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INTRODUCTIE
Beste bewoners, familieleden, naasten, …
Terwijl ik de inleiding van onze huiskrant schrijf, zitten we met zijn allen opnieuw in
een situatie waar het aantal COVID-19 besmettingen sterk stijgt.
Dit betekent dat we nogmaals met zijn allen voor een grote uitdaging staan. Samen
doen we er alles aan om de besmetting met het coronavirus uit het WZC te houden
en zo nodig zo snel mogelijk in te dijken..
Samen en uit respect voor elkaar en de bewoners volgen we de voorgeschreven
veiligheidsmaatregelen hiervoor op. Ik ben dan ook heel dankbaar dat ieder zijn
best doet om deze goed na te leven.
Naast ons te beschermen tegen het coronavirus, zorgen we samen voor het welzijn
van de bewoner.
Het dagelijks organiseren van individuele en ‘bubbel’ activiteiten zorgen ervoor dat
de bewoners hun dag op een aangename wijze kunnen doorbrengen. Het
activiteitenaanbod wordt nu per livingwerking opgemaakt en wordt in bijlage aan de
bewoners overhandigd. Op de website kan deze nu apart geraadpleegd worden.
Samen zetten we ons voor 100% “met hart en ziel” in om deze crisis het hoofd te
bieden.
Hou het veilig en gezond
Lieve Groet,
Hilde Hemelsoen

#samentegencorona # samenzorgenvoorelkaar.
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ZINGEVING
EVEN STILSTAAN
Zou het kunnen zijn…..
Dat terwijl wij kunnen ziek worden,
De aarde kan helen
Dat nu van alles verandert en stopt,
De natuur weer door kan gaan
Zou het kunnen zijn…
Dat nu de wereld vertraagt,
De liefde kan versnellen
Dat druk zijn en naar buiten racen en vliegen,
De rust vinden en naar binnenkeren wordt
Zou het kunnen zijn…
Dat als we thuis moeten blijven,
We weer kunnen ervaren van wie we houden
Dat nu de maatschappij zo leunt op de zorg,
We beseffen hoe belangrijk dat is
Zou het kunnen zijn…
Dat de wereld en de luxe om ons heen nu kleiner wordt,
Zodat we ons eigen hart weer kunnen voelen
Dat we nu goed voor onszelf en anderen moeten zorgen,
Ontdekken dat zelfliefde en naastenliefde noodzakelijk is.
Zou het kunnen zijn…
Dat we nu samen strijden tegen hetzelfde,
De eenheid in de verschillen kan worden gevonden
Dat als we elkaar nodig hebben,
Herontdekken hoe saamhorigheid voelt
Zou het kunnen zijn…
Dat na de chaos en strijd van deze tijd,
Een nieuwe wereld wordt geboren
Dat na de angst en onzekerheid,
De liefde en waardering voor elkaar en de aarde terugkeert
Zou het kunnen zijn….
Dat het zo moet zijn, OPDAT DE LIEFDE WEDERKEERT
Rosalinda Weel
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BRIEF VAN PR. MARCEL VANHAUWAERT
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ADVENT EN KERSTMIS:
In de advent, op weg naar Kerstmis…worden wij ons meer en meer bewust van alle
vragen en verwachtingen in ons leven.
Ook hier bij ons in huis gaan we het antwoord op deze vragen niet zozeer gaan
zoeken in luxe en macht die toch niet blijvend zijn…
We maken tijd voor momentjes van stilte, het branden van kaarsjes, bezinning en
gebed in de liturgische momentjes waar iedereen welkom is, die we laten doorgaan
op de afdelingen in bubbel…,waar we mekaar nieuwe moed kunnen geven,
geborgenheid laten voelen, waar we delen met mekaar, waar we oog hebben voor
het kind in elke mens…Ook tijdens kamerbezoekjes komen heel veel lichtpuntjes
naar boven.
Advent gebeurt op onverwachte momenten…
Ik wens u allen:
‘Een warme,
deugddoende, Zalige Kerst,
een Gezond en Gelukkig 2021.
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LEVENSWIJSHEID VAN BEWONERS
HET VACCIN!
Het coronavirus weegt op het dagelijkse leven van alle mensen op aarde.
Het vaccin laat op zich wachten.
De Amerikaanse farmareus Johnson & Johnson is klaar voor de laatste stap voordat
het vaccin op de markt kan. De derde stap, het testen op mensen, 60.000
participanten. Het doel: meer dan één miljard dosissen te produceren en te leveren
in 2021, als het goedgekeurd wordt door de regulatoren.
Als dit allemaal voorbij is, hoe willen we dat de wereld er dan uitziet?
We willen leven in een wereld waarin we gehoord worden. Nooit eerder hadden we
zoveel instrumenten om met elkaar in contact te treden en toch vinden steeds meer
mensen dat ze hun stem niet kunnen laten horen.
Als we onze stem verliezen, gaat er iets in ons dood. Corona heeft die tegenstelling
niet geëgaliseerd, maar juist scherper gesteld. Het “allen samen tegen coronagevoel” werd ongetwijfeld met de beste bedoelingen aangewakkerd, maar het blijkt
dat ongelijkheid niet recht te trekken valt!
Er bestaat geen groter lijden dan een onverteld verhaal in je meedragen. We
worden ziek door de onzekere toestand waarin we allemaal verkeren. Door corona
zijn we op een drempelmoment beland. Wie onbesuisd over zo’n drempel stapt,
dreigt te struikelen. Wie zijn moed, wijsheid en krachten verzamelt, heeft meer kans
om de drempel heelhuids te overschrijden om vervolgens in een nieuwe, betere
wereld terecht te komen.
Bewoner assistentiewoningen

