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EDITORIAAL 

Beste bewoners, familieleden, 

medewerkers, vrijwilligers en 

sympathisanten 

De voorbije weken zijn erg zwaar gebleken 

voor zowel bewoners als medewerkers. De 

Omikron variant heeft in ons huis om zich 

heen geslagen en veroordeelde vele 

bewoners tot kamerisolatie en vele van 

onze medewerkers tot quarantaine. 

Ondertussen werd de kamerisolatie op Rozentuin en 

Klaproosveld voor de meeste bewoners opgeheven. De 

maaltijden beleven in gezelschap van anderen doet de bewoners 

opnieuw enorm veel deugd. Op de gang komen we opgeluchte 

bewoners tegen die hun dagelijkse wandeling terug hebben 

opgepikt. Ook onze cafetaria krijgt opnieuw wat bezoek over de 

vloer. Hopelijk wordt binnenkort alles snel voor iedereen terug 

zoals voorheen. De afgelopen weken hebben we volop ingezet 

op creatief bezig zijn om de tijd wat sneller te doen gaan.  

In februari nemen enkele bewoners hun intrek in de leefruimtes 

Tulpenhof en Irisheem. Onze medewerkers bereiden zich volop 

voor om hen een warm onthaal te bezorgen en de leefruimte 

knus en gezellig te maken. Dit is een eerste stap richting 5 

woonkernen vanaf april 2022.  

Valentijn mag dan wel net gepasseerd zijn, de liefde hangt nog 

in de lucht. We gingen in huis op zoek naar liefdevolle 

gebeurtenissen en verhalen. We delen ze graag met jullie! 

Tot volgende maand! 

Het redactieteam 
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PASTORAAL NIEUWS 
 

 

2 MAART: ASWOENSDAG, BEGIN VAN DE VASTEN 

 

Vastentijd-woestijntijd 
 

Neem de tijd 
Ja, neem 40 dagen de tijd 

om jezelf te ontmoeten 
als een zwerver doorheen de woestijn. 

Neem de tijd 
Om uit je kwetsbaarheid weer op te staan, 

Kracht te putten aan je Bron 
Rondom jou te kijken en te voelen 

Dat niemand ooit alleen gaat. 

Neem de tijd 
Ja neem 40 dagen de tijd 
om oog in oog te staan 
met wat jou beweegt, 

en te voelen 
wat jouw woestijntocht kleur geeft. 

Neem de tijd, 
Neem gerust jouw tijd 

wel 40 dagen lang om te voelen: 
er zit méér in mij 

licht daagt aan de horizon. 
 
naar Antoon Vandeputte  http://www.pastoralezorg.be/page/teksten-vasten/#woestijn 
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GEBEDSVIERINGEN 
 

VIERINGEN VAN 16 FEBRUARI TOT 15 MAART 

 
Vrijdag 18 februari 2022 om 14u  

Gebedsviering voorgegaan door Luc Patroons 
  
 
 
 
Vrijdag 4 maart 2021 om 14u  
 Gebedsviering voorgegaan door Lut Crève 
 
 
 
De vieringen vinden plaats in de leefruimte Irisheem, de 
leefruimte aan de liften op de tweede verdieping. 
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ACTIVITEITENKALENDER 
 

Activiteiten Klaproosveld 

 
Ma 14 Feb: 11u30: Valentijnsmenu  

Di 15 Feb:  10u: Bewegen met Linda   

    in Tulpenhof 

   14u: Zangstonde: Liefdesliedjes in  

    Klaproosveld 

Woe 16 Feb:  

   10u: Hersenkronkels in de Zithoek 

   14u: Activiteit met Cecile in   

    Klaproosveld 

 

Do 17 Feb: 10u: Boekenclub  

     in de Zithoek 

 14u: Handwerkclub   

   in Klaproosveld 

 

 

Vrij 18 Feb: 10u: ‘Het Nieuws’ in de Zithoek 

14u: Gebedsviering in Irisheem 
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Ma 21 Feb: 10u: Boekenclub in de  

    Zithoek 

   14u: Galgje in Klaproosveld 

Di 22 Feb: 10u: Bewegen met Linda in 

    Tulpenhof 

 

Woe 23 Feb: 14u: Activiteit met Cecile in Klaproosveld 

Do 24 Feb: 14u: Bingo in Klaproosveld 

 
Vrij 25 Feb: 10u: ‘Het Nieuws’ in de Zithoek 

   14u: Manicure in de Zithoek 

 

