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Beste lezer,  
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!!! 
 
Kijk zeker alvast naar de activiteitenkalender op je eigen 
afdeling. 
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WELKOM AAN DE NIEUWE 
BEWONERS 

 
 
  Lizette Baele    k.346 
  Joanna Lauwers   k.325 
  Jef Hellemans    k.326 
  Paula Wynants    k.327 
  Jef Dillen     k.208 
  Bob Verlinden    k.101 
  Emilie Jacobs    k.243 
  José Wyckmans   k.242 
  Bob Van den Broeck  k.225 
  Rosa Van Geyt    k.246 
  Mathilde Schoenmakers k.304 
  Annette De Cuyper  k.219 
  Soe Garcia     k.315 
  Maria Van den Broeck k.229 
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POEZIEHOEKJE 
 

Ter ere van de lente 
 

Ter ere van de lente 
Schrijf ik dit gedicht 
Het botten van de bomen 
Is zo’n mooi gezicht 
De vogeltjes flirten 
Opvallend met elkaar 
En heel binnenkort 
Is hun nestje weeral klaar 
Een knopje staat te prijken 
Nog zo jong en fris 
En morgen ga ik kijken 
Of het al een blaadje is. 
 
 
      
         Verdwenen 
  
        Rooie neuzen zijn verdwenen 
        Dooi vingers, prikkeltenen 
        Al dat kil en koud verdriet 
        Heb je in de lente niet! 
 
 
 
 
Paaseieren 
 
O mama, kom eens kijken 
Er is zo iets heerlijks gebeurd 
De kip heeft vannacht op het paadje 
Een paasei gelegd met een plaatje 
En helemaal rood gekleurd! 
Ik keek of de tulpen al bloeiden 
En vond toen dit prachtige ei 
En mama, je zult het niet raden 
Een tweede van chocolade 
Lag zo maar in het perkje erbij! 
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VERJAARDAGEN 
 

MAART 
 
03/03  Josee Hendrickx     k.209 
07/03  Frank Wildiers     k.324 
08/03  Magda Torfs      k.213 
09/03  Mil Tubex      k.334 
10/03  Gaston De Vries     k.104 
10/03  Jenny Sladts      k.249 
12/03  Jenny Van Bogaert    k.137 
12/03  Wai Yee Man      k.233 
15/03  Adrienne Verslype     k.158 
17/03  Jules Van Oosterwyck    k.355 
18/03  Janine Bastanie     k.248 
19/03  Jef Dillen      k.208 
21/03  Jef Hellemans     k.326 
23/03  Kathleen Henderyckx    k.302 
27/03  Caroline Pittevils     k.239 
27/03  Anny Vekemans     k.211 
29/03  Nelly Bertels      k.314 
 
 

 
 
 

https://www.google.be/url?sa=i&url=https://www.zinnen.nl/verjaardag/&psig=AOvVaw1sWjRY8tyThV5bgY1nDMBI&ust=1592395951894000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKirsKqnhuoCFQAAAAAdAAAAABAu
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APRIL 
02/04   Yvonne Schellens    k.153 
02/04   Bob Van den Broeck   k.225 
05/04   Angele Coopman    44B 
05/04   Rosa Vermeulen    k.259 
06/04   Francois Verheggen   k.344 
09/04   José Wyckmans    k.242 
10/04   Josee Gullentops    DVC 
12/04   Betty Gevaert     DVC 
12/04   Maria Nauwelaerts    k.144 
15/04   Jeanne Van Meerbeeck   k.206 
18/04   Hilda Moerman    k.142 
19/04   Jetteke Minnekens   DVC 
19/04   Teo Heremans    k.260 
23/04   Christiane Chovau   k.151 
25/04   Gust Hellemans    DVC 
25/04   Jef De Potter     k.107 
25/04   Joanna Lauwers    k.325 
26/04   Gusta Kukelmann    k.358 
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DE TIJD VAN TOEN (en nu)… 
 

GROTE SCHOONMAAK! 
Het wordt lente. Traditioneel betekent dit dus ook grote 
schoonmaak! De reclamefolders in de bus herinneren ons er 
maar al te goed aan: schoonmaakproducten worden gepromoot, 
nieuwe geuren van reinigingsproducten worden gelanceerd. Voor 
sommigen is de grote lenteschoonmaak een jaarlijks ritueel dat 
in ere wordt gehouden, voor anderen is het een herinnering aan 
de kindertijd. 

