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Voorwoord

Het jaar loopt op zijn laatste benen. De warme Kerstperiode maakt de koude van buiten goed.

Dit mochten we ook ervaren tijdens onze Kerstmarkt. Een overdonderend succes. Zeer veel

dank aan al de vrijwilligers, personeelsleden en standhouders. Jammer genoeg waren er wat

zitplaatsen tekort. In onze volgende editie gaan we hier een oplossing voor zoeken.

Ook de opkomst van onze gebruikersraad van 4 december was zeer goed. U leest het verslag

verder in deze editie. Noteer alvast de datum van de volgende gebruikersraad in uw agenda: 4

maart om 15 u in het Pleintje.

Ondertussen is ons nieuw oproep- en telefoniesysteem in werking. Rondvraag aan bewoners

en personeelsleden leert dat dit een goede investering is geweest. Het mobiele oproepsysteem

draagt de bewoner steeds bij zich. De medewerkers kunnen direct zien in welke zone de

bewoner zich bevindt. Voor de bewoners met geheugen- en oriëntatieproblemen is er de

mogelijkheid om gebruik te maken van een dwaaldetectiesysteem.

De werken in De Schrieken naderen hun voltooiing. Ook de tuin van Kapellekensdreef is klaar.

Om het comfort voor de bewoners nog te vergroten zijn er de volgende maanden nog werken

op Kapellekensdreef gepland. Nadien komen ook de andere woongroepen aan de beurt.

We hebben ook de laatste zuster-vrijwilligster van de Zusters van Berlaar , Zr. Elly, uitgewuifd.

Via deze weg willen we niet enkel zuster Elly, maar alle zusters die gedurende al die jaren het

beste van zichzelf hebben gegeven, van harte bedanken. We zullen hun werk dat gekenmerkt

wordt door liefde, eenvoud en gastvrijheid met een groot hart verder zetten.

De plannen van het Buurtzorghuis, dat tegenover het woonzorghuis wordt gebouwd, zijn bijna

klaar. We moeten nu nog een hele administratieve weg bewandelen. We hopen in 2021 met de

werken te kunnen starten. Het Buurtzorghuis zal plaats bieden aan het dienstencentrum, het

dorpsrestaurant en het dagcentrum.

We kijken uit naar het nieuwe jaar en hopen u te mogen begroeten op het nieuwjaarsbal op

vrijdag 31 januari om 14u30 in het Trefpunt.

Veel leesgenot!

Dirk Doucet

Directeur
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BEWONERS

NIEUWS

Onze jarigen

Gelukkige verjaardag

Januari

2/1 Zr. Paula Van Heeke 86 jaar Kapellekensdreef

5/1 Stin Sluyts 92 jaar Wimpel

6/1 Stan Wyns 87 jaar Ritsendijk

7/1 Jef Bertels 84 jaar Ritsendijk

7/1 Elza Goyvaerts 94 jaar Wimpel

11/1 Maria Van roy 84 jaar Neerhof

22/1 José Geens 81 jaar Neerhof

23/1 Robert Dominicus 85 jaar Wimpel

24/1 Tist Van Roosendael 89 jaar De Schrieken

25/1 Margriet Deckers 85 jaar Neerhof

25/1 Mil Hellemans 97 jaar Neerhof

25/1 Roger Van den Broeck 83 jaar Neerhof

28/1 Paula Smets 78 jaar Neerhof

29/1 Anny Bellekens 76 jaar De Schrieken

Februari

1/2 Julia Verwimp 83 jaar Kapellekensdreef

7/2 Betty Van Beeck 64 jaar Wimpel

7/2 Jan Mertes 76 jaar Ritsendijk

14/2 Jeanne Meeus 82 jaar Ritsendijk

15/2 Marie-Louise Faes-Dupont 77 jaar Neerhof

21/2 Elza Prinsen 87 jaar Kapellekensdreef

21/2 Paula Nauwelaerts 87 jaar Kapellekensdreef

23/2 Maria Boeckxstaens 85 jaar Neerhof

23/2 André Van Gehuchten 80 jaar Ritsendijk

25/2 José Vervloesem 76 jaar Kapellekensdreef

28/2 Frans Helsen 68 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

18 oktober Francine Jacobs De Schrieken kamer 22

8 november Rosa Lenchant Wimpel kamer 128

12 november Fons Vervloet Ritsendijk kamer 54

12 november Fons Meurs Kapellekensdreef kamer 38

15 november Gusta Van De Poel De Schrieken kamer 21

28 november Jan Mertens Ritsendijk kamer 50

6 december José Van de Ven Neerhof kamer 204

18 oktober Fil Lodts De Schrieken6 november Fil Bosmans

Wimpel

25 november Clara Versweyveld Ritsendijk

2 december Georgette Van Hauteghem Kapellekensdreef

2 december Anna Sauvillers Neerhof

4 december Fieneke Wouters Ritsendijk

Overleden

bewoners
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In de kijker

BEWONER

Naam: Mathil Vangenechten

Leeftijd: 85 jaar maar doe me er niet aan denken aub.

Op welke woongroep woon jij: Neerhof

Hoe lang woon je hier al: 5 jaar van september

Wat vind je zo leuk aan hier te wonen: het is ijn dat ze de krant komen lezen en dat er

geheugentraining wordt gegeven.

Hoe breng jij je dag door: met woordzoekers in te vullen in het salon. Ik zit nooit op mijn kamer,

alleen maar als ik ziek ben.

