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DE HEMEL OP AARDE.
Bij de overgang van het oude ('t was toch nog maar net begonnen?)
naar het nieuwe jaar wensen we mekaar steeds het allerbeste toe.
Sta me dan ook toe dat ik deze plaats gebruik om te wensen :
-

Dat je alle dagen van het jaar kan genieten van veel,
of beter nog, teveel lekker eten en heerlijke drank.

-

Dat de komende zomer even mooi of liever nog mooier
wordt dan die van 2003, maar dan wel met overdag
stralende zon en 's nachts een verkoelende regenbui.

-

Dat TV en allerlei andere ontspanning ons zó kunnen
boeien dat onze dagen steevast tekort zullen lijken.

-

Dat we nog meer krijgen van Vadertje Staat en tegelijk
de belastingen (eindelijk) gaan dalen.

-

Dat we meer vrije tijd hebben en minder moeten werken,
eindeloos lange vakanties mogen beleven met als het
effe kan ook wat meer in ons loon- (of pensioen)zakje.

-

...

Ach weet je, vergeet al het bovenstaande.
Het enige wat ik jullie van harte en oprecht voor 2004 wil
toewensen is een goede GEZONDHEID.
Anders heeft al de rest immers geen belang.
Karel.
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Nieuws van op het tweede
Dag lieve mensen allemaal,
Een nieuw jaar is weer begonnen. Een jaar waarin
we jullie, medebewoners, heel wat dingen toewensen.
We wensen jullie elke ochtend een goede morgen, dat jullie rustig
ontwaken en blij zijn met een nieuwe dag voor de boeg en niet boos
zijn om weer een dagje minder jong.
We wensen jullie elke dag een verfrissende wasbeurt zodat jullie
huid tintelt en jullie het steeds behaaglijk warm krijgen.
We wensen jullie nog vele gymnastiekuurtjes waardoor jullie
spieren en gewrichten heerlijk verkwikt worden.
We wensen jullie veel plezierige activiteiten waarbij jullie nog
nieuwe vaardigheden leren, kennis maken met andere culturen,
interessante gesprekken voeren met jongere generaties en
waaraan jullie heel veel leuke herinneringen overhouden.
We wensen jullie talrijke bezoekjes van kinderen, klein- en
achterkleinkinderen of goede vrienden en oude buren zodat jullie
grappige anekdotes van vroeger of nieuwe belevenissen van nu
aan elkaar kunnen vertellen.
We wensen jullie overheerlijke maaltijden die jullie tong strelen en
jullie soms maar kleine honger aangenaam stillen.
We wensen jullie veel vriendschap en liefde, veel lieve en lachende
gezichten die jullie begroeten waar jullie ook gaan, staan, zitten of
liggen.
We wensen jullie veel deugddoende nachten met zachte dromen
die niet verstoord worden door droevige gedachten.
En bovenal wensen we jullie een goede gezondheid, weinig pilletjes
en druppeltjes voor kleine of grote ongemakjes en nog vele, vele
jaren samen met ons hier in Akapella!
Een gelukkig en voorspoedig 2004 !!!
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KERSTFEEST
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Selamat Akapella… Hallo Akapella !!!
Tijdens de 11.11.11-week van 2003 hebben we weer heel wat
opgestoken over het gastland: Indonesië. Vijf dagen lang hebben
we genoten van lekkere maaltijden, boeiende informatie, sprookjes,
een quiz, gelaatsverzorging en creatieve activiteiten.
We kregen ook bezoek. Onder meer van Rie Vermeren die de
projectweek met een informatieve kookworkshop opstartte.
Op donderdag kwamen er twee verschillende klassen van het
Sint-Godelieve instituut. Eén klas genoot samen met enkele
bewoners van de gelaatsverzorging en een andere groep bracht
leven in de brouwerij tijdens ons “groot-water-spel”.
De samenwerking met “onze buren”, de school, verloopt altijd
schitterend. De jongeren tonen een enorm respect voor onze
bewoners en het contact verloopt altijd zeer spontaan. Jonge en
minder jonge mensen hebben veel ervaringen te delen en ik ben
ook blij dat de school steeds openstaat voor elk voorstel van deze
zeer positieve manier van integratie.

Op woensdag kwamen de kinderen van de naschoolse opvang
samen met ons batikken. Het was een beetje moeilijk voor
sommigen van onze jongste helpertjes. Maar al bij al was het een
leuke namiddag.
Op vrijdagmorgen kon je een speld horen vallen in de vergaderzaal.
De kinderen van de eerste klas van De Pepel kwamen luisteren
naar Indonesische sprookjes. De soms een beetje spannende
verhalen hielden de kinderen, maar ook onze bewoners in spanning
tot de laatste zin.
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De vragen van de kinderen naar onze bewoners waren ook leuk.
Wanneer één van de jongens wou raden naar de leeftijd van Roza
en Mathilde begon hij bij 103 en bleef doorraden tot 130….”
Maar ze zagen er wel goed uit hoor, alleen een beetje oud…..”
Vrijdagnamiddag kwam er dan de derde klas samen met onze
bewoners wayangpoppen maken. De “grote en kleine vrienden ”
hielpen elkaar en creëerden zo een prachtig resultaat. De poppen
zijn nog op vele kamers te bewonderen.

