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Voorwoord
Beste bewoner, familie, ...
Beste lezer,
Het is oktober. De maand van de vallende blaadjes en de kortere
dagen. Kortom de herfst die nu echt zijn intrede heeft gedaan. In
oktober vindt jaarlijks de Week van het Bos plaats. Hier verderop
lijsten we enkele bossen uit de buurt op en gaan we na hoe het
met de bossen in Vlaanderen is gesteld.
Op het einde van de maand is het weer tijd om onze klok te
verzetten. We herinneren je er graag aan!
Voorts zijn er weer enkele interessante artikels te lezen, kan je de
puzzels oplossen en lachen met de mopjes.
Filmklassieker van de maand is De Vlaschaard.
Artiest van de maand is Louis Neefs. De zanger met de warme
stem die helaas veel te vroeg is heengegaan.
Museum van de maand is Het Jenevermuseum te Hasselt.

Geniet er van,
Veel leesplezier,
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COLUMN
LORRAINE

Het was een prachtige zomernamiddag, over een maand mag je zoveel geld
uitgeven als je wil, 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 blaren in de bomen.
Het leek wel de tuin van Eden.
Doch het was 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 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

Pater Hugo Gotink: 50 jaar priester
Pater Hugo Gotink is de priester-voorganger in de tweewekelijkse eucharistievieringen in ons
woonzorgcentrum.
Na vier jaar onderwijsdienst in Congo werd pater Hugo door Mgr. Louis Van Steene, oudaartsbisschop van Bukavu, tot priester gewijd op 24 september 1972 in de parochiekerk van
Nieuwmoer. Hij heeft 38 jaar als missionaris in Congo mogen werken en vanaf 2006 is hij
aalmoezenier, eerst in wzc St.-Vincentius te Kalmthout en nu in wzc De Bijster te Essen. Op 24
september 2022 vierde pater Hugo zijn gouden priesterjubileum in een dankviering in de kerk
van Nieuwmoer. Op woensdag 12 oktober vieren we pater Hugo in ons woonzorgcentrum. Het
wordt die dag dus een ‘gouden’ eucharistieviering.
NIEUW!
Vanaf 12 oktober zullen we voortaan ‘elke woensdag’ samen eucharistie vieren. Dus niet meer
om de twee weken maar elke week. We verwelkomen voor deze extra vieringen pater Jean
Ophoff.
Rozenkransmaand
De maand oktober is gewijd aan de Rozenkrans. De keuze van deze maand hangt samen met
de liturgische gedachtenis van Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans op 7 oktober. Deze
viering werd in de 16de eeuw ingesteld door paus Pius V die de christelijke overwinning van de
zeeslag bij Lepanto (Griekenland, 7 oktober 1571) toeschreef aan het bidden van de rozenkrans.
Deze maand zullen er voor de verschillende woongroepen in onze mooie kapel ‘Rozenkrans
uurtjes’ voorzien worden. De data vind je terug in de activiteitenkalender. Wie een rozenkrans
heeft: zeker meebrengen! Wie er geen heeft is uiteraard ook welkom! En ook familieleden
begroeten wij graag in onze kapel!
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Missiemaand
Oktober is in de hele katholieke kerk ook de actiemaand van Missio. Elk Missio-land zet zich achter
een gemeenschappelijk thema en kiest een gastland uit. Centraal staat natuurlijk altijd de
verkondiging en beleving van het evangelie. Dit mondt uit in een wereldwijd netwerk van solidariteit.
De missionaire campagne voor 2022-2023: ‘Jullie zullen mijn getuigen zijn.’ De Kerk van de
Centraal-Afrikaanse Republiek zal daarbij een jaar lang in de schijnwerpers staan. Getuige van
Christus zijn: een opdracht om te vervullen, een zending om te beleven. Centraal-Afrikaanse
Republiek: een land met veel potentieel, maar met nog meer uitdagingen.
Dag van Mensen met een Chronische Ziekte
Op de tweede zondag van oktober vraagt Samana* traditiegetrouw extra aandacht voor mensen
met een chronische ziekte en lichamelijke beperking. Op 9 oktober 2022 wordt het thema ‘Tijd is te
kostbaar om niet te delen’ in de kijker gezet.
Hoe spendeer jij je tijd? Wat momentjes voor jezelf zijn natuurlijk onmisbaar, maar tijd is te
waardevol om niet te delen! Tijd delen brengt mensen in verbinding, jong en oud, ziek en gezond,
met zichzelf en elkaar. De ‘Dag van Mensen met een Chronische Ziekte’ wil ons aanmoedigen om tijd
te maken voor een extra bezoekje, voor een deugddoende ontmoeting. De warmte van Gods Liefde
bij mensen brengen!
*Samana is een vereniging van én voor mensen met een chronische ziekte of zorgnood, hun
mantelzorgers en vrijwilligers. Samen kan je meer dan alleen!
Aanbod vieringen via radio of tv, en in de Sint-Jacobuskerk
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)
Eucharistie meevieren via tv:
• 02/10/2022 - 27e zondag door het jaar op één om 10.00 uurSint-Salvatorskathedraal, Brugge
• 09/10/2022 - 28e zondag door het jaar op NPO 2 (Nederland) om 10.00 uurSintWillibrordusbasiliek, Hulst
• 16/10/2022 - 29e zondag door het jaar op één om 10.00 uurSint-Martinuskerk, Herk-de-Stad
• 23/10/2022 - 30e zondag door het jaar op NPO 2 (Nederland) om 10.00 uurSint-Jozefkerk,
Waubach-Landgraaf
• 30/10/2022 - 31e zondag door het jaar op één om 10.00 uurOnze-Lieve-Vrouwbasiliek,
Scherpenheuvel
(bron: Kerknet-redactie)
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Meevieren in de Sint-Jacobuskerk, naast het woonzorgcentrum:
• Iedere zondag van oktober: viering om 11.00 uur
• Op zondag 9 oktober staat de viering in het teken van de ‘Dag van Mensen met een
Chronische Ziekte’ (Samana Lichtpuntje)
• Zondag 23 oktober: Missiezondag
Tijd om stil te staan
Op het einde van dit pastoraal hoekje nemen we even de tijd om stil te staan.
Een hartelijke groet vanwege Pascale
Tijd om even stil te staan:
dat zeggen we vaak bij een bezinningsmoment.
Stilstaan betekent eventjes de tijd stilzetten.
Dat kan natuurlijk niet echt,
want tijd loopt altijd door.
Maar wij mensen kunnen tijd
op verschillende manieren beleven.
Soms als heel lang en pijnlijk,
wanneer we ons eenzaam en slecht voelen.
Dan kruipt de tijd.
Soms als stresserend,
omdat we zo weinig tijd hebben.
Dan vliegt de tijd.
Soms als heel bedreigend,
want de tijd spreekt ons over onze eindigheid.
Dan maakt de tijd ons bang.
Mensen met een chronische ziekte of zorgnood
en mantelzorgers kennen het allemaal.
Maar er zijn ook momenten
die we als vervullend ervaren:
als we heel mooie ervaringen hebben,
ontmoetingen die ons blij maken.
Dan lijkt er even geen tijd te zijn.
Dan is de tijd vervullend, een moment van vreugde.
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JARIGE
BEWONERS

