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Voorwoord

Beste bewoners, familie en sympathisanten,

Bij aanvang van dit nieuwe jaar, wil ik graag met jullie even terugblikken en

wensen van hoop met jullie delen.

Het afgelopen jaar was voor velen een jaar vol verwachtingen, maar

waarvan we er een aantal zullen moeten meenemen naar de komende

seizoenen.

De zomer met hereniging van familie en vrienden, was een welkome

periode voor velen. De tuintafels weer gevuld zien met kinderen en

kleinkinderen, de verjaardagstaarten weer kunnen aansnijden, deed

menige gezichten stralen.

We kijken uit bij het begin van dit nieuwe jaar, naar een veelvoud van deze

sociale gebeurtenissen. Want meer dan ooit zijn we ons bewuster

geworden van wat onze harten echt verlangen.

Ontmoeten brengt vreugde, gesprekken brengen verruiming en een

knuffel geeft vleugels.

Dat we niet te gretig mogen zijn met al onze verlangens, hebben we

ondertussen al geleerd.

Nederigheid maakt ons mooiere mensen, dat is waar, maar dromen en

wensen in vervulling zien gaan, maken ons onmiskenbaar vreugdevoller.

Ik wens jullie en jullie dierbaren dan ook allen een vreugdevol 2022 toe!

Met vriendelijke groeten,

Ann Van Calenberge
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Gedicht van de maand
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We herdenken

Het is onmogelijk
om iemand te vergeten
die je zoveel gaf
om te herinneren

Denk aan mij terug
maar niet in de dagen van pijn en verdriet

Denk aan mij terug in de stralende zon
hoe ik was toen ik alles nog kon

Etienne Hofman

3/1/1936 - 27/10/2021

Roger Goethals

13/11/1938 - 2/11/2021

Emilienne Dauwe

31/10/1935 - 28/11/2021

André Heymans

9/11/1934 - 29/11/2021

Maurice Braem overleed op 21 november 2021

Hij is de vader van Sonja Braem (animatie)

Lucien Temmerman overleed op 6 december 2021

Hij is de schoonvader van Ann Van Haevermaet (diensthoofd Keuken)

Onze oprechte deelneming
en veel sterkte toegewenst

aan alle familieleden
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Nieuwe bewoners

We mochten de afgelopen maanden enkele nieuwe bewoners verwelkomen

in 't Heuverveld:

Rudolph Van Acker. Rudolph is geboren op 08 mei 1937 te Hamme. Hij en

zijn vrouw – Sylvie Van Puyvelde, die hier op kortverblijf is – hebben samen

5 kinderen, 10 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen. Hij was CEO,

burgerlijk ingenieur bij Diwidag in München. Voor zijn werk moest hij dan

ook vaak naar Duitsland (3X per week). In zijn vrije tijd speelt hij graag

klarinet, ook zong hij en zijn vrouw in verschillende koren. Hij is een fervent

schaker en op heden kaart hij ook graag.

Rudolf woont in kamer 25 op de benedenverdieping.

Kamiel Rooms. Kamiel is geboren op 13

november 1941 en groeide op met zijn 2

zussen op de boerderij. Na zijn legerdienst

heeft hij eerst in de houttransport gewerkt

daarna in het vleesverwerkingsbedrijf Baert/

Verlee. Kamiel woonde in Elversele waar hij

met zijn vrouw 2 zonen kreeg, ondertussen

heeft hij ook 3 kleinkinderen. Kamiel werkte

graag in de tuin, ging graag wandelen en

speelt graag petanque.

Kamiel kreeg kamer 14 op het Smidse Plein

toegewezen.

Gaston Laureys. Gaston is geboren op 13

februari 1931 te Lokeren. Samen met zijn

vrouw kreeg hij 2 kinderen en heeft hij

ondertussen 4 kleinkinderen. Hij heeft

jarenlang gewerkt bij zijn schoonvader als

schrijnwerker. Gaston is in zijn vrije tijd een

echte muzikant. Vanaf zijn 13 jaar ging hij met

zijn vader mee naar de Harmonie in Lokeren

als klaroenblazer. Verder was hij ook

supporter voor Sporting Lokeren als

spioenkop.

Je kan Gaston altijd een bezoekje brengen op

kamer 27 op het gelijkvloers.
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WELKOM

Cyriel Buys. Cyriel is geboren in Kruibeke op 24 maart 1936, hij heeft daar

heel zijn leven gewoond. Hij verhuisde dus voor het eerst. De aanpassing is

gelukkig goed verlopen. Hij woont nu op kamer 6 op de benedenverdieping.

Hij is het hier al goed gewoon en is hier heel tevreden.

Zijn vrouw Umelda Donckers werd geboren op 5 september 1937 te Melsele

en woont sinds kort op kamer 64 op de 2de verdieping.