Wat is een verborgen talent van jou dat we nog niet kennen: ik kan nog gedichten opzeggen die ik

van mijn moeder geleerd heb.

Wat is jou lievelingseten: Gratin aardappelen

Wat is je lievelingskleur: Blauw en groen

Wat is je lievelingsdier: honden maar eigenlijk hou ik van alle dieren

Met wat doen we jou een plezier: Zorgen dat de kat ‘s nachts niet op mijn bed kan springen.

MEDEWERKER

Naam: Peter Mylemans

Leeftijd: Dit hangt van de lichtsterkte af.

Wat doe je in ons huis: Ik werk als begeleider wonen en leven.

Op welke woongroep: Neerhof en De Schrieken

Hoe lang werk je hier al: op 1 april 6 jaar

Wat vind je zo leuk aan hier te werken: Alle toffe momenten die ik kan beleven samen met de

bewoners en andere medewerkers. Het zijn vooral die kleine onverwachte momenten in de gang

dat we met zen alle eens goed kunnen lachen die energie geven.

Wat doe je als je niet aan het werk bent: hard werken aan de verbouwingen thuis en op tijd en

stond eens iets leuks gaan doen met vrienden

Wat is een verborgen talent van jou dat we nog niet kennen: in een vorig leven werkte ik als een

triple triad artist. Rarara wat is dat? J kom het maar eens vragen.

Wat is jou lievelingseten: Fritten Mmmmmm

Wat is jou lievelingskleur: Blauw en groen

Wat is jou lievelingsdier: Zeehond

Met wat doen we jou een plezier: Een faire verloning voor alle zorgmedewerkers, ik denk aan de

lonen van een profvoetballer.
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Bewonersadviesraad

Verslag

Datum: 04 december 2019

Aanwezigen:

• Neerhof: René Lemmens (F), Anna Bens en Maria Veraert

• Schrieken: Brigitte Helsen (F) (voorzitter), Ludo Helsen, Mariette Thys, Roza Goyvaerts, Jeaninne

Verschueren, Clemence Verhaert, Francine Jacobs, Pierre Janssens, Wieza Lambrechts, Lisa

Geeraerts en Annie Janssens.

• Kapellekesdreef: /

• De Wimpel: André Deroeck (F)

• Ritsendijk: Chris Pelgrims (F) (secretaris)

• Directeur: Dirk Doucet

Verontschuldigd:

• Neerhof: Roger Van Den Broeck

1.Welkom door de voorzitter

• Familieleden (F) en bewoners werden hartelijk ontvangen door de directeur en de voorzitter.

• Het verslag werd overlopen met algemene goedkeuring.

2. Overlopen van vorig verslag:

- Ondertussen genoten de bewoners van Schrieken tijdens het avondmaal van een heerlijke loempia.

De pizza was ook erg in trek, maar iets minder krokant zou hij niet te versmaden zijn. De verwachting

leeft om maandelijks te mogen smullen van zowel de loempia als de pizza!

-Het personenalarm wordt succesvol ervaren door de bewoners die het kunnen hanteren. Het

dwaalsysteem, enerzijds voor bewoners die dolen anderzijds voor hen die de woongroep of het

woonzorgcentrum niet zonder assistentie mogen verlaten, dient nog aangekoppeld te worden wat

voorzien is vanaf volgende maand.

Via een signaal in de polsband (=het personenalarm) sluit de deur zich automatisch en wordt optimale

veiligheid gewaarborgd. Dit maakt het mogelijk om de huidige deurcodes te verwijderen.

Men beoogt hierdoor een ‘open woonzorgcentrum’ met optimale zorg en veiligheid voor elke

bewoner.

-Wat de nieuwbouw betreft zijn er ondertussen reeds heel wat stappen gezet.

Zo werden er reeds boringen gedaan, die bevestigden dat de ondergrond voldoende stabiel is. De

plannen zijn na enkele aanpassingen door iedereen goed bevonden en worden eerdaags aan de

gemeente bezorgd. Na dit akkoord is het wachten op de goedkeuring van de overheid en dan kunnen

de bouwwerken aanvatten. Hopelijk kan dit nog in loop van 2020 en zal na een bouwperiode van

ongeveer 250 werkdagen alles klaar zijn voor een feestelijke opening eind 2021 ten laatste in het jaar

2022!
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-Verschillende bewoners spraken hun spijt uit over het verdwijnen van enkele bomen. De directeur

gaf mee dat deze beslissing werd genomen na raadpleging van een boomexpert. Die stelde vast

dat het merendeel van de bomen ziek was. Omdat aan de rand van het perceel gebouwd wordt,

waardoor de twee gezonde bomen behouden kunnen blijven, kan er tevens voldoende

groenaanplanting voorzien worden.

-Van het standje aan het onthaal wordt regelmatig gebruik gemaakt. Sommige lat/-bewoners

koesteren de hoop om er ook conituur, groenten en fruit te kunnen aankopen.

3.Rondvraag:

- De bewoners van ‘Neerhof’ gaven te kennen zich wat ‘alleen’ te voelen.

Een begrijpelijk gevoel, omdat het voor hen wennen is aan de vernieuwde structuur waardoor

‘Bernum en Heylanden’ samen als één geheel ‘Neerhof’ vormen. Daarom bestaat de kans dat de

teamleden, die er wel altijd zijn, soms buiten hun onmiddellijk gezichtsveld werkzaam zijn.

