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VOORWOORD
Sneller dan verwacht verschijnt er nu reeds een nieuw huiskrantje. En de

reden hiervan is het corona-virus, een vreselijk virus dat de hele wereld op

zijn kop zet en verandert. Ook in ons huis zijn er heel wat maatregelen van

kracht en is er heel wat veranderd. Wat ‘voor’ de coronacrisis zo evident en

belangrijk was, moet nu ineens wijken door de corona-maatregelen. Vele

plannen en goede voornemens, die ik aankondigde in het vorige krantje,

moeten nu even het onderspit delven door de corona-crisis. Maar als deze

crisis voorbij is, zullen we samen de draad stilletjes weer opnemen. Daar

kijken we alvast naar uit…

Ik ben mij zeer bewust dat het voor jullie, bewoners, verschrikkelijk is om de

gezellige bezoekjes van jullie dierbaren te moeten missen. We ervaren nu

allemaal ten volle dat gezondheid, contact met familie en vrienden, weten

dat je er niet alleen voor staat, … datgene is waar wij mensen echt nood aan

hebben. Ook voor jullie familie en naasten is het een hele aanpassing om

niet meer op bezoek te mogen komen en enkel de was aan de ingang te

halen of te brengen. Maar ik zie gelukkig ook veel creatieve en mooie

oplossingen. We ontdekken samen nieuwe technologieën om verbinding

met mekaar te maken. We ‘skypen’, ‘WhatsAppen’ en ' raamtelefoneren'

wordt vast het nieuwe woord van 2020.

Het is hartverwarmend te ervaren dat velen in deze crisis zich belangeloos

inzetten voor mekaar. Wij bedanken iedereen die ons in deze moeilijke

tijden steunt, de vele kaartjes die wij mochten ontvangen van familie en

vrienden, kinderopvang en scholen, de bloemen, de tablets, … Onze

bewoners zijn hun familie dankbaar voor de kleine verrassingen en

lekkernijen die verstopt zitten tussen de netjes gestreken en geplooide was.

Ik ben ook terecht fier op alle medewerkers! Zij krijgen in deze moeilijke

omstandigheden andere of extra taken die ze in grote solidariteit met elkaar

uitvoeren, met de grote bekommernis om het voor jullie, bewoners, zo

aangenaam mogelijk maken.

Ik hoor hier een daar wel eens de opmerking : ‘Is dat gedoe allemaal wel

nodig?’ Wel, ik kan jullie verzekeren, het is nodig. Wij staan in nauw contact

met de overheid en volgen hun aanbevelingen strikt op. We willen het beste

voor jullie allemaal! Samen staan we sterk!

Claes Jos

Directeur
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Felicitaties vanuit het raam

Je zal maar jarig zijn in tijden van Corona. Leuk is anders.

Gelukkig woont de familie van Jef tegenover het woonzorgcentrum. Zij

verrasten hem met een groot bord vol lieve wensen. En Jef zag dat het goed

was. Heel goed!
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ONZEONZE

JJARIGENARIGEN

Op jouw verjaardagOp jouw verjaardag
mag je dansen, lachen en heelmag je dansen, lachen en heel

hard zingenhard zingen
Ga maar lekker genietenGa maar lekker genieten
van je cadeautjes, taartvan je cadeautjes, taart

en alle andere leuke dingen!en alle andere leuke dingen!
Misschien is het vandaag nietMisschien is het vandaag niet
jou grootste dag. Als allesjou grootste dag. Als alles
normaal is vieren we hetnormaal is vieren we het

dubbel zo hard.dubbel zo hard.

01/04 Marie Bloemen

02/04 Rik Keunen

02/04 Maria Vandael

02/04 Mia Knevels

04/04 Jeanne Lucas

07/04 Mia Vandenbroek

08/04 Flip Looymans

08/04 Jeanne Schildermans

11/04 Adrienne Van Mulders

17/04 Marcel Lenaerts

17/04 Jan Eerdekens

94 jaar

89 jaar

82 jaar

90 jaar

97 jaar

88 jaar

81 jaar

93 jaar

92 jaar

90 jaar

87 jaar
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Attenties en post

Brievenbus

Aan het onthaal staat een grote

brievenbus waar we elke dag leuke

brieven, cadeautjes, kaartjes,

tekeningen, ... in vinden.
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Attenties en post

Warme gebaren vanuit de buitenwereld!

