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Voorwoord
Beste bewoners, familieleden....

Mogen we jullie de beste wensen overbrengen , met vooral een goede gezondheid...veel

vriendschap... liefde en genegenheid voor elkaar.

Dat 2023 een sprankelend jaar mag worden!

Hopelijk krijgen we mooie zonnige dagen overdag in januari met ijskoude nachten, en wie weet zelfs

een vlokje sneeuw?

Onze drie koningen (de wijzen uit het Oosten) herdenken we op 6 januari .

Wat gaan we smullen van worstenbrood en appelbollen op verloren maandag en dit op 9 januari.

De jaarlijkse gedichtendag is op 26 januari. Je kan in deze editie van onze huiskrant genieten van

gedichten geschreven door talent van eigen bodem. Ook wij als redactie zullen voor deze

gelegenheid ons voorwoord al rijmend en dichtend afsluiten:

"Wij wensen je het allerbeste voor het nieuwe jaar:

een jaar waarin al je wensen uit mogen komen

Een jaar nog mooier dan in je dromen,

maar vooral ook een jaar,

waarin je gelukkig mag zijn met elkaar!"

Nieuwsgierig geworden?

Veel leesplezier!

Vanwege de redactie.
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Januari, ook wel: vorstmaand, louwmaand, ijsmaand, wolfsmaand en hardmaand genoemd.

Het is de eerste maand van het jaar en telt 31 dagen.

De maand is vernoemd naar Janus, de Romeinse god van poorten en deuren.

Januari en februari zijn de laatste twee maanden die aan de kalender werden toegevoegd,

aangezien de Romeinen de winter als een maandloze periode zagen.

Sterrenbeelden in januari zijn:

Steenbok (22 december - 19 januari) en Waterman (20 januari - 18 februari).

De dagen lengen 1 uur en drie minuten.
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1 januari: Nieuwjaarsdag

Nieuwjaar is de dag waarop het begin van het nieuwe jaar wordt gevierd. In de westerse wereld is

dit op 1 januari, in andere culturen vaak op andere data. Bij deze viering zijn wederzijdse

gelukwensen en goede voornemens gebruikelijk.

Ook vieren we op 1 januari de Wereldgebedsdag voor de vrede.

6 januari: Driekoningen

H. Melchior, H. Gaspar en H. Balthazar

Op deze dag herdenken we de Bijbelse gebeurtenis van de wijzen die een ster in het oosten zagen

staan en deze volgden naar Bethlehem om Jezus te begroeten als Zoon van God. Als geschenken

hadden ze goud, wierook en mirre mee.
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9 januari: Verloren maandag

Over deze dag bestaan heel wat verhalen en legenden die wellicht een grond van waarheid

bevatten. Eén ervan gaat over de ambtenaren die in de Middeleeuwen op de maandag na de

zondag van driekoningen hun eed alegden. Door de feestelijkheden waarmee zo’n

eedalegging gepaard ging, kwamen de ambtenaren niet meer aan werken toe en was die dag

dus eigenlijk ‘verloren’. Om alles betaalbaar te houden voor de stad, werden er op die dag

worstenbroden en appelbollen geserveerd. Deze traditie is vooral in het Antwerpse bewaard

gebleven.

26 januari: Gedichtendag

Gedichtendag is hét poëziefeest van Nederland en Vlaanderen. Ieder jaar op de laatste

donderdag van januari, staat de poëzie een dag lang in het zonnetje. Dit jaar is het thema ‘

VRIENDSCHAP'’. Verder in het Leesboek staat een uitgebreid artikel hierover.

29 januari: Werelddag voor de Melaatsen

Op de laatste zondag van januari valt de werelddag voor melaatsen. Dan is er ook de

Damiaanactie. Lepra of melaatsheid is een besmettelijke ziekte die kan leiden tot ernstige

verminkingen. Acht miljoen mensen, waaronder een groot aantal kinderen lijden nog aan deze

ziekte en wachten op behandeling. Toch is de kans groot dat lepra snel wordt uitgeroeid...

dankzij wetenschappelijk onderzoek én dankzij giften.

