
VOORWOORD

Bij carnaval is het motto: “trek je zotste kostuum aan…”. Bij

“Fancy Friday” ligt het accent anders en trek je je mooiste/

zondagse kostuum aan… Je legt die leuke krullen in je haar; je

kleurt de lippen roze; enz. … Kortom je ziet er picobello op

zijn/ haar best uit.

Eénder welk thema het ook mag zijn om een feestje te

geven… Het maakt allemaal niets uit, zolang het maar plezant

is.

En dat was het!

Onderstaande foto’s liegen er niet om…

Veerle Barremaecker,

Ergotherapeute B-afdeling

Hoera, de lente breekt los!
Alle reden om te genieten van het zonnetje
op je gezicht,
Te genieten van elke
ontmoeting, van elke activiteit, van een
hapje en een drankje,
kortom, genieten van
de kleine dingen van het leven die ons leven
vervullen.
We kijken uit naar wat de zomer brengt,
allen hopend,naar een leven zonder
pandemie, zodat het wonen en leven in
Onderdale terug ten volle kan bloeien.

Hilde Van Renterghem,

Directeur
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ONZE BEWONERS

Op de vraag of ze voordien nog vriendjes gehad heeft, reageert ze klaar en duidelijk dat dit

niet het geval was… Ze vertelt erbij dat het haar eerste en enige innige liefde geweest is. Hij

had wel vooraleer hij haar kende een aantal vriendinnetjes gehad, maar sinds ze bij elkaar

waren, interesseerden andere meisjes hem niet meer…

Ze zagen elkaar wekelijks in de “champetterkestente” die elke zondag- of maandagnamiddag

doorging vanaf 14u. tot ’s nachts, maar Gabrielle vertelt er wel bij dat “zij voor den donker

moest thuis zijn”.

Als ik haar vraag wat hen al die jaren bij elkaar heeft gehouden, dan antwoordt ze dat dit

voor haar geen enkel probleem vormde, want hij was zo veelzijdig. Hij kon goed dansen en

hij kon goed zingen, daarnaast was het een harde werker en een sympathieke en sociale

man bovendien ook nog! Om het plaatje helemaal af te maken was hij ook nog eens mooi om

naar te kijken.

Ik bedankte haar voor haar mooie verhaal.

(Veerle Barremaecker, Ergotherapeut B-afdeling)

Valentijn! Bewoners halen herinneringen op:Verliefd, verloofd, getrouwd ...

Op 14 februari vieren we ieder jaar het 'liefdesfeest' Valentijn. Maar waar komt deze traditie vandaan?

Het was in de tijd dat keizer Claudius II aan de macht was. Om zijn rijk in stand te houden had hij veel
soldaten nodig, aan wie hij allerlei eisen stelde. Zo mochten soldaten niet trouwen omdat aan het front
niets hen mocht afleiden, dus ook geen gedachten aan thuis.

Volgens de legende kwam een jong paar bij bisschop Valentijn met het verzoek hen te trouwen. De man
was een heidense soldaat, de vrouw een Christen. Valentijn vond de liefde zwaarder wegen dan de wetten
van de keizer en huwde het stel.

Al gauw kwamen meerdere paren met hetzelfde verzoek. Hij werd aangegeven en gearresteerd. Toen hij
voor de keizer moest verschijnen probeerde hij die te bekeren. Claudius voelde zich beledigd en liet
Valentijn martelen en onthoofden. Dat gebeurde op 14 februari, maar het jaar is onduidelijk. Voor het
vonnis werd uitgevoerd, zag hij nog kans het dochtertje van de gevangenisbewaarder een briefje toe te
stoppen. Van je Valentijn, stond erop.

Volgens een ander verhaal kwam een cipier (of de stadhouder van Rome) bij de toen al in de gevangenis
zittende Valentijn met het verzoek zijn blinde dochter te genezen. Valentijn zorgde voor een geneesmiddel,
maar dat werkte niet.

Op de dag van zijn onthoofding probeerde de vader van het meisje nog wanhopig het vonnis tegen te
gaan, maar tevergeefs. Na Valentijns terechtstelling ontving het meisje een klein briefje van Valentijn,
waaruit een gele bloem viel (als mensen hem om raad vroegen gaf hij hen een bloem, vandaar de
bloemengroet op Valentijnsdag). Op het briefje stond 'Van Valentinus' en direct kon ze weer zien. Volgens
de legende bekeerde de vader zich daarna tot het Christendom.

