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VOORWOORD

Beste bewoner,
Beste familie,
De warme (soms te warme ) zomerdagen zijn voorbij en de broodnodige regen maakt het
gras terug groen, de dagen beginnen et korten en de kinderen vinden terug hun weg naar de
schoolpoorten. De herfst is dus in het land. Een periode dat de natuur tot rust komt om in
de lente opnieuw met volle kracht tevoorschijn te komen. De seizoenen, de golven van het
leven.
Maar ook in organisaties zie je die golven. Periodes van groei en bloei worden afgewisseld
met rustigere periodes.
Ook ons huis zit in zo een bloeiperiode. De sfeer is zeer goed en mensen wonen en werken
er graag. Als één van de weinige zorgorganisaties in Vlaanderen hebben we geen tekorten
aan personeel en ontwikkelen we nieuwe projecten om de zorg en ondersteuning nog te
verbeteren. Ook hebben we nieuwe collega’s aangeworven in functie van de opening van het
Buurtzorghuis.
Dat Buurtzorghuis opent op 1 januari zijn deuren.
Tevens kijken we uit naar de Kerstmarkt en de Kerstfeesten. We hopen van harte op een
“gewone” Kerstperiode waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en ongedwongen kunnen
feesten.
Want ook dat geeft de nodige kracht en energie om ook het volgende jaar opnieuw het beste
van onszelf te geven.
We wensen u veel leesgenot in dit herfstnummer.
Dirk Doucet
Directeur
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BEWONERS
NIEUWS

Onze jarigen

Oktober
02/10 Margriet Bruynseels De Schrieken 84 jaar
05/10 Lucienne Geerinckx Kapellekensdreef 76 jaar
09/10 Herman Quadens Wimpel 79 jaar
13/10 Elza Helsen De Schrieken 93 jaar
14/10 José Verboven Neerhof 82 jaar
17/10 Louis Meys Neerhof 84 jaar
18/10 Simonne Aerts Wimpel 87 jaar
22/10 Jacqueline De Winter Neerhof 75 jaar
24/10 Bloemen Anna Kapellekensdreef 86 jaar
26/10 Julia Baeten Neerhof 88 jaar
29/10 Maria Moris De Schrieken 79 jaar
November
01/11 Jos Eyckmans De Schrieken 87 jaar
07/11 Roza Chauvin Kapellekensdreef 89 jaar
07/11 Maria Vandeperre Kapellekensdreef 84 jaar
07/11 Martha Vervoort Wimpel 75 jaar
09/11 Gusta Van Dessel Wimpel 95 jaar
15/11 Angèle Van Looy ritsendijk 82 jaar
19/11 Mathil Van Genechten Bloemenhof 88 jaar
19/11 Rist Moons Kapellekensdreef 91 jaar
21/11 Denise Georis Kapellekensdreef 81 jaar
22/11 José Van de Ven Kapellekensdreef 91 jaar
23/11 Francine Verswijvel Wimpel 86 jaar
25/11 Mit Vervoort Kapellekensdreef 95 jaar
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Nieuwe
bewoners
01/07 Lucienne Geerinckx Kapellekensdreef kamer 36
13/07 Frieda Linsen Wimpel kamer 147
18/07 Antoinette Manet De Schrieken kamer 81
27/07 Charline Lambrechts De Schrieken kamer 8
29/07 Suzanne Nys Neerhof kamer 122
04/08 Rita Verheyden Wimpel kamer 128
30/08 Renée Peeters De Schrieken kamer 1
31/08 Anna Vanoverberghe Wimpel kamer 135
06/09 Maria Moris De Schrieken kamer 20
19/09 Frans De Ceulaer Neerhof kamer 101

Overleden
bewoners

22/07 Lei Van Hoof Neerhof
29/07 Jeanne Vleugels De Schrieken
01/08 Rosa Lenchant Wimpel
21/08 Louisa Gilis Kapellekensdreef
26/08 Julia Eeckhout Wimpel
31/08 Hortence Grusenmeyer De
Schrieken
07/09 José Janssens Neerhof
09/09 Mina De Preter De Schrieken
21/09 Madeleine Peeters De Schrieken
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PASTORAAL
HOEKJE

