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WAT VIND JE IN DIT KRANTJE 
• Programma januari - februari 

 

• Welkom aan 
 

• Poëziehoekje 
 

• Verjaardagen 
 

• De Tijd van toen 
 

• Tips van oma 
 

• Gouden tip uit het WZC 
 

• Voorbije activiteiten 
 

• Nieuws uit het Paradijs 
 

• De dementieboetiek 
 

• Nieuws uit Lier 
 

• Bewoner in de kijker 
 

• Weetjes over…februari 
 

• De diertjes van ’t Paradijs 
 

• We namen afscheid van 
 

• Quiz 
 

• Moppentrommel (nieuwe rubriek) 
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PROGRAMMA 
 
JANUARI - FEBRUARI 
 
We hopen oprecht dat alles snel terug zal zijn zoals 
vroeger… maar voorlopig maken we nog niet al te veel 
plannen. 
 
We houden jullie zeker op de hoogte!!! 
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WELKOM AAN DE NIEUWE 
BEWONERS 

 
 
  Simonne Van Roie   k.113 
  Marcel Heylen     k.223 
  Marina Arras     k.109 
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POEZIEHOEKJE 
 
Nieuwjaar 
 
Dus wederom een jaar voorbij 
Voorbij met al zijn lief en leed 
Met heldere zon en stormgetij 
Wat juichen en wat huilen deed 
In feestgelach of rouwgeween 
’t Is alles, alles spoorloos heen 
Heil, Nieuwjaar dat nu binnentreedt 
Zo klinkt de juichkreet overal 
Ofschoon geen wijsgeer of profeet 
Voorspellen kan wat ’t brengen zal 
Maar ’t beste hopen is zo zoet 
En nieuwe bezems keren goed 
Maar wat dit jaar ons ook bereidt 
Zijn aandeel heeft het toch gewis 
Van zoetheid en van bitterheid 
Zoals het alle jaren is. 
 
 
 
 

            Sneeuwvlokje wit en klein 
                                                             Wil jij een stukje sneeuwpop zijn? 

Roep je vriendjes dan vlug bijeen 
                                                                        Dan begin ik nu meteen! 

 
 
 

 
Zit niet bij de pakken neer 
Maar recht je rug, keer op keer 
Slechte momenten zijn niet te vermijden 
Maar je zal zien, er komen betere tijden. 
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VERJAARDAGEN 

 

JANUARI 
 
08/01  Jan Lauwens     DVC 
11/01  Simonne Labeye    k.238 
14/01  Maria Doms     k.230 
15/01  Maria Boonen     44A 
15/01  Leonza Aerts     k.155 
16/01  Maurice Vanoppen   k.110 
16/01  Mathil Van de Velde   k.348 
18/01  Erna Dillen     k.115 
18/01  Marie-Louise Vertommen  k.154 
19/01  Simonne Van Roie    k.113 
19/01  Vera Thys     k.256 
19/01  Gilbert Van de Velde   k.136 
20/01  Lydia Deckx     k.341 
23/01  Hortense Merckx    k.254 
26/01  Francine De Peuter   k.339 
27/01  Gusta Meulepas    k.251 
30/01  Claudine Resseler    k.311 
31/01  Caroline Leys     k.338 
31/01  Jef Van den Broek    k.332 
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FEBRUARI 
2/02   Leon Janssens    DVC 
4/02   Jeanne Leysen    k.250 
7/02   Yvonne Dillen     44H 
11/02  Jef Vermeiren     DVC 
12/02  Jozefin De Meyer    k.126 
12/02  Simonne Van den Broeck  k.3 
13/02  Cois Gysbrechts    k.313 
14/02  Rosa Van den Broeck   k.203 
16/02  Julia Dens     k.103 
21/02  Patricia Vertommen   k.205 
22/02  Jacqeline Garcia    k.157 
25/02  Jan Aguirre     k.350 
28/02  Elza De Weyer    k.108 
28/02  Simonne Huypens    k. 
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DE TIJD VAN TOEN (en nu)… 
Driekoningen zingen 

