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Beste lezers,  

  

De zomer loopt op haar laatste benen, of beter surft op haar laatste golven. Hopelijk brengt de herfst en de 

winter wat rust, want stilaan worden we moe van het surfen op de verschillende hitte- en coronagolven. Maar 

we zijn dankbaar en positief, blij iedere morgen als we ontwaken en ons leven uitgebreid wordt met een 

nieuwe dag, een kans om gelukkig te zijn. Als ik aan ontwaken denk, denk ik aan de ochtend, mijmer ik even 

weg bij een gedicht van Paul van Ostaijen:  

Marc groet 's morgens de dingen  

Dag ventje met de fiets op de vaas met de bloem ploem 

ploem  

dag stoel naast de tafel  

dag brood op de tafel  

dag visserke-vis met de pijp en  

dag visserke-vis met de pet pet 

en pijp  

van het visserke-vis goeiendag  

Daa-ag vis dag lieve 

vis dag klein visselijn 

mijn  

Vergeef me mijn perverse geest want ogenblikkelijk leg ik een link naar iets wat reeds een groot deel van het 

jaar ons leven beheerste, namelijk de Covid- crisis. Mijn fantasie slaat op hol: Marc Van Ranst groet ’s 

morgens de dingen  

Dag ventje met het virus op de vaas met de bloem  

  
  
  

VOORWOORD 
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Dag stoel naast de tafel met plexi  

Dag visserke-vis met het mondmaskertje…….  

Zo kunnen we nog uren doorgaan. Maar één ding is duidelijk, het laat ons niet meer los. We gaan slapen met 

Covid en staan er mee op. Covid loert om de hoek, het is waar we het niet verwachten, is onberekenbaar en 

onherkenbaar. Maar als het toeslaat is het meedogenloos, de een heeft er geen last van en de ander is 

doodziek of sterft zelfs een verschrikkelijke verstikkingsdood. En ja hoor, de knuffel missen van je liefste 

kleindochter is erg, maar na zovele jaren goed voor jezelf gezorgd te hebben, zo’n risico’s nemen…? En dan 

eventueel nog een paar van de medebewoners besmetten…? We kunnen alles uitdrukken in rechten en 

plichten, maar een woonzorgcentrum heeft de verdomde plicht zijn medewerkers en bewoners te 

beschermen tegen gevaren en zeker dodelijke, zoals deze pandemie. Heel wat medewerkers laten zich 

vaccineren tegen griep. Dat is voornamelijk om onze bewoners te beschermen. Veiligheid en preventie, aar 

gaan jaarlijks in onze instellingen enorme bedragen naartoe en nu kunnen wij het ons niet veroorloven om 

mensenlevens op het spel te zetten. Wij geloven er nog steeds in dat we het kunnen, met gelukkige mensen, 

mensen gelukkig maken. Wij zijn alvast zeer gelukkig dat we iedereen gezond en wel kunnen houden. Laten 

we er samen het beste van maken, we houden het veilig, nog even volhouden. Wij doen het voor jou... Mogen 

we ook op jullie rekenen?  

Geert Polfliet  

Algemeen directeur.  

 
  
Lekkerbek  
  

 
   
  

TERUGBLIK OP … 

  

Om deze nare tijden wat op te vrolijken ,   

trok onze lekkerbek geregeld doorheen  
de verschillende afdelingen met tal van  
lekkers. Jenever of bubbels om te  
aperitieven, ijscrème op zwoele zomer - 
dagen, lekkere pannenkoeken of ander  
zoets op andere dagen. Voor elk wat  
wils!  Hierbij   enkele sfeerbeelden van  
onze eigen lekkerbek - kar! Jammie!   
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Samen op het terras  
  

 

Tuinnamiddagen  
  

 

We hebben deze zomer gepuft en gezweet. We hebben zelfs een hittegolf  
getrotseerd! Op dagen dat het aangenaam vertoeven was buiten in de zon of  
onder een parasol, werden onze terrassen volop benut. Vergezeld van leuke  
muziek en een verfrissend drankje was  het aangenaam zitten op elke  afdeling !   

     
  
  
 
     
  
  
  

Wanneer het weer het toeliet, trokken we  
wekelijks in de tuin. Elke afdeling had een  
vaste tuindag   waar volop van genoten  
werd. We combineerden dat graag met een  
verfrissend drankje of een hapje van een  
pruim of appel die we op dat moment van  
de bomen plukten.   
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Groepsactiviteiten  
  
Toen de maatregelen iets soepeler werden, was het ook terug toegestaan om groepsactiviteiten te 

organiseren. Weliswaar in beperktere groep en een beetje aangepast, maar toch gezellig en vol ambiance. 

Daarnaast hebben enkele bewoners elkaar gevonden om op eigen initiatief een spelletje te spelen.  
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Bezoek  
  

Verschillende fases van maatregelen passeerden de revue. De bewoners hechten heel veel waarde aan 

bezoek en daarom hebben we met Ter Hovingen ons uiterst best gedaan om dit te kunnen regelen. Een 

speciale dankuwel aan iedereen die zich hiervoor heeft ingezet! Het is door jullie dat we dit hebben kunnen 

verwezelijken.  