-Een bewoner formuleerde de wens - met spijt over het vertrek van zr Elly naar het WZC te Heist

0/D Berg op 9 december, die wellicht door velen zal gemist worden om haar zorgende nabijheid

tov medezusters, bewoners en hun familieleden,…, - dat er tijdens de dagelijkse misviering toch ook

nog liedjes gezongen worden!

-Tevens zou men het prettig vinden dat er zoveel mogelijk uitstappen in groep gebeuren… rond het

WZC en ook verder in de buurt.

-Een familielid verwoordde dat zijn moeder pas in deze woongroep vertoeft, na haar verblijf in een

latje. Het is momenteel even aanpassen voor hen beiden. Hij drukte zijn waardering uit voor het

werk dat in het WZC verricht wordt. Wat natuurlijk heel ijn is om te horen! Wij hopen dat beiden er

zich vlug ‘thuis’ voelen.

-Vanuit ’Schrieken’ klonken er uiteenlopende gevoeligheden.

Een bewoner verhaalde het nog steeds moeilijk te hebben om hier te wonen omdat hij zijn

vertrouwde ‘Antwerpse’ vrienden / entourage mist. Hij zegde het liefst alleen te zijn en ervan te

genieten om in de cafetaria, bij weinig volk, in alle rust de krant te lezen met een drankje.

Anderzijds vertelde een bewoonster dat het zeer aangenaam vertoeven is in de woongroep en ze

er deugd aan beleeft om dagelijks in de cafetaria een ‘kriekske’ te drinken, omringd door een

ondertussen vast gezelschap bewoners, met of zonder familie, waarbij ook één van de hier

aanwezige medebewoonster deel uitmaakt, die het instemmend bevestigde.

-Het merendeel van de aanwezigen gaf mee tevreden te zijn in het WZC over de zorg en de

aangeboden activiteiten. Samen met familieleden of vrienden gezellig in de cafetaria kunnen

genieten van een hapje en een drankje is voor elkeen iets waarnaar men uitkijkt.

-Uit bezorgdheid voor de bewoners van ‘Wimpel’ vroeg men om bij voorkeur geen te droge koekjes

te voorzien omdat de bewoners er zich gemakkelijk in verslikken.

-Dat de gezamenlijke wandelingen in de onmiddellijke omgeving als positief worden ervaren werd

nogmaals bevestigd. Het mogen gerust ook meer uitstappen zijn naar bvb Tongerlo of de Merodese

bossen in Westerlo.

-Aangegeven werd dat het voor wandelaars en rolstoelgebruikers heel wat praktischer zou zijn

mocht via de brandweg, door asfaltering een overbrugging over de gracht met het straatje

gemaakt worden.Wat volgens de directeur een terechte bedenking is om het eens met de

gemeente op te nemen.
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-Er werd verduidelijking gevraagd betreffende de menu waarop vermeld staat wanneer wie

wat als dagmenu krijgt -op campus 1 of campus 2-.

De vraag rijst over welke woongroepen het dan precies gaat,

Afgesproken werd om de woongroepen te vermelden ipv de campussen.

-Ook zou men naast cola zero ook graag limonade zero in de cafetaria kunnen drinken.

-Het zonnescherm van een bewoonster wordt door haar als storend ervaren. Door het

automatisch omhoog en omlaag gaan naargelang waar de zon staat, valt het meermaals voor

dat dit niet beantwoordt aan de gewenste hoogte of laagte die zij verkiest.

De directeur geeft dit door aan de hoofdverantwoordelijke van de technische dienst.

-Tevens zouden enkele bewoners het appreciëren dat er in de soep eens lettertjes of

vermicelli zijn…soepvlees mag ook wel!

Naast een gekookt eitje lust men ook graag eens een gebakken omelet bij het ontbijt. De vraag

naar meer gebakken dan gestoomd vlees kwam eveneens naar boven. Zoals reeds eerder

werd meegedeeld, haalden we aan dat het bereiden van voedsel in het WZC dient te

beantwoorden aan de strikte voorwaarden van het voedselagentschap.

-Met nog enkele handige weetjes werd dit gezellig samenzijn afgesloten, na het eten van een

lekker gebak met een kopje kofie of thee.

-Katrien, onze pastoraal medewerkster, zorgde ervoor dat er de voorbije weken een mooie

houten doorstap kapel stond in de voorhof aan de cafetaria. Bewoners, familieleden en

werknemers, kortom iedereen die wenste, kon er kaarsjes branden.

Tijdens de lichtjeswandeling stapten we er één na één met z’n allen doorheen!

Het was weerom een hele tocht doorheen enkele straten van Wiekevorst met ontzettend

mooi verlichte huizen.

Nadien was het gezellig samenzijn in de cafetaria of de woongroep een mooie afsluiter met

een lekkere kop chocolademelk, kofie of thee met een overheerlijke chocolade brownie, door

de kok zelf gemaakt, waarvoor een dikke proiciat, ook aan allen die ons zo verwenden met dit

lekkers.

-Inmiddels zijn de laatste verfraaiingswerken aangevat in woongroep ‘Schrieken’, het

verpleeghoekje is omgetoverd tot een gezellige ontmoetingsplaats voor de bewoners met zeer

comfortabele zetels.