Ma 28 Feb: 10u: Boekenclub in de Zithoek 

   14u: Uno in Klaproosveld 

 

Di 1 Mrt:  10u: Bewegen met Linda    in  

    Tulpenhof 

Woe 2 Mrt: 14u: Activiteit met Cecile    in  

    Klaproosveld 

Do 3 Mrt:  10u: Pitjesbak in   

    Klaproosveld 

 

Vrij 4 Mrt:  10u: ‘Het Nieuws’ in de  

    Zithoek 

   14u: Gebedsviering in  

    Irisheem 
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Ma 7 Mrt:  10u: Boekenclub in de Zithoek 

   14u: Reminiscentiespel in Klaproosveld 

 

Di 8 Mrt:  10u: Bewegen met Linda in Tulpenhof 

   14u: Gezelschapsspel in Klaproosveld 

 

Woe 9 Mrt: 14u: Activiteit met Cecile in Klaproosveld 

 

Do 10 Mrt: 14u: Bingo in Klaproosveld 

 

Vrij 11 Mrt: 10u: ‘Het Nieuws’ in de Zithoek 

   14u: Zangstonde in Klaproosveld 
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Activiteiten Rozentuin 

Ma 14 feb:      10u Turnen in zithoek Rozentuin 

12u Valentijnsmenu in leefruimte Rozentuin 

14u Zangstonde in leefruimte Rozentuin 

 

 

 

 

Di 15 feb: 10u Bakken in leefruimte Rozentuin 

 10u Turnen in zithoek Rozentuin 

Woe 16 feb: 10u Turnen in zithoek Rozentuin 

14u Actua in zithoek Rozentuin  

 

Do 17 feb: 10u Turnen in zithoek Rozentuin 

Vrij 18 feb: 10u Turnen in zithoek Rozentuin 

14u Gebedsdienst in leefruimte Irisheem 

Ma 21 feb: 10u Turnen in zithoek Rozentuin 
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14u Gebruikersraad in leefruimte Rozentuin 

Di 22 feb: 14u Zangstonde in leefruimte Irisheem 

 

Woe 23 feb: 10u Voorlezen in leefruimte Irisheem 

14u Babbeluur in zithoek Rozentuin 

 

Ma 28 feb:      14u Openingsreceptie in leefruimte Irisheem 
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Di 1 mrt:        14u Handtherapie in leefruimte Rozentuin 

Woe 2 mrt: 10u Muziektherapie in leefruimte Irisheem 

14u Actua in zithoek Rozentuin 

Vrij 4 mrt: 14u Gebedsdienst in leefruimte Irisheem 

Ma 7 mrt:  14u Carnavalfeest in leefruimte Rozentuin 

Di 8 mrt: 10u Bakken in leefruimte Irisheem 

Woe 9 mrt: 10u Voorlezen in leefruimte Irisheem  

14u Babbeluur in zithoek Rozentuin 
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Vrij 11 mrt: 10u Bewegingstherapie in zithoek 

Rozentuin 

Ma 14 mrt:  14u Zangstonde in leefruimte Rozentuin 

Di 15 mrt: 10u Bakken in leefruimte Rozentuin 

14u Bewegingstherapie in leefruimte 

Irisheem 
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Activiteiten Leliedal 

Wo 16 februari  10u Crea activiteit 

    14u Kaart club  

 

Do 17 februari  10u Zitturnen 

 

Vr 18 februari  10u Gezelschapsspel: memory 

    14u Bewegingsactiviteit met Kiné / viering 

 

Ma 21 februari  10u Beweging: zit turnen 

    14u Zangstonde  

 

Di 22 februari  10u Paprika soep maken 

    14u Breiclub 

 

Wo 23 februari  10u Reminiscentie 

    14u Kaart club  

 

Do 24 februari  10u Verhaal 

 

Vr 25 februari  10u Ballonnen gooien 

14u Bewegingsactiviteit met Kiné 
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Ma 28 februari  10u Beweging: zit dans 

    14u Zangstonde  

 

Di 1 maart  10u Zoetigheid bakken 

    14u Breiclub  

 

Wo 2 maart  10u Crea activiteit 

14u Kaartclub 

16u30 Aswoensdag pruimenvlaaikes 

 

Do 3 maart  10u Verhaal 

 

Vr 4 maart  10u Spreekwoorden 

    14u Bewegingsactiviteit met Kiné / viering 

 