Doorlopend was er ook de tentoonstelling over de 11.11.11-aktie en
over Indonesië. Verkoop van boeken, wenskaarten, kalenders en
artisanale producten ten voordele van de actie verliep naar wens
zodat we ook dit jaar weer maar eens een steentje konden
bijdragen aan meer rechtvaardigheid in de wereld.
Aan iedereen heel erg bedankt: aan de kinderen en jongeren voor
de leuke samenwerking, aan onze vrijwilligers en de leden van de
vrouwenverenigingen voor alle hulp, aan de collega’s voor de
ondersteuning maar vooral aan al onze bewoners en hun familie
voor de interesse.
Enkele woordjes Indonesisch:
Goedemorgen
Selamat pagi
Goedenacht
Selamat sore
Hoe gaat het?
Apa kabar
Goed
Baik
Wat is je naam?
Siapa nama anda?
Vriend
Teman
Dank u wel
Terima kasih
Alstublief
Tolong
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WELKOM IN AKAPELLA
Bère De Maeyer en Yvonne Plaskie - Flat 004
Bère werd geboren op 24 maart
1919 te Londerzeel.
Ze waren met 8 thuis, 6 jongens en
2 meisjes. Vader was handelaar in
kolen en dranken, en baatte een
hotel-restaurant met een danszaal
uit. Moeder was huisvrouw en
zorgde voor de kinderen.
Bère is opgegroeid in Londerzeel,
en ging er ook naar de lagere school. Nadien volgde hij smeedwerk
in de vakschool van Laken. Vanaf zijn 15e heeft hij op verschillende
plaatsen gewerkt, waarvan 25 jaar als chef-brigadier bij de glasalafdeling van Eternit.
In 1940 trouwde Bère met Yvonne Plaskie. Lisette is hun dochter.
Yvonne zag het levenslicht op 10 mei 1919 te Kapelle-op-den-Bos.
Ze waren met 5 thuis, 3 meisjes en 2 jongens. Haar vader was
werkman en moeder huisvrouw.
Yvonne ging naar school tot haar 15e. Daarna ging ze uit werken,
eerst bij Delacre, nadien als huishoudster en ook nog bij Eternit.
Ze heeft steeds in Kapelle-op-den-Bos gewoond, maar wel op
verschillende plaatsen.
Bère en Yvonne hadden een druk sociaal leven. Ze waren lid van
verschillende verenigingen. Daarnaast hebben ze heel veel gereisd.
Bère en Yvonne wonen bij ons in flat 4 sedert 1 oktober 2003.
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Virginie Van den Bergh - Wooneenheid 024
Virginie Van Den Bergh zag het levenslicht op
2 februari 1926 te Ramsdonk.
Ze is er geboren en getogen en heeft altijd in haar
ouderlijk huis gewoond.
Haar ouders waren landbouwers. Virginie heeft
één zus die 3 jaar jonger is. Haar oudere broer overleed op
jeugdige leeftijd.
Op haar 14de stopte Virginie met de lagere school, om te helpen op
de boerderij van haar ouders.
Haar echtgenoot Viktor Meltens leerde ze kennen op een bal in
Londerzeel en in 1950 zijn ze in het huwelijksbootje gestapt.
Ook na haar huwelijk is Virginie altijd in haar ouderlijk huis blijven
wonen. Ze heeft 1 zoon en 3 dochters.
Virginie woont bij ons in Akapella sedert 23 oktober 2003
Tine De Smedt - Wooneenheid 015
Op 24 juni 1911 werd Tine geboren te Ramsdonk.
Haar vader was landbouwer en had een café,
moeder was huisvrouw en hielp in het café en op de
boerderij.
Tine is de oudste van zes. Haar twee broers zijn overleden maar de
vier zussen zijn werkelijk onverwoestbaar! Francine woont al een
tijd in Akapella en sinds gisteren woont ook Roos bij ons.
Tine volgde lager onderwijs te Ramsdonk en hielp daarna in het
bedrijf en het café van haar ouders.
In 1932 trouwde ze met Jozef Theofiel Van Buggenhout.
Tine heeft altijd hard gewerkt. Naast het grote huishouden
beheerde ze samen met haar 8 kinderen de boerderij. Ondertussen
werkte haar echtgenoot als arbeider buitenhuis.
Tine heeft 25 kleinkinderen en 34 achterkleinkinderen.
Zij is graag onder de mensen en verhuisde op 25 oktober 2003
naar Akapella.
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Victoire Van Dam - Wooneenheid 011
Op 30 april 1925 werd Victoire net als haar moeder
geboren in café "In de bareel" in Leest. Zij is de
jongste van 6. Stephanie is haar enige zus in leven.
Victoire ging tot haar 14de naar school. Nadien hielp
ze thuis vooral in het café.
In 1949 nam Victoire de zaak over. Ze bleef cafébazin tot in 1985.
Nu wordt het café, dat reeds bestaat vanaf 1870, uitgebaat door de
de schoondochter. Zo houden zij reeds 4 opeenvolgende
generaties "In de bareel" open.
In 1947 trouwde Victoire met Frans De Laet, haar echtgenoot ging
werken, terwijl zij café hield.
3 maanden later overleed vader. Moeder bleef bij inwonen.
Frans en Victoire hadden 4 kinderen: 2 meisjes en 2 jongens.
Sedert 24 november 2003 woont Victoire bij ons in Akapella.