Een bewoner verhaalde hoe zalig relaxen het wel was met de woorden:

“Het zijn zeer goede zetels. Ge kunt er echt heel goed in liggen… maar ik heb wel wat moeite

gehad alvorens hij juist stond, dat was ferm vermoeiend … ik moest nadien echt wat rusten…

en dat was echt zalig!”

Tevens werd een beleeftuin buiten naast ‘Kapellekesdreef’ aangeplant. Hier kunnen mensen

met dementie genieten van de kleuren en de geuren van bloemen en planten.

Hiermee werden de vooropgestelde veranderingswerken die dit jaar werden voorzien voltooid

en komt volgend jaar ‘Neerhof’ aan de beurt.
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4. Besluit

-We mogen stellen dat onze samenkomst op een vertegenwoordiging mocht rekenen van bijna

alle woongroepen, met een speciale vermelding van een uitgebreid gezelschap van ‘Schrieken’.

Waarvoor onze bijzondere dank voor de geleverde inspanningen van de teamcoaches en de

animatoren.

Het was een bewonersadviesraad waarbij heel wat positieve ideeën en verwachtingen aan bod

kwamen in een rustige maar vooral gemoedelijke sfeer.

Tevens een hartelijke ‘merci’ voor de medewerkers van de keuken die ervoor zorgden dat we

konden genieten van een heerlijk gebak met een warme drank.

Graag zien we jullie allemaal terug met zelfs nog meer bewoners van alle woongroepen en

familieleden!

We sluiten af met de wens

“Dat het nieuwe jaar

een geschenk mag zijn

waarin de dagen

één na één ingevuld worden

met aandacht voor het kleine

vertrouwen in wat komt

dankbaarheid

en vooral liefde voor elkaar.”

(Chris 2020)

5. De volgende bewonersadviesraad: Woensdag 4 maart 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
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PASTORAAL

HOEKJE

Een speciale nieuwjaarsbrief…

Lieve mensen,

Bij het begin van het nieuwe jaar, wens Ik jullie:

Een zachte ‘goedemorgen’ als je wakker wordt na een

verkwikkende nacht.

Een ‘Heb je goed geslapen?’ wanneer je ’s morgens verzorgd

wordt.

Een ‘wat heb je graag op je boterham’ bij het ontbijt.

Een krant vol goed nieuws.

De radio waar je vrolijk van wordt.

Zorgverleners waar je naar uitkijkt.

Een middagmaal gekruid met ierheid en zorg.

Een middag die je zinvol kunt invullen.

Bezoek waar je naar uitkijkt.

Een kaartje dat spreekt van ‘we denken aan je’.

Een foto van al je schatten van familie.

Een gesprek dat je deugd doet

en dat je over een moeilijk moment tilt.

Een avond waarin je kunt zeggen: “Het is goed.”

Want zo heb ik het bedoeld-

lees maar op het eerste blad van mijn boek:

“Ik zag met voldoening en ierheid dat het goed was, ja heel

goed”.

Ik weet dat veel van hierboven jullie al ten deel valt.

Maar als iets het afgelopen jaar ontbrak,

hoop ik dat je het dit jaar wel mee-maakt.

Ik wens je een zacht nieuw jaar.

God.
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Drie koningen – of drie wijzen? In het

evangelie van Matteus spreekt de

evangelist van de drie wijzen. Maar in

de loop van de geschiedenis is men

van drie koningen gaan spreken,

omwille van de dure cadeaus die ze

bij hadden: goud, wierook en mirre. In

verschillende landen kregen ze

trouwens verschillende namen. Bij

ons: Caspar, Melchior en Balthasar.

In elk geval verwijzen ze terug naar

verschillende passages uit het Oude

Testament. In een tijd waarin het

Joodse volk gedeporteerd werd,

hielden de profeten niet op hun volk

moed in te spreken.

Driekoningen, driekoningen, geef mij ne nieuwen hoed….

Wie van ons zou vroeger niet langs de deuren gelopen hebben met andere kinderen, met een

ster die echt kon draaien! Sinds de 19de eeuw is driekoningen een echt kinderfeest, dat door de

ontkerkelijking stilaan in de vergeethoek geraakt.

Vóór de 19de eeuw was driekoningen een bedeldag. Net zoals op St-Maarten (11 november) en

nieuwjaar, mochten arme mensen dan langs de deuren gaan. In ruil voor een lied of muziek

kregen ze wat te eten.

De tekst van het bekende driekoningenlied zelf ontstond rond 1745, toen dit gebruik in ’s

Hertogenbosch (Nederland) verboden werd. Als reactie schreven de gedupeerde armen een

spotlied waarin ze om een nieuwe hoed vragen Daarmee verwezen ze naar de gerechtsdienaars

van de stad die op 6 januari een nieuwe hoed kregen (terwijl de armen niets hadden). En het

zinnetje ‘mijn vader heeft het geld op de rooster geteld’ getuigt niet echt van eficiëntie: al het

geld valt door de rooster. Net zoals het zuurverdiende loon vaak door het keelgat verdween.

“Wacht maar, op een dag zullen uit het oosten en het westen koningen en volkeren naar

Jeruzalem optrekken (dat toen verwoest was), om God te aanbidden”. Hoop in bange dagen!

Wist je trouwens dat in de oosterse kerken Kerstmis gevierd wordt op 6 januari? De westerse

kerk heeft het bestaande feest van de Romeinen (Sol Invictus, de onoverwinnelijke zon) en van

de Germanen (Thor) op 25 december ingepikt vanaf de 4de eeuw, om Kerstmis te vieren.
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ACTIVITEITEN

TERUGBLIK

Week van de derde leeftijd

Van maandag 18 november tem vrijdag 22 november vierden wij de week van de derde

leeftijd.