(BRON: Dagklapper, WZC Heilige Familie, februari 2020)

14 Februari is traditioneel “Valentijnsdag”, maar dit is niet meer dan een

commerciële dag die in het leven geroepen is zoals zovele daaraan

gelijkgestelde dagen, denk maar aan “moederdag”, Halloween enz.

“Valentijnsdag” was voor vele onder onze bewoners een ongekende dag.

Toch hebben ook onze bewoners hun eerste prille liefdesperikelen

gevoeld…

Nieuwsgierig als ik ben, vuurde ik alvast enkele vragen af op onze

bewoners. Ook mijn collega Waninka voelde onze bewoners “aan de

tand”… Een aantal vragen werden beantwoord met een grijns op de

mond. Een andere keer werd mijn vraag beantwoord met enige schroom

of werd ik eens bekeken met gefronste wenkbrauwen…

Hoe dan ook: heel wat leuke anekdotes kwamen aan het licht en het is

natuurlijk een leuk onderwerp om aan te snijden…

Gabrielle Dierickx was bij de “gelukkige bewoners” die toestemming

kreeg om al vanaf haar 15 jaar naar de danstent te gaan in Knesselare,

beter bekend als de “champetterkestente”. Ik vertel er wel bij dat ze bij

de “gelukkige bewoners” hoort want maar zelden kreeg er iemand van

zo’n jonge leeftijd destijds al toestemming om dan al “op de lappen te

gaan”. Niemand minder dan Godelieve Van Hulle, haar zus Suzanne en

vader Amedé zorgden er in de tijd voor het nodige vertier en

accordeonmuziek in de “champetterkestente”. Zij vertelt dat ze daar voor

de eerste keer haar echtgenoot César had ontmoet. Hij vroeg haar “ten

dans” en van het één kwam het ander. De eerste kus gebeurde dan ook

buiten de danstent. Hij was 11 jaar ouder dan haar en aanvankelijk werd

dit gegeven door haar ouders toch niet zo positief onthaald. Zij had al

wel eens César in het geniep meegenomen naar het ouderlijk huis, maar

de geburen hadden dit verklapt. Toch werd deze jongen al snel aanvaard

door haar ouders en vele broers en zussen (11 in totaal!), dit in de eerste

plaats omdat het een sympathieke en behulpzame jongen was.



Ik heb je liever
(Hans Andreus)

Ik heb je liever dan brood
al zegt men ook dat het niet kan
en al kan het ook niet.

Ik heb je liever dan vrolijkheid of regen,
liever dan de stilte van drie uur
in de rustig in - en uitademende nacht.

De meeuwen scheren overdag met hun
vleugels langs de blonde warme lucht.
De wilde bloemen staan te lachen
in het warme bad van de zon.
De zon danst zijn toch maar kleine rol
met zoveel overgave dat het heel stil
wordt, hier, in dit deel van het heelal.

Ik heb je liever dan brood,
al zegt men ook dat het niet kan
en al kan het ook niet.
Liever dan vrolijkheid of regen,
liever nog dan ik heb je lief.

ONZE BEWONERS

Maria Verstringe:
Maria mocht pas uitgaan toen ze volwassen

was, haar vader was heel streng. Toen ze

haar man leerde kennen in de parochie

waar de twee opgroeiden, Maldegem Kleit,

was het liefde op het eerste gezicht. Hij

moest niet veel moeite doen om haar hart

te veroveren. Misschien wel, omdat hij

volgens haar zo veel weg had van Clark

Gable, de steracteur met het snorretje uit "Gone with the wind." Hij

zei tegen haar: “Meiske, kende gij mij niet? Ge zult mij nooit meer

ontvreemden!” Maria weet zelfs nog wanneer de eerste kus gegeven

werd. Ze waren gaan dansen in ’t Vossenhol en op de terugweg naar

huis was het koekenbak.

