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Voorwoord

Het winteruur opende zachtjes de poort voor de komst van de donkerste dagen van het jaar en

tegelijkertijd ook voor “ the most wonderful time of the year”

We zetten deze periode in met onze stemmige lichtjeswandeling door de buurt op vrijdag 22

november. We vertrekken om 18 uur en wandelen in groep door de sfeervolle straten van

Wiekevorst. Hiervoor een speciale dank aan de buurtbewoners die elk jaar onze oproep, om

kaarsjes te zetten aan hun huis, massaal beantwoorden en er voor zorgen dat deze wandeling

een prachtig en feeëriek evenement is. Na de wandeling kunnen we ons verwarmen met

lekkere chocomelk en is er de mogelijkheid om een kaarsje te branden in een daarvoor

voorziene kapel aan het Trefpunt.

Onze gezellige Kersthappening gaat dit jaar door op zaterdag 7/12 vanaf 14 uur. De tientallen

standhouders verwelkomen u met een gevarieerd aanbod aan snuisterijen, juwelen,

bloemencreaties, kaarten, lekkernijen, enz…U vindt er zeker iets dat u kan bekoren of u zich kan

laten smaken. Ook de medewerkers van de verschillende woongroepen zullen hun

handwerkkunsten, bak-en kookkunsten, knutselkunsten, …die dag aanbieden op de Kerstmarkt.

Graag nodigen we u op 20/12 om 13.30u uit op de Kerstviering in de parochiekerk van

Wiekevorst, gevolgd door een Kerstreceptie op de verschillende woongroepen. We genieten die

dag van het samen-vieren en het samen-zijn met onze bewoners en hun families en naasten.

Kerst is inderdaad de meest wonderlijke tijd van het jaar: een tijd van bezinnen, een tijd van

ontmoeten, een tijd van stil staan en een tijd van feesten.

In naam van alle medewerkers, wensen Dirk en ik, u en uw naasten alvast mooie en warme

Kerstdagen toe in Liefde, Eenvoud en Gastvrijheid.

Nancy Gorts

Dagelijks verantwoordelijke
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NIEUWS

Gelukkige verjaardag

Op 17 oktober , samen met de dag van de medewerker, hebben we onze vernieuwde

missie en visie boven de doopvond gehouden. Deze hangt ook uit in elke inkomhal

voor u en onze “ keien” van medewerkers.
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BEWONERS

NIEUWS

Onze jarigen

Gelukkige verjaardag

November

7/11 Rosa Chauvin 86 jaar Kapellekensdreef

10/11 Gusta Lenchant 90 jaar Ritsendijk

18/11 Wiske Gilis 94 jaar Kapellekensdreef

19/11 Mathilde Van Genechten 85 jaar Neerhof

19/11 Jef Geens 85 jaar Neerhof

December

1/12 Martha Claes 83 jaar Wimpel

5/12 Fien Van Leuffelen 87 jaar Wimpel

7/12 Zr. Paula Vantilt 83 Kapellekensdreef

12/12 Ley Van Hoof 100 Neerhof

13/12 Dympke Janssens 88 jaar Kapellekensdreef

19/12 Agnes Goyvaerts 80 jaar Neerhof

23/12 Jos Van Thielen 87 jaar Neerhof

24/12 Maria Smolders 88 jaar Ritsendijk

24/12 Maria Anthonis 91 jaar Neerhof

24/12 Roza Michiels 89 jaar Ritsendijk

25/12 Jeanne Verschoren 87 jaar

Kapellekensdreef

25/12 Pierre Van Nuffelen 85 jaar Wimpel

26/12 Mit Goossens 84 jaar Neerhof

28/12 Roza Goyvaerts 88 jaar De Schrieken

31/12 Ivo Bruyninckx 56 jaar Neerhof

31/12 Jenny Van Dievel 78 jaar Ritsendijk

31/12 Jeanne Vervloesem 93 jaar Neerhof
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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

22 augustus Irène De Roover Ritsendijk kamer 74

16 september Fin Thys Wimpel kamer 136

25 september Mathilde Kevelaers Ritsendijk kamer 53

9 oktober Depont Marcel Kapellekensdreef kamer 32

4 september Frans Papen De Schrieken
11 september Maria Biermans Wimpel

19 september Jeanne Vertongen De Schrieken

3 oktober Zr. Maria Exelmans Kapellekensdreef

14 oktober Elza Van Loock Neerhof

Overleden

bewoners
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Wij serveren:

• Brusselse wafels

• appelstrudel

• poffertjes

• hamburgers

• braadworsten

Vergeet vooral niet ook een bezoekje te

brengen aan onze Braustube



10

Elk jaar opnieuw brengt de winter vervelend gezelschap met zich mee: GRIEP!

Gemiddeld wordt 1 op de 10 mensen ermee besmet. Meestal genezen ze vanzelf na

enkele dagen , maar bij sommigen kan griep ernstige gevolgen hebben. Elk jaar

sterven honderden mensen aan de gevolgen van griep. Een vaccinatie maakt de kans

dat u griep krijgt, een stuk kleiner en is nog steeds de beste manier om je tegen griep

en vooral de gevolgen ervan te beschermen. Ben je gevaccineerd , dan is de kans dat

je griep krijgt veel kleiner . Krijg je toch griep, dan wordt je met een vaccinatie minder

ziek en is de kans op complicaties zoals een longontsteking veel kleiner.

Voor een griepvaccinatie kunt u het best tussen half oktober en half november

langsgaan bij uw huisarts. Het vaccin kost maximaal 10 euro, maar wordt voor bijna de

helft terugbetaald aan mensen uit risicogroepen, zoals 65-plussers en chronisch

zieken.

De Vlaamse overheid biedt gratis griepvaccins aan voor bewoners van

woonzorgcentra.