Cyriel en Umelda leerden elkaar kennen in een danscafé in Melsele. Zij

trouwden in juni 1959 en kregen 2 kinderen. Ondertussen zijn er ook 2

kleinkinderen.

Cyriel was bouwkundige, zijn vrouw Umelda was huisvrouw en zorgde voor

hun kinderen, en ook voor de kinderen uit de familie en omgeving.

Veel hobby’s hadden het koppel niet, wel gingen ze vaak en graag op reis

met hun mobilhome.

Frieda De Baere verblijft sinds 18 december op

kamer 4 van het gelijkvloers. Zij is geboren op 21

april 1935, groeide op in Waasmunster maar

verhuisde later naar Hamme nadat ze in het

huwelijksbootje trad met haar man Maurice

Famaey. Ze kregen samen 2 kinderen en

ondertussen hebben ze al 5 kleinkinderen. Frieda

haar hobby’s zijn voornamelijk breien en naaien.

Ook al woonde Frieda vele jaren in Hamme, toch

heeft ze hier al verschillende mensen terug

gezien die ze nog kent van haar kindertijd.
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Terugblik
Heuverveld

We willen onze terugblik graag beginnen met de Herdenking van onze

overleden bewoners van het voorbije jaar, met uitbreiding tot de hele

coronaperiode.

Eind oktober werden de familieleden verwelkomd op een stemmige

lichtjeswandeling op de Heide. Achteraf werd een boom geplant en kaarsjes

aangestoken op onze nieuwe troostplek achter de Club waar een

gedenkplaat ons altijd aan de overleden bewoners zal herinneren.

De bewoners werden op hun beurt uitgenodigd op een mooi

herdenkingsmoment eind november. Deze ging door in de polyvalente

zaal.
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In de herfst en de winter zijn de dagen het kortst en de voorbije seizoenen

waren daarenboven vrij somber en nat. Als je daarbij dan nog rekening

moet houden met allerlei coronamaatregelen dan zou ons humeur wel tot

een dieptepunt kunnen zakken. Maar niets was minder waar. De voorbije

maanden hebben we er alles aan gedaan om de moraal hoog te houden.

We maakten het in huis zo gezellig mogelijk met een verscheidenheid aan

activiteiten.

Zo kwamen we op de verschillende afdelingen geregeld bij elkaar voor een

gezellig krantenuurtje. Er werden dan vooral leuke nieuwtjes en

showbizznieuws gelezen en uiteraard uitgebreid besproken. Altijd super

gezellig.

Een andere wekelijks wederkerende activiteit is ons

turnuurtje. Een gezonde geest in een gezond

lichaam... We proberen alle gewrichten los te maken

en de spieren sterk te houden. Dit kan op velerlei

manieren gebeuren: gymnastiek, balsporten,

zitdansen,...

Daarnaast probeerden we ook fit te blijven door middel van een spelletje

petanque of een namiddagje sjoelen, ook het M¨öllky Spel waarbij men met

rijstzakjes paaltjes omver moet werpen werd uit de kast gehaald.

De activiteit die het best de gezelligheid in huis brengt zijn natuurlijk

baknamiddagen of verjaardagsfeesten of feestmenu's of...

Zo bakten de dansende hobbykoks de lekkerste pannenkoeken voor onze

jarigen van november. Voor de jarigen van december stond dan weer een

gezellige wafelenbak gepland.
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Bij de feestmaaltijd van november konden we na een lekker aperitiefje

genieten van overheerlijke scampi's!

We bakten 's

avonds al eens

lekkere

croques. Maar

eerst moesten

er veel

boterhammen

gesmeerd en

belegd worden.
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Het jaarlijkse seniorenfeest

kon dit jaar jammer genoeg

enkel in afgeslankte versie

doorgaan. Helaas moesten

we wegens corona onze

muzikale gast afzeggen.

Maar we hebben ons eigen

zangtalent bovengehaald.

We zongen uit volle borst

samen 'liedjes van toen' en

we mochten genieten van

een heerlijke biscuittaart...

om duimen en vingers van af

te likken!

Op het Weversplein werden er op een druilerige dag in november

appelkoekjes gebakken. Het lijken minipannekoekjes met geraspte appels in.

Uiteraard moest er eerst gewerkt worden vooraleer er gesnoept kon

worden.

Op de bijzondere zorgafdeling maken we af en toe eens verse soep op

grootmoeders wijze. We zetten ons dan rond de keukentafel en snijden

samen de groenten. Daarna gaat onze grote pot op het vuur en een half

uurtje later kunnen we genieten van een bordje verse huisbereide soep.