BEWONERS
NIEUWS

Onze jarigen van oktober 2022!
2 oktober Pierre Bergmans 91 jaar Begonia
3 oktober Maria Rombouts 89 jaar Gladiool
7 oktober Joe Biront 91 jaar Dahlia
9 oktober Francine Van De Paer 93 jaar Azalea
12 oktober Gaby De Wilde 88 jaar Hyacint
13 oktober Jacques Janssens 90 jaar Campanula
13 oktober Josée Van Der Borght 90 jaar Hyacint
15 oktober Elsa De Ridder - Bresseleers 93 jaar Campanula
25 oktober Marie-Louise Schuyten 89 jaar Azalea

Hiep hiep hoera!
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NIEUWE
BEWONERS

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

Welkom
Alfons Hendrickx
Lia Jaspers
Lucien Truyman
Denise Hillewaert
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OVERLEDEN
BEWONERS
Met droefheid in ons hart,
maar dankbaar om het leven nemen we afscheid van:

Rita Paenen
Jean Antoine
Maria Schilders
Joanna Van Dyck
Hendricus Van Der Stocken
Frans Van Bogaert

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

MAANDINFO

Najaarsvensterke
Tusschen ’t naakte, rood geraamte
Van een wilde wijngaardrank,
Hing een scheefgezakte venster
In den gevel, blauwig blank.
Op den grauw arduinen rijchel
Hier en daar vergroend van mos,
Lagen enk’le wingerdblâren,
Dronken van d’oktoberblos.
Onder ’t venster, waar het muurke
Door den tijd gebersten was,
Stonden triestig te verdrogen,
Uitgeblombde dahlia’s.
Een verneuteld vrouwke schikte
’t Wit en rood geblokt gordijn ;
’t Was,… alsof heur rimpels zegden :
” ’t zal ‘ne kwaaie Winter zijn… ”
Alice Nahon
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16/10/1923
Walt Disney en zijn broer
Roy Oliver Disney richten
een bedrijf op dat zal
uitgroeien tot
amusements- en
mediagigant