De vaccinatiedata voor onze bewoners zijn dit jaar vastgelegd op 7/11/2019 en 21/

11/2019. Op die dagen zullen de verpleegkundigen, onder supervisie van

Dr.Vercammen E. , het griepvaccin toedienen aan onze bewoners.
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Ook voor onze medewerkers voorzien wij het griepvaccin:

Als zorgverlener of personeelslid in de zorgsector loop je niet alleen een groot

risico om griep te krijgen, maar ook om anderen te besmetten. Daarom is het

belangrijk om griep uit je organisatie te houden en je te laten vaccineren. Want je

werkt met risicogroepen die een grotere kans hebben op griepcomplicaties. Niet

ongevaarlijk als je weet dat er elk jaar honderden mensen aan sterven.

Als familielid, vriend, bezoeker ,…van ons huis en zijn bewoners

raden wij u om dezelfde reden aan om u te laten vaccineren.

Samen gaan we voor een griep-vrije winter!
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Een korte toelichting bij het KLACHTENBELEID

Wij hanteren verschillende kanalen waarbij bezorgdheden, opmerkingen,

suggesties, ongenoegens, positieve ervaringen kunnen gedeeld worden.

In de eerste plaats is er het contact met de medewerker.

Wij organiseren minstens 4 keer per jaar huiskamergesprekken/gebruikersraden

in combinatie met familie-avonden. Tijdens deze gesprekken wordt gevraagd

uw mening te geven over diverse vormen van dienstverlening en/of informatie

gegeven omtrent de werking van het wzc.

Centraal in het huis vindt u ook een suggestieboek en (ideeën)bus. Ook via onze

website kan u met uw opmerkingen terecht.

Onze ombudsdienst ( Mieke Huygens) coördineert dit alles.

Wanneer u na het gebruik van deze kanalen geen gehoor vindt of geen gepaste

oplossing wordt geboden, beschikt u over de mogelijkheid om de

klachtenprocedure te starten.

Deze procedure kan u opvragen bij de ombudsdienst, consulteren in het

suggestieboek of op de website.
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Bewonersadviesraad: Verslag

Datum: 25 september 2019

Aanwezigen:

• Schrieken: Brigitte Helsen (voorzitter), Ludo Helsen, Mariette Thys en

Gerarda Heylen

• Kapellekesdreef: /

• De Wimpel: /

• Ritsendijk: Chris Pelgrims (secretaris)

• Directeur: Dirk Doucet

Verontschuldigd:

• Neerhof: Maria van Roy, Maria Veraert, Roger Van Den Broeck, Anna Bens en

Anna Sauvillers.

Mathilde Van Genechten (ziek) en De Ceuster Mathilde

• Schrieken: Roza Goyvaerts en Jeaninne Verschueren

Hierbij willen we onze gevoelens van medeleven aan Roza meedelen omwille van het

overlijden van Frans, die we ons zullen herinneren als een rustige en vooral trouwe

metgezel van Roza!

• Kapellekesdreef: /

1.Welkom door de voorzitter

• De aanwezige leden met Gerarda als nieuwkomer werden hartelijk verwelkomd

door de voorzitter.

• Het verslag werd overlopen met algemene goedkeuring.

2. Overlopen van vorig verslag:

-Het verzoek om tijdens het avondmaal eens een pizza of loempia te verkrijgen bleek

het enige item uit vorig verslag dat nog om een antwoord vraagt.

->De directeur gaf mee dit door te geven aan de woongroep om het met de kok te

bekijken.

. Rondvraag:

- De ochtend maaltijdbedeling lag een beetje gevoelig vandaag.

Zo kon men er zich moeilijk in vinden dat men erg lang aan tafel vertoefde alvorens te

kunnen beginnen eten. Degenen die ’s morgens eerst aan tafel zaten, werden als

laatsten bediend i.p.v. zoals voorheen, dadelijk te mogen genieten van hun ontbijt na

het binnenkomen.
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Hierdoor voelde men zich als bewoner wat ongemakkelijk. Het was voor hen niet duidelijk

waarom afgeweken werd van een bestaande gewoonte.

- Ook zou het veel aangenamer zijn dat een ‘dagelijkse plattekaas eter’ dit potje ’s morgens

bij z’n bord vindt, dan er telkens om hoeven te vragen en pas na verloop van tijd het

gewenste ontvangt.

-> De directeur ondersteunde het wederzijdse respect en spoorde de bewoners aan om

hun zorg aangaande deze verandering te bevragen bij de betreffende teamcoach of

teamleden.

4. Installatie van een nieuw oproepsysteem:

- De telefonie werd vernieuwd alsook het aanbrengen van een meer functioneel

alarmsysteem. Het is een systeem dat altijd werkt in tegenstelling tot het huidige dat het

meermaals liet afweten.

Elke bewoner draagt een personenalarm rond de pols met middenin een zwarte knop en

kan hulp inroepen door daarop te drukken.

De bedoeling bestaat er eveneens in om de deurcodes te laten verdwijnen in de

woongroepen met bewoners die dementie hebben.

- Door dit systeem weet men steeds waar elke bewoner vertoeft.

- Anderzijds gaat via een bijkomende sensor in dit systeem een alarm af op het ogenblik

een bewoner die de woonroep niet mag verlaten toch de deur uitgaat. Hierdoor wordt

optimale veiligheid gegarandeerd.

-Een bewoner, die graag met de deur open slaapt tijdens de nacht, bevroeg of daarmee

ook het ongewenst bezoek van een nachtelijke dwaler kan vermeden worden.

Via het systeem kan men lokaliseren waar een dwalende bewoner zich bevindt maar

hiermee verhinderen dat iemand dwaalt, gaat echter niet.

