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VOORWOORD

Beste lezer,

Buiten wordt het koud en kil, maar in ons huis wordt het warmer dan ooit. Niet zozeer dat

onze temperatuurregelaar te hoog staat ingesteld, want ook wij zorgen ervoor dat er geen

overtollig energieverbruik is. Neen, het is de menselijke warmte van alle mensen die naar

onze Kerstactiviteiten zullen komen. Zowel het Kerstfeest als onze Kerstmarkt kan dit jaar

opnieuw in al zijn glorie doorgaan. Bewoners, vrijwilligers en collega’s kijken er naar uit om

elkaar en u daar te mogen ontmoeten. Ook u bent van harte welkom!

Maar niet enkel familieleden en vrienden van bewoners komen op bezoek. We hebben de

afgelopen maanden ook tweemaal inspectie op bezoek gehad. Eénmaal een kwaliteitsinspectie

en éénmaal een controle of we correct de zorgzwaarte inschatten. En tweemaal zijn we met

vlag en wimpel geslaagd met weinig of geen opmerkingen. Een dikke proiciat aan alle

medewerkers. Want het is in de eerste plaats hun verdienste. Het doet deugd om dit goed

rapport te krijgen. Het bevestigt het positieve geluid dat we in ons huis horen. En dit heeft

niet enkel zijn weerslag op bewoners en hun familie, maar ook op personeel. Als één van de

weinige huizen in Vlaanderen hebben we geen personeelstekorten.

Ondertussen nadert ook de voltooiing van ons Buurtzorghuis. Zowel het

dagverzorgingscentrum, het lokaal dienstencentrum, het Buurtrestaurant als het trajectteam

zullen hier hun nieuwe thuis krijgen. Iedereen is er welkom aan de kofiebar. Spring zeker

eens binnen! Begin februari nemen we er onze intrek. Het wordt prachtig. Maar ondertussen

zijn we ook ons dagverzorgingscentrum opgestart in het woonzorgcentrum. Van maandag tot

vrijdag kunnen er nu reeds mensen op dagverzorging komen.

We wensen u nog veel leesgenot in dit winternummer.

Beste Kerstwensen en een gelukkig nieuw jaar!

Dirk Doucet

Directeur
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BEWONERS

NIEUWS

Onze jarigen
December

04/12 Francine Van Opstal Ritsendijk 80 jaar

06/12 Rosa Mariën Neerhof 85 jaar

13/12 Dymphna Janssens Kapellekensdreef 91 jaar

13/12 Simonne Caeyers Bloemenhof 96 jaar

14/12 Karel Van Orshoven Neerhof 78 jaar

14/12 Gaston Camps Wimpel 96 jaar

14/12 Maria De Boeck Kapellekensdreef 92 jaar

16/12 Gusta Van den Eynden De Schrieken 87 jaar

17/12 Mathilde Leys Ritsendijk 95 jaar

19/12 Agnes Goyvaerts Neerhof 83 jaar

22/12 Jef Meulenbergs Wimpel 96 jaar

23/12 Willy Van den Brande Neerhof 79 jaar

24/12 Maria Smolders Ritsendijk 91 jaar

24/12 Rosa Michiels Ritsendijk 92 jaar

25/12 Jeanne Verschoren Kapellekensdreef 90 jaar

31/12 Ivo Bruyninckx Bloemenhof 59 jaar

31/12 Jenny Van Dievel Ritsendijk 81 jaar

31/12 Rosa Budts Kapellekensdreef 93 jaar

Januari

02/01 War De Ceulaer Neerhof 94 jaar

02/01 Lea Janssens Bloemenhof 87 jaar

05/01 Stin Sluyts Wimpel 95 jaar

06/01 Stan Wyns Ritsendijk 90 jaar

07/01 Jef Bertels Ritsendijk 87 jaar

07/01 Rita Verheyden wimpel 72 jaar

11/01 Maria Van Roy Bloemenhof 87 jaar

12/01 Marie Turelinckx Kapellekensdreef 102 jaar

12/01 Leon Van den bosch Kapellekensdreef 84 jaar

23/01 Robert Dominicus Wimpel 88 jaar

23/01 Paula Van der auwera De Schrieken 95 jaar

25/01 Roger Van den Broeck Bloemenhof 86 jaar

28/01 Paula Smets Ritsendijk 81 jaar

29/01 Anny Bellekens De Schrieken 79 jaar
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Nieuwe