Drie koningen, drie koningen, geef mij een nieuwe hoed 
 

 
 

 
Op 6 januari vieren we het feest van Driekoningen, in de provincies Oost-en 
West-Vlaanderen ook Dertiendag geheten, d.w.z. dertien dagen na 
Kerstmis. De oorsprong ervan ligt bij de Germanen. Tussen Kerstmis en 
Driekoningen vierden zij hun Joel- of Winterzonnewendefeest, de 
overgang van het oude naar het nieuwe jaar. Omdat die ‘heidense’ feesten 
samenvielen met christelijke feestdagen, plaatste de kerk Kerstmis aan het 
begin van de dertien dagen en Driekoningen aan het eind, als afsluiting van 
het midwinterfeest. 
Driekoningen wordt in de liturgie ook het feest van de openbaring 
genoemd: vooral de openbaring van Jezus aan de heidenen in de persoon 
van de drie Wijzen uit het oosten, naast de twee andere openbaringen: de 
doop in de Jordaan door Johannes en het eerste wonder op de bruiloft in 
Cana. 
In het evangelie van Mattheus lezen we onder meer: ‘Toen ontbood 
Herodes in het geheim de Wijzen en vroeg hun nauwkeurig naar de tijd 
waarop de ster verschenen was. Daarop zond hij hen naar Bethlehem met 
de opdracht: Gaat en doet zorgvuldig navraag naar het Kind, en als Ge het 
gevonden hebt, meldt het mij dan, opdat ook ik Het hulde kan gaan 
brengen. Als zij de koning gehoord hadden, gingen zij heen. En zie, de ster, 
die zij in het oosten hadden gezien, ging voor hen uit, totdat zij bleef staan 
boven de plaats waar het Kind geboren was. Bij het zien van de ster 
werden zij vervuld van overgrote vreugde. Zij traden binnen en vonden het 
Kind met zijn moeder Maria. Zij knielden neer, aanbaden het Kind en boden 
Het geschenken aan: goud, wierook en mirre. En in een droom van 
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Godswege gewaarschuwd niet meer naar Herodes terug te keren, 
vertrokken zij langs een andere weg naar hun land.’ 
Nu trekken bij ons de koningen op hun feestdag met hun ster en hun 
bijbelse namen langs de huizen: Caspar, Balthazar en de moor Melchior. 
Zij vertellen hun wedervaren in een lied en halen giften op. 
Vroeger was ook dit feest stevig ingeburgerd. Zowel de kinderen als de 
volwassenen gingen Driekoningen zingen. Verkleding en vermomming 
waren vlug klaar: een beddenlaken of bedsprei als mantel, een afgedragen 
jas en een neusdoek. Als vermomming (‘mombakkes’) een stuk witgoed 
met twee kijkgaten en een mondgat. Het ‘mombakkes’ kreeg een kleurtje of 
werd bewerkt met houtskool. Sommigen kochten het aan in een of andere 
winkel. En om zich nog meer onkenbaar te maken zetten de zangers een 
pet of hoed op.  
 

 
 