Zo hebben we al lekkere pompoensoep gemaakt en tomatensoep met

ballekes ... uiteraard zelf gedraaid! We waren vooral trots op onze

overheerlijke preisoep. Die maakten we met onze zelfgekweekte prei uit ons

moestuintje.
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Deze soepnamiddagen worden een vaste waarde op deze verdieping.

Van iedere bewoner werd zijn lievelingssoep genoteerd. Varkenspotensoep

staat één van de volgende weken op het menu.

We maakten op het Weversplein een

gepersonaliseerd reuzen ganzenbord

dat we samen met veel plezier

speelden.
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Onze vriend Spencer mocht vele

weken niet komen wegens covid.

Gelukkig mochten we eind

december hem toch nog eens

verwelkomen. En het weerzien was

met zeer veel blijdschap en knuffels.

Wat hebben we genoten van zijn

uitbundige en trouwe hondenliefde.

We kijken al uit naar zijn volgende

bezoek in januari.

Er stonden ook enkele hobbynamiddagen op ons programma.

Zo werd er op het Weversplein een bloemschiknamiddag georganiseerd. Met

allerlei mooi buitenmateriaal en bloemen zoals hortensia's, klimop, physalis

of kaboutermutsjes, chrysanten en sedum werden echt pareltjes gecreëerd.

Wat klein sierfruit maakte de bloemstukjes af.

Het werd een heel spannende

strijd. Het ging heel gelijk op.

Uiteindelijk was Lucie de grote

winnaar en kreeg ze, jawel,

haar eigen pion cadeau. Er was

één persoon die het hele spel

ongelooflijk veel pech had en

het hele spel als rode lantaarn

de anderen achterna moest

zitten. Gelukkig kon Marcel er

zelf om lachen. Hij kreeg dan

ook de prijs voor de sportiefste

deelnemer, jawel, zijn eigen

pion!
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Over gezelligheid gesproken... Omdat we allemaal zo braaf geweest waren

kwam de Sint en zijn Piet ook dit jaar bij ons op bezoek. De Corona wilde er

nog even een stokje voor steken maar zorgkundige Yannick en ergo Karlien

waren safe en konden veilig, mits het respecteren van de

coronamaatregelen, bij de bewoners op bezoek komen. Het werd een echt

feest. Iedereen kreeg lekkers van de Sint en we genoten van lekkere

poffertjes.
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We leefden na het vertrek van de Sint toe naar Kerstmis en de

eindejaarsfeesten. We waren vaak creatief bezig. Zo maakten we voor de

advent mooie raamdecoratie.

Later mocht iedereen ook deelnemen aan een echte Kerst Fotoshoot.

We maakten er een fijne eindejaar periode van.

Er werden feestelijke activiteiten gepland, een muzikaal pak op Kerstavond,

pakjesbingo op eindjaar en alle bewoners werden uitgenodigd op een

heerlijk Kerstfeest!
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Cuesta

Nieuws

We kijken er steeds naar uit om met alle bewoners samen te komen.

Corona blijft maar roet in het eten gooien. Gelukkig kunnen we

terugblikken op enkele leuke namiddagen.

Zo konden we genieten van een heerlijk echt Belgisch middagmaal. Op het

menu stond friet met biefstuk overgoten met een lekkere bearnaisesaus.

Een maand later werden we verwend met de lekkerste scampi’s. We geven

een dikke pluim aan ons keukenprinsen en – prinsessen want de duimen en

vingers werden goed afgelikt.
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We zongen uit volle borst voor de jarigen. Voor deze gelegenheid bakten we

heerlijke pannenkoeken.

Het wordt zo stilletjes aan wat kouder. Toch profiteerden we op een

zonnige herfstdag ervan om nog eens buiten een spelletje Krolf te spelen.

We deden een dikke trui of warme jas aan. Er werden goeie lappen op

gegeven. Geen enkele bal was veilig op het grasveld.

De beste mochten zich de winnaars van de dag noemen. Deze keer waren

Gerard en Ivo de kampioenen.
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Uit de

Ouwe Doos

Daar is de winter weer!

We willen graag even terug gaan in de tijd,

toen er nog échte winters waren.

De wintertijd was niet altijd een pretje. Het

was in die tijd immers niet zo evident om je

woning goed te kunnen verwarmen. Vaak

was er maar één kamer waar de kachel

brandde en in de keuken was het meestal

gezellig warm rond de stoof.

De Leuvense stoof is de meest gekende

stoof. Na de eerste wereldoorlog was deze

zowel op het platteland als in de stad

volkomen ingeburger.

Een kachel of stoof leek heel wat minder

warmteverlies te hebben dan een open

haard en liet ook toe meer dan één pot op

het vuur te hebben, en spijzen en water

(voor de eeuwige koffie) warm te houden.