bewoners

Overleden

bewoners

19/09 War De Ceulaer Neerhof kamer 101

26/09 Maria Bouwen De Schrieken kamer 7

07/10 Lou Vanderperre Ritsendijk kamer 55

10/10 marleen Cenens Kapellekensdreef kamer 29

07/11 Mathilde Leys Ritsendijk kamer 59

08/11 Marie José Toussaint De Schrieken kamer 85

04/10 Maria Vandeperre Kapellekensdreef

15/10 Vic Van Bael Ritsendijk

29/10 Mariette Thys De Schrieken

30/10 Rosa Verwimp Ritsendijk

16/11 Wim Van Calster Wimpel
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PASTORAAL

HOEKJE

Advent

Advent beleven is eigenlijk niets anders dan

'groeien naar het licht'

Het is uitzien naar de komst van Jezus,

die het Licht van de wereld wordt genoemd.

Vier weken lang mogen wij open komen

voor het Licht dat ons op zoek laat gaan

naar het mooiste in onszelf,

naar onze eigenlijke bestemming,

naar het antwoord op onze diepste levensvragen.

Nikolaas Devynck o.s.b.

Op vrijdag 23 december maken we in ons woonzorgcentrum tijd om Kerstmis te vieren

met alle bewoners en hun familie.

Om 15 uur vindt er een eucharistieviering plaats in de Jan Baptistkerk in Wiekevorst. De

leden van ons Contactkoor zijn alvast aan het oefenen om de viering mooi op te luisteren.

Aansluitend kunnen bewoners en familie genieten van een heerlijke receptie op de

woongroep. De latbewoners zijn welkom in de living van de latjes.

Om praktische redenen is het nodig om voor 5 december in te schrijven voor de

receptie.

Op zondag 25 december en ook op zondag 1 januari vindt er, zoals elke zondag, om 10.30

uur een gebedsdienst plaats in het Trefpunt.

Kerstmis



7

Nieuwjaarswens
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Medewerker in de kijker

Naam: Karen Geboes

Leeftijd: 28 jaar

Wat doe je in ons huis: Ik ben ergotherapeut

Op welke woongroep: Ritsendijk

Hoe lang werk je hier al: In ons WZC van februari 2020 en van januari 2022 op Ritsendijk

Wat vind je zo leuk aan hier te werken: De vriendschap die ik terug krijg van onze bewoners!

De activiteiten mee begeleiden en de bewoners een ijne dag bezorgen.

Wat doe je als je niet aan het werk bent: Creatieve dingen zoals schilderen, naar toneel gaan,

op onze bouw werken (die bijna af is!).

Wat is een verborgen talent van jou dat we nog niet kennen: Men zegt soms dat ik goed

kan tekenen en koken.

Wat is jou lievelingseten: Pasta, Pizza, Italiaans dus laat ons zeggen.

Wat is jou lievelingskleur: Olijfgroen

Wat is jou lievelingsdier: Honden en katten

Met wat doen we jou een plezier: Ne goeie Karmeliet!

Bewoner in de kijker

Naam: Angele Van Looy

Leeftijd: 82 jaar

Op welke woongroep woon jij: Ritsendijk

Hoe lang woon je hier al: 1,5 jaar

Wat vind je zo leuk aan hier te wonen: dat we spelletjes spelen en plezier maken

Hoe breng jij je dag door: lekker eten, vandaag smoutebollen!

Wat is een verborgen talent van jou dat we nog niet kennen: Ik kan goed koken. Vandaag dit

en morgen dat.

Wat is jou lievelingseten: friet met stoofvlees

Wat is je lievelingskleur: Alle kleuren van de regenboog

Wat is je lievelingsdier: Hond, Laika

Met wat doen we jou een plezier: Door vriendelijk te zijn. En ik heb hele brave kinderen, dat

doet mij ook plezier!

IN DE KIJKER
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ACTIVITEITEN

Neerhof

Op een mooie zonnige dag, nam

woongroep neerhof de bus richting Heist

op den berg.

In de Averegten aangekomen zagen we

vele bomen. Met bladeren die verkleurden

naar de herfst.

Van oranje, geel en bruin de bomen

verliezen stilletjes aan hun kruin.

Wij genoten met onze gezichten in de zon

en een briesje door onze haren.

De frisse lucht deed ons veel deugt!

Eenmaal terug op de woongroep zat het

herfst gevoel ons helemaal in de handen,

en creëerden een leuke herfstsfeer.