WIJ GEDENKEN
Peeters Maria, overleden op 15/10/03
Cluts Elza, overleden op 18/10/03
Van Den Borren Elza, overleden op 13/11/03
Jos Vermeulen, overleden op 24/12/2004

ZORGVERZEKERING
Momenteel is een tegemoetkoming in het kader van de
zorgverzekering uitsluitend voorbehouden voor zorgbehoevende
bewoners. Vanaf 01/04/2004 is elke bewoner van een rusthuis
gerechtigd op een maandelijkse tegemoetkoming van 125 €.
De aanvraag voor het bekomen van deze tegemoetkoming moet u
vóór 31 januari 2004 indienen bij de zorgkas waarbij u bent
aangesloten.
Voor meer informatie kan u terecht bij uw zorgkas of bij uw
mutualiteit.
Marc
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ZIJ VERSTERKEN ONS TEAM
Leen Van Praet - Kinesitherapeute
Hallo iedereen, ik ben Leen Van Praet en ik werk
hier nieuw als kinesitherapeute.
Ik woon in Londerzeel, nog thuis bij mijn ouders. Ik
heb een vriend, maar met mijn 22 jaar wachten we
nog even om samen een huisje te zoeken.
Dit kan er in de toekomst wel van komen.
In mijn vrije tijd ga ik wel eens tennissen of volg ik een les aerobic.

Patricia Dordé - Verzorgende
Hallo, eventjes mezelf voorstellen.
Ik ben Patricia, ik woon in Mechelen en ik ben
29 jaar. Ik heb één zoontje Thomas, die net twee is
geworden in oktober.
Sinds 17 november ben ik de ploeg van Akapella
komen versterken. Ik zal vooral 's nachts de gangen van Akapella
onveilig komen maken.
Hobby's heb ik eigenlijk niet, Thomas houdt mij genoeg bezig zodat
ik mij zeker nooit verveel. Zo, verder heb ik eigenlijk niets meer te
vertellen. Wil je meer weten mag je het nog altijd eens vragen.
Groetjes Patricia
PS: bij deze wil ik ook de bewoners en vooral het personeel
bedanken voor de goede opvang tijdens mijn eerste dagen van mijn
"carrière" in Akapella.
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VERJAARDAGEN
JANUARI
01/01/1923

Cools Hortence (wooneenheid 132)

02/01/1959
04/01/1941
07/01/1928
09/01/1929
09/01/1957
11/01/1925
13/01/1974
13/01/1953
14/01/1967
21/01/1917
21/01/1916
22/01/1929
22/01/1945
27/01/1975

Peleman Yves
Vervloessem Agnes (vrijwilligster)
Van den Bergh Jeanne (wooneenheid 105)
Collijs Augustina (wooneenheid 009)
De Ridder Liesbeth (vrijwilligster)
Casteels Wis (wooneenheid 133)
Ardies Patricia (interieurverzorging)
Clymans Paul (vrijwilliger)
Van Nieuwenhuysen Christel (verzorgende)
Muyldermans Julia (wooneenheid 148)
Beque Firmin (wooneenheid 141)
De Souter Jean (vrijwilliger)
Lauwers Harold (vrijwilliger)
De Beule Nabora (verpleegkundige)

FEBRUARI
02/02/1926
03/02/1937
07/02/1936
08/02/1935
09/02/1920
10/02/1961
12/02/1991
13/02/1955
14/02/1955
15/02/1960

Van den Bergh Virginie (wooneenheid 024)
Andries Godelieve (vrijwilligster)
Van Muylders Joseé (wooneenheid 146)
Carlier Paul (vrijwilliger)
Uytterhoeven Georgette (wooneenheid 136)
Brodelet Jacky (verpleegkundige)
Van Mierlo Debora (vrijwilligster)
Van Geet Astrid (interieurverzorging)
Van Bosch Annemie (keuken)
Lambrechts Karel
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21/02/1907
21/02/1913
24/02/1921
27/02/1916

Van Praet Roos (wooneenheid 130)
De Decker Blondine (wooneenheid 119)
Van Dam Maria (wooneenheid 117)
Le Roy Celine (wooneenheid 216)

MAART
03/03/1969
03/03/1982
04/03/1923
09/03/1919
11/03/1922
11/03/1988
12/03/1990
13/03/1920
14/03/1938
14/03/1963
14/03/1974
14/03/1975
15/03/1962
19/03/1922
19/03/1944
21/03/1967
22/03/1906
24/03/1919
27/03/1927
27/03/1950
28/03/1916
29/03/1920
29/03/1920
30/03/1914
31/03/1930

