekeningen die de (achter) kleinkinderen en kinderen van bewoners en

personeel achter lieten, werden meegegeven aan de Sint en hij ging voor

alle vlijtige kunstenaars nog iets lekkers/ leuk opsturen.

Het was een fijne namiddag voor onze bewoners. Je zag iedereen opleven

met het bezoek van de heilige man.
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Komen eten

Op 7 december mochten we op alle afdelingen genieten van lekkere

appelbeignets. Perfect gebakken en met een beetje poedersuiker erover,

zoals het hoort. Het smaakte heel erg, dit kunnen jullie zien aan de foto's

Er werden op de afdelingen ook koekjes gebakken om te verkopen op ons

kerststandje. De koekjes werden professioneel geproefd en goedgekeurd!
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Hobbyclub

In november hebben we de hobbyclub op vrijdag terug opgestart. Elke

vrijdag komen we samen om ons creatief bezig te houden. Aangezien we

met het idee zaten om rond de kerstperiode een kerstkraampje te

openen moesten we gelijk in actie schieten.

We zijn gelijk begonnen met van alles te maken om te verkopen.

Bewoners begonnen naar een lieve lust te knippen, wollen hoedjes te

maken, te stikken, te naaien,… Het resultaat van al dit werk hebben jullie

kunnen zien in ons kerstkraampje.

Dag tegen kanker

Kanker..

Een klein woordje

Met zo'n groot effect

Een stom woordje

Doet je huilen van de schrik

Een woordje van 6 letters groot

Voor de één een scheldwoord

Voor de ander de dood.

Op donderdag 21 oktober 2021 was het dag tegen de kanker.

En ook in het woonzorgcentrum merkten we een golf van solidariteit.

Door met zijn allen een geel lintje te dragen, brengen we ‘kom op tegen

kanker’ onder de aandacht en zo steken we met z'n allen kankerpatiënten

en hun naasten een groot hart onder de riem.

Kanker is een ziekte die meer en meer mensen treft. Iedereen kent wel

iemand die geconfronteerd wordt met kanker op de een of andere

manier.

Kanker houdt zich niet aan spelregels, kiest zijn slachtoffers willekeurig

en van de behandeling worden patiënten doodziek. Maar de angst is het

lastigst te verdragen.

Daarom is het zo belangrijk om deze strijd blijvend onder de aandacht te

brengen, zeker in deze coronatijden.

In ons woonzorgcentrum doen we hier zeker aan mee. Overal in het

woonzorgcentrum hingen affiches en we deden een rondvraag bij de

bewoners voor wie graag een geel lintje had. De week van 21 oktober

zag je overal gele lintjes verschijnen, zowel bij bewoners als bij personeel.

Aan de inkom lagen nog enkele lintjes die over waren voor het bezoek en

ook zij apprecieerden dit enorm.



13

Herdenking overleden bewoners

Omwille van de strengere veiligheidsmaatregelen konden we een H.Mis

voor onze overleden bewoners niet laten doorgaan.

Toch was het de hoogste tijd om al die mensen waarvan we het voorbije

jaar hebben afscheid moeten nemen te herdenken.

Op afdeling de Amber had dit afscheid plaats op donderdag 2

december. Met fijne teksten, rustige muziek en de naamafroeping van al

onze overledenen, werd dit een zeer emotioneel moment.

De afdeling de Taxus en de bewoners van de Zomereik mochten dit

moment beleven op woensdag 8 december in onze polyvalente zaal.

Voor altijd herinnerd in liefde
Als een ster
Die nooit verdwijnt

Zo liet een boom in de herfst alles los en fluisterde:

“Loslaten is nodig om sterk in het leven te leren staan.”

Dit is een klein poëtisch fragment dat werd voorgelezen tijdens de

herdenkingsvieringen die in ons woonzorgcentrum per afdeling werden

gehouden in november laatstleden. Samen met familieleden, vrienden en

geliefden herdachten we de medebewoners die we in het voorbije

bewogen jaar voor altijd moesten loslaten, maar die we toch ook bij ons

willen houden in de herinnering, zoals ze waren en voor wat ze hebben

betekend voor zichzelf en anderen.

Het waren mooie maar tegelijk ook droevig stemmende vieringen. Niets is

immers zo zwaar dan geliefden te moeten laten gaan. Maar, zoals

eveneens werd voorgelezen: ‘In het leven kan je niet achteruit, je kan niet

van de herfst naar de zomer gaan, van de middag naar de morgen. Je kan

evenmin blijven stilstaan. Niemand kan de tijd vasthouden.’ Dat is een les

die de natuur ons steeds weer leert, in de opeenvolging van de seizoenen,

in de cirkelgang van kiemen, groeien, bloeien, vrucht dragen en vergaan.
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Die gedachte werd verwoord in een poëtische mijmering van Leonard

Ivens, één van de overledenen en slachtoffers van de pandemie die zo

ingrijpend is geweest voor heel onze gemeenschap. Bij wijze van

meditatie bieden we ze graag aan al onze lezers aan. Moge ieder die dat

nodig heeft troost en vertrouwen kunnen putten uit de wijsheid en de

eenvoud van deze woorden.