BEWONERSNIEUWS
JARIGE BEWONERS
November
Declercq Jacques
Masschelein Anna
De Deygere Andreas
Verfaillie Jules
Torré Genéviève
Petillion Nelly
Cnockaert Yvonne

02/11/1338
05/11/1928
06/11/1925
06/11/1938
12/11/1927
14/11/1927
20/11/1931

82 jaar
92 jaar
95 jaar
82 jaar
93 jaar
93 jaar
89 jaar

K115
K21
K134
K130
K141
K6
K148

Huize Beatrijs
Huize Ida
Huize Beatrijs
Huize Beatrijs
Huize Beatrijs
Huize Ida
Huize Beatrijs

December
Liva Ines
Bauw Maria
Florizoone Stefaan

02/12/1932
13/12/1923
16/12/1959

88 jaar
97 jaar
61 jaar

K12b
K27
K146

Huize Ida
Huize Ida
Huize Beatrijs
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Pareyn Cecile
Wydhooge Georgette
Sels Madeleine
Blancke Christiane

23/12/1935
27/12/1922
30/12/1923
30/12/1953

85 jaar
98 jaar
97 jaar
67 jaar

K28
K235
K18
K105

Huize Ida
Hove
Huize Ida
Huize Beatrijs

Proficiat aan de jarigen!

VERHUISD
De heer Guy Parys ruilde kamer 12A op Huize Ida voor kamer 211 op Hove.
De heer Jules Verfaillie nam zijn intrek in kamer 130 (Huize Beatrijs) en verlaat
daarmee assistentiewoning 3D in Residentie Louise.
Op donderdag 22 oktober verliet de heer Jacques Declercq onze instelling. Jacques
was hier in herstelverblijf in kamer 115 (Huize Beatrijs)
We wensen hen een vlotte aanpassing.

NIEUWE BEWONERS
De heer Stefaan Floorizoone uit Dikkebus nam op 31 augustus zijn intrek in kamer
146 (Huize Beatrijs).
Op 3 september kwam de heer Michel Alderweireld uit Ieper in kamer 12A (Huize
Ida) wonen.
Mevrouw Margaretha Monteyne nam op vrijdag 9 oktober haar intrek in kamer 118
(Huize Beatrijs). Margaretha is afkomstig van Ieper.
Sinds maandag 26 oktober verblijft mevrouw Suzanne Coudron uit Zonnebeke in
kamer 16 (Huize Ida).
Op woensdag 28 oktober nam de heer Roger Six uit Ieper zijn intrek in kamer 115
(Huize Beatrijs).
Dezelfde dag kwam mevrouw Jacqueline Vermeulen uit Langemark in kamer 139
(Huize Beatrijs) wonen.
We wensen hen een mooie tijd in ‘ons huis’.

