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Voorwoord

Beste bewoner,

Beste familie,

De zomermaanden zijn voorbij. Een kurkdroge en tropisch warme julimaand met

hitterecords. Begin augustus koud en nat. En de tweede helft van augustus de gewone

zomertemperaturen. Van alles wat. Dus toch een echte Belgische zomer?

Een nieuw werk- en schooljaar kan starten. Er staan weer heel wat activiteiten op het

programma. We kijken uit naar het dorpsfeest van 21 september waar we als

woonzorgcentrum aanwezig zullen zijn. Noteer zeker ook de datum van onze Kerstmarkt 7

december.

Maar ook zijn er enkele technische zaken gepland. Ons oproep- en telefonienetwerk is sterk

verouderd. Daarom gaan we het hele netwerk vernieuwen. Een zeer grote investering die

ons een grotere bedrijfszekerheid biedt, maar die ook u heel wat meer mogelijkheden geeft.

We gaan u hierover zeker verder informeren.

Tevens gaan we ook verder met renovatiewerken, het vernieuwen van bedden, matrassen,

zetels en nachtkastjes. We hopen dat dit, samen met de zorg die met hart en ziel gedaan

wordt door onze collega’s, kan bijdragen tot een aangenaam verblijf in woonzorgcentrum

Sint-Jozef.

Dirk
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BEWONERS

NIEUWS

Onze jarigen

SEPTEMBER

1 september Zuster Odilia Franssens 90 jaar

1 september Pierre Janssens 96 jaar

4 september Maria Aerts 88 jaar

5 september Mans De Belder 94 jaar

18 september Lea Thijs 75 jaar

19 september Margriet Verbruggen 91 jaar

20 september Sooi Deckers 90 jaar

26 september Annie Meeus 76 jaar
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Gelukkige verjaardag

OKTOBER

2 oktober Lea Wuyts 79 jaar

4 oktober Anny De Ceulaer 75 jaar

9 oktober Herman Quadens 76 jaar

13 oktober Elza Helsen 90 jaar

18 oktober Simonne Aerts 84 jaar

22 oktober Jacqueline De Winter 72 jaar

23 oktober Jos Van Dessel 90 jaar

23 oktober Bertha Van Immerseel 89 jaar

26 oktober Monique Lambrechts 79 jaar

28 oktober Jetteke Kerckhofs 92 jaar
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Een mens ziet op zijn grote tocht niet verder dan de eerste bocht.

Maar wie in het leven vertrouwen vindt die gaat het pad langs als een kind.

dat zingend in het donker loopt, van toekomst weet ... op toekomst hoopt.

Welkom in ons midden vriend, welkom in dit huis. Welkom onbekende

nieuweling, Hopelijk vind je hier een thuis.

We heten je van harte welkom.

Nieuwe bewoners

5 juni Andre Van Gehuchten Ritsendijk kamer 63

21 juni Jenny Van Dievel Ritsendijk kamer 56

28 juni Huguette Van Assche Wimpel kamer 149

3 juli Jacqueline De Winter Neerhof kamer 117

16 juli Maria Dioos Neerhof kamer 103

25 juli René Moras Kapellekensdreef kamer 29

12 augustus Pierre Van Nuffelen Wimpel kamer 126

20 augustus Tist Van Roosendael De Schrieken kamer 5

21 augustus Mieke Blockx De Schrieken kamer 9



7

Overleden bewoner

27 juni Dis Bellens Neerhof

11 juli Zuster Annie Smets Kapellekesdreef

24 juli Marcel Vandesande Kapellekesdreef

24 juli Germain Laenen Wimpel

26 juli Fien Hendrickx De Schrieken

8 augustus Marcel Staquet Wimpel

18 augustus Frans Sterckx De Schrieken
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PASTORAAL

HOEKJE

Nu ik ouder word

Nu ik ouder word

en meer en meer besef dat het leven eindig is,

begin ik wat vaker terug te kijken

naar hoe het was en hoe mijn leven ging:

wat héb ik veel gezien, doorvoeld en beleefd!

Ongemerkt zijn ze er soms ineens:

de beelden van vroeger,

beelden van wat allang voorbij is,

maar wat nog steeds in haarscherpe beelden leeft in mijn ziel,

als was het gisteren pas gebeurd.

Die beelden:

ze vertellen over een leven dat niet altijd gemakkelijk was.

Ze vertellen over een weg

die soms door diepe dalen ging.

Maar evenzeer

laten ze het hoge licht zien dat mijn weg bescheen.

Dat licht omhulde en beschermde mij,

wat er ook gebeurde, zie ik nu.

