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Voorwoord
Beste bewoner, familie, ...
Beste lezer,
Ongeloolijk maar waar, de voorlaatste maand van het jaar is
ingegaan. De dagen zijn nu echt aan het korten, tijd om het
binnen gezellig te maken. Steek een (led)kaarsje aan, hang lichtjes
op, drink een warme chocomelk… Ga af en toe ook eens naar
buiten, de natuur in en snuif gezonde frisse lucht op.
November is traditioneel ook de maand waarin de senioren extra
in de verf worden gezet. Ook in Zonnewende staat er heel wat op
de agenda. Check vooral onze planning midden in dit Zonneke.
Filmklassieker van de maand is Flodder. De ilm vertelt het
verhaal van de gelijknamige excentrieke familie.
Artiest van de maand is de Franse chansonnière Edith Piaf.
Museum van de maand is het Anne Frankhuis in Amsterdam.
Geniet er van,
Veel leesplezier,
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COLUMN
LORRAINE
Tuinen
Het was een prachtige zomernamiddag. Over een maand mag je zoveel geld uitgeven als je
wilt, dan zijn die uren niet meer te koop.
We zaten aan een leuk tafeltje op het terras, op de hoogste top van de Kemmelberg te
genieten van een prachtig vergezicht. Lavendelstruiken geurden, vlijtige liesjes bloeiden in de
nazomer op hun mooist, wat een kleurenpracht van bloemen en planten.
Het was een wonder dat je niet kon verklaren, geen enkel geluid dat tot ons doordrong, enkel
het ruisen van de bladeren in de bomen. Het leek wel de tuin van Eden.
Doch was het niet zo, 100 meter verder stond een monument, een massagraf, waar duizenden
Franse soldaten waren begraven. Hoe vredig het tafereeltje op het terras, hoe wreder kwam
de werkelijkheid hier boven en ik dacht bij mezelf: “We zitten hier te genieten op een plaats
waar zoveel jongens hun leven lieten.”
Er kwamen een opa en oma met een kleuter op het terras. Ze zochten en vonden een tafeltje
achter een pergola waarrond wild omheen een massa groen slingerde. “Hendrik”, riep de oma.
“Opletten dat je niet valt, er is een trapje af.” Het jongetje droeg een witte shirt met een tekst
erop. Vaak is het toeval veel mooier dan de verbeelding. Er stond in rode letters op te lezen:
“Un jardin extraordinaire.”
Lorraine
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PASTORAAL
HOEKJE
Allerheiligen - Allerzielen, 1 en 2 november
Als wij het woord ‘heiligen’ horen, denken we meestal aan de kalenderheiligen. Elke dag is het
immers de feestdag van een of meerdere heiligen. We zijn vertrouwd met heiligen. Overal
komen wij ze tegen: in de kerk, op straat, in huiskamers, op schilderijen of in
beeldhouwwerken, in alle maten en gewichten. Zij vormen een kleurrijk gezelschap. Naar
schatting zijn er meer dan 5000 erkende heilige mannen en vrouwen. Zij worden vereerd in
heel de katholieke Kerk, of soms heel plaatselijk. Daarnaast zijn er nog de ontelbare heiligen
die nooit door de Kerk werden heilig verklaard, maar die door hun manier van leven ‘zalige’
mensen waren.
Heiligen zijn geen supermensen. Eigenlijk hebben die grote mensen meestal geleefd als kleine,
gewone mensen. Het zijn mensen zoals u en ik die in de Geest van Jezus een leven hebben
geleid van liefde, eenvoud en dienstbaarheid.
Er zijn ook veel heiligen van nog niet zo lang geleden. Mensen die we gekend hebben, maar
die geen naam hebben op de kalender. We denken aan overledenen,
lieve en goede mensen die leefden zoals Jezus het bedoelde en die heilig zijn in het hart van
hun familie en vrienden. Er zijn veel heiligen die nu nog leven. Als we naar Jezus’ voorbeeld
anderen gelukkig maken, als wij Gods licht doorlaten en uitstralen, dan kunnen ook wij heilig
worden of zijn.
Met Allerheiligen en Allerzielen gaan onze gedachten, nog meer dan op andere dagen, naar
onze dierbare overledenen. Mooie herinneringen brengen vreugde, het vuur van hun
vriendschap en liefde brandt en verwarmt ons hart, maar het verdriet en het gemis blijven
knagen. We denken na over eigen leven en sterven. Een bijzondere tijd van het jaar, middenin
de herfst. Vanuit de pastorale dienst van ons woonzorgcentrum, vanuit RZL (religie, zingeving
en levensbeschouwing) willen wij stil staan bij dit gebeuren dat mensen treft en nabij zijn in
het zoeken naar zin, naar een evenwicht tussen vreugde en pijn. Samen willen wij onze
overledenen gedenken. De ‘Herdenking uurtjes’ in de kapel (data staan in de
activiteitenkalender) en de gedachtenisplekjes op de verschillende woongroepen willen ons
daarbij helpen.
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De herdenkingsvieringen voor overleden bewoners van de voorbije periode, waarbij
familieleden worden uitgenodigd, en zoals we gekend hebben vóór corona, worden begin
2023 heropgestart.