Op de vijfde januari, bij valavond, vertrokken de zangers in groepjes met 
een beurs en soms een draaiende ster, van huis naar huis. Pas nadat de 
bewoners de namen van de koningen en hun aanhang kenden, ging er een 
geldstuk of snoepgoed naar de beurs. Zo ging de kleurrijke tocht een ganse 
avond verder al zingend ‘Drie koningen, drie koningen, geef mij nen 
nieuwen hoed … ons vader heeft het geld op de rooster geteld.’ 
Argeloos werd het liedje af gedreund. Toch verbergt het een brok 
geschiedenis. Destijds maakten minder welgestelde gezinnen van het 
driekoningenfeest gebruik om met het zingen extra inkomsten te 
bekomen. Daarom trok het ganse gezin, vader en moeder inbegrepen, op 
ronde. Aan het einde van de tocht mochten ze samenkomen in een herberg 
waar ze een kop warme soep kregen. Daar lagen dan, op hoopjes, 
tweedehandse kledij en huisraad. Vandaar die ‘ouwe’ hoed in het lied. Maar 
in de tekst komt ook ‘ons vader heeft het geld op de rooster geteld’ voor. Na 
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het zingen van het driekoningenlied kregen de zangers, naast fruit en 
snoep, ook muntstukken. De vader, het gezinshoofd, schudde op het einde 
alles uit op een rooster. De snuisterijen bleven op de rooster liggen, de 
geldstukken vieren erdoorheen. Die telde vader en stak hij op zak. Zo was 
het driekoningenfeest ook voor de armsten een batige dag. Een andere 
versie van hetzelfde lied luidt: ‘Drie koningen, drie koningen, wij krijgen een 
nieuwe hoed.’ Inderdaad, in bepaalde steden kregen de lagere ambtenaren 
die dag een nieuwe hoed. 
Bij uitzondering kregen ook meer ‘verheven’ liederen een kans bij het 
Driekoningen zingen, zoals Daar kwamen drie koningen met ene ster, 
Wij komen van oosten, De ster van vrede of Nu sijt wellecome. Hierin 
kwamen naast de offergaven goud, wierook en mirre, ook de ster en de 
wijzen ter sprake: de ster als religieus zinnebeeld van het licht (bij de 
Germanen als afschrikmiddel tegen boze geesten), goud – het 
voornaamste van de edele metalen – als verwijzing naar het koningschap, 
maar ook als symbool van waardering en betrouwbaarheid (koper en ijzer 
bijvoorbeeld worden lelijk na een tijd, goud blijft altijd mooi), de geurige 
wierook als symbool van aanbidding en van het ten hemel stijgende 
gebed, mirre – net als wierook een welriekend gomhars – als teken van het 
sterfelijke in Jezus (mirre was ooit een belangrijk bestanddeel bij de 
lijkbalseming), maar het werd ook toegevoegd aan de olie waarmee 
koningen en profeten werden gezalfd. Profeten zijn godsgezanten, 
mensen die de waarheid spreken en die anderen proberen te overtuigen 
om goed te leven. 
Over het getal drie en de titel koningen bestaat nog heel wat onenigheid. 
De traditie maakte er koningen van, ten getale van drie vanwege de drie 
gaven: goud, wierook en mirre. En hoe zit het nu met die wijzen? Volgens 
het Mattheusevangelie kreeg de Heilige Familie in de stal het bezoek van 
magoi, een Grieks woord voor een bijzonder soort geleerden. In het oude 
Perzië waren dat priesters aan wie men een bijzondere kennis toeschreef. 
De toevoeging ‘uit het oosten’ zou op Babylonië of Arabië kunnen wijzen. 
 

 
 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://rubriek.nl/events/drie-koningen/&psig=AOvVaw1Y9nnl364QrT-OXkidVQxc&ust=1609928649345000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMiNidzJhO4CFQAAAAAdAAAAABAE
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TIPS VAN OMA 
Droge lucht 

Met de komst van de centrale verwarming, zijn woningen veel droger 
geworden.  Eigenlijk droger dan goed voor je is.  Zet daarom bakjes met 
water op of in de buurt van de verwarmingsradiatoren.  Voor liefhebbers 
van een geurig huis: vul de helft van de bakjes met dennennaalden. 

Wat mot, mot 
 
Oma heeft een hekel aan motten én aan mottenballen. Het gebruik van 
mottenballen om je kledingkast mottenvrij te houden is weliswaar effectief 
maar de geur daarvan... liever leg je een zakje lavendel in de kast. Twee 
vliegen in één klap: motten laten je kleding met rust én je kleding ruikt 
lekker fris!  
 
Koorts en rillingen  
 
Erg vervelend als je het de hele tijd koud of juist warm hebt. Drink sterke 
koffie met citroensap voor het eten en de koorts zal verdwijnen.  
 