Een week lang werden onze bewoners extra in de watten gelegd, want deze week draait

volledig rond hen.

Zo begonnen we de week met een optreden van Carina en Gunther in onze cafetaria. De

stembanden worden goed gesmeerd en er werd uit volle borst mee gezongen met de

Vlaamse schlagers. De bewoners die graag dansen, konden dit ook naar hartenlust doen.

Iedereen genoot met volle teugen van deze namiddag.
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Woensdag namiddag konden onze bewoners genieten

van echte smoutenbollen , gebakken door een echt

smoutenbollenkraam zoals op de kermis. De geur van

smoutenbollen hing door heel het WZC. Onze

bewoners en familie genoten van de geur en uiteraard

ook van de smoutenbollen uit een echte tipzak.

Op dinsdag was er in de namiddag een pantoffel en

schoenen verkoop door Zapatta Shoes. Onze bewoners

konden zelf kiezen uit verschillende modellen en deze

naar hartenlust passen. Er werd goed gekozen en gepast.

Op woensdag hadden we in de voormiddag een echt

hindernissenparcours gemaakt in het pleintje door het

Kela team. Onze mobiele bewoners konden zo hun

valangsten overwinnen en hun grenzen verleggen door

het nemen van de verschillende hindernissen. Een

uitdaging die de bewoners konden smaken, met volle

overtuiging gingen ze aan de slag. Langs de zijlijn werden

zij aangemoedigd door de andere bewoners.

Vrijdag avond de laatste dag van onze week was het de lichtjeswandeling. Een heuse

wandeling door het dorp met allemaal een lichtje in de hand. De buurtbewoners van de

straten waar we door gingen, hadden ook allemaal hun best gedaan en alles mooi

verlicht. Na de wandeling kon iedereen genieten van een warme chocomelk en een

brownie. Er werd ook een pop-up kapel geplaatst waar onze bewoners een hele week

lang een kaarsje konden gaan laten branden.
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Sfeerbeelden Kersthappening 2019



16

Op donderdag 12 december hebben we op woongroep Neerhof Lej haar 100ste

verjaardag gevierd. We hebben er een heel gezellige namiddag van gemaakt.

Waar Lej en haar familie samen met onze bewoners hebben kunnen genieten

van een resem lekkere hapjes en natuurlijk een lekker stukje biscuit.

Traditiegetrouw komt er op zo een bijzondere dag natuurlijk hoog bezoek. De

Burgemeester van Heist is in naam van de koning een cadeau komen afgeven,

maar hij had ook een mooi cadeau bij van de gemeente Heist. Het is een leuke

namiddag geworden waar veel gelachen is.

Het geheim om 100 te worden is echter niet achterhaald. Maar het lijkt er op dat

het vooral zit in het tevreden zijn met de dingen die je hebt.

Lej Van Hoof 100 jaar

Nieuwe medewerker administratie
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Blik naar de toekomst

JANUARI

13 januari: kleuter turnen om 14 u 't Pleintje

14 januari: hobbyclub om 10u Terfpunt

21 januari: okra, verstelwerken tussen 10 en 14 u

29 januari: wintergedichten om 10u 't Pleintje

31 januari: herdenkingsviering om 10u Trefpunt

31 januari: Nieuwjaarsbal om 14:30u

FEBRUARI

11 februari: hobbyclub 10u Trefpunt

11 februari: 3de leerjaar komt gezelschapsspelen spelen op de woongroepen 14u

17 februari: Radio retro in de voormiddag met kinderen van de lagere school

17 februari: kleuterturnen om 14u 't Pleintje

21 februari: carnavalstoet kleuters en kinderen van de lagere school doorheen het

WZC. Aansluitend het carnavalbal met optreden van Frans en Ivan in het

Trefpunt

28 februari: herdenkingsviering 10u Trefpunt
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VRIJWILLIGERSNIEUWSPERSONEELSNIEUWS

Onze jarigen

JANUARI

3/1 Josepha De Reyck Neerhof

6/1 Ronny Luyten Technische Dienst

7/1 Evy Gijsels Neerhof

10/1 Karen Van den Bosch Nacht

11/1 Annik Verbist Ritsendijk

11/1 Christel Van Orshaegen Onderhoud

15/1 Ellen Van den Bosch Ritsendijk

19/1 Dana Van Egdom Kapellekensdreef

19/1 Crombé Ann Wimpel

22/1 Sarah Geboes LDC

22/2 Karlien Vandendriessche Kiné

24/1 Mireille Mertens Keuken

27/1 Mady Van Essche Nacht

30/1 Wendy Sluyts

FEBRUARI

1/2 Maria Heylen Neerhof

2/2 Florette Corman Keuken

3/2 Floortje Chevrolet Ergo

4/2 Mia Van Gorp Nacht

4/2 Yolande Jacobs Ritsendijk

6/2 Tahnee Torfs Nacht

10/2 Tatjana Tilemans Neerhof

12/2 Maria Vissers Wimpel

13/2 Marc Baeten Keuken

24/2 Davy Leys Keuken

15/2 Tine Engelen De Schrieken

20/2 Ann Michiels Neerhof

26/2 Ann Peeters Administratie

29/2 Christelle Lambrechts Onderhoud
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VRIJWILLIGERSNIEUWS