  
 
Tot in de jaren ‘50-‘60 was de grote schoonmaak een vaste 
waarde in de huishoudagenda. Tot dan was het de gewoonte om 
niet één maar twee maal per jaar een grote schoonmaak te 
organiseren: een keer net voor de winter en nog eens net na de 
winter. De grote schoonmaak was vroeger zeer nuttig. Tijdens de 
winter werd het huis verwarmd met steenkool. Hierdoor lag er een 
dikke stoflaag en roet in huis. Naast de wekelijkse poetsbeurt was 
het een traditie om voor en na het aansteken van de kachel een 
extra grote schoonmaak te organiseren. Alle roet en stof, ook op 
de meest onmogelijke plaatsen, werd zo verwijderd. 
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Verpakking van Sunlight zeep 

 

Schoonmaakmiddel Vim 

 
Gezelschap doet de was, ca. 1931 
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Mir en Brio schoonmaakproducten  Meisje met stofzuiger, 1989 

 
De najaarsschoonmaak of herfstschoonmaak moest al snel 
aan belang inboeten, maar de lenteschoonmaak is tot vandaag 
een bekend begrip. Het is de gelegenheid om naast het 
wekelijkse poetsen ook de kleinste hoekjes eens aan te pakken. 
Het hele huis wordt onder handen genomen. Ramen en 
deuren worden gepoetst en opengezet om het huis te verluchten. 
De wasdraad hangt vol met gordijnen. Tapijten worden gereinigd 
en kasten worden netjes opgeruimd. Er wordt geschuurd en 
geboend. Het is ook het moment om het zilver te poetsen, koper 
te blinken en de matras om te keren. 

Bij de grote schoonmaak waren tot ver in de twintigste eeuw een 
schuurborstel, mattenklopper en dweil de bekendste wapens. 
Het systeem om stof weg te zuigen bestond al in 1901, maar was 
toen nog een logge machine. En machines moesten door een 
man worden bediend, zo klonk het devies toen. In de jaren 1920 
verschenen de eerste stofzuigers in huis bij de rijke burgerij. Pas 
vanaf de jaren 1950 werd de stofzuiger een vaste waarde in 
huis, wanneer ook de toegang tot elektriciteit mogelijk werd. 
Naast de stofzuiger was de wasmachine ook een belangrijk 
toestel die de werkuren in het huishouden verminderde. Uit 
onderzoek blijkt dat tot de jaren 1950-60 een huisvrouw met vier 
kinderen gemiddeld 60 tot 70 uur met het huishouden bezig was. 
Dankzij deze huishoudtoestellen daalde dit. En ondertussen is het 
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huishouden niet alleen een vrouwenzaak, ook de man in huis 
wordt geacht een deel van deze taak te kunnen uitvoeren. 

 
Veel succes bij de grote schoonmaak! 

 
Electrolux stofzuiger 

 
Mattenklopper 
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TIPS VAN OMA 
Bijbehorend hier enkele nuttige schoonmaaktips van oma: 
 
Koper oppoetsen 
Vroeger hadden de mensen veel koper in huis staan.  Dat moet natuurlijk 
blinken, zeker tegen Pasen. 
Koper kun je schoonmaken met groene zeep en ammoniak.  Ook afwassen 
met terpentijn of petroleum doet wonderen. 
Koper gaat ook glimmen door poetsen met wat melk en wat zout of met een 
papje van azijn met zout. 

 
Zwarte kledij 
Zwarte kledij kun je tegenwoordig wassen met een speciaal wasmiddel voor 
zwarte kleding maar veel goedkoper is het om de hulp van oma in te 
roepen: doe een handje zout in een emmer en laat de zwarte kleding daarin 
weken.  Daarna goed spoelen.  Ok met azijn werkt dit.  Zwart blijft zwart en 
je kleding is lekker fris. 
 
Supersodatip 
Natuurlijk wil iedereen zo lang mogelijk genieten van verse bloemen in een 
mooie vaas.  De kwaliteit van de bloemen zelf moet natuurlijk goed zijn.  
Maar bedenk sowieso: bloemen doen het beter als je een beetje soda bij 
het water doet! 
De tulp blijft hét symbool van het voorjaar dat gelukkig weer in zicht is.  Als 
je extra lang van je tulpen wil genieten, prik dan de stelen op het snijvlak 
diep in met een stopnaald of een breipen. 

 
Zelfs een matras dat niet meer fris ruikt, behandelt oma met wat soda.  
Strooi wat van dit spul op het matras en laat dit een tijdje intrekken.  Zuig 
daarna de soda op met een stofzuiger. 
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Kringen in hout 
Kringen in houten meubels verwijder je door met een doekje mayonaise 
over de vlek te wrijven.  Laat even intrekken en neem daarna af met een 
schone doek. 
 
