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VOORWOORD
Beste bewoner,

Waar blijft het Ceciliaklokje? Dit

heeft u wellicht gedacht. Het

Ceciliaklokje heeft een beetje

vertraging opgelopen maar we

zijn het zeker niet vergeten!

De dagen beginnen stilletjes te

lengen, dat betekent dat de lente

stilletjes komt piepen. Binnenkort

komt de natuur weer tot leven en

kunnen we genieten van al zijn

pracht.

Het Valentijnsconcert is net achter

de rug. Elk jaar opnieuw zo

onroerend mooi. We staan nog

steeds versteld wat muziek met

een mens doet. Het roept vele

herinneringen op en tovert een

glimlach op ieders gezicht.

Dankjewel leden van het ‘Re-

menber-mi-koor’! Hier zijn we als

woonzorgcentrum bijzonder fier

op.

Op site Kouterman wordt druk

gebouwd, zelfs op zaterdag wordt

er gewerkt. Momenteel staat de

volledige eerste verdieping,

weliswaar nog in

snelbouwblokken. De gevelstenen

worden op een later ogenblik

gemetseld. Koning winter is niet

op bezoek geweest, hierdoor

verlopen de bouwwerken mooi op

schema en zal de bouw voor het

bouwverlof winddicht zijn. Op

elke afdeling en in de inkomhal is

er een bouwhoekje waar je de

werken kan volgen.

De komende tijd staat er ook weer

vanalles op het programma.

Carnaval staat voor de deur. Ook

dit vieren we in Cecilia met een

heus carnavalsfeest. In de maand

maart gaan we ook weer wafels

bakken die te koop aangeboden

worden voor het goede doel. Naar

jaarlijkse gewoonte steunen we

een project in Rwanda die

weeskinderen opvangen.

Ik wens jullie een aangename tijd

en veel leesgenot!

Els Dethier
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NIEUWENIEUWE

BEWONERSBEWONERS

Een warm welkom aan onze nieuwe
bewoners. We zijn er zeker van dat ze
zich snel thuis zullen voelen in ons
woonzorgcentrum.

Paul Martens

K 215

Clement Vanvoorden

K 005

In de assistentiewoningen mogen we

Eleonore Theunissen en Knaepen Cecile SF06 verwelkomen!

Maria Asnong

K 129

Irma Appeltans

K 218

Gaby Croes

K 115

Maria Vanstraelen

K 228

José Berx

K 223

Romain Defooz

K 120

Irma Claesen

K 122

Marie Geets

K 107

Hubertine Timmermans

K 113
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JANUARIJANUARI

02/01 Christina Jackers 81 ’t Hoge

03/01 Gisela von Witzenhousen 83 ‘t Durp

10/01 Elisabeth Dubois 88 ‘t Binnenhof

11/01 Gabrielle Croes 91 't Durp

12/01 Cecile Knaepen 79 Tenhove

14/01 Jeanne Janssens 83 Tenhove

17/01 Bertha Gemels 91 ‘t Durp

19/01 Jeanne Windmolders 89 ‘t Binnenhof

21/01 Maria Vanstraelen 92 ‘t Hoge

22/01 Jetje Hayen 89 ‘t Hoge

23/01 Raymond Jeuris 92 ‘t Hoge

25/01 Jozef Tournel 89 DVC

26/01 Eduard Pipeleers 76 ‘t Binnenhof

26/01 Josephina Thomas 87 Tenhove

MAARTMAART

03/03 Basil Frederix 83 Tenhove

05/03 Bernadette Leunen 86 ‘t Hoge

05/03 Juliette Philtjens 91 Tenhove

07/03 Lily Scholenborgt 83 ‘t Hoge

12/03 Stefanie Putzeijs 89 ‘t Binnenhof

13/03 Suzanne Bangels 91 ‘t Hoge

14/03 Yvon Luyck 72 DVC

15/03 Firmin Loix 91 ‘t Binnenhof

15/03 Theresia Stevens 89 Tenhove

20/03 Barbara Lemmens 95 ‘t Durp

26/03 Johan Caers 71 ‘t Durp

30/03 Virginie Smolders 91 ‘t Durp

FEBRUARIFEBRUARI

03/02 Paula Philtjens 82 ‘t Durp

04/02 Jeanne Philtjens 90 ‘t Binnenhof

06/02 Guillaume Croes 83 ‘t Hoge

10/02 Marcel Willems 82 DVC

10/02 Marcel Vermeulen 93 ‘t Binnenhof

18/02 Maria Reusen 86 Tenhove

20/02 Valerie Thijs 92 ‘t Binnenhof

24/02 Paul Martens 90 ‘t Hoge

26/02 Ghislaine Jacolet 80 ‘t Binnenhof

26/02 Yvonne Willems 87 ‘t Binnenhof

26/02 Simonne Jaenen 85 Tenhove
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APRILAPRIL