Geen woord zo vrij als vrij
Het weert wat men verbiedt
Smetvrij, vetvrij. Kogelvrij
Maar wat is dan ‘gastvrij’?

(Ontdaan van vreemdelingenwaan?)
En vogelvrij: een doel, een straf?
Of een verzuchting op een graf?
Hier ligt hij: Eindelijk vrij.

Ook in ons huis is er schrijftalent aanwezig. Wegens het grote succes aan inzendingen, worden

er ook in het Leesbook van februari gedichten gepubliceerd.

Geniet van de zelfgeschreven gedichten op de volgende bladzijden!
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• Januari zonder regen is voor de boerenstand een grote
zegen.

• De eerste dagen altegaar bepalen de rest van het jaar.

• Als in januari de vorst niet komen wil, verschijnt hij
stellig in april.

• Wast het graan in januari dan is de zomer in gevaar.

• Op een milde januari volgt vaak een gure lente en een
hete zomer.

• Als het in de vorstmaand mistig is, wordt de lentemaand
heel fris.

• Geeft januari muggenzwerm, dan hoor je in de
oogstmaand licht gekerm.

• Geeft januari een sneeuwtapijt dan zijn we gauw de
winter kwijt.
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BEWONERS
NIEUWS

Zr. Amata 104 jaar

Zr Amata ( Rosalie Vanoppen) zag het levenslicht op 9 januari 1919 in Berbroek , een dorp in Limburg.

Haar moeder huwde een weduwnaar met 8 kinderen, later zouden er nog 4 kinderen volgen.

Zr Amata werd als tweede geboren in dat gezin.

Ze ging tot haar 13e naar school, daarna moest ze op de ouderlijke boerderij gaan werken.

Op haar 28e levensjaar heeft ze deinitief gekozen voor het zusterleven al twijfelde ze heel lang

omdat ze dacht op de boerderij nodig te zijn.

Toen ze 34 jaar was is ze voor verpleging gaan studeren , over deze tijd vertelde ze altijd met zoveel

plezier.

Zr Amata is zelfs hoofdverpleegster geworden op haar 42e en is dan gaan werken in Merksem op de

dienst spoedgevallen als diensthoofd.

Later is ze naar Tongeren verhuisd en werkte daar op de dienst geneeskunde als diensthoofd .

In 2016 is ze dan bij ons komen wonen in" WZC kloosterhof te Berlaar".

Haar ogen gaan een beetje achteruit, haar oren laten het soms al eens afweten....

Haar knieën weigeren soms al eens dienst ...

Maar wat is ze een gelukkige zuster en dat heeft ze allemaal aan Onze Lieve Heer te danken zegt ze.

Zr Amata, een welgemeende dikke proiciat van alle zusters en het voltallige Kloosterhof-team.

Dat er nog vele jaartjes mogen volgen !
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Bewonersnieuws

Zr. LIesbet Eerdekens,
kamer 129 op woongroep

Emmaüs
is zachtjes overleden op

17 december
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Personeelsnieuws

Jelle Sluyts, zorgkundige Weilanden – Wilgenhof,
heeft een andere uitdaging gevonden. Zijn contract
nam een einde op 11 december.

Shine Truong, medewerker onderhoud, heeft het
contract beëindigd. Haar datum uit dienst is 8

januari.

Els Leys, medewerker onderhoud, heeft als gevolg
een contract onbepaalde duur gekregen vanaf 19
december en een jobtimestijging van 25 u/w naar

38 u/w.

Sheije Jaha, medewerker onderhoud, heeft ook een
jobtimestijging van 32,5 u/w naar 38 u/w gekregen

vanaf 19 december.