Sint-Hubertus, naamdag 3 november
De legende vertelt… Hubertus was de zoon van een hertog die in de Voerstreek woonde en hij
leidde een werelds leven. Op Goede Vrijdag van het jaar 683 ging hij op jacht, hoewel dat een
zeer oneerbiedige activiteit was op die dag. Hubertus zag een groot hert en joeg er achteraan
met zijn honden. Toen hij het hert bijna te pakken had en het dier zich naar hem toekeerde,
wilde hij het neerschieten. Op dat moment verscheen er een lichtend kruis tussen het gewei
en een stem zei hem naar Lambertus van Maastricht te gaan. Hubertus stelde zich open voor
het teken dat hem gegeven werd. Het betekende een ommekeer in zijn leven.
En zoals de stem had bevolen, ging hij naar Lambertus, die toen bisschop van Maastricht was.
Hij ging bij hem in de leer, werd een voorbeeldig christen en werd later zelf bisschop. Met
grote toewijding heeft hij de hem toevertrouwde Kerk bestuurd. Door hem heeft het geloof in
onze streken dieper wortel geschoten. Zijn persoonlijk contact met de mensen, zijn mildheid
voor de armen, zijn eenvoud en zijn dienstbaarheid waren voor de bevolking een waarborg
voor de echtheid van zijn christelijke boodschap.
Sint-Hubertus werd de patroonheilige van de jacht. En omdat hij eens een man van
hondsdolheid genas, wordt hij ook speciaal aanroepen tegen deze ziekte. Daarom wordt ook
nu nog het Hubertusbrood gezegend, dat mens en dier zou beschermen tegen hondsdolheid.
Op zondag 6 november wordt de viering om 11.00 uur in de Sint-Jacobuskerk opgedragen aan
Sint-Hubertus. Hoornblazers zullen de viering opluisteren en aansluitend meegaan naar het
gemeentepark waar de priester het brood en de dieren zal zegenen. Dit alles vlakbij ons
woonzorgcentrum. Ook op heel wat andere plaatsen in ons land zal Hubertus vereerd worden.

Wapenstilstand, 11 november
Wapenstilstandsdag is de jaarlijkse herdenking van de wapenstilstand van 11 november 1918, die
het einde betekende van de Eerste Wereldoorlog. In België is Wapenstilstandsdag een
nationale feestdag en wordt sinds 1922, in aanwezigheid van de koning, de
wapenstilstandsceremonie gehouden aan het ‘graf van de onbekende soldaat’ in Brussel, eerst
om de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog te gedenken, nadien ook die van de Tweede
Wereldoorlog en alle andere oorlogen in de wereld. Oudstrijdersfamilies, ook uit andere landen
waaronder vooral het Verenigd Koninkrijk, komen met velen naar Ieper om bij de Menenpoort
een dodenwake voor de oorlogsslachtoffers te houden. Het symbool voor de herdenking is de
klaproos.
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Tijdens de ‘Herdenking uurtjes’ deze maand in onze kapel herdenken wij onze dierbare
overledenen uit de eigen familie- en vriendenkring en uit ons woonzorgcentrum, maar zullen
we ook even stilstaan bij de slachtoffers van oorlogsgeweld.

Christus Koning, 20 november
Het feest van ‘Christus, Koning van het heelal’ is de laatste zondag van het kerkelijk/liturgisch
jaar. Jezus is Christus Koning, maar Hij draagt geen gouden kroon. Zijn koningschap is van heel
andere aard: Hij is een hartelijke herder-koning die wat en wie gewond is, optilt met beide
handen. Dat is zijn wereld, daarin is Hij de ongekroonde Koning. Een Rijk van vriendschap en
liefde, van vergeving en vrede, van eenvoud en rechtvaardigheid, waar mensen met honger
worden gevoed, vluchtelingen worden opgenomen, eenzame, bejaarde en zieke mensen
worden bezocht en verzorgd, droevige mensen worden getroost en zo veel meer. Waar steeds
nieuwe kansen worden geboden. Spijtig genoeg, als Hij over deze wereld spreekt, breken zijn
woorden vaak stuk alsof ze tegen een muur aanbotsen. Zij krijgen veel te vaak een andere
klank omdat zij niet in het hart van mensen terechtkomen...

Eerste zondag van de Advent, 27 november
De zondag na Christus Koning, begint de advent en een nieuw kerkelijk/liturgisch jaar. Over de
advent, de voorbereidingstijd naar Kerstmis verneemt u meer in het krantje van december.

Ziekte pater Jean Ophoff
Pater Jean die voortaan, afwisselend met pater Hugo, zou voorgaan in de eucharistie op
woensdag, is opgenomen in het ziekenhuis en zal geruime tijd afwezig zijn. We spreken over
weken of zelfs maanden. Dit betekent dat het terug wordt zoals voorheen: eucharistieviering
om de twee weken op woensdag om 10.30 uur.
We wensen pater Jean Ophoff veel moed en sterkte toe en hopen op een goede genezing.