De vraag of er dan niet kan voor gezorgd worden dat dergelijke personen niet uit hun bed

kunnen komen, behoort hoegenaamd niet tot de mogelijkheden omdat iemand vastmaken

deontologisch onverantwoord is.

Betrokkene opperde of er dan geen alarm kon geplaatst worden aan de kamerdeur van

nachtelijke dwalers.

-Om te voorkomen dat iemand ongewild de kamer binnenkomt, is het aangewezen zelf de

verantwoordelijkheid hiervoor op te nemen door de eigen kamerdeur dicht te doen of af

te sluiten. Doet men dit echter niet dan geeft men indirect de aanleiding dat anderen

binnenkomen.
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5.De nieuwbouw van het LDC/ Dagverzoring

Enkele maanden geleden vernamen we dat de bouw van het ‘LDC’ niet zou doorgaan op

de aanvankelijk geplande locatie, rechts vooraan naast inkom 2. Dit omdat minister

Vandeurzen het WZC in de gelegenheid stelt om de ‘Dagverzorging’ uit te breiden.

Daardoor gaf het beleid van het ‘WZC’ er de voorkeur aan om de residentiële en de

ambulante zorg op te splitsen.

Waaruit de idee ontsproot om het ‘LDC’ en de ‘Dagverzorging’ in één gebouw onder te

brengen. Uit respect voor de latbewoners zal men bovenop het huidige ‘LDC’-ontwerp

(een mooie creatie trouwens) geen bouwwerk optrekken. Hierdoor zouden deze

bewoners eerder verscholen achter een hoogbouw hun mooi uitzicht verliezen.

Een nieuwe locatie werd gezocht en bekomen dankzij de Zusters van Berlaar, die de

grond aan de grot in erfpacht schonken aan het WZC. Dat de grot blijft bestaan, alsook

de nog grote gezonde bomen, zal voor veel bewoners en bezoekers geruststellend zijn.

De directeur toonde hierbij het huidige ontwerp.

Een mooi concept waarbij ‘LDC’ en ‘Dagverzorging’ zich allebei op de begane grond

bevinden (=laagbouw), t.o.v. het WZC en parallel naast de kleuterschool.

Indien alles volgens plan verloopt, hoopt men na het bekomen van een bouwtoelating, te

kunnen bouwen aan het einde van 2020!

6. Genoten van de voorbije activiteiten

-De Seniorenshow in het Cultureel Centrum te Heist-op-den-Berg bezorgde de

aanwezige bewoners een onvergetelijke deugddoende namiddag… en zoals sommigen

verwoordden ‘voor herhaling vatbaar’!

-Het dorpsfeest van de voorbije zaterdag, werd door een aantal latbewoners als gezellig

en succesvol ervaren. Zo ook verhaalden de bewoners van ‘Schrieken’, vergezeld van

hun team, genoten te hebben van een aangename namiddag. De BBQ bleek een

meevaller te zijn. Ondertussen kwamen er reeds enkelen stralend bij het Pluspunt

aandraven met een bon voor een gratis middagmaal.

-Wat sommigen de voorbije zomer als gemis ervoeren was de ijsjes kar… die vorig jaar

niet alleen aan de hoofdinkom stopte maar eveneens doorreed tot aan de cafetaria en

de parking aan de latjes.

-Velen vinden het een meerwaarde dat er aan het onthaal een standje is (geopend

tijdens de weekdagen) met snoepgoed en ook de gelegenheid bestaat om een krant of

tijdschrift te bekomen. Graag zou men er ook verse groenten, fruit en zelfs enkele

soorten conituur kunnen aanschaffen.

-De directeur gaf mee hieraan ook reeds gedacht te hebben en wenst dit in de nabije

toekomst te realiseren.
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6. Besluit

-Bij de start van onze bewonersadviesraad spraken we onze bekommernis uit over de

geringe opkomst. Vorige maal konden we dit prima plaatsen omwille van de inhuldiging

van ‘Neerhof’.

-De vraag rees of het te maken heeft met de wijziging in het tijdstip van de bijeenkomst of

omwille van geplande activiteiten op de woongroepen. Dit laatste bleek bij navraag niet het

geval te zijn.

Ook vernamen we dat het tijdig uithangen van de uitnodigingen wel aangewezen is maar

daarbij een herinnering of het individueel uitnodigen en aanspreken van bewoners en hun

familie een meerwaarde zou kunnen betekenen.

-De directeur stelde voor dat dit voorstel mee gedragen/ondersteund wordt door de

animatoren en de teamcoachen, waarvoor we hen alvast bedanken.

De volgende datum van de bewonersadviesraad werd hen al dadelijk meegedeeld.

-Wel mogen we zeggen dat het toch een boeiende bijeenkomst was.

Na deze warme oproep verwachten we jullie allemaal terug alsook nieuwe bewoners en

familieleden!

5. De volgende bewonersadviesraad: Woensdag 4 december om 15.00u

Flyers voor de volgende bewonersadviesraad zullen tijdig opgehangen worden in de

woongroepen.

Nieuwe bewoners en hun familie worden door Mieke, de sociaal verpleegkundige, op de

hoogte gebracht van de mogelijkheid tot deelname aan de eerstvolgende

bewonersadviesraad.

Brigitte Helsen Voorzitter

Chris Pelgrims Secretaris

Al Fietsend

volop genietend van het landschap

lachend en zwaaiend naar de voorbijgangers

mijn haren wapperend in de wind

terwijl ik mijn gedachten de vrije loop laat…

Zalig, puur ontspanning is dat

MAAR, wat als de iets

een loopje met mij neemt?
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Mijn Fiets…

Een bezoekster vertelde me…

Al ietsend bereed ik alle Wiekevorstse wegen en omstreken. Niets was leuker dan vlug

de iets op te springen, naar de bakker, de beenhouwer, de markt, … Met de ietstassen

volgestouwd trapte ik er lustig op los, nog snel even binnenwippen voor een klapke bij

de buurvrouw… Kortom zag men mij, dan ook mijn iets!