En net zo intens als het donker was,

net zo krachtig was de stralende warmte

van het licht dat mij droeg en mij heling bracht.
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En nu,

nu de avond van mijn leven is ingetreden,

ervaar ik steeds sterker de behoefte om te danken:

want alles wat ik doorleefde, maakte mij uiteindelijk zoveel rijker,

in het donker ligt zoveel licht besloten:

Terugkijkend op mijn leven,

begin ik te zien dat het donker

alleen maar de omhulling van het licht was

en raak ik verwonderd over de geestelijke groei

die ik mocht doorleven

en de wijze leiding die ik kreeg.

Nu is er nog maar een ding dat ik zeggen wil:

Dank U wel, mijn God.

U, mijn rots en houvast,

dank U wel.

Hans Stolp

Langzaam trekken de warme zomerdagen

voorbij. Prachtige, krachtige bomen toveren

een kleurenpracht.De herfst kondigt zich

aan.Voor velen is dit een periode van balans

opmaken, van terugkijken, van loslaten en

evalueren.
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ACTIVITEITEN

Onze Marokkaanse week

De laatste week van juni is voor studenten meestal een

spannende week.

Zijn de punten goed of zijn ze het niet?

In ons woonzorgcentrum proberen we een beetje

spanning in huis te brengen door een vakantieweek te

organiseren.

Dit jaar hadden we gekozen voor ‘Marokko’ als thema.

Een ganse week kon je in ons wzc genieten van de

Marokkaanse cultuur.

Maandag werden de afdelingen omgetoverd in de

Marokkaanse sfeer.

Dinsdag kon men genieten van Marokkaanse thee met

Marokkaanse zoetigheden.

Woensdag konden we genieten van een prachtige

presentatie over de bezienswaardigheden van

Marokko.

Donderdag was er een Marokkaans optreden met

danseres Saira.

Zoals zij met haar heupen kon bewegen , chapeau,

maar dat konden wij niet.

Nochtans hebben we het wel geprobeerd zoals

diegenen die erbij waren wel hebben mogen

ondervinden.

En om onze vakantieweek af te sluiten hebben

diegenen die zich inschreven, kunnen genieten van een

lekker Marokkaans maal en dit in Marokkaanse sferen.

TERUGBLIK
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Vakantieontbijt Wimpel donderdag 04 juli 2019

Op woongroep Wimpel besloten we de zomervakantie goed in te zetten met een

heerlijk uitgebreid ontbijtbuffet. De verwennerijen die de keuken uitkwamen

waren talrijk en zeer lekker. Verse havermout, fruitsla, eitjes met spek, heerlijke

zelfgemaakte pudding, croissants, kofiekoeken, … De bewoners, en met

uitbreiding ook het personeel, smulden en genoten!

Volksspelen

Vrijdag 12 juli hebben we volksspelen gehouden. De spelen bestonden uit

het Mannetjesspel, klimbak, kegelen en teppeschieten. Vele bewoners

zijn hun kansen komen wagen met een spel. Vooral de klimbak en het

mannetjesspel vielen in de smaak. Al snel stonden er een heleboel

supporters rondom de spelers. Het supporteren hielp want gelijk leken

de spelen een pak beter te gaan. Wat een goede zaak was want we

wilden natuurlijk zoveel mogelijk punten binnen halen. Hier en daar werd

er stiekem al wel eens geholpen wat eigenlijk niet mocht maar kom als

iedereen een beetje hulp kreeg dan is het weer niet zo erg. Al bij al was

het een zeer leuke namiddag allen jammer dat we net die dag wat regen

kregen waar door de kegelaars en de teppeschieters genoodzaakt waren

om te gaan schuilen.
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Vakantie in ons huis.

We hoeven niet altijd ver weg te gaan om gezellige momenten te beleven.

Ook in ons huis kunnen we gezellige plaatsen vinden.

Op woongroep Ritsendijk hebben we het uiteraard getroffen met onze binnentuin en daar hebben

we dan ook goed gebruik van gemaakt.

Voor onze binnentuin hebben we even onze toverstaf gebruikt zodat deze bezaaid werd met mooie

bloemen.

Deze groeiden rond de bomen, langs de ramen, rond de paraplu’s, kortom het was een mooi zicht.

En dit was nog maar het begin. Het goede weer zat ons evengoed mee.

Het vuur werd aangestoken, de geuren begonnen zich te verspreiden en de honger kwam stilletjes

aan opzetten.

