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EDITO 

 
 

 
Lieve vrienden, 

 
Hopelijk mogen we adieu zeggen tegen de lange, natte, zéér natte  winter, 
om die in te ruilen voor een mooie lente! Voorjaarsbloeiers, nestelende 
vogeltjes, lammetjes in de wei ... 
 
We mopperen dan wel over al die nattigheid, maar stilaan begint de natuur 
zich toch wel terug te regulariseren na de laatste droge zomers. Je ziet 
maar, om het met de woorden van Johan Cruyff te zeggen: “Elk voordeel  
heb  z’n nadeel“ en omgekeerd! 
 
Voor ons nu ook tijd om aan allerlei voorjaarsklussen te beginnen, in huis 
en  tuin, maar ook in ons gemoed. Donkere gedachten aan de kant en inrui-
len voor een fris en deugddoend lentegevoel!  
 
Onze WW groepen beginnen ook weer stilaan hun buitenactiviteiten te 
ontplooien: wandelen, fietsen en misschien is er in de paasvakantie weer 
mogelijkheid om eens een terrasje te doen.  
 
Er zullen alleszins weer heel wat interessante activiteiten zijn om aan deel 
te nemen. Voor onze nieuwe leden: raap alle moed bijeen en zet de stap 
naar een hopelijk nieuwe levensfase na het verlies van je partner. In onze 
groepen vindt iedereen wel wat wils om zijn/haar tijd zinvol op te vullen. 
 
Daar zorgen ook onze talloze bestuursleden mee voor. 
Die vele vrijwilligers zetten wij graag in het lente-zonnetje. Zij verdienen 
alle lof. Dagdagelijks zetten zij zich in om het voor u en ons allen zo aan-
genaam mogelijk te maken. Ze bieden een luisterend oor, een helpende 
hand, misschien al eens een deugddoende knuffel... 
 
Laat ons dankbaar zijn voor al die belangeloze inzet. Met een symbolisch 
bloemetje dank ik hen allen, want zonder hen zou WW niet zijn wat het 
moet zijn : een hartelijke lotgenotengroep waar het goed toeven is!  Dui-
zendmaal dank! 
 
Nog een prettige paastijd en daarna een deugddoende en zonnige zomer! 
Zonder coronavirus-toestanden, natuurlijk.                                   Frieda. 
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“Mijn huis is geen hotel” 

 
 

 

Jongvolwassen kinderen maken vaak geen aanstalten om 
het ouderlijk nest te verlaten. In éénouder gezinnen maken 
vooral de mama’s zich zorgen over het lot van de jongvol-
wassenen. Een lezersbrief. 

 
Eén ding had ik me altijd voorgehouden: ‘Ik 
ga voor mijn volwassen kinderen in geen geval 
een ”hotel” openhouden’. Dat had ik aan mijn 
kinderen gezegd. “Jullie kunnen hier rustig 
blijven tot je 25 bent. Tegen die tijd moet je in 

staat zijn om letterlijk en figuurlijk op eigen benen te staan en 
om in je eigen onderhoud te voorzien”. 
 
En dan was het zo ver. Iedereen was de deur uit, op mijn jong-
ste dochter Mieke na. Ze was 30, had een fijne baan met een 
prima wedde en ze had een vaste vriend. Ze tenniste en zwom 
en ging minstens tweemaal per jaar met vakantie... en ze maak-
te geen aanstalten om het ouderlijke huis te verlaten. 
 
Aanvankelijk dacht ik: ‘Toch wel prettig zo een volwassen 
knappe dochter in huis. Of ik nu voor twee of voor drie kook, 
dat kost toch eigenlijk geen extra moeite. Of ik nu de was voor 
ééntje meer doe, dat komt toch op hetzelfde neer... en ga zo 
maar door’. 
 