BELEEF DE
MAAND

Op 16 oktober 1923 richtten de broers Walt en Roy Disney de “Disney Brothers Cartoon Studio”
op. Later krijgt het de naam “The Walt Disney Company”. Het bedrijf zou zich focussen op het
maken van tekenilms. Vijf jaar na de oprichting werd er gescoord met Mickey Mouse, hun
eerste grote succesiguur. De muis met de grote ronde zwarte oren zou altijd Walt’s
lievelingetje blijven. Tussen 1929 en 1939 maakte de Disney Studio een serie van 75 tekenilms
onder de naam “Silly symphonies”. Figuren als Donald Duck en de Drie Biggetjes verschenen
hierin voor het eerst. Disney kwam als eerste met tekenilms in kleur en introduceerde als
eerste een avondvullende tekenilm. Velen vonden het een absurd idee, maar Disney bewees
het tegendeel. In 1937 komt “Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen” uit. Een animatieilm
gebaseerd op een klassiek sprookje van de gebroeders Grimm.. De ilm werd een kassucces en
is nog altijd populair.
De volgende 5 jaar beleefde Disney een gouden tijd. “Pinokkio”, “Fantasia”, “Dombo” en
“Bambi” volgden nog. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kreeg Disney het wat moeilijk, de
distributie van hun ilms in Europa verliep problematisch. De markt verlegde zich naar ZuidAmerika. Daar kwamen ilms uit als “Saludos Amigos” en “De Drie Caballeros”. Ze brachten ook
ilms uit die bestonden uit allemaal korte fragmenten.
Na een inancieel lastige periode kwam klassieker “Assepoester” uit. Ook o.a. “Alice in
Wonderland”, “Peter Pan”, “Lady en de Vagebond” en “Doornroosje” werden in die periode
gemaakt.
In 1966 overlijdt Walt Disney. “Jungle Boek” was de laatste ilm waarbij Walt betrokken was.
Na zijn dood is Disney zijn drijvende kracht kwijt. Toch slagen ze er in zijn werk verder te
zetten. O.a. “De Aristokatten”, “De Reddertjes” en “Frank en Frey” worden geproduceerd. In de
jaren negentig keert men terug naar de oorsprong en kiest men voor klassieke verhalen die
worden verwerkt tot animatieilm. De animatietechnieken evolueren ook steeds verder. Dit
leidt tot ilms als “De Kleine Zeemeermin”, “Belle en het Beest”, “Aladdin” en “De
Leeuwenkoning”.
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Vanaf de jaren 2000 verandert er veel. Zowel het soort verhalen als de animatietechniek
veranderen grondig. Zo worden de ilms vanaf 2005 uitsluitend met de computer gemaakt.
Films uit die periode zijn o.a. “Dinosaur”, “Keizer Kuzco”, “Lilo & Stitch” en “Chicken Little”. Toch
kwam men hier na een tijdje van terug en worden er ook terug ilms gemaakt op de
traditionele manier. Daar is “De prinses en de Kikker” een voorbeeld van.
The Disney Company had niet enkel een ilmstudio. Zo heeft het bedrijf ook enkele
themaparken in zijn bezit: Disneyland Resort in Californië (sinds 1955), Walt Disney World
Resort in Florida (sinds 1971), Tokyo Disney Resort (sinds 1983), Disneyland Paris (sinds 1992),
Hong Kong Disneyland Resort (sinds 2005) en Shanghai Disney Resort (sinds 2016).
Disney bezit ook nog enkele tv-kanalen zoals “Disney Channel”, tv-studio’s en radiostations.
Tevens is er gigantische Disney-merchandising van producten, van kinderboeken tot
brooddozen. Disney breidt zijn lijst met karakters ook uit. Zo maken de “Muppets” sinds 2005
deel uit van de Disney familie, net zoals bijvoorbeeld de helden van Marvel (denk aan
Spiderman).
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Winteruur

In de nacht van
zaterdag 29 oktober op
zondag 30 oktober!
Iedere laatste zondag van oktober gaat de wintertijd in. Het einde van de
zomertijd. Als het wintertijd wordt gaat de klok in de nacht van zaterdag op
zondag van 3 uur 's nachts naar 2 uur 's nachts, achteruit dus. Dit jaar gaat de
wintertijd in op 30 oktober 2022; daarmee eindigt de 31 weken durende zomertijd
die op zondag 27 maart begon.
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HET BOS

Week van het Bos
De Week van het Bos vindt elk jaar plaats in de 2de week van oktober, en wordt georganiseerd
door het Agentschap voor Natuur en Bos in nauwe samenwerking met BOS+. Er worden
allerlei activiteiten georganiseerd die onze bossen in de kijker wil zetten. Dit jaar vindt de Week
van het Bos plaats van 9 tot 16 oktober.