Van paddenstoelen op de tafel geschilderd in rood met

witte stippen. Maakten wij deze mooie tafelstukjes.
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Koken vinden wij altijd ijn, en wat zal het vandaag zijn? Lekkere pompoen/wortel soep

werd er gekookt, de pompoen was al snel in kleine stukken gedaan. Er was aan onze

bewoners geen stoppen aan. De soep was in een wip klaar. Dat hebben wij weer goed

gedaan.

Herfst een mooi seizoen, en er is altijd

wel iets voor iedereen te doen.

Wij kijken al volop uit naar de winter en

sluiten heel graag af met een lekker

herfstontbijt. Voor iedereen was er wel

iets lekkers. Van pannenkoekjes met

gebakken appeltjes tot suikerbrood en

nog veel meer. Het heeft alvast

superlekker gesmaakt!



11

Het najaar op woongroep Wimpel

In september en oktober hebben we nog goed kunnen genieten van de nazomerse

grillen. Dit hebben we gedaan met een uitstap naar de Witte lelie, marktbezoeken,

wandelingen, … Nu het wat kouder en natter buiten wordt, doen we meer leuke,

sportieve, lekkere, relaxerende activiteiten binnen. Zo worden onze dagen goed gevuld en

genieten we van de kleine dingen.
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Ritsendijk

Konijnenkoekjes maken.

We wilden onze lieve viervoeters eens extra verwennen. We vonden een receptje om van

courgette, banaan, havermout en brokjes een koekje te maken speciaal voor konijntjes.

Deze koekjes werden, net zoals gewone koeken, afgebakken in de oven. Onze bewoners

vinden het leuk om mee te zorgen voor deze dieren en zodus ook voor het maken van deze

koekjes staken veel bewoners graag een handje toe.

Gestoofde peren

De bewoners van woongroep Ritsendijk hebben gesmuld tijdens hun herfstontbijt van

zelfgemaakt peren in rode wijnsaus. Een receptje uit ‘Ons Kookboek’ uitgebracht door KVLV.

We hebben de peren een dagje op voorhand gemaakt, zodat ze goed getrokken zijn in hun

eigen sap.

Wat hebben we gesmuld!

Recept:

• 1 kg peren

• ¼ liter water

• beetje kaneel

• 1 pakje Pec

• kristalsuiker naar believen

• glaasje rode wijn of gelei van rode bessen

SMAKELIJK!
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De beleef-tv

Onlangs kochten wij de beleef-tv aan en die valt telkens weer in de smaak bij onze

bewoners van Ritsendijk. De mogelijkheden van deze grote tablet zijn heel uitgebreid.

Zo is er voor iedereen wel een uitdagende app op te vinden. Voor sommige is het leuk

dat met één enkele aanraking van hun hand de tablet vuurwerk of sterretjes doet

verschijnen. En andere spelen dan weer graag ganzenbord of het kaartspel hoger-lager,

etc... Wanneer de beleef-tv op onze woongroep komt, trekt hij de aandacht en wordt er

gegarandeerd plezier aan beleefd!

Genieten van het zonnetje

Er is toch niets beter dan een frisse neus halen terwijl het warme zonnetje ons gezicht

streelt. Een wandeling maken op het domein kan rust brengen en bovendien is het

strekken van de benen goed voor onze gezondheid.
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Kapellekensdreef

Onze bewoners knutselde een mooi geschenk

voor onze vrijwilligster Martine. Zij komt die

elke maandag en dinsdagavond een handje

toesteken bij het avondeten en verwend onze

bewoners nog eens extra

Onze Kerstmarkt is in aantocht.

Bewoners , personeel en familie

bundelde hun inspiratie en

haalde hun creatieve kunsten

boven.

Deze 2 guitige mannetjes was het

schitterende eindresultaat. Deze

gaan we verkopen op onze

kerstmarkt. Apetrots zijn onze

bewoners erop.

Traditioneel komt er elk jaar een pop-up

kapel naar ons WZC. Onze

lichtjeswandeling kon omwille het

slechtweer niet doorgaan. Toch brachten

onze bewoners graag een kort bezoekje

aan de pop-up kapel en genoten ze van de

sfeer en werden er kaarsjes gebrandt.

Daarna was er lekker gebak met kofie. Het

werd toch nog een gezellige avond

Breien

Breien is een activiteit die aan vroeger doet

denken en die men niet verleerd.