Veel mensen denken aan ons. We kregen tablets om te skypen met familie,

bloemen en plantjes om onze dagen op te fleuren.

Nogmaals een dikke dank-je-wel hiervoor!
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Sint - Jozeffeest

Jullie zijn de kers op ons gebak!

Op 19 maart 2020, het feest van Sint-Jozef, werden alle bewoners en

medewerkers met ‘kersballonnen’ bedankt voor de verbondenheid en de

ongelofelijke inzet om, in deze moeilijke corona-periode, samen van dit

huis een ‘(t)huis met een ziel’ te maken. Jullie zijn de kersen op ons gebak!

En dat grootse feest met optreden hebben we nog te goed, dat is voor

later!

Pssst… Heb je even?
Wij willen je graag een
complimentje geven.

Bij jou voelen wij ons goed
en op ons gemak.

Jullie zijn de kers op ons
gebak!
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De Bemmert
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De Bemmert
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De Kolis

Brievenpost

Op De Kolis krijgen we heel veel

brieven, kaartjes, tekeningen en

knutselwerkjes. Onze muur begint al

goed vol te raken. Wij zijn natuurlijk

heel blij en kijken uit naar nog meer

brieven en kaartjes!
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De Kolis

Kienen

Ook al zitten we iets verder uit

elkaar en moet Jorina iets

harder roepen. Wij genieten

nog van onze wekelijkse

kiensessie.
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't Gehucht

Blijf fit op ‘t Gehucht

Bewegen en fit blijven is belangrijk, ook in corona-tijden. Op ’t Gehucht

maakte Caryl Strzelecki, kunstenaar en echtgenoot van medewerkster

Monique, prachtige tekeningen om de bewoners ‘kunstig’ in beweging te

houden.

Skypehoek

Afdeling 't Gehucht installeerde als eerste afdeling een skypehoekje, waar

bewoners naar hartenlust kunnen skypen met hun familie. Voor de

bewoners van ‘t Gehucht hebben de nieuwe technieken ondertussen geen

geheimen meer. Skypen met familie is het nieuwe ‘bezoekmoment’. Maar

wat kijken we ernaar uit dat dat corona-beestje overwonnen is en alles weer

normaal verloopt!
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't Gehucht

Pannenkoek met kersensaus op ‘t Gehucht

Het grote Sint-Jozeffeest mocht dan wel niet doorgaan wegens de

Coronacrisis, maar op ’t Gehucht kregen de bewoners op 19 maart,

feestdag van Sint-Jozef, een lekkere pannenkoek met kersensaus

geserveerd, leuk! Op ’t Gehucht wordt ook wekelijks het eigen café ‘In den

anderhalve meter’ geopend. Op de kaart staan: koffie, frisdrank en ook wat

sterkers.
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't Heike

Een ouderwets briefje

Hoe leuk is het als je een ’ouderwets’ briefje krijgt en leest dat ze je

zeker niet vergeten zijn!

Liefde achter glas

En onverwacht

staat je grote liefde

voor het raam.

Je ogen stralen.

Echte liefde

overwint alles!
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't Heike

Tablet-plezier op ‘t Heike

Voor de medewerkers van ’t Heike was het even zoeken. Maar de

bewoners zijn al helemaal mee met de nieuwe technologie en vinden

het eigenlijk wel heel grappig!

Telefoontje

Zo ver weg

maar ook weer

heel dichtbij...

Een telefoontje

van het thuisfront

doet altijd even deugd!
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't Klooster

‘Buurten’ vroeger en nu

In die goede oude tijd

zaten wij voor onze deur

gezellig met elkaar

te ‘buurten’.

In deze moeilijke corona-

tijd

zitten wij achter de deur

op afstand van elkaar…

Maar gezellig ‘buurten’

doen we nog steeds!

Wij blijven Fit!