Bossen in de buurt
In Kapellen en omstreken zijn er heel wat mooie bossen te vinden. Zowel de onafhankelijke
vrijwilligersvereniging “Natuurpunt” als “Het Agentschap voor Natuur en Bos” van de Vlaamse
Overheid planten en onderhouden Vlaamse bossen. Zo heb je de natuurgebieden Ertbrandbos
en Het Rood dat Natuurpunt beheert, beiden te vinden in Kapellen. Het Ertbrandbos is 90 ha
groot en herbergt het Fort van Ertbrand. Het gebied vormt de ecologische verbinding tussen
de bosgebieden van Brasschaat, Kapellen en het Grenspark Kalmthoutse Heide. Het Rood is
iets meer dan 20 ha groot en ligt op de overgang van de Kempen naar de polders. De naam is
afkomstig van de roestbruine kleur van de bodem.
Natuur en Bos heeft ook heel wat natuurgebieden in de omgeving. Zo is er in Kapellen het
Mastenbos dat 178 ha groot is. Het bos kenmerkt zich door de bunkers en loopgraven. In
buurgemeente Brasschaat vind je De Uitlegger en de Inslag. De Uitlegger is 90 ha groot en
heeft een grote vijver. De Antitankgracht doorkruist het gebied. De Inslag is 165 ha groot en
bevat een grote biodiversiteit. In Stabroek ligt dan nog het Elsenbos. Het is een aantrekkelijk
stukje groen van 60 ha, ten noorden van Antwerpen.

Bossen in Vlaanderen
Vlaanderen bestaat voor 11 procent uit bos. Dat is ongeveer zo’n 150 000 hectare (ongeveer de
helft van West-Vlaanderen). België in zijn geheel bestaat voor 23 procent uit bosgebied. Dit is
relatief weinig als je weet dat het Europese gemiddelde 37 procent is. Vlaanderen heeft dan
ook de ambitie om 10 000 hectare bos bij te creëren tegen 2030. Dat is een bosuitbreiding van
7,5 procent.
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VALPREVENTIE

TIP VAN DE
MAAND

VALPREVENTIE IN DE HERFST
BLIJVEN BEWEGEN
Beste lezers
Net zoals in september kan je na het lezen van de gouden tip een paar bewegingen uitvoeren.
Deze 2 bewegingen kan je altijd ter plekke doen, waar dan ook vanuit de stoel of rolstoel.
BEWEGING 1
1. Zet je voeten plat op de grond.
2. Vanuit deze positie kan je voeten beurtelings optillen, alsof je zou stappen.
3. Doe dit zolang je kan en wilt. Maar doe het, al is het maar 10 keer.
BEWEGING 2
1. Heel simpel, vanuit de stoel gaan we afwisselend onze benen strekken, de tenen wijzen
naar het plafond.
2. Doe dit minstens 10 keer, of liever langer. Zolang je kan of wilt.
GOUDEN TIP
WE BLIJVEN DAGELIJKS BEWEGEN
ZODAT ALLEEN DE BLAREN IN DE HERFST VALLEN
In de herfst van ons leven
is het van levensbelang
dat we blijven bewegen.
We kunnen het niet genoeg herhalen.
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PUZZELHOEKJE

Verbind de punten
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Kleurplaat
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Donderdag 29 september
Vanaf 14u: Optreden Ferre in de Zilverlinde
De jarigen worden in de bloemetjes gezet
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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.