Regelmatig nemen wij de breinaalden en

wol uit de kast en laten we onze

breikunsten aan elkaar zien. Ondertussen

babbelen we over de tijd van toen en halen

we gezellige herinneringen op.
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September – oktober – november op Woongroep Schrieken-Bloemenhof

Stilletjes aan maakte de zomer plaats voor de herfst. Verschillende herfsthoekjes versierden

de woongroep en lichtjes werden aangestoken.

Dankzij familie kregen we grote pompoenen, vers van een Wiekevorsts veld. Samen met

de bewoners sneden we ze in stukken, klaar voor de soep. Het was een heel karwei, maar

ons werk werd wel beloond. De soep was vers en smaakte heerlijk. De vers gesneden en

gebakken croutons maakten de soep helemaal af.

Er werden ook nog appelcupcakes gebakken. De geur die uit de oven kwam, vulde al snel

de hele gang en deed iedereen watertanden.

Deze cakejes gebruikten we als extraatje op ons ontbijtbuffet voor het herfstontbijt. Zowel

de bewoners van Bloemenhof als van Schrieken werden ook dit seizoen weer getrakteerd

op een heerlijk uitgebreid ontbijt. Altijd een klein beetje feest als je je dag zo kan beginnen.

Verder werd er op de woongroepen geturnd, speelden we Rad van Fortuin en verschillende

bordspelen. We kegelden, sjoelden en kienden.

De Schrieken-Bloemenhof
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Kerstkaarten maken

Samen creatief bezig zijn, dat is altijd een

leuk moment.

Hier maken onze bewoners kerstkaarten,

klaar om te versturen met de beste

wensen naar iedereen die we graag zien!
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PERSONEELSNIEUWS

Onze jarigen

December

02/12 Marina Verheyden Onderhoud

06/12 Martine Liekens Wimpel

06/12 Griet Geerinckx Kapellekensdreef

06/12 Suzy Vangenechten Kapellekensdreef

07/12 Conny Van der Steen Keuken

07/12 Magda Vranckx De Schrieken

07/12 Lesley Dewitte De Schrieken

09/12 Sophie Verheyen Neerhof

09/12 Wendy Van den Eynde Wimpel

10/12 Sassy Maes Ritsendijk

20/12 Nancy De Boel Wimpel

20/12 Nancy Coecke Ritsendijk

23/12 Suzy Wuyts De Schrieken

24/12 Rita Segers Administratie

28/12 Maarten Marinus Ritsendijk

30/12 Kelly Resseler Ritsendijk

Januari

03/01 Josée De Reyck Neerhof

06/01 Ludo Luyten Technische Dienst

07/01 Evy Gijsels Buurtzorg

10/01 Karen Van den Bosch Nacht

11/01 Annik Verbist Ritsendijk

11/01 Christel Van Orshaegen Onderhoud

15/01 Ellen Van den Bosch Ritsendijk

19/01 Dana Van Egdom Kapellekensdreef

19/01 Ann Crombé Kapellekensdreef

22/01 Sarah Geboes Buurtzorg

24/01 Mireille Mertens Keuken

27/01 Mady Van Essche Nacht

30/01 Wendy Sluyts Wimpel
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ASSISTENTIE-

WONINGEN

Onze jarigen

December

07/12 Maria Nijs latje 09 85 jaar

08/12 Joris Lenchant latje 08 80 jaar

18/12 Annie Dierick latje 110 78 jaar

Januari

04/01 Jos Vleugels latje 011 90 jaar

20/01 Maurice Wuyts latje 116 82 jaar

30/01 Antonie Sluyts latje 113 92 jaar
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ASSISTENTIE-

WONINGEN

Onze jarigen

December

07/12 Maria Nijs latje 09 85 jaar

08/12 Joris Lenchant latje 08 80 jaar

18/12 Annie Dierick latje 110 78 jaar

Januari

04/01 Jos Vleugels latje 011 90 jaar

20/01 Maurice Wuyts latje 116 82 jaar

30/01 Antonie Sluyts latje 113 92 jaar

OPENINGSUREN:

Cafetaria

• doorlopend

Kapsalon

• dinsdag ganse dag

• woensdagvoormiddag

• donderdag ganse dag

• vrijdag ganse dag

Verandwoordelijke uitgever:

Dirk Doucet

Directeur WZC Sint-Jozef

Wiekevorst