Oktober

November
We hebben het wel eens moeilijk met de triestheid van november; we herdenken de doden,
het wordt buiten merkbaar vroeger donker, bomen laten hun veelkleurige bladeren vallen,
de natuur sterft af, …
Mensen zijn wel eens bang voor deze tijd, want de sombere sfeer van het seizoen kan ook je
ziel raken. Het wordt dan niet alleen ’s avonds eerder donker, de duisternis komt ook in je
hart.
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Daarom willen we deze maand extra “licht” brengen rondom ons woonzorgcentrum. We
kijken niet alleen uit naar de “lichtjeswandeling”, maar ook de “pop-up-kaarsenkapel” zal
reeds voor de derde keer bij ons te gast zijn.
Deze kapel reist al enkele jaren rond in Bisdom Antwerpen en wordt telkens op een
bijzondere plek neergezet. Zoveel mensen hebben, op zoveel verschillende plaatsen,
reeds een kaarsje gebrand in deze kapel.
En dat willen wij ook doen; kaarsjes branden en licht brengen, als teken van hoop en
troost in een donkere tijd.
In plaats van ons te onderwerpen aan de sfeer van het zonlicht dat steeds zwakker
wordt, maken we ruimte voor licht dat ons hart verwarmt en elke duisternis overwint.

Even praktisch:
• De pop-up-kaarsenkapel zal van 13 tot 26 november aan inkom 2 staan
• Kaarsen zullen verkrijgbaar zijn in de cafetaria
• De lichtjeswandeling voor (lat-)bewoners, familie en medewerkers vindt plaats op
vrijdag 18 november.
Verdere info en mogelijkheid tot inschrijving volgt later.
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IN DE KIJKER

Bewoner in de kijker
Naam: Gusta Van Orshaegen
Leeftijd: 88 jaar
Op welke woongroep woon jij: De Schrieken
Hoe lang woon je hier al: Bijna 2 jaar
Wat vind je zo leuk aan hier te wonen: Iedereen is vriendelijk en als ik iets vraag dan doen
ze dit voor mij
Hoe breng jij je dag door: Ik neem aan alle activiteiten deel en ga graag wandelen met mijn
familie
Wat is een verborgen talent van je dat we nog niet kennen: Ik heb de doopkleedjes van de
kindjes zelf gemaakt en ook trouwkledij voor mijn familie
Wat is je lievelingseten: Ik kom uit een groot gezin en ben gewoon om gewone kost te eten
Wat is je lievelingskleur: Ik ben al wat ouder dus ik draag geen felle kleuren.
Wat is je lievelingsdier: Paard. Ik heb altijd paarden gehad
Met wat doen we je een plezier: Bezoek van m’n kinderen en kleinkinderen en die zie ik
gelukkig veel! Ik ben gelukkig en heb niks tekort.
Medewerker in de kijker
Naam: Mieke Lorein
Leeftijd: 29
Wat doe je in ons huis: Begeleider wonen en leven
Op welke woongroep: De Schrieken en Bloemenhof
Hoe lang werk je hier al: van oktober 2018 dus 4 jaar
Wat vind je zo leuk aan hier te werken: Ik mag heel veel leuke dingen doen met de
bewoners. De dankbaarheid die je daarvoor krijgt is geweldig. Samenwerken met mijn naaste
collega’s is ijn!
Wat doe je als je niet aan het werk bent: Mijn huishouden, met de kinderen bezig zijn en
lopen
Wat is een verborgen talent van jou dat we nog niet kennen: Ik naai graag kleren voor
mijn kinderen
Wat is je lievelingseten: frietjes van de frituur
Wat is je lievelingskleur: kakigroen, roestbruin en zwart
Wat is je lievelingsdier: een witte pauw
Met wat doen we je een plezier: Kofie! Of beter gezegd: een Latté Machiato!
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ACTIVITEITEN