 
Leren handschoenen  
 
Hard geworden, leren handschoenen worden weer zacht als ze worden 
gereinigd met water, waarin een sinaasappelschil is gekookt!  
 
Natte schoenen  
 
Je mooie leren schoenen nat geworden? Laat ze dan drogen met een prop 
krantenpapier erin. Dan drogen ze mooier op en blijven beter in vorm. Zet 
de schoenen zeker niet te dicht bij de kachel want daar kan leer niet goed 
tegen, dat kan zelfs het leer beschadigen.  
 
Smeren met honing  
 
Honing heeft een antibacteriële werking, zo weet oma al heel lang. Dit 
goedje smeert de keel als die schraperig is en als je veel moet hoesten. Dat 
smeren moet je vrij letterlijk nemen, honing heeft namelijk en “filmende” 
werking: het bedekt en verzacht geïrriteerde slijmvliezen in de keel tijdelijk. 
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Een lepel honing voor het slapen gaan maakt het verschil tussen inslapen 
en uren wakker liggen van het hoesten.  
 
Het wondermiddel dat olijfolie heet  
 
In de winter hebben je handen meer te lijden onder invloed van het weer. 
Ze kunnen droog en schraal aanvoelen. Om zachte handen te krijgen kun 
je ze “scrubben” met een mix van olijfolie en een beetje suiker. Spoel je 
handen daarna af met lauw water en ze zijn weer heerlijk zacht.  
 
Altijd helder zicht  
 
Brildragers, opgelet! Nooit meer een beslagen bril als je vanuit de kou een 
warme ruimte binnenstapt? Doe dan wat onverdund afwasmiddel op een 
doekje en smeer daarmee de brillenglazen goed in. Droog ze daarna goed 
met een microvezeldoekje. Dan zie je gewoon weer waar je binnenstapt ;-)  
 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.ahealthylife.nl/oma-weet-raad-de-20-beste-gezondheidstips/&psig=AOvVaw0NUoovZYX6yrwLDqzHdXwG&ust=1609926322526000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODviYfBhO4CFQAAAAAdAAAAABAF
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GOUDEN TIP UIT HET WZC 
Humor is belangrijk in het leven 
LACHEN IS GEZOND EN WEL OM DEZE REDENEN 

Dit is wetenschappelijk bewezen over lachen: 

• lachen vermindert stresshormonen; 

• het is goed voor hart-en vaatziekten en vermindert het risico 
op een hartaanval; 

• terwijl we om een grappige film lachen neemt onze 
immuniteit toe; 

• het zuurstofgehalte in het bloed neemt toe; 

• lachen is een uitlaatklep voor emoties; 

• de circulatie verbetert; 

• het speeksel producerende immunoglobine A bestrijdt 
infecties die binnendringen via het ademhalingsstelsel en 
lachen verhoogt de concentratie hiervan; 

• endorfinen (natuurlijke pijnstillers die door de hersens 
worden geproduceerd) nemen toe dus lachen is een 
natuurlijke pijnstiller 

• het traint de spieren en je verbrandt bovendien calorieën 
tijdens het lachen 

• het versterkt het herinneren van informatie en je leert erdoor 
relativeren 

Conclusie: Lachen is gezond voor het lichaam! 
Een nieuw jaar, dus ook een nieuwe rubriek… 
Moppentrommel die achteraan in het Vitamientje zal 
verschijnen. 
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VOORBIJE ACTIVITEITEN 
-Tractatie van de Sint 
Dit jaar kon de Sint niet in levende lijve aanwezig zijn maar hij 
stuurde wel een aantal boodschappers om iets lekkers te 
overhandigen aan alle bewoners en personeelsleden. 
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-Er werd lekker gesmuld tijdens de kerstfeestjes op de afdelingen 
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NIEUWS UIT HET PARADIJS 
 

 
 
Zoveel solidariteit!!! Van organisaties, winkels, scholen,… 
kinderen en mensen thuis,… 
 

Wij willen iedereen bedanken om iedereen een hart onder de riem 
te steken! 
 