Maar geleidelijk aan ging ik me ergeren. Mieke vergat nogal 
eens te verwittigen of ze nu al dan niet thuis kwam eten.  
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“Mijn huis is geen hotel” 

 
 

 

Ik wist soms zelfs niet of ze thuis kwam slapen, 
met als gevolg de nodige onrust. Ik stelde zelfs 
vast dat Mieke te lui was om haar gestreken 
spullen op hun plaats te leggen of te hangen. Ze 
ruimde evenmin haar kamer op. Als ze al eens 
een avondje thuis was, wilde ze mee beslissen welk tv-
programma het ging worden. 
 
Tot het moment dat ik besefte dat het zo niet verder kon. Er 
moest met haar gepraat worden. Ze zou zich moeten houden 
aan enkele afspraken, maaltijden, klusjes, financies... ofwel zou 
Mieke het huis uit moeten. 
 
Ik wilde vooral geen herrie, geen discussie in het lang en in het 
breed, maar klare taal, een duidelijke regeling en vooral geen 
breuk. Ik hoopte dat het zo zou verlopen en buiten verwachting 
viel dat erg mee. Mijn vrees over een mogelijke herrie was on-
gegrond. 
 
Drie maanden woont Mieke op haar eigen flatje. Of ze nu wast, 
of strijkt, kookt, poetst… het zal me een zorg wezen, ook al 
denk ik er soms nog aan. Ze moet hoe dan ook voor zichzelf 
zorgen en daar voel ik me als moeder goed bij. Alhoewel dat 
het soms nog knaagt. 

 

Als je blijft staren naar de plek 
waar de zon onderging, 

zal je haar nooit meer zien opgaan 
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ZORGVOLMACHT 

 
 

 
Als je later niet meer helder kan denken: 

zorgvolmacht biedt zekerheid 
 
Sinds 2014 kan je met een zorg-
volmacht bepalen wie je ver-
mogen zal beheren als jij dat niet 
meer kan. Ondertussen zijn er al 
meer dan 100 000 Belgen die 
zo’n zorgvolmacht hebben laten 
opstellen. Sinds 1 maart 2019 
biedt de zorgvolmacht nog meer 
zekerheid: nu kan je ook al op 
voorhand vastleggen in welk 
rust- of verzorgingstehuis je wilt 
verblijven en wie je mag verzor-
gen. Zo vermijd je dat iemand 
anders die keuzes voor jou 
maakt. 
 
Steeds meer mensen ma-
ken vroeger keuzes voor 
later 
 
Het aantal mensen die een zorg-
volmacht laten registreren, stijgt 
ieder jaar. Zo werden er vorig 
jaar 37 071 nieuwe zorgvol-
machten opgetekend, dat zijn er 
meer dan 3 000 per maand. In 
totaal hebben al meer dan  
 

100 000 Belgen een zorgvol-
macht opgesteld. Dat blijkt uit 
cijfers van de Federatie van het 
Notariaat (Fednot). 

 
Met zo’n zorgvolmacht kan je 
iemand aanduiden die je geldza-
ken zal regelen op het moment 
dat je dat zelf niet meer kunt 
door ziekte, een ongeval of een 
handicap. De ‘lasthebber’ kan 
een partner, zoon of dochter zijn, 
maar ook een goede vriend. Zo 
vermijd je dat de vrederechter 
een bewindvoerder voor je moet 
aanstellen die je misschien niet 
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ZORGVOLMACHT 

 
 

 
kent en hou je zelf de touwtjes in 
handen bij belangrijke keuzes. 
Tot voor kort kon de lasthebber 
enkel beslissingen nemen over 
het vermogen: bankverrichtingen 
en betalingen doen, een aande-
lenportefeuille beheren of de 
belastingen betalen. Je kan ook 
op voorhand bepalen onder wel-
ke voorwaarden de lasthebber je 
woning mag verhuren of verko-
pen. 
 