  

   
  

  
  
Santé  
  

Toen de cafetaria even zijn deuren moest sluiten, lieten we de lekkere drankjes nu en dan tot bij de 

bewoners komen.   

    
  
Mobiele winkel  
  
Ook de mobiele winkel bleef langskomen op Centrum en Moscou.  
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Lekker eten  
  

Van wat kan je meer 

genieten dan lekker eten? 

Er werd vanalles bereid op 

de afdelingen om onze 

bewoners ten volle in de 

watten te leggen. Zo was 

er appelcake,  

pannenkoeken, smoothies, dame blanche, …       

 
De opkuis achteraf… Veel bewoners helpen graag een handje mee!   

  

  
Verjaardagsfeesten  
  
Elke afdeling heeft ervoor gekozen om op een eigen manier onze jarigen te vieren. Op Moscou werd ervoor 

gekozen de jarigen van de maand in een aparte ruimte uit te nodigen. Zij werden getrakteerd op aperitief, 

gevolgd door een stuk overheerlijke slagroomtaart en een potje koffie.   

Op Centrum kregen de jarigen een stuk taart en een gezellige koffienamiddag. Dit vierden ze in de kleine 

living op de afdeling zelf.  Ook op Arsenaal werden de jarigen uitgebreid in de living gevierd.  
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Verfrissing  
  
Het was een warme zomer en dan is het natuurlijk belangrijk dat we ons konden verfrissen. Een natte 

handdoek in de nek, voeten in het water, een lekker drankje in de hand!  
  

  
  

  
  
  
  
Petanque   
  

Op mooie en droge dagen kan er 

petanque  (jeu de boules) gespeeld 

worden in een speciaal daarvoor 

aangelegde baan naast de 

cafetaria. Deze zomer was het 

weer meer dan goed en bij een 

stralend zonnetje werd er af en toe 

een wedstrijdje gespeeld. Dit 

zorgde voor de nodige hilariteit en 

wakkerde bij onze bewoners het 

competitiegevoel aan. Nadien kon  

men genieten van een wandeling in de tuin of een verfrissing. Zo konden bewoners, ondanks de 

coronaperikelen, genieten van de mooie bloempjes in de tuin en zelfs de pruimen werden gesmaakt. Wie 

graag zelf met zijn familie een wedstrijdje wil spelen; de petanqueballen kunnen aan het cafetariapersoneel 

gevraagd worden.  

Zo werd deze zomer toch het zuiders gevoel binnen de muren van Ter Hovingen gebracht.      
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Nadien 

wandelen in de 
tuin.  

Genieten van 

fauna en flora 

en samen 
genieten op een 

van de vele 
bankjes in de 

tuin!  
  
  

  
De vogelkooi van Koningsdonk  
  

Toen deze kooi werd gevonden in één van de ruimtes in de kelder, 

bespraken we het idee om vogels te houden op de derde verdieping. 

Gelukkig konden we de kooi vervolledigen, door de hulp van Linda, een 
collega van afdeling Koningsdonk. Opeens stond onze lieve vrijwilliger, 

Wesley daar met 2 kanaries. Even later kregen we ook een diamant duifje 

van hem en nog een kanariepietje. In de vroege morgen is het heerlijk 
vertoeven met al dat 

gefluit op de achtergrond. 

Hoe meer lawaai er is van 
de bewoners,  hoe 

 minder lawaai de vogels maken. Maar ‘s avonds 
komen ze weer tot leven. Het is ook dagelijks het 

onderwerp van de dag bij de bewoners. Aan eten is ook 

geen gebrek. Ze zouden hen al hun brood geven. Na een 
poosje zagen we dat er een manneke teveel in de kooi 

zat. Twee meisjes en twee mannekes dat komt niet goed. 

We moesten ingrijpen. We gaven het vogeltje aan de aller, aller, liefste, mooiste, knapste, schatigste, 
deugenietachtigste bewoner, die er met hart en ziel voor zorgt. Dank u Paul. Dank u Wesley. Dank u Linda. 

Dank u Annelies.  

Film  
Af en toe wordt er eens 

een film vertoond in onze 

livings. Zo ook de film 

‘hoop doet leven’, het 

levensverhaal van Arthur 

Blanckaert.  

