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Voorwoord  

De naam april komt vermoedelijk van het Latijnse werkwoord aperire, dat 

"openen" betekent. Waarschijnlijk verwijst dit naar de groei van de planten en 

bloemen in de lente. En we zien dat ook als we rondkijken, via het raam van 

jullie kamer of van de leefzaal, overal zie je de bomen in bloei komen en voel je 

echt daar is de lente!! 

 

Inhoudstafel 

 

1. Jarige bewoners in april 

2. Jarige personeelsleden in april 

3. Overlijdens 

4. Nieuwe bewoners 

5. Grote activiteiten 

6. Koersliefhebbers 

7. voetballiefhebbers 

8. spirituele hoek 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Latijn


1. jarige bewoners in april  

 

Maandag 12 april  Claeys Georgette   91 jaar 

Maandag 12 april  Bekaert Thérèse    76 jaar 

Maandag 12 april  Knockaert Jeannine   87 jaar 

Zondag 18 april  Vanspranghe Francois 98 jaar 

Vrijdag 30 april   Kindt André   87 jaar 

2. jarige personeelsleden in april  

 

maandag 5 april   Bouten Christophe 

maandag 5 april   Bucquoye Stephanie  

dinsdag 6 april   Tant Stephanie 

donderdag 8 april   Gouwy Rosita 

zondag 11 april   Luyten Claudine  

maandag 12 april   Callandt Dominique 



woensdag 14 april   Flyps Maria 

donderdag 15 april  Van Rysselberghe Jean-Michel 

maandag 26 april   Verstraete Anna 

dinsdag 27 april   Goeman Jamal 

   

   

3. overlijdens 

 

In de maand maart hebben we met spijt in het hart 

afscheid moeten nemen van een bewoner.  

Rust zacht, je blijft voor altijd in ons hart. 

  

20 maart 2021  Debyser Lucien ( kamer 006) 

 

 

 

 

 

 



4. nieuwe bewoners 
We verwelkomen onze nieuwe bewoners en 

bewoners kortverblijf in huize Wieltjesgracht. 

Orchidee 

2 maart 2021 Sourie Ginette  in kamer 002 

25 maart 2021 Dewulf Roger  in kamer 050 

Oase 

9 maart 2021 Nuytten Etienne  kamer 150 

De linde 

8 maart  2021  Couttenye Paula   kamer 240 

23 maart  2021  Lantonnois van Rode Marie 

Andrée         kamer 202 

5. overzicht grote activiteiten  

De week van Pasen: 29 maart tot en met 4 april 

Op elke dienst zal er een gebedsdienst zijn in de 

nieuwe zaal omdat we nog steeds niet mogen 

samen zitten in de cafetaria met alle bewoners van 

alle verdiepen samen. 



 Woensdag 31 maart: voor palmzondag 

Om 15u gebedsdienst met Geloen Christine in 

de nieuwbouwzaal op het 2de verdiep, enkel 

voor de bewoners van het 2de verdiep. Om 16u 

worden dan alle palmtakjes uitgedeeld op alle 

verdiepen. 

 

 Donderdag 1 april: Witte Donderdag 

Om 15u gebedsdienst met Geloen Christine in 

de nieuwbouwzaal op de gelijkvloers, enkel 

voor de bewoners van de gelijkvloers. 

 

 Vrijdag 2 april: Goede Vrijdag 

Om 15u gebedsdienst met Geloen Christine in 

de nieuwbouwzaal op het 1ste verdiep, enkel 

voor de bewoners van het 1ste verdiep. 

 

 

 



Verse eitjes voor bij het avondeten: 

Omdat de vraag kwam op alle diensten om eens verse 

eitjes te eten zijn volgende data voorzien : 

 

 Dinsdag 6 april: 

Céline zal dan om 17u verse eitjes bakken in de 

dagzaal voor de bewoners van de 

orchidee(gelijkvloers) 

 

 Dinsdag 13 april: 

Het ergoteam van het 2de  zal dan om 17u verse 

eitjes bakken in de dagzaal voor de bewoners van 

de linde(2de verdiep) 

 

 Dinsdag 20 april: 

Jessica en Sanne zullen dan om 17u verse eitjes 

bakken in de dagzaal voor de bewoners van de 

oase(1ste verdiep) 

 



6. koersliefhebbers 

 

Alle koersen staan geprogrammeerd maar 

kunnen eens dit boekje is gedrukt elk moment 

afgelast worden door de corona-pandemie. 