Maar zoals het met alles in het leven gaat, was na het verloop van de jaren mijn iets aan

vervanging toe. Slijtage zoals dat heet, zorgde er voor om op zoek te gaan naar een

waardige vervanger.

Mijn keuze viel op een oogverblindende zwart glimmende damesiets met hulpmotor…

een elektrische dus, waarvan men zei dat die me zou verbluffen door het rijcomfort.

En inderdaad wat een luxe zeg. Rechtop, ier als een pauw snorde ik door de straten, …

mij wind -opwaarts in het zweet trappen was voorbij, hing er een bui… even een extra

duwtje op de knop en ik vloog er doorheen.

Ieder die het horen wilde vernam hoe verrukkelijk het was om er met deze aanwinst op

uit te trekken. Elke berijdbare weg, heuvel of brug bereed ik gezwind met de glimlach.

Het was mijn pareltje, dat ik netjes voorzien had van twee spiksplinternieuwe bijpassende

ietszakken. Een deugddoende borstelbeurt na een stofige rit deed haar weer schitteren

als voorheen net zoals een wasbeurt na een verkregen modderbad van een voorbij

vliegende auto.

Tijdens een van mijn rondes gebeurde er iets vreemds… Daar waar ik degene was die bij

het rijden de snelheid aangaf, besliste mijn iets eigenhandig om door te rijden in plaats

van mijn stopsignaal, voor een rood licht nota bene, te volgen. Ik hoef jullie niet te

vertellen dat mijn hart enkele slagen meer tikte … en ik wel even op adem diende te

komen alvorens ik durfde verder te ietsen…

Nadien deed zij het weer prima en het leek of het was effe een kortsluiting of zo iets.

Maar het bleek toch niet zo onschuldig te zijn… want na enkele weken stopte mijn iets,

zonder enige aanleiding zo bruusk dat ik er bijna overheen vloog. Tijdens een volgende

probleemloze rit vertikte dat tweewielerke het om te wachten tot de inrijpoort werd

geopend, in plaats daarvan reed ze er met mij tegenop in volle actie … Komt het maar

tegen zoiets… dat ging toch wel wat te ver… Totaal van slag en lichtjes over mijn toeren

bracht ik mijn iets naar het ietsenatelier.

Nieuwe apparatuur zou het euvel verhelpen… niets was minder waar… enkele weken

nadien gebeurde hetzelfde… stoppen en doorrijden op de verkeerde momenten… terug

naar de ietsreparateur, die niets abnormaal kon vinden. Hij antwoordde me, op mijn

vraag wat er dan toch scheelde, of ik wel met een iets kon rijden… dit was er wel over…

niet kunnen ietsen, terwijl ik al meer dan de helft van mijn leven iets. Bedrogen voelde ik

mij ja… zo’n dure iets en dan zoiets… Nu hij heeft het wel geweten hoor!
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Op een zonnige avond, terwijl we binnen gezellig samen tafelden, klonk er een buiten

een vreemd geluid. Wat was dat… wij met ons gezelschap naar buiten en zie daar mijn

gestalde iets zijn achterwiel draaide op topsnelheid… met een hele put in het gazon

als resultaat…en maar ronken. Dit was er teveel aan, de maat was vol. Mijn eens zo

geliefde iets vloog met klikken en klakken de garage in… en misschien, heel misschien

geef ik haar nog één kans… later als ik van dit alles bekomen ben!

Nu toer ik zorgeloos rond met de elektrische iets van mijn echtgenoot!

Chris (sept.’19)
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PASTORAAL

HOEKJE

Op vrijdag 1 november en zaterdag 2 november

viert de kerk het hoogfeest van Allerheiligen

en de gedachtenis van Allerzielen.

We herdenken onze overledenen,

we staan stil bij hun leven,

en bidden voor hen dat ze bij God mogen rusten.

Heer,

Als wij aandachtig luisteren naar de stilte

kunnen wij de doden horen

hun zwijgen spreekt een eigen taal

zij hebben geen woorden meer nodig

om bij ons te zijn

diep in ons.

Hun kracht stijgt uit boven de aardse kracht

en hun stilte vertelt ons

dat zij het stoffelijke hebben overwonnen

en in een verheven vrede leven

omdat ze alle menselijke zwakheden hebben afgelegd.

Heer,

Geef dat onze dierbare doden

ons vanuit Uw rijk bijstaan

en zolang we leven

bij ons blijven.

Toon Hermans
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ADVENT

Op 1 december steken we de eerste kaars van de adventskrans aan

De adventskrans is een christelijke, symbolische, beeldende uitdrukking van verwachting en

hoop.

Het woord advent, komt van het Latijnse 'adventus' wat 'de komende' betekent, 'God komt

naar ons toe'. In de geboorte van Jezus herkennen christenen de menswording van God in

de wereld. Hij is voor hen een 'lichtend' voorbeeld om naar te leven.

Jezus' daden werden door mensen als een 'licht' in de 'duisternis' van hun bestaan ervaren.

In hem herkenden ze Gods 'licht' voor de mensen.

Elke dag wordt wat korter.

Elke dag wordt het een beetje donkerder.

Elke dag een beetje meer nacht.

In de donkerte van die nachten,

ontsteken we elke week een kaars

tot we de krans rond zijn

en er weer genoeg licht en warmte zal zijn

om Hem een thuis te geven.

Als je merkt

dat duisternis en kilte

ook in en rond mensen voelbaar zijn,

wordt het verlangen groot

naar ‘anders’ en ‘beter’.

