Vincentius nieuws
16 augustus 2021 tot 15 september 2021
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EDITORIAAL
Beste bewoners, familieleden, medewerkers, vrijwilligers en
sympathisanten,
We hebben een prachtige
tuin die momenteel een
kleurenpracht aan bloemen
toont. Helaas konden we
deze zomer nog niet vaak
buiten
zitten
door
het
kwakkelweer. In de zomer
van 2022 zal de infrastructuur
van Sint-Vincentius uitgebreid zijn en ook een grotere tuin
kunnen aanbieden. We hopen tegen volgende zomer dus op wat
meer zon. Maar we bekijken het positief: een minder goede
zomer brengt vaak een snellere herfst mee en die kleurenpracht
is ook heel genietbaar.
We blijven in dit nummer toch nog even in vakantiesfeer. We
maakten een praatje met onze bewoonster Paula die over haar
vroegere vakanties babbelt. En verder zullen we in de komende
edities van het Vincentius Nieuws een blik werpen op de
bouwwerken op ons domein. Ook kijken we met veel nostalgie
terug op 16 augustus: wat gebeurde er die dag in de
geschiedenis en welke beroemdheden zijn dan jarig? Het
komende jaar duiken we telkens de geschiedenis in op de 16de
van de maand. Leerrijk en verrassend om eens door te bladeren.
We wensen je veel leesplezier!
Het redactieteam
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PASTORAAL NIEUWS
Vreugde kleurt.
Kleurrijk leven delen met elkaar.
Op zoek naar een kleurenpalet aan talenten.
Je eigen kleur beleven.
Mogen zijn wie je bent,
met respect voor de kleurschakering van de ander.
Die ander helpen zijn kleur te ontdekken.
Je laten verrassen
Door de veelheid aan kleur in het leven.
In het spoor gaan van Hem
die kleur geeft aan het leven van velen:
Jezus van Nazareth.
Aldus een mens zijn met een blijde boodschap,
een vreugdemens.
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GEBEDSVIERINGEN
VIERINGEN VAN 16 AUGUSTUS TOT 17 SEPTEMBER
Vrijdag 20 augustus 2021 om 14u
Herdenkingsviering voor overleden bewoners
voorgegaan door Rita Philips

Vrijdag 3 september 2021 om 14u
Gebedsviering voorgegaan
door Luk Patroons

Vrijdag 17 september 2021 om 10u
Gebedsviering voorgegaan
door Rita Philips

De vieringen vinden plaats in de leefruimte Irisheem,
de leefruimte aan de liften op de tweede verdieping.

De zachte kracht van een aanraking
Is even groot als een klein plantje
dat al groeiend
een aardverschuiving kan
teweegbrengen.
Naar Kris Gelaude
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ACTIVITEITENKALENDER
ACTIVITEITEN KLAPROOSVELD

Ma 16 Aug Vervangingsfeestdag Hemelvaart
Di 17 Aug 10u
Bewegingsspel in Tulpenhof
14u
Moederdagreceptie
in Klaproosveld
Woe 18 Aug 10u
Hersenkronkels in Klaproosveld
Do 19 Aug

10u
14u

Boekenclub in de Zithoek
Bingo in Klaproosveld

Vrij 20 Aug: 10u
14u
Ma 23 Aug 10u
14u

‘Het Nieuws’ in de Zithoek
Eucharistieviering in Irisheem
Boekenclub in de Zithoek
Gebruikersraad in Klaproosveld

Di 24 Aug 10u
Woe 25 Aug 10u
14u

Turnen met Linda in Tulpenhof
Hersenkronkels in Klaproosveld
Handwerkclub met Cecile in Klaproosveld
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Do 26 Aug 10u
Vrij 27 Aug 10u

Pitjesbak in Klaproosveld
‘Het Nieuws’ in de Zithoek

Ma 30 Aug 10u
14u
Di 31 Aug 10u
14u

Boekenclub in de Zithoek
Galgje in Klaproosveld
Bewegingsspel met Linda in Tulpenhof
Kaarten in Klaproosveld