OVERLIJDENS
Op dinsdag 13 oktober is de heer Johny Kerrinckx in het ziekenhuis overleden. Johny
verbleef in kamer 139 (Huize Beatrijs) en werd 75 jaar.
Mevrouw Madeleine Leupe uit kamer 16 (Huize Ida) is op dinsdag 20 oktober rustig
ingeslapen. Madeleine werd net geen 101 en daarmee nemen we afscheid van onze
oudste bewoner.
We wensen de familieleden en dierbaren van onze overledenen heel veel sterkte in
deze tijden van afscheid.
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TERUGBLIK
In onze vorige huiskrant was het nog volop zomer. En wat waren we verwend met
lekker nazomerweer in september. Maar nu kunnen we zeggen dat de herfst wel
degelijk zijn intrede heeft gedaan!
We leven nog steeds in heel onzekere tijden waar het coronavirus steeds om de
hoek gluurt. Toch proberen we te wonen en leven in ons huis binnen dit ‘nieuwe
normaal’.

NAAR EEN NIEUW NORMAAL VANUIT PARTICIPATIE EN
VERBINDING
In tijden waar we afstand van elkaar moeten houden, proberen we toch via allerlei
manieren verbinding met elkaar te zoeken. Maandelijks zitten de woonbegeleiders
samen met bewoners om te peilen naar hun wensen, opmerkingen, suggesties.
Maar ook elke dag worden tips opgepikt! Om de 3 maanden willen we ook familie
hierbij betrekken. Door de mooie nazomer konden wij een ‘fysieke’ familieraad
organiseren in de buitenlucht. Voor ons deed het dan ook erg veel deugd om een
aantal bekende gezichten, zij het deze keer met mondmasker, terug te kunnen zien.
Wij blijven ook steeds bereikbaar via telefoon of e-mail en staan altijd klaar om
familieleden te beluisteren of om suggesties te ontvangen.
Deze huiskrant is bedoeld om jullie te informeren en een mooie terugblik te werpen
op de afgelopen maanden. Maar via Facebook kan je veel sneller op de hoogte
blijven van het reilen en zeilen in huis. Hoe kan je ons volgen?
- Algemene facebookpagina: https://www.facebook.com/huizesintjozef
Dit is een openbare facebookpagina en kan je gewoon volgen. Op deze pagina
vermelden we algemene informatie, updates over de bezoekersregeling,…
Daarnaast heeft elke afdeling een gesloten facebookpagina. Hier kan je als
familielid van een bewoner een vriendschapsverzoek voor indienen. Dit wordt
dan door de woonbegeleider van de afdeling aanvaard.
o Huize Ida:
huize sint-jozef huize ida
o Huize Beatrijs: huize sint-jozef huize beatrijs
o Hove:
huize sint-jozef hove
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KLEINE GELUKJES
Grote dienstoverschrijdende activiteiten moeten we nog steeds missen. Maar niet
getreurd, er staat elke dag wel iets op de planning! Zoals in de inleiding vermeld,
organiseren we individuele en ‘bubbelactiviteiten’ in onze living, elke livingwerking
heeft dan ook een aangepast activiteitenaanbod. Aan onze bewoners geven we met
deze huiskrant telkens een gepersonaliseerde planning mee voor de komende
maanden. Ben je als familielid of kennis geïnteresseerd welke activiteiten er
doorgaan? Dan kan je dit nu per livingwerking terugvinden op de website
(https://huizesintjozef.be/nav-info/huiskrant/activiteiten.html)
‘Kleine gelukjes’, daar streven we elke dag naar. Wat passeerde de afgelopen
maanden de revue? Alleszins heel wat muzikale optredens, telkens ‘coronaproof’
natuurlijk! De cafetaria op wieltjes rolt ook nog wekelijks door onze gangen met
heel wat lekkers. En wat is er nu beter dan een lekkere warme pannenkoek of wafel
in dit herfstweer? We leren ons ook ontspannen en onze immuniteit opbouwen met
de relaxatieoefeningen van Rosalie via ‘Zoom’, onze bewoners zijn al helemaal mee
met deze moderne manier van communiceren! De wekelijkse eucharistievieringen
worden enorm gemist, maar onze pastorale zorgmedewerker organiseert daarom
bezinningsmomenten in de living.
Lekker eten, dat is puur genieten. We willen de maaltijdmomenten dan ook zo
gezellig mogelijk maken en voorzien maandelijks leuke extraatjes zoals
restaurantdagen, ontbijtbuffetten of een deugddoend warm avondmaal.
Dit is maar een greep uit de ‘kleine gelukjes’ van afgelopen maanden. We kijken ook
graag uit naar wat ons de komende periode een glimlach op ons gezicht zal toveren!
In november staat er alvast een themaweek op de agenda: “Terug naar de
kindertijd!” Hierbij zijn wij nog op zoek naar voorwerpen van vroeger.
Dat kunnen voorwerpen zijn vanuit het huishouden, gereedschap van vroeger,
voorwerpen om hobby's uit te voeren enzoverder...
Als jullie thuis nog iets hebben liggen mag je dit altijd bij ons bezorgen via het
onthaal! Wij kunnen hier wel wat mee. Bedankt!
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Huize Ida

HUIZE IDA

Wie speelt er mee?
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Huize Ida

Geef ons maar
liever een wafel.