Beslissingen over je 
persoon 
 
Sinds 1 maart 2019 zijn de mo-
gelijkheden uitgebreid en kan je 
in de zorgvolmacht ook beslis-
singen over je persoon laten op-
nemen. Zo kan je ervoor zorgen 
dat je alle noodzakelijke zorgen 
krijgt als je ziek wordt of be-
trokken raakt in een ongeval. Je 
kan de lasthebber de opdracht 
geven op zoek te gaan naar een 
rust- en verzorgingsinstelling die 
aan je wensen en financiële mo-
gelijkheden voldoet of bepaalde 
zorgkundigen aanwijzen. Meer 
algemeen kan hij of zij erop toe-

zien dat je rechten als patiënt 
niet geschonden worden. 
 

Registratie zorgvol-
macht 
 
Je moet je zorgvolmacht laten 
registreren in het Centraal Regis-
ter van de Lastgevingsovereen-
komsten dat wordt beheerd door 
Fednot. Die registratie kost je 
18,15 euro. Als je notaris de 

volmacht opmaakt, kan enkel hij 
die ook registreren. Werk je 
zonder notaris, dan moet je de 
volmacht laten registreren via de 
griffie van het Vredegerecht. 
Opgelet: als je de zorgvolmacht 
wilt herroepen, moet je dat ook 
laten registeren, ook tegen een 
tarief van 18,15 euro. 
 

Bron: Notaris.be sept. 2019. 
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 “De WW maakte van mij een ander 
mens” 

 

 

Vroeger nooit van de WW gehoord. Ik had daar ook geen boodschap 
aan. Ik leefde toen a.h.w. in een andere wereld. Een leven met twee, en 
met de kinderen, familie en vrienden. Een dorp op onszelf. Een rechtlij-
nig leven met een bewust doel. Tot het plots gebeurde! 
Alles rondom mij stond stil. Door iedereen verlaten, zo voelde ik het 
aan. Ik zat in een diep dal, in mijn eigen graf. Ik besefte dat ik daar zelf 
op eigen kracht uit moest. Maar hoe? De kinderen hadden ieder hun 
eigen zorgen, ik wilde geen bijkomende last zijn. Door het dagelijks 
werk en de vele hobby’s waren mijn dagen meer dan gevuld, de beste 
therapie. Buurt en verenigingsleven spraken mij niet meer aan. Dat 
duurde een 20-tal maanden, tot ik in het parochieblad een annonce las 
over de WW met enkele namen. Een foonseintje, daar een telefonische 
uitnodiging ontvangen... En zo vertrek je dan! 
 

Angstvallig, nieuwsgierig, de verwachtingen stapelen zich op. Je verbijt 
je emoties. Maar, hoe kan ik mijn geluk beschrijven, als ze mij met een 
glimlach verwelkomen, en een plaats geven, dicht bij de hunnen. Een 
tafelgenote spreekt mij bemoedigend  aan. “Kom, geen bijkomende las-
ten leggen wij u op. Wij willen u en ons juist ontlasten en verkwikken. 
Hoe goedgunstig ons leven ook is, allen torsen wij lasten die ons wel 
eens diep teneerdrukken.” Bij deze woorden voelde ik mij betrokken bij 
deze groep, ik wist dat ik nog zou weerkeren. 
 

Deze eerste verwelkoming, samen met de sfeer, blijf ik steeds gedenken. 
Begrijpen wij tenvolle dat de WW ons draagt? En voelen wij dan niet de 
plicht om op iedere bijeenkomst die draagkracht en sympatie door te 
geven, tot vreugd van ieder en zeker van onszelf? 
 

Dank, zeg ik, aan al die lieve mensen die belangeloos behulpzaam zijn 
voor het diepmenselijk leed van hun lotgenoten. Bij alle nieuwgekome-
nen is duidelijk op hun gezicht te lezen dat zij terug gelukkig willen 
zijn. Beseffen wij steeds tenvolle hoezeer zij, die alleen komen te staan, 
afhankelijk zijn van onze attentie?! 
Mijn stap naar de WW, maakt van mij alvast een ander mens. 

Jos 
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MIJMERING 

 

 

Troosten is een kunst van het hart... 
 