Wie van ons kent Will Tura 

niet? Op 2 augustus 1940 
te  Veurne  ziet 

 Arthur  
Blanckaert het levenslicht  

in het gezin van 5 kinderen. Hij werd als het ware geboren met het muzikale gen. Hij leerde gitaar, 

accordeon en piano spelen. In 1957 tekende hij zijn eerste plantencontract en in 1962 werd de hit “Eenzaam 

Zonder jou” geboren. In 1993 werd hij gevraagd om 2 liederen te zingen op de begrafenis van koning  

Boudewijn. Zo betuigde hij met het lied “Hoop doet leven” eer aan deze geliefde koning. Ondertussen heeft 

Will al meer dan 500 liederen en 100 nummer 1 hits. Hij werd ondertussen onderscheiden met verschillende 
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eretekens. Met deze film werd zijn 60 jarige carrière in de bloempjes gezet. Het werd een mooie hommage 

aan de Keizer van het Vlaamse lied. Onze bewoners genoten van heel wat gekende liederen bij een 

verkoelend glaasje en een lekker chipje.   
  

Muziek  
  

Muziek kan heel wat gevoelens 

oproepen. Het brengt 

herinneringen naar boven of kan er 

voor zorgen dat we ambiance 

brengen op de afdelingen. Corona 

of niet. We bleven ervoor zorgen 

dat er muziek te horen was. Overal 

gingen er op regelmatige basis  

zangstondes door of werden er verzoekplaatjes gedraaid. En muzikaal talent Katrien kwam weer in ons 

midden.   

Muziek is een universele taal. Een bepaald muziekstuk of melodie wekt op veel plaatsen in de wereld dezelfde 

emoties op. Bv. In een film gaat men bepaalde muziek gaan inzetten om een bepaalde stemming te proberen 

op wekken.  

Toch hebben we elk onze eigen muzikale identiteit. Deze ontstaat reeds voor de geboorte en is voortdurend 

in verandering. We hebben universele klanken die we herkennen zoals de ademhaling, hartslag. Maar ook 

zeer eigen omgevingsgeluiden zoals de stem van je moeder/vader, de klank van 

de kerkklok waar iemand opgroeide, muziek waar de ouders naar luisterden, de 

vriendengroep waarmee men optrok, … de manier hoe we communiceerden in 

ons gezin, …   

Dit heeft invloed wanneer we muziek opzetten. Iedereen linkt de klanken die hij 

hoort aan zijn muzikale identiteit. Meerdere 

studies bewezen dat de muziek uit onze jeugd  

vaak het langst blijft hangen wanneer ons geheugen achteruitgaat.  Om 

positieve effecten met muziek te bereiken is het dus belangrijk om onze 

lievelingsmuziek te achterhalen. We kunnen dit doen door deze te bevragen 

of wanneer men zich niet meer kan uitdrukken in woorden, goed te 

observeren hoe iemand reageert op de muziek. (vb. mee tikken met voet of 

hand, de blik, …)  

Mijn lievelingsmuziek is dus niet altijd jouw lievelingsmuziek …   

 
  
  

De Nocker Odette  

Odette werd geboren in Gent op 4 maart 1929. Ze werkte eerst als 

bediende en daarna als secretaresse voor stad Gent. Dit voor de 

technische dienst van de schoolgebouwen voor een afdeling van het 

ministerie Gent. Toen ze 28 jaar was, stapte Odette in het 

huwelijksbootje en verhuisde naar Gentbrugge. Ze kregen een dochter 

en gingen met het gezin veel op reis. Dit betekende heel veel voor haar. 

In het weekend ging haar man naar het paardenrennen. Odette ging mee 

NIEUWE BEWONERS 
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op verplaatsing maar trok dan de stad in tot het paardenrennen gedaan was. Nu is Odette al even 

weduwe maar haar man zit nog diep in haar hart. Ze is heel gelukkig geweest. Hier wensen  

   we je dan ook zeker een verder gelukkig leven. Welkom op de afdeling  

Centrum!  

  

Van Geert Georgetta  

Georgette werd geboren in Aalst in 1927. Ze was het eerste meisje na 5 broers. 

Daardoor kwam er veel op haar schouders  terecht. Toen ze  14 was werkte ze 

in een fabriek waar ze ‘begodiekes’ maakten. Ze leerde haar man kennen waar 

ze samen een likeurstokerij mee begon. Hij is vroeg gestorven maar heeft haar 

genoeg nagelaten. Ze kregen geen kinderen. Georgette genoot ervan om zelf 

met haar auto overal naartoe te rijden. Welkom Georgette op afdeling 

Centrum!  

  
  

De Maesschalck Simone  

Simone is geboren en getogen in Gentbrugge. Ze groeide op met haar zus 

Irène, met wie ze een goede band heeft. Simone ging naar de lagere school in 

de Gestichtstraat. Nadien heeft zij altijd gewerkt als huisvrouw. Ze hield van 

naaien, breien en TV kijken. Simone heeft altijd vogels gehad.  Hier in Ter 

Hovingen zit ze graag rustig op haar kamer. Drukke activiteiten zijn niks voor 

haar, al kan ze wel genieten van gezelschap. Ze gaat ook graag mee naar de 

mis. Welkom op Moscou, Simone!  

  

Van der Beken André  

André is geboren in Parijs in 1945. Zijn moeder was Duits, zijn 

papa een Vlaming. Ze leerden elkaar kennen tijdens de oorlog. 