Patricia Van Parijs, diensthoofd van de keuken, gaat
op welverdiend pensioen. Haar laatste werkdag zal
23 december zijn. Geniet van je welverdiende rust!
Wesley Lammineur zal deze functie vanaf 1 januari
opnemen. Veel succes!
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Driekoningen

Op 6 januari vieren we driekoningen. We vieren dat er drie wijzen of koningen een ster aan het

Oosten zagen verschijnen die de komst van Jezus bekend maakte. Door de ster te volgen kwamen

ze bij het kindje Jezus terecht.

In vele streken gaan de kinderen op die dag van deur tot deur en zingen ze verkleed in de drie

koningen een lied. Meestal krijgen ze na het zingen een snoep of een cent.

Driekoningen, driekoningen

Geef mij een nieuwe hoed

Mijn oude is versleten

Mijn moeder mag het niet weten

Mijn vader heeft het geld op de rooster

geteld.

Destijds maakten minder welgestelde gezinnen van het driekoningenfeest gebruik om met het

zingen extra inkomsten te bekomen. Daarom trok het ganse gezin, vader en moeder inbegrepen,

op ronde. Aan het einde van de tocht mochten ze samenkomen in een herberg waar ze een kop

warme soep kregen. Daar lagen dan, op hoopjes, tweedehandse kledij en huisraad. Vandaar die

‘oude’ hoed in het lied. Maar in de tekst komt ook ‘ons vader heeft het geld op de rooster geteld’

voor. Na het zingen van het driekoningenlied kregen de zangers, naast fruit en snoep, ook

muntstukken. De vader, het gezinshoofd, schudde op het einde alles uit op een rooster. De

snuisterijen bleven op de rooster liggen, de geldstukken vielen erdoorheen. Die telde de vader en

stak hij op zak.

In sommige streken wordt er op die dag driekoningentaart gegeten. Er wordt een boon in de taart

verstopt. Wie het stuk taart heeft met de boon, is de koning van de dag.

Bron: https://zevenneten.be/evenement/driekoningen-zingen/

Pastoraal hoekje
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Inzending Albert Cooreman
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Jarigen januari 2021

Weilanden - Wilgenhof

7 januari: Albert Cooreman 85 jaar.

Bethanië - Emmaus

7 januari: Alice Scheire (Zr. Aleidis) 94 jaar.
9 januari: Rosalie Vanoppen (Zr. Amata) 104 jaar.
10 januari: Andrea Van Loo (Zr. Mariette) 94 jaar.

GAW

14 januari: René Fynaerts 81 jaar.
29 januari: Jos de Backere 90 jaar.

Personeel

3/1: Karoline Verscuren

13/1: Vanessa Van der Kerken

14/1: Nelli Khurshudyan

17/1: Christel Meylemans

19/1: Melanie Vandenzande

20/1: Christine Ingang

23/1: Kim Ploegaerts

25/1: Lies Daneels

26/1: Margot Dethier

28/1: Kelly Claes
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Geboren in januari? Dan bezit je deze 5 geweldige eigenschappen

Ben of ken je iemand die geboren is in de mooie maand januari? Super, want uit de astrologie

blijkt dat ze heel wat geweldige eigenschappen delen. Klinken ze je bekend in de oren?

1. ZE ZIJN DE ALLERBESTE VRIEND(INN)EN

Mensen die in januari geboren zijn, zijn sympathiek, betrouwbaar en staan altijd klaar voor een goed

gesprek. Je kunt 24/7 op hen rekenen, ook wanneer ze de situatie misschien minder aangenaam

vinden. Bovendien zijn ze erg loyaal, wat van hen vrienden voor het leven maakt.

2. ZE GAAN GOEDGEZIND DOOR HET LEVEN

Mensen die geboren zijn in de koude wintermaanden, zijn minder prikkelbaar dan mensen geboren

in andere seizoenen. Ze zijn dikwijls extravert, levendig en zorgen voor de vrolijke noot in het

gesprek.

3. ZE ZIJN HARDE WERKERS EN GEBOREN LEIDERS

Januaribaby’s zijn ambitieus en zelfverzekerd, maar kalm en empathisch tegelijkertijd. Ze hebben

erg veel verantwoordelijkheidszin en zijn in staat om het heft in eigen handen te nemen. Ze houden

net zo lang vol tot ze hun doel hebben bereikt, en dat doen ze meestal met een schitterend

resultaat!