Woe 1 Sep 10u
Do 2 Sep
14u

Hersenkronkels in Klaproosveld
Bingo in Klaproosveld
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Vrij 3 Sep

10u
14u

‘Het Nieuws’ in de Zithoek
Eucharistieviering in Irisheem

Ma 6 Sep

10u
14u

Boekenclub in de Zithoek
Zangstonde in Klaproosveld

Di 7 Sep
14u
Woe 8 Sep 10u

Reminiscentiespel in Klaproosveld
Hersenkronkels in Klaproosveld

Do 9 Sep
14u
Vrij 10 Sep 10u
14u

Handwerkclub in Klaproosveld
‘Het Nieuws’ in de Zithoek
Crea in Klaproosveld

Ma 13 Sep 10u
14u
Di 14 Sep 10u

Boekenclub in de Zithoek
Koffiespel in Klaproosveld
Turnen met Linda
in Tulpenhof
Hersenkronkels
in Klaproosveld
Koken met Jesse
in Klaproosveld
Handwerkclub in Klaproosveld

Woe 15 Sep 10u
Do 16 Sep

10u
14u

Vrij 17 Sep 14u

Eucharistieviering in Irisheem
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ACTIVITEITEN ROZENTUIN

Ma 16 aug

Vervangingsfeestdag O.L.V. hemelvaartweekenddienst

Di 17 aug

10u Turnen in zithoek Rozentuin
14u Moederdagfeest in leefruimte Rozentuin

Woe 18 aug: 10u Turnen in zithoek Rozentuin
10u Marktbezoek
14u Actua in zithoek Rozentuin
Do 19 aug:

10u Turnen in zithoek Rozentuin

Vrij 20 aug:

10u Turnen in zithoek Rozentuin
14u Gebedsviering in leefruimte Irisheem
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Ma 23 aug:

10u Turnen in zithoek Rozentuin
14u Zangstonde in leefruimte Rozentuin

Di 24 aug:

10u Turnen in zithoek Rozentuin
10u Bakvoormiddag in leefruimte Rozentuin

Woe 25 aug: 10u Turnen in zithoek Rozentuin
10u Marktbezoek
14u Gebruikersraad in zithoek Rozentuin

Do 26 aug:

10u Turnen in zithoek Rozentuin

Vrij 27 aug:

10u Hersenkronkels in leefruimte Rozentuin
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Ma 30 aug:

10u Turnen in zithoek Rozentuin
14u Bingo in leefruimte Rozentuin

Di 31 aug:

10u Paralympische activiteit in leefruimte
Tulpenhof

Woe 1 sept: 10u Turnen in zithoek Rozentuin
10u Marktbezoek
14u Actua in zithoek Rozentuin
Do 2 sept:

10u Turnen in zithoek Rozentuin

Vrij 3 sept:

10u Turnen in zithoek Rozentuin
10u Crea in leefruimte Rozentuin

14u Gebedsviering in leefruimte Irisheem
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Ma 6 sept:

10u Turnen in zithoek Rozentuin

Woe 8 sept:

10u Turnen in zithoek Rozentuin
10u Marktbezoek
14u Actua in zithoek Rozentuin

Do 9 sept:

10u Turnen in zithoek Rozentuin

Vrij 10 sept: 10u Hersenkronkels in leefruimte Rozentuin

Ma 13 sept: 10u Turnen in zithoek Rozentuin
14u Zangstonde in leefruimte Rozentuin
Di 14 sept:

10u Turnen in zithoek Rozentuin
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10u Bakvoormiddag in leefruimte Rozentuin

Woe 15 sept: 10u Turnen in zithoek Rozentuin
10u Marktbezoek
14u Actua in zithoek Rozentuin
Do 16 sept:

10u Turnen in zithoek Rozentuin

Vrij 17 sept: 10u Turnen in zithoek Rozentuin
14u Gebedsviering in leefruimte Irisheem
14u Gezelschapspellen in leefruimte Rozentuin
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KENNISMAKEN MET ONZE KEUKEN
Op dinsdag 24 augustus om 14 uur opent
onze keuken de deuren voor een
rondleiding. Bewoners die graag eens een
oogje werpen in de kookpotten en willen
kennismaken met de werking en
medewerkers in onze keuken, kunnen zich
inschrijven bij Caroline of Jesse.
Onze chef-kok Lut kijkt uit naar uw komst
en zal graag al uw culinaire vragen
beantwoorden.
ACTIVITEITEN LELIEDAL
Di 17 Aug

10u

Zingen

Woe 18 Aug

10u

Gezelschapsspel

Do 19 Aug

10u

Stofvod turnen

Vrij 20 Aug

13.30u

Bewegingsactiviteit

Ma 23 Aug

13.30u

Bewegingsactiviteit

Di 24 Aug

10u

Verwenmoment
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Woe 25 Aug

10u

Zingen

Do 26 Aug

10u

Zitdansen

Vrij 27 Aug

13.30u

Bewegingsactiviteit

Ma 30 Aug

13.30u

Bewegingsactiviteit

Di 31 Aug

10u

Ballongevecht

Woe 1 Sep

10u

Blikgooien

Do 2 Sep

10u

Letterbingo

Vrij 3 Sep

13.30u

Bewegingsactiviteit

Ma 6 Sep

13.30u

Bewegingsactiviteit

Di 7 Sep

10u

Bingo

Woe 8 Sep

10u

Turnen

Do 9 Sep

10u

Well-Ness

Vrij 10 Sep

10u

Bewegingsactiviteit

Ma 13 Sep

10u

Bewegingsactiviteit

Di 14 Sep

10u

Koffiespel

Woe 15 Sep

10u

Zingen
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DEMENTIE

De informatieve reeks over de verschillende fasen van
dementie gaat verder. In deze editie staat de belevingsfase van
het Verborgen-ik centraal. Hoe ervaart de persoon met
dementie zijn/haar leven. Hoe voelt die zich doorgaans en wat
is er nodig om hem/haar de juiste begeleiding te geven?
Verborgen Ik-beleving
Ik leef in mijn eigen wereld. Soms ook gerelateerd aan vroeger.
Als je met mij daar naartoe gaat dan vind ik dit prettig. Vaak zie
of hoor ik ook enge dingen die er niet zijn. Dan word ik bang. Ik
herken vaak de mensen, spullen en woorden om mij heen niet
meer en kan niets meer onthouden. Ik ben dan het liefste
alleen. Ik kan anderen niet meer uitleggen waarom ik iets doe.
Ik leef in mijn verborgen wereld.
 Wat doet het met mijn lichaam?
Ik kan steeds dezelfde bewegingen maken met mijn handen en
lichaam. Ik ben vaak stijf en mijn spieren zijn gespannen. Mijn
bewegingen zijn traag. Mijn lichaam is onrustig; ik wil graag in
beweging blijven. Ik heb vaak huidproblemen. Ik ervaar weinig
honger of dorst, waardoor ik niet veel meer eet en drink. Ik heb
slikproblemen.
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 Wat doet het met mijn hoofd?
Ik ben in mijzelf gekeerd. Ik herken anderen of dingen niet
meer. Ik herken geen structuur meer in tijd, plaats en persoon.
 Hoe ga ik met anderen om?
Ik trek mij volledig terug. Ik reageer niet als iemand iets aan mij
vraagt. Ik ken geen schaamte meer. Ik doe alleen nog maar
met activiteiten mee die ik herken en als ik er energie voor heb.
 Wat heb ik nodig?
Neem het van mij over
Ik heb bij de dagelijkse dingen als wassen en eten/drinken zeer
veel ondersteuning nodig. Help me bij mijn dag- en nachtritme.
Kijk naar de dingen die mij nog raken zoals muziek en geur.