Aanbod vieringen via radio of tv, en in de SintJacobuskerk
Eucharistie meevieren via radio:
• De radiomissen kan je elke zondag beluisteren op Radio 1 om 10.00 uur
• De mis beluisteren kan ook dagelijks op Radio Maria om 9.00 uur, op zondag om 10.00
uur (DAB+ of Internet)
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Eucharistie meevieren via tv:
• 01/11/2022 - Allerheiligen op één (Eurovisie) om 11.00 uurkerk Onze-Lieve-Vrouw
Tenhemelopneming, Sint-Truiden
• 06/11/2022 - 32e zondag door het jaar op NPO 2 (Nederland) om 10.00 uurHeilige
Bonifatiuskerk, Rijswijk
• 13/11/2022 - 33e zondag door het jaar op één om 10.00 uurkerk Abdij van Park, Leuven
• 20/11/2022 - 34e zondag - Christus Koning op NPO 2 (Nederland) om 10.00 uurSintJozefkerk, Waubach-Landgraaf
• 27/11/2022 - 1e zondag van de advent op één om 10.00 uurBasiliek van Onze-LieveVrouw, Dadizele
(bron: Kerknet-redactie)
Meevieren in de Sint-Jacobuskerk, naast het woonzorgcentrum:
• Iedere zondag van november: viering om 11.00 uur
• Dinsdag 1 november: - 11.00 uur: Hoogfeest van Allerheiligen- 14.30 uur: Gebedswake
voor de overledenen

Zegengebed bij de inhuldiging van de nieuwbouw
Dit pastoraal hoekje wil ik afsluiten met het zegengebed dat ik heb uitgesproken bij de
oficiële inhuldiging van de nieuwbouw op vrijdag 21 oktober.
Een hartelijke groet vanwege Pascale
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God,
zegen deze nieuwbouw,
deze nieuwe vleugel van ons woonzorgcentrum.
Dat het gebouw sterk mag zijn en veilig
en gespaard mag blijven van tegenslagen.
Zegen heel ons woonzorgcentrum,
ook de gebouwen die er al langer zijn.
En zegen zeker onze mooie kapel, de stille ruimte
die symbool staat voor uw aanwezigheid in ons huis.
Zegen het kruisbeeld daar en het Mariabeeld.
Ze betekenen steun en inspiratie voor wie er even halt houdt.
En bovenal, God, vragen wij: zegen de mensen,
alle mensen die hier wonen en werken,
vandaag en morgen en in de verdere toekomst.
Zegen ook alle mensen die op bezoek komen,
al diegenen die hier binnenlopen
en zegen ook de buurt.
Dat eenieder gastvrij wordt onthaald,
zich thuis mag voelen,
en zich ten volle kan ontplooien.
Dat er verbindingen groeien
met respect voor elke geloofsovertuiging en levensbeschouwing.
Dat er met uw zegen hier in huis
een geest, een sfeer mag zijn:
van liefde en vriendschap, van geduld en hoop
van warme aandacht en tedere zorg.
Een sfeer die heelt en beschermt en die gemeenschap sticht.
God,
uw naam betekent: ‘Ik zal er zijn voor jou’.
Dat het ook onze naam mag worden.
Er zijn voor elkaar, voor de gebroken mens in de eerste plaats,
volgens onze missie en visie: betekenisvol, samen en professioneel,
en dat alles in een geest van eenvoud, liefde en gastvrijheid,
zoals de zusters van Berlaar, de zusters van het Heilig Hart van Maria
het ons leerden en voordeden en nog steeds voordoen
in navolging van Jezus Christus, uw Zoon en onze Broeder.
God schenkt dit gebouw, dit huis en alle mensen zijn zegen:
in de naam van de Veder, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
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JARIGE
BEWONERS

BEWONERS
NIEUWS

Onze jarigen van november 2022!
1 november Yvonne Van Gestel 96 jaar Fresia
11 november Maria Jacobs 89 jaar Edelweiss
15 november Maria Dierckx 84 jaar Dahlia
15 november Germaine Gelens 98 jaar Fresia
17 november René De Clerck 91 jaar Begonia
20 november Maria Calle 84 jaar Hyacint
22 november Mariette Debakker 95 jaar Azalea

Hiep hiep hoera!
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NIEUWE
BEWONERS

In deze rubriek verwelkomen we de nieuwe
bewoners van ons woonzorgcentrum.

Welkom

Albertina Bogaerts
Philomène Joossens
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OVERLEDEN
BEWONERS
Met droefheid in ons hart,
maar dankbaar om het leven nemen we afscheid van:

Rob Hagendijk
Jeanne Kil
Maria Van Elsacker
Eddy Tytgat
Jean DessersRaymond Somers
Ludo Muchez
Jeanneke Herman
René Verresen

Verdriet is als een stroom,
die traag en eigenzinnig zijn bedding trekt door ons bestaan.
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VLEUGJE
POEZIE

MAANDINFO

Dood zijn duurt zo lang
Het is niet ijn om dood te zijn.
Soms maakt me dat een beetje bang.
Het doet geen pijn om dood te zijn,
maar dood zijn duurt zo lang.
Als je dood bent, droom je dan?
En waar droom je dan wel van?
Droom je dat je in je straat
langzaam op een trommel slaat?
Dat iemand je geroepen heeft?
Droom je dat je leeft?
Maar ach, wat maak ik me toch naar,
het duurt bij mij nog honderd jaar
voor ik een keertje dood zal gaan.
Ik laat vannacht een lampje aan.
Willem Wilmink
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BELEEF DE
4/11/1922
MAAND
Howard Carter ontdekt
het graf van de Egyptische
farao Toetanchamon