Schone tuiniershanden 
De lente is in aantocht, het eerste kievitsei is gevonden en de zon laat zich 
weer wat vaker zien.  Het is de hoogste tijd om de tuin op orde te maken.  
Oma heeft er zin in maar vindt het niet fijn om handschoenen te dragen 
maar zwarte nagelranden vindt ze dan weer niet fraai.  Ze heeft hier wel 
een trucje voor.  Druk voor je aan de slag gaat in de tuin, groene zeep 
onder je nagels en langs je nagelriemen; zo houd je ook na het tuinieren 
schone nagels! 

 
Vetvlekken 
Vetvlekken in je kleding krijg je gemakkelijk weg met de volgende tips: 
Shampoo, een druppeltje afwasmiddel, een beetje talkpoeder, een beetje 
tandpasta.  Daarna wel direct in de wasmachine wassen! 
 
Voorjaarsschoonmaaktips 
Oma hielp als klein kind haar kind bij de grote schoonmaak.  Weet je hoe zij 
het aanpakten?  Ze zongen er altijd bij!  Er kwamen vanzelf ouderwetse 
liedjes naar boven.  Na het schoonmaken pakten ze wat lekkers en genoten 
van een fris huis.  Zo, dat voelde niet als zware arbeid! 
 
Verdwijntrucs om te bewaren 
-Zweet-of deodorantvlekken verwijder je met oplossing van water en azijn 
-Koffievlekken verdwijnen met baking soda 
-Rode wijn meteen neutraliseren met witte wijn 
-grasvlekken behandel je met azijn 
-inkt verdwijnt door gebruik van volle melk 
-lastige make-up ga je te lijf met scheerschuim 
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GOUDEN TIP UIT HET WZC 
De laatste maanden hebben bewoners, bezoekers, 
personeelsleden al heel wat richtlijnen moeten volgen.  Eerst 
verstrengen, dan versoepelen, dan weer verstrengen,… je moet 
het maar kunnen blijven volgen.  We begrijpen dat dit allemaal 
niet evident is. 
We kunnen ons wel voorstellen dat dit voor niemand gemakkelijk 
is. 
 
Daarom nog even, voor alle duidelijkheid nog eens enkele regels 
op een rijtje: 
 
Wanneer moet je geen mondmasker dragen? 
-als je rondwandelt op je eigen afdeling 
-als je contact hebt met bewoners van je eigen afdeling 
-als je deelneemt aan een activiteit op je eigen afdeling 
 
Wanneer moet je wel een mondmasker dragen? 
-als je je eigen afdeling verlaat: als je naar beneden gaat, naar de 
kapper, als je een wandelingetje maakt naar een andere afdeling 
-als je bezoek hebt op de kamer (bezoek draagt ook een 
mondmasker) 
 
Hoeveel bezoek mag er komen? 
-1 bezoeker mag op de kamer komen (dit is altijd dezelfde 
persoon) 
-1 andere bezoeker mag beneden in de polyvalente zaal komen, 
achter plexiglas, steeds op afspraak 
-3 andere bezoekers mogen op bezoek komen maar dan wel 
buiten, in openlucht. 
 
Vanaf 15 maart zijn er opnieuw versoepelingen.  De nieuwe 
richtlijnen krijgen jullie tijdig te horen. 
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VOORBIJE ACTIVITEITEN 
 

-Op alle afdelingen werd er geklonken op het nieuwe jaar! 
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-We vierden met een kleine receptie onze 2e en laatste 
vaccinatieronde. 
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-Bewoners werden getracteerd met een uitgebreid 
ontbijtbuffet omdat ze de vaccinaties goed doorstaan hebben 
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NIEUWS UIT HET PARADIJS 
- Nog eens bedankt aan alle lieve mensen die prachtige kaartjes 
en brieven hebben opgestuurd tijdens de coronatijd.  Zoveel 
solidariteit!! 
 

 
 
-Op 19 januari kregen de bewoners hun eerste vaccin tegen 
corona. Het tweede vaccin volgde 3 weken later, op 9 februari.  
Ook de personeelsleden werden gevaccineerd. Een belangrijke 
stap op weg naar betere tijden!!! 
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-Leen Van Woinsel (dienst administratie) is sinds 1 maart op 
pensioen!!! 
 