Wacht dan niet af …

Want als je warmte uitstraalt,

langzaam weer mens wordt,

meer mens met de ongeziene mens,

dan is er groeiend licht,

dan is er hoop,

dan wordt het Advent…
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ACTIVITEITEN

TERUGBLIK

ZOMERUITSTAP NEERHOF

Ook de bewoners van het Neerhof hebben weer kunnen genieten van een leuke zomeruitstap.

Met de bewoners van Bijenhof en Vlinderhof zijn we op uitstap geweest naar Mie Maan. Omdat de

bewonersgroep te groot was hebben we de uitstap gesplist in twee dagen. De eerste uitstap vond

plaats op 4 september en de andere op 11 september. Bij Mien Maan aangekomen hebben we eerst

genoten van een korte wandeling op het rolstoelenpad. Daarna konden we genieten van een lekker

nagerechtje. Er was een keuze uit pannenkoeken, wafels en appelstrudel. Kortom voor ieder wat

wils!
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Met de bewoners van het Bloemenhof hebben we geen traditionele uitstap gehouden

maar hebben we een gezellige namiddag in de plaats gehad! De namiddag bestond uit

leuke spelletjes. We begonnen met het rad van fortuin en na een kleine pauze hebben

we de kien kaarten boven gehaald! Er waren telkens zeer leuke prijzen te winnen!

Tijdens de spelletjes konden ze ook genieten van een hapje en een drankje. Afsluiten

hebben we gedaan met een heerlijk dessertje van de Witte Lelie.

EEN GEZELLIGE

WOENSDAGVOORMIDDAG OP

KAPELLEKENSDREEF

We laten de bewoners hun eigen dessert

voor de volgende dag maken.

Er worden eitjes opgeklopt, beslag

gemaakt en koekjes in vormen geschikt.

Na ons harde werk, hebben we zes

schotels tiramisu in de ijskast staan.

We zullen kunnen smullen !
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Een imitatie van Liliane Sint Pierre werd gegeven met het bekende liedje van “een nieuwe

dag, een nieuw schandaal”.

Het liedje van “ik krijg een heel apart gevoel vanbinnen werd gezongen en dit liedje was echt

gepast en raakte mening gevoelige snaar.

De medley van Vera Lynn, naar aanleiding van de bevrijdingsfeesten 75 jaar geleden, kwam

ook aan bod.

Land of hope en glorie maakte dat het stiller werd in de zaal.

Goh, ik kan nog zoveel meer opnoemen maar dat gaan we nu niet doen.

Hopelijk heb je nu een idee wat wij als senioren nog allemaal kunnen beleven en dat is heel

wat.

Er was kofie en taart en ik kan je zeggen het was zalig om te zien dat mensen genieten.

“Zij gelooft in mij” van André Hazes werd dan ook luid meegezongen en als afsluiter gaven

de Romeo’s het beste van zichzelf.

Wij praatten er dagen later nog van dus het was een schot in de roos.

Tot volgend jaar zou ik zeggen, hopelijk zijn wij er dan ook bij.

WAT EEN GEMEENTE !

Wat een gemeente hebben wij nu toch?

Denk nu wel in de positieve zin want het is vanuit de gemeente dat er jaarlijks een

seniorenshow georganiseerd wordt.

Tuurlijk zijn wij er graag bij en met ons busje (grote lijnbus welteverstaan) volgeladen zijn wij op

weg gegaan naar het cultureel centrum in Heist op den Berg.

Wat hebben we genoten van dit optreden.

Het showballet dat in zijn witte tutu en sierlijke passen danste op muziek van Charlie Chaplin.

De accordeonist was echt nog wel jong maar wat die uit zijn accordeon toverde…doe het maar

na.

Clown Rocky praatte de namiddag op een ludieke manier aan elkaar en Nadia zong de pannen

van het dak.

UITSTAP WIMPEL

Naar jaarlijkse gewoonte gingen

bewoners, familie en vrijwilligers op 5

september op uitstap naar de Witte

Lelie.

We wandelden allemaal samen en

kwamen net voor de regen aan op

onze bestemming.

Daar konden we genieten van het

heerlijke verse ijs en een goede kofie.

De regen maakte plaats voor een

zonnetje net op het moment dat wij

onze wandeling huiswaarts terug

wilden inzetten. Van een perfecte

namiddag gesproken!
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Blik naar de toekomst

NOVEMBER

1 november: Allerheiligenviering om 10u Trefpunt

2 november: Allerzielenviering om 9:30u Kapel

3 november: Sint-Hubertusviering om 10u 't Pleintje

4 november: kleuterturnen om 14u 't Pleintje

5 november: hobbyclub om 10u Trefpunt

9 november: optreden jeugdfanfare KFOW om 10u Trefpunt

12 november: kookactiviteit met 4de leerjaar op de woongroepen 14u

15 november: contactkoor om 10u Trefpunt

Brillenbus om 14u 't Pleintje

16 november: optreden First Dance om 14:30u Trefpunt

18 november: optreden Carina den Gunther om 14:30u Trefpunt

19 november: Zapatta Shoes schoenenverkoop om 14u Trefpunt

20 november: smoutenbollenkraam om 14u Trefpunt

22 november: lichtjeswandeling om 18:30u

25 november: Mode Gie om 14u Trefpunt

29 november: herdenkingsviering om 10u Trefpunt
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DECEMBER

3 december: hobbyclub om 10u Trefpunt

6 december: Sint en Zwarte Pieten op bezoek in de voormiddag

7 december: Kersthappening van 14-18u

9 december: kleuterturnen om 14u 't Pleintje

13 december: contactkoor om 10u Trefpunt

18 december: optreden kinderen muziekschool om 14:30u Trefpunt

20 december: Kerstviering en receptie om 13:30u in kerk Sint-Jan

Wiekevorst, receptie op de woongroepen
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VRIJWILLIGERSNIEUWSPERSONEELSNIEUWS