Nadien zijn ze naar Gent gekomen. Zijn vader had daar een 

carrosserie. André had nog twee zussen en één halfzus. Hijzelf was 

de oudste. André ging naar de Broederschool van het 1ste tot het 

6de leerjaar. Daarna volgde hij vier jaar middelbaar. Van zijn 16 tot 

zijn 23 ging hij naar school om te leren voor handelsboekhouder. Hij 

heeft ongeveer 20 jaar samen met zijn vader de  

  

zaak opengehouden in Gentbrugge. Rond zijn 24ste is hij getrouwd. Samen 

met zijn vrouw kreeg hij een dochter en een zoon. André heeft 20 jaar lang 

gevoetbald en tafeltennis gespeeld.  Zwemmen kon hij ook heel goed: tot 

wel 15 kilometer! Hij is veel op reis geweest in Europa: Joegoslavië, Italië, 

Duitsland,… De laatste jaren speelde André vaak biljart met verschillende 
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vrienden in een dienstencentrum. Hier in Ter Hovingen is hij dus altijd te 

vinden voor medebewoners die dit ook willen doen.  

Van Moerkercke Lucienne  

Op 3 juni 1926 werd Lucienne Van Moerkercke geboren te Gent. Ze 

had 1 zus. Haar moeder hield een gazettenwinkel open en haar vader 

was postbode. Zelf kreeg Lulu 1 zoon, Frank. Hij huwde met Milène en 

samen kregen ze een dochter; Florence. Florence huwde Bob. Zij 

zorgden op hun beurt voor 2 achterkleinkinderen; Fré (6jaar) en Gust 

(5jaar). Lulu’s grote passie was de opera. Ze kent er echt veel van. Samen 

met Gentse operadiva; Vina Bovy ging ze geregeld naar de grote opera. 

Daarnaast ging ze graag en geregeld op reis naar de bergen. Wanneer ze naar 

Italië ging,  bezocht ze steevast de opera in Verona. Lulu verblijft op de afdeling 

Moscou.  

  

Verloove Aurora  

Aurore is geboren in Gent op 30/05/1938.  Ze is getrouwd in 1958 en heeft 

2 zonen; Werner en Walter. Vroeger ging ze graag naar het toneel en de 

opera.  Ze ging ook vaak met Lizette naar de stad. Lizette woont ook bij 

ons op Moscou. Ze brengen elkaar hier ook vaak een bezoekje.  

  

Thienpont Armand  

Armand is geboren op  7/9/1931.  Hij heeft altijd in Gentbrugge 

gewoond. Hij is getrouwd en heeft 2 dochters en een zoon. Zij zorgden 

voor 4 kleinkindereren en 4 achterkleinkinderen. Armand was technisch 

tekenaar. Hij kon vroeger genieten van het luisteren naar jazz. Hij speelde 

zelf bariton in de harmonie van Gentbrugge. Armand speelde op de Kouter 

in Gent en op kerkpleinen. Hij ging graag biljarten en was kunstschilder. 

Armand ging graag wandelen in de natuur en ging geregeld naar de 

Ardennen. Hij kent  veel van planten en vogels. Hij had thuis een grote moestuin.  

Hij was altijd een fitte en gezonde man. Welkom op de afdeling Centrum.  
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Wydhooge Marie-José  

Marie-José wordt in oktober 93 jaar. Ze woont al bijna haar hele leven 

in Gentbrugge. Na de oorlog is ze beginnen werken als zoomster (naaister) 

waar ze ook haar man heeft leren kennen. Haar man François heeft ook in 

Ter Hovingen gewoond. Ze heeft veel moeten doorstaan om haar 

kinderwens waar te maken, het was een mirakel voor haar wanneer haar 

dochtertje op de wereld kwam. Zij betekent dan ook heel veel voor haar. 

Haar kleindochter Kimberly werkt hier ook bij ons als vrijwilligster. Marie 

José kijkt graag televisie en staat altijd open voor een babbel. Welkom!  

Claeys Gabriëlle  

Gaby is geboren in Zwijnaarde op 5/07/1929. Ze was enig kind. Tot 

haar 9 jaar ging ze naar school in Zwijnaarde, vervolgens is ze in De Pinte 

gaan wonen. Daar ging ze naar school gegaan tot haar 13de. Het lager 

middelbaar deed Gaby in Deinze, waarna ze 2 jaar naar de 

Handelsschool in Gent ging. Daarna kon Gaby aan het werk als bediende 

bij een deurwaarder. Op haar 25ste is ze getrouwd. Gaby en haar man 

kregen vier kinderen: twee jongens en twee meisjes. Gaby werkte 

voornamelijk als huisvrouw en nam de zorg voor de kinderen op. Ze gingen niet zo vaak weg. Ze 

omschrijft zichzelf als  een huismus. Naaien en breien deed ze heel veel; vooral truien voor de 

kinderen. Ze is nog in een vrouwenclub geweest waar regelmatig een aantal cursussen 

georganiseerd werden: naaien, koken,… Hier in Ter Hovingen voelt Gaby zich goed. Ze houdt van 

gezelschap maar zit ook graag rustig op haar kamer in de zetel. Ze houdt 

wel van een babbeltje met haar buurvrouw Marie of met iemand van het 

personeel.  