Van Hemelrijck Sonja (verzorgende)
De Vadder Soffie (verzorgende)
Van Der Weyden Irma (wooneenheid 123)
De Maeyer Paula (wooneenheid 203)
Heyvaerts Jan (wooneenheid 220)
De Donder Veerle (vrijwilligster)
Shahabi Pourya (vrijwilliger)
Cuypers Maria (wooneenheid 131)
Vervloet Maria (wooneenheid 001)
Blondeel Kersten (verpleegkundige)
Roosemont Anja (verpleegkundige)
Dordé Patricia (verzorgende)
Van Assche Ingrid (vrijwilligster)
Vander Elst Leonie (wooneenheid 005)
Peeters Jos (vrijwilliger)
Shahabi Afshin (vrijwilliger)
Verbruggen Maria (wooneenheid 026)
De Maeyer Bère (wooneenheid 004)
De Groef Frans (wooneenheid 003)
Delestré Wilfried (vrijwilliger)
Vanhoof Jeanne (wooneenheid 138)
Vekemans Maria (wooneenheid 109)
Mertens Jeanne (wooneenheid 142)
Peeters Jetteke (wooneenheid 137)
Braet Josephine (wooneenheid 209)
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KAPELLE-OP-DEN-BOS
Een aanbod van scholen in Kapelle-op-den-Bos.
Regelmatig wordt er beroep gedaan op leerlingen
van de verschillende onderwijsinstellingen bij het
organiseren van activiteiten in Akapella.
Hierdoor komen kinderen en jongeren in contact met
de leefwereld van ouderen buiten hun eigen familie en hier in
bijzonder met vooral mensen die zorgbehoevend zijn. Deze
ontmoetingen zijn ongetwijfeld een verrijking voor de beide
leeftijdscategorieën.

Regelmatig wordt de vraag gesteld van welke school of scholen die
leerlingen komen. Op een bevolkingsaantal van + 8 700 inwoners
heeft de gemeente Kapelle-op-den-Bos een zeer uitgebreid
scholenaanbod.




Basisscholen: dit wil zeggen kleuter- en lager onderwijs,
situeren zich in de 3 deelgemeenten: Kapelle-centrum,
Ramsdonk en Nieuwenrode.
Secundaire scholen: in de volksmond middelbare scholen,
zijn gelegen in Kapelle zelf.
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Het gemeentelijk onderwijs telt 2 kleuterscholen en 2 scholen
voor lager onderwijs:
Kapelle-centrum:

* Kleuterschool "De Groenling"
in de Oudstrijdersstraat 28
* Lagere school "De Kei"
in de Schoolstraat 8

Nieuwenrode:

* Kleuterschool " 't Graantje"
in de Kerkstraat 19
* Lagere school " 't Mulderke"
in de Molenstraat 52

Het vrij onderwijs telt 3 scholen voor zowel kleuteronderwijs als
lager onderwijs.
Kapelle-centrum:
Kapelle-oost:
Ramsdonk:

* "De Pepel"
in de Mechelseweg 96 (vlakbij de kerk)
* "De Kiem" in de Mechelseweg 347
* "Karamba" in de Grotstraat 8
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Inzake secundair onderwijs vormen beide onderwijsinstellingen
SGI (Sint-Godelieve-Instituut) en STK (Sint-Theresiacollege)
een aantrekkingspool tot ver buiten de gemeentegrens.


Het Sint-Godelieve Instituut (SGI): werd opgericht door de
zusters van "Zeven Weeën", een congregatie uit
Sint-Genesius-Rode.
Deze secundaire school met als voornaamste richtingen Handel,
Secretariaat en Mode telt momenteel ongeveer 600 leerlingen.
Ook hier een vaststelling dat sinds een paar jaar de laatste
zusters verhuisd zijn naar St.-Genesius-Rode.



Het Sint-Theresiacollege (STK): werd gesticht door de paters
Assumptionisten. In 1956 werd gestart met het college.
Momenteel telt de school meer dan 1 200 leerlingen die er
secundair onderwijs volgen. In oktober zijn de laatste paters
verhuisd naar hun gemeenschap van de Assumptionisten in
Leuven. Eén van de paters die nog regelmatig naar Akapella
komt is pater Arthur Smedts.

Verder wil ik nog aanhalen dat er vroeger in Kapelle-op-den-Bos
nog Gemeenschapsonderwijs, in de volksmond Staatsonderwijs,
werd ingericht. Ook was er tot begin de jaren '80 het Instituut
Coninckxsteen, een internaat voor meisjes die opleiding volgden
voor kinesitherapie of voor lichamelijke opvoeding.
Jos Peeters
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NIET TE MISSEN
Elke maandag om 10u00
ochtendgymnastiek
met Patricia in de polyvalente zaal.
Elke donderdag rond 10 uur marktbus.

JANUARI
Zaterdag 3 januari

Verrassingsoptreden aangeboden door de
mensen van de Evangelische Kerk.