 

-Van "Bloemen Diana" hebben we prachtige boeketten gekregen. 
Hiermee konden we al onze afdelingen nog extra opfleuren. 
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-De academies Beeld, Muziek, Woord en Dans LIER steunen het 
Paradijs. Ze stuurden maar liefst 70 tekeningen, 52 kaartjes, 47 
cadeautjes, 68 knutselwerkjes en 9 filmpjes op. Onze bewoners 
en personeelsleden genieten volop van al dat moois... 

   
 

-We verwelkomen de BeleefTV in ons WZC 

 

De BeleefTV Senior is speciaal ontwikkeld voor ouderen. 
Spelletjes spelen, muziek luisteren en praten over vroeger, het 
zijn allemaal activiteiten die de hersenen prikkelen en de zintuigen 
stimuleren. De BeleefTV maakt dit allemaal op een positieve 
manier mogelijk. 

Het motto van alle spellen op De BeleefTV luidt: meedoen is 
belangrijker dan winnen. 
Door een positieve benadering ervaren de bewoners van 
zorginstellingen ‘geluk-momentjes’. Bij vrijwel ieder spel op De 
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BeleefTV kan worden gekozen uit verschillende niveaus, hierdoor 
kan iedereen meedoen en is het voor iedereen mogelijk om 
successen te behalen.  
De BeleefTV helpt bij het op gang brengen van een gesprek, door 
gespreksonderwerpen van vroeger aan te bieden. 
Verschillende praatplaten met bijpassende vragen die men kan 
stellen, oude reclames en het journaal van vroeger met het 
herkenbare polygoon geluid. Het zijn allemaal mogelijkheden die 
worden aangeboden op de BeleefTV. 
 
De beleefTV wordt momenteel enkel gebruikt in het bijzijn 
van iemand van het ANKE-team, zowel in groep als 
individueel.  We hopen dat jullie er allemaal plezier aan 
mogen beleven! 
 
-GEZOCHT!!!!! 
Er zijn een aantal bewoners die graag puzzelen en daarom zijn 
we op zoek naar puzzels voor volwassenen. 
We zoeken puzzels van van 50 tot 1000 stukjes. 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.amazon.nl/Legpuzzels-Volwassenen-Micro-formaat-Landschaps-Schilderkunst/dp/B086KTX96D&psig=AOvVaw1kk190E1iGTuRqAAQ8frOY&ust=1610445423348000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDwve3Ok-4CFQAAAAAdAAAAABAS
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DE DEMENTIEBOETIEK 
 

10 tips om contact te maken met mensen met 
dementie: 

 
Ga dicht bij de persoon staan 
Zeg zijn/haar naam 
Raak zijn/haar lichaam aan 
Ga op gelijke hoogte staan 
Maak oogcontact 
Spreek traag en duidelijk 
Gebruik eenvoudige, concrete woorden 
en korte zinnen 
Benadruk uw woorden met gebaren  
Deel niet meer dan één boodschap per 
keer mee 
Gebruik instemmende uitspraken en houdingen 
 

Bron: www.alzheimerliga.be 

In het Heilig Hartziekenhuis start eind januari een nieuwe reeks 
‘dementie en nu’. 
Dit is een psycho-educatiepakket voor mantelzorgers van mensen met 
dementie. 
 
Aan het onthaal van het Paradijs kan je foldertjes vinden met meer 
info of neem contact op met Tine Segers, dementiecoach WZC 
Paradijs. 
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NIEUWS UIT LIER 
-Stad zoekt schoolcoaches voor kwetsbare gezinnen 
De stad Lier en de vzw Arktos zoeken vrijwilligers die als schoolcoaches 
kwetsbare gezinnen op het vlak van onderwijs extra ondersteunen. 
 