Denksport

Met gepaste afstand kunnen

we nog allemaal deelnemen

aan de denksport.
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't Klooster

Wat hebben we genoten

van de maaltijd tijdens

het Sint -Jozef feest.
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't Passantje

Frietjes en lachende gezichtjes op ’t Passantje

Goede ideeën komen vanzelf… en zeker als het team vindt dat de bewoners

in deze tijden het al zwaar genoeg hebben. De medewerkers van ’t

Passantje hadden het idee opgevat om de bewoners eens extra te

verwennen. Het water kwam iedereen al in de mond bij het idee van een

lekkere friet en snack van de frituur. En je kan het al wel raden…. alleen

maar lachende gezichtjes op een doodgewone zaterdagavond!
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't Passantje

Sint-Jozeffeest op ‘t Passantje

Een terugblik op Sint-Jozeffeest voelt voor onze bewoners een beetje

vreemd aan. Wat bedoeld was als het mooiste feest van het jaar, het feest

van onze patroonheilige en de lente, bracht op ’t Passantje niet meteen

goed nieuws. Wij kregen van de directie de mededeling dat er een bewoner,

die op ’t Passantje in kortverblijf was, in het ziekenhuis positief testte op

corona. Eventjes zat de schrik er dik in, maar al gauw vertrouwden wij erop

dat wij - nét op deze dag - Sint-Jozef, de patroonheilige van het vaderschap,

het gezin, de arbeiders, houtbewerkers, de Kerk, België en nog veel meer,

mochten aanspreken over onze bezorgdheden. Wij hebben het houten

beeld dat we gekregen hebben van Jaak Boonen, die schrijnwerker was, een

mooi plaatsje gegeven op de afdeling. Het feest is in alle rust verlopen. We

hebben genoten van de lekkere maaltijd, gemaakt door onze huiskoks. En in

de namiddag hebben wij onze bezorgdheden geuit en met elkaar gedeeld.

Ondertussen kregen we het bericht dat het met onze medebewoner goed

gaat en weldra uit het ziekenhuis ontslagen zal worden.



22

't Riet

Zonnestralen

Op 't Riet wordt er

volop genoten van

de zonnestralen.

Op het terras maar

ook zeker op het

balkon!
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't Riet
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't Rozeke

Lenteschoonmaak

Nu we geen bezoek meer mogen ontvangen in het woonzorgcentrum, zijn

bewoners en medewerkers nog meer op elkaar aangewezen op ’t Rozeke.

Dit leidt tot extra gezelligheid in de keuken en een nog huiselijkere sfeer.

Medewerkers krijgen hulp met de was, de afwas en zelfs met het dweilen!

Lentelucht opsnuiven

Nu de lente in het land is, zoeken ook de

bewoners van ’t Rozeke vaker de

buitenlucht op. Ver geraken we wel niet

met die Coronacrisis. Maar even een

frisse neus opsnuiven kan ook al heerlijk

zijn! We wandelen rond het

woonzorgcentrum en veel meer dan één

rondje omdat het' buiten zijn' zo’n deugd

doet. Ontspanning voor de bewoner en

voor collega die hem begeleidt!
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't Rozeke

Lijfspreuk van team ’t Rozeke

Corona virus,

Met twee vingers in de neus

en een middelvinger in de lucht

krijgen wij je wel klein!
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't Ven

Nieuwe mannen op ’t Ven

In deze moeilijke corona-periode steken ook de mannen op 't Ven een tandje

bij.

Van alle mannen worden hier nu 'nieuwe mannen' gemaakt!
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't Ven
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't Zand

Sportief

Omdat we niet meer zoveel

naar buiten kunnen. ¨

Proberen we zoveel mogelijk
binnen te sporten!
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't Zand

Skypen

We hebben hele mooie skype-momenten gehad met de familie. We kijken

weer uit naar het volgende gesprek.
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Een brief van hondje Wannes

Een brief van hondje Wannes

Dag lieve genieters van dagopvang De Buurt

Bewoners van WZC Sint-Jozef,

Wat gebeurt er toch allemaal? Ik kan het niet goed vatten. Ik mag niet meer

naar de dagopvang. Het liefst zou ik jullie ’s morgens willen begroeten (want

soms krijg ik dan een lekkere beloning). Ik heb vernomen dat er in de wereld

een corona-virus is, dat mensen erg ziek kan maken. Honden krijgen het

niet en kunnen het ook niet verder geven, wOEF. Tijdelijk ga ik nu naar mijn

vriend Thor, de golden retriever. Samen kunnen we ravotten en

wandelingen maken. Mijn baasjes zijn druk bezig in het woonzorgcentrum.

Nog een heel belangrijke vraag: Hoe is het met jullie? Krijgen jullie je dag

gevuld? Gebeuren er ook nieuwe dingen? Ik wil het heel graag horen!

Waf, waf,

Hondje Wannes
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Raamtelefoneren

Raamtelefoneren

Een nieuw woord

voor een nieuwe ervaring

omdat contact zo belangrijk is,

zeker nu.