Na 7 jaar op de gemeente in Heist op den Berg gewerkt te 
hebben, zette ze haar carrière verder in Lier, in het Paradijs.  Dat 
was in het jaar 1983. 
37 jaar lang heeft Leen in het Paradijs gewerkt.  Na een lange, 
actieve loopbaan (van 44 jaar!), wensen wij haar allemaal een 
deugddoend, welverdiend pensioen.  Geniet ervan, Leen!!! 

 
 

-Iedereen is weer superblij, 
want sinds 22 februari is Maria, onze kapster weer van de 
partij!! 
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-50-jarige jubileum van Maria & Staf. Een mand vol lekkers van 
het WZC Paradijs en leuke cadeautjes van de buren maakte het 
corona-proof feestje af. Dikke proficiat aan Maria & Staf! 
 

  
 

-Onze belevingsgerichte zorg werd op alle afdelingen 
uitgebreid. We hebben interactieve poezen, een interactieve hond 
en een levensechte babypop. 
 

   
 
Dit artikel verscheen in de krant: 
 
Wzc Paradijs zet extra in op bewoners met dementie 
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Woonzorgcentrum Paradijs in Lier investeerde in een pakket van 
aangepaste hulpmiddelen specifiek gericht op bewoners met 
dementie. Het gaat om een aankoop van 14.000 euro. 
“Steeds meer mensen lijden aan dementie. In 2018 waren er naar schatting 
750 inwoners van Lier en Koningshooikt met dementie. Verwachting is dat 
het aantal tegen 2035 met 39 procent stijgt. Ook in woonzorgcentra neemt 
deze groep bewoners toe. Zo telt wzc Paradijs 63,5 procent van de 
bewoners in een lichte of gevorderde fase van dementie”, zegt schepen van 
Welzijn Annemie Goris (N-VA). 
 
“In wzc Paradijs vormt kwaliteitsvolle zorg voor personen met dementie 
daarom een speerpunt. Het woonzorgcentrum zet resoluut in op 
belevingsgerichte zorg die, ook voor mensen met dementie, kwaliteit van 
wonen en leven centraal stelt. Dus investeerden we in een pakket van 
aangepaste hulpmiddelen.” 
Het pakket omvat een beleef-tv, een interactief instrument dat de hersenen 
prikkelt en de zintuigen stimuleert. “We zorgden ook voor interactieve 
honden en katten, en voor levensechte babypoppen die ouderen met 
dementie aanspreken op de menselijke nood aan affectie”, verduidelijkt 
Goris. 
 
“Verder plaatsen we dementieklokken in de woonomgeving van ouderen 
met dementie. Die geven hen een verhoogd tijdsbesef, waardoor we een 
verstoring van dag- en nachtritme vermijden. Daarnaast zetten we 
snoezelhulpmiddelen in, waaronder een snoezelbadkamer.” 
Omwille van het grote belang van het maaltijdmoment, zet het Paradijs tot 
slot extra hulpmiddelen in, zoals aangepast bestek en borden. 
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DE DEMENTIEBOETIEK 

 

 

Kijk naar mij,“zie” je mij? 
Ik ben zoveel meer dan die “zorg” 
Of die aandoening in mijn medisch dossier … 
Ik ben “Ik”, 
Met al mijn (eigen)aardigheden, 
Met al mijn hoekjes en kantjes … 
Ik ben nog steeds wie ik altijd al was! 
 
Info: 
Volgend praatcafé dementie gaat door in WZC Sint Augustinus 
Legrellesstraat 1 in Berlaar op 20 april 2021 om 19.30u 
Onderwerp: Vermissing 



 25 

NIEUWS UIT LIER 
-Koningshooikt klinkt met feestbier Ne Jutteneer op 
tweehonderdste verjaardag 
De dorpsraad van Koningshooikt heeft het feestbier Ne Jutteneer 
gelanceerd. Het biertje ("een blonde tripel met licht citrusaroma") 
werd gebrouwen naar aanleiding van de tweehonderdste 
verjaardag van het dorp. 
Normaal moest 2021 een echt feestjaar worden voor 
Koningshooikt, maar omwille van corona werden de festiviteiten 
omtrent de tweehonderdste verjaardag uitgesteld tot in 2022. Wél 
werd recent het feestbier Ne Jutteneer voorgesteld. 
"In Koningshooikt hadden we vroeger dorpsbrouwerij Verbesselt, 
maar die hield in 1944 op te bestaan", klinkt het bij de Hooiktse 
dorpsraad. "Die bierbrouwtraditie hebben we nu voor de 
gelegenheid nieuw leven in 
geblazen. Voor de ontwikkeling van Ne Jutteneer deden we een 
beroep op Bart Meulepas, eigenaar van de Lierse microbrouwerij 
De Meulekes en brouwmeester van brouwerij Het Anker in 
Mechelen. Het resultaat mag er zijn. Ne Jutteneer is een blonde 
tripel met een volle body. De nasmaak heeft een licht 
citrusaroma." 
 