“Kinderen uit een kwetsbaar gezin hebben het niet makkelijk, ook op het 
vlak van onderwijs. De coronacrisis heeft pijnpunten zoals een gebrek aan 
digitale middelen en geen hulp bij huiswerk niet alleen blootgelegd, maar 
ook vergroot”, zegt schepen van Gezin en Welzijn Annemie Goris. “Met het 
project schoolcoaches slaan we met Arktos de handen in elkaar om 
kwetsbare gezinnen op het vlak van onderwijs extra te ondersteunen. We 
doen dit via de inzet van vrijwillige schoolcoaches die vooraf een 
professionele voorbereiding, ondersteuning en begeleiding krijgen.” 
“Twee keer per week heeft de schoolcoach gedurende een klein uurtje 
contact met een vast gezin. Wanneer mogelijk komen de schoolcoaches 
aan huis onder strikte voorwaarden en wanneer noodzakelijk werken we 
digitaal. De coach helpt kinderen uit het basisonderwijs met het huiswerk, 
leest de schoolbrieven, bekijkt de agenda en het rapport en doet dit samen 
met de ouders. Zo wordt niet alleen het kind geholpen, maar leren ouders 
ook op welke manier ze hun kind binnen hun mogelijkheden kunnen 
ondersteunen”, verduidelijkt Lili Schepers van Arktos.   
 
-Wokrestaurant overleeft corona niet 
 
Wokrestaurant E&O op het Koningsplein in Koningshooikt heeft de deuren 
definitief gesloten. Oorzaak is de coronacrisis. 
“We hebben nog geprobeerd met onze afhaalservice, maar dat bleek 
uiteindelijk niet rendabel om de zaak verder te zetten”, meldt de 
zaakvoerder op de website van het restaurant. 
E&O, wat staat voor European & Oriental, ging in 2008 open. Door de 
coronamaatregelen kon het restaurant de voorbije maanden de vertrouwde 
wokbuffetformule niet meer aanbieden en schakelde het noodgedwongen 
over op een service à la carte. 
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Lierse politie rolt drugsbende op: speed, cannabis en 
xtc in beslag genomen 

 
De lokale politie Lier heeft de voorbije week een drugsbende opgerold. 
Tijdens verschillende huiszoekingen werden negen mensen opgepakt. 
Drie personen werden aangehouden. 
Het onderzoek van de Lierse recherche liep al een hele tijd. Uiteindelijk 
werd er afgelopen woensdag beslist om op verschillende plaatsen binnen te 
vallen. “Er werden huiszoekingen uitgevoerd in Lier, Herentals, Kessel en 
Nijlen. Bij die huiszoekingen kregen we bijstand van de politiezones 
Neteland en Berlaar-Nijlen”, licht Magalie Derboven van de lokale politie 
Lier toe. 

“Heel wat zaken werden in beslag genomen. Het ging om 
verkoopsattributen, een halve kilo speed en kleinere hoeveelheden 
cannabis en vloeibare xtc. Daarnaast werd ook 1.850 euro aangetroffen.” 

Negen personen 

Negen personen, zeven mannen en twee vrouwen, werden gearresteerd en 
door de speurders verhoord. Vier van hen mochten na verhoor beschikken, 
vijf anderen werden voor de Mechelse onderzoeksrechter geleid. Drie van 
hen werden door de onderzoeksrechter aangehouden: twee werden in de 
gevangenis opgesloten, de derde werd aangehouden onder elektronisch 
toezicht. 

Een vierde persoon werd vrijgelaten onder voorwaarden en de vijfde mocht 
na verhoor opnieuw beschikken. 

Het onderzoek naar de drugsbende wordt de komende dagen en weken 
voortgezet. Zo zal onder meer in kaart worden gebracht aan wie en waar er 
zoal werd gedeald. 
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BEWONER IN DE KIJKER 
De rubriek “Bewoner in de kijker” gaan we een beetje vernieuwen.  
Telkens wanneer het Vitamientje verschijnt, komt er een bewoner 
in de kijker met een talent, een betekenisvol voorwerp,… een 
voorwerp waar ze waarde aan hechten, een verzamelobject,… 
 
Deze keer wordt Achilles Raets in de schijnwerpers gezet. 
 