Vervust Marcel  

Marcel Vervurst is geboren op 27/01/1929. Toe hij 11 jaar was brak de 

oorlog uit en bak er een moeilijke tijd aan. Op tweede paasdag werd de 

wijk waar hij woonde gebombardeerd en met de grond gelijk gemaakt. 

Uiteindelijk verhuisde het gezin naar Hansbeke. Tijdens deze 

oorlogsperiode deelde hij telegrammen rond. Pas na de bevrijding keerden 

ze terug naar Ledeberg waar Marcel postbode werd. Dit deed hij 30 jaar 

lang in Gentbrugge, veel mensen zullen hem dus misschien kennen als  

  

‘meneer de facteur’. Hij huwde en kreeg  twee kinderen; Brenda en Guido. 

Brenda kreeg nog een dochter Jessica. Marcel houdt van wandelen en 

tuinieren. Hij is heel sociaal en houdt van een babbel.   



14  

  

De Cremer Godelieve  

Godelieve is bij ons komen wonen op 12 november. Ze verblijft op de afdeling 

Koningsdonk. Iedereen noemt haar Lieve, ze heeft dit het liefste. Ze is 

opgegroeid in Geraardsbergen. Lieve studeerde verpleegkunde aan het Sint- 

Geertrui Instituut te Gent. Later vond ze werk in het UZ gent, op de afdeling 

nefrologie. Daar heeft ze heel graag gewerkt. Het was echt een roeping zoals 

ze zelf zegt. Toen Lieve trouwde verhuisde ze naar  

Gentbrugge. Even later kregen ze een zoon, Johan. Hij is eveneens  

  

verpleger. De appel valt dus niet ver van de boom. Mevrouw geniet ervan om op haar kamer tot 

rust te komen. Ze verdiept zich dan in het oplossen van kruiswoordraadsels. Ze was lid van de 

KAV, daar deed ze mee aan de daguitstappen, waar ze enorm van genoot. Welkom Lieve.  

  

Van Den Bossche Christiana  

Christiana is geboren op 28 oktober 1933. Ze is samen met haar zus 

opgegroeid in St. Martens-Lierde. Zij deed bureauwerk tot ze haar eerste 

kind kreeg. Het gezin verhuisde toen haar man, Gilbert De Geeter,  in Gent 

werk had. In Gentbruggekouter hebben ze een huis gebouwd. Daar  

woonden ze samen met hun 2 dochters. Ze gingen soms wel eens op reis, 

o.a. naar Frankrijk, Duitsland en Italië. Chritiana zit graag op de kamer en 

leest er de krant. Af en toe geniet ze ook van een activiteit op Het Arsenaal  

waar ze verblijft sinds 4 augustus 2020.  

  

Jacqueline De Corte  

Jacqueline zag het levenslicht te Merelbeke op 1 januari 1938. Ze 

groeide op in een gezin met 4 kinderen. In het jaar 1959 trouwde ze met 

Robert Hofman (overleden 12 juli 2013). Samen kregen ze 8 kinderen. Er 

volgden nog 14 kleinkinderen en 1 achterkleinkind. Voor hen staat ze altijd 

klaar. Haar huishouden deed ze met hart en ziel en koken kon ze als de 

beste. Voor hobby’s schoot weinig tijd over maar breien, naaien en haken 

deed ze graag en later af en toe een danske placeren in ‘De Parasol’. Sinds 

23 juni  verblijft ze op de afdeling centrum waar ze kan genieten van een rustige 

oude dag.   
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Van Severen Elvire  

Elvire is geboren in Gent samen met nog 2 broers en 2 zussen. Waarvan 

enkel Lucienne nog in leven is en hier verblijft. Op 15-jarige leeftijd leerde 

ze Charel kennen die in haar straat woonde. Ze trouwden toen ze 22 jaar 

was. Ze kregen samen 4 kinderen. Elvire werkte als bediende in de keuken 

en Charel als bediende aan de stad Gent. Samen gingen ze soms naar de 

cinema, maar dit was beperkt, omdat de kinderen veel tijd in beslag 

namen.  

Elvire heeft nog 5 jaar bij Sabine gewoond en is daarna naar Ter Hovingen  

  

verhuisd. Welkom Elvire!   

  

Delbecq Madeleine   

Mevrouw is bij ons gekomen op 28 augustus op de afdeling 

Koningsdonk. Ze zag het levenslicht op 19 oktober 1930. Ze groeide op 

in Merelbeke en verhuisde later naar Gent. Tijdens de schoolperiode zat 

Madeleine op een katholieke school, waar ze de richting kleding volgde. 