Maria nam al snel haar vriend mee naar huis want haar ouders

moesten weten met wie Maria omging. Gezellig met z’n tweetjes op

de slaapkamer zitten, dat mocht niet. Maria trouwde toen ze 19 jaar

was, in een zwarte rok met een witte blouse. Zij en haar man waren

heel gelukkig samen en het grote geheim daarvoor is met elkaar

praten en eerlijk zijn tegen elkaar. Een goeie raad van een wijze

vrouw.

(Waninka Pieters, ergotherapeut afdeling B)

Mariette Sienack:
Mariette ging graag gaan dansen. Vanaf 15u was ze al op de

dansvloer te vinden, maar ze moest voor dat het donker

was terug thuis zijn. Op een avond werd ze getrakteerd

door een jongeman die heel goed kon dansen, daar had

Mariette wel oog voor. Na een paar avonden samen dansen

en een paar glaasjes drinken, begonnen de twee ook

overdag af te spreken. Het is daar dat de eerste kus is

gegeven.

Na een paar weken was het dan ook tijd om hem mee te

nemen naar huis, er was wel een regel: “ de eerste die

binnenkomt, is de laatste die binnenkomt.” Om een goeie

indruk te maken moest hij praten over duiven tegen zijn

schoonvader en dat was blijkbaar een goeie truc.

Toen de twee gingen trouwen, zei de pastoor dat een

fabriekwerkster, Mariette, en een boerenzoon, haar man,

niet bij elkaar passen. De werelden zijn te verschillend,

maar zij bewezen het tegendeel en werden heel gelukkig

samen.

Liefde
(Margriet Hidding)

Hoe het begon met jou en mij
hoe bomen ons omringden
en sterren naar ons keken
en hoe we wisten
dat we nooit alleen zouden zijn
en hoe goed het was.

Vertel mij van liefde
die eindeloos duurt
en dieper dan diep
in mij kan bestaan.

Dan pak ik je hand
en ik zal naar je kijken
en ik zal je geloven
en ik dompel me
onder in jou.



IN DE KIJKER

Achiel De Backer, kamer 213, is geboren in Zomergem op 04/06/1945 en Godelieve Van Ooteghem, kamer 216, is geboren in Sint - Jan - in

Eremo, 10 jaar eerder op 09/10/1935.

Zij zijn reeds jaren gekend als vrijwilligers in ons woonzorgcentrum. Achiel vooral als de engel die het kindje Jezus naar Maria in de kerststal

bracht tijdens de kerstviering.

Godelieve legde sinds 1996 alles klaar in de kapel voor de wekelijkse mis en Achiel was steeds misdienaar. Godelieve was ook meer dan 20

jaar te vinden achter de bar in de cafetaria.

Hoe hun verhaal begon ...

Achiel was ongehuwd, Godelieve was weduwe en hield het café "'t Koeike" open in Eeklo op de Roze. Samen dronken ze graag een glas, ze

leerden elkaar beter kennen, werden een koppel en kwamen in 1984 naar Ursel, waar ze hun intrek namen in in de Vrekkemstraat.

Sedert dan gingen zij veel op bedevaart naar Lourdes (Frankrijk), naar Fatima (Portugal) ook naar Medugorje in Joegoslavië.

Ze vroegen alle twee een ommekeer in hun leven, maar ze konden nog steeds de drank niet laten.

Tot Achiel op Goede Vrijdag in 1988 een fietstochtje deed. Hij reed langs Berkenkapel, stopte en ging binnen. Daar vroeg hij aan Onze Lieve

Heer en aan Onze Lieve Vrouw om een ander leven te krijgen en de drank te kunnen laten. Een dag later, op Stille Zaterdag, is het mirakel

dan gebeurd.

Sindsdien gingen Godelieve en Achiel naar een gebedsgroep in Eeklo en dit gedurende 16 jaar Bij die mensen vonden ze steun om terug

een christelijk leven te leiden.

Ze gingen opnieuw naar de zondagsmis, maakten tijd om samen thuis te bidden en begonnen vrijwilligerswerk te doen in Poverello (Gent)

en Banneux (Ardennen). Achiel ging zelfs 5 keer naar India. Hij ging op bezoek bij zuster Agnes Bauwens, afkomstig uit Ursel, waar hij hielp

bij de allerarmsten. Een keer trok hij zelfs naar Calcutta waar hij Moeder Theresa ontmoette.

