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VOORWOORD
Beste bewoners, beste familie en mantelzorgers,
Voor één keertje ben ik eens heel stipt mijn beloften
nagekomen: Ik had jullie lawaai, stof en gedender beloofd.
En … dat is er ook gekomen.
Intussen zijn de werken begonnen op de gelijkvloerse
verdieping en op de eerste verdieping. En wat nog meer is:
Ze liggen ook nog eens op schema. Dat heeft niet alleen te
maken met een erg goede werfopvolging, zowel door de
aannemer als door Patrick en Kurt, onze Integro collega’s van
de facilitaire directie. Maar dat ligt ook aan de toewijding en
het enthousiasme waarmee onze eigen Frank en Michel erin
gevlogen zijn. Het is dankzij de handigheid, de ervaring en de
onmetelijke goesting van deze doe-het-allemaal-zelvers dat
we dit kunnen doen. Zij kennen het huis. En wat nog
belangrijker is: Ze drukken de aannemerskosten.
Kom je hen tegen in de gang of op de werf: Geef ze een
complimentje, een glimlach of een dikke knuffel. Ze
verdienen het.
Terwijl ik dit schrijf, zijn de muren uitgebroken, zijn de
nutsleidingen (elektriciteit, waterleiding, afvoer, belalarmen,
branddetectie, …) allemaal netjes voorbereid en zijn ook de
metalen steunbalken al gezet. Volgende week worden die
steunbalken en de betonnen sokkels afgekast en kan even
daarna de stukadoor komen.
Het was voor onze aannemer en ook voor Patrick, de facilitair
directeur wel even wennen. Want het was de eerste keer in
heel hun loopbaan dat ze bij het wekelijkse werfoverleg ook
3 à 4 geïnteresseerde bewoners aan de tafel hadden: Edith,
Jan en Germaine laten zich niet onbetuigd.
Intussen zijn ook de keuzes gemaakt voor de kleuren van de
keukenblokken en van het vinyl.
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En heb ik aan de instructeur bij wie ik een opleiding lassen
volg, gevraagd of ik de onderstellen van de afwasmachines
mag maken als eindwerk. En dat mag. Dus ook ik mag straks
een bescheiden bijdrage leveren.
Het is nog even doorbijten, een beetje kamperen. Maar we zijn
ervan overtuigd dat we een flinke stap vooruit zullen zetten
zodra de werken klaar zijn. Intussen wil ik jullie ook bedanken
voor de opoffering en het doorstaan van alle ongemakken.
Vriendelijke groet,
Ronnie Leeters
Campusdirecteur
Eindelijk, de lentemaand is weer aangebroken. Laten we hopen
dat de lente ons ook echte lente brengt, want dat hebben we
met z'n allen hard nodig. Gelukkig zijn er ook wat
'Coronaversoepelingen' aangekondigd en gekomen. Ook
schieten de werkzaamheden op verdiep 0 en 1 goed op en
kunnen we genieten van de mooie en goeie dingen die op ons
afkomen.
Maar hoe zit het met onszelf? Werken we daar nog steeds aan
om het leven voor degenen die rondom ons zijn aangenaam te
maken? Een van de muurschilderingen op verdiep 1 is een
mooie spreuk:
"Geluk is ... houden van wat je hebt ..."
Het is heel goed om hier regelmatig aan herinnert te worden.
Misschien hebben we niet zoveel meer, maar we kunnen wel
veel waard zijn voor elkaar. Dat leren we ook uit Gods Woord.
"Laat ieder van ons zich richten op het belang van de ander, op
wat goed en opbouwend voor hem is." Romeinen 15 vers 2
Jan Wijman
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Boven alle tijden
God van alle eeuwen
de tijden en het kleinste uur
U overschrijdt alle grenzen
en verbreekt de sterkste muur.
U bent groter dan ons denken
liefdevoller dan ons hart
schoner dan de mooiste bloem
U hebt wonderbare kracht.
U bent in geen woorden te vangen
geen pen kan beschrijven wie U bent
er is geen mens op heel de wereld
die U niet ten diepste kent.
Uw liefde is groot voor al Uw kinderen
U hebt ons immers zelf geschapen
niets kan ons van U scheiden
U zult ons nooit verlaten.
U bent louter Liefde
sterker dan het grootste kwaad
de dood heeft U zijn macht ontnomen
U die onze wereld draagt.
U bent God en onze Vader
U werd mens zoals wij
U staat boven alle tijden
zo ver weg
toch zo dichtbij!