De tafels waren van s’ ochtends vroeg al bezet door bewoners die klaar zaten om zich tegoed te

doen aan onze barbecue.
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Zomer gedichten

Woensdag 17 juli werden er zomergedichten voorgedragen. Zo goed als alle zomer

onderwerpen pasten de revue. Het ging van waterkuren om te vermageren naar

genieten op terrasjes, zwaluwen, vissen, een banaan die niet krom was en zelfs over

de pruimen boom van jantje. In de maand augustus word moeder gevierd dus kon

deze ook niet ontbreken op het gedichten uurtje. Een prachtig gedicht over

moedershanden werd voor gedragen en nadien werd er uit volle borst meegezongen

met het lied mama van Heintje. Als afsluiter trakteerde één van onze bewoonsters

ons op wat gedichten van lang geleden. Iedereen zat muisstil te luisteren naar deze

prachtige gedichten uit wat voor vele bewoners hun kindertijd was. Zo snel als het

was begonnen was het ook weer gedaan. Maar zo gaat dat met gezellige momenten

ze vliegen voorbij. Maar geen nood want op woensdag 30 oktober kunnen we weer

volop genieten van de herfst gedichten.

Het buffet werd gedekt met verse groenten en vlees van de beenhouwer.

Alles stond klaar, zelfs onze directeur kwam ons te hulp en bakte het vlees op

professionele wijze.

‘Hm, dit is lekker’,, “oh, dees is lang geleden” en “ dat eet ik graag” waren zo de eerste

dingen die we hoorden als de bewoners gingen eten.

Gewoon al deze opmerking gaf ons het gevoel van de juiste keuze gemaakt te hebben

door een bbq te organiseren.

Het goede weer, een goed team en een fantastische woongroep hebben hier weer een

dag beleefd die we niet snel zullen vergeten.

Hopelijk hebben we gauw weer een bbq op onze woongroep want dit is pas genieten

geweest.
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PERSONEELSNIEUWSPetanque tornooi woensdag 07 augustus 2019

Op een mooie woensdagnamiddag kregen onze bewoners enkele sportievelingen van Ten

Kerselaere op bezoek voor een partijtje petanque. Met een team van 9 bewoners gingen we de

strijd aan. Het was duidelijk dat het team van Ten Kerselaere goed geoefend had, ze maakten

prachtige worpen. Maar wij moesten niet onderdoen, want ook wij kwamen geregeld heel dicht bij

de witte bal. Het werd een spannende strijd en met het laatste spelletje konden we voor een

gelijkstand gaan. Maar spijtig genoeg verloren we dat toch.

We dronken met de tegenpartij nog een lekker drankje en maken ons alvast klaar om binnenkort

een partijtje te gaan spelen in Berkenhof!
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Blik naar de toekomst

September

2 september: wandelnamiddag Bloemenhof vertrek hier om 14:30u

4 september: vakantie-uitstap Neerhof

6 september: vakantie-uitstap Kapellekesdreef

9 september: wandelnamiddag Wimpel vertrek hier om 14:30u

10 september: hobbyclub om 10u trefpunt

11 september: zitdansen om 14:30u ’t pleintje

13 september: contactkoor om 10 u trefpunt

16 september: wandelnamiddag Neerhof vertrek hier om 14:30u

18 september: inale petanque tornooi om 14u in Berkenhof

23 september: wandelnamiddag Ritsendijk vertrek hier om 14:30u

26 september: optreden van ons contactkoor om 14u in het CC de

Zwaan te Heist-op-den-Berg

27 september: herdenkingsviering om 10u trefpunt

30 september: wandelnamiddag De Schrieken vertrek hier om 14:30u
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Oktober

7 oktober: wandelnamiddag Kapellekesdreef vertrek hier om 14:30u

8 oktober: hobbyclub om 10u trefpunt

16 oktober: zitdansen om 14:30u ’t pleintje

18 oktober: contactkoor om 10u trefpunt

25 oktober: herdenkingsviering om 10u trefpunt

30 oktober: Herfstgedichten om 10u ’t pleintje
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VRIJWILLIGERSNIEUWSPERSONEELSNIEUWS

Onze jarigen

SEPTEMBER

2 september Soie Bellemans Kapellekesdreef

3 september Jo De Cnodder Wimpel

3 september Martin Somera Neerhof

4 september Soia Vandenbulcke De Schrieken

10 september Clinton Verschueren Ritsendijk

12 september Annie Bere Neerhof

12 september Renilde Buts Administratie

20 september Angie Njionhou Neerhof

23 september Iva Sajic Ritsendijk

24 september Peggy Salaerts Onderhoud

30 september Sarah Morissens Animatie
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OKTOBER

1 oktober Lies Engelen Kapellekesdreef

2 oktober Soie Van Rompaey Neerhof

3 oktober Chelsy Ceulemans De Schrieken

5 oktober Katrien Odeurs Neerhof

5 oktober Chris De Ceuster Nacht

5 oktober Katrijn Franken Kapelleksdreef

5 oktober Anneleen Willems Ritsendijk

6 oktober Carla Van Reet Kiné

7 oktober Dagmar Lenaerts Kiné

8 oktober Christel Verwerft Nacht

17 oktober Heidi Peeters Onderhoud

18 oktober Mieke Huygens Sociale Dienst

20 oktober Wendy Verwimp Ritsendijk

20 oktober Marc De Roover De Schrieken

20 oktober Christiane Van Noten Nacht

21 oktober Rudi Verlinden Onderhoud

22 oktober Elisabeht Geens Neerhof

26 oktober Vanessa Serneels Nacht

28 oktober Rudy De Cuyper Keuken

29 oktober Peggy Michiels Kapellekesdreef
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Hey Chris,

Een laatste brieing komt eraan.