Zorg voor een veilige sfeer op de woning. Noem waar ik ben,
wat ik doe en wat er gaat gebeuren.
Ga mee in mijn belevingswereld
Stel mijn beleving niet ter discussie. Probeer mij niet te
corrigeren maar te luisteren en soms af te leiden.
Kijk goed naar wat ik je wil zeggen
Let op mijn lichaamstaal en probeer hier via je eigen
lichaamshouding op in te spelen. De manier waarop je iets zegt
is belangrijk. Benader mij met aandacht vanuit rust.
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MIJN VERBORGEN ‘IK’
Nu mijn ‘ik’ zich heeft verborgen
in mijn schemerige brein,
wil jij dan nog voor mij zorgen,
er als vroeger voor me zijn?
Slechts ‘er zijn’, meer is niet nodig,
pak mijn hand, geef mij een zoen.
Alles meer is overbodig.
meer hoef jij echt niet te doen.
Mijn ‘ík’ heeft jou nu vergeten
en contact leg ik niet meer.
Ook mijn lichaam is versleten,
maar wat blijft: ‘gevoel voor sfeer’.
Troost me daarom met jouw aandacht
en met jouw aanwezigheid.
‘k Voel vertrouwen als je glimlacht,
warmte en genegenheid.
Wil je voor me blijven zorgen
tot mijn allerlaatste snik?
Eens vertrek ik op een morgen,
weg uit mijn verborgen ‘ik’.
Dan verdwijnen de hiaten
en mijn angst wordt weggewist.
Dan mag jij mijn hand loslaten,
breekt de zon door in de mist.
Dan hoef jij niet meer te zorgen,
er niet meer voor mij te zijn.
Is mijn ‘ik’ niet meer verborgen,
als ik in je droom verschijn.
Alles kan immers in dromen
en wie weet gebeurt het toch,
dat je eens bij mij zult komen
en zijn dromen geen bedrog.
© Hans Cieremans
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VERJAARDAGEN
17/08/1929 Louisa Wackers
17/08/1936 Augusta Van Aert
17/08/1965 Ria Cox (p)
17/08/1982 Daniela Panzaru (p)
19/08/1994 Aitor Buyst (p)
22/08/1962 Peter Deprez (vr)
25/08/1988 Elaine Van den Elsacker (p)
27/08/2003 Leen Van Gilse (vr)
28/08/1937 Geeraard Adriaenssens
03/09/1929 Irene van Laer
03/09/1976 Heidi Picqueur (p)
04/09/1986 Nikki Daemen (p)
07/09/1926 Maria Geeraerts
08/09/1930 Jules Van Renne
10/09/1963 Krista Swinnen (vr)
12/09/1978 Monica Sarabando (p)
12/09/1957 François Verbeeck (vr)
13/09/1933 Leo De Bruyne (vr)
15/09/1934 Astrid Keppens
15/09/2002 Fleur Wuyts (p)
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BEWONERSNIEUWS
We verwelkomen….

Jules Van Den Wijngaert: Jules werd geboren op 30 november
1930 te Antwerpen en woont reeds vele jaren in Ekeren. Hij
maakt de laatste tijd regelmatig gebruik van ons centrum voor
kortverblijf. Vanaf 3 augustus tot 20 augustus verblijft hij op
kamer 216 van de afdeling Rozentuin.
Elisa Royackers: Liske, zo mogen we haar noemen, is geboren
te Neerpelt op 13 juni 1926. Zij is voor een kortverblijf
opgenomen op kamer 213 van de afdeling Rozentuin.
Gedurende haar kinderjaren woonde ze in Neerpelt waar ze ook
naar school ging. Na haar huwelijk is ze zich in Ekeren komen
vestigen. Tijdens haar vrije tijd deed ze vrijwilligerswerk bij de
consultaties van het “kinderheil”, het huidige Kind & Gezin.
Christiane Smet: Christiane werd geboren te Beveren op 17
november 1949. Zij verbleef vanaf 29 juli voor een korte periode
op kamer 228 van de leefgroep Rozentuin.