Onze jarigen

NOVEMBER11/11 Sophie De Ceulaer Kiné11/11 Femke Delmé Keuken

12/11 Wilma Torfs Onderhoud

16/11 Jeanne Bilonda Kapellekensdreef

20/11 Corien Vanclooster Nacht

20/11 Mieke Lorein Animatie

28/11 Stefi Tubex Onderhoud

30/11 Heidi De Reyck Keuken

DECEMBER

6/12 Martine Liekens Wimpel

6/12 Griet Geerinckx Ergo

6/12 Suzy Vangenechten Kapellekensdreef

7/12 Magda Vranckx De Schrieken

7/12 Conny Van der Steen Assistentiewoningen

7/12 Lesley Dewitte De Schrieken

8/12 Caia Ceusters Trajectteam-Keuken

9/12 Sohie Verheyen Neerhof

9/12 Wendy Van den Eynde Wimpel

20/12 Nancy De Boel Wimpel

20/12 Nancy Coecke Ritsendijk

23/12 Suzy Wuyts De Schrieken

24/12 Rita Segers Administratie

27/12 Rachel Van Zand Animatie

28/12 Maarten Marinus Ritsendijk
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VRIJWILLIGERSNIEUWS

Onze jarigen

NOVEMBER:

03/11 Lena Van Geel

06/11 Josephine Draulans

15/11 Nick Van Cauwenberghe

15/11 Tess Merschaut

17/11 Walter Palings

23/11 Walter Mannaerts

28/11 Jeanne Wouters

DECEMBER

23/12 Jens van Doorslaer

Gelukkige verjaardag

ASSISTENTIEWONINGEN

Onze jarigen

NOVEMBER

20/11 Karel Swolfs 83 jaar

23/11 José Van de Ven 88 jaar

23/11 Mathilda Goris 79 jaar

25/11 Mit Vervoort 92 jaar

DECEMBER

7/12 Maria Nijs 82 jaar

8/12 Joris Lenchant 77 jaar

12/12 Agnes Simons 82 jaar

14/12 Maria De Boeck 89 jaar
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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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GROENTEN EN FRUIT

VAN DE MAAND

Paddenstoelen

Kenmerken

Een paddenstoel is een bijzondere "plant", want hij groeit onder de grond en heeft geen bladeren.

Paddenstoelen komen vaak voor op donkere plekken of groeien zelfs in het donker. Ze zijn het

zichtbare deel van een draderig kluwen dat onder de grond leeft. Dit heet de zwamvlok. De

paddenstoel is eigenlijk de bloem van de zwamvlok.

De paddenstoel heeft een hoed, manchet en steel met een verdikte voet (beurs). De hoed bestaat

uit vlees en aan de onderkant zitten gleufjes of plaatjes. Daarin zitten de sporen van de

paddenstoel. Bij de teelt van paddenstoelen zijn de temperatuur en luchtvochtigheid erg

belangrijk. Daarnaast is de voedingsbodem van groot belang, die vormt de basis voor een goede

paddenstoel. Een goede voedingsbodem bestaat uit paardenmest en stro. Voor oesterzwammen

en shiitake wordt de voedingsbodem gevormd door houtzaagsel of stro.

De bekendste paddenstoelen zie je in de herfst, maar eigenlijk komen ze het hele jaar voor. In elk

seizoen zijn er andere paddenstoelen. In de zomer wanneer het erg warm is of in de winter

wanneer het heel koud is, zul je ze niet zien. In het bos is een paddenstoel zeer nuttig omdat hij

afgevallen bladeren verteert. Ook in de keuken is de paddenstoel een nuttig en lekker ingrediënt.

Let wel op dat je geen giftige paddenstoelen in je keuken brengt.

Als bekendste eetbare paddenstoel kennen we de champignon. Daarnaast ken je ongetwijfeld

eekhoorntjesbrood, shiitake, oesterzwammen, morieljes en cantharellen. Een ander heel bekende

en heel dure paddenstoel is de truffel. Truffels kunnen zwart of wit zijn en groeien volledig onder

de grond, meestal bij een jonge eik. Truffels worden gevonden door middel van honden of

varkens die afkomen op de geur van de truffel, die sterk lijkt op de geur van een zwijn. Zwarte

truffels zijn allemaal bolvormig en kunnen tot twee kilogram wegen.
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Beschikbaarheid

Veel soorten paddenstoelen worden tegenwoordig gekweekt en zijn het hele jaar door

verkrijgbaar. Sommige soorten kunnen niet worden gekweekt. Deze "wilde" paddenstoelen

worden nog steeds in de natuur verzameld. Ze zijn seizoensgebonden en meestal kostbaar.

Hoe bewaren?

Rauwe paddenstoelen zijn zeer gevoelig voor bederf. Je kunt ze in de koelkast enkele

dagen goed houden. Bewaar paddenstoelen in de verpakking of op een bord afgedekt met

plasticfolie boven in de koelkast om uitdroging te voorkomen. Ze mogen niet hermetisch

worden afgesloten; geef ze altijd wat ademruimte. Plaats ze ook niet te dicht in de buurt

van sterk geurende producten zoals uien en prei, omdat ze die geuren overnemen. De

beste manier om paddenstoelen lang te bewaren is drogen of vriesdrogen. Hierbij worden

ze onder het vriespunt gedroogd. Eerst bevriezen ze, waarna het ijs sublimeert en de

waterdamp afvoert. Gevriesdroogde paddenstoelen verschrompelen nauwelijks.