Onze jarigen

JANUARI:

8/1 Sabine Voeten

13/1 Julia Eeckhout

23/1 Monique Daems

30/1 Willy Van de Kelft

FEBRUARI

1/2 Leo De Ceulaer

5/2 Willy Van Loock

5/2 Diane De Ryck

Gelukkige verjaardag

ASSISTENTIEWONINGEN

Onze jarigen

JANUARI

4/1 Jos Vleugels 87 jaar

13/1 Julia Eeckhout 87 jaar

20/1 Maurice Wuyts 79 jaar30/1 Antonie Sluyts

89 jaar

FEBRUARI

4/2 Jan Laenen 94 jaar

23/2 Tin Verreydt 78 jaar
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Gebruikersraad Ter Wieke 2 december 2019

-Het verslag van de vorige gebruikersraad werd overlopen en goedgekeurd. Er is een rolstoel

voorzien maar deze stond vorige week in het WZC ipv in de assistentiewoningen. Er zal een

blad aangehangen worden met vermelding gelieve deze rolstoel steeds terug te plaatsen aan

de ingang van de assistentiewoningen”.

- De breugelnamiddag op 21 oktober was een gezellige namiddag en zeker voor herhaling

vatbaar.

-Elke bewoner heeft een nieuw telefoontoestel gekregen waarin je drie nummers kan laten

programmeren. Als je hiervan gebruik wilt maken dan moet je dit doorgeven aan Mieke,

Conny of Christel. Van de aanwezige bewoners op de woonraad is dit al gebeurd. Twee

bewoners wensen een verlengdraad voor hun alarmbel op de slaapkamer zodat ze er

makkelijker gebruik van kunnen maken.

-Elke latbewoner heeft een brief ontvangen in verband met de aanpassing van de dagprijs

vanaf 1 januari 2020. De dagprijs zal 25,80 euro worden.

-Op maandag 16 december zal het eindejaarsfeest doorgaan in de living van de lats. De

uitnodiging volgt nog. Er was een vraag om ook eens vis op menu te plaatsen. We nemen

deze suggestie mee voor ons lentefeest in het voorjaar van 2020.

-In januari zal Mieke de formulieren ‘ verklaring van de huisarts ‘ uitdelen. Deze moeten

jaarlijks ingevuld worden. Het eerste formulier moet door je huisarts ingevuld worden en het

tweede formulier mag ook ingevuld worden door je thuisverpleging. De ingevulde formulieren

mag je aan Conny of Christel bezorgen.

-Gelieve na het gebruik van de droogkast de ilters steeds te reinigen! Gelieve dit ook te

melden als bv. je gezinshelpster of je familie hiervan gebruik maakt.

-Het is toegelaten dat men langs de ingang van de assistentiewoningen komt als men een

cursus volgt die doorgaat in de living van de assistentiewoningen.

-Gelieve te melden aan je bezoek / familie om hun hond niet zonder begeleiding in de

gangen te laten rondlopen. Bewoners schrikken als ze een hond tegenkomen en er is

niemand in de buurt. En er is reeds tweemaal “een plasje” gevonden in de gangen. Gelieve

steeds in de nabijheid te zijn en indien je hond zijn / haar behoefte doet, dit dan ook op te

kuisen. Alvast bedankt om dit te respecteren.

-Er staan drie oude nummerplaten op een gereserveerde parking. Bij deze nummerplaten

behoort geen auto meer en zullen door TD verwijderd worden. Er kwam een suggestie om

dan van deze parkeerplaatsen er ééntje weg te nemen zodat de andere verbreed kunnen

worden. Op deze manier heb je meer ruimte om in / uit te stappen. Mieke zal dit met de

directie bespreken.

De vergadering werd afgesloten met een traktatie van pralines, lekker gebak en een kop

kofie.

Er waren 19 personen aanwezig.
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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

Prei

Kenmerken

Prei behoort tot de lookfamilie en is een bladgewas (warmoes, postelein, wit- en groenlof, sla…).

Van prei eten we voornamelijk de witte, dikke schacht. Die bestaat uit de dicht opeengepakte,

saprijke ondereinden van de bladeren.

Om die wit en extra mals te krijgen, worden ze ondergronds geteeld. Ook het groene deel van de

bladeren en zelfs de wortels komen voor consumptie in aanmerking. De worteltjes zijn wel niet

altijd in even goede staat (soms uitgedroogd, aangetast, weggerot), ook het bovenste preigroen

kan dradig, taai en bitter worden als hij al wat ouder is. Dan snijd je best een deel ervan weg.

Natuurlijk snijd je wel eerst de worteltjes los van de schacht om ze te kunnen gebruiken. Enkel

op die manier kan je de aarde in de schacht goed verwijderen. De worteltjes zijn rauw heel lekker

als pikante touch bij een slaatje of in een vinaigrette, maar kunnen ook gefrituurd worden wat

vooral heel lekker is in een tempurabeslagje. Prei smaakt ijner dan ui en heeft een typisch pittig

aroma.

Beschikbaarheid

Prei kan het hele jaar door worden gezaaid. We onderscheiden hierbij verschillende teeltwijzen.

Preirassen deelt men in twee groepen in: de zogenaamde vroege rassen of herfstrassen (zomer-

en herfstprei) en de winterrassen.