Toetanchamon werd geboren rond 1342 voor Christus in Egypte. Op z’n 9e werd hij farao
(koning) en negen jaar later overleed hij plots. Zoals alle farao’s werd Toetanchamon
gemummiiceerd en in een graftombe geplaatst.
Begin jaren 1900 was Howard Carter (een Britse egyptoloog en archeoloog) al jaren, samen
met een team, op zoek naar nog onontdekte graven van Egyptische farao’s, in de Vallei der
Koningen. Vele graven waren al ontdekt en onderzocht. De meesten waren ook reeds
geplunderd door rovers. Toch zochten ze verder. Dankzij Lord Carnarvon kon deze expeditie
worden geinancierd. Hij wilde de zoektocht echter stopzetten na tegenvallende resultaten. Tot
op 4 november 1922 enkele traptreden werden gevonden in het zand. Er werden
arbeidershutjes gevonden en er werd drie meter zand weggehaald. Carter was er onmiddellijk
van overtuigd dat ze een graf hadden gevonden, door de tekens die ze op de gepleisterde
muur zagen. Voorzichtig maakte Carter een gat in de muur en zag hij een graf dat nog niet
was aangetast. Vervolgens stuurde hij een brief naar Carnarvon dat hij naar Egypte moest
komen. Het was het begin van een maandenlange ontdekkingsreis.
Bij het openleggen van het graf werd als eerste de voormuur weggehaald en het puin
geruimd. Daarachter zat een negen meter lange gang naar beneden. Op de volgende muur die
ze tegenkwamen zat een verzegeling van de farao. Nu wisten ze zeker dat het graf nog niet
eerder was opengemaakt. Op dat moment wisten de archeologen nog niet om wiens graf het
ging.
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Ook deze tweede muur werd voorzichtig weggehaald. Er werd met een kaars gecontroleerd of
er geen gevaarlijke stoffen in de kamer zaten. Deze stoffen werden vroeger vaak gebruikt om
dieven te doden. Er waren geen gevaarlijke stoffen aanwezig en de archeologen konden de
kamer in. Er werden allerlei spullen gevonden, die voor het hiernamaals waren bestemd zoals
koningsbeelden, juwelendoosjes, stoelen enzovoort. Dit hoorde zo in de tijd van de
Egyptenaren. Uiteindelijk waren het meer dan 5000 objecten die ze vonden. Het duurde dan
ook drie maanden (!) om alles uit de kamer te halen en op te lijsten. Het was een van de meest
spectaculaire vondsten die ooit werd gedaan.
Op 16 februari 1923 kwamen de archeologen eindelijk aan bij de vierde kamer, meer bepaald
de grafkamer. Hier vonden ze een grote gouden sarcofaag en een dodenmasker. Dit deed
vermoeden dat het om een machtige farao ging, meer bepaald de vroeg overleden
Toetanchamon.
Al snel na het openen van de grafkamer deed het verhaal de ronde dat er een vloek over de
mummie heerste. De personen die de grafkamer zouden openen werden getroffen door de
vloek. Toeval of niet, enkele weken na de opening van het graf overleed Carnarvon alsook
enkele medewerkers van Carter. Ze zouden onder verdachte omstandigheden overleden zijn…
Ondertussen bleef men onderzoeken en opgravingen doen in de Vallei der Koningen. In 2015
ontdekten onderzoekers een nieuwe ruimte naast de grafkamer van Toetanchamon.
Waarschijnlijk gaat het om de grafkamer van Toetanchamons moeder.
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BLACK FRIDAY

Elke vierde donderdag van november vieren de Amerikanen hun Thanksgiving (letterlijk
vertaald als “dankzeggingsdag”). Het is de Nationale Feestdag van de Verenigde Staten en
Canada waarop dank wordt gezegd voor de oogst en andere goede dingen. Vroeger
traditioneel ook aan God. Thanksgiving wordt gevierd met de hele familie en met heel veel
eten en kalkoen.
De dag na Thanksgiving is het Black Friday. In Amerika hebben vele Amerikanen die dag vrij.
Ze maken de brug. Winkeliers begonnen daar op in te spelen en met ikse kortingen uit te
pakken. Black Friday is er dan tevens de oficiële start van het kerstseizoen. Mensen kunnen
versiering en kerstcadeaus shoppen aan een lagere prijs. Dit heeft vaak hysterische taferelen
en lange wachtrijen als gevolg.
Over de oorsprong van de naam doen verschillende theorieën de ronde. Eén daarvan komt uit
de jaren 60, waar Black Friday voor het eerst werd georganiseerd in de stad Philadelphia. Die
dag was er een immense verkeersdrukte in en rond de stad. Black of zwart verwijst dan naar
de enorme mensenmassa (denk aan onze uitdrukking “het ziet zwart van het volk”).
Black Friday is een zeer winstgevende dag voor winkeliers. Het kon niet anders dan dat zo’n
commercieel succes zou overwaaien naar Europa. Ook in België sprong men mee op de kar.
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VALPREVENTIE

TIP VAN DE
MAAND

VALPREVENTIE IN DE HERFST
BLIJVEN BEWEGEN
Beste lezers
November is de laatste volle herfstmaand. De dagen worden korter, de nachten langer. We
kruipen misschien meer in ons schulp en blijven liever op onze kamer. Maar dit is juist het
moment om mee te doen aan alle activiteiten die maar iets te maken hebben met bewegen.
Zo blijven we soepel en vallen alleen nog de laatste bladeren die nog aan de bomen hangen.