Achilles Raets 

  
Achilles is van jongs af aan heel creatief en artistiek.  Op jonge 
leeftijd begon hij te schilderen.  Hij ging naar de Academie waar 
hij zijn technieken verbeterde en zich in een aantal dingen nog 
extra specialiseerde.  Zo heeft hij tal van prachtige schilderijen 
geschilderd. 
Op de linker foto zie je Achilles met een schilderij van de 
Zimmertoren dat hij geschilderd heeft.  Op de rechter foto poseert 
hij met een borstbeeld van zichzelf.  Dit beeld hebben ze op de 
Academie speciaal voor hem gemaakt.  Achilles heeft zich 
jarenlang, als hobby, kunnen uitleven in kunst.  Zo is hij eveneens 
Erepenningmeester van de Lierse Kunstkring Den Hof op de 
Maasfortbaan. 
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WEETJES OVER… FEBRUARI 

 
1. Maanstand: 

Precies omdat het zo’n korte maand is, is februari de enige maand waarin de 
maan niet elke keer vol is. Uitzonderlijk gebeurde dit wél in 1999 en 2018. 

2. 30 dagen: 

In Zweden en Finland telde februari in het jaar 1712 -door aanpassingen in 
de kalenderorde- 30 dagen. 

3. Familienaam: 

June en April zijn zelfs bij ons gebruikte voornamen, maar in de Verenigde 
Staten zijn een zestigtal families geregistreerd met de ‘familienaam’ 
February. 

4. Wiskunde of toeval? 

De maand februari begint altijd op dezelfde dag als maart en november, 
behalve tijdens een schrikkeljaar. Met andere woorden, 1 maart en 1 
november beginnen dit jaar ook op een maandag. 
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5. Maand van de taart: 

De Angelsaksen noemden februari ‘Solmonath’, wat stond voor ‘maand van 
de taart’. Tijdens deze periode werden immers geofferd aan de goden. Toch 
wordt doorgaans de term vertaald als ‘maand van de modder’, wat meer 
overeenstemt met het huidige Engelse klimaat. 

6. Maand van de Liefde: 

In vele landen wordt de maand toegeschreven aan de liefde en daar zal Sint-
Valentijn wel voor veel tussen tussen. Overigens blijkt dat tijdens de maand 
februari het minst aantal verhuizingen en echtscheidingen plaatshebben. 

 

7. Equivalent van augustus: 

In het zuidelijk halfrond is februari het equivalent van de maand augustus in het 

noordelijk halfrond. 

8. Zuivering: 

Het woord ‘februari’ is afgeleid van het Latijnse ‘februare’, dat ‘zuiveren’ 

betekent. 
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9. Oude weerspreuk: 

Oude weerspreuk waaraan landbouwers nogal wat geloof hechten: ‘Februari 

regen, is de landmans zegen.’ 

10. Meer weer: 

En nog een weerspreuk die meestal bewaarheid wordt: ‘Is februari nat en 

koel, dan is juli dikwijls heet en zwoel.’ 
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DE DIERTJES VAN ’T PARADIJS 
 

Tweike 
 
-Ophokplicht: Momenteel zitten de kippen opgehokt. 
 

Ophokplicht voor pluimvee wegens vogelgriep 
 
Vanaf 15 november geldt een algemene ophokplicht voor pluimvee in België. Dit na de 
vondst van het hoogpathogene vogelgriepvirus H5N8 bij wilde vogels in Oostende. 
Iedereen (zowel professionele pluimveehouders als particulieren) moet zijn/haar 
pluimvee ophokken of afschermen met een net. Dit om te voorkomen dat het pluimvee in 
contact komt met wilde vogels die het virus mogelijks overdragen. 
Voor alle duidelijkheid: de consument loopt geen enkel risico. Vlees en eieren van 
pluimvee kunnen in alle veiligheid gegeten worden. 