Of een glaasje
wijn.
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Huize Ida

13

Huize Ida

Ontbijtbuffet
&
Cupcakes
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Huize Beatrijs

HUIZE BEATRIJS

De cafetaria is nog steeds
gesloten, maar dankzij de
cafetaria op wielen
kunnen we genieten van
een ijsje, koud pintje of
chocoladereep,…
Voor elk wat wils
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We klinken op de
jarige. Proficiat
Marie-Josée

Huize Beatrijs
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Huize Beatrijs

Een gulle bewoner steunde de actie van ‘kom op
tegen kanker’ en schonk elke bewoner en
medewerker van het WZC een bloemetje.
Een hartverwarmend mooi gebaar.
Bedankt
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Huize Beatrijs

Met een stevig ontbijt
achter de kiezen kunnen
we er weer tegen.

Dan zal ik wel weer de
afwas doen.
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Huize Beatrijs

En vegen,…

We zijn
goe bezig
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Hove

HOVE

Een muzikaal optreden zorgt voor
de nodige ontspanning en ons
huiskonijn geniet zowel van de
muziek als van het gezelschap

Maar ook van de wekelijkse
wandelingen kunnen we
volop genieten.

20

Hove

21

Hove
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ASSISTENTIEWONINGEN RESIDENTIE LOUISE – HOVE
JARIGE BEWONERS
November
Bogaert Nellie
Borremans Eugeen
Candry Maria
Devos Georges
Verhees Gilbert

04/11/1927
14/11/1931
15/11/1922
22/11/1933
22/11/1938

93 jaar
89 jaar
98 jaar
87 jaar
82 jaar

Flat GLVF
Flat GLVB
Flat 1
Flat 9
Flat 3F

Res. Louise
Res. Louise
Hove
Hove
Res. Louise

December
Bintein Beatrix
Willems Jeanne
Marreel Denise
Desmadryl Achiel

07/12/1931
16/12/1934
20/12/1931
24/12/1936

89 jaar
86 jaar
89 jaar
84 jaar

Flat 14
Flat 7
Flat 3E
Flat 6

Hove
Hove
Res. Louise
Hove

Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!

NIEUWE BEWONERS
Op 14 september overhandigden we de sleutels van assistentiewoning 3D in
Residentie Louise aan de heer Bernard Doise. Bernard is van Wervik afkomstig.
We wensen hem een mooie tijd in ons midden.

VERHUIS
De heer Jules Verfaillie ruilde assistentiewoning 3D voor kamer 130 in Huize
Beatrijs. We wensen Jules een vlotte aanpassing.

GEBRUIKERSRAAD
In september en oktober organiseerden we de gebruikersraad op een
‘coronaveilige’ manier. De eerste ging buiten door, voor de tweede werd dit
opgesplitst in verschillende sessies met maximum 5 bewoners. Indien de toestand
het toelaat, organiseren we in november en december dit opnieuw. U zal hiervoor
bericht ontvangen in uw postbus.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN
De situatie omtrent het coronavirus wijzigt snel. Wij vermoeden dat dit de komende
maanden niet zal veranderen. Om u zo goed mogelijk te informeren over de
nationale veiligheidsmaatregelen en de interne richtlijnen van de voorziening,
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stellen wij op regelmatige basis een nieuwsbrief voor u op. Deze wordt verspreid in
uw postbus en via e-mail naar u of uw contactpersoon doorgestuurd.
Indien u hier vragen over heeft, aarzel zeker niet om de woonassistent telefonisch te
contacteren. Dit kan steeds van maandag tot vrijdag tussen 8u30 en 16u30 op het
nummer 057/22 69 76. Ook met andere vragen of nood aan extra dienstverlening
kunt u ook steeds bij ons terecht. In deze moeilijke tijden willen wij steeds voor u
klaar staan!