De Schrieken
Madeleine 101 jaar !
In augustus vierden we de verjaardag van Madeleine
Peters. Zij werd 101. De hele dag kreeg ze bezoek. Van
haar zoon en familie, maar ook de schepenen van
Heist kwam langs. Zij hadden een brief en een
fruitmand bij uit naam van de koning en koningin.
Madeleine genoot en straalde de hele dag!
+ 21 september

Vakantieuitstap naar de abdij van Tongerlo
Aan het einde van de zomervakantie was het de beurt aan de bewoners van woongroep De
Schrieken om op uitstap te gaan. Dit jaar kozen we ervoor om samen naar de abdij van
Tongerlo te gaan. We wandelden eerst het recent aangelegde Witherenpad, waar de konden
genieten van de mooie natuur. Eenmaal terug aan de abdij, konden we via de tuin van de
Norbertijnen de prachtige kerk binnengaan. We werden er als vanzelf stil van. We brandden
een kaarsje en lieten de rust over ons komen.
En na de wandeling en het bezoek aan de abdij, was het tijd voor eens iets lekkers. we staken
de straat over en zetten on in de tuin van Torenhof aan de bankjes. Iedereen koos iets lekkers
van de kaart, een ijsje, een wafel of een pannenkoek, we hielden on niet in!
Voldaan keerden we terug naar huis, we zien alvast uit naar een volgende uitstap.!
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Wimpel
De zomermaanden stonden vol gepland met leuke, gezellige, ontspannende, lekkere, …
activiteiten op woongroep Wimpel. Voorbeelden hiervan zijn: een uitstap naar de Averegten,
wandelingen, voetbadjes, smullen van ijsjes/smoutebollen/taart, puppy’s en konijnen
knuffelen, … Hier hebben we natuurlijk mooie beelden van:
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Genieten van het zonnetje
We hebben de voorbije maand heel mooi zomers weer gehad. En als het zonnetje schijnt
gaan we graag wandelen. Ook een ritje met de duoiets is op Ritsendijk populair. In de
ochtend was de temperatuur nog aangenaam om buiten te vertoeven. Daar hebben we
dan ook goed gebruik van gemaakt.

Kapellekensdreef
Met zo een warme zomer als dit jaar mogen de ijsjes
niet ontbreken, Onze bewoners sneden zorgvuldig de
lekkere aardbeien. En smullen maar met dit warme
weer.

Op maandagmorgen een marktje mag er niet aan
ontbreken op deze laatste zomerdagen. Met ons
winkellijstje in de hand vertrokken we. Er werd genoten
van een terrasje met een lekkere kopje kofie.
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In augustus stond onze laatste vakantie uitstap naar het
wandelbos ‘’de averegten’’ gepland.
Het weer zat goed mee dus was het aangenaam
wandelen voor de bewoners van kapellekensdreef. We
sloten onze wandeling af met een overheerlijk ijsje of
lekkere pannenkoeken. Voor ons was de zomer al zeker
geslaagd!

Op 20 juli huwden Sanne en Diederick,
kleindochter van Rist Moons van
Kapellekensdreef.
Ook de ‘’va’’ mocht niet op het feest
ontbreken. Hij trok zijn beste kostuum aan
en genoot met volle teugen van het feest.

Met zomers als deze stonden onze
bewoners al snel klaar voor een
wandelingetje. Gewapend met onze
strohoed, die nu echt wel van pas kwam
trokken ze erop uit. Geluk zit in de kleine
dingen, even een bezoekje aan de kerk
bracht al snel een glimlach.
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Ritsendijk
Zelf lekkere frietjes snijden.
Op Ritsendijk hadden we het idee om zelf eens
frietjes
te
snijden.
We
bestelden
5kg
frietaardappelen in de keuken en we gingen
enthousiast aan de slag. Onze bewoners vormden
een gezellig groepje en tijdens het ‘werken’ werden
er herinneringen opgehaald en praatten ze over hun
kookkunsten. Verrassend snel waren onze
aardappelen frietjes geworden en konden we
beginnen voorbakken. Vervolgens gingen onze
voorgebakken frietjes naar de keuken, waar ze om
12u werden afgebakken om samen met mosseltjes
te worden geserveerd. “Voor herhaling vatbaar”
klonk het! Als dat geen feestmaaltijd is!