Elke dag ging Achiel in Eeklo ook naar de mis in psychiatrisch centrum Sint - Jan, waar Roger Van Gele aalmoezenier was.

Daar is op 26 september 2018 het zware ongeluk gebeurd. Hij ging na de mis naar zijn auto en viel daar plots neer en werd naar Sint -

Lucas in Gent gevoerd. Sinds die dag is hij halfzijdig verlamd.

Hij verbleef 4 maanden in AZ Alma in Eeklo, daarna verzorgde Godelieve hem thuis.

Ook Godelieve zelf bleef niet gespaard in haar leven.

In 2012 stierf haar zus, ze verloor haar zoon en haar schoonzoon en haar dochter kreeg een zware keelkanker te verwerken.

In juni 2021 kwam Achiel in WZC Onderdale wonen, eind februari jl. kwam er een kamer vrij voor Godelieve en kon ze hem vervoegen. Zij

woont ze nu in kamer 216, dicht bij Achiel!

Nu de coronaregels lichtjes versoepelen wens, ik aan beide nog een aangenaam verblijf!

Bij Achiel en Godelieve staat de deur altijd open want ze praten graag en zo is hun dag aangenaam.

(Gaby Van Opstaele)

Geen één maar twee bewoners in de kijker!

Achiel enkele jaren geleden in India Godelieve en Achiel herenigd in Onderdale



PASTORAAL NIEUWS

Wij nemen afscheid

van:

Pasen is opstaan

Opstaan je oefent het dagelijks,

soms vroeg, soms laat,

soms blij en gelukkig, soms met tegenzin.

Opstaan en je plaats afstaan,

is een beetje meer mens worden

voor een ander die moeilijk te been is;

het is een beetje sterven aan eigenliefde

en gemakzucht.

Opstaan is niet langer blijven zitten,

is op het nieuwe gericht zijn,

is geroepen zijn op weg te gaan.

Opstaan is je niet neerleggen bij verdrukking,

bij wat mensen met macht eisen,

is je niet neerleggen bij je eigen fouten en tekorten.

Opstaan is je laten wekken,

is in opstand komen tegen dat leventje van ons

dat geen echt “opgewekt leven” is.

Frans Weerts

Opnieuw geboren

Opnieuw geboren,

opgestaan voorgoed veranderd,

opgericht, door angst en sterven heengegaan,

zien wij opnieuw het leven aan,

geschenk dat groot en kostbaar is.

Opnieuw geboren, opgestaan,

bezocht, gelouterd en onthecht,

in kou en duisternis gewacht,

lang vastgehouden in een nacht

die ongedacht weer ochtend werd.

Opnieuw geboren, opgestaan!

mijn wapens had ik neergelegd,

zo klein en kwetsbaar stond ik daar,

bereid om elke weg te gaan, Ja, toen,

toen ben ik opgestaan.

Chris Fictoor

Voor veel christenen speelt Pasen zich niet alleen af op Goede Vrijdag en eerste paasdag,
tijdens de Vastentijd of Veertigdagentijd bereiden zij zich al op het paasfeest voor. Met
name in de laatste zeven dagen van de Vastentijd worden belangrijke gebeurtenissen uit
de Bijbel herdacht die voorafgingen aan Jezus’ sterven. Een aantal dagen hebben een
speciale betekenis en ook een bijzondere naam.

De Goede Week of Stille Week begint op de zondag voor Pasen: Palmzondag. De
gebeurtenis die op deze dag centraal staat is Jezus’ intocht in Jeruzalem voorafgaand aan
zijn dood. Hij wordt onthaald als een koning en de mensen leggen uit respect mantels en
jonge takken voor hem op de grond. Aan deze takken, vaak aangeduid als palmtakken,
dankt Palmzondag zijn naam. In de katholieke kerk worden als vanouds op Palmzondag
palmtakjes, meestal buxustakjes, gewijd. Deze worden traditioneel thuis achter een
kruisbeeld gestoken.

Op Witte Donderdag wordt het laatste avondmaal herdacht. Deze dag dankt zijn naam
aan de gewoonte om kruisbeelden en andere beelden op deze dag met een wit kleed te
bedekken. Bij de liturgie van Witte Donderdag hoort de voetwassing van twaalf
gelovigen die Jezus en de apostelen symboliseren.