Ma 7 maart  10u Beweging: zit turnen 

    14u Zangstonde  

 

Di 8 maart  10u Courgettesoep maken 

    14u Breiclub  
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Wo 9 maart  10u Reminiscentie activiteit 

    14u Kaart club  

 

Do 10 maart  10u Verhaal 

 

Vr 11 maart  14u Bewegingsactiviteit met Kiné 

 

Ma 14 maart  10u Beweging: zit turnen 

    14u Zangstonde  

 

Di 15 maart  10u Zoetigheid bakken 

    14u Breiclub  
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VERJAARDAGEN 
 

18/02/1984 Marina Van Tichelt (p) 

19/02/1943 Luk Patroons (vr) 

20/02/1942 Maria Lambaerts 

20/02/1956 Yolande Cauwenbergh (vr) 

20/02/1948 Arlette Lagneau (vr) 

22/02/1946 Fernand de Cock 

28/02/1955 Brigitte Lathouwers (vr) 

08/03/1921 Marcel De Moor 

08/03/1939  Angela Van Everbroeck 

11/03/1934 Jacques Gysen 

15/03/1995 Mallory Du Val (p) 
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BEWONERSNIEUWS 
 

We verwelkomen….  

 

 

Herman Pasmans: Herman is geboren op 10 juni 1941 te 

Hoboken. Hij komt voor een kortverblijf op kamer 219 van de 

afdeling Rozentuin. In zijn jeugdjaren woonde Herman in 

Wommelgem en ging naar school in Antwerpen. Later was hij 

tewerkgesteld in de farmaceutische industrie.  Herman is altijd 

zeer  sportief  geweest,  hij deed zelfs aan marathonlopen.  

Momenteel is zijn interesse voor sport nog altijd zeer groot. 

 

Germaine Rosseneu: Germaine is geboren op 4 juni 1933 te 

Knokke. Zij is als vaste bewoner opgenomen op kamer 218 van 

de afdeling Rozentuin. Ze bracht haar kinderjaren door in Knokke 

en ging daar ook naar school. Na haar huwelijk is ze  samen met 

haar echtgenoot in Ekeren komen wonen. Ze hadden een 

meubelmakerij en Germaine deed hiervoor het secretariaatswerk 

en de boekhouding. Daarnaast was er ook de zorg voor een 

groot gezin met 5 kinderen waardoor er geen tijd overbleef voor 

hobby’s. 

 

Viviane Simons: Viviane is geboren op 20 juli 1956 te Merksem. 

Zij is als vaste bewoner opgenomen op kamer 208 van de 

afdeling Rozentuin. Heel haar leven woonde Viviane in Merksem 

waar ze ook naar school ging. Zij is altijd zeer sportief geweest, 

zwemmen was haar grote specialiteit. Ze nam deel aan grote 

zwemwedstrijden zowel in binnen- als buitenland.  Later werkte 

Viviane als redster in het gemeentelijk zwembad te Ekeren. Haar  

hobby’s zijn lezen en koken.  
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Lucienne Martens:  Lucy, zo mogen we haar noemen, is 

geboren te Antwerpen op 15 december 1935. Zij is opgenomen 

voor een kortverblijf op kamer 223 van de afdeling Rozentuin. Zij 

woonde tijdens haar kinderjaren in Antwerpen waar ze ook naar 

school ging. Eerst was ze werkzaam als soepverkoopster en 

later als bediende bij de  toenmalige Bell Telephone Company. 

Lucy is zeer artistiek aangelegd, haar grote hobby’s zijn tekenen 

en schilderen. Op haar kamer kan je verschillende van haar 

kunstwerkjes bewonderen. 

Wij heten al de nieuwe bewoners van harte welkom en hopen 

dat zij zich snel thuis zullen voelen!

Ruin. Hij is van 

We wensen veel beterschap aan… 

 
Petrus Snelders, Kamer 209 in Rozentuin,                                              

die in het ziekenhuis verblijft. 
on Johan Van Kets 

verblijvend op 

Rozentuin. Hij is van 

ons 

heengegaan op 17 

januari 2022. 

 

Peter Willems  
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We betreuren het afscheid van 

  

Johan Van Kets verblijvend op Rozentuin. Hij is van ons  

   heengegaan op 17 januari 2022. 

 

Peter Willems verblijvend op Klaproosveld. Hij is van ons  

   heengegaan op 25 januari 2022. 