Later huwde ze met Julien Smet. Ze werkte een poos als café uitbaatster, 

totdat er kinderen kwamen. Samen kregen ze er twee. Vanaf dan bleef 

Madeleine thuis. Ze vertoeft graag in het gezelschap van anderen.   

   Welkom op onze afdeling Madeleine.  

  

  

 

 Wist je dat?    

Angèle Ogiers bij ons op de afdeling Moscou woont? Ze haalde de pers met een zeer bijzondere prestatie. 

Het artikel kan je hieronder lezen.  
  

  
  

  

  

  WEETJES 
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Wist je dat?  
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Op 29 juli werd Kamiel geboren, 

zoontje van Eline D’Hondt 

(verpleegkundige afdeling 

Moscou, Kleinzoon van Karin 

Weytens (verpleegkundige 

afdeling Arsenaal) en 

achterkleinzoon van Annette 

Van Maerhem (bewoonster van 

afdeling Moscou).   
  

Van harte proficiat!  

    
  
  

  
Wist je dat?  

  

Er komen 9 bijkomende digiboxen met ‘Play Sports’ in de 

gemeenschappelijke ruimtes. Zo kunnen alle voetbalmatchen, 

koersen,… bekeken worden. We weten nog niet precies 

wanneer deze zullen geïnstalleerd worden.  
  

  
Wist je dat?  
  

We nog steeds geen activiteiten in de cafetaria laten doorgaan? We kiezen ervoor om onze afdelingen 

gescheiden te houden zolang Corona een bedreiging vormt.  

Dat houdt ons niet tegen om te zorgen voor een mooi aanbod. Naast de vele activiteiten die zoals 

gewoonlijk doorgaan, hebben we nog wat extra’s in petto. Zo gaat er op 8 oktober een grote wafelenbak 

door voor alle afdelingen. (dankzij Marc, zoon van Jeanne Rooseleir).   

Doordat ons mosselfestijn dit jaar niet kan doorgaan, zorgen we ervoor dat elke afdeling kan genieten van 

een heerlijk dessertenbuffet, in de loop van de maand oktober.   

27, 28 en 29 oktober vindt onze kledingverkoop plaats, zij het een beetje anders dit jaar. Zo gaat er geen 

modeshow door en krijgt elke afdeling 1 dag om te gaan shoppen; Moscou op dinsdag, Arsenaal op 

woensdag en Centrum op donderdag.  

Daarnaast zal er op elke afdeling een optreden plaatsvinden in de maand november, en komt stal Deyaert 

op bezoek met hun knuffelbare aaidieren.   

Ook de QualiTy-time wordt heropgestart, dit op Coronaproof-wijze. Concreet zullen het kleinere groepen 

zijn, zonder familie. Meer nieuws ontvangen jullie binnenkort per brief.  
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   OVERLEDEN BEWONERS  

  

    

Wij nemen afscheid van onze dierbare bewoners.  
Mogen ze rusten in vrede.   
  

Centrum  

Dhr. D’Hondt Marc, overleden op 20 juni 2020.  

Mevr. Persyn Marie, overleden op 20 juni 2020.  

Mevr. Vanderghote Annie, overleden op 26 juni 2020.  

Mevr. De Schepper Denise, overleden op 3 juli 2020.  

Mevr. Larno Gabrielle, overleden op 17 juli 2020.  

Mevr. Jackson Christiana, overleden op 2 september 2020.  

  
  

Moscou  

Dhr. Loquet Eric, overleden op 17 juni 2020.  

Mevr. Verbanck Marie, overleden op 7 juli 2020.  

Mevr. De Witte Mariette, overleden op 15 juli 2020.  

  
  

Arsenaal  

Dhr. Van Garsse Joseph, overleden op 19 juli 2020.  

Mevr. De Meester Georgina, overleden op 27 juli 2020.  

Mevr. De Wilde Andrea, overleden op 11 augustus 2020.  
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  JARIGEN IN OKTOBER  

  
  

    

  

1      

2      

3      

4  Kesteleyn Irena  84  

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19  Raes Doris  89  

  Delbecq Madeleine  90  

20      

21      

22  Uvyn Mariette  89  

23      

24      

25      

26  Van Herpe André  87  

27      

28  Van Den Bossche  

Christiana  

87  

29      

30      

31  Smet Luce  94  

1      

2      

3  Waayeret 

Jacqueline  

89  

4      

5      

6      

7      

8  Wydhooge  Marie-

Josée  

93  

9      

10      

11  Lammens Joannes  91  

  Van Boven Brigitta  84  

12      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19  Van Yper Nicole  84  

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      
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CENTRUM ARSENAAL  
  

  
  

