
Serviceflats Kareeloven Hofstade bestaan 15 jaar 

15 jaar terug, op 1 februari 1995, nam Gustaaf Vergeylen als allereerste zijn 
intrek in de nieuwste aanwinst van het OCMW van Aalst: Serviceflats Kareeloven. 
Gustaaf was verwonderd over de schoonheid van het gebouw. Hij vond dat het 
gezegd mocht worden dat architect Luc Goedgebeur op esthetisch vlak een 
pareltje had neergezet. Na amper één dag had Gustaaf de verpleegster van 
dienst al leren kennen. “Da’s gerief hé, met een belletje kan ik haar oproepen. 
Het is hier precies een hotel. Ik ben er nog altijd niet over. Wie had zich kunnen 
voorstellen dat Kareeloven zo sjiek zou zijn” 

15 jaar jubileum = feestje bouwen 

Met als streefdoel de bewoners een warme en gelukkige thuis te bieden, trachten het OCMW bestuur 
en tal van personeelsleden en vrijwilligers zo veel mogelijk tegemoet te komen aan de noden en 
wensen van de maar liefst 130 bewoners die anno 2010 Kareeloven bevolken. En vieren hoort daar 
zeker bij !  

Het 15-jarig bestaan van Kareeloven is een gelegenheid die zeker zeker niet ongemerkt mocht 
voorbijgaan en op donderdag 8 juli 2010 werd er dan ook een heus feest georganiseerd. Na een 
sprankelend aperitief en een lekkere feestmaaltijd, werd het dessert –een ijskoude ijscoupe– bij 
iedereen heeeeel vlotjes naar binnen gewerkt, wat ook niet verwonderlijk was met het tropische 
weer. 

Vooraleer hij overging tot bedankingen en eerbetuigen, opende de OCMW voorzitter Patrick De 
Smedt het officiële gedeelte van zijn toespraak met 
een toepasselijk gedichtje van Toon Hermans : 

Toepasselijk omdat mensen die in de zorgzame 
omgeving van de serviceflats terechtkomen, langer 
jong blijven doordat ze minder zorgen hebben dan 
wanneer ze in hun oude vertrouwde omgeving kennen. 
Ze blijven er voor het grootste deel zelfstandig wonen, 
maar aanvullend kunnen ze toch beroep kunnen doen 
op gekwalificeerd personeel, gemeenschappelijke 
voorzieningen en dienstverlening zoals een poetshulp, 
warme maaltijd, klusjesman, wasserij, e.d..  

 

Gustaaf Vergeylen is intussen overleden, maar 9 
van zijn collega’s die in het jaar 1995 hun intrek 
namen in hun flatje, verblijven er vandaag nog. 
Zij zagen Kareeloven in de loop der tijd uitgroeien 
tot een bruisende en actieve gemeenschap van 
vrienden, ieder met zijn eigenheid.  

De bewoners van “het eerste uur” die nog steeds 
in Kareeloven verblijven, werden tijdens deze 
feestelijke namiddag dan ook uitgebreid in de 
bloemetjes gezet.  

Op de stoelen, van L naar R:  Paul Rowies, Gaby Arijs, Simonne Van den Bremt, Robert Vereecken, 
Yvonne Van der Scheuren, Yvonne Verbeeck, Carlos Huion. 
Niet aanwezig: Maria De Cort en Germain De Raes  

Oud zijn is geen zaak van jaren 
Als ik ’t even zeggen mag 

Meerd’re malen heb ik mensen 
Oud zien worden in één dag 
Leven is nog zo iets anders 

Dan alleen rikketik 
‘k heb ook mensen jong zien worden 

In één enkel ogenblik 
 

- Toon Hermans - 



Het langst verblijvende koppel op Kareeloven is 
Paul Rowies met zijn vrouwtje Gaby Arijs, (hier op 
foto met de OCMW voorzitter Patrick De Smedt). 
Paul is nog lang voorzitter geweest van de 
bewonersraad, en dat was niet altijd makkelijk. 
Zeker in de beginperiode, toen er nog geen 
cafetaria en ontspanningsmogelijkheden waren, 
kreeg hij veel kritiek te verwerken, maar samen 
met de beheerraad vond hij telkens weer een 
oplossing. 
 