 

Mariette Flos verblijvend op Rozentuin. Zij is van ons  

   heengegaan op 28 januari 2022. 

 

Josephus Vangeel verblijvend op Klaproosveld. Hij is van ons  

   heengegaan op 9 februari 2022. 

 

Jacques Gysen verblijvend op Leliedal. Hij is van ons  

   heengegaan op 9 februari 2022. 

Liliane D.Milonas verblijvend op Klaproosveld. Zij is van ons 

   heengegaan op 11 februari 2022. 

 

 

Wij betuigen de familie onze oprechte deelneming en wensen 

hen veel.sterkte toe 
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PERSONEELSNIEUWS 

Gezinshereniging Pradeep 

Pradeep, zorgkundige op 

Rozentuin is afkomstig uit India. 

In 2020 kwam hij naar België om 

deel te nemen aan de opleiding 

tot verpleegkundige en werk te 

zoeken in de zorgsector. In België 

zijn er immers meer jobkansen 

voor zorgpersoneel. Zijn vrouw Rakhi bleef achter, maar was 

ondertussen in blijde verwachting van een dochter. Op 15 januari 

2022 was het dan eindelijk zover! Pradeep’s vrouw Rakhi en 

dochter Niha verhuisden naar België om als gezin herenigd te 

worden. Pradeep kon zijn dochter voor het eerst in levende lijve 

ontmoeten en omhelzen. We wensen hen hartverwarmende 

gezinsmomenten toe en een mooie toekomst.  

Linda kreeg er een kleinkindje bij 

In januari werd kinesiste Linda van 

Klaproosveld voor de tweede keer 

grootmoeder. Pauline werd grote zus van 

Finn. Proficiat Linda! 

 

Van harte beterschap 

We denken aan onze langdurig zieke 

collega’s Conny, Jo, Elisa, Karine, Ingrid, 

Inge en Magdalena en wensen hen heel 

veel beterschap toe! 
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TERUGBLIK 
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PRIKBORD 
 

Code trappenhal 

Sinds kort zijn de deuren van de trappenhallen naar de eerste en de 

tweede verdieping vergrendeld en uitsluitend te openen met de code 

of de badge. Op vraag van de zorginspectie moeten we trappenhallen 

uit voorzorg afsluiten om valincidenten van verwarde bewoners te 

voorkomen. Alle bewoners en bezoekers kunnen vrij de lift nemen. 

Bezoekers die beschikken over een code of een badge mogen en 

kunnen nog steeds de trap nemen.   

Nieuwe website 

Onze nieuwe website staat online! Je kan er terecht voor informatie 

over onze nieuwe assistentiewoningen, het centrum voor 

dagverzorging en ander nieuws. Lees er ook het VincentiusNieuws 

digitaal. Ga gerust eens piepen!  

 

Ingebruikname nieuwe leefruimtes uitgesteld tot 22/2/22.  

Omwille van corona perikelen in ons huis besloten we de opening 

van de twee nieuwe leefruimtes Tulpenhof (1e verdieping) en 

Irisheem (2e verdieping) met twee weken uit te stellen. Op de 

onvergetelijke datum 22/2/22 zullen enkele bewoners “verhuizen” 

naar de nieuwe leefruimte. Vanaf dan zullen zij daar eten, vertoeven, 

TV kijken, koffie drinken en deelnemen aan activiteiten. We nemen 

deze tussenstap om ons goed te kunnen voorbereiden op de komst 

van in totaal 18 bijkomende bewoners vanaf april 2022. Ook onze 

medewerkers worden verdeeld over 2 zorgteams per verdieping. 

Stephane Hens en Jesse De Greve worden de nieuwe 

teambegeleiders van Irisheem en Tulpenhof en zullen de verhuis in 

goede banen leiden.  
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WIE HEEFT DAT UITGEVONDEN? 
 

Heel wat belangrijke uitvindingen uit de geschiedenis zijn op en 

top Belgisch! Uitvindingen waar we zelfs nooit van dachten dat 

landgenoten hiermee de eer opstreken. In elk Vincentius nieuws 

maken we een korte voorstelling van een Belgische uitvinding. 