CAFETARIA OP WIELTJES
Helaas kunnen wij momenteel nog geen gezamenlijke activiteiten of maaltijden
organiseren. Het gezellig samenkomen in de cafetaria in de koudere wintermaanden
zit er helaas ook nog niet in. In de komende maanden willen we daarom graag terug
met de cafetaria op wieltjes veilig tot bij jullie komen. Deze zal om de 2 weken voor
jullie deur passeren op dinsdagnamiddag. Het eerste moment staat gepland voor
dinsdag 3 november.

STUDENTEN IN HUIS
In de sociale dienst lopen er momenteel 2 studenten hun stage maatschappelijk
werk, Justine en Meredith. Zij ondersteunen Joyce en Helen in het reilen en zeilen
op de sociale dienst. Hieronder stelt studente Meredith zich alvast even aan jullie
voor!
Ik ben Meredith en ik ben 21 jaar. Ik woon in Izenberge, op 10 kilometer van Veurne.
Ik studeer sociaal werk aan Vives Kortrijk en zit nu in mijn laatste jaar. Ik zit op kot in
Kortrijk samen met mijn vriend. Wij blijven graag ‘in ons kot’ terwijl wij een goeie
film opzetten en genieten van een lekker hapje. Naast mijn studies, ben ik ook actief
in de harmonie in Leisele. Verder kan ik ook enorm genieten van een
restaurantbezoek met mijn vriendinnen of gewoon iets gaan drinken, wanneer dit
weer kan!
Vorig schooljaar liep ik stage op de sociale dienst in Huize Sint-Jozef in de maand
juni. Dit schooljaar ben ik voor een langere periode terug, van begin oktober tot
begin januari. Doorheen mijn stage heb ik geleerd dat de bewoners over het
algemeen heel dankbaar zijn als er even tijd wordt gemaakt voor een kort gesprek of
om extra uitleg bij iets te geven. Voor mezelf heb ik gemerkt dat ik het leuk vind als
er een goed evenwicht is tussen contact met bewoners en familieleden en
administratieve taken. Ik ben er zeker van dat ik de komende maanden nog veel zal
kunnen bijleren.
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BELEIDSINFO
OVERZICHT LEIDINGGEVENDEN
Graag geven we jullie een ‘visueel overzicht’ van de verschillende leidinggevenden
van onze afdelingen. In deze tijden is het niet evident om elkaar te zien of voor
familieleden van nieuwe bewoners om kennis te maken. Deze contactgegevens
kunnen jullie ook steeds op de website terugvinden. Bij vragen, aarzel niet om
contact met hen op te nemen.

HUIZE IDA

Patrick Vanhoenacker
Diensthoofd Zorg Huize Ida & Hove
Sollicitaties en vakantiehulpen
057/22 72.17
diensthoofd.ida@huizesintjozef.be

Emanuelle Desmet
Adjunct diensthoofd Zorg Huize Ida
057/22 69 81
adj.diensthoofd.ida@huizesintjozef.be

HUIZE BEATRIJS

Kelly Rollé
Diensthoofd Zorg Huize Beatrijs
057/22 69 83
diensthoofd.beatrijs@huizesintjozef.be
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HOVE

Patrick Vanhoenacker
Diensthoofd ZorgHuize Ida & Hove
057/22 72.17
diensthoofd.ida@huizesintjozef.be

Mathilde Feys
Adjunct diensthoofd ZorgHove
057/22 69 82
adj.diensthoofd.hove@huizesintjozef.be

Rebecca Tanghe
Adjunct diensthoofd Zorg in opleiding
Hove
057/22 69 82
adj.diensthoofd.hove@huizesintjozef.be

DIENSTOVERSCHRIJDEND

Nathalie Hollebecque
Adjunct diensthoofd zorg
projectmedewerker
057/22 72.18
adj.diensthoofd@huizesintjozef.be
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PERSONEELSWEETJES
VERJAARDAGEN
November
Laura V.
Taramis G.
Martine B.
Bente V.
Delphine F.

07/11/1996
10/11/1997
16/11/1959
18/11/1998
28/12/1989

December
Iryna C.
Karoline M.
Martine D.
Myriam B.

08/12/1974
13/12/1969
16/12/1961
24/12/1963

Gelukkige verjaardag!!!

GEBOORTE
Op woensdag 16 september werden Timothy C. en Elisa
H. (zorgkundige Huize Ida) de trotse ouders van een
tweede dochtertje Gustha. Martha is heel blij met haar
nieuwe speelkameraadje.