Zaterdag 1 oktober tot
zondag 9 oktober
Maandag 3 oktober
14u: Bingo in Zilverlinde voor bewoners
van Gladiool, Hyacint, Iris en Cederhof

Woensdag 5 oktober
10u30: Eucharistieviering in de Zilverlinde
Vanaf 14u: Kraampje met handtassen, sjaaltjes e.d.
in de cafetaria

Donderdag 6 oktober
10u30: Rozenkransuurtje in de kapel voor bewoners
van Azalea-Begonia, Campanula-Dahlia en CDV

Vrijdag 7 oktober
Vanaf 14u30: Schoenenverkoop in zaal Zilverlinde.
Allen van harte welkom!
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Maandag 10 oktober tot
zondag 16 oktober

Dinsdag 11 oktober
10u30: Rozenkransuurtje in de kapel voor bewoners van
Edelweiss-Fresia en Gladiool
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 12 oktober
10u30: Eucharistieviering in de Zilverlinde
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Maandag 17 oktober tot
zondag 23 oktober

Maandag 17 oktober
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 18 oktober
10u30: Rozenkransuurtje in de kapel voor bewoners van
Hyacint en Iris en onze latbewoners

Woensdag 19 oktober
10u30: Eucharistieviering in de Zilverlinde
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Maandag 24 oktober tot
maandag 31 oktober

Maandag 24 oktober
14u: Bingo in Zilverlinde voor bewoners van AzaleaBegonia, Campanula-Dahlia, Edelweiss-Fresia en
gebruikers van ons CDV

Maandag 31 oktober
14u: Kwis in de Zilverlinde

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

Eucharistieviering
Om 10u30
Elke woensdag
In de Zilverlinde
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Kapster
op afspraak
dinsdag, woensdag,
donderdag en vrijdag

VOORBIJE
WEKEN
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FILMKLASSIEKER
VAN DE MAAND

DE
VLASCHAARD

De Vlaschaard is de verilming van de gelijknamige klassieke roman uit 1907, geschreven door
Stijn Streuvels. De verilming uit 1983 was niet de eerste. In 1943 kwam “Wenn die Sonne
wieder scheint” uit, geproduceerd door een Duitse ilmmaatschappij.
De versie van 1983 was onder regie van Jan Gruyaert. De ilm kostte 34 miljoen frank. De
belangrijkste rollen waren weggelegd voor Vic Moeremans als boer Vermeulen, Dora van der
Groen als moeder Barbele, René van Sambeek als zoon Louis en Gusta Gerritsen als melkmeid
Schellebelle.
De ilm vertelt het verhaal van boer Vermeulen, een autoritaire patriarch, die overhoop ligt
met zijn zoon Louis, de beoogde opvolger als hoofd van de familie. Er is echter een
generatieconlict tussen de twee die gaat over het inzaaien van het vlas. Vader Vermeulen had
ook in zijn gedachten dat Louis zou trouwen met de dochter van een rijke boer maar hij begon
iets met de melkmeid Schellebelle. Het conlict escaleert.
De ilm was een prestigeproject. Hij scoorde goed bij ilmcritici maar slecht bij het grote
publiek. Regisseur Jan Gruyaert had weinig ervaring en was vooral een experimenteel ilmer
die vormgeving belangrijker vond dan het verhaal. De ilm won echter wel verscheidene
internationale prijzen maar lopte op inancieel vlak.
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ARTIEST
VAN DE MAAND

LOUIS NEEFS

Louis Neefs is geboren als Ludwig Neefs op 8 augustus 1937 in het kempische Gierle. Als kind
zat Louis op verschillende scholen. Hij wilde graag technisch tekenaar worden met als
specialiteit bruggenbouw. Tijdens zijn collegetijd kwam zijn zangtalent echter nar boven. Zijn
eerste muzikale vorming kreeg hij tijdens het wekelijkse muzikale uurtje op school. Hij leerde
er ook gitaar spelen. Zang en muziek waren toen slechts een hobby voor Louis, naast het
voetbal. In het begin trad Louis enkel op voor familie en kennissen. Eind jaren ’50 werd hij
zanger bij het groepje “Sun Spot”. Hij deed mee aan optredens en talentenjachten en kreeg zo
een platencontract aangeboden. Jean Kluger (ontdekker van o.a. Bob Benny, La Esterella,
Jean Walter en Will Ferdy) en Bobbejaan Schoepen zorgden ervoor dat Louis onder de
aandacht kwam van de platenmaatschappijen. Als Louis 22 jaar is doet hij mee aan de
Europabeker in Knokke. Een jaar later volgt de eerste hit: “Ein kleines Kompliment”. Deze
single betekende zijn doorbraak. Vele hits volgen. Liedjes als “Mijn vriend Benjamin”, “Annelies
uit Sas van Gent”, “Aan het strand van Oostende” en “Laat ons een bloem” zijn Nederlandstalige
bewerkingen van Amerikaanse songs. Louis vertegenwoordigde België tweemaal op het
Eurovisiesongfestival. In 1967 in Wenen met “Oh oh ik heb zorgen” en in 1969 in Madrid met
“Jennifer Jennings”. Hij eindigde twee keer op de zevende plaats. Louis was niet enkel zanger,
hij was ook presentator bij de BRT. Zo presenteerde hij tv-programma’s als “Binnen en Buiten”
en “Tienerklanken”. Samen met Rocco Granata was Louis ook impresario voor diverse
artiesten (= organisator van toneeluitvoeringen, concerten enz.). Hij was ook politiek actief als
gemeenteraadslid in Mechelen. Louis stond bekend om zijn mooie lage stem. Hij mocht dan
ook een stem inspreken voor de Disney-ilm “De Aristokatten”. Louis’ carrière was van korte
duur. Hij en zijn vrouw kwamen op tragische wijze, op 25 december 1980, om het leven bij een
verkeersongeval in Lier.
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MUSEUM
VAN DE MAAND

