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Beste Boendalevrienden,

Het is met veel tegenzin dat we de inhoud van deze Spiegel hebben moeten wijzigen.
De vierde coronagolf drukt ons opnieuw met de neus op de feiten.
De verstrengde maatregelen dwingen ons een onaangename doch wijze beslissing te nemen.
We vernamen dat de Aula van het HHC terug als lerarenlokaal wordt ingericht.
Zo kan de school de veiligheid van hun personeel waarborgen.
De door het schoolbestuur aangeboden zaal, met name de refter, was voor ons een alternatief maar niet
veilig genoeg om onze leden te ontvangen.
Daarom heeft het bestuur beslist de lezing van vrijdag 3 december 2021 uit te stellen.
Ook de nieuwjaarsbijeenkomst begin januari 2022 zal niet doorgaan.
Het nieuwe jaar zorgeloos en feestelijk inluiden zal niet mogelijk zijn.
Halfweg januari 2022 brengen we u op de hoogte van onze verdere plannen.
Intussen wensen we jullie het allerbeste, voor uzelf en uw familie!
Gezonde groeten,
Het Jan van Boendalebestuur

‘Niet te geloven De werkelijkheid achter het nieuwe testament’
was het onderwerp waarover Willie Van Peer zou komen spreken op
vrijdag 3 december 2021.
Ondanks de ontkerkelijking blijft de figuur van Jezus en de teksten van het
evangelie vele mensen fascineren. Maar … wat is er van die verhalen waar?
Welke zijn de historische feiten?
Wat weten we over Jezus? Heeft hij wel bestaan?
En waar komen die teksten, de evangelies, vandaan?
Nieuwsgierig?
Lees dan het boek ‘ Niet te geloven’ dat Willie Van Peer over dit onderwerp
heeft geschreven.

Poëzie kan ons moed geven 😊
Daarom dit mooie gedicht van Stijn De
Paepe.
Wat helpt
Als vloeken helpt, dan vloek je maar.
Maak herrie, stennis en misbaar.
Scheld schel en luid je goudvis uit
en schreeuw je scherven bij elkaar.
Als bidden helpt, bid dan gerust.
Als het je troost of sterkt of sust.
Of vraag om raad. Als Hij bestaat
dan is het goed, maar ‘t is geen must.

Deze voordracht zal zeker terug aan bod komen in ons volgend werkjaar.

In Memoriam
Op 6 november overleed Hortense Van Attenhoven (Zichem 1933)
thuis in Tervuren, ze was de echtgenote van Willy Peeters. Ze was lid
sinds de beginjaren van onze kring.
Sinds 1975 zetelde ze in het bestuur en meer dan 25 jaar bezorgde
haar aanstekelijk en onuitputtelijk enthousiasme een uiterst positieve
uitstraling aan onze kring.
Ze vrolijkte de bestuursvergaderingen en de samenkomsten van het
feestcomité op.
Bij feestjes, barbecues, danspartijen en nieuwjaarsontmoetingen bracht
zij er altijd ambiance in. Een banale zaal kreeg ineens een artistieke
look dankzij haar ontelbare kaarsen, kandelaars en bloempotjes.
Samen met Lieve Boon organiseerde ze jarenlang de dames- en
kringuitstappen.
Feeling voor cijfers had ze ook. Ze vervulde deze taak met veel zorg en
accuraatheid. De cijfers klopten als een bus, de kring was een gezonde
kring financieel en moreel.
Hortense, het bestuur van de Boendalekring is je dankbaar voor al die
toegewijde bestuursjaren. De hele vriendenkring zegt je dank voor je
persoonlijkheid, je goed humeur, je gezellige warmte, je gevoel voor
humor, je hele zijn doorheen al die jaren.
We zullen je missen.
Wij bieden haar kinderen en familie en in het bijzonder haar man
Willy Peeters onze innige deelneming aan.

www.boendalekringtervuren.be

Als huilen helpt, ga dan je gang.
Het is niet niks en het duurt lang.
Het kan geen kwaad als het niet gaat.
Het mag gezien zijn, wees niet bang.
Als praten helpt, bel me dan op
en steek van wal, hals over kop
en van de hak weer op de tak
of zachtjes sluipend uit je slop.
Als lopen helpt, vertrek meteen.
Zeer doelgericht of nergens heen.
Het hoeft niet snel, al mag dat wel.
Met verre vrienden of alleen.
Als zwijgen helpt, wees dan maar stil
en duik - als dat is wat je wil een tijdje weg van pijn en pech
- als je weer opduikt, geef een gil.
Als lachen helpt, ken ik een grap
of val dolkomisch van de trap.
Denk aan je kat die keer in bad
of aan het Belgisch staatsmanschap.
Als dansen helpt, is er muziek.
Als breien helpt, dan hou je steek.
Als boos zijn helpt, geef ik kritiek.
Als bakken helpt, let there be cake.
Als yoga helpt, wees fluks en zen.
Als slapen helpt, stop ik je in.
Als schrijven helpt, scherp dan je pen.
Als poetsen helpt, welaan: begin!
Je voelt je murw en overstelpt
en snakt naar stranden, wit geschelpt...
Hou vol. Vat moed. Want het komt goed.
Doe ondertussen maar wat helpt.

janvanboendalekring@gmail.com