Je bent nooit te oud om te leren.

Nooit te oud om te ‘raamtelefoneren’!
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Beren jacht

Beren ‘spotten’ in WZC Sint-Jozef

Wist je dat kinderen op berenjacht kunnen voor de ramen van WZC Sint-

Jozef? Wij doen ons best om ook van WZC Sint-Jozef een ‘berenspotplaats’ te

maken zodat kinderen, die een luchtje gaan scheppen met hun vader of

moeder en op berenjacht gaan, ook hier echte knuffelberen kunnen 'spotten'

achter de ramen.
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Wist je dat...

Kapsalon gesloten

Omwille van nieuwe corona-maatregelen moet ook het kapsalon in WZC

Sint-Jozef sluiten. Jammer, maar dat wil niet zeggen dat onze bewoners er

niet netjes uitzien. Ze worden mooi gewassen, verzorgd en gekleed door

onze medewerkers. Haren netjes in de plooi leggen en krulletjes indraaien

horen er nu ook bij!

Bewoners genieten van de lente in de

tuin

Omdat wij jullie graag de mogelijkheid

bieden om onder begeleiding te

genieten van het lenteweer, wordt de

tuin aan de achterkant van het

woonzorgcentrum van 10u00 tot 17u00

afgesloten. De poorten aan de

dagopvang en de parkeergarage gaan

dus dicht zodat de buitenstaanders zich

niet meer op het terrein kunnen

begeven. Ook de terrasstoelen zijn terug

op het terras geplaatst. En reken maar

dat die zonne-vitamientjes deugd doen!
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Wist je dat...

Intern televisiekanaal 73

Op kanaal 73 op uw televisietoestel kan u foto’s of filmpjes zien die de

voorbije weken zijn gemaakt. De foto’s lopen continu af. Als u er toevallig

een gemist hebt, komt deze terug op de tv na een bepaalde tijd. We

zorgen ook voor een wekelijkse update zodat u iedere week andere foto’s

te zien krijgt.

Heb je nood aan wat psychologische steun tijdens deze coronacrisis?

Sarah Creemers van het DAGG (Dienst Ambulante Geestelijke

Gezondheidszorg) heeft ons laten weten dat ze er ook in deze tijden is

voor onze medewerkers en bewoners.

Als er bewoners zijn die nood hebben aan een gesprek, kunnen zij dat

aangeven aan de medewerkers op de afdeling. Zij kunnen Sarah

verwittigen.

Ook voor haar gelden de maatregelen dat ze niet in het woonzorgcentrum

mag komen en geen huisbezoeken bij mensen mag doen, maar er kan

altijd gezocht worden naar alternatieve manieren om te communiceren

(telefoon, skype, …).

Brandweer brengt mondmaskers!

Goed nieuws! Op dinsdag 24 maart

2020 bracht de brandweer ons een

lading mondmaskers.

Gelukkig!
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Onthaal

Het onthaal wordt ‘was op- en afhaaldienst’

Het onthaal werd in deze coronacrisis omgetoverd tot een heuse ‘was op-

en afhaaldienst’. Het ophalen en terugbrengen van jullie was door de

familie kan op WEEKDAGEN tussen 8u30 en 17u00 gebeuren via de

inkomsas van het onthaal aan de hoofdingang. Familieleden kunnen

hieromtrent een afspraak maken met de afdeling . Omwille van

veiligheidsredenen laten wij de wasmand 24 uur staan vooraleer wij deze

naar jullie kamers brengen.

Tip: Steek eens een Paaskaart tussen het wasgoed!

Onze bewoners zijn erg dankbaar voor de lieve attenties die regelmatig

'verstopt' zitten tussen de propere was! Om de familie ook eens te

verrassen, kunnen jullie de ‘mandala-Paasbriefkaart’ in dit krantje

inkleuren en invullen en bij de was steken. Reken maar dat ze er blij mee

zijn!

Deze staat op pagina 40
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Samen sterk

Samen sterk!

Tijd heelt alle wonden

maar daar heb je nu niets aan.

Je kunt vandaag niet

vertrekken om alvast geheeld

in de toekomst te staan.

Dus is er geen andere keuze

en moet je hier doorheen

Wij kunnen je alleen zeggen

dat hoef je niet alleen!
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Corona

Coronaversje

Handen wassen na het lezen

Het is zo raar.

Ik wil je knuffelen,

een kusje geven in je haar.

Maar het mag niet.