Maandag 28 september werd een heuglijke dag voor
Mathijs B. en Hélène V. (zorgkundige Hove). Zij mochten
hun eerste dochtertje Norélie verwelkomen.

Michiel D. en Valérie P. (stafmedewerker kwaliteitszorg)
verwelkomden op 28 oktober een tweede zoontje
Gustave. Grote broer Achille is super trots.

Een dikke proficiat en heel veel geluk in de toekomst.
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À PROPOS
IN DE ‘ GROOTE KRUISKALKSYDE ‘
Maandag 2 november 2020, rond 11 uur. Café ‘De Groote Kruiskalksyde’.
Het is een koude, kille Allerzielenvoormiddag. Een miezerige motregen streelt
tamelijk hardhandig de talrijke paraplu’s, die netjes ‘stoetsgewijs’ vooruitschrijden
op het voetpad. De ‘onderwonenden’ luisteren ongeïnteresseerd, maar vrij geërgerd
naar het voortdurend neerhutsen van de regen op het paraplulinnen en haasten zich
dan ook licht vloekend naar huis.
Zo is het dan: Gisteren treurden de mensen, vandaag treurt de natuur. Ze weent,
omdat ze beseft dat ze voortdurend bedreigd wordt en daarom pinkt ze een stevige
traan weg, al lijken de regenschermen van vandaag heel wat groter dan de
beduimelde, vochtige zakdoeken, gisteren zondag, op het kerkhof.
In de gelagzaal van ons welbekend café is het echter behaaglijk warm. Onze vaste
stamgasten Jeroom, Gerard en Michel zijn dan ook in hun (warme) nopjes. Ze
genieten dan ook, letterlijk en figuurlijk met ‘volle teugen’ en alleen de glazen van
herbergier Jozef kunnen wedijveren met het buitenweer. Ze tranen, triestig
treurend wanneer hij ze uit de spoelbak haalt en netjes klasseert op het zinken
aanrecht.
“Heb ik je gisterenmorgen niet gezien Gerard?” opent Jeroom de gesprekken, “en je
droeg je beste pak, met das incluis. Heten ze een heel ‘sjieke’ verschijning! Dat had
ik van jou echt niet verwacht!” Gerard zet zich dan ook even recht en slikt ergens
een vermeende prop door. “Je weet toch Jeroom”, zegt hij doodernstig “dat het
gisteren Allerheiligen was? Wel, dan gaan mijn vrouw en ik eerst naar de Mis en dan
naar het kerkhof. Dat doen we reeds jaren, maar omdat er hier in onze parochiekerk
geen pastoor meer is, zijn we naar de Sint-Maartenskerk geweest. Voilà, je weet het
nu!”
“Ja, ‘pasters’” haakt Michel in, “vroeger waren er zo veel en nu moet je er met een
vergrootglas naar zoeken. Vroeger zag je ze in de kerk, in de school, thuis en ook,
jawel, iedere veertien dagen in de biecht”. “Ja, de biecht”, grapt cafébaas Jozef,
“weet je, ik ben op een keer zelfs eens uit de biechtstoel ‘gevlogen’. Toen het luikje
openschoof riep ik luid en onbevreesd: “Ik heb, Eerwaarde Vader, vele malen
gezondigd tegen de onkuisheid, maar jammer genoeg alleen maar in gedachten.” De
priester in de biechtstoel nu, werd geweldig kwaad en ik ‘vloog’ zomaar uit de
boetestoel”.
De sfeer zit er meteen in. Ze hebben hun ‘onderwerp’ gevonden. Object, dat ze
haast onmiddellijk met het nodige vocht overgieten.