 
-Werkmmaat betaalt helft van renovatie minigolf 
Vzw Werkmmaat gaat in opdracht van de stad Lier de minigolf 
achteraan in de Schapenkoppenstraat renoveren. De stad raamt 
de werken op 80.000 euro, waarvan Werkmmaat de helft 
betaalt. 
Oorspronkelijk wilde stad de renovatie van de sportvelden, 
bestaande uit onder meer de minigolf, tennisvelden en het 
voetbalveld, in één project op de markt brengen. “Daar stappen 
we nu van af”, zegt schepen van Sport Ivo Andries (Open Vld). “Er 
zijn bijvoorbeeld geen firma's die het totaalpakket aanbieden en 
dus zouden we voor het luik minigolf altijd met een 
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onderaannemer gewerkt moeten hebben, wat de kostprijs 
verhoogt. 
Door de aanleg van de minigolf aan de vzw Werkmmaat toe te 
vertrouwen, kan de stad sterk besparen en wordt de procedure 
eenvoudiger. “De vzw kan als bouwheer het grootste deel van 
het btw-bedrag recupereren. De vzw voert ook een groot deel van 
de werken met de eigen werknemers uit en ook dat zal een 
aanzienlijke besparing opleveren.” 
Voor de renovatie van de volledige sportvelden heeft de stad voor 
2021 314.500 euro ingeschreven in het meerjarenplan. 
 
 
-Burgemeester succesvol geopereerd aan het hart 
De Lierse burgemeester Frank Boogaerts (N-VA) heeft met 
succes een heelkundige ingreep ondergaan en is in goede 
handen in het UZ Leuven. Dat laat zijn echtgenote Marie-Paule 
Verstappen weten. 
“Een hartoperatie is geen sinecure, maar zijn herstel vordert 
opmerkelijk goed. Hij hoopt zo vlug mogelijk op post te zijn om de 
Lierenaars en Hooiktenaars weer optimaal te kunnen helpen”, 
zegt Verstappen. 
Frank Boogaerts werd vorige week maandag in het ziekenhuis 
opgenomen wegens hartproblemen. Het ging om een geplande, 
heelkundige ingreep. Hij is wellicht nog enkele weken 
onbeschikbaar. Schepen Rik Verwaest (NVA) vervangt hem 
tijdelijk als burgemeester. 
 
 
-Vaccinatiecentrum in CC De Mol is klaar: "Willen 1.200 
inwoners per dag vaccineren" 
CC De Mol in Lier werd omgebouwd tot vaccinatiecentrum voor 
eerstelijnszone Pallieterland. Zo'n 100.000 inwoners van 
Berlaar, Duffel, Lier, Nijlen en Ranst zullen er terecht kunnen voor 
hun coronavaccin. "We vonden al 1.200 vrijwilligers, en willen 
graag evenveel inwoners per dag vaccineren", zegt waarnemend 
burgemeester van Lier Rik Verwaest (N-VA). 
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"Er werd de voorbije weken hard gewerkt aan de opbouw van dit 
vaccinatiecentrum, zodat we zeker klaar zijn wanneer we groen 
licht krijgen om te starten met vaccineren. We kozen voor CC De 
Mol in Lier omwille van de centrale ligging en de ruime parking. 
Binnen werd een route afgebakend, werden onthaalbalies 
geplaatst, vijf kleuren helpen inwoners daarna op weg naar de 
juiste vaccinatiekamers. Ons doel is om 12 uur per dag te 
vaccineren, en dit graag elke dag. Als we op een feestdag kùnnen 
werken, zullen we dat doen. We vragen iedereen om steeds stipt 
op tijd te komen, zo vermijden we files en vertraging", zegt 
Verwaest.  "Om het vaccinatiecentrum vlot te laten draaien, 
hebben we permanent 40 vrijwilligers nodig. Het gaat hier zowel 
om mensen met een medische achtergrond als over vrijwilligers 
die onthaal- en administratieve taken op 
zich willen nemen. Op dit moment hebben al zo'n 1.200 inwoners 
zich ingeschreven, dat is een groot succes. We maken de 
komende weken een planning voor hen op, en moeten ook nog de 
bewaking en mobiliteit regelen. We willen zeker ook onze 
minder mobiele inwoners zo vlot mogelijk naar het 
vaccinatiecentrum halen." 
 