Jean Neuhaus was een Zwitser van Italiaanse afkomst. Toen hij 

in Zwitserland aankwam, veranderde de familie van Jean zijn 

naam van "Casanova" naar "Neuhaus". Hij wilde arts worden om 

mensen te helpen en ging daarom geneeskunde studeren in 

Grenoble. Maar hij faalde twee keer, voornamelijk omdat hij de 

aanblik van bloed niet kon verdragen. Hij verhuisde vervolgens 

en vestigde zich in 1857 in Brussel. In hetzelfde jaar opende hij 

een apotheek in de prestigieuze Koninginnegalerij. Tot grote 

vreugde van zijn klanten bedekte Jean Neuhaus zijn medicijnen 

met een fijn laagje chocolade. 

In 1912, ontwikkelde zijn kleinzoon dit verder tot de Belgische 

praline zoals we die vandaag kennen: chocolade gevuld met een 

heerlijke vulling in plaats van met medicijnen.  

In 1915 vond Louise Agostini, de 

vrouw van Jean Neuhaus Jr. 

een elegante geschenkdoos uit 

om zijn pralines te beschermen 

en mooi te presenteren. De 

ballotin zou zo een iconisch 

deel worden van de Belgische 

chocoladetraditie. 
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OP DE WERF 
 

De vorderingen op de werf 

spelen zich in deze fase vooral 

binnen af. In de tuin is er de 

laatste dagen wel wat 

beweging. De werfkeet is 

weggehaald en de tuin wordt 

leeggemaakt om aangelegd te 

kunnen worden. Ook het terras aan de cafetaria krijgt stilaan 

vorm. Ik zie jullie daar al zitten genieten in het lentezonnetje van 

een goed glaasje en leuk 

gezelschap!  

 

Achter de schermen zijn wij 

zelf ook druk bezig met de 

voorbereidingen op de 

komst van nieuwe 

bewoners. Zo werden onze 

teams herverdeeld ter 

voorbereiding op de twee 

nieuwe woonkernen Tulpenhof en Irisheem, 2 kersverse 

teambegeleiders werden geselecteerd, vacatures voor de 

assistentiewoningen en centrum voor dagverzorging werden 

intern opengesteld en opgevuld, bijkomend materiaal en 

meubilair werden besteld, we organiseerden infosessies voor 

kandidaat-bewoners en we zetten een tandje bij in onze externe 

communicatie. Onlangs verschenen al mooie artikels in GVA, 

Het Nieuwsblad en Kerk & Leven.  

Je hoort zeker nog van ons! 
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LIEFDESVERHALEN 

Valentijn hangt nog in de lucht en dat stemt ons liefdevol. We 

gingen bij enkele bewoners op zoek naar mooie liefdesverhalen 

en geheimen voor een sterke relatie. Dit hebben we ontdekt! 

 

Jozef Tubbax en Imelda Maes 

Jozef (Stan voor de vrienden) en Imelda 

zijn al bijna 56 jaar samen. De twee 

leerden elkaar kennen toen Stan 23 was 

en Imelda 18. Ze kwamen in contact via 

de zus van Imelda, die over beiden leuke 

dingen te vertellen had. Na drie jaar 

samenzijn trouwden Imelda en Stan. Ze 

woonden samen in Antwerpen, verhuisden toen naar Luchtbal 

en tenslotte naar Mariaburg.  Ze kregen samen kinderen, een 

jongen en een meisje, Els en Bart. Deze zijn nu zelf 52 & 55 jaar. 

Inmiddels zijn er 7 kleinkinderen. Een gelukkig gezinsleven komt 

niet vanzelf. Samen dingen doen is één van de stokpaardjes van 

Imelda en Stan. Reizen, fietsen en zoveel mogelijk tijd samen 

doorbrengen. Samen hebben ze gereisd naar Frankrijk, 

Oostenrijk, Spanje en Nederland, maar vooral naar Duitsland. Na 

56 jaar houden ze nog veel van elkaar en zorgen ze nog met veel 

liefde voor elkaar. Imelda en Stan zijn samen op Kortverblijf in 

ons huis.  

Gerald Van Coppenolle en Christiane Vanneste 

Christiane en Gerald zijn al 60 jaar samen. Ze ontmoetten elkaar 

op een bal in Sint-Mariaburg. Christiane serveerde koffie op het 

bal. Zo kwamen ze met elkaar in contact. Allebei waren ze 
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ongeveer 24 jaar oud toen. In 1960 

maakten Christiane en Gerald hun relatie 

officieel en trouwden ze. Ze kregen twee 

kinderen, twee dochters  Patricia en 

Beatrice, ondertussen 59 en 53 jaar. 