4. ZE ZIJN ERG CREATIEF

Creatiever dan mensen die in andere maanden geboren zijn, zo blijkt uit onderzoek. Die creativiteit

benutten ze niet alleen om iets nieuws te doen of te maken, maar ook om problemen op een goede

manier op te lossen.

5. ZE HEBBEN EEN GEWELDIG GEVOEL VOOR HUMOR

Steenbokken (tot 19 januari) en Watermannen (vanaf 20 januari) zijn vrolijk wanneer anderen vrolijk

zijn. Ze houden ervan om andere mensen te laten lachen en de boel op te leuken met hun grapjes

en onverwachte streken. Dat maakt van hen erg ijne mensen om in de buurt te hebben!
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Goede voornemens

Nu het nieuwe jaar van start is gegaan, hebben veel mensen heel wat doelen voor ogen.

Meer sporten, minder eten of bewuster leven zijn maar enkele voornemens.

Maar hoe kun je goede voornemens volhouden?

Psycholoog en psychotherapeut Michaël Bloemen geeft 8 gouden tips.

8X ZO KUN JE GOEDE VOORNEMENS VOLHOUDEN

KOPPEL JE VOORNEMEN AAN EEN WAARDE DIE VOOR JOU BELANGRIJK IS

Het helpt als je een voornemen kunt linken aan een concreet gedrag.

Zo krijgt je voornemen meer betekenis en is je engagement ook duidelijker.

Dus, wat is de achterliggende waarde van jouw voornemen? Wekelijks gaan joggen link je bijvoorbeeld

aan gezondheid of zelfzorg.

Of elke week een telefoontje doen naar een vriendin hoort bij het belang dat je hecht aan

verbondenheid.

SPREEK JE VOORNEMEN UIT

Onderzoek toont aan dat je wel 80% meer kans hebt om je voornemen vol te houden als je het

uitspreekt.

Deel je voornemen met je partner, familie, vrienden, collega’s en geef hen ook de opdracht om je erop

aan te spreken.

Je verhoogt op deze manier de sociale druk die jou kan helpen als het even moeilijk gaat.

FORMULEER JE VOORNEMEN POSITIEF

Heel wat voornemens staan vol met negatieve woorden: minder, niet, stoppen,…

Daar kan ons brein maar moeilijk mee om. Een positieve formulering geeft je een alternatief voor het

gedrag dat je wil aleren.

Wat wil je wél? Zo kan niet meer snoepen omgezet worden naar vaker gezonde tussendoortjes eten.

En minder tv kijken kan bijvoorbeeld meer tijd maken om te lezen worden.

VOLG JE PLAN ZELF OP

Heel wat mensen maken gebruik van reminders in hun smartphone of post-its op de spiegel om iets

niet te vergeten.

Doe het ook voor je voornemens. Zet een reminder in je agenda of je smartphone met de melding

‘check voornemen 2020’.

Bij iedere reminder kun je jezelf evalueren, jezelf belonen of jezelf opnieuw aanmoedigen.
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Bewoners

nieuws

BRENG JE HINDERNISSEN IN KAART

Een goede voorbereiding is belangrijk. Noteer alle hindernissen die je denkt tegen te komen.

Gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties die jou proberen te weerhouden om voor je doel te

gaan.

Enkele voorbeelden:

• ‘Ik ben te moe om te gaan sporten.’

• ‘Ik heb al zo hard gewerkt vandaag, nu verdien ik wel een stukje taart.’

Sommige hindernissen zijn duidelijk, maar anderen zijn beter verpakt.

Ze lijken helemaal niet verkeerd, maar onderschat ze niet. Ontmasker ze dus op voorhand en probeer

ze op te merken.