Cobi van der Hoeven
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ONZE
JARIGEN
JARIGEN IN MAART 2022
05 mrt.: Gliosci Carmelinda k. 123
07 mrt.: Castronovo Rosolino k. 126
09 mrt.: Derlas Helgard k. 121
12 mrt.: Owsik Tamara k. 221
14 mrt.: Kerkhofs José k. 016
14 mrt.: Bisztranin Manja k. 103
27 mrt.: Schrevens Yvonne k. 217
28 mrt.: Paulissen Celestine k. 026
29 mrt.: Janssen Lisa k.115
30 mrt.: Engelen Gaby k. 211
31 mrt.: Cosemans Maria k. 108
De allerbeste gelukwensen !!!
Personeel:
02 mrt.: Alexandridis Melanie
07 mrt.: Dresen Guy
07 mrt.: Lumesa Konde Nicole
16 mrt.: Fouwé Carl
22 mrt.: Grispen Lea
24 mrt.: Evens Ruth
26 mrt.: Engin Eminé
31 mrt.: Epding Ellen
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PASTORAA
ASTORAAT
TJE

Het gebeurde nu dat de bedelaar stierf en door de engelen in
de schoot van Abraham gedragen werd. En ook de rijke man
stierf en werd begraven.
Lukas 16 vers 22 en 23
De Here Jezus vertelde de mensen eens het verhaal van beide
mannen. De één was rijk, de ander arm en ziek. Deze laatste
heette Lazarus; dat betekent: 'God is mijn helper'. Beiden
stierven.
In het vervolg van het verhaal schuift de Here Jezus het gordijn
tussen het nu en het hiernamaals een beetje aan de kant. De
luisteraars hoorden dat de beide mannen zich op twee totaal
verschillende plaatsen bevonden. De rijke was in de plaats van
de kwelling; Lazarus was in de directe nabijheid van Abraham,
bij een feestmaaltijd.
De Here Jezus wilde daardoor niet alleen maar hun
nieuwsgierigheid bevredigen. Hij wilde hen en ons
waarschuwen. Duidelijk is, dat in dit leven wordt bepaald waar
we ná dit leven zijn.
Waarom noemt de Bijbel alleen Lazarus? En waarom blijft de
rijke naamloos? De Here Jezus kende Lazarus. Zijn naam stond
daarom in de hemel opgeschreven. Op aarde was hij arm, maar
in Gods ogen was hij schatrijk!