HET
JENEVERMUSEUM

Jenever kende in de loop der tijd verschillende gedaanten. In betere tijden was graan de
basisgrondstof, in mindere tijden was dat melasse (suikerstroop). In de ene streek smaakt
jenever kruidig, in andere regio’s eerder neutraal.
Geschiedenis jenever
Het distilleren van stoffen is een uitvinding van de Arabieren. De kennis ervan verspreidde zich
in de loop van de 14e eeuw over Europa, via universiteiten en kloosters. De techniek werd
steeds verder verijnd.
Aanvankelijk werd het distillaat “levend water” genoemd en gebruikt als geneesmiddel voor de
meest uiteenlopende ziekten. Men moest het druppelsgewijs innemen. Als er bessen, zaden en
kruiden in werden geweekt, namen de geneeskundige krachten toe. Ook de jeneverbes had
zogenaamde geneeskundige krachten. Zo werd het baden in regenwater waarin jeneverbessen
gekookt waren, aangeraden om huidziekten en darmaandoeningen te genezen.
Het “levend water” had niet enkel een geneeskrachtige werking. Men kwam er achter dat het
ook euforie opwekt en droefheid doet vergeten. Een eeuw later werd het geneesmiddel eerder
een genotsmiddel dat men brandewijn noemde. Deze drank werd niet meer druppelsgewijs
gedronken, maar per druppel.
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Aanvankelijk ging het om gewoon bier en had bijna elk huishouden een eigen
brandewijnketeltje. Men begon te experimenteren met het distilleren. Tegen het einde van de
16e eeuw distilleert men een vergist graanbeslag van gerst, rogge en mout. Men
aromatiseerde de wijn met jeneverbes, anijs, karwij of venkel.
In 1601 kwam er in de Zuidelijke Nederlanden een einde aan het thuis stoken. De productie en
de verkoop van brandewijn uit graan, fruit en groenten wordt verboden. De overheid maakte
zich zorgen over het overmatig gebruik ervan en vindt dat granen dienen voor het bakken van
brood.
In Hasselt, dat tot 1795 niet tot de Zuidelijke Nederlanden behoorde, mag men nog wel
brandewijn of jenever stoken. Vanaf 1675 komt de jeneverproductie er goed op gang.
Vanaf 1713 wordt het stoken van korenbrandewijn terug toegelaten en zelfs gestimuleerd.
In de 19e eeuw bereikt de Belgische jeneverproductie ongekende hoogten. De introductie van
stoomgeneratoren, stoommachines en de distillatiekolom zorgen voor de overschakeling naar
een continue distilleerproces. Nieuwe goedkopere grondstoffen zoals suikerbieten,
aardappelen en maïs doen hun intrede. De goedkopere jenever zorgt voor overmatig gebruik
ervan.
In de 20e eeuw daalt het aantal jeneverstokers. O.a. door een nieuwe wet die het schenken
van gedistilleerde (sterke) dranken verbiedt op openbare plaatsen en de verkoop ervan enkel
toelaat op voorwaarde dat je er twee liter ineens van koopt. Voor arbeiders werd dit
onbetaalbaar, wat de jeneververkoop langzaam deed dalen.
De laatste decennia komt jenever terug in de belangstelling, dankzij de opkomst van
vruchten- en crème jenevers en de stijgende interesse voor streekproducten. Jeneverroutes,
het Nationaal Jenevermuseum en de tv-reeks “De Smaak van De Keyser” doen de interesse in
jenever mee stijgen.
Sinds januari 2008 is jenever geograisch beschermd door de Europese Unie. Dit betekent o.a.
dat men enkel in België, Nederland, Frankrijk en Duitsland drank mag produceren met de
naam jenever.
Het Jenevermuseum
In 1979 kocht het Hasseltse stadsbestuur de voormalige stokerij “Stellingwerff/Theunissen”.
Men wilde er een museum in onder brengen dat de verbondenheid van Hasselt met de
jeneverindustrie zou illustreren. Naast de stokerij bevonden zich ook nog een woonhuis, een
mouttoren, een kiemzolder, een stokerij, een schuur, stallen en een likeurfabriek. In 1975 werd
het pand beschermd als eerste industrieel-archeologisch monument in België.
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Op dat moment was het complex redelijk vervallen. In het voorjaar van 1983 startte de
restauratie die uiteindelijk vier jaar duurde. Op 16 september 1987 opende het Nationaal
Jenevermuseum zijn deuren.
Het Jenevermuseum telt ondertussen meer dan 27 000 stuks. Met collectiestukken, foto’s en
ilmpjes wil men de bezoeker onderdompelen in de wereld van de jenever. Men vertelt het
verhaal over de oorsprong, ontwikkeling, plaats en perceptie van onze nationale gedistilleerde
drank. Het museum bevat een documentatiecentrum met meer dan 2000 publicaties, een
tiental tijdschriftenreeksen en honderden artikels.
Hun collectie is buitengewoon. Zo staat er een nog werkende 19e-eeuwse stookinstallatie, zijn
er meer dan 2000 glazen lessen, 750 stenen stopen en kruiken, meer dan 1230 borrelglaasjes
en 400 likeurglaasjes, 200 keramische voorwerpen, 540 afiches, 380 pancartes, bijna 9500
etiketten enzovoort.
Men stelt deze collectie niet enkel ten toon, men inventariseert en onderzoekt ze ook.