Uitstap naar de Averegten.
Met enkele bewoners en familieleden maakten we een gezellig uitstapje naar de Averegten.
De weergoden waren ons goed gezind. We maakte een kleine wandeling van ongeveer 3
km. Nadien gingen we onze dorst lessen in het boshuis. De bewoners mochten ook een
dessert kiezen vanop de kaart. Dat was lekker smullen! Het was een leuke dag waar ze nog
lang van nagenoten.
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Uitstap naar de Averegten.
Met enkele bewoners en familieleden maakten we een gezellig uitstapje naar de
Averegten. De weergoden waren ons goed gezind. We maakte een kleine wandeling van
ongeveer 3 km. Nadien gingen we onze dorst lessen in het boshuis. De bewoners mochten
ook een dessert kiezen vanop de kaart. Dat was lekker smullen! Het was een leuke dag waar
ze nog lang van nagenoten.

Verwennamiddag.
Dat onze bewoners hier goed worden verzorgd, daar
twijfelt niemand aan. Iedere dag doet ons personeel
zijn uiterste best om het beste van zichzelf te geven
om kwaliteitsvolle zorg te verlenen. De begeleider
wonen en leven en ergotherapeut van Ritsendijk
wilde hier nog een extraatje aan toevoegen en
organiseerden op de woongroep een wellness
namiddag. De hand- en hoofdmassages en
gezichtsmaskers vielen in de smaak! Op de
achtergrond klonk relaxerende muziek en die
combinatie zorgde voor zo een ontspannend effect dat
enkele bewoners maar nauwelijks wakker konden
blijven. Dat was een geslaagde namiddag, denken wij
dan!
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Witteke en Vlekkie
Ritsendijk heeft er twee nieuwe bewoonsters bij: Witteke en Vlekkie. Twee vrouwelijke
konijntjes die onze woongroep mee opvrolijken. Witteke was een konijntje uit een nestje
van Kelly, een meedewerkster. Omdat Witteke alleen was, en konijntjes graag in groep
leven, gingen we op zoek naar een vriendinnetje. Tijdens onze zoektocht kwamen we
Vlekkie tegen. Een lieve voedster die ook een nieuwe thuis zocht. Het grote hok werd in
twee verdeeld door een gaas. Zo hadden ze ieder een eigen plekje en konden de twee
konijntjes aan elkaar wennen. Maar al snel leek de gaas overbodig, zochten ze elkaar vaak
op en werden de twee beste vriendinnetjes. Vaak spelen ze samen en rennen ze achter
elkaar aan. Dat is plezierig om te zien. Onze bewoners gaan ze vaak bezoeken en helpen
met de verzorging.

Neerhof

Op woongroep Neerhof begonnen we de zomer
met een optreden van Sandra en Friends! Waar
we konden genieten van goede muziek en een
lekkere ijskreem. Op 14 juli zijn we op uitstap
geweest naar de Lentehei. We gingen langs bij
de verschillende diertjes en genoten vooral van
het goede weer!!
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Op 27 juli zijn we met een aantal bewoners op
café geweest naar het Prinsenhof. Gezellig
samen iets drinken met een hapje erbij. Ook dit
keer hadden we geluk met het weer en konden
we op het terras zitten en genieten van de zon.

Verder genoten we nog van een
vakantiebrunch en sloten we de vakantie af
met een lekkere picknick op ons terras.
Gezellig samenzijn met een drankje erbij!
Meer moet dat niet zijn!