MAAK JE VOORNEMEN CONCREET EN WERK ER STAP VOOR STAP AAN

Hoe concreter je voornemen, hoe makkelijker je het kunt volhouden. ‘Meer sporten’ is een heel vaag

voornemen.

Welke sport wil je beoefenen, hoe vaak wil je dat doen en met wie?

Het helpt ook om je voornemen in drie termijnen op te delen: wat doe je binnen 24 uur?

Wat doe je volgende week? Wat wil je volgende maand doen?

Zo voorkom je uitstelgedrag en zet je kleine stappen richting je doel.

VISUALISEER JE VOORNEMEN

Creëer een collage van foto’s, quotes en woorden om je voornemens kracht bij te zetten.

Hang je collage op een plaats waar je vaak bent. Op die manier sta je elke keer terug stil bij je

voornemens.

In het begin zal je het duidelijk zien hangen, op termijn gaat je collage op in het geheel.

Toch zal je brein het onbewust in zich opnemen.

GEEF JEZELF 2 MAANDEN

Een voornemen kan niet plots een gewoonte worden.

Je moet er de tijd voor nemen en in die tijd moet je consequent doen wat je je voornam.

Na 2 maanden, misschien wel vroeger, zal je merken dat het je geen moeite meer kost en dat het

vanzelf gaat.

Accepteer dus dat goede voornemens volhouden meestal

betekent dat je twee maanden door een zure appel moet

bijten.
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Toekomstige activiteiten

Elke maandag is er een kofie moment en gaan we week per week activiteiten, gesprekken, uitstapjes

enz.. plannen en niet meer per maand dus.

Dit moment samen willen we graag benutten om ons oren eens te luisteren te leggen bij jullie.

We willen graag van jullie horen wat jullie de week erop willen doen "een op maat maakt gemaakt

jasje " dit is na de middagmaaltijd.

Elke dinsdag om 12.00 uur is het aperitief in de leefruimtes!

Weilanden - Wilgenhof

° Driekoningen
° Verloren maandag
° Nieuwjaarsreceptie
° Sportuurtje
° Jarigenviering
° Huiskamergesprekken
° Voetbadjes
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Gaw

De wekelijkse activiteiten die op de woongroep worden georganiseerd vind je ook terug op de

witte magneetborden op de gang. Bij vragen of suggesties kan je altijd terecht bij de

medewerkers van het animatieteam. Dit zijn Ines Verhaert, Yorien Van de Vliet, Margot Dethier

en Stefanie Adriaenssens. Voor de bewoners van de GAW bij de woonassistent, Christine

Ingang.

Naast de wekelijkste activiteiten is er iedere dag om 10u30 een eucharistieviering in de kapel.

Allen van harte welkom!

Bethanië - Emmaus

° Driekoningenbingo
° Verloren maandag
° 4/1 Nieuwjaarsreceptie
° Zorgbib
° Sportuurtje
° Het Bolleke
° Jarigenviering
° Huiskamergesprekken
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26 januari gedichtendag in het WZC Kloosterhof!

We leven in tijden van grote verschillen, het eigen gelijk, de een tegen de ander.

Tegelijk is er ook samenhorigheid en zijn er verbindende initiatieven van onder uit, wereldwijd.

Digitaal of op straat, stil of luidkeels, rond grote thema’s of kleinere, lokale projecten.

En dat willen we in de kijker zetten met het thema ‘Vriendschap'.
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Dankwoord van de zusters uit Emmaüs en Bethanië.

Dank aan de directie en medewerkers

Dank aan alle helpers vandaag

Waar komen ze allen vandaan

Het zijn lieve mensen die hun hart voor anderen open gaan.

Ann en Katrien als onze verantwoordelijken op de 1ste rij

nog anderen staan hen bij.

Generaal en kapitein,

dat moeten Jan en Stef zijn.

Wij zijn blij met dat jonge volk dat zoveel kan

en de helpers dan.

Maar onze voorgangers in viering en gebed

mogen dankbaar in de bloemekes worden gezet.

Wij willen niemand onze dan onthouden en voor allen de handen vouwen.