Gedroogde paddenstoelen kun je droog en donker enkele maanden tot een jaar bewaren.

Vooraleer je ze in de keuken gebruikt, dien je ze minstens een halfuur te weken in lauw

water of witte wijn. Ze kunnen tot vijf keer hun gewicht aan vocht opnemen. Gooi het

weekvocht niet weg, maar voeg het aan het gerecht toe of bewaar het voor een saus.

Paddenstoelen uit pot of blik zijn door het inmaken sterk in kwaliteit achteruit gegaan en

vrijwel altijd min of meer taai. De smaak zit grotendeels in het water waarin ze zijn

ingemaakt. Ze zijn eventueel met vocht en al bruikbaar in soep of saus.

Paddenstoelen laten zich prima inmaken of drogen. Je kunt ze bijvoorbeeld pekelen of

inmaken in zuur. Drogen doe je door kleine paddenstoelen in hun geheel of in plakjes aan

een touw te rijgen. Je kunt ze ook op een draadrek in een lauwwarme oven leggen.

Bewaar ze dan in een papieren zak in een glazen pot. Van paddenstoelen kun je ook pickles

of ketchup maken en je kunt ze koken in kruiden en olie.

Rijk aan...

Paddenstoelen bevatten weinig calorieën, zijn vet- en cholesterolvrij en zoutarm. Anderzijds

zijn ze rijk aan vezels en eiwitten.

Paddenstoelen in de keuken

Paddenstoelen kun je stoven, koken, frituren en zelfs vullen. Van champignons wordt

weleens gezegd dat ze giftig zijn en dat je ze daarom niet rauw mag eten. Even koken zou

genoeg zijn. Er zijn twee redenen waarom het aan te raden is om champignons te

verhitten.

• Enerzijds bevatten ze een aantal mogelijk schadelijke stoffen, waarvan agaritine de

bekendste is.

• Anderzijds moet je champignons verhitten om mogelijke bacteriën te doden.

Champignons worden namelijk gekweekt op een basis van paardenmest. Deze is

gesteriliseerd maar de mest blijft toch een goede voedingsbodem voor allerlei bacteriën.

Die komen ook op de champignons terecht en er zouden mogelijke voedselvergiftigers

kunnen tussen zitten. Door verhitting worden ze onschadelijk gemaakt.
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Sommige soorten worden, al dan niet gemarineerd, toch rauw gegeten. Vrijwel alle paddenstoelen

worden taai als ze langer dan 5 à 8 minuten worden verhit. Voeg ze daarom altijd pas aan het

einde van de bereiding toe. Gekweekte paddenstoelen maak je liefst droog schoon. Ze nemen

immers veel vocht op. Wassen met water gaat ten koste van de smaak. Haal los vuil er met een

doek of borsteltje af. Wilde paddenstoelen kun je wel wassen omdat ze gewend zijn aan

(regen)water. Droog ze als ze gebakken moeten worden.

Van champignons wordt weleens beweerd dat ze een goede vleesvervanger zijn, maar dat klopt

niet. Ze bevatten eiwitten en ijzer, maar in kleinere hoeveelheden dan in vlees. Naast de

verschillende hoeveelheden wordt het ijzer in champignons minder goed opgenomen dan ijzer in

vlees. Ook de samenstelling van de eiwitten in champignons is anders dan in vlees.

Belgen houden van hun peren. Samen met appels is het de populairste

fruitsoort van het land. Peren kan je in twee categorieën onderverdelen:

handperen en stoofperen. Handperen rijpen op kamertemperatuur en

worden steeds zachter en malser. Stoofperen kan je niet rauw eten,

maar zijn dan weer uitstekend in warme bereidingen.

CONFERENCE

De meest gekende handperensoort is de Conference.

Deze slanke, groen-gebronsde peer kleurt lichtjes geel

bij rijping. De vrucht is zowel krokant als sappig heel

lekker.

Te verkrijgen: Van september tot juli

Peren

Uit Velt

DURONDEAU

De Durondeau is een typische herfstpeer. De ruwe bronzen

schil kleurt goud bij rijping. Het witte vruchtvlees heeft een

uitgesproken, lichtjes scherpe smaak.

Te verkrijgen: Van september tot januari
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DOYENNE DU COMICE
De Doyenne du Comice wordt de koninginnepeer genoemd.
Ze heeft wit, sappig vruchtvlees en een erg zoete smaak.
Deze peer heeft een geelgroene kleur met een bruinrode
gloed.
Te verkrijgen: Van september tot maart

SWEET SENSATION
Sweet Sensation is een rood gebloste peer met een groen tot
gele achtergrond. Het is een natuurlijke mutant van de Doyenné
du Comice. Het vruchtvlees is wit, sappig en zoet. De peer
bewaard goed wanneer ze gekoeld worden.
Te verkrijgen: Eind september tot maart

BEURRÉ A. LUCAS
Deze handpeer heeft van nature een lichtgroene kleur. Van
zodra de peer rijp is, wordt ze geel met een roestige kleur
om de steel. Het vruchtvlees is grof en korrelig, tamelijk
sappig en matig zoet.
Te verkrijgen: Van september tot oktober

CLAPPS
Deze mooi gevormde peer heeft een licht geelgroene kleur, welke
aan de zonzijde naar helder rood toegaat. De vrucht is overdekt met
roestige/rode stipjes. Het vruchtvlees is wit, zoet en saprijk. Hij kan in
harde toestand als compote- of stoofpeer gebruikt worden. Het kleurt
dan geelwit bij het stoven. Ook ideaal als handpeer.
Te verkrijgen: Van augustus tot september

MIGO
Deze peer wordt ook wel ‘The Friendly Pear’ genoemd. Het is
een kruising tussen Conference en Doyenné d'Hiver en heeft
een friszoete smaak. Ze is ideaal als tussendoortje. Migo blijft
langer vers, behoudt haar kwaliteit en is van nature sappig.
Dankzij de constante kwaliteit heeft deze peer een lange
houdbaarheidsdatum in vergelijking met soortgenoten.
Te verkrijgen: Van januari tot december
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Zo koop je kwaliteit. Altijd.