“Weet je”, repliceert Jeroom, “dat er eens, maar het is een hele tijd geleden, een
oudere vrouw was, bij ons in de straat, die wekelijks ging biechten? Ze zag er echter
niet meer zo ‘appetijtelijk’ uit, maar iedere keer zei ze met luide stem:
“Eerwaarde Vader, echt, echt waar, ik ben bijzonder ijdel. Iedere morgen sta ik
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urenlang voor de spiegel. Ik kan mij immers niet losrukken van mijn eigen
schoonheid”. De biechtvader kucht even en kijkt door zijn geroosterd luikje.
“Mevrouwtje”, antwoordt hij gevat, “je mag gerust zijn hoor, dat is zeker geen
zonde, alleen maar een vergissing”.
“En dan die maat van mij” opent Gerard zijn verhaal. “Onze Wisten had weer eens
veel te veel gedronken. Hij komt dus uit het café en is wanhopig op zoek naar een
toilet. Hij strompelt tot aan de kerk en gaat er binnen, recht naar een biechtstoel.
Daar ‘doet hij wat hij moet, maar opeens gaat het luikje open en hij kijkt recht in de
ogen van de pastoor. Hij reageert echter onmiddellijk: “Zeg meneer, vindt jij daar
ook geen toiletpapier?”
Wc-papier vinden ze in de ‘gelachzaal’ niet, maar drie nieuwe ‘dagschotels’ vinden
ze onmiddellijk en ook Michel vindt dan maar zijn verhaaltje uit.
“Daar is,” grapt hij, “een doodgewone, schuchtere jongen die ook eens naar de
biecht gaat. “Eerwaarde Vader”, zegt hij heel bescheiden, “ik heb gezondigd tegen
het zesde gebod.” De biechtvader monkelt even en wil hem graag uithoren. “Was
het Marieke, jongen?” “Nee” antwoordt de jongen beslist. “Misschien was het wel
Liesbeth” probeert de priester. “Ook niet” ontkent onze boeteling. “Dan was het
ongetwijfeld Annemie” zegt de biechtvader enthousiast. “Nee, nee” hijgt onze
biechteling wanhopig. De pastoor weet het nu echt niet meer, en geeft hem dan
maar de absolutie. De jongen komt buiten en ontmoet er toevallig een vriend. “Ben
jij nu katholiek geworden?” grijnst hij. “Nee”, zegt onze jongeling, “ik had dringend
een paar goede tips nodig!”
Jef, onze vriendelijke waard, houdt echter meer van tappen dan tippen, maar heeft
toch ook zijn verhaal klaar. “Het gaat”, lacht hij, over een jongen die helemaal niet
weet wat zeggen, wanneer hij naar de biecht moet. Hij vraagt dan ook hulp aan zijn
beste vriend. “Kijk”, zegt zijn maat, “wanneer ik ga biechten jat ik 20 fr. uit de
portemonnee van mijn moeder. Zo sla ik twee vliegen in een klap. Ik heb wat te
biechten en vooral, ik heb 20 fr”.
Het gelach is nog niet uit de lucht en de ‘dagschotels’ beginnen te smaken. Maar
plots……knielt Jeroom heel plechtig voor biechtvader Jozef en maakt een heel groot
kruisteken. “Eerwaarde Vader”, bidt hij, “verontschuldig mij, maar ik heb geen geld
bij om hier te betalen.” Pater Jozef maakt nu een zegenend gebaar over hem, maar
zegt toch heel kordaat: “Voor penitentie betaal je dit keer dan maar met je
bankkaart!”
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OVER HET WEER GESPROKEN
NOVEMBER