7

8

De winter is de meest aangewezen periode om de vogels in
je tuin te voederen. Insecten verdwijnen onder de grond.
Bessen zijn geplukt. Regen en sneeuw maken het moeilijk om
zaden te vinden. Ook zijn de dagen korter en is er dus
minder tijd om voedsel te zoeken. Onze tuinvrienden vinden
veel minder voedsel, terwijl ze nu juist extra veel energie
nodig hebben om hun lichaamstemperatuur op peil te
houden. Van december tot april voorzie je vetrijke producten:
vetbollen, pindaslingers/kaas, halve kokosnoten …
5 tips om vogels te voederen
1. Schud je tafellaken het hele jaar uit in de tuin.
2. Voederen kan het hele jaar door, maar vooral als het
vriest en/of sneeuwt.
3. Voeder niet teveel tegelijk en liefst 's ochtends en tegen
het einde van de middag. Na een lange, koude nacht
hebben vogels behoefte aan een stevig ontbijt en tegen
de avond eten ze om de nacht door te komen. Strooi niet
te veel; dat kan muizen en ratten aantrekken.
4. Geef geen voedsel waarin zout is verwerkt. In de kaas en
het brood dat je strooit zit voldoende zout. Geef vogels
geen margarine of boter, dat werkt laxerend.
5. Voedsel dat makkelijk bevriest, zoals appels, voeder je
best als geheel en niet in kleine stukjes.
(bron: wzc Home Sint-Fransciscus, januari 2020)
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ACTIVITEITEN MAART
DINSDAG 1: COMPLIMENTENDAG
10.00 Koken in de Olea
14.15 Sjoelen
14.30 Rad van fortuin
WOENSDAG 2:
10.15 Bij Jos op de koffie
15.00 Reuze ganzenbord
DONDERDAG 3:
14.30 Kubbspel
VRIJDAG 4:
10.15 G-karate
MAANDAG 7:
10.15 Kienen
14.30 Taartspel
DINSDAG 8:
10.15 Opwekkingsliederen
14.30 Turnen met de kiné
WOENSDAG 9: PLANT EEN BLOEM-DAG
10.15 Bij Jos op de koffie
14.30 Crea met Kathy
DONDERDAG 10:
14.00 Wafelbak in de cafetaria
VRIJDAG 11:
10.30 Rummikub
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ACTIVITEITEN MAART
MAANDAG 14:
10.15 Kienen
14.30 Herinneringshuis
DINSDAG 15:
10.00 Koken in de Olea
10.15 Klassieke muziek met koffie-uurtje
14.30 Hoger-lager
WOENSDAG 16:
10.15 Bij Jos op de koffie
15.00 Spelnamiddag
DONDERDAG 17:
10.00 Kookvoormiddag met 6 bewoners
14.00 Liandora nachtmode
VRIJDAG 18:
10.15 G-karate
MAANDAG 21: LENTE BEGINT
10.15 Kienen
14.00 Lenteshow
DINSDAG 22:
10.15 Opwekkingsliedjes
14.30 Turnen met de kiné
WOENSDAG 23:
10.15 Bij Jos op de koffie
15.00 Nostalgisch koffie-uurtje
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ACTIVITEITEN MAART

DONDERDAG 24:
14.30 Sport- en spelnamiddag
VRIJDAG 25:
14.30 Memory
MAANDAG 28:
10.15 Kienen
14.30 Sjoelen
DINSDAG 29
10.00 Koken in de Olea
10.15 Reuze ganzenbord
14.30 Filmnamiddag
WOENSDAG 30:
10.15 Bij Jos op de koffie
15.00 Crea voor Pasen
DONDERDAG 31:
09.00 Verjaardagsontbijt
14.30 Verjaardagsfeest
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Valentijn werd gevierd op de 2e verdieping
De 2e verdieping zat helemaal in de Valentijnssfeer.
Er werden kleurrijke hartjesslingers opgehangen en elke
bewoner kreeg een mooie toepasselijke placemat.
Een kleine attentie mocht ook niet ontbreken.
Debby maakte voor iedereen mooie hartjeszakjes gevuld met
lekkere Valentijnspralines.
De bewoners zijn er heel blij mee en hebben ervan genoten.
Veel liefs van team 2.
Ingezonden door Ruth
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Lindsey, zorgkundige, had lieve
konijntjes meegebracht. De
bewoners van de Olea genoten er
zichtbaar van.
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Wij hebben afscheid moeten nemen
van:

Canale Francesca
overleden op 07/02/2022

We betuigen onze christelijke
deelneming en wensen de
familie heel veel sterkte toe.
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De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle
richtingen in de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook
overlappen. Zoek ze op en streep ze af.
AANVOER, AARON, BADEN, CADZAND, DINSDAG, EERBIEDIG,
ERVEN, ETSEN, FOUTMELDING, GESTICULEREN, GEWEI, GROEI,
KASTIE, KOLDER, MERRIE, NADER, NEGERZOEN, RENTE,
SAMENSMELTEN, ULAAN, VERKEERD, VLINDER,
WALSEN, WANEN, WENEN, ZANIKEN, ZEEUW
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OPLOSSING FEBRUARI 2022

De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle
richtingen in de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook
overlappen. Zoek ze op en streep ze af.
EDELEN, ENZYM, ESSAY, GIPSY, INEEN, KOELTOREN, KOMEET,
KOPER, KRUID, LOOPRICHTING, MAASBOMMEL, MODDER,
NOORD, OEHOE, PAPERASSEN, PAREL, PRIVE, PRODEO,
RELIKWIE, RIVIERKLEI, STEENKOOL, VLAAI, WELIG, WIEROOK,
WONDER, WOONHUIS, ZOEMER
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