Geheel aan jou gewijd

Om jou te bedankten voor je inspanningen gedurende een hele tijd.

Bedankt voor je liefde voor je medemens, zowel voor bewoner als personeel.

Wie gaat nu zeggen "jama, ik weet het ni zo goe, da zullen we is moeten

bespreken?"

Wie gaat nu voor Paula zorgen en vooral haar bezorgdheden delen? En Margriet

en André en ...

Ja, men zegt wel dat iedereen vervangbaar is maar sommige mensen laten een

onuitwisbare indruk na bij anderen. Zo ook jij.

Het is nu tijd voor jou om te gaan genieten van al wat je in je leven gepresteerd

hebt.

Je foto's die je genomen hebt, je kleinkinderen die heel graag oma haar haren

kammen en je vele herinneringen van al die jaren.

Zet een stapje in de wereld en zorg goed voor Yuna, ook zij heeft haar pensioen

dubbel en dik verdiend. Bedankt ook voor de inspanningen die je voor haar

gedaan hebt.

Jullie beiden hebben vele bewoners ijne momenten bezorgd.

Bedankt, ik zou niet weten met hoeveel woorden we dit kunnen uitdrukken.

Je vrijwilligerscontract ligt klaar.

Een kamer reserveren kan pas op 65, wees er op tijd bij maar blijf zolang

mogelijk thuis :-).

Bedankt Chris, de deur staat hier steeds open.

De code blijft voorlopig toch dezelfde.

Tot gauw

Woongroep Ritsendijk
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VRIJWILLIGERSNIEUWS

Onze jarigen

SEPTEMBER

14 september Jana Van Gestel

OKTOBER

4 oktober Marie-Jeanne Caluwaert

18 oktober Margriet De Backer

24 oktober Gunther Janssens

Gelukkige verjaardag
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ASSISTENTIEWONINGEN

SEPTEMBER

7 september Gilberte Dioos 84 jaar13 september

Mia Achten 82 jaar

14 september Marthe Laenen 91 jaar

28 september Yvonne Van Poucke 94 jaar

OKTOBER

9 oktober Lea Scheirs 79 jaar

Onze jarigen



22

LOKAAL

DIENSTENCENTRUM

LOKAAL DIENSTENCENTRUM ‘HET PLUSPUNT’

WAT IS EEN LOKAAL DIENSTENCENTRUM?

Een lokaal dienstencentrum is een gezellige ontmoetingsplaats voor buurtbewoners. Je

kan er terecht voor recreatie, informatie, vorming en dienstverlening, maar eveneens

voor een deugddoend praatje of ondersteuning. Zo zoeken we mee naar antwoorden

op allerhande (zorg)vragen en bieden we info over organisaties en diensten uit de buurt.

Met ons aanbod willen we bezoekers dichter bij elkaar brengen en hen helpen om zo

lang mogelijk thuis te blijven wonen, in hun vertrouwde omgeving, mits hulp en

ondersteuning op maat.

WIE KAN ER TERECHT?

‘Het Pluspunt’ staat open voor iedereen, maar richt zich voornamelijk op de bewoners

van Wiekevorst. Ook willen we extra aandacht schenken aan senioren en personen met

verminderde welzijnskansen en/of extra zorgnoden.

Iedereen van harte welkom!

Sinds januari 2019 kan je van maandag tot vrijdag terecht in ons dorpsrestaurant voor

een heerlijk 3-gangen menu.

Blijf je graag op de hoogte van de van de gerechten? Stuur dan een mailtje naar

hetpluspunt@zusters-berlaar.be en krijg telkens een mail met de laatste nieuwe

menu’s in je mailbox.

MEER INFORMATIE?

Voor meer informatie of inschrijvingen, neem contact op met de centrumleidster

(014/27 90 25 of hetpluspunt@zusters-berlaar.be)
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OPENINGSUREN:

Cafetaria:

• doorlopend

• tussen 14:00u en 16:30u met bediening

Kapsalon:

• woensdagvoormiddag

• donderdag ganse dag

• vrijdag ganse dag