02/04 Flor Goorts 83 ’t Hoge

03/04 Romain Vaes 76 Tenhove

06/04 Irma Vanderstraeten 79 DVC

11/04 Hugo Mundus 73 't Binnenhof

14/04 Gilbert Vandingenen 85 't Binnenhof

16/04 Irma Raskin 98 't Hoge

17/04 Claire Gilissen 89 Tenhove

18/04 Maria Steukers 88 't Hoge

23/04 Bertha Briers 87 't Durp

28/04 Gusta Reekmans 95 't Durp

30/04 Lutgarde Berx 89 't Hoge

MEIMEI

02/05 Rene Renaerts 80 't Hoge

04/05 Maria Windmolders 88 't Hoge

05/05 Judith Windmolders 86 DVC

08/05 Simonne Hermans 77 DVC

10/05 Julia Putzeijs 86 't Durp

13/05 Rosa Appeltans 88 Tenhove

14/05 Jos Housen 52 't Binnenhof

17/05 Angele Meynen 82 't Durp

21/05 Gabrielle Achten 87 't Hoge

23/05 Yvonne Boes 87 't Hoge

25/05 Anna Appeltans 77 't Hoge

26/05 Jose Berx 88 't Hoge

26/05 Clement Vanvoorden 84 't Binnenhof

27/05 Romain Derwael 82 't Hoge

JUNIJUNI

01/06 Hubertine Geets 93 't Durp

04/06 Johanna Vandael 85 DVC

07/06 Roger Smeets 79 't Durp

14/06 Annie Trippaers 79 't Hoge

14/06 Maria Lammens 93 't Binnenhof

15/06 Jeanne Motmans 97 Tenhove

25/06 Constant Bogaerts 87 DVC

25/06 Madeleine Franssens 88 Tenhove
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19 nov tem 22 nov

We maakten een reis rond de wereld.

In ‘Het kleine café aan de haven’

kwamen we ‘Zwarte Lola’ tegen.

Daarna gingen we met ‘De Marie-

Louise’ naar ‘Mexico’. We maakten

nog verschillende tussenstops en

zelfs Louis Mariano kwam ons een

bezoekje brengen. Na een

fantastische reis, kwamen we terug

in ons vertrouwde Limburg en zong

iedereen uit volle borst mee met ‘Het

Limburgs volkslied’. Het was een

geweldige namiddag, er werd veel

gedanst en gelachen.

Voor heel het keukenteam een dikke

dankjewel voor de lekkere mosselen

en videe. Het was smullen, BEDANKT!

Een namiddag met veel gezonde

spanning: ‘ga ik winnen of niet?' Bovenop

de gewonnen prijzen was er voor

iedereen een zacht dekentje als

cadeautje voor de week van cecilia feest.

Kienen

Muzieknamiddag



9

Het RE-member-MI koor heeft op vrijdag 22 november het

Ceciliafeest afgesloten. Het was een prachtig optreden

waarbij alle koorleden en begeleiders zich volledig

gegeven hebben. Achteraf was het receptie met

versnapering wat héél gezellig eraan toe ging. Het was

een onvergetelijke namiddag. Nogmaals dank aan

iedereen die hierbij zijn steentje heeft bijgedragen!!!

Koor &

receptie
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feestfeestfeestfeestIedereen werd uitgenodigd in de
feestzaal voor een echt winterfeest
met winterquiz. We gingen van start
met een tasje koffie en voor de
verandering eens een ijsje. Nadien
mocht iedere groep een
groepsnaam kiezen en meestrijden
voor de eerste prijs. Niet alleen de

algemene kennis van onze
deelnemers werd getest, maar ook
hun snelheid en werpkracht. Zo was
er een afgevaardigde van elke ploeg
en die moest zo snel mogelijk een
set handschoenen, muts en sjaal
aantrekken. Het was een plezante
namiddag!