GOUDEN TIP
DOE MEE AAN DE BEWEGINGSACTIVITEITEN
ZOWEL OP DE WOONGROEPEN
ALS IN DE ZILVERLINDE
En op onze kamer kunnen we ook nog onze spieren en gewrichten losmaken vanuit onze
zetel. We geven nog twee bewegingen cadeau.
BEWEGING 1
Draai rustig en langzaam je hoofd 5 keer afwisselend naar links en 5 keer naar rechts. Forceer
niks, onze nek is een belangrijke doorgang van boodschappen naar de rest van ons lichaam.
BEWEGING 2
Beweeg je schouders rustig op en neer, de “ik weet het niet”-beweging. Dit kan je dagelijks 10
keer doen. Er kan veel spanning in onze schouders zitten. Zo eens je schouders laten “vallen”
zorgt voor wat ontspanning.
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PUZZELHOEKJE

Doolhof

18

Kleurplaat

19

Verbind de punten

20

Hoe teken je...
een vleermuis?

Hoe teken je...
een spook?
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ACTIVITEITEN
Op de volgende pagina's een overzicht
van onze gezamenlijke activiteiten.
Uiteraard zijn er op andere momenten
nog steeds activiteiten op de
woongroepen.

Dinsdag 1 november tot
zondag 6 november

Woensdag 2 november
Vanaf 14u: Handtassenverkoop in de
cafetaria

Donderdag 3 november
14u: Bingo voor bewoners van Azalea-Begonia,
Campanula-Dahlia, Edelweiss-Fresia, gebruikers
van CDV en bewoners van Cederhof

22

Maandag 7 november tot
zondag 13 november
Maandag 7 november
Bewegingsnamiddag in Zilverlinde
14u: bewoners van Azalea-Begonia, Campanula-Dahlia, EdelweissFresia en gebruikers van ons CDV
15u15: bewoners van Gladiool, Hyacint, Iris en latbewoners

Dinsdag 8 november
10u30: Herdenking uurtje in de kapel voor bewoners van
Hyacint, Iris en Cederho
Vanaf 14u: Deze namiddag staat de Bib-mobiel weer in de
cafetaria. Iedereen die wil kan een boek ontlenen. Neem
voor de eerste keer je paspoort mee.

Woensdag 9 november
10u30: Eucharistieviering in de Zilverlinde

Donderdag 10 november
10u30: Herdenking uurtje in de kapel voor bewoners van
Azalea-Begonia, Campanula-Dahlia en CDV

Deze week verwachten we de levering van de duo iets!
Nogmaals een dikke merci aan An en Hannah!
Deze iets kan gebruikt worden door collega's om met bewoners een toertje te ietsen,
MAAR ZEKER OOK DOOR FAMILIELEDEN.
We houden jullie nog verder op de hoogte hoe je deze iets kan reserveren.
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Maandag 14 november tot
zondag 20 november

Maandag 14 november
Vanaf 14u: Modeshow door Guy Sels in de Zilverlinde
Vrijblijvend mogelijkheid tot aankoop

Dinsdag 15 november
10u30: Rozenkransuurtje in de kapel voor bewoners van
Edelweiss-Fresia en Gladiool
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Maandag 21 november tot
woensdag 30 november
Seniorenweek
= Feestweek

Tijdens deze feestweek verrassen we
jullie graag met tal van leuke activiteiten!
Hou zeker de prikborden in de gaten voor
meer informatie

Cafetaria 't Zonnehof
Alle dagen
Van 14u tot 17u

Eucharistieviering
Om 10u30
Woensdag 9 en 23 november
In de Zilverlinde
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Kapster
op afspraak
dinsdag, woensdag,
donderdag en vrijdag
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VOORBIJE
WEKEN
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28

29

30

FILMKLASSIEKER
VAN DE MAAND

FLODDER

Flodder is een Nederlandse komedieilm, geschreven en geregisseerd door Dick Maas. De ilm
kwam uit in december 1986. Hij trok uiteindelijk 2,3 miljoen bezoekers naar de zalen en was zo
een van de meest succesvolle Nederlandse ilms aller tijden. Ook buiten de grenzen had de
ilm succes, zoals in Duitsland en Canada. Nadien volgden er nog twee vervolgilms en een tvserie.
De ilm vertelt het verhaal van een asociale familie bestaande uit een moeder met haar drie
zonen, twee dochters en een opa. Ze wonen in een achterbuurt waar ze de boel wel eens
onveilig maken. Als blijkt dat hun huis op een gifbelt staat, krijgt het asociale probleemgezin
een luxevilla aangeboden in een chique buurt, door maatschappelijk werker Sjakie van Kooten.
Sjakie wil bewijzen dat verandering van leefomgeving de Flodders positief zal beïnvloeden. Dit
draait echter anders uit. Ze krijgen het met zowat heel de buurt aan de stok.
De familie Flodder wordt gespeeld door Nelly Frijda (ma Flodder), Huub Stapel (Johnnie
Flodder), René van ’t Hof (zoon Kees), Tatjana Šimić (dochter Kees), Horace Cohen (zoon
Henkie), Nani Lehnausen (dochter Toet) en Jan Willem Hees (opa Flodder).
Andere rollen waren weggelegd voor o.a. Lou Landré, Frans Kokshoorn, Bert André en Lettie
Oosthoek.
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ARTIEST
VAN DE MAAND