Als je weent, zeven maanden na de dood van je man, 
zeggen de mensen: “Is ze er nu nog niet overheen?” 
Als je lacht, zeven maanden na de dood van je man, 
zeggen de mensen: “ze is hem precies al vergeten”. 
 
troost 
is niet het antwoord weten 
vooraleer de vraag werkelijk is beluisterd. 
is niet aanbrengen van allerlei goedbedoelde adviezen 
die mensen zo doodmoe kunnen maken. 
is niet vragen hoe oud hij was, 
alsof de leeftijd een middel zou zijn tegen verdriet. 
is niet de opstandigheid wegduwen. 
is niet voorschrijven hoe men zich moet voelen. 
is niet te vinden in pasklare antwoorden op ‘waarom”-vragen. 
 
troost 
is aandachtig luisteren 
zodat verdriet in woorden en tranen naar buiten kan stromen. 
is kunnen zwijgen, 
is in een blik, een aanraking, 
signalen van hoop, veiligheid en vertrouwen laten voelen. 
is samen worstelen, zoeken, hopen. 
is participeren in het verdriet,  
veeleer dan wegnemen van het verdriet. 
is het verdriet durven noemen. 
is mensen helpen te leven  
met vragen waarop geen antwoorden zijn. 
 
troosten is geen dam voor verdriet 
maar juist bedding voor verdriet 

(Manu Keirse) 
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EENZAAMHEID 

 

 
De eenzaamheid waarmee je geconfronteerd wordt na het overlijden 
van je partner is een van de moeilijkst hanteerbare en meest com-
plexe elementen van rouw. Je mist diegene met wie je kleine, dagda-
gelijkse dingen kon delen, diegene die je door en door kende, je mist 
de aanraking, een lieve zoen, het in stilte samen zijn… Eenzaamheid 
overkomt je als een gevoel van troosteloosheid en doet pijn. Het om-
vat leegte, gemis, een gebroken eenheid, het verlies van een stukje 
van jezelf, het verlies van die dierbare andere. Je partner verliezen is 
je beste en meest vertrouwde vriend verliezen.  
 

Rituelen bepalen grotendeels je leven.  
 
Eenzaamheid omvat ‘verbroken routine’. Wanneer je lange tijd met 
iemand samenleeft, dan groei je naar elkaar toe of vergroei je zelfs 
met elkaar. Vaak gebeurt zoiets 
woordeloos, je bent op elkaar afge-
stemd en dit resulteert in kleine, typi-
sche rituelen. Het zijn dan ook dik-
wijls die kleine dingen die het 
zwaarst vallen: het kost heel veel 
moeite om op te staan of te gaan sla-
pen, alleen te ontbijten en een lange, 
lege dag aan te vangen, alleen te 
eten… Zeker als de kinderen het huis 
uit zijn en je niet meer werken gaat, heb je het hier moeilijk mee. 
Rituelen en gewoontes bepalen immers voor een groot stuk je leven. 
Voor weduwen en weduwnaars is het een zoektocht om oude, niet 
meer te realiseren gewoontes stilaan te vervangen door nieuwe. Het 
kan gaan om heel kleine dingetjes: de krant lezen, een korte wande-
ling maken, nog even zappen op tv, een glas warme melk drinken… 
Het houdt je op de been op die momenten dat de kracht niet direct 
vanuit jezelf komt.  
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“Daar waar je 
vroeger een  

taakverdeling had, 
moet je plots  

allround zijn” 

EENZAAMHEID 

 

 
En naast de intimiteit en de vertrouwelijkheid die groeit binnen een 
relatie, ontstaat er binnen een gezin meestal ook een spontane werk-
verdeling. Als weduwe(naar) word je dan ook geconfronteerd met 
een heel scala nieuwe, vaak ongekende taken. Dit gaat van huishou-
delijke taken, over boodschappen doen, naar tuinieren, klussen, met 
de auto naar de garage rijden, tot financiële zaken verrichten en je 
kinderen opvoeden. Daar waar je vroeger een taakverdeling had, 
moet je plots allround zijn. Meestal zijn dit allemaal geen echt on-
overkomelijke problemen en zullen heel wat mensen uit je omgeving 
tips kunnen geven en een handje toesteken. Maar zelfs wanneer bu-
ren en vrienden heel vriendelijk bijspringen, zal het emotionele ge-
mis ermee niet worden opgevangen.  
 