Patricia en Beatrice hebben zelf ook 

kinderen. Het echtpaar woonde hun hele 

leven gelukkig samen in Sint-Mariaburg. 

Gerald was aannemer van tuinen en Christiane werkte in het 

secundair onderwijs. Samen hebben ze hard gewerkt en 

Christiane sprong vaak te hulp bij het werk van haar man. “Het 

geheim van lang bij elkaar blijven is naar elkaar luisteren, goede 

communicatie en elkaar begrijpen” weet Gerald ons te vertellen.  

 

Herman Pasmans en Susanne Landuyt 

Herman en zijn vrouw Susanne zijn al sinds 1959 samen. 

Herman deed toen hij jong was aan waterpolo en zijn vrouw deed 

destijds waterballet. Allebei waterratten dus. Tijdens een 

filmavond zag Herman zijn kans en vroeg Susanne uit. Er 

bestonden nog geen GSM’s of 

sociale media. Je moest nog al je 

moed bijeenrapen om een meisje 

mee uit te vragen. Nu 63 jaar later 

zijn ze nog steeds samen. Ze kregen 

samen 3 kinderen Guy, Katja en 

Nathalie. Het gezin heeft lang in 

Hoevenen gewoond. Momenteel 

woont het koppel in Kapellen dicht bij 

alle familieleden. Wat Herman het 

meeste bijblijft zijn de reizen met het ganse gezin. Vooral naar 

de Ardennen. Het echtpaar heeft ondertussen 8 kleinkinderen en 

zelfs al 6 achterkleinkinderen. Zij brengen het koppel veel geluk 

en zorgen voor leven in de brouwerij. 



  

27 

WAT GEBEURDE ER OP 16 FEBRUARI 

 

Telkens bij het verschijnen van het VincentiusNieuws, op de 

16de dag van de maand, blikken we even terug naar bijzondere 

gebeurtenissen van die dag in de geschiedenis. 

 

1954 Koning Boudewijn legt de 

eerste steen van de Koninklijke 

Bibliotheek van België. 

 

1959 Fidel Castro wordt premier 

van Cuba na afzetting van president 

Fulgencio Batista op 1 januari. 

 

 

1937 Chemicus Wallace Carothers 

verkrijgt een octrooi op de kunststof nylon.  

 

 

 

Beroemde jarigen op 16 februari: 

1978 - Tia Hellebaut, Belgisch atlete 

 

Overleden op 16 februari: 

1990 - Keith Haring (31), Amerikaans 

pop-artschilder 

2010 - Bob Davidse (89), Belgisch 

presentator 

 

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/1954
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boudewijn_I_van_Belgi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koninklijke_Bibliotheek_van_Belgi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koninklijke_Bibliotheek_van_Belgi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/1959
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fidel_Castro
https://nl.wikipedia.org/wiki/Premier_(regeringsleider)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cuba_(land)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fulgencio_Batista
https://nl.wikipedia.org/wiki/1_januari
https://nl.wikipedia.org/wiki/1937
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wallace_Carothers
https://nl.wikipedia.org/wiki/Octrooi
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nylon
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tia_Hellebaut
https://nl.wikipedia.org/wiki/1990
https://nl.wikipedia.org/wiki/Keith_Haring
https://nl.wikipedia.org/wiki/2010
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bob_Davidse
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ONS HART KLOPT VOOR U 
 

Het is een liefdevolle editie geworden met een geboorte, een 

gezinshereniging en mooie liefdesverhalen. We sluiten deze 

editie graag af met een toepasselijk gedicht.  

 

het hart moet kloppen 

om te zien 

wat voor ogen onzichtbaar 

blijft 

want de geest ziet niet 

waar het hart wel kijkt 

 

het hart moet kloppen 

om te voelen 

wat de tast niet beroeren kan 

want wij begrijpen niet 

wat het hart wel gewaard 

 

het hart moet kloppen 

om te horen 

wat ons de oren verzwijgen 

want wij vernemen niet 

wat het hart wel luistert 

 

het hart moet kloppen 

om open te staan 

voor wat ons de stilte zegt 

want wij begrijpen niet 

wat het hart wel weet 

 

 

 

het hart moet kloppen 

om de liefde te koesteren 

die mensen verbindt 

in goede en slechte dagen 

om – voor – en met elkaar 

 
Peter Paul J. Doodkorte 

 

 

Tot volgende maand! 