EDITH PIAF

Edith Piaf is geboren in Parijs op 19 december 1915, als Édith Giovanna Gassion. Ze was de
dochter van een Italiaans-Berberse kroegzangeres en een Franse acrobaat. Edith werd groot
gebracht door haar grootmoeder, die in Normandië een bordeel uitbaatte.
Rond haar 15e maakte Edith haar debuut als zangeres op de straat. Op haar 17e raakte Edith
zwanger van een Parijse bode op wie ze verliefd was. Ze kregen een dochter Marcelle. Op
tweejarige leeftijd overleed het kind aan een hersenvliesontsteking. Als Edith twintig is werd ze
ontdekt door Louis Leplée, de eigenaar van het Parijse theater “Cirque Médrano”. Een jaar later
mocht ze er voor het eerst optreden. Ze voelde zich extreem nerveus. Louis moedigde haar
aan om toch te zingen. Hij gaf haar ook de bijnaam “La Môme Piaf” wat Het Meisje Mus
betekent. Vanaf dan was haar artiestennaam Edith Piaf. Louis Leplée werd kort daarna
vermoord. Aanvankelijk werd Piaf verdacht van medeplichtigheid maar daar werd ze snel van
vrijgesproken. Piaf raakte bevriend met verscheidene beroemdheden.
Tijdens de Duitse bezetting in de Tweede Wereldoorlog schreef Piaf haar bekende lied “La vie
en rose”. Ze was een geliefde zangeres, zowel de Duitse bezetters als de Franse bevolking
konden haar smaken. Naast zangeres was ze ook actrice in theater en ilm.
Na de oorlog trok ze door Europa om op te treden en breidde haar roem zich uit, buiten de
landsgrenzen. In 1960 bracht ze haar (wellicht) grootste nummer uit: “Non, je ne regrette rien”.
Het had echter niet veel gescheeld of Piaf had het nummer niet ingezongen.
Privé had Piaf een tragisch leven. Ze was verliefd op bokser Marcel Cerdan, die echter een
getrouwd man was met drie kinderen. Ze hadden een affaire. Als Piaf 34 jaar is overleed haar
minnaar bij een vliegtuigongeluk. Piaf was er het hart van in. Nadien trad ze zelf tweemaal in
het huwelijk.
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Van 1952 tot 1956 was ze gehuwd met zanger Jacques Pills. In 1962 gaf ze haar jawoord aan
Theo Sarapo, een twintig jaar jongere zanger en acteur. Sarapo werd ervan beschuldigd te zijn
gehuwd met Piaf omwille van haar geld en status. Piaf nam het voor haar echtgenoot op en
schreef er zelfs een nummer voor, “Le droit d'aimer”.
Enkele maanden voor haar dood gaf Piaf nog een opmerkelijk optreden in het Parijse Olympia.
Op 7 april 1963 nam Piaf haar laatste lied op, “L'homme de Berlin”. Het lied zou pas jaren na
haar dood worden uitgebracht.
Op 10 oktober 1963, Piaf is amper 47 jaar, overleed ze in Zuid-Frankrijk ten gevolge van een
inwendige bloeding. Aan het einde van haar leven was Piaf ziek en uitgeput. Mede dankzij
alcohol, morine en het lijden van haar leven.
Piaf’s lichaam werd overgebracht naar haar huis in Parijs waar het opgebaard lag voor het
publiek. Piaf werd begraven op de wereldberoemde begraafplaats Père-Lachaise in Parijs.
Haar begrafenis trok honderdduizenden mensen naar de straten van Parijs. Het verkeer kwam
er stil te liggen.
Piaf’s droevige persoonlijke leven weerspiegelde zich in haar muziek. Ze had een
hartverscheurende stem die paste bij de scherpe ballades die ze zong.
Vandaag de dag wordt ze nog altijd herinnert en gerespecteerd als één van de grootste
zangeressen die Frankrijk ooit heeft gehad. In Parijs is er een museum aan haar gewijd. Er zijn
ook verscheidene ilms en documentaires over haar leven gemaakt.
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MUSEUM
VAN DE MAAND