Winterprei is dikker en steviger en kleurt grijsgroen tot blauwgroen. Zomer- en herfstprei

hebben een lange, dunne schacht met geelgroen blad met een ijne structuur. Deze preisoorten

zijn minder lang houdbaar dan winterprei.
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foto preisoep

Hoe bewaren?

Vroege prei kun je enkele dagen op een koele plaats bewaren. Winterprei kun je

normaal ter plaatse bewaren. De rassen verschillen nogal in winterhardheid. Prei wordt

ook in groeven bewaard. Een groeve is een kuil waarin je de geoogste prei schuin

achterover legt. Tussen de lagen prei komt telkens wat grond. Bij strenge vorst kan je

de groeve een tijdje afdekken met plastic. Zo kun je er altijd aan, ook al is de grond

steenhard.

Gekochte prei is vijf dagen in de koelkast te bewaren (0 tot 6° Celsius), bij voorkeur

ingepakt om te vermijden dat de stengels uitdrogen en hun aroma verliezen.

Ongewassen (winter)prei kan op een koele en vochtige plaats één à drie maanden

worden bewaard. Kant-en-klaar gesneden prei moet je niet langer dan een dag in de

koelkast bewaren. Prei kun je ook geblancheerd invriezen. De groente hoeft niet

ontdooid te worden om ze te bereiden.

Rijk aan...

Prei bevat vrij aanzienlijke hoeveelheden kalium, calcium, caroteen, vitamine C en net

als look, zwavelverbindingen die verantwoordelijk zijn voor de wat scherpe smaak.

Prei in de keuken

Als groente worden de schacht en bladeren gegeten. Prei wordt meestal gekookt of

gestoofd maar jonge prei kan ook rauw worden gegeten. Prei kun je verwerken in soep,

stoofpotjes en ovenschotels. Of je kunt prei kort stoven of koken. Zorg ervoor dat de

stukjes ongeveer dezelfde grootte hebben zodat ze gelijkmatig gaar worden.

Prei moet grondig gewassen worden omdat er meestal zand tussen de bladeren zit.

Daarvoor snijd je de wortel onderaan de witte schacht volledig weg. Van de groene

bladeren verwijder je alleen het buitenste blad en de verdroogde bladpunten. De

meeste vitaminen zitten immers in het groene bladgedeelte. Snijd vervolgens de prei

van onderaf in de volle lengte doormidden. Spoel de helften schoon onder stromend

water. Laat de groente uitlekken en versnijd in stukken.

Prei houdt ook gedroogd haar aromatische smaak en kleur en kan als specerij worden

gebruikt.
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Ananas

De ananas is een tropische plant, oorspronkelijk afkomstig uit Brazilië, Bolivia en Paraguay.

De plant behoort tot het geslacht Ananas uit de bromeliafamilie.

Ananas is een woord uit het Tupi, de taal van de Tupi-indianen, en betekent uitmuntende

vrucht.
De Spanjaarden noemden de vrucht piña, naar de dennenappel (cono de pino). Een

ander soort ananas is abacaxi (een ananas met een doorn in de bladeren).

De ananas is een grote samengestelde schijnvrucht. Binnenin zit de verdikte, vlezige,

vezelige bloeistengel. Het vruchtvlees ligt hier omheen en bestaat uit meerdere met elkaar

vergroeide bessen en met de onderste delen van de schutbladen. Het buitenste gedeelte

van de ananas bestaat uit de kelk-, de bloemkroonbladen, het bovenste gedeelte van het

vruchtbeginsel en de bruine, vliezige toppen van de schutbladen. Hij kan wel 30 cm lang

en meer dan 4 kg zwaar worden, heeft bovenop een rozet van bladeren en is cilindrisch

tot kegelvormig. De kleur van de schil is groenachtig tot bruinachtig, het vruchtvlees is

lichtgeel tot geel en de smaak is zoet tot zoetzuur. De grootte, de vorm, de smaak en de

kleur zijn zeer verschillend afhankelijk van de variëteit.

De ananas is rijk aan vitaminen, zoals bètacaroteen en vitamine E, en aan mineralen, zoals

kalium, magnesium, fosfor, ijzer, koper, mangaan, zink en jodium.

Vanwege de vruchten werd de ananasplant door de mens al snel ook op andere plaatsen

aangeplant. Ten tijde van Christoffel Columbus groeide de plant in heel Zuid- en Midden-

Amerika en in het Caraïbisch gebied. De Spanjaarden introduceerden de ananas op de

Filipijnen, Hawaï en Guam. In Europa werd de vrucht in 1720 voor het eerst met succes

gekweekt in broeikassen. De ananas werd zo populair als een exotische vrucht dat het

beeld van de ananas snel werd ingepast in de Europese kunst en beeldhouwkunst.

De wereldproductie wordt nu gedomineerd door Zuidoost-Azië, met name Thailand en de

Filipijnen.

De natuurlijke (of meest voorkomende) bestuiver van de ananas is de kolibrie. Door

bestuiving ontstaan zaden, maar omdat de aanwezigheid van zaden een negatief effect

heeft op de kwaliteit van het fruit, is op Hawaï, waar ananas op grote schaal wordt

gekweekt, de invoer van kolibries verboden. Zoals bij alle bromelia's kan de bloei van de

ananas kunstmatig worden opgewekt door middel van etheen. Het vroeg oogsten van de

hoofdvrucht zorgt voor een tweede oogst van kleinere vruchten. Na te zijn geoogst rijpt de

ananas niet meer. Daarom wordt het vruchtvlees vaak ingeblikt.
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Tekenen dat een ananas rijp is:

• Middelste bladeren bovenop makkelijk los te trekken.