De deuren dicht -

ik blijf hier

en jij moet daar.

Ik doe het toch!

Ik knuffel

en ik zoen je

in mijn hoofd.

Daar mag het wel,

en hoe!

(De echte kussen krijg je later,

da’s beloofd).

Siska Goeminne
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Woordzoeker
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Mandala kleuren

Mandala kleurplaten zorgen voor ontspanning en brengen rust voor

jong en oud. Ze helpen ons om te focussen. Laat je helemaal gaan

en kleur ze in!
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Paaskaart

Beste familie en vrienden,

Vanuit WZC Sint-Jozef, waar ik samen met de andere bewoners

omwille van de coronacrisis al een tijdje in quarantaine vertoef, wil ik

jullie via dit Paaskaartje de allermooiste Paaswensen bezorgen. Een

hele dikke ‘virtuele’ knuffel. Samen zijn we sterk!

Van
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Weerspreuken: Vul aan

1. Brengt maart storm en ______, de sikkel is de boer gezin.

2. Danst het lammetje in ______, april pakt het bij de staart

3. Een droge maart, is een zomer te ______.

4. Maartse ______, brengt geen zegen.

5. Waait de wind in maart te ______; veel fruit verwacht men wel.

6. Een droge maart, is goud ______.

7. Maart koel en ______, veel koren in het vat.

8.Maartse buien, aprilse ______.

9. De vastentijd zonder ______, verkondigt een jaar met veel zegen.

Rara wat ben ik...

Oplossingen: 1. Wind// 2. Maart// 3. Paard// 4. Regen// 5. fel// 6.

Waard// 7. Nat// 8. grillen// 9. regen>

1. Een spons// 2. Paul Mackaartnie// 3. Een krop slaap// 4. Een raadsel/

/ 5. Gebroken wit

1. Ik heb gaten in mijn onder- en bovenkant, mijn linker- en

rechterkant, en in het midden. Toch houd ik water vast. wat ben ik?

2. Waarom kaarten de Beatels nooit?

3. Het is groen en erg moe?

4. Ik ben zat ik ben maar als je weet wat ik ben, ben ik het niet meer.

5. Wat is de originele kleur van gips?
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Sudoku



43

Verhaal

In deze tijd beseffen we weer hoe belangrijk contacten tussen mensen zijn.

En hoe leuk het is om elkaar weer brieven te sturen. Hieronder kunnen

jullie het briefverkeer lezen van de mus en de kraai, geschreven door Toon

Tellegen.

Brieven van de mus en de kraai

Toon Tellegen

Beste mus,

Het regent en zal ik je eens wat vertellen, het houdt niet meer op met

regenen.

Het zal altijd, altijd blijven regenen. Noem maar een dag, mus, zo ver

mogelijk. Op die dag zal het nog steeds regenen. En de dag erna ook.

Ik weet dat.

Tot nog toe kwam de zon altijd weer tevoorschijn. Maar nu niet meer.

Je zal hem nooit meer zien, mus. En stof om in te baden evenmin.

Modder zal er zijn. Blubber. Let maar op.

Heb je wel eens van striemen gehoord? Zo zal het blijven regenen, mus:

striemend.

Wat hoor ik daar? Sissen?

Aha. Het regent nu zelfs al op de zon, mus. De zon is bezig uit te gaan,

achter de wolken. Dat sist. Ja, ja mus.

Pas maar op, als er straks een nat rond ding naar beneden plonst.

Kijk maar uit dat hij niet op je doorweekte kop valt. Jij altijd met je zorgeloos

getsjilp. Alsof allen vanzelf spreekt!

De kraai

Beste kraai,

Ik heb je brief gekregen. Dank je wel!

Ik heb hem eerst laten drogen en toen gelezen. Heel interessant!

Ik vind het altijd leuk om post van je te krijgen. Neem me niet kwalijk dat ik

toch even heb getsjilpt van plezier.

Als ik omhoog kijk, kan ik je net zien zitten, weet je dat? Op de onderste tak

van de eik.

Je veren glanzen in de zon.

Ik vind dat je heel mooi krast. Treurig, maar dat is juist zo mooi.

De Mus
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Pastoraal

ZORG DRAGEN VOOR ELKAAR

Als een mens een keer griep doormaakt, kan dat een schok zijn voor het

immuunsysteem. Sommige schokken zijn misschien te groot, maar de

meeste maken ons sterk en creëren een gezonde afweer. Nu lijkt het of

de wereld de griep heeft. De wereld hoest, heeft een pauze nodig en

werkt aan zijn eigen immuunsysteem.