 
-Openbaar onderzoek naar pleinnamen 
In Lier loopt tot en met 5 maart een openbaar onderzoek 
omtrent de toekenning van de benamingen Barbara 
Vettersplein, Willem I-plein, Normaalschoolplein en Cor de 
Klutsplein voor de vier openbare pleinen op de site van de 
Normaalschool. Eventuele bezwaren en opmerkingen moet je 
binnen deze termijn schriftelijk indienen bij 
het stadsbestuur. Barbara Vetters was moeder-overste van het 
Sint-Elisabethgasthuis, dat zich bevond zich op 
een deel van de Normaalschoolsite. Cor de Kluts (1884-1962) 
was een legendarische vis- en mosselverkoopster uit de 
nabijgelegen wijk Het Looks. Koning Willem I richtte in 1816 de 
Normaalschool van Lier op als 
Rijkskweekschool. 
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BEWONER IN DE KIJKER 
Dre is één van de bewoners die een vaste waarde is in het 
Paradijs. 12 december 2020 was hij maar liefst 20 jaar bewoner 
van ons woonzorgcentrum. Dat op zich is al 
iets heel speciaals. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Maar vandaag zetten we Dre in de kijker 
omdat hij ook een heel speciale verzameling heeft; namelijk 
paarden en auto’s/autobussen. Hij vertelt me dat hij deze niet in 1 
keer gekocht heeft maar verzamelde het door de jaren heen. Hij is 
ook altijd een echte dierenliefhebber geweest. Paarden spreekt 
hem het meeste aan omdat hij deze heel mooie en sierlijke dieren 
vindt.  
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Op zijn kamer heeft hij een verzameling van maar liefst 10 
paarden waar hij uitermate trots op is. Het zijn 5 witte en 5 bruine 
paarden. Zijn verzameling auto’s zijn er teveel om te tellen maar 
grof geschat staan er een 50-tal van uitgestald op zijn kamer.  
 
Ook onderhoudt Dre zijn verzameling helemaal zelf. Om de 2 à 3 
dagen worden alle paarden, auto’s, lampen,… met de fijnste 
precisie afgestoft en opgeblonken.  
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WEETJES OVER…  
 

Pasen en paastradities 
 

 
 

Pasen is een kleurrijk feest, dat overal ter wereld wordt gevierd. Een vrolijke 
speurtocht naar paaseieren die verstopt worden door een schattige 
paashaas. Dit zijn twee voorbeelden van bekende paastradities. Maar het is 
niet altijd voor iedereen meteen duidelijk wat eieren en hazen te maken 
hebben met het klassieke paasverhaal. Daarom hieronder een beetje meer 
uitleg. 

Pasen geschiedenis – Waarom vieren we Pasen? 
Wat is Pasen eigenlijk? Het ontstaan van het paasfeest en de oorsprong 
hiervan zijn gevarieerd, maar alle lentefeesten over de hele wereld hebben 
één ding gemeen: Pasen betekent het einde van de winter en het begin 
van de lente. Met dit feest vieren we het leven, de vruchtbaarheid en het 
begin van een nieuw jaar. Hieronder leggen we de verschillende 
paasverhalen uit en de oorsprong daarvan: 

• Zelfs prehistorische volken vierden jaarlijks het begin van de lente. 
De lente werd gevierd met dansen, zingen en er werd geofferd aan 
de goden om ze te vragen om een rijke oogst. 

• Een andere oorsprong van Pasen is het Joodse Pessachfeest, waar 
ook de naam ‘Pasen’ vandaan komt. Bij dit feest vieren de Joden het 
vertrek uit het land Egypte en daarmee het einde van de slavernij, 
zoals beschreven staat in het Oude Testament. 
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• Het christendom biedt de belangrijkste oorsprong voor de 
paasgebruiken van de westerse culturen. De kruisiging en opstanding 
van Jezus Christus wordt tijdens Pasen gevierd. De feestdagen en 
gebruiken komen uit de tradities van de Bijbel voort en zijn daarom 
nog steeds bepalend voor de manier waarop we Pasen vieren. 

De geschiedenis van de Paasfeestdagen 
• Witte Donderdag: Het paasfeest begint traditioneel met Witte 

Donderdag, de dag van het laatste avondmaal. Nog diezelfde avond 
werd Jezus Christus door zijn discipel Judas Iskariot verraden en 
gevangengenomen door de romeinen. Aan de ene kant wordt het 
sacrament van het laatste avondmaal herdacht en aan de andere 
kant wordt de arrestatie van Jezus bedroefd. 