Goede Vrijdag staat in het teken van Jezus’ lijden en sterven. ‘Goede’ verwijst naar de
betekenis die Jezus’ sterven heeft: een offer als verzoening voor zonden. In andere
verklaringen wordt Goede Vrijdag gezien als verbastering van ‘Gods Vrijdag’ of als
synoniem voor heilige vrijdag, omdat goed een oud woord voor heilig is.
Binnen de Katholieke Kerk vindt op veel plaatsen op Goede Vrijdag om drie uur 's middags
de kruisweg plaats, waarbij de lijdensweg van Christus vanaf het gerechtsgebouw (het
paleis van de Romeinse procurator Pontius Pilatus) tot op de heuvel Golgotha, plaats van
zijn terechtstelling, wordt herdacht. Daarbij wordt bij veertien staties telkens stilgestaan.

De laatste dag voor Pasen, Stille Zaterdag is een dag van stilte en bezinning; het is de dag
van het besef dat Jezus werkelijk gestorven is. De apostelen en vrienden van Jezus zijn stil
en verslagen na zijn dood. De kerklokken worden daarom niet geluid tot aan de Paaswake.
Als kind werd mij steeds verteld dat de klokken op dat moment naar Rome vertrokken om
daar de paaseieren te gaan halen ...
Gebaseerd op: GeschiedenisBeleven.nl, Stieneke Ritzema

Weetjes:

Van Palmzondag tot Pasen.

nieuws van de palliatieve werkgroep:Vanaf nu zal je in het WZC wel
eens een vlinder zien hangen aan de deur van een bewoner.
De vlinder staat bekend als het symbool voor transformatie. Het dier
staat voor iemand die een ingrijpende en spirituele reis maakt. De
vlinder wordt vaak gezien als boodschapper die een teken van een
dierbare overledene geeft.
Daarom heeft het woon-en zorgcentrum de vlinder als symbool
uitgekozen om aan de deur te hangen van een terminale bewoner. Dit
om aan te tonen dat de bewoner rust nodig heeft.

Bij deze vragen we om de stilte in de wandelgangen en rond te kamer
te bewaren. Dankuwel aan Sonja om dit mooie idee te delen met ons.
(Ann - Sophie Mercy)

Elvira Dobbelaere, 17/01/2022
Annie Blomme, 19/01/2022
Zuster "Wiske" Smekens, 20/01/2022
Willy Keerman, 22/01/2022
Raymond De Meyere, 24/01/2022
Etienne De Vlieger, 29/01/2022
Gentiel Stieperaere, 31/01/2022
Leo De Meyer, 02/02/2022
Julien Sucaet, 07/02/2022
Simone Van Hamme, 13/02/2022
Jacqueline Schaemelhout, 13/02/2022
Achiel Vermeire, 13/02/2022
Maria Rosa Verstraete, 13/02/2022
Denis Goethals, 21/02/2022
Jeroom Lekens, 14/03/2022

Indien ik je dragen kon

over de diepe grachten van je

angsten en je gesukkel heen,

dan droeg ik je, uren en dagen lang.

Indien ik de woorden kende

die antwoord geven op je duizend vragen

Over leven, over jezelf, over liefhebben

en gelukkig worden,

dan praatte ik met je, uren en dagen lang.

Indien ik vrede in je hart kon planten,

door geduldig te wachten en te hopen

tot het zaad van vrede in je openbrak,

dan wachtte ik, uren en dagen lang.

Indien ik genezen kon wat omgaat in je hart

aan onmacht, ontevredenheid en

onverwerkt verdriet,

dan bleef ik naast je staan, uren en dagen

lang.

Maar ik ben niet groter, niet sterker dan jij.

En ik weet niet alles en kan niet zoveel.

Ik ben maar een vriend op je weg,

al uren en dagen lang.

En ik kan alleen maar hopen dat je dit weet:

je hoeft nooit alleen te vechten of te huilen,

als je een vriend hebt,

voor uren en dagen lang.

(Marcel Weemaes)



PERSONEEL

Welkom nieuwe medewerker!