Laat ons hopen van niet. 

 Zondag 4 april: De Ronde Van Vlaanderen!! 

Te zien op zender één, sporza om 13u30. 

 

 Van maandag 5 april tot en met zaterdag 10 

april: Ronde van het Baskenland 

Elke dag te zien op zender eurosport,  om 

15u00.  

 woensdag 7 april: De scheldeprijs!! 

Te zien op zender één, sporza om 13u30. 

 Zondag 11 april: Parijs Roubaix!! 

Te zien op zender één, sporza om 13u30. 

 



 woensdag 14 april: De Brabantse Pijl!! 

Te zien op zender één, sporza om 13u30. 

 Zondag 18 april: Amstel Gold Race!! 

Te zien op zender één, sporza om 13u30. 

 woensdag 121 april: De waalse Pijl!! 

Te zien op zender één, sporza om 13u30. 

 Zondag 25 april: Luik-Bastenaken- Luik!! 

Te zien op zender één, sporza om 13u30. 

 Van dinsdag 27 april tot en met zondag 2 mei: 

Ronde van het Romandië 

Elke dag te zien op zender eurosport,  om 

15u00.  

 

7. Voetballiefhebbers 

In de Championsleague begint het te tellen voor de 

knikkers want nu komen de kwartfinales en halve 

finales eraan!! Er staan enkele mooie wedstrijden in 

het verschiet! 



 Hier een overzicht:  

 

 

a: Dinsdag 6  april: heenwedstrijden 

 Real Madrid- Liverpool 

Om 21u op  zender vier. 

Of  Manchester City – Borussia Dortmund 

 

B: Woensdag 7 april: heenwedstrijden 

Bayern Munchen- Paris Saint Germain 

 Om 21u op zender Q2 

Of  FC Porto- Chelsea 

 

C: Dinsdag 13 april: terugwedstrijden 

 Paris Saint Germain- Bayern Munchen  

De wedstrijd begint om 21 op zender vier. 

Of Chelsea- FC Porto 

 

 



D: woensdag 14 april: terugwedstrijden 

 Liverpool-Real Madrid.  

De wedstrijd begint om 21 op zender vier. 

of Borussia Dortmund – Manchester City. 

 

Op dinsdag 27 april heb je dan de eerste halve finale en 

woensdag 28 april de tweede halve finale. Wie tegen 

wie moet spelen gaan we maar weten na de 

kwartfinales natuurlijk. Laat ons hopen dat er nog 

steeds een paar Belgen meedoen! 

 

Bekerfinale van België: 

 

Zondag 25 april in het Koning Boudewijn Stadion: 

 

Standard- Racing Genk 

 

 



8. spirituele hoek 

 
 

Het valt niet altijd mee om je leven door te komen. 

Het valt niet altijd mee om je dagen en uren door te komen. 

Het valt niet altijd mee om je avonden en nachten te vullen  

met slaap of met dromen. 

Maar soms is er een uur, soms is er een avond, die je nooit meer vergeet. 

Een avond of een uur, waarvan je alleen een gebaar onthoudt, 

een glimlach, een woord, een glas wijn op tafel, een geschenk. 

Een uur en een avond waarop een mens zichzelf aan je gaf, 

helemaal: zijn ogen drukten het uit, zijn mond en zijn handen. 

Een uur en een avond waarop een mens een medemens werd, 

een vriend, een tafelgenoot waarmee je brood en wijn en je leven kunt delen. 

Brood en wijn, woorden en gebaren worden tekens van liefde, vrede en 

vreugde. 

Zo'n avond en zo'n uur moet de avond en het uur geweest zijn 

van de eerste Witte Donderdag van alle tijden. 

Eerst is er het gebaar van Jezus in de voetwassing, 

onbegrijpelijk en ook onbegrepen door Petrus en de anderen. 

Er is de allusie op het verraad: liefde van Jezus die misprezen wordt, 

liefde van Judas die verziekt tot ontrouw. 

Er is het brood dat wordt gebroken, de wijn die wordt gedeeld. 

En dan die vreemde woorden: 

'Dit is mijn Lichaam. Dit is mijn Bloed. 

Dit is met andere woorden: mijn Leven.' 

Eet ervan, drink het op. 

Eet mij op, drink mij op. 

En laat dit anderen ook doen met jullie,  tot mijn gedachtenis. 