DECEMBER

1 november: Allerheiligen
Contracteer Michel! Schreeuw GAIA!
Houden de kraaien voor Allerheiligen
school,
zorg dan voor hout en kool.

6 december: Nicolaas
Eet vandaag liefst geen raketijsjes!
Brengt Sint-Nicolaas ijs,
dan brengt Kerstmis regen.

11 november: Martinus van Tours
Nu ‘ SOLDEN ‘ bij IKEA
St Maarten zet zich met veel dank,
bij het haardvuur op de bank.
22 november: Cecilia
De (eerste) winter van Vivaldi
De dag aan St Cecilia gewijd,
is de maatstaf voor de wintertijd.

HOOR!

7 december: Ambrosius
Je zou er echt bij geeuwen!
St Ambroos, patroon van bijen en van
spreeuwen houdt van waaien en
sneeuwen.
26 december: Stefanus
Een windje laten? Nee, vandaag zeker
niet!
Is de wind stil met St Steven,
dan zal het jaar goede oogst geven.

DAAR IS SCOOP!

In november en december, op het einde van het jaar,
komt Sint-Maarten en de kerstman voorwaar!
Schorpioen
24 oktober – 22 november
Jawel Schorpioen en in deze afstandelijke tijden hebben ze u echt meer dan nodig.
De Sint en de kerstman zijn immers al behoorlijk oud en behoren alzo zeker tot de
risicogroep. Even kijken welk ‘personage’ het best bij u past. We vernemen,
Schorpioen, dat jij wel charmant bent, maar ook zeer agressief en dat je je ook heel
erg kwaad kunt maken.
Wij denken dus onmiddellijk en onvermijdelijk aan een boze Sint-Maartensfiguur die
de ‘stoute kinderen’ vermaant en de heel ondeugende kinderen in de zak van
‘veelkleurige’ Piet stopt. Jij wordt dus de ideale en attente hulp Sint. Maar let op,
blijf met vier op een rij, draag een mondmasker en was je handen (liefst in
onschuld!)
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Boogschutter
23 november – 21 december
En omdat, Boogschutter, ze ook in deze coronatijden bergen werk verzetten,
kunnen ze, dit jaar, uw hulp heel goed gebruiken. Even kijken, welk profiel het best
bij jou past. We weten dat dat je graag onafhankelijk werkt en dat je enthousiast en
creatief bent, maar tevens ook zorgzaam en gul. Daarom stellen we je voor dat je in
dienst gaat bij de kerstman. Misschien doe je dat wel als koetsier van zijn slee, want
alle reizen die de kerstman onderneemt zijn essentieel, dus hij heeft bijzonder veel
werk. Een reisje door het luchtruim is voor jou bijzonder interessant, want je zag je
zomervakantie in het water vallen. Maar let op, blijf met vier op een rij, draag een
mondmasker en was je handen ( nadat je Rudolf hebt verzorgd!)
Steenbok
22 december – 21 januari
En omdat ze , in deze bizarre tijden , het uitdeelwerk niet meer alleen aankunnen is
jouw gewaardeerde hulp bijzonder welkom. De hamvraag is echter uiteraard: Wie
kan jouw hulp nu het best gebruiken? Daarvoor moeten we eventjes je
eigenschappen onder de loep houden : Onderhoudslectuur leert ons dat je een
harde werker bent en graag je verantwoordelijkheid op neemt. We lezen er ook dat
je erg voorzichtig bent en erg afstandelijk.
Deze laatste twee eigenschappen zijn in deze coronatijden erg belangrijk. Dus
Steenbok wees gedwee tevree en help dus met beide heren mee. Misschien kom je
dan zelfs op TV, hee! . Maar let op, blijf met vier op een rij, draag een mondmasker
en was je handen ( maar niet van op afstand! )

10 november 1918
Soldaat Jef Vermeiren, een volksjongen uit de Antwerpse Kempen, weet dat het nu
nog dertien uur duurt eer morgen de wapenstilstand ingaat: Hij vertelt:
“Om 8 uur ’s avonds kom ik als eerste uit de kelder. De twee anderen volgen, één na
één. Wanneer ik uit de steenhoop van een huis kom lijkt alles stil.
Ik loop naar de gevechtsput op de kanaaldijk. Wanneer ik juist halfweg ben, begint
daar opeens een mitrailleur te vuren. De kogels vliegen aan alle kanten rond mij.
Nog een paar sprongen en ik lig halsoverkop in de put, boven op drie andere
soldaten. Dat ik niet getroffen ben, kan ik nog altijd niet begrijpen.
Wie had toen kunnen denken dat dit het laatste mitrailleurvuur zou zijn dat op ons
werd afgevuurd. Daarna wordt het overal beangstigend stil….
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11 november: WAPENSTILSTAND

11 november 1918: Ville-sur-Haine (Henegouwen): Het is twee
minuten voor elf. De 25 jarige, Canadese soldaat George Price is
bezig met één na één de huizen te doorzoeken. Vanuit één van de
huizen wordt geschoten. Een Duitse scherpschutter treft George
Price in het hart. Hij valt dood neer. Hij is daarmee wellicht het
laatste slachtoffer van deze oorlog. Hij ligt begraven op het
Saint-Sumphorien War Graves Commission Cemetry ( Mons ).

EEN HEEL OUD KERSTLIED……..
Geen wiegje als rustplaats
( Maarten Luther ? )

Geen wiegje als rustplaats, maar een krib was ’t weleer
waar ’t Kindeke Jezus lei zijn hoofdje neer
De sterren; zij keken van de hemel zo mooi
naar het Kindeke Jezus, hoe hij sliep in het hooi.
Door ’t loeien van de koetjes was het Kindeke ontwaakt
maar daar door niet aan ’t schreien gemaakt.
Heer Jezus, nu ziet Ge uit de hemel ter neer
Ik dank u, dat g’eens ook een kindje waart, Heer
O, zegen de kind’ren veraf en dichtbij
Gij houdt van hen allen evenveel als van mij
Gij wilt, dat wij kind’ren, al zijn wij nog klein
bij U in de hemel ook eens zullen zijn
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