Waninka Pieters:
“ Hallo iedereen, mijn naam is Waninka. Begin januari begon ik te werken

hier in Onderdale als orthopedagoog. Ik sta op de B afdeling. Ik vind het

belangrijk om de bewoners hun zelfredzaamheid te stimuleren en

bewoners te behandelen als individuele personen met elk hun noden en

wensen. Ik wil bewoners hun kwaliteit van leven bevorderen en behouden,

daarbij is de inspraak van familie uiteraard ook van belang. Verder zal ik

ook instappen in het project wonen en leven, om de leefsfeer in het

volledige woon- en zorgcentrum te optimaliseren.

Ik ben 26 jaar en in mijn vrije tijd kan je mij terug vinden in het theather. Ik

acteer al van kindsbeen af. Daarnaast volg ik momenteel nog een

opleiding tot zorgmanagement. Ik wil me blijven verdiepen.

Zo, dat was het. Ik sta steeds open voor een gesprek dus als er vragen zijn,

spreek me gerust aan. Tot de volgende”

Goede mondzorg is één van onze prioriteiten.

Regina, onze mondzorgverantwoordelijke en tandenfee ging op 9 maart

met pensioen en wordt waardig opgevolgd door Elisa Van Coillie! Bedankt

voor het mooie werk, Regina! Veel succes gewenst aan Elisa!

Tandenfee Regina geeft haar stafje door aan Elisa

Nathalie Vispoel:
Nathalie startte op 10 januari als medewerker in het onderhoud.

"Ik ben Nathalie en ben 37 jaar oud. Samen met mijn vrouw Annelies heb ik 2 dochters: Noa (7) en Sam

(4). Van opleiding ben ik brood - en banketbakker, ik heb dit beroep 8 jaar gedaan. Nadien heb ik de stap

gezet naar Solidariteit Voor het Gezin, nu I - mens genaamd, waar ik bijna 14 jaar poetservaring heb

opgedaan. Zorgen voor mensen maakt mij gelukkig! In mijn vrije tijd ga ik boksen in clubverband.

Proficiat aan Alma,
Nicole, Ria, Tamara, Eef
en Majella.
Zij slaagden voor de
Penta Plus opleiding!

pentaplus



VARIA

peren-appelcake met speculaasjes

Ingrediënten:voor 1 grote taart:
• Appelen: 2

• Peren: 2

• Speculaas: 250 gram

• Boter: 250 gram

• Zelfrijzende bloem: 250 gram

• Suiker 250 gram ( of iets minder + vanillesuiker)

• Eieren: 4 (medium)

Tijdsduur: +- 1 uur

Bereidingswijze:

1. Verwarm de oven voor op 175°C. Schil het fruit en snij het in kleine stukjes.

2. Meng de boter met de suiker en de vanillesuiker. Voeg de eieren toe en mix. Zeef de

zelfrijzende bloem en voeg de toe. Roer goed door met een spatel zodat je geen

brokken hebt.

3. Kruimel de speculaasjes, voeg ze toe aan het deeg en roer goed om. Voeg ten slotte

de stukjes appel en peer toe.

4. Schep in een beboterde en bebloemde bakvorm en schuif 45 minuten in de

voorverwarmde oven. Controleer met een prikker of de cake klaar is. ( oven op het

werk: eerst +-20 min op 175, nadien verlagen naar +-165 graden)

recept: Herfstcake met speculaasjes - Libelle Lekker (libelle-lekker.be)

Bakplezier op afdeling A!
recept in woord en beeld.

We zien en horen dagelijks wat oorlog doet zeker nu het in onze achtertuin gebeurt.

Het laat ons niet onberoerd. Helpende handen en open harten zijn nu meer dan ooit nodig.

Prachtige mensen uit Ursel en omstreken vangen gezinnen uit Oekraïne op en vroegen ons iets

tastbaars om hen te verwelkomen.

Met veel liefde hebben we samen met onze bewoners sleutelhangers en een vredeshart

gemaakt.

“WELKOM”

“JULLIE ZIJN IN ONS HART” staat er in hun taal op geschreven.

Een eenvoudig maar krachtig signaal om hen te tonen dat ze hier op een veilige, warme plaats

terug op adem kunnen komen.

Ons hart staat open, ons medeleven groot.

“Toon het hen!”

Het CDV heeft een hart voor Oekraïne