In oktober werd een kledinginzamelactie georganiseerd ten

voordele van St-Vincentius Alken. Men kon kleding, schoeisel,

beddengoed, stoffen, enz.. deponeren in de daartoe bestemde

container die onder het toeziend oog van Zr. Maria duidelijk zichtbaar

werd opgesteld. Op deze manier kan het de residenten en bezoekers zeker niet

ontgaan. De actie bleek een groot succes, de container werd meerdere malen

leeggemaakt.De vrijwilligers van St. Vincentius zijn dan ook enorm blij en dankbaar

met de ingezamelde goederen. Dank aan Zr. Maria, de initiatiefneemster, alsook aan

de gulle gevers. De goederen werden ondertussen gesorteerd zodat de

minderbedeelden in onze gemeente een extraatje aan kleding konden meekrijgen.

Jullie vrijgevigheid is een bijdrage aan de bestrijding tegen de, dikwijls ‘verdoken

armoede’ in onze nabije omgeving.

Warme en dankbare groeten, De medewerkers van St-Vincentius Alken
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Op woensdag 4 december is Sinterklaas en zijn

drie pieten op bezoek geweest in het WZC. De

bewoners konden het niet geloven dat Sinterklaas

van zoveel dingen op de hoogte was. Hij is de

ewoners van de serviceflats

ook komen bezoeken in de

feestzaal. Het was een zéér

vermoeiende namiddag voor de Sint en zijn

pieten, maar iedereen was héél tevreden.

Bezoek van Sinterklaas

Dankjewel Sinterklaas en

hopelijk tot volgend jaar!
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Naar jaarlijkse traditite ging ook deze keer onze

kerstmarkt weer door in WZC Cezcilia te Alken. De

bewoners, familie en andere bezoekers kwamen

terecht in een gezellige kerstsfeer. Op de kerstmarkt

stonden verschillende standen met o.a. zelfgemaakte

bloemstukken, kaarten, decoraties uit hout, en nog

zoveel meer. Ze konden ook een kans wagen op de

jaarlijkse tombola met leuke prijzen. Iets lekkers kon

op deze kerstmarkt zeker niet ontbreken, warme

appelstrüdel met een bolletje ijs en een toefje

slagroom, hmmm!

Bedankt aan iedereen die heeft meegeholpen tijdens

deze gezellige kerstmarkt. Hopelijk tot volgend jaar!

Kerstmarkt
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'T BINNENHOF & DVC

Op tweede kerstdag organiseerde het

Binnenhof en dagverzorgingscentrum

hun kerstfeestje. Veel bewoners en hun

familie hebben hiervan genoten. Een aperitiefje, koffie en gebak … en een leuke

quiz. Er werden zelfs kinderfoto’s van het personeel getoond. Rarara, wie is wie?

Kerstfeestje

Afbraak kerstversiering
De feestperiodes waren aangenaam.

De kerstsfeer hing lang in huis,

maar er komt een tijd dat de

kerstboom terug de zolder op moet.

Maar goed dat we dan zoveel

helpende handen hebben.

Creatief zijn we wel ...
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De liefde hangt in de lucht! Tijdens onze valentijnsquiz

konden er kussen verdient worden. Veel wangen waren

rozerood gekleurd. Wat hebben we gelachen…

'T BINNENHOF & DVCCreatief zijn we wel...
Wat doen we liever op een vrijdag of

namiddag, dan zorgen voor mooie decoratie

voor de dagzaal of de feestzaal. We steken

graag de handen uit de mouwen.

Valentijnspel
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In oktober zijn er in Hasselt altijd

jeneverfeesten, dus dachten we: ‘ we brengen

de jeneverfeesten naar Terkoest’

De bewoners konden ‘e goe borrelke’ drinken

met een lekkere versnapering erbij. Het werd

een geslaagde namiddag.

Bezoek aan het kerkhof
Op de familieavond werd gezegd dat de

bewoners eens graag naar het kerkhof

zouden willen. Dit hebben we op 5

november gedaan, de bewoners konden zo

de graven en bloemen op de graven zien.

Op de gebruikersraad werd ook aangegeven

dat ze dit wel vaker willen doen.

'T DURP

Jeneverfeesten
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Crea winter en kerstboom 'T DURP

We kregen veel hulp van onze bewoners bij de crea-

activiteiten, zo werd er gretig geschilderd aan onze

sneeuwsterren. Ook bij het versieren van onze

kerstboom werd het een gezellige namiddag. Samen

de boom versieren, met verhalen over vroeger. Meer

moet dat soms niet zijn!
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We willen de bewoners terug meer bij de

kookactiviteiten betrekken. Er zijn alvast

verschillende kandidaten die hun

geroepen voelen. Onder goede

begeleiding van onze vrijwilligers komen

ze tot lekkere resultaten. Iedereen

bedankt voor de hulp.