HET ANNE
FRANKHUIS

Het Anne Frankhuis, ook wel Het Achterhuis genoemd, krijgt jaarlijks meer dan een miljoen
bezoekers over de vloer. Het is wellicht het bekendste gebouw van Amsterdam. Het huis is
gelegen aan de Prinsengracht. Het laat de bezoeker kennis maken met het verhaal van het
Joodse meisje Anne Frank, die er tijdens de Tweede Wereldoorlog samen met haar zus en
ouders ondergedoken leefde.
Geschiedenis van het huis
Het huis aan de Prinsengracht 263 werd gebouwd in 1635, een woonhuis naast twee
pakhuizen. In een tijd waarin de stad Amsterdam snel groeit. Rond de kleine binnenstad
ontstaat een ring van grachten. In de panden aan het water slaan handelaren hun voorraden
op. De behoefte aan meer woonruimte neemt toe. De grond aan de Amsterdamse grachten is
erg in trek. Veel panden zijn daarom smal en diep. Om meer woon-, werk- en opslagruimte te
creëren worden in de achtertuin van bestaande woonhuizen zogeheten “achterhuizen”
gebouwd. Vaak zijn de voor- en achterhuizen verbonden door een gang met in het midden een
binnenplaats.
Het achterhuis aan de Prinsengracht 263 werd aangebouwd in 1739. Het zal in de loop der
jaren nog een keer afgebroken en terug aangebouwd worden.
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Zo wordt het huis geschikt voor bedrijven die zowel een kantoorruimte als een opslagplaats of
grote werkruimte nodig hebben. Dat is ook waar Otto Frank, voor zijn bedrijf Pectacon, naar
op zoek was in 1940. Hij huurt het hele pand (voor- en achterhuis) van de familie Pieron. Op
de begane grond is de werkplaats van het bedrijf, de twee verdiepingen erboven worden
kantoorruimtes en opslagruimte. Het gezin Otto –vader Frank, moeder Edith en hun twee
dochters Margot en Anne- woont elders in de stad.
Het Achterhuis tijdens de oorlog
In mei 1940 vallen Duitse troepen Nederland binnen en wordt het land bezet. Geleidelijk aan
volgen er anti joodse maatregelen. Het gerucht doet de ronde dat alle joden zullen worden
opgepakt om in Duitsland te gaan werken.
Johannes Kleiman, een zakenpartner van Otto Frank, stelt hem voor een schuilplaats in te
richten in het leegstaande gedeelte aan de Prinsengracht 263. Zo gezegd zo gedaan.
Als dochter Margot in 1942 een oproep krijgt om in een Duits kamp te moeten gaan werken,
besluit het gezin onmiddellijk om onder te duiken in het achterhuis. Er volgt nog een familie
(Van Pels) en ene Fritz Pfeffer.
Ze leven er vooral op de tweede en derde verdieping. De enige manier om in de onderduikplek
te komen, is via een geheime ingang achter een draaibare boekenkast. De begane grond en
de eerste verdieping van het Achterhuis zijn verweven met het bedrijfspand in het voorhuis.
Deze ruimtes staan niet direct in verbinding met de onderduikplek (op de tweede en derde
verdieping). Een toevallige bezoeker van Prinsengracht 263 zal dan ook niet snel vermoeden
dat er zich achter de boekenkast nog een heel leven verborgen houdt. Zelfs de oficiële
eigenaar van het pand weet dit niet. Hoe minder mensen er van op de hoogte zijn hoe beter.
Johannes Kleiman is het aanspreekpunt van de onderduikers en gaat soms bij hen op bezoek.
In 1943 verkoopt de familie Pieron onverwachts het pand. De onderduikers zijn bang dat het
zal leiden tot hun ontdekking. Dit is echter niet het geval. Johannes Kleiman laat het pand aan
de nieuwe eigenaars zien, behalve het Achterhuis. Hij vergat “toevallig” de sleutel van de
tussendeur die leidde naar de onderduikplek. De nieuwe huiseigenaar vroeg niet verder en
kwam niet terug.
Een jaar later loopt het dan toch nog mis. Het Achterhuis en zijn bewoners worden ontdekt. Ze
worden gearresteerd en gedeporteerd. Van de onderduikers overleeft alleen Otto de oorlog.
Na de oorlog
Na de oorlog dreigt het pand aan de Prinsengracht 263 gesloopt te worden. Het verhaal van
Anne Frank in het Achterhuis bereikt steeds meer mensen en er groeit verzet tegen de sloop
er van.
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Halverwege de jaren ’50 wordt de sloop voorkomen. Kort daarna wordt de Anne Frank
Stichting opgericht. Het pand wordt gerestaureerd. Op 3 mei 1960 wordt het Anne Frank Huis
oficieel geopend.
De Anne Frank Stichting wil laten zien wat er tijdens de Tweede Wereldoorlog en de
Jodenvervolging is gebeurd, wil inzicht bieden in hoe dat kon gebeuren en wat dit voor het
heden betekent.
Men wil met het Anne Frankhuis niet enkel de geschiedenis laten zien, maar ook uitnodigen
tot relectie, bewustwording, en betekenisgeving in de eigen tijd. En zo duidelijk maken waar
antisemitisme, racisme en discriminatie, ook vandaag nog, in extreme vorm toe kan leiden.
In de loop der jaren is het museum reeds verschillende keren vernieuwd. Het Achterhuis zelf
bleef echter onveranderd, het ziet er nog zoveel mogelijk uit als in de tijd dat Anne Frank en
de andere onderduikers er woonden. In de andere ruimten worden presentaties weergegeven.
Vandaag de dag krijgt het Anne Frankhuis tot wel 1,2 miljoen bezoekers per jaar over de vloer.
Heel wat van die bezoekers komen uit het buitenland.
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PRET EN VERZET