Onze jaarlijkse wandelnamiddagen zitten er
weer op. We willen graag alle vrijwilligers,
familie en vrienden bedanken die samen met
onze bewoners zijn komen wandelen!
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Bloemenhof
Vakantieuitstap naar Planckendael
Met de start van de zomervakantie, gingen
enkele bewoners van woongroep Bloemenhof
op uitstap. Op voorhand hadden zij mee mogen
kiezen waar ze graag nog eens naar toe wilden
gaan en zo kwamen we uit op ‘den dierentuin’.
We laadden de bus in en samen met enkele
familieleden reden we naar Planckendael.
Daar hadden we een prachtige dag, we
wandelden met onder een stralend blauwe
hemel en zagen vele diertjes. We zouden zelfs
durven zeggen dat sommige dieren wel heel
actief waren, op de momenten dat wij
passeerden. We hebben goed gelachen, het was
een heerlijke dag!
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De maand september werd sportief gestart.
Zo konden de bewoners elke donderdagnamiddag deelnemen aan het bocciatornooi. Op
donderdagnamiddag 6 oktober wordt de inale gespeeld en komen we te weten welke
woongroep de “beste” bocciaspelers heeft.

Vrijdagvoormiddag kunnen de bewoners een uurtje gaan turnen met “Fit in je vel”. Hier
worden er allerlei oefeningen met de kiné’s en ergo’s gedaan om de spieren te
onderhouden en te versterken. Door deze oefeningen te doen, hopen we hun
zelfredzaamheid zo goed mogelijk te behouden en hun valrisico te verminderen. Op het
einde krijgen de bewoners nog een lekker proteïnerijk drankje of hapje.
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Onze jarigen
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WIST JE DAT...

•
•
•
•

We op 10 december (opnieuw) een kerstmarkt organiseren
Onze dagverzorging uitbreidt van 4 dagen in november en 5 dagen in december
Onze cafetaria elke namiddag verzorgd wordt door vrijwilligers? Dikke DANK U WEL
De wandel- fotozoektocht een groot succes werd; al de deelnemers hebben een mooie
prijs gekregen. Dankzij de steun van onze lokale handelaars.
• Er een heuse babyboom plaatsvond op onze administratie. Rita en Ann werden met 1
dag verschil beiden OMA.

PERSONEELSNIEUWS

Onze jarigen

Oktober
01 Lies Engelen Kapellekensdreef
01 Mayiwu Kwete Wimpel
01 Yasmine Fobelets Keuken
02 Soie Van Rompaey Neerhof
03 Chelsy Ceulemans De
Schrieken
05 Katrijn Franken
Kapellekensdreef
05 Anneleen Willems Ritsendijk
06 Carla Van Reet Kiné
08 Christel Verwerft Nacht
09 Jeanine Willems Onderhoud
12 Shana Buelens
Kapellekensdreef
17 Heidi Peeters Onderhoud
17 Karen Geboes Ritsendijk
18 Mieke Huygens Buurtzorg
20

20 Christiane Va Noten Nacht
20 Wendy Verwimp Ritsendijk
21 Rudi Verlinden Onderhoud
26/10 Vanessa Serneels Nacht
29 Peggy Michiels
Kapellekensdreef
31 Emily Verbeeck Neerhof
November
11 Sophie De Ceulaer De Schrieken
16 Jeanne Makenga
Kapellekensdreef
19 Bampenda Bahati
Kapellekensdreef
20 Corien Vanclooster Nacht
20 Cindy De Roover Neerhof
20 Mieke Lorein De Schrieken
28 Lara Eggers De Schrieken
30 Heidi De Reyck Keuken
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22

23

24

25
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ASSISTENTIEWONINGEN

Onze jarigen

November
06/11 Celine Van de Peer 79 jaar
16/11 Benoit Van der Linden 88 jaar
20/11 Karel Swolfs 86 jaar

Vakantieontbijt GAW
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Naar jaarlijkse gewoonte konden onze bewoners van de assistentiewoningen “Ter Wieke”
de benen onder tafel schuiven voor het vakantieontbijt. De tafels waren leurig ingedekt,
de kofiepotten stonden op de tafel, de geur van spek en eieren deed allen
watertanden. Onze collega’s Conny, Mieke, Sarah en Karlien stonden aan het buffet om
iedereen van al dat lekkers te voorzien. Gelukkig mochten ze nadien gezellig mee aan
schuiven. Het bewijs dat het lekker en gezellig was ligt vastgelegd op de beelden!
Hmmmm wat was het lekker en gezellig, de foto’s spreken voor zich.
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