Peren koop je het best wanneer ze nog stevig zijn. Rijpe peren geven mee bij een lichte

vingerdruk bij de steel. De peren mogen geen bruine vlekken bevatten, maar verwar het

niet met de natuurlijke roestige schil die een peer kan hebben.

Lekker klaarmaken

Spoel de peer goed voor gebruik. Een peer uit het vuistje hoef je niet te schillen. In de schil

zitten net de meeste voedingsstoffen. Om bruinkleuring van het vruchtvlees te voorkomen,

besprenkel je de partjes met citroensap.

Stoofperen kook je 3-4 uur zachtjes in water of rode wijn met een kaneelstokje en een

stukje citroenschil. Schil stoofperen en kook ze, afhankelijk van de grootte, heel of

gehalveerd. Tijdens het koken zal je zien dat peren verkleuren naar roze/rood. Geen

zorgen, dat is helemaal normaal.

Op je gezondheid

Peren zijn een belangrijke leverancier van voedingsvezels. Schil peren bij voorkeur niet.

Ongeschild bevatten ze meer voedingsvezels en antioxidanten.

Goed bewaren

Je kan peren verder laten rijpen in de koelkast. Op een koele plaats zijn stoofperen langer

houdbaar dan handperen. Uit: Lekker van bij ons

LEUKE DINGEN

Er was eens een magische kikker in een heel groot magisch bos. Nou was er iets bijzonders

aan die magische kikker. Hij had nog nooit andere dieren gezien in het grote magische bos.

Nu wou het toeval dat er een konijn langs kwam huppelen, die achterna gezeten werd door

een beer, om tot diens avondeten te dienen. De magische kikker wenkte naar het konijn

en de beer dat ze moesten komen. De magische kikker sprak:"Omdat jullie de enige dieren

zijn die ik ooit ben tegengekomen, mogen jullie beiden drie wensen doen." De beer mocht

als eerste wensen en hij wenste dat alle beren in het hele bos, behalve hijzelf, vrouwtjes

werden. Toen was het konijn aan de beurt en hij wenste een motorhelm. De beer kwam

weer.Hij wenste nu:"Ik wil dat alle vrouwtjes in het bos hiernaast, behalve ikzelf, ook

vrouwtjes worden."En het konijn was weer aan de beurt. Dit keer wenste hij een motoriets.

De beer dacht in zichzelf:"Wat een dom konijn. Hij had net zo goed geld kunnen wensen om

die motoriets te kopen!". En de beer was nu zelf aan de beurt. Ditmaal wenste hij dat alle

beren in de hele wereld, behalve hijzelf, vrouwtjes werden. En ook die wens kwam uit. Nu

was de laatste wens voor het konijn. "Ik wens dat de beer die hier naast mij staat, homo

wordt....." En hij scheurt weg.
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TESTAMENT

Een oude rijke man maakt zijn testament en begiftigt al zijn dienstboden, maar zij die het

laatst in dienst kwamen, krijgen het meest.

- Waarom handelt u zo? Vraagt de notaris.

- Omdat zij die het laatst in dienst kwamen, nog niet veel tijd gehad hebben om mij te

bestelen

Een boer staat met zijn varken op de markt en zegt tegen de voorbijgangers:

"Mensen, luistert eens goed, want ik heb een slim varken dat kan rekenen, zelfs in 't Frans.

Ik zal jullie dat eens bewijzen."

Hij vraagt aan zijn varken: "hoeveel is drie maal drie?"

Zonder dat de mensen het gezien hebben,had hij met een zweepje tegen het achterste van

het varken geslagen waarop

het dier:

'Neuf, neuf' knorde.

"Jamaar", antwoordden de mensen, "uw varken heeft dat zeker van buiten geleerd."

Wij zullen uw varken eens testen en zij vroegen: "hoeveel is vier plus vier?"

Waarop de boer een beetje harder sloeg met zijn zweep en het dier keelde het uit: "Wiét,

wiét !" (huit, huit).

"Voilà", en zij stonden allemaal met hun mond vol tanden.

RAAK

Een vertegenwoordiger die al een hele tijd met zichzelf zit te pochen, wordt plots onderbroken:

- Jij komt zeker uit het Westen?

- Ja, hoe weet u dat?

- Dat kon niet anders, de Wijzen kwamen uit het Oosten

In de tijd dat er nog douane bestond in Europa, kwam, na een ganse nacht doorijden, een

Belg aan de Frans-Belgische grens, hobbelend over de kinderkopjes van Roubaix-Tourcoing.

Uitgeput stopt hij voor de gesloten bareel, en draait traag het venstertje van zijn wagen

open.

Een douanier komt aangestormd, steekt zijn hoofd door het venstertje en brult tegen de

arme Belg: "COGNAC? ARMAGNAC? CHAMPAGNE?"

Waarop de Belg antwoordt: "Neen, merci, een kopje kofie zal volstaan..."

Hoe kun je de waarde van een Lada verdubbelen? Door de tank vol te gooien!



OPENINGSUREN:

Cafetaria:

• doorlopend

• tussen 14:00u en 17:15u met bediening

Kapsalon:

• dinsdag ganse dag

• woensdagvoormiddag

• donderdag ganse dag

• vrijdag ganse dag

Verantwoordelijke uitgever:

Dirk Doucet

Directeur WZC Sint-Jozef

Sint-Jozefstraat 15

Wiekevorst


