
Brussel, 10 september 2020, 9.00u : omwille van hun coronabesmetting worden 

de preformatiegesprekken via videoconferenties gevoerd 

Heule, 10 september 2020, 9.45u : omwille van onze coronapreventie voeren wij 
onze redactieraad via mailcorrespondentie 

 
 

 

Redactioneeltje 
 
 

 

Iemand mist de anderen, 

Iemand wil nog eens samenkomen, 
Iemand steekt de handen uit de mouwen en reserveert een vergaderruimte, 

Iemand verstuurt een uitnodiging, 

Iemand brengt een muziekgroepje mee, 
Iemand begint te dansen, 

Iemand danst mee, 

Iemand vertelt zijn corona-wedervaren, 
Iemand luistert en noteert nauwgezet, 

Iemand trekt volop foto’s, 

Iemand verzamelt activiteiten, 

Iemand start een steekje op, 
Iemand bedenkt twee gedichtjes, 

Iemand vindt een artikel over Yvan, de papa van Steven, 

Iemand rondt af, 
Iemand brengt naar de drukker, 

Iemand stuurt het steekje digitaal rond, 

 
…………..Iemand leest dit allemaal 

 

 
Hou het veilig, gezond en aangenaam 

gerda, bert, ann, flurk 
 

 

 
  



Activiteitenkalender 
 

 

zaterdag 19 september: fietstocht 
verantw.: Katrien – Paul V – Evelyne 

De fietstocht werd jammer genoeg geannuleerd. 

 

 
zondag 18 oktober: fotozoektocht in Gullegem met jonge ZW 

verant.: Evelyne – Mia – Nathalie 

 
 

21 of 22 november: Gezelschapsspelen 

verantw.: Veerle – Ann - Mia 
 

 

Samenkomst van ZW op 12 juli 
 

Op 12 juli kwamen de zonnewijzers eindelijk weer eens samen. 
De activiteit was heel goed voorbereid. Ze hadden zelfs een bandje op de kop 

getikt die ons de hele namiddag geanimeerd heeft. Met dank aan Patrick (piano), 

Ignace (basgitaar) en Eric (vocals). 

De jarigen met een nulletje kregen een ballon en een bandje om zeker niet te 
vergeten dat ze een speciale verjaardag te vieren hadden/hebben. 

(nvdr: mijn ballon is nog altijd niet plat) 

 
 

Zo werd Ann D 50 

 
Claudine, Siska, Lieve en Gerda 60 

 

Paul L, Paul V en Rita 70 

 
 

 

Wie kon mocht op de verhaalstoel zitten en 
vertellen wat er in coronatijd gebeurd was 

of hoe je de coronatijd beleefd had. 

Daarna kon je ook anekdotes kwijt die 

jullie ook hieronder te lezen krijgen. 
 

Leen beet de spits af door te zeggen dat Tine vanuit Tanzania met 5 terugkeerde 

naar België, met andere woorden, Tine verwacht haar derde kindje. Dat zal 
intussen het tiende kleinkind van Leen en Paul worden. 

 

Later vernamen we dat bij Rita en Piere ook een kleinkindje op komst is: Lotte 
verwacht haar vierde kindje. 

 

Bert vertelde dat hij op 12 maart zijn knieoperatie onderging. Hij zal die datum 

nooit vergeten want op 13 maart ging België in lockdown. Intussen is zijn knie 
goed gerevalideerd kan hij weer flinke wandelingen maken en fietsen. 



Door de corona, zo vertelde hij, hebben we ons land herontdekt. 

 

Veerle kreeg op 30 juni van haar pa een kaartje dat ze heel mooi vond. Ook een 
vriendin stuurde hetzelfde kaartje. Blijkbaar is het tekstje dat erop stond haar op 

het lijf geschreven en ze wou dat ook graag delen met de zonnewijzers: 

“De geur van koffie, een goed boek, 
goesting om te beginnen, iets om naar uit te kijken 

gedeeld plezier en vele andere dingen 

die er toe doen.” 

In coronatijd kuist Veerle nu haar huis in één dag, ze is nog nooit zo voorbeeldig 
geweest! 

 

Mia vertelde dat ze heel veel gewerkt heeft in huis. Zo zijn er wel velen geweest. 
Iedereen heeft wel kasten geopend die dringend eens gekuist moesten worden. 

 

Anny C was heel blij dat ze net voor de corona nog haar vakantie in Ter Duynen 
heeft gehad. De twee laatste vakantiedagen waren de winkels en, ocharme, de 

cafés al gesloten. Toen ze terugkeerde naar Kerckstede werd ze getest op koorts, 

maar ze mocht gelukkig binnen. 