ONZE LIEVE
KLEINEN

Lien (7 jaar) had haar moeder broodpudding zien klaarmaken.
Toen vader ’s avonds vroeg wat er als dessert was, antwoordde Lien wijs : “boterhammenpap”.
Zonneke mei 2017
Nicolas (5 jaar) heeft al 2 nieuwe tanden gekregen in plaats van melktanden. Als hij in de
spiegel naar zijn nieuwe tandjes kijkt, vraagt hij plots :
“zijn dit nu mijn kofietanden ?”
Op een dag stond Jelle naar buiten te kijken, nadat hij naar het weerbericht had geluisterd. Hij
wilde vanalles weten over de wolken. Een tijdje later reed hij met zijn ouders langs een fabriek
waar een rookpluim uit de schoorsteen kwam. “Zo” zei pientere Jelle, “dat is nu de fabriek
waar ze wolken maken.”
Carine, die voor de tweede keer zwanger is, vraagt aan haar zoontje van acht : “en Bartje wat je
het liefst zou hebben : een broertje of een zusje ?”
Bartje denkt even na, kijkt een paar keer naar zijn moeder en zegt ten slotte :”wel, mama, als
het voor jou hetzelfde is, … liefst een nieuwe iets.”
Tjorven (4 jaar) is in de winkel niet tevreden met de broek die hij moet passen :”Mama, die wil
ik niet, die mouwen zijn te lang !” (zonneke juli 2016)
We kwamen net uit de videotheek toen onze dochter Helena (7) vroeg waar we gingen eten.
Toen papa antwoordde :”Ik weet het niet, kies jij maar”, zei Helena ernstig : “We kunnen
misschien naar de frietotheek gaan!”
Simon (3,5 jaar) leert in de eerste kleuterklas de dagen van de week. Elke dag krijgt een
symbool : de zon voor zondag, de maan voor maandag, … Voor vrijdag staat een vogel, voor “zo
vrij als een vogel”. Als ik Simon op vrijdagmorgen vraag welke dag het is, weet hij het niet
meteen. Als ik als hint met mijn armen begin te ladderen, roept hij enthousiast uit “Vogeldag !”
Amber was onder de douche geweest en liep na het afdrogen nog wat in haar blootje rond.
Toen ik zei :“Wel naturistje”, protesteerde ze en zei : “Nee, mama een droogturistje !”
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MOPJES

Vader ooievaar probeert zijn zoon gerust te stellen tijdens één van moeder ooievaars
nachtelijke afwezigheden.
“Huil maar niet jongen, je moeder brengt straks baby’s naar de mensen en dat maakt en heel
gelukkig. Straks is ze terug thuis.”
“De volgende nacht is het de beurt aan vader ooievaar om baby’s af te leveren en moet
moeder ooievaar haar zoon troosten.
“Huil maar niet jongen, je vader komt terug van zodra hij de papa’s en de mama’s hun kindje
heeft bezorgd.”
Een paar dagen later zijn moeder en vader ooievaar zeer ongerust, want hun zoon is de hele
nacht nergens te bekennen. Als hij uiteindelijk bij het krieken van de dag thuiskomt, vragen
zijn ouders waar hij de hele nacht is geweest.
“Oh, ik heb gewoon een paar studenten de schrik van hun leven bezorgd.”
Het was een gat in de nacht toen Rita thuiskwam.
“Telkens als er een klant wegging, begonnen de andere klanten kwaad te spreken over diens
vrouw. Ik wou niet dat ze kwaad zouden spreken over jou Marleen, en daarom ben ik tot de
allerlaatste gebleven.”
Een man stapt binnen in het politiebureau en zegt tegen de agent van dienst: “Ik heb
begrepen dat de man die in mijn huis ingebroken heeft, hier in de cel zit. Ik zou graag even
met hem spreken.”
“Ik begrijp dat u boos bent, mijnheer, maar dat kan ik natuurlijk niet toelaten.”, zegt de agent.
“U begrijpt me niet. Ik wil alleen maar even van hem weten hoe hij in godsnaam binnen is
geraakt zonder dat mijn vrouw wakker werd.”, antwoordt de man.
“Hoeveel kosten de kerstbomen mijnheer?”
“Dat hangt er van af wat u precies zoekt, mevrouw.”
“Wat is het verschil?”
“De duurdere verliezen hun naalden minder snel dan de goedkopere. U kunt ze dus merkelijk
langer houden.”
“Dan neem ik wel zo’n goedkoop exemplaar. Ik zou niet weten wat ik in de lente met een
kerstboom zou moeten aanvangen.”
“Was dat Willem, die ik zojuist heb zien buitengaan?”, vroeg de rechter aan zijn oudste dochter.
“Ja papa.”
“En heb je niet gezegd dat ik niet wil dat je hem nog ziet?”
“Ja papa. Maar ik ben in hoger beroep gegaan en van mama mag ik hem wel nog zien.”
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DOORDENKERTJES
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OPLOSSING

Oplossing van de maand OKTOBER: VERPLEEGSTER stond niet in het rooster .
Schiftingsvraag : BURJ KHALIFA is het hoogste gebouw ter wereld.
Winnaars : Helena Bax k149, Albertina Bogaerts k147, Joe Biront k240, Louisa Lenaerts k220,
Maria Leemans k122, Meyns Maria latje 4, Karin Delen, Leysen Josephine en Weyts Angèle
deze laatste drie van DVC.
Het laatste blad mag ingevuld afgegeven worden aan de receptie voor 20 november 2022. Het
juiste antwoord wordt beloond. Veel succes !!!!
Naam: ……………………………………………………….
Kamer of latje: …………………………………………
Schiftingsvraag : hoeveel eieren kan een kip per dag leggen? ……….
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