Niet alleen onder de 130 bewoners zijn er een aantal die hier van in den beginne aanwezig waren. 
Ook schoonmaakster Tanja De Roeck en gezins- en bejaardenhelpster Marleen De Coster zijn al van 
in het begin aanwezig op Kareeloven. Samen met de rest van het personeel en de vrijwilligers 
zorgen zij ervoor dat alles in goede banen geleid wordt en dat de bewoners steeds bij iemand 
terecht kunnen. Alle personeelsleden en vrijwilligers werden daarom eens extra bedankt voor hun 
inzet. 

  

Foto links: op de stoelen (van links naar rechts): Maryse Callebaut, Viviane Van Brabant, Marleen De 
Coster, Tanja Heyvaert, Celesta De Neve, Martine Eloot, Tanja De Roeck en Ilse Brijs. 
Rechtstaand: Greta Meert, Linda Vertongen, Annemie De Jaegher  Voorzitter Patrick De Smedt, 
Raadsleden  Rik Redant, René Schelfhout, Arnold Van De Perre, Daisy Van Gheit, Secretaris Jan De 
Leenheer, Christiane De Kempeneer, Pierre D’Haens 
Foto rechts: Annemie De Jaegher (vrijwilligster) 

Na de speech en de traditionele bedankingen, volgde een namiddag vol animatie… 

 
 

Muziek & dans: 

Een feest zonder muziek bestaat niet. Daarom zorgde het Sunshine Trio 
met muziek en animatie voor een goede sfeer en ambiance. Toen even 
later OCMW voorzitter Patrick “Tura” De Smedt begon te zingen, gingen 
de bewoners massaal de dansvloer op. Het startsein was gegeven, want  
ook de OCMW raadsleden en personeel trokken hun dansschoenen aan.  
 
 
 
 
 

    



 

  

  

  

  



Verkiezing mooiste en origineelste hoeden 

Als tweede punt op de animatiekalender, en om de namiddag op een ludieke manier te breken, werd 
een heuse hoedenverkiezing gehouden. De bewoners werden uitgedaagd om de mooiste, 
origineelste, fleurigste of creatiefste hoeden te maken en deze in een heuse defilé voor te stellen aan 
hun collega bewoners. Het resultaat mocht er wezen: van een fris en fleurig zomerhoedje naar een 
sjiek gekleed exemplaar, van een zorro-hoed naar een heuse musketier, van cow-girl naar een 
heuse fruitmand. 
 

  

  

  

  



    

     

    

      

 



Resultaten Kareeloven-quiz 

Ter gelegenheid van het 15 jaar bestaan van Kareeloven konden de bewoners deelnemen aan een 
echte Kareeloven quiz. De vragen in de quiz hielden allemaal verband met het bestaan en de 
werking van de sercviceflats. Het werd heel spannend toen tijdens de feestnamiddag de twee 
bewoners met de hoogste score bekend werden en bleek dat –door een ex aequo- de winnaar diende 
te worden gekozen op basis van de schiftingsvraag. De fiere Godelieve Vermeir  bleek –ondanks het 
feit dat ze één van de nieuwere bewoners is–  het best op de hoogte te zijn van de geschiedenis en 
het reilen en zeilen van Kareeloven.  

  

Gezins- en bejaardenhelpster Marleen De Coster en Tanja Heyvaert, verantwoordelijke van de 
serviceflats, overhandigen Godelieve Vermeir de eerste prijs van de Kareeloven-quiz 

 

Resultaat hoedenverkiezing  

Na de resultaten van de quiz, werden ook de winnaars bekendgemaakt van de hoedenverkiezing die 
eerder op de dag plaatsvond.  

Simonne Van den Bremt mocht de beker voor het mooiste hoofddeksel in ontvangst nemen, Rufina 
Triest kreeg voor haar omgekeerde fruitmand die met bloemen fruit en linten werd gedecoreerd, de 
prijs voor het meest creatieve hoofddeksel 

   

Simonne Van den Bremt (links)  en Rufina Triest (rechts) nemen hun beker in ontvangst 

 

Na de verkiezings-resultaten werd er nog duchtig verdergevierd. Voor bewoners en personeel werd 
het ongetwijfeld een onvergetelijke namiddag vol plezier en “ambiance” ! 

 