• Goede Vrijdag: De vrijdag voor Pasen is een treurige dag in de 
christelijke traditie. Op goede vrijdag wordt de kruisiging en dood van 
Jezus Christus herdacht. 

 
• Stille zaterdag: Net als Goede Vrijdag wordt op deze dag de dood 

van Jezus herdacht. ’s Avonds eindigt de 40 dagen vastentijd en 
begint de vrolijke paastijd omdat de volgende morgen paasmorgen is. 

• Paaszondag: Paaszondag is de belangrijkste dag van de 
paasvakantie want op die dag wordt de opstanding van Jezus 
Christus herdacht. Het nieuwe begin en de daarmee verbonden hoop 
worden gevierd. Op deze dag kunnen we ook om twaalf uur luisteren 
naar de paasgroet van de paus, die live wordt uitgezonden vanaf het 
st Pietersplein. 

• Paasmaandag: Volgens de Bijbel worden de Emmaüsgangers 
herdacht op paasmaandag. Twee discipelen gingen terug van 
Jeruzalem naar Emmaüs toen een onbekende man zich bij hen 
voegde en met hen ging praten. Pas toen ze in Emmaüs aankwamen, 
beseften ze dat het de opgestane Jezus was die met hen meereisde. 
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Nadat Jezus hen weer verlaten had haastten ze zich terug naar 
Jeruzalem en vertelden iedereen over de opstanding van Jezus. 

In de bijbel staat beschreven dat Jezus Christus in de Joodse paasweek 
gekruisigd werd, en dat herdenkt men met de Pasen. Daarom is Pasen 
altijd in de week na de eerste volle maan van de lente. Pasen zal 
daarom het vroegst op 22 maart en uiterlijk op 25 april vallen. Pasen begint 
op de avond van stille zaterdag en duurt 50 dagen tot Pinksteren. 

Waar komen onze paastradities vandaan? 
Bij Pasen denken we al snel aan geverfde paaseieren en de paashaas, die 
de eieren en kleine cadeautjes verstopt. Kinderen zoeken op paaszondag 
naar bont geverfde eieren en verzamelen die in hun paasmandje. Maar 
waar komen deze gebruiken vandaan en welke betekenis hebben ze voor 
Pasen. We hebben een paar gebruiken op een rijtje gezet en de 
belangrijkste vragen over het ontstaan en de betekenis van Pasen 
beantwoord. 

De paashaas 
De paashaas is een relatief moderne traditie. Hij werd voor het eerst 
genoemd in Duitsland aan het einde van de 17e eeuw door de medische 
professor Georg Franck. De paashaas werd pas populair in de 19eeeuw 
met de opkomst van de chocolade-industrie, die de haas als symbool voor 
Pasen gebruikten en begonnen met het produceren van 
chocoladepaashazen. De haas werd altijd al gezien als symbool voor 
vruchtbaarheid en past bij de betekenis van Pasen als feest van het 
(nieuwe) leven. 
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Vandaag de dag is de paashaas een populair fabeltje, dat leeft in de 
gedachten van kinderen en de paasgebruiken tot een mooie traditie 
samenvoegt. 

Het gekleurde paasei 
Grappige geverfde en versierde eieren horen in België bij Pasen. In veel 
religies is het ei een teken van het nieuwe leven en de opstanding. 
Daarom past het perfect bij de betekenis van Pasen. 

Historisch gezien wordt er in de 40-dagen vastentijd tussen 
Aswoensdag en Pasen geen vlees en eieren gegeten. Om ervoor te 
zorgen dat de eieren die in die tijd gelegd worden, langer houdbaar blijven 
worden ze hard gekookt. De paaseieren, die in de week vóór Pasen worden 
gelegd, worden gezien als bijzonder heilig en geluksbrengers. Om te weten 
hoe oud de gekookte eieren zijn worden ze in verschillende kleuren 
geschilderd. 

 

In Kruishoutem worden in het paasweekend de Gulden eifeesten 
gehouden, waarop een Eikoningin en een Eierboer verkozen worden. 
Daarnaast komen er 800 eitjes met parachutes uit een neerdalende klok. 
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Het paaslam 
Deze traditie komt van het Joodse Pessachfeest, waarbij elk jaar een 
schaap geslacht wordt. Schapen worden sinds de oudheid geofferd aan de 
goden. De witte wol van het lam staat voor de zuiverheid van het dier. 
En het lam is een symbool van het leven, omdat een lam vlees, melk 
en wol voor kleding geeft. 