Dinsdag 6 januari

Driekoningenfeest met nieuwjaarsreceptie

Vrijdag 9 januari

Zingen

Vrijdag 16 januari

Zitdans

Donderdag 22 januari

Feesten bij de buren: Chinees nieuwjaar

Dinsdag 27 januari

Verjaardagsfeest

Vrijdag 30 januari

Vroeger & Nu: Lichtmis

FEBRUARI
Vrijdag 6 februari

Zingen

Vrijdag 13 februari

Feesten bij de buren: Valentijn

Vrijdag 20 februari

Zitdans

Dinsdag 17 februari

Verjaardagsfeest

Dinsdag 24 februari

Carnavalsfeest met optredens

Vrijdag 27 februari

Vroeger & Nu: Verliefd, verloofd, ...

MAART
Vrijdag 5 maart

Zingen

Vrijdag 12 maart

Zitdans

Maandag 22 maart

Feesten bij de buren: Perzisch nieuwjaar

Dinsdag 30 maart

Verjaardagsfeest

Vrijdag 26 maart

Vroeger & Nu: Krant, radio en TV ...

18

SENIOREN IN DE KIJKER
Marc Sleen, 81 jaar, ridder Sleen gehuldigd
De Standaard, Cultuurkalender 3-9/12/03
Wie van jullie heeft er vroeger met de kinderen
niet eens uit de strips van Nero voorgelezen of
prentjes gekeken? Iedereen… vandaar dit
persbericht over zijn geestelijke vader Marc Sleen
Na 58 jaar hard labeur vond de stad Gent het tijd worden één van
haar beroemdste zonen te huldigen, nl. het Vlaamse stripmonument
Marc Sleen. “Beter laat dan nooit,” spot de tekenaar die vooral door
alle naoorlogse generaties met “NERO” wordt geassocieerd, door
niet-striplezers incluis.
Achter de Vlaamse stripheld schuilt eveneens een veelzijdig en
academisch gevormd kunstenaar. De jonge Marc, die eerst werkte
onder zijn eigen naam Neels (daarna draaide hij het boeltje gewoon
om tot Sleen) had schilderstalent maar werd van thuis-uit
gestimuleerd om een ‘ernstige job’ te zoeken en zo begon hij begin
jaren ‘40 als cartoonist bij De Standaard.
In 1947 begon Sleen met ‘De avonturen van Detectief van Zwam’,
de kolderieke strip die later Nero werd en wiens familie U hieronder
afgebeeld ziet.
Sinds 31 december 2002 is Sleen officieel met pensioen, maar hij
staat de media nog met evenveel zwier en plezier te woord als in
zijn gloriedagen.
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VRIJWILLIGERSWERK IN AKAPELLA
Het vrijwilligerswerk is bij mij begonnen in juli 1997 in Akapella.
Wat mij daartoe gedreven heeft is dat ik graag oudere mensen help
en vooral dementerende mensen die het vaak heel moeilijk hebben.
Eigenlijk ben ik hier begonnen omdat een familielid van mij vroeg of
ik wou meewerken met de pastorale zorg. Hierop heb ik
onmiddellijk ja gezegd en dit was mijn begin.
Na verloop van tijd is er een Akapellakoor opgericht dat op zondag
de misviering verzorgde en eenmaal per jaar een optreden doet
met een versterkt koor.
Wat mij het meest aantrekt is de afdeling dementerende ouderen
op de tweede verdieping, daar is mijn werkterrein.
Het bestaat uit mensen helpen bij de maaltijden, tafels dekken en
nadien opruimen, een wandeling maken door de gang, een spelletje
spelen of eens naar de cafetaria gaan met Louis om een sigaretje
te roken.
Een geestdriftige ploeg van vrijwilligers, het zeer aangenaam team
van personeel én de familieleden van de bewoners vormen
daarboven op de tweede verdieping, onder een waakzaam oog van
de directie, één grote familie met een echte band.
Wat mij ook heeft geboeid is de vergadering dementerende
ouderen, met daarbij lichtbeelden.
Iedere maand gaan enkele mensen van de 2de verdieping naar
Willebroek in een speciaal ingericht bad waar ontspanningstherapie
wordt gegeven. Daar heb ik ook al eens aan meegeholpen.
Nu nog een woordje over onze reis naar de kust te Mariakerke
(Oostende), in de Kinkhoorn van maandag 14 oktober tot woensdag
16 oktober 2002. Dit was voor mij een leerrijke ervaring, iedere
bewoner had de klok rond zijn vaste begeleider.
Mijn tweede reis dit jaar was naar Retie van woensdag 25 juni tot
vrijdag 27 juni 2003. Net als het vorige jaar had iedere bewoner zijn
vaste begeleider. Dit is voor mij een van mijn mooiste belevenissen
in Akapella, waarvoor mijn hartelijke dank aan de drie
bestuursleden van Akapella, namelijk Karel, Marc en Yves.
Marcel Heyvaert
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Vrijwilligerswerk.....
is je vrije tijd willen geven
om mensen te begeleiden;
is meegaan in hun wereld
van vreugde en pijn,
van arbeid en vrije tijd,
van interesse en leeg-zijn;
is willen samen zijn met
mensen in de stilte
van gebed en viering
op elk moment waar het
onuitsprekelijk ter sprake komt.