MOSCOU  
   

31  Vispoel Julienne  88  

1  Van Cauwenberghe  

 Hilda  

92  

2  Van Maerhem Annette  76  

3      

4  Van Bever Albertine  89  

5      

6      

7      

8      

9      

10  De Visscher Janine  86  

11  Rasschaert Yvette  74  

12  Goossens Georges  95  

13      

14  Renodeijn Germana  96  

15      

16      

17      

18      

19  Michiels Maria  97  

20      

21      

22  Rooseleir Jeanne  94  

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30  Bollaert Rita  81  

31      
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1      

2      

3      

4  De Lathouwer Hugo  78  

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12  De Cremer Godelieve  81  

13      

14      

15      

16      

17      

18  Depessemier Georgette  90  

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27  Vermassen Etienne  91  

28      

29      

30      

1      

2      

3      

4      

5      

6  Van Ryckeghem  

Jacqueline  

91  

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24  Ottevaere 

Jacqueline  

86  

25      

26      

27      

28      

29      

30  Van Severen Elvire  88  

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18  Dossche Simonne  85  

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25  Dusesoi Marie  94  

26      

27      

28  Lammens Maria  88  

29      

30      
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CENTRUM   
  
  

  
 
 

  
  

  
  

MOSCOU   

  
 
 

  
  
  
  

ARSENAAL   
  

JARIGEN IN NOVEMBER 
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1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9  Tack Joanna  93  

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17  Bracquiné Georgette  87  

18      

19      

20  Wangermee Nadine  87  

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      

31  Hermans Paula  89  

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11  Lammertyn Frieda  68  

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      

31      

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25  Vander Vennet Noëlla  85  

26      

27      

28      

29      

30      

31  De Pauw Martien  89  
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Woordzoeker - 18x18  

  

J  Y  J  N  G  A  Q  P  L  K  K  C  K  A  B  K  U  T  

W  L  T  E  X  M  S  E  J  D  A  A  L  B  I  Q  E  W  

V  U  T  G  L  B  E  M  P  D  W  X  E  U  N  N  H  K  

V  A  V  E  J  L  R  Z  E  P  L  H  I  M  N  H  W  V  

H  R  L  R  R  D  O  D  Q  S  Z  A  T  J  E  H  R  R  

J  F  A  R  E  Z  Z  B  Q  A  X  L  N  A  N  W  T  E  

F  H  A  E  J  D  E  D  V  S  J  L  A  A  A  H  M  F  

U  D  H  B  D  B  N  J  G  Q  N  O  K  I  C  S  N  R  

Y  N  C  M  N  G  K  I  N  S  Q  W  A  K  T  A  J  Q  

    SPELLETJES 

  

  
  

  
  
  

CENTRUM   
  

  
  
  
  

  
MOSCOU   

  
  
  

ARSENAAL   
  

JARIGEN IN DECEMBER 
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O  E  S  E  V  S  R  T  O  H  K  E  V  T  I  J  F  X  

J  O  G  T  A  N  A  R  N  B  R  E  T  K  V  N  H  E  

K  I  E  P  I  A  N  E  J  B  E  N  S  S  I  E  J  S  

P  P  E  E  W  J  S  T  J  W  M  B  F  E  T  G  H  S  

L  R  W  S  C  A  M  N  N  C  O  T  R  H  E  E  Q  O  

D  O  R  W  D  A  A  I  E  P  Z  L  E  F  I  R  Y  Y  

R  H  Y  Y  D  R  A  W  B  C  A  S  H  X  T  L  M  W  

K  C  W  A  V  E  N  E  T  T  N  X  K  B  E  B  U  B  

B  S  P  R  F  B  D  O  W  K  M  H  D  X  N  O  P  Y  

  

BINNENACTIVITEITEN  

  

BLAADJES  

  

HALLOWEEN  

HERFSTVAKANTIE  NAJAAR  NAZOMER  

REGENJAS  ROZENKRANSMAAND  SCHORPIOEN  

SEPTEMBERREGEN  WEEGSCHAAL  WINTERTIJD  

  

  

  

Verbind de spreekwoorden  

  

Je moet geen 

slapende   

honden wakker 

maken  

Als de kat van huis 

is, dansen de 

muizen op tafel  

Men moet een gegeven 

paard niet in de bek kijken  

Het Trojaanse paard    

binnenhalen  

Blaffende honden bijten    

niet  

Het paard achter de 

  wagen spannen  

Een vogel voor de kat    

Een vos 

verliest wel 

zijn   haren 

moet je niet al te kritisch  
zijn   
  

  Jezelf een ramp op de hals  
halen   

  Je moet niet praten over  
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maar niet zijn streken  

Een wolf in schaapskleren    

Zijn schaapjes op het   droge 

hebben  

  
  
  
  
  

Als je een cadeautje krijgt, problemen 

als die er nog niet zijn.  

  

Iemand kan heel 

bedreigend en boos doen, 

maar doet daarna meestal 

niets vervelends.  
  