Juist nu het klimaat dringend aandacht vraagt, moet de werkende mens

massaal thuisblijven. De luchtkwaliteit krijgt hier en daar een adempauze

en knapt op.

ALLES IS MET ALLES VERBONDEN

We denken soms zo in landgrenzen, geloofsgrenzen, hokjes en soorten,

goed en kwaad, maar deze griepgolf doet daar niet aan mee. In de natuur

bestaan deze grenzen namelijk niet. Alles is met alles verbonden. We zijn

één grote familie. We kunnen allemaal geraakt worden en we hebben

saamhorigheid en solidariteit nodig als onze weerstand beproefd wordt.

We zijn zo’n enorme consumptieve wereld geworden, maar deze griepgolf

vraagt ons even te stoppen, de boodschappentas thuis te laten, zelf thuis

te blijven, even niet van hot naar her reizen. Even ZIJN in plaats van doen.

De voorraden die we hebben aanspreken en al het rennen en vliegen en

consumeren even laten kalmeren. We leven in een 24 uurs maatschappij,

nu is het een aantal weken of maanden tijd om tot stilstand te komen. We

hebben weer lege dagen op de kalender, we kunnen thuis zijn met

onszelf.De gezinnen voelen weer hoe het is om dagen met elkaar de tijd te

beleven. Het vraagt creativiteit om van op afstand er te zijn voor

geliefden.
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Pastoraal

HET WONDER ONTDEKKEN

Bij de moderne mens spelen veel relaties zich deels of geheel af in een

digitale dimensie. Nu wij tijdelijk afgesneden zijn van onze families zijn wij

rusthuisbewoners blij dat deze mogelijkheid bestaat, denk maar aan de

telefoon, skype, WhatsApp enz… Veel mensen zullen nu dat we elkaar niet

mogen aanraken en niet mogen knuffelen weer

ontdekken hoe waardevol fysiek contact is.

Nabijheid en aanraking zijn van levensbelang. Soms ontdek je het wonder

van iets pas wanneer je het kwijt bent.

Darwin zei: niet de sterksten of de meest intelligenten overleven, maar

diegenen die zich het best kunnen aanpassen aan veranderingen. Dit is een

moment om onze mee-verander-spieren weer eens flink te trainen. Het

virus vraagt zorg en onszelf even iets ontzeggen om voor de ander zorg te

dragen. Aandacht te geven aan hen die het moeilijk hebben.

Dus houd je hart erbij, maak je niet téveel zorgen, maar draag met zoveel

mogelijk medemenselijkheid zorg voor elkaar.
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Pastoraal

Heer, samen met velen richt ik mij tot U, en ik bid U:

Toon uw nabijheid aan allen die zich angstig en onrustig voelen,

aan wie zich zorgen maken over zichzelf

en over de mensen die hen dierbaar zijn.

Schenk genezing en kracht aan alle zieken,

aan hen die alleen zijn,

aan mensen zonder vrienden of familie.

Sterk allen die werken in ziekenhuizen en woonzorgcentra,

in scholen en kinderdagverblijven,

in huizen waar kwetsbare mensen wonen.

Geef wijsheid en moed

aan alle politieke leiders

en aan allen die verantwoordelijkheid dragen over anderen.

Neem allen die door het Corona-virus gestorven zijn

op in uw vrede,

en troost allen die om hen rouwen.

Toon mij waar en hoe ik iets kan betekenen

voor de mensen rondom mij,

maak mij zelf tot een teken van uw liefde en menslievendheid.

Amen
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We gedenken onze overleden van

de afgelopen maanden:

Als het moeilijk is

Als er tranen zijn om dat,

wat je zo mist

Weet dan, dat ik/wij er

voor je ben/zijn

Wie bemind werd en

beminde,

laat meer dan een leegte

achter

Victor Dreesen

° 24 augustus 1924

+ 23 februari 2020

Anna Creemers

° 9 december 1922

+ 28 februari 2020

Wilma Eman

° 22 september 1926

+ 29 februari 2020

Lena Desair

° 2 februari 1933

+ 2 maart 2020

Rita Lehaen

° 6 maart 1941

+ 13 maart 2020

Mathieu Gielen

° 9 maart 1940

+ 22 maart 2020

WIJ GEDENKEN