Vrijwillige inzet....
is steeds opnieuw proberen waarden
voor te leven waaraan de mens zich
kan rechttrekken;
is zichzelf totaal geven, zonder rekening
te houden met tijd of geld,
alleen maar zich inzetten met de maat
van de liefde die mateloos is.
Het is totaal openstaan in eenvoud
en gezondheid en een beslistheid
die denkt met het hart en aanvoelt met
het verstand.
Vrijwillige inzet is veel geven
om weinig te krijgen
tenzij vriendschap, vreugde, pijn
en de grote keus om steeds maar
weer bewogen te worden,
om gewoon maar mens te zijn.
Uit "Tussen haakjes" deel O
Pastorale ploeg ACW Verbond Brussel-halle-Vilvoorde
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TEN HUIZE VAN … Martin Luther KING
geboren op 15 januari 1929 en vermoord op 4 april 1968
Ter gelegenheid van de eindejaarseditie
van onze Thuiskrant koos ik een bekende
persoon uit die tot aan zijn dood opkwam
voor de onderdrukte zwarte bevolking.
Hij koos voor geweldloos verzet naar zijn
grote voorbeeld Mahatma Gandhi.
King, zoon van zwarte ouders, studeerde
voor dominee en voelde het als zijn plicht
ervoor te zorgen dat de negers een betere
toekomst zouden krijgen. Hij kreeg in
1964 de Nobelprijs voor de vrede maar
werd zelf vermoord in 1968 ...
doodgeschoten!
Waarom ging mijn keuze nu juist uit naar deze man? Wel, omdat wij
op ons kerstfeest van 23 december ook een tekst beluisterden over
een droom over vrede, helemaal in kerststemming.
Martin Luther King sprak in 1963 tijdens de mars op Washington
één van de bekendste redes uit: ‘I have a dream’ gaat over een
toekomst waarin alle mensen elkaars gelijken zijn. Miljoenen
mensen over de hele wereld luisterden mee en maakten King en
zijn droom wereldberoemd.
Hierna laat ik jullie een stukje lezen uit ‘I have a dream’ :
" Ik heb een droom dat op de rode heuvels van Georgia de zonen
van voormalige slaven en de zonen van voormalige slavenhouders
tesamen zullen aanzitten aan de tafel van broederschap.
Ik heb een droom dat zelfs in de staat Mississippi, een staat die
wordt verstikt door onrecht en onderdrukking, zal veranderen in een
oase van vrijheid en gerechtigheid.
Ik heb een droom dat mijn vier jonge kinderen op een dag zullen
leven in een natie waar zij niet worden beoordeeld naar de kleur
van hun huid, maar naar de inhoud van hun karakter.
Ik heb vandaag een droom.
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Ik heb een droom dat op een dag in Alabama, ...
zwarte jongetjes en meisjes blanke jongetjes en meisjes de hand
zullen reiken als broertjes en zusjes.
Ik heb vandaag een droom.
...
Laat de vrijheid weerklinken van elke heuvel en molshoop in
Mississippi, van elke helling, laat de vrijheid weerklinken!
En wanneer dit geschiedt, wanneer wij de vrijheid laten
weerklinken, wanneer wij haar laten weerklinken uit elk dorp en
gehucht, uit elke staat en elke stad, dan zullen wij snel de dag
kunnen laten komen, waarop al Gods kinderen, blanken en
zwarten, joden en niet-joden, protestanten en katholieken,
de handen ineen kunnen slaan om de oude spiritual aan te heffen:
Free at last! Free at last! Thank God Almighty, we are free at last!"

Wij gedenken Martin Luther King en hopen dat er vele mensen
zijn werk voortzetten, want er is nog een lange weg af te leggen
eer de droom van King realiteit zal zijn.
MAGDA.
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Akapella, als een vis in het water (deel 1)
Ze zeggen dat ik een karper ben, "CYPRINUS CARPIO" staat er in
de boeken, maar doe me dat niet uitspreken want bij ieder woord
schiet mijn mond vol water. Daarbij, om met geleerde woorden te
praten moet je wat verstand hebben en van mijn amper 3 gram
hersenen kun je op dat gebied niet te veel verwachten.
In onze geschiedenisboeken vertellen ze dat de Romeinen ons in
hun tijd nog hebben meegebracht ergens uit Azië. Maar ons
luxeleventje in onze waters hebben we te danken aan de monniken
uit de 6de eeuw die ons als lekkernij zijn beginnen te kweken in hun
kloostervijvers. Je kent dat nog wel: alle dagen vlees, maar
's vrijdags vis. En wij, karpers, waren de pineut.
Tegenwoordig mogen we echter niet klagen. In de vijver van
Akapella hebben we het ruim comfortabel: van een gelynchte
naamgenoot in de keuken of eentje met een vishaak als piercing in
zijn bovenlip heb ik hier nog niet gehoord, want voor consumptie
komen wij tegenwoordig niet meer in aanmerking.
'k Heb het maar van horen zeggen, maar als ze per ongeluk in de
vaart van Kapelle eens een soortgenoot aan de haak slaan, moet je
al van serieus kaliber zijn om met een foto in de gazet te komen.
Zoniet, floep, terug het water in zonder nen bedankt. In het beste
geval gooien ze nog een handsvol wormen achterna ...
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Dus al ben ik in een rusthuis beland, met wat meeval zou ik hier
nog wel enkele jaartjes kunnen rondzwemmen. In Akapella lacht
de toekomst ons nog vrolijk toe. Alleen moeten we op tijd op ons
gewicht gaan letten want als je weet dat wij gans ons leven blijven
doorgroeien ... Ik zou niet graag eindigen als een oude knar van 35
kilo. Daar loop ik niet warm voor!
Ik loop trouwens van niks warm. Als koudbloedige beesten hebben
we altijd de temperatuur van het vijverwater. In de winter is dat
vanzelfsprekend niet plezant. Als 't vriest heb ik het soms zo koud
dat ik nog amper met mijn vinnen kan flapperen. En dan lig je daar
kouwelijk te overwinteren met uw buik in de modder van de vijver.