 
-Een aantal dieren, zoals de geiten, logeren al een tijdje op een 
droge weide vermits Tweike er nog steeds vrij nat bij ligt.  De 
varkens vinden dat niet erg omdat ze van modder houden maar 
niet alle dieren zijn daar op gesteld. 
Er zijn plannen om Tweike te vernieuwen zodat onze diertjes 
geen natte poten meer kunnen hebben. 
 
De diertjes kijken alvast uit naar een nieuw jaar! 
 

Stanske 
 
Zoals jullie weten, mag Stans al een tijdje, wegens corona, niet op 
bezoek komen in ’t Paradijs. 
Momenteel geniet ze volop van de aandacht van haar gezinnetje 
waar ze zeker niets tekort komt. 
 

 



 29 

WE NAMEN AFSCHEID VAN 
 

Mon Van Woinsel 
Simonne De Smet 

Eliane Renaer 
Mia Van Den Fonteyne 
Melanie Van Vlaslaer 

Aline Op de Beeck 
Jos Gils 

Jos Horemans 
Leontine Blommaers 

Ivonne Peeters 
Adeline Moortgat 
Jacques Lippens 
Jef Staetenburg 
Jos Scheerens 

Anny Crockaerts 
Jeanne Sluyts 

Irene Valkenborgh 
Lydia Gabriëls 

Josephina Claes 
Willy Nys 

Josephine van Uytven 
Yvonne Schoofs 
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QUIZ 
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MOPPENTROMMEL (nieuwe rubriek) 

 
 
Gran Coronia 
 

Het CBS heeft onlangs de cijfers bekend gemaakt van de top 10 
vakantiebestemmingen van 2020: 
1.Woonkameroen  2. Tuinesië  3. Halsinki  4. Islamabadkamer  5. 
Schuurmonnikoog  6. Toiletland  7. Berging aan Zee  8. Serre 
Leone  9. Keukenhof  10. De Balkonlanden 
 
De jaarwisseling 
 

Hans heeft tijdens de jaarwisseling te veel gedronken en neemt 
daarom een taxi.  De chauffeur stopt voor zijn deur en zegt: “Dat 
is dan 19€, meneer.”  Waarop Hans lispelt: “Zou u misschien een 
stukje naar achteren kunnen rijden, ik heb maar 17€ bij me.” 
 
Winkelen 
 

Twee leeuwen lopen over de Nieuwstraat in Brussel, zegt de ene 
tegen de andere: “Ik dacht dat het hier altijd zo druk was!” 
 
Gevoel voor humor 
 

Een man en een vrouw zitten naast elkaar, rustig in de zetel en 
opeens begint de man keihard te lachen.  De vrouw vraagt: 
“Waarom lach je zo hard?”  Zegt de man: “Ik zat in gedachten 
moppen aan mezelf te vertellen en de laatste kende ik nog niet!” 
 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.quest.nl/mens/gezondheid/a25655099/10-dingen-over-lachen/&psig=AOvVaw0L6z-3-K0V-gmZt_vzAWU5&ust=1608640691984000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCMl9qL3-0CFQAAAAAdAAAAABAK
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Nieuw reisbureau 
 

Door de coronacrisis heeft de reisbranche er wel eens beter voor 
gestaan.  Niettemin waagt een jonge ondernemer toch om een 
nieuw bureau te openen.  Het is echter maar de vraag of ze het 
gaan redden.  Met hun gevoel voor humor zit het wel goed, maar 
of het klanten zal opleveren?  Op de deur van hun reisbureau 
staat de slogan: “Doe ons een plezier en ga weg!” 
 
Overwinteren 
 

Gesprek tussen 2 ijsberen: “Zullen we deze winter naar Tenerife 
gaan?” Zegt de andere: “Wat wil je daar doen?” 
“Zonnebaden en een bruine beer worden!” 
 

 
 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.logistiek.nl/carriere-mensen/nieuws/2016/12/het-is-lachen-in-de-logistieke-sector-101150444&psig=AOvVaw0L6z-3-K0V-gmZt_vzAWU5&ust=1608640691984000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCMl9qL3-0CFQAAAAAdAAAAABAE
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