Opdat Jezus alle en uw gezin mag zegenen

zodat je volgend jaar ok weer alles kunt regelen.

Hoe zouden wij zijn zonder jullie dienende handen en ooit

daarboven wel eens belanden.

Wij allen die van uw gunste mogen genieten

willen jullie een groot applaus aanbieden.

Dank, dank en tot volgende keer!
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Men verwacht zo veel van mij
prestaties bij de vleet.

Zo ontzettend veel, dat ik
het soms echt niet meer weet.
Dan probeer ik los te laten

denk er het mijne van.
Laat mij gewoon mijn best doen.

Da’s echt alles wat ik kan.

‘k Verlang zo naar wat warmte,
naar de zomer op mijn huid,

met verse bloemen in mijn neus,
een plek zonder geluid,

alwaar ik stil kan dromen,
ongestoord en zonder druk,
genietend van al ’t kleine,
van dat handjevol geluk.

Ingezonden door Kristin.



23



24



25

Inzending Zr.Godelieve
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VVoorbije activitoorbije activiteiteitenen

Glaasje cava na de
adventsbezinning

Crea voor de kerstmarkt
op weilanden/wilgenhof

Dit is maar een deeltje
van alle foto's die
genomen werden, kom
zeker langs op onze
maandelijkse
fotonamiddag om de rest
van de foto's te zien!
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De wekelijkse beweeguurtjes met nadien
een verfrissend drankje in café Amuse

Enkele studenten van de middelbare
school kwamen langs voor een gesprek
rond kerst & nieuwjaar hoe het vroeger
was
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Optreden Hilde in café Amuse

Modeshow in café Amuse

Groentjes snijden
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Livestream op groot scherm met
liedjes van Conny Vandenbos

Supporteren voor de rode
duivels met een lekkere
hamburger of hotdog erbij!
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Een ijne editie van onze
kerstmarkt. Bedankt aan iedereen
die samen met ons de kerstsfeer
kwam opsnuiven en ook nog eens
duizend maal dank aan alle
helpende handen!
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Gezellige wandelnamiddagen in de
Averegten en nadien opwarmen
met een drankje erbij
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Sinterklaas en zijn pieten kwamen
langs, dit jaar alleen maar brave
bewoners in Kloosterhof!
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Voor de durvers: ijsberen!

Krijg jij maar niet genoeg van de koude?

Trotseer jij met gemak deze vriestemperaturen?

Dan is het misschien een goed idee om je winterse enthousiasme naar een hoger niveau te tillen.

De winter – en zeker januari – is traditioneel ook de periode bij uitstek voor… ijsberen.

Je kent ze wel, de durvers die zich hartje winter in de koude zee of andere plassen storten.

Goed gek, denken we weleens. Maar zo gek is ijsberen helemaal niet. Meer nog: het is zelfs erg

gezond, zeggen specialisten.

IJSBEREN, GEZONDER DAN JE DENKT

Je zou het niet meteen denken wanneer je de enthousiaste ijsberen,

in zwembroek in het koude water ziet duiken,

maar het heeft heel wat voordelen voor je gezondheid:

• Je bouwt een natuurlijke weerstand op tegen koude en winterkwaaltjes.

• Het versterkt de ademhaling en de bloedsomloop.

• Bewegen in het water heeft een ontspannend effect.

• Regelmatig zwemmen (in koud water) remt volgens onderzoek in zekere mate het

verouderingsproces af.

En daar worden we helemaal enthousiast van, niet?
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Train je hersenen!!
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Bronnen:
Senniorennet.be
Wikipedia online encyclopedie
LachJeKrom.com
Magictimes.webs.com
Lecavzw.be
beleven.org
Kids-n-fun.nl
Fijnedagvan.nl

Pixabay.com

Pinterest.com
Beleven.org

Verantwoordelijke uitgever:

Ilse Prims: Campusdirecteur

WZC Kloosterhof

Groep van assistentiewoningen Solleveld

Sollevelden 5a

2590 Berlaar