Kringloop.

Bladerloos staan de

wilgenbomen,

de herfst is reeds voor een stuk

voorbij,

’t is of ze zacht wiegend staan te

dromen,

de lange winter komt nu snel

naderbij.

Rijm en wind doen de laatste

bladeren vallen,

struik en haag worden bedekt

met sneeuw en ijs,

en we hebben toch zo’n sterk

verlangen

naar de lente, mooi en fris.

Maar eerst moet Koning Winter

zijn vergangen,

en dat gebeurt maar langzaam

en stap na stap.

Maar zie, dan komt ze dan toch

na het lange wachten,

alles kleurt groen of staat in bot.

Ik ruik geur van bloesems en

jonge planten,

kijk naar omhoog en zeg: ‘Dank

U, God!’

En alles gaat weer zijn zelfde

gangetje,

’t wordt weer druk in huis en

tuin.

Ik neem wat rust op een houten

bankje,

geniet van de zon en zie de

kwetterende vogels,

bouwend aan hun nest in haag

en kruin.

Stilaan komt dan ook weer de

warme zomer,

met rijpende vruchten in gaard

en land.

We beginnen van vakantie te

dromen,

ver weg van huis of dichterbij

aan zee en strand.

Maar als dan de oogst weer ligt

in de schuren,

en verlof en rust weer zijn

vergaan,

dan komt de tijd dat wij weerom

turen

naar herfst en winter, ook zij

komen er weer aan.

En eens zover staan planten en

bomen

weer in goudgeel of rood

gekleurd blad,

van waar ze zijn gekomen,

beginnen ze weer,

vallen af en dwarrelen één voor

één

in de schoot van moeder aarde

neer.
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Vooruitzichten

Een nieuw jaar en hopelijk een nieuwe start. Met frisse moed duiken we

samen 2022 in. Welke uitdagingen komen we dit jaar tegen? We hebben

in ieder geval wel veel voor jullie in petto!

Neem er even jullie agenda bij en dan kunnen we eens even de

activiteiten voor de eerste twee maanden al eens overlopen!

Driekoningen (6 januari)

Driekoningen, driekoningen

Geef mij een nieuwe hoed

Mijn oude is versleten

Mijn moeder mag het niet weten

Mijn vader heeft het geld op de

rooster geteld.

Nieuwjaarsreceptie

Het nieuwe jaar gaat van start en zoals de

traditie dit wil, luiden we samen het nieuwe

jaar in met een nieuwjaarsreceptie. Zo kan

je iedereen het beste wensen voor het

nieuwe jaar. Samen met een lekker glaasje

bubbels en een hapje kan dit al niet meer

stuk!

Rond deze periode krijgen de bewoners van het woonzorgcentrum een

driekoningengebak met een goed tasje koffie en een gezellige babbel.

De traditie gebied zich wie het stuk met de boon op zijn bord heeft, mag

die dag de koning zijn. Let dus allen goed op dat je de boon niet over het

hoofd ziet.
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Verloren maandag

Verloren maandag is de maandag die

volgt op de eerste zondag na

driekoningen. In 2022 valt verloren

maandag op 11 januari. Vooral in de

provincie Antwerpen is het dan traditie

om worstenbroden en appelbollen te

eten. Aangezien januari en februari de

maanden zijn vol traditionele feesten,

kan deze traditie er zeker bij. Of het nu

een worstenbroodje of een appelbol

zal worden, dat houden we nog even

geheim, maar smullen wordt het zeker

en vast!
Lichtmis

Op lichtmis, rijk of arm, maakt elk

vrouwke haar panneke warm. Dit

gezegde kennen jullie waarschijnlijk

al sinds jullie kindertijd. Lichtmis

wordt naar goede gewoonte gevierd

met een lekkere pannenkoek en een

tasje koffie. Ook wij houden deze

leuke traditie in stand. Hou jullie

kalender goed in het oog om te zien

wanneer de pannenkoeken op jouw

afdeling geserveerd worden.
Valentijnsontbijt

We hebben hier de gewoonte om rond Valentijn

(14 februari) een groot ontbijtbuffet te organiseren

in de cafetaria. Het zal nog afwachten worden hoe

de coronamaatregelen op het moment zijn. Indien

het niet is toegelaten om met z'n allen in de

cafetaria een gezellig ontbijt te organiseren, zullen

wij op de afdelingen zelf een lekker buffet

voorzien. Hierop zal veel lekkers voorzien zijn, te

veel om op te noemen en zeker voor ieder wat

wils. Hou voor de locatie zeker de weekplanningen

in de gaten, wij houden jullie verder op de hoogte.
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Liefdesverhalen

Gerard en Eulalie , zijn in 1955

gehuwd, dus nu reeds meer dan 66

jaar . Al sinds hun kindertijd kenden

zij elkaar . In 1942 bv. deden zij in de

parochiekerk van Melsele samen hun

plechtige communie .