Om deze traditie voort te zetten, wordt er tegenwoordig een cake gemaakt 
in de vorm van een paaslam. Die wordt vaak kunstig versierd en als ontbijt 
op paaszondag gegeten. 

Het paasvuur 
Op stille zaterdag worden in de avond op verschillende plekken paasvuren 
aangestoken, waar elk jaar veel mensen naar komen kijken. Vooral in het 
oosten en noorden van Nederland is dit erg populair. De oorsprong van dit 
paasgebruik komt uit het heidense geloof. Het lentevuur luidt het nieuwe 
seizoen in en zou de zon aantrekken voor een rijke oogst in de zomer. 
Nu zijn de vuren het een symbool van licht en hoop en bedoeld om de 
winter te verdrijven. 

In België mochten vroeger de klokken niet luiden in de week voor Pasen. 
Volgens katholieke traditie zouden de klokken naar Rome zijn en op 
zaterdag terugkomen en paaseieren meebrengen. 
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DE DIERTJES VAN ’T PARADIJS 

 

Stanske 
 
Vanaf maandag, 8 maart komt Stanske terug met Philip mee naar 
’t Paradijs. 
Het zal voor haar vanzelfsprekend wel even wennen zijn want het 
is wel erg lang geleden dat ze nog in ’t Paradijs is geweest. 
 
Hopelijk is ze het hier snel weer gewoon.  We kijken er alvast naar 
uit dat we haar weer terug zullen zien! 
 
Welkom terug, Stanske! 
 
 

Tweike 
Er zijn volop werken aan de gang in ’t weike.  We zijn alvast 
benieuwd naar het resultaat. 
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WE NAMEN AFSCHEID VAN 
 

 
 

Germaine Aguirre 
Liliane Hessels 

Jacqeline Garcia 
Marie Baetens 

Simonne Van Roie 
Cois Gysbrechts 

Caroline Leys 
Simonne Bruyndonckx 
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QUIZ 

   



 38 

MOPPENTROMMEL 

 
 
 

Waarom zijn Hollanders heel blij als ze een puzzel kunnen oplossen in een 
half jaar tijd? Omdat er op de doos staat “van 3 tot 5 jaar”. 

 
 
 

“Ik heb een echte politiehond”, zegt Kees tegen Klaas. “Maar, zo ziet een 
politiehond er toch niet uit?”, antwoordt Klaas. “Dat zou best kunnen,” zegt 

Kees, “hij is nu undercover.” 
 
 
 

 
 
 

In de dierentuin zitten twee slangen. Zegt de ene slang tegen de ander: ’ik 
hoop dat we niet giftig zijn’. ‘Hoezo?’, vraagt de andere slang. 

‘Nou omdat ik net op mijn tong heb gebeten!’ 
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Een moeder en haar dochtertje lopen in de dierentuin. Zegt haar dochter: 
‘Kijk, die aap lijkt precies op oom Geert’. Waarop haar moeder zegt: ‘Dat 
mag je niet zeggen’. 
Zegt het dochtertje: ‘Die aap hoort dat toch niet’. 

 
 
 

Jantje loopt huilend over straat.  Dan komt er een oude vrouw naar hem toe 
en vraagt wat er is. 

“Ik ben net 5 euro verloren”, snikte Jantje. 
“Ach, arme jongen, dan krijg je die 5 euro toch gewoon van mij” 

Dan begint Jantje nog harder te huilen: 
“Ik heb er zo’n spijt van dat ik niet zei dat ik tien euro was verloren!” 

 
 
 

“Hoe ga jij verkleed dit jaar met carnaval?” 
“Als lucifer” 

“Als lucifer, hoe dan?” 
“Gewoon, in mijn blootje, een rooie kop krijg ik vanzelf wel en mensen 

blijven dan wel op afstand van mij!” 
 
 
 

Adam en Eva wandelen door het Paradijs.  Plots vraagt Eva: “Adam, hou je 
nog van mij?”, waarop Adam antwoordt: “Ja natuurlijk, van wie anders?” 

 

 
“Mijn ranch is zo groot,” zei een rijke Amerikaanse boer tegen zijn buurman 
die duidelijk minder goed had geboerd.  “Als ik met de auto rondom het hele 
hek rijd dat mijn landgoed afbakent, duurt het twee dagen voordat ik weer 
terug ben!” 
Tja, zei de buurman, “zo’n auto heb ik ook gehad” 
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