Maar laat het eens mei - juni worden, dan krijgen we er weer zin in
en geven serieus van katoen. Stel je voor: onze wijfjes plakken dan
zo'n 100 000 tot 1 miljoen eitjes (kuit) tegen al het groen dat ze
tegenkomen. En al die tijd ik er achteraan en maar homvocht
erover heen spuiten. Das werken hoor! Maar met plezier gedaan,
dat wel.
Je begrijpt dat ik content ben als 't juli wordt. Dat ze me dan voor
de rest van het jaar maar gerust laten met hun voortplanting.
Hoe zou je zelf zijn, trop is teveel nietwaar!
En pas op, hé: al na drie tot zes dagen zwemt mijn water vol klein
grut. Geen moment kunnen ze stilzitten en dan nog bij benadering
niet weten van hoeveel je zelf de vader zijt.
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Uit mijn buurt moeten ze blijven, allemaal! Als ze wat te dicht
komen vreet ik ze gewoon op. We zijn wel planteneters maar niks
belet dat we af en toe ook wel een insectenlarfje of andere
vleselijke snuisterijen lusten, zelfs al zijn het er van de eigen soort.
Boven water noemen ze dat "kannibalisme". Niks daarvan. Bij ons
is dat gewoon "natuurlijke selectie". Je zou toch niet willen zeker
dat we na een jaar of drie met zo'n 100 000 volwassen karpers
rondzwemmen in een vijverke van niks. Een twintigtal deftige
exemplaren en ons territorium zit vol genoeg.
Trouwens, onze kop al eens goed bekeken? Als je gans uw leven
op zulke zure gezichten van soortgenoten moet kijken, daar krijg je
karperdepressie van, wist je dat? En geef toe, de eerste karper die
een gezicht trekt alsof hij vrolijk is, die moet nog geboren worden,
nietwaar!!
En spraakzaam zijn we ook al niet. Dat kan in sommige penibele
situaties zelfs dodelijk bedreigend zijn. Zoals op die regendagen
van enkele jaren geleden. Overstroming in Akapella! En ik met mijn
stomme kop dacht dat er een nieuw territorium te verkennen was.
Ik waande me even zo vrij als een forel in de voormalige visvijver
van Den Beuzze. Ja watte!!
De pompiers kwamen alles wegpompen en ik lag daar hulpeloos te
spartelen in de buurt van Netteke haar slaapkamer. En probeer als
karper op het droge maar eens om hulp te roepen. Noppes dus.
Zodoende was ik maar wat
content dat brandweerman Luc
mij bij de staart pakte, (pas op
hé, in andere omstandigheden
mij bij de staart grijpen, daar
word ik enorm krikkel van!)
en mij met een grote boog
opnieuw in mijn vertrouwde
biotoop kieperde.
Dat ik nadien een maand of
twee aan de restauratie van mijn geschalotterde schubben heb
moeten werken, neem ik er met de glimlach bij. Al is een glimlach
voor een karper niet zo vanzelfsprekend, zoals ik al zei.
Groetjes van K. Arper.
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Help !! Waar is ‘daar’ ???
Uit: Zuid-Afrikaans tijdschrift "Imfama", april 2003.
Een bejaarde, slechtziende man en zijn
geleidehond Shadow stonden aan te schuiven in de supermarkt.
Hij stelde de caissière een (zo dacht hij toch), eenvoudige vraag:
“Waar vind ik de servetten?”
Haar antwoord was haastig maar oprecht: “Daar!”
Zoveel dingen bevinden zich ‘daar’: servetten, bushaltes,
balpennen, kapstokken, warenhuizen… Een oneindig aantal
compleet onmisbare voorwerpen en diensten zijn te vinden op die
ene, razend mysterieuze plaats: ‘daar’…
De bejaarde heer mijmerde in zichzelf: Ik sta altijd perplex en ben
sprakeloos wanneer ik verneem dat iets ‘daar’ is. Want net op die
ene plaats ben ik nog nooit geweest en het lijkt me onmogelijk er op
mijn eentje te geraken.
Mijn hond Shadow is erg bedreven in het vinden van stoelen,
trappen, liften en oversteekplaatsen, hij vindt zelfs de juiste
drankautomaat voor me; maar als ik hem vraag om me naar ‘daar’
te brengen, hoor ik aan een licht gejank dat hij net zo in de war is
als ik.
Hoewel veel blinden en slechtzienden zich afvragen waar precies
‘daar’ ligt, zijn er weinigen die het aandurven op ontdekking te gaan
naar dat mysterieuze gebied.
Ten einde raad besloot de oude heer op zekere dag de vraag te
stellen: “Wààr is daar?”
De stilte werd tastbaar maar men had geen keuze, men zou hem
moeten vertellen hoe hij ‘daar’ kon komen!
Hij had gewonnen! Vreugde overspoelde hem terwijl hij ademloos
stond te wachten. Een overwinningslach kroop naar zijn lippen en
zijn hand greep Shadows beugel goed vast: binnen enkele
ogenblikken zouden we eindelijk naar ‘daar’ gaan!
De stem van het winkelmeisje was kalm en berustend toen ze ten
slotte sprak: “Die kant uit”.
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Prijsvraag 15
Vul dit kruiswoordraadsels in.
1