Mensen veranderen 

zelden echt  

Een hulpeloos slachtoffer, 

dat niet meer te redden is  

Iets verkeerd aanpakken  

Als de ouders er niet zijn, 

kunnen de kinderen hun  

gang gaan  
  
De zaken op orde hebben   
  

Een gevaarlijk iemand die 

zich als onschadelijk 

voordoet  
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29  

  

  
  

  VERHAAL  

  

Wat andere mensen vinden - Een  

grappig volksverhaal over hoe iedereen altijd wel kritiek heeft  

Er was eens een boer die met zijn zoon op weg was naar de markt 

om zijn ezel te verkopen. Hij had het dier in de kruiwagen gezet 

zodat hij niet moe en uitgeput op de markt aan zou komen. Zo 

duwden vader en zoon de kruiwagen langs de weg voort. Toen de 

mensen dat zagen riepen ze: "Die man is gek! Wie heeft ooit gezien 

dat iemand een ezel naar de markt brengt in een kruiwagen?"  

  

De arme boer raakte van streek, want hoe verder hij kwam hoe harder 

er werd geroepen en hoe meer de mensen over hem roddelden.  

  

Ze kwamen langs de smid die spottend riep: "Wil je misschien beslagen worden? Je doet toch het werk dat 

de ezel behoort te doen?" Dat was de druppel die de emmer deed overlopen. De boer hield stil, tilde zijn 

ezel uit de kruiwagen en klom op zijn rug, terwijl zijn zoontje hem lopend volgde.  

  

Maar dat maakte de zaak nog erger.  

  

Drie vrouwen die van de markt terugkwamen begonnen te roepen: "Wat ben jij gemeen! Zo'n grote 

lomperd als jij gaat op een ezeltje rijden terwijl je kleine zoon achter je aan moet lopen! Schaam je je 

niet?"  

  

De mensen schreeuwden de ene belediging na de andere en scholden de ongelukkige boer uit tot hij van 

de ezel af sprong. Hij wist even niet wat hij moest doen, nam zijn hoed af en krabbelde over zijn 

voorhoofd. "Pfff! Ik had nooit gedacht dat het zo moeilijk zou zijn een ezel naar de markt te brengen," 

mompelde hij.  

  

Toen tilde hij zijn kleine jongen op de ezel en bleef zelf achter het dier lopen. Deze keer begonnen een 

heleboel mannen te protesteren. "Moet je dat zien! Zo'n kereltje prinsheerlijk op de ezel terwijl zijn oude, 

vermoeide vader ernaast kan lopen! Schande!"  

  

Opnieuw hielden vader en zoon stil. Hoe ter wereld konden ze het voor elkaar krijgen dat de mensen hun 

mond hielden? Wel, ten slotte klommen ze allebei op de ezel.  

  

"Wat een harteloos stelletje!" riepen de voorbijgangers. "Twee ruiters op zo'n klein ezel!" Maar nu had de 

boer schoon genoeg van alle opmerkingen. Hij spoorde zijn ezel krachtig aan en riep: "Vort beest! Van nu 
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af aan doe ik de dingen op mijn manier en het kan me geen klap meer schelen wat andere mensen ervan 

vinden!"  

  
  
Leraar aan leerling: "Ken jij Frans?" "Ja, meneer, Frans is mijn 

oom." "Nee, dat bedoel ik niet, spreek jij Frans?" "Ja, meneer, 

elke zondag wanneer hij bij ons op bezoek komt." "Nee, dat 

bedoel ik ook niet, versta jij Frans?" "Ja, meneer, maar dan moet 

hij wel Nederlands praten."  
  
  
Ik sta voor een stoplicht. Naast mij staat een andere auto, waarvan de bestuurder zijn 

raampje opendraait. Ik denk: "Die wil me wat vragen", dus draai ik ook het raampje open. 

Vraagt die man: "Heb jij ook een scheetje gelaten?"  
  
  

Een dief komt de slaapkamer van een Hollander binnen en zegt: 'Ik zoek 

naar geld!'. De Hollander springt meteen op en zegt: 'Laten we samen 

zoeken!'  
  

  

  

  

De duizendste bestuurder die op de nieuwe autoweg rijdt, krijgt van de politie duizend 

Euro en een boeket bloemen.  

Dan vragen de agenten: "Wat gaat u met het geld doen?"  

  

  
  

  
  
  

Jantje is in een café met zijn vader. Jantjes vader zegt tegen  
Jantje: 'Zie je die 2 lampen daar hangen? Als je er 4 ziet ben je  
zo dronken als een  aap.' Dan zegt Jantje: 'Maar Pa pa, daar  
hangt maar 1 lamp!'   
  

MOPJES 
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"Om te beginnen: mijn rijbewijs halen."  

De vrouw van de bestuurder zegt: "Let maar niet op 

hem, hij kletst maar wat als hij te veel gedronken heeft, 

zoals nu."  

En dan komt de oude dove grootvader achterin nog even 

op de proppen.  

"Zie je wel," zegt deze, "heb ik niet gezegd: met een 

gestolen auto kom je niet ver."   
  
  



32  

  

  

       
  

    
  

                     
  

           
  

                      