De ouders van Gerard waren tuiniers

die in het seizoen hun fruit en

groenten verkochten aan de mensen

van Melsele , op die manier kwam

Eulalie reeds vroeg op den hof bij

Gerard .

Beiden kozen voor een opleiding in het onderwijs wat een band schiep.

Op de bus naar de school had Gerard de gelegenheid om Eulalie te

ontmoeten en langzaamaan groeiden zij naar elkaar toe. Zoals vele

verloofden in die tijden schreven zij ook brieven die hun genegenheid

voor elkaar nog verstevigden .

Eulalie en Gerard besloten dan ook te trouwen, maar Gerard moest

echter eerst nog zijn legerdienst volbrengen. Toen ( in het jaar 1952 )

duurde deze periode 18 maanden.

Beide ouderparen waren akkoord met hun toekomstig huwelijk en Eulalie

en Gerard gingen in ondertrouw bij de burgerlijke stand en voor de kerk

bij deken Ivens. Door zijn sociale betrokkenheid in de parochie was

Gerard geen onbekende voor deken Ivens .

Er werden meubelen gekocht en een uitzet voorzien, de familie werd

uitgenodigd en op de 23e augustus 1955 stapten Gerard en Eulalie in het

huwelijksbootje. Na de huwelijksmis en de trouw op het gemeentehuis

werd er gefeest in hun eigen huis aan de ‘ Grote Baan ‘ ( huidige N7O )

waar Gerard en Eulalie zouden intrekken. Zoals bij vele trouwfeesten in

Melsele was ook ‘ kookas ‘ Bertha van de partij om de genodigden van

een onvergetelijke maaltijd te voorzien .

Tot 1 april 2013, datum van de verhuis naar Grootenbosch, bleven

Gerard en Eulalie in hun huis wonen. Zij kregen er 3 kinderen en

ondertussen ook 8 kleinkinderen en 13 achterkleinkinderen .

Gerard en Eulalie Vercauteren - Van Moere
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Jean en Simonne Haemelinck - Van

Gulck

Jean en Simonne hebben elkaar leren

kennen in dancing ‘den Boomerang ‘.

Jean verplaatste zich met zijnen

brommer en Simonne kwam met de

lijnbus uit St.-Gillis. Zij kon er niet lang

blijven want zij moest op tijd – voor

23.00 uur - terug thuis zijn. Tijdens het

dansen van ‘ nen traagen ‘ kwamen zij

te weten dat ze beiden in ‘den bouw’

werkten.

Simonne in de administratie als boekhoudster bij een bouwfirma. En

Jean, wiens ouders in Beveren de ‘Welkom‘ een café niet ver van de ‘

Singelberg ‘ openhielden en tevens den boerenstiel beoefenden, zag

het niet zitten om boer te worden. Hij leerde de stiel van plafonneur bij

de vader van oud burgemeester ‘ van der Aa ‘, werd zelfstandige en

had later een bloeiende zaak: er werd zelfs in drie ploegen gewerkt!

Jean gebruikte zijn handen en kennis om deze in te zetten bij de

opbouw van hun eigen huis gelegen in de Halfdreef te Beveren.

Simonne van haar kant nam de de zakelijke en financiële kant van het

bedrijf waar .

Toen Jean thuis kwam en zijn verloving aankondigde ‘ Ik hein e lief

gevonnen ! ‘ kreeg hij onmiddellijk van zijn vader te horen:" goe ,mar

kom vandaag of maren nie méé ne klanen af hé makker ".

Na hun verloving van ongeveer 4 jaar zijn Jean en Simonne op 6 mei

1962 voor de wet en de kerk gehuwd, het avondfeest vond plaats te St.-

Gillis in ’t café van Marin en de huwelijksreis ging met den Opel Cortina

voor 3 dagen naar Echternach .

Na zeven jaar huwelijk werd hun zoon ‘ Ivo ‘ geboren en hebben zij

ondertussen ook reeds 4 kleinkinderen ( 3 meisjes en 1 jongen ) .



19

Jij bent...

de engel op mijn schouder
mijn warmte in de kou
de slingers op mijn feestje
de sleutel tot mijn hart
de vlinder in mijn buik
de hemel op aarde
het puntje op de i
de twinkeling in mijn ogen
het deksel op mijn potje
een schot in de roos
een lot uit de loterij
mijn droom die uitkomt
het beste wat mij is overkomen
mijn favoriete to do lijst
het beste medicijn tegen mijn ochtendhumeur
de dief van mijn hart
mijn hoogtepunt van de dag
mijn rots in de branding

... het!
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U kan deze kaart deponeren in de zwarte brievenbus in de inkomhal.