2

3
4

5

6
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
17

18
19

20

21

Horizontaal
1. Vissen leven in groep, wat is de naam van die groep.
5. Waar je mee hoort?
6. Iets dat heel erg is, is een ……..
8. Niet rap, maar …….
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12. Is het ……. gebeurt?
13. De naam van dieren die hard op mensen trekken?
15. Vader
16. Een vrouwelijk schaap.
17. Eten dat er niet goed uit ziet, is ……
19. Iemand voor ……. Zetten.
20. Nagel……
21. Iets waar je op moet drukken.

Verticaal
1. Niet braaf, maar ….
2. Engels woord voor “oud”?
3. Wie heeft alle koekjes ……. gegeten?
4. Zo noem je de moeder van je vader of moeder?
7. Papa ……….. het gras opnieuw.
9. Iets wat niet normaal is.
10. De st…... van de dieren.
11. Het ……. in de ozonlaag.
14. Hierin staat muziek geschreven.
18. Het hangt aan een boom.

OPLOSSING VORIGE PRIJSVRAAG
Rebus 1: Uit het oog, uit het hart.
Rebus 2: Ook de verste reis begint met een enkele stap.
Uit de vele inzendingen is Rosette De Moor (206) als winnaar
uitgekomen, zij mag een mooi prijsje afhalen bij Wim.
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HUMOR
Er komt een vertegenwoordiger in stofzuigers langs bij een
boerderij. Hij belt aan, de boerin doet open.
De vertegenwoordiger begint te praten:
'Dag mevrouw, ik ben vertegenwoordiger van hele goede
stofzuigers: die zuigen echt alles, maken alles schoon.
En om het te bewijzen, maak ik nu uw tapijt even vuil.'
En de vertegenwoordiger gooit een hele doos met vuiligheid over
de vloerbedekking en zegt:
'Met mijn stofzuiger maak ik dat weer helemaal brandschoon. Ik
garandeer u: elke korrel die blijft liggen, eet ik persoonlijk van de
vloer.'
Zegt de boerin: 'Nou begin dan maar vast te eten, want we hebben
al een week geen elektriciteit.'
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HERSENGYMNASTIEK
Raadsel: Je ziet het, maar eigenlijk bestaat het niet?
Wat is het? .......................................................................................

Woordzoeker
Zoek de volgende woorden in het rooster (horizontaal en verticaal).
Banketstaaf
Feest
Marsepein
Pieten
Sinterklaas
Stoomboot
Verlanglijstje
Zak
N
E
S
N
E
W
L
T
S
V
M
R
L
E
N

E
T
O
E
S
P
E
L
L
E
T
J
E
S
I

Cadeaus
Gedichten
Paard
Rijmen
Snoep
Strooien
Verrassing
Zwarte Piet
T
O
E
T
N
E
I
O
O
R
T
S
T
N
E

T
O
D
O
E
L
E
T
E
L
T
S
T
E
P

E
B
A
N
K
E
T
S
T
A
A
F
E
T
E

Z
M
L
R
S
T
S
Z
P
N
A
S
R
H
S

N
O
O
E
I
R
E
A
E
G
I
E
Z
C
R

E
O
C
P
N
O
E
K
O
L
T
S
W
I
A

Chocolade
Lekkers
Pakjesavond
Schoen zetten
Spanje
Surprises
Wensen

December
Letter
Pepernoten
Sint
Spelletjes
Taaitaai
Wortel

O
T
O
E
T
W
F
E
N
IJ
A
I
A
D
M

D
N
O
V
A
S
E
J
K
A
P
S
I
I
N

H
S
H
P
E
G
N
I
S
S
A
R
R
E
V

C
O
C
A
R
IJ
M
E
N
T
I
P
T
G
S

S
R
E
K
K
E
L
R
N
J
A
R
E
P
P

S
I
N
T
L
P
I
E
T
E
N
U
P
E
A

C
D
R
A
A
P
D
E
C
E
M
B
E
R
J

H
C
L
D
S
C
A
D
E
A
U
S
T
N
E

Welke woorden kan je met de overgebleven letters vormen?
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