Rond de stoof zochten de mensen de

warmte en elkaars gezelschap op. Daar

werden de verhalen verteld. Daar was het

gezelligheid troef.

Het was niet allemaal kommer en kwel in de koude winters van vroeger.

Er werd ook veel plezier gemaakt. Omdat de winters kouder waren dan nu

doken de temperaturen vaak onder het vriespunt. Plassen en rivieren zoals

de Durme bevroren dan en kregen een dik pak ijs zodat er naar hartenlust

geschaatst en gesleed kon worden. Vele senioren denken hier met veel

“warmte” aan terug.

Wat je waarschijnlijk wel nog kan herinneren zijn deze schaatsen hiernaast...
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Dit zijn oude houten

rondrijschaatsen, die aan

de voorkant onder de

schoen gebonden worden

met linten of leren riemen.

Wist je trouwens dat schaatsen al bestaat vanuit de prehistorie? Uit vondsten

blijkt dat de mens in de prehistorie al probeerde om ijsvlakten sneller over te

steken. Hiervoor gebruikte men schaatsen gemaakt van dierlijke botten.
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Jarigen

BewonersBewoners
Emiliana De Clercq (k.01) - 8 januari 1939

Clara De Maere (k.15) - 10 januari 1925

Mariette Deporte (k.80) - 12 januari 1931

Josephus Van Haver (k.75) - 13 januari 1934

Marc Vermorgen (k.67) - 22 januari 1952

Maria Tempels (k.03) - 27 januari 1948

Roger Puis (k.34) - 27 januari 1926

Betty Geenens (k.47) - 29 januari 1942

Bernard Poppe (k.65) - 3 februari 1938

Gaston Laureys (k.27) - 13 februari 1931

Lisette De Vlieger (k.20) - 14 februari 1936

Juliette De Wree (k.16) - 19 februari 1937

Celestine Tieleman (k.30) - 21 februari 1929

Tony Vervaet (k.21) - 25 februari 1951

Jeanne Berckmoes (k.52) - 25 februari 1934

Marie Louise Meersman (k.41) - 29 februari 1944

Bewoners assistentiewoningenBewoners assistentiewoningen
Yvonne Verbraeken - 20 januari 1938

Maria Smet - 5 februari 1943

Mariette De Beule - 11 februari 1933

Eliane De Maesschalck - 11 februari 1940

Fabienne Volckerick - 13 februari 1935
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PersoneelPersoneel
Christie Quintelier - 3 januari 1987

Brigitte De Block - 11 januari 1969

Melissa Cornelis - 11 januari 1990

Stéphanie Mille - 19 januari 1989

Daniela Mannaert - 29 januari 1989

Nadine Van Maerken - 10 februari 1973

Yannick Guldentops - 23 februari 1999

Bewoners serviceflats

Hélène Klaes - 6 januari 1939

Gerard Du Tré - 21 januari 1927

Maria Meyskens - 21 januari 1936

Ferdinand Cornelis - 24 januari 1936

Maria Claes - 28 januari 1931

Frieda Gerlo - 30 januari 1948

Annie Sercu - 6 februari 1937

Emilia Van Bosch - 12 februari 1932

Maria Mekindt - 19 februari 1941

Albertine De Schepper - 25 februari 1934
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Puzzeltijd

Beste puzzelaars,

in ons vorig nummer vroegen we jullie een Rebus op te lossen. Het was een

moeilijke opdracht maar toch wisten alle deelnemers de rebus juist op te

lossen. De bekomen zin was

MET EEN IJSBAAN, LICHTJES, MUZIEK EN EEN KERSTBOOM IS ONS CENTRUM

SFEERVOL AANGEKLEED VOOR DE KERSTDAGEN

Aan alle deelnemers een dikke proficiat!!!

De onschuldige hand van Melissa wist 6 winnaars uit te loten.

Maria Tempels (K3), Robert Buyle (K17) en Mariette Van Ydegem (K45) van 't

Heuverveld, Gerard Du Tré (Flat 26), Francine Baeke (Woning 21) en Maria

Walgraeve (Woning 14) mochten een gepast prijsje in ontvangst nemen.
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Naam: ...........................................................................................................

Kamer- / flat- / woning nummer: ..............................................................

Ik telde ........................ roodborstjes

De nieuwe opdracht voor dit huiskrantje is

heel eenvoudig:

U vindt verspreid in dit Boeksken vele

mooie roodborstjes. Tel ze één voor één en

laat ons weten hoeveel je er gevonden

hebt.

Deponeer uw antwoord voor 1 februari in

de brievenbus van animatie op de

benedenverdieping of bezorg het aan

Sonja, Annemie of Anne van het A-team.

Veel telplezier!
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Puzzeltijd
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