35

PRET EN VERZET

ONZE LIEVE
KLEINEN

Toen ik ’s morgens in de klas aan Brent (5 jaar) vroeg waar zijn bril was, antwoordde hij vrolijk
: “Die is bij de brillenmaker. Mijn raam was eruit gevallen !”
Voor mijn verjaardag kreeg ik van mijn kleindochter Luna (3 jaar) badproducten cadeau. Met
een grote glimlach zei ze “ Alsjeblieft oma, dit is om je eens goed te verwensen !”
Kato (6 jaar) wilde graag haar topje met spaghetti-bandjes aan, maar ik zei haar dat dat op
haar school niet mag.
Waarop ze me vroeg : “En een topje met lasagne-bandjes, mag dat dan wel ?”
Jens was buiten aan het spelen, toen het plots hard begon te regenen. Helemaal in paniek
kwam hij naar binnen gelopen : “Mama, mama, kom vlug, onze vissen worden nat !”
Toen ons zoontje Mansour net geboren was, kwam mijn stiefzoontje Isaiah (5 jaar) bij de
verzorgingstafel staan en merkte op : “Hé, onze broer is een jongen!”
Toen ik samen met mijn dochter Lisa (5 jaar) in de auto zat, had ze het over moederdag :
“Dan mag jij rusten en gaan wij wassen, strijken en poetsen … En als het vaderdag is, dan mag
papa rusten en dan euh,euh, euh,… moet jij achter het stuur …”
Mijn kleindochter Helena (3 jaar) mocht bruidsmeisje zijn en kreeg nieuwe schoenen. Een
week later draagt ze die op het schoolfeest. Net voor haar optreden ziet ze ineens dat een
ander kindje haar mooie schoenen aanheeft en roept ze uit : “Hé, dat zijn wel mijn
trouwschoenen !”
Mijn neefje Matthias zou een snoepje krijgen als hij link zijn bord leegat, maar hij zat met
lange tanden aan tafel. Toen mama zei :”Ik dacht dat je link zou eten ?” reageerde hij : “en ik
dacht dat het lekker zou zijn !”
Op een avond voor het slapengaan vroeg mijn jongste dochtertje Shary (5 jaar):”Mama,
inbrekers die ’s nachts komen inbreken zijn die ’s morgens dan niet moe ?”
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MOPJES