Heel de coronatijd was Anny niet vrij. Een begeleider haalde haar op in de kamer 
en bracht haar terug. Nu is er gelukkig al versoepeling en mag ze weer zonder 

begeleiding stappen in de gangen. 

 
Paul V vond coronatijd een plezante periode: het was in tijden niet zo rustig 

geweest. Daar gingen heel wat zonnewijzers mee akkoord. 

 
Ann D vertelde dat ze nog meer geduld gekregen heeft. De coronatijd duurde zo 

lang, je had niets te doen. Haar lichaam heeft van die rustperiode wel deugd 

gehad. Ze heeft ook gepuzzeld, iets wat ze jaren niet meer gedaan had. 

 
Colette vond heel die periode helemaal niet plezant. Het enige voordeel was dat 

ze heeft leren skypen met Ann D. 

 
Voor Paul L was er niets veranderd, hij heeft heel veel gewandeld. 

 

Ook Bernard zegt dat hij er niets van gevoeld heeft. 

 
Vincent heeft eindelijk de tijd gevonden om fotoboeken te maken. (Het resultaat 

dat wij gezien hebben was een schitterend album van onze reis naar Normandië) 

 
Aan Katelijne gaf de stilte de gelegenheid om het ontluiken van de natuur te 

zien. 

 
Myriam heeft het heel lastig gehad. De eenzaamheid heeft ze nooit zo erg 

ervaren, er was geen contact met niemand. Daarbij heeft ze veertien dagen in 

quarantaine gezeten na haar reis naar Tennerife. 

Door buiten te zijn heeft ze heel veel bloemen in de bermen gezien die ze niet 
kende. 

Ze was ontzettend blij om in een bubbel van iemand te zitten. Dat wou zeggen 

dat je erbij hoorde. 
 



Het meest positieve moment na coronatijd voor Gerda was de eerste knuffel met 

Klaar. 

 
Ook de zoon van Evelyne zei: ‘Kom hier moederke, het is al zo lang geleden dat 

ik je vastgepakt heb.’ 

 
Anny H vond die periode niet plezant. Ze was wel blij dat het warm weer was. 

 

In die tijd hebben Kiem en Bernard genoten van een fietstocht, een ijsje en de 

pluktuin. Of beter: anderen plukten en zij aten het op… 
 

 

 
 

 

Lief en leed 
 

 

Arsène, de papa van Jos, is overleden. 

Ook stierf in het begin van de coronaperiode de papa van Bernard. 

 

Deelneming van alle zonnewijzers! 

 

 

Op 3 augustus werd Louise geboren, zusje van Kamiel, dochtertje 

van Marieke en Filip, kleindochter van Jocelyne en Omaar. 

 

 

 

 

Op 5 september trouwden Elisa en Bart.  

Elisa is de dochter van Jocelyne en Omaar. 

 

 

Als je nog eens een mail stuurt naar alle zonnewijzers is het voor Anny C handig dat 

ook het volgende mailadres huizen5en9@kerckstede.be gebruikt wordt.  

  

mailto:huizen5en9@kerckstede.be


Bert is in coronatijd de poëtische toer op gegaan. Hier volgen 2 gedichten van 

hem. 

 
Corona hier                

dat is geen plezier 

Corona daar 
overal loert het gevaar 

Corona overal 

niemand die ontsnappen zal 

 
Corona dicht 

gans ons leven is ontwricht 

Hamsteren in het WC-papier 
wat nen boel is dat hier 

 

Alle WZC dicht 
dat werd verplicht 

alle bezoek wordt geweerd 

door velen wordt dit moeilijk verteerd 

 
Al mijn vrijwilligerswerk ligt stil 

dat is zeker niet wat ik wil 

Ik wil er zijn voor de mensen en de honden 
wat verlang ik weer naar die heerlijke stonden 

 

O Corona verlaat vlug dit land 
dat het weer wordt zoals op voorhand 

om elkaar weer te kunnen ontmoeten 

zonder onze gezondheid ervoor te laten boeten 

 
                                 ALLEEN IN MIJN KOT 
 

Soms gaan de uren traag, 
En dan is het de tijd dat ik mij afvraag, 

Ben ik nu eenzaam en alleen, 

Met niemand om me heen. 

 
Soms gaan de uren te snel, 

Ik voel mij dan goed en wel, 

Ik wandel er op los, 
Door veld en bos. 

 

Maar toch zullen deze tijden ons doen nadenken, 
Moeten wij onze naaste niet meer liefde schenken, 

Dat er soms mensen zijn die elkaar haten, 

Zouden wij dat na deze tijd dit kunnen laten. 

 
Ik geloof in de goedheid van de mensen, 

Misschien licht gelovig, maar mag ik wensen, 

Dat eenieder van ons deze tijd ervaart, 
In onze samenleving als een nieuwe start. 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