16 december kwamen de studenten van VSPW een

activiteit doen met onze bewoners. Ze kozen ervoor

om kerststukjes te maken. De bewoners werden in

groepjes verdeeld en bij ieder groepje was een

begeleider. Zo konden de bewoners van individuele

aandacht genieten. Het werden mooie creaties.

Koken

Kerststukjes maken'T DURP
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Kerstfeestje 'T DURP

Samen met de familie konden de bewoners eerst genieten van een

fantastisch optreden van de leerlingen van het 5de leerjaar. Nadien werd

er een PowerPoint getoond met foto’s van het afgelopen jaar. Daarna

was het smullen van een stuk kerststronk en een tas koffie en als

afsluiter kwam de kerstman en zijn vrouw op bezoek. Het werd een

leuke gezellige namiddag.

Op 24 december zaten we allemaal gezellig rond de kerstboom. De

bewoners moesten telkens een liedje raden, als ze het wisten, dan zongen

we het samen. Nadien kreeg iedereen een glaasje advokaat met slagroom.

Dat viel in de smaak.
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'T DURPVerjaardagsfeest

In het begin van het nieuwe jaar

komen de kleutertjes op bezoek.

Wat straalde de bewoners als ze

hun nieuwjaarswensjes hoorden.

Nadien hielden we voor de

bewoners onze jaarlijkse

nieuwjaarsreceptie. Een goed

glaasje om op een fantastisch 2020

te klinken.

Kleutertjes op bezoek
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Petit beurre koek

Speculaas
bakken

'T HOGE Bewegen
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Crea voor de sint

Kerstboom versieren

'T HOGE

Sint quiz
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Kerstfeestje

'T HOGE



24

'T HOGE Nieuwjaarsreceptie

JAMES: geen mens, geen dier, maar een …. Robot., James isop 't Hoge
op bezoek gekomen en is ontstaan door een project van een straf
team. De leerlingen van personenzorg en industriële ICT werken
samen met zorgkundigen (hast), medische specialisten, directie en de
bewoners van het WZC Cecilia in Alken. Het doel dat ze willen behalen is
de levenskwaliteit van de bewoners verbeteren en sociale contacten
bevorderen. Binnen het WZC zou James de ergo-animatie kunnen
versterken door geheugenoefeningen, spelletjes, moppen, liedjes en nog
zoveel meer. Hij kan de kiné versterken door bewegingsoefeningen. Hij
zou zelfs ondersteuning kunnen bieden in de nacht. Binnenkort komt hij
enkele weken bij ons logeren, we kijken alvast uit naar de reacties van de
bewoners.

James ...
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Op dinsdag 28 januari werden de jaren van december en januari

gevierd. Ze werden verwend met een lekkere slagroomgateau en een

muzikaal concert van André Rieu.

Verjaardagsfeest
'T HOGE
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Jeanne Martens, geboren op 16 februari 1927 in Stevoort. Op 16-jarige
leeftijd begon ze te werken als kokkin. Samen met André Billen, haar
echtgenoot, kreeg ze 4 dochters en 2 zonen, en een heleboel klein -en
achterkleinkinderen. Jeanne was een harde werkster, in de tuin
werken en koken deed ze erg graag. Ze heeft menig feest verzorgd
in het Koosterhof. Toen Jeanne in ons WZC kwam wonen, bleef ze liefst
op haar kamer, maar af en toe kwam ze in de voormiddag toch eens

naar de dagzaal om samen in kookboeken te kijken. In de namiddag ging ze op
haar kamer om haar bezoek te ontvangen. Dagelijks kwam er iemand over de vloer.
Op 10 november 2019 is ze van ons heengegaan… Jeanne, we hebben je hier
gekend als een stille, rustige vrouw. Je was steeds dankbaar, maar toch zo moe…
Slaap zacht!