• Sterke ananasgeur (ethylacetaat).

• Stevig, veerkrachtig vruchtvlees.

• De ananas heeft glanzende "ogen".

Een tijdens het schoonmaken van de ananas verwijderde bovenkant kan opnieuw in de

bodem worden geplant. Op dezelfde wijze waarop een aardappel of ui uit een uitsnede

groeit, zal dan een nieuwe plant groeien.

Bromelaïne

De ananas bevat ook een groep sulfhydryl bevattende enzymen, bromelaïne, met als

belangrijkste fractie een groep eiwitsplitsende enzymen (proteasen). Hoewel proteasen

de belangrijkste component zijn, zijn ook niet-proteolitische enzymen als escherase,

peroxidase en fosfatase belangrijk voor de werking van bromelaïne. Escherase speelt

bijvoorbeeld een belangrijke rol in de werking van bromelaïne op de huid. Bromelaïne

wordt sinds de jaren vijftig van de 20e eeuw medicinaal ingezet. Het beïnvloedt

ontsteking, immuuncellen, celsignalisatie en de bloedstolling en wordt om deze redenen

onder meer ingezet bij wondgenezing, als ontstekingsremmer en als pijnstiller.

Culinair worden bromelaïne-enzymen gebruikt voor het malser maken van vlees. Het

toevoegen van verse ananas aan voedsel zal afbraak van eiwitten veroorzaken, waardoor

de textuur en smaak verandert. In gerechten met gelatine zal verse ananas de gelatine

afbreken waardoor het geen gel meer kan vormen. Ananas uit blik heeft dit effect niet,

aangezien bij het inblikken de ananas verhit wordt, waardoor de eiwit-afbrekende

enzymen denatureren. Het eiwitsplitsende effect kan na een zware maaltijd benut

worden door verse ananas te consumeren.

Bromelaïne is aanwezig in alle delen van de plant, de hoogste concentraties worden in de

steel aangetroffen.
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......op een koude, winterse zaterdagmorgen.....

Zaterdagochtend, halfzeven, een wielerfanaat ontwaakt, glipt stilletjes

uit bed om z'n vrouw niet te wekken en verdwijnt in alle stilte in de

badkamer.

Eenmaal in zijn rennersoutit, gaat hij op z'n tenen naar de garage om

de banden van zijn iets op te pompen.

Bij het openen van de garagepoort slaat de ijskoude sneeuwregen hem in

het gezicht.

Alhoewel hij al erger meegemaakt heeft, besluit hij toch maar eerst naar

het weerbericht te luisteren op de radio.

De weersvoorspelling is dramatisch: sneeuw, ijzel, hagel, stormwind...

Uiteindelijk besluit hij maar terug te gaan slapen.

Hij kleedt zich uit en, terug in bed, kruipt hij dicht tegen z'n vrouw

haar rug aan en luistert: "Het is verschrikkelijk slecht weer!"

Waarop z'n vrouw, half-slapend, antwoordt: "Kan je geloven dat mijn man

daarin gaat ietsen!"

Twee leeuwen lopen door de woestijn. Zegt de ene leeuw tegen de andere: 'Pff, wat is het

warm hier!' Zegt de andere leeuw: 'Doe je dikke vacht dan even uit!'

Een inbreker schijnt in het holst van de nacht met zijn zaklamp langs de muren van het

huis waar hij heeft ingebroken. Het licht schijnt op de dvd- recorder op het tv-meubel. De

inbreker loopt ernaartoe en begint de snoeren uit het apparaat te trekken. Net als hij de

recorder in zijn jutezak wil doen, hoort hij een schelle stem roepen: ‘Pas op! Donald Duck

en Mickey Mouse letten op je.’ De inbreker schrikt zich rot, schakelt zijn zaklamp uit en

wacht in het donker op wat er komen gaat. Na tien minuten doodse stilte schakelt hij de

zaklamp weer aan en schijnt de kamer rond. De lichtstraal blijft stilstaan bij de peperdure

stereo-installatie. De inbreker sluipt ernaartoe en begint ook hier de snoeren los te

maken. Net als hij bijna klaar is, klinkt weer dezelfde schelle stem, maar nu nog veel

harder: ‘Pas op! Donald Duck en Mickey Mouse letten op je.’ De inbreker schijnt direct met

zijn zaklamp naar de plek waar hij denkt dat de stem vandaan komt en ziet tot zijn

opluchting een papegaai in een kooi zitten. ‘Zei jij dat, papegaai?’ vraagt de inbreker. ‘Ja’,

zegt de papegaai. ‘Dat was ik, ik heet Boze wolf.’ Zegt de inbreker: ‘Welke idioot noemt zijn

papegaai nou Boze wolf?’ Antwoordt de papegaai: ‘Waarschijnlijk dezelfde idioot die zijn

rottweilers Donald Duck en Mickey Mouse noemt.’

LEUKJES



Verantwoordelijke uitgever:

Dirk Doucet

Directeur WZC Sint-Jozef

Sint-Jozefstraat 15

Wiekevorst

OPENINGSUREN:

Cafetaria:

• doorlopend

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

Kapsalon:

• dinsdag ganse dag

• woensdagvoormiddag

• donderdag ganse dag

• vrijdag ganse dag