Tom : “Wat voor een mini-auto heb je nu gekocht ? Daar kun je niet eens je vrouw in
meenemen !”
Jan : “ Dat klopt. Gerielijk, hé.”
Lowie belt aan bij de ouders van Lisa, om haar hand te vragen.
“Hoe is het afgelopen ?” vraagt zijn vriend, die in het café daarnaast zat te wachten.
“Slecht”,zegt Lowie,”ik vroeg de hand van dochter en ik kreeg de voet van de moeder en de
vuist van de vader … en toen was ik buiten.”
“Jantje, hoe lang duurt een dag ?”
“25 uur, meester.”
“Dommerik ! We hebben vorige week toch geleerd dat de dagen uit 24 uur bestaan.”
“Dat wel, meester, maar maandag hebt u gezegd dat de dagen een uur gelengd waren.”
Na een moeilijke klimpartij bereiken twee bergbeklimmers eindelijk de top van de hoogste
berg ter wereld. “Deze klim heeft ons bijna het leven gekost. Maar het was de moeite waard.
Vanaf nu zal ook onze driekleur hier wapperen. Kom, geef vlug die vlag.”
“Hoezo? Ik dacht dat jij die had !”
“Goed, ik zal je 500 euro lenen op één voorwaarde, namelijk dat je ze niet te lang houdt.”
“Afgesproken, morgen zijn ze weg !”
“Ik wou dat ik wist wat ik mijn vrouw voor haar verjaardag moet geven.”
“Vraag het haar dan !”
“Nee, zo veel kan ik écht niet missen.”
Twee ketjes voor een slagerswinkel in de Nieuwstraat in Brussel :
“Hm, ik wou dat ik die worst kon gappen. Wat ziet die er lekker uit !”
“Sssst, hou je mond. Als vader dat hoort, draait hij zich om in zijn graf.”
“Wel, neem jij er dan ook één … dan ligt hij zo weer goed.
“Als mijn man en ik woorden hebben, sturen we de kinderen altijd naar buiten.”
“Dat is heel verstandig, maar … het is ook niet goed als de kinderen de hele dag op straat
moeten rondlopen.
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“Waarom draagt een chirurg een doekje voor de mond?”
“Om te vermijden dat hij zijn mes zou alikken.”
In de les Engels eerste jaar vroeg de leraar wat de volgende zin betekende : “Mother makes the
breakfast”.
Waarop Jantje antwoordde : “moeder maakt de broek vast!!”
“Vijf jaar lang waren mijn man en ik gelukkig.” “En wat gebeurde er toen ?”
“Toen keerde hij terug van zijn buitenlandse reis.”
Zegt de glazenwasser tegen de man die met het raam open een bad aan het nemen is : “ik hoop
dat er niks gebeurd is met uw vrouw. Doorgaans neemt zij omstreeks deze tijd een bad …”
“Kun je een geheim bewaren ?”
“Zeker.”
“Ik moet dringend wat geld lenen.”
“Maak je maar geen zorgen. Ik heb niets gehoord.”
Grootmoeder staat met haar twee kleinkinderen in de Zoo van Antwerpen naar een ooievaar te
kijken. “Kijk”, zegt ze tegen haar kleinzoon van acht, ”dat is nu de vogel die de kindjes brengt.”
“Eén voordeel heeft de economische recessie wel,” merkt een Taiwanees op.
“We zijn armer dan vroeger, maar onze kinderen zijn een stuk sterker geworden. Twintig jaar
geleden had je twee mannen nodig voor 20 euro boodschappen te dragen, tegenwoordig kan een
jongetje van zes dat.”
“Hoe kom ik het vlugst in het museum,” vroeg de toerist aan een voorbijganger.
“Laat u opzetten.”
“Elke morgen breng ik mijn vrouw de kofie aan bed, het enige wat ze nog moet doen is hem
malen.”
“Als er een belasting op stommiteiten moest bestaan, dan zou de staat zichzelf inancieren.”
Hij : “Telkens als ik je met dat nieuwe kleed zie, moet ik lachen.”
Zij : “Goed, dan zal ik het ook aantrekken als de rekening komt.”
“Mama ik schrijf een brief naar Ingrid.”
“Maar je kunt helemaal nog niet schrijven.”
“Dat maakt geen verschil uit, mama, Ingrid kan nog niet lezen.”
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OPLOSSING

Oplossing van de maand SEPTEMBER: KASPAR stond niet in het rooster .
Schiftingsvraag : er verbleven op 2 september 36 mannen in Zonnewende.
Winnaars : Boiy Bernadette k230, Karin Delen, Leysen Josephine en Fraeters Julia deze
laatste drie van DVC.
Het laatste blad mag ingevuld afgegeven worden aan de receptie voor 20 oktober 2022. Het
juiste antwoord wordt beloond. Veel succes !!!!
Naam: ……………………………………………………….
Kamer of latje: …………………………………………
Schiftingsvraag : wat is het hoogste gebouw van de wereld? ……….
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