Irma Goffing, werd geboren te Hasselt op 28 februari 1929, als oudste
van 3 kinderen groeide ze op in Alken waar ze ook naar school ging. Ze
ging op kostschool in de buurt van Tongeren tot de leeftijd van 15 jaar om
snit en naad te volgen. Irma haar ouders hadden een superette en zij
hielp altijd mee. Zij heeft haar man Gustaaf leren kennen op de kermis in

Horpmaal, na hun huwelijk in 1954 kregen ze 1 zoon en 1 dochter en 4
kleinkinderen. 1 zoon is op jonge leeftijd gestorven. Ze stapte mee in de zaak
van Gustaaf die alles verkocht voor de teelt van grootfruit. Bij ons kon Irma
genieten van een wandeling, een optreden, een uitstap, en van het bezoek van
haar echtgenoot Gustaaf en hun kinderen. Vrij plots is Irma rustig ingeslapen.

Mevissen George, geboren op 14/10/1930 te Tongeren en overleden op
15/12/2019. Hij ging graag op de verlof op de camping en later met de
bus naar Spanje. Maar ook zittend in de tuin en samen naar de kippekes
kijken of het bezoek dat elke zondag over de vloer kwam, daar genoot
je evenzeer van. Een kaartje leggen of een dansje placeren met
vrienden. Chauffeur spelen voor de kleinkinderen. Je grapjes en plagerij
toverde een glimlach op ieders gezicht. Een fiere man met altijd roze

wangen. De laatste tijd heb je hard gevochten maar uiteindelijk ging het niet meer
en heb je moeten loslaten. Voor altijd zit je ons hart!

Jean Massa, geboren te Alken op 17 juli 1937. Hij liep school te
Lummen waar hij op internaat was. Later ging hij werken in de
schrijnwerkerij. Hij leerde zijn echtgenote Julienne Croes kennen en uit
het huwelijk kwamen 2 kinderen, een zoon en een dochter. Jean
werkte ook aan daken. Maar door een spijtig ongeval kon hij zijn werk
niet verderzetten. Hij trok in in WZC Cecilia waar hij van alle
optredens genoot. Ook kienen en kaarten deed hij graag. Wekelijks

ging hij naar het zangkoor. Op 22 december 2019 is Jean plots van ons
heengegaan.

WIJ GEDENKEN

We gedenken onze overleden van de

afgelopen maanden:
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José Hegge werd geboren te Hamont op 6 februari 1934. Zij had 1
broer en 1 zus en ging naar de lagere school. Als jong meisje ging
zij werken in Luik als poetshulp in een zorginstelling. In een
toneelgezelschap daar leerde ze haar man Sylvain Gielen kennen. Ze
kregen 4 kinderen: 1 dochter en 3 zonen en 4 kleinkinderen. José ging
in haar vrije tijd graag op reis en hield van dansen en zingen. Ook
muziek beluisteren was een van haar hobby’s. Bij ons genoot zij van

een optreden, een wandeling en bezoek van haar kinderen, maar ook af en toe
een danspasje sloeg ze niet over. Verwenactiviteiten vielen ook in de smaak.

Maurice Renaerts, geboren op 7 januari 1927 en in WZC Cecilia
overleden op 09 januari 2020. Maurice was getrouwd met Celine
Buntinkx, samen kregen ze 2 kinderen en één kleinzoon. Sinds april
2017 verbleef Maurice in WZC Cecilia waar hij ervan genoot om bij de
groep te zijn, maar op de gang een babbeltje slaat met de
voorbijgangers deed hij ook graag. Met de gymnastiek deed hij gretig
mee, zeker als de bal of de ballon werd bij gehaald was hij super

enthousiast. Maurice straalde pas echt als er kleutertjes of dieren op bezoek
kwamen. Een muzieknamiddag behoorde ook tot een van de favorieten, hij was
ook lid van ons re-member-mi koor, daar kon hij echt rust in vinden. Hij vertelde
heel graag over vroeger en zei steeds dat hij zo fier was op zijn familie. Maurice
was steeds dankbaar en apprecieerde iedereen zoals hij was. Lieve, Maurice, We
gaan jou babbeltjes op de gang enorm missen.

Martha Roelans, werd geboren in Herk-de-Stad op 8 juli 1924, zij had
3 zussen en 3 broers. Tot haar 14de levensjaar ging ze naar school
en hielp daarna in het huishouden. Zij leerde haar man kennen in
Stevoort, en huwde op 6 november 1946. Zij heeft 4 kinderen: 2
zonen en 2 dochters en 9 kleinkinderen en 9 achterkleinkinderen.
Martha zorgde voor het huishouden. In haar vrije tijd was haar hobby
breien, fietsen, kaarten. Ook ging zij graag naar de antiekmarkt in

Tongeren. Bij ons genoot Martha van het bezoek van haar kinderen, een mooie
film of een optreden. Martha is rustig ingeslapen op 10 januari.