Jonge weduwen(aars) 
 
Voor jonge weduwen(aars) met kin-
deren kan dit allemaal extra aanvoe-
len. Zij moeten noodgedwongen heel 
wat tijd in de opvoeding en de ver-
zorging van hun kinderen steken. Het 
is bovendien een zware taak om beide 
ouderrollen op zich te moeten nemen, 
en de praktische gevolgen van alleen ouder te zijn, hebben een zware 
weerslag op je sociale leven. Ook oudere weduwen(aars) kunnen 
extra geïsoleerd zijn door een gebrek aan mobiliteit of door gezond-
heidsproblemen. 
 
Het gevoel van eenzaamheid heeft veel te maken met het instorten 
van een toekomst. Met het overlijden van je partner vallen ook heel 
wat toekomstdromen, verlangens en verwachtingen weg.  
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“Je hoeft jezelf 
niet te straffen 
voor een verlies 
dat je niet koos” 

EENZAAMHEID 

 

 
Samen de kinderen zien opgroeien, samen het huis verbouwen of 
inrichten, samen grote reizen maken, samen met pensioen gaan en 
eindelijk genieten van die dingen waarvoor je vroeger geen tijd kon 
maken… Wat voor velen het pijnlijkste is, is het gemis in kleine, 
fijne dingen. Eenzaamheid wordt vaak het hardst gevoeld op goede  
momenten: een mooie kindertekening, de eerste communie van je 
(klein)kind, het huwelijk van je jongste dochter, een magnolia die je 
samen nog kon planten en die nu voor het eerst bloeit, samen wande-
len en de zon zien ondergaan… 
 

Rouwproces = groeiproces 
 

De kunst zal erin bestaan voor jezelf uit te maken welke dingen je 
een triestig gevoel geven en welke dingen je juist deugd doen. Waar-
om zou je inderdaad naar die kaartavond gaan waar je het gevoel 
krijgt dat je het vijfde wiel aan de wagen bent, dat je uitgenodigd 
werd uit beleefdheid? Anderzijds heeft het natuurlijk helemaal geen 
zin om je op te sluiten. Je hoeft jezelf niet te straffen voor een verlies 
dat je niet koos. Zoek het gezelschap van mensen bij wie je je goed 
voelt, zeg soms een ‘ja’ tegen je zin.  
 
Mettertijd zal je opnieuw je draai vinden: 
andere activiteiten, andere vrienden, an-
dere gewoontes. Je zal ontdekken dat het 
leven een compleet andere invulling 
krijgt, dat je leert genieten van kleine 
zaken en leert delen met anderen. Een-
zaamheid is een reactie op het verlies van je geliefde, het is een uit-
daging om op zoek te gaan naar datgene wat je – in de gegeven situa-
tie – gelukkig of ‘content’ maakt. Met een beetje tijd en de juiste 
mensen om je heen, word je misschien wel je eigen beste vriend. 

Hilde 
(Bron: Contact) 
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Wanneer wordt een geschenk…. 
een schenking? 

 

 
De begrippen “geschenk” en 
“schenking” klinken gelijk-
aardig. Nochtans is er, fiscaal 
gezien, een groot verschil tus-
sen beide: een schenking 
wordt belast en een gelegen-
heidsgeschenk of een cadeau 
niet. Er bestaan geen wettelij-

ke regels om het onderscheid te 
maken, maar wel een paar vuistregels. 
 

Envelopjes 
 
Verjaardagen, een goed rapport, een huwelijk of nakende feestda-
gen… Er zijn redenen genoeg om elkaar in de watten te leggen. Je 
hoeft bij zo’n gelegenheidsgeschenken niet bang te zijn van de fisca-
le gevolgen. Een gelegenheidsgeschenk is niet hetzelfde als een be-
lastbare schenking. 
 