Marie-Louise Crals, geboren te Bilzen op 25 januari 1930 en in WZC
Cecilia overleden op 10 januari 2020. Ze huwde met Albert Smolders
in mei 1959 en ze kregen 3 zonen en 1 dochter. Er volgden
verschillende klein- en achterkleinkinderen. Marie-Louise was telkens
enthousiast als ze naar de activiteiten kon komen. Ze was steeds
goed gezind en tussendoor een grappige anekdote hoorde erbij. Ze
was een grote hulp bij het tellen van punten, ze was er zeer snel in.

Dit kwam volgens haar omdat ze vroeger hielp bij de boekhouding van haar
man. Marie-Louise was ook lid van het re-member-mi koor. Zonder boekje zong ze
steeds uit volle borst mee. Rummikub spelen, daar had ze een zwak voor, zelfs
met haar bezoek speelde ze dit op regelmatige basis. Over vroeger vertelde ze
ook graag, ze was fier dat ze vroeger in Luik gewerkt had. Ze was ook fier op haar
kinderen, ze zei dat de geboorte van haar kinderen de gelukkigste dagen van haar
leven waren. Lieve Marie-Louise, we gaan je zangtalent hier missen, rust zacht.
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Finneke Gaens, geboren te Alken op 3 september 1924 en in WZC
Cecilia overleden op 15 januari 2020. Finneke was getrouwd met Pierre
Timmermans en kregen 3 zonen en 1 dochter en verschillende klein-en
achterkleinkinderen. Finneke verbleef graag op haar kamer, daar rustte
ze in haar zetel of keek ze in de krant. Finneke genoot van een
individuele babbel en heel af en toe kwam ze meedoen bij de activiteit
waar ze op dat moment wel van genoot, maar eigenlijk zat ze toch

liever in haar zetel. Ze keek uit naar de bezoekjes van haar familie. Finneke wist
goed wat ze wou en was steeds dankbaar voor wat we deden. Ze was ook heel
vriendelijk en altijd lief. Finneke, rust nu maar, je hebt het verdient.

Ools Cecile, geboren te Alken op 21 april 1929. Ze komt uit een gezin
van 10 kinderen en 1 pleegbroer. Tot haar 14 de is ze naar school
geweest, daarna hielp ze thuis in het huishouden. Zij heeft haar man
Maurice Geladé leren kennen op de kermis. Ze huwden op 13 juli 1955
en kregen 3 dochters en 3 zonen. Eén zoon is reeds overleden. Ze heeft
13 kleinkinderen en 5 achterkleinkinderen. Zij werkte als huisvrouw.
Breien deed ze graag in haar vrije tijd. Cecile kwam graag naar de zaal,

om onder de mensen, bij haar vrienden te zijn. Zij genoot van alle activiteiten:
kienen, kaarten, quiz, feestjes, bakken,… Ook ging zij graag mee op uitstap en was
zij trouw lid van het RE-member-MI koor. Zij genoot van de mooie momenten en
was lief voor iedereen. Vrij plots is Cecile van ons heengegaan.

Lucienne Appeltans, geboren te Alken op 10 januari 1941 en hier in ons
woonzorgcentrum overleden op 01 februari 2020. Lucienne was
getrouwd met Theo Motmans. Ze leerde hem kennen in de Monty in
Alken. Samen hebben ze 2 kinderen en verschillende kleinkinderen. In
het begin had Lucienne het moeilijk om haar aan te passen in het WZC.
Langzaam aan werd je meer en meer gewend, je kon goed aangeven
wat je wou en niet wou. Je was een fier vrouw en je genoot van

verwenmomentjes zoals: nagels lakken of een mooi sjaaltje aandoen. Bij de
activiteiten zoals: kegelen en de puntenmat, wou je er graag bij zijn. Schilderen deed
je graag want kunst was een grote passie, je had ons nog zoveel kunnen leren.
Lieve Lucienne, het ga je goed.



29

MONA CORONA ...



30



31

UW NAAM + kamer/flatnummer: ...................................................................................

OPLOSSING: ......................................................................................................................



SIMONE SWENNEN van flat 29

PROFICIAT!

De winnaar van vorige oplossing is door een onschuldig

hand getrokken.

Veel leesplezier!