Ten eerste moet het geschenk in verhouding staan tot je vermogen. 
Ouders kunnen bijvoorbeeld niet jaarlijks een genereus bedrag geven 
aan hun kinderen om de schenkbelasting te ontwijken. Geef je als 
ouder een dure auto cadeau aan je kind, terwijl dat niet in verhouding 
staat met je vermogen, dan beschouwt de fiscus dit mogelijk als een 
schenking. In het ander geval zal het gewoon om een geschenk gaan. 
Een courante regel is dat de waarde van een gelegenheidsgeschenk 
maximaal 1 procent van je totale vermogen mag bedragen. 
Een tweede voorwaarde is dat het geschenk gebeurt naar aanleiding 
van een “speciale” aangelegenheid (kerst, verjaardagen, huwelij-
ken…) 
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Wanneer wordt een geschenk…. 
een schenking? 

 

 

Bankoverschrijving 
 

De meeste mensen houden niet graag veel cash geld op zak. Veel 
mensen laten daarom het traditioneel envelopje aan de kant en gaan 
over tot een overschrijving. Gelet op bovenstaande vuistregels doe je 
er goed aan om in de mededeling van je overschrijving de reden van 
overschrijving te vermelden (bv. ‘Proficiat met de geboorte’ of ‘voor 
je kerst’). Spreek niet van een schenking. 
 

Waarom is een ‘echte’ schenking anders? 
 

Schenkingen worden – in tegenstelling tot gelegenheidsgeschenken – 
wel belast. Op een schenking is de schenkbelasting verschuldigd. 
Bankgiften zijn niet onderworpen aan schenkbelasting, maar bij 
overlijden binnen de drie jaar is het geschonken bedrag wel mee on-
derworpen aan erfbelasting. 
Bovendien heeft een schenking aan een kind een invloed op zijn erf-
recht. Een schenking wordt voor het begunstigde kind als een ‘voor-
schot’ op zijn erfenis beschouwd. Bijgevolg zal de schenking – in 
principe – verrekend worden met zijn erfdeel om de gelijkheid tussen 
de kinderen te waarborgen. 
Een schenking heeft dus niet alleen fiscale gevolgen. Wil je schen-
ken? Vraag advies aan een notaris. Hij zal met jou de gevolgen van 
een schenking bespreken. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ga nooit heen zonder groeten, 
ga nooit heen zonder een zoen. 
Wie het noodlot zal ontmoeten 

kan het morgen niet meer doen. 
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Zondag 12 april 

Provinciale activiteit 

 

 
 
 
 
 
Vervoer? met de autocar (3 opstapplaatsen) 
 
Wat? ontbijt met daarna geleid bezoek aan fruitbedrijf 

Berckelaere in Sint-Gillis-Waas. Broodjeslunch.  
 Namiddag: Leonidas Chocoladewandeling (3 km) in 

het Stropersbos o.l.v. gids. Vijf haltes met proevertjes. 
Avondmaal in restaurant “De Grouwesteen” in Sint-
Pauwels. Einde omstreeks 18 uur. 

 
Prijs? 55 euro 
 
Inschrijven? tot 30 april in de eigen afdeling (Vlaamse Ardennen, 

Over-Eind, Waasland) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFICIAT AAN: 
 

* al onze lentefeest kinderen 
* al onze eerste en plechtige communicanten 
* al onze ww-mama’s & oma’s 
* al onze ww-papa’s & opa’s 

OOST-VLAANDEREN – Zaterdag 30 mei 2020 
PROVINCIALE ONTMOETINGSDAG 

 
 

 

 
 
Elke dag opnieuw 
 
bewijst de 
 
Vereniging 
 
voor 
 
Weduwen en Weduwnaars 
 
de noodzaak 
 
van haar 
 
bestaan... 