Wij heten alle nieuwe bewoners van harte welkom en
hopen dat zij zich snel thuis zullen voelen!
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PERSONEELSNIEUWS
Wij verwelkomen…
Joel Tomy versterkt ons team van logistiek
medewerkers tijdens de maand augustus.
Oorspronkelijk is Joel afkomstig uit de Kerala-regio
in Indië. Hij studeert verpleegkunde in Turnhout en
heeft het erg naar zijn zin in ons land. ‘De vrijheid,
de frietjes en het aangename welkom-gevoel’
maken voor hem België een ideale nieuwe
thuishaven.

Wij zijn blij hem te mogen verwelkomen als collega en wensen
hem veel succes!
We nemen afscheid…
Eind juli namen we op Leliedal afscheid van
2 geliefde collega’s. Animator Marina werd
op haar laatste dag letterlijk in de
bloemetjes gezet en geniet ondertussen van
een welverdiend pensioen. Katrien zet een
nieuwe stap in haar carrière bij een andere
werkgever. We wensen hen verder veel
geluk en succes toe!
Van harte beterschap
We denken aan onze langdurig zieke collega’s Conny, Ilse, Jo,
Carina, Heidi, Karine, Elisa en Ingrid en wensen hen heel veel
beterschap toe.
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PRIKBORD
1 MINUUT STILTE
Het is geen zomer zoals we de
afgelopen
jaren
kenden.
Overstromingen in België en
Duitsland, bosbranden in Turkije
en Griekenland,…. het klimaat
maakt het ons niet gemakkelijk.
Op dinsdag 20 juli stonden we
allemaal 1 minuut stil voor de
vele slachtoffers van de overstromingen die het zuiden van ons
land teisterden.
ZONNEBLOEMEN
Vincent Van Gogh
schilderde ze en werd
er
wereldberoemd
door. Het zuiden van
Frankrijk heeft er
hectaren vol van
staan. Oorspronkelijk
komen ze uit Noorden Midden-Amerika
maar ook in onze
mooie tuin staan er enkele exemplaren. Wist je dat
zonnebloemen tot wel 5 meter hoog kunnen worden? We
genieten er nog even van want ze staan doorgaans nog in bloei
tot oktober.
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PUZZELEN
Geraldine
Riebel
(Rozentuin) heeft een
grote passie voor
legpuzzels. “Ik kan
het niet missen want
puzzelen is toch veel
plezanter dan de hele
dag gewoon op mijn
kamer in bed te
liggen.” Voor haar
puzzels heeft Geraldine zelfs een speciale tafel met lades die ze
heeft laten maken om een mooi overzicht te houden. “Toen ik
naar hier kwam vroeg ik of ik mijn puzzeltafel mocht meenemen
want daar heb ik toch heel wat genot van.” Geraldine vind je
dagelijks welgezind in Tulpenhof waar ze met zicht op de tuin
geniet van haar hobby. Vaak puzzelt ze alleen maar soms krijgt
ze ook wel hulp van enkele medebewoners. Heel geduldig met
vaak tot 1.000 stukjes geniet Geraldine dagelijks van haar
rustgevende hobby.
SPORTZOMER
Na het EK voetbal en
de Tour de France
waren de Olympische
Spelen ook een veel
bekeken sport op
onze schermen. ’s
Nachts gingen de
schermen dan wel uit
maar
tijdens
de
herhalingen
en
sommige wedstrijden overdag genoten onze bewoners van de
diversiteit aan sporten.
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BOEK: “WANNEER ZIEN WE U TERUG?”
Michel Follet, bekend van radio en
televisie,
schreef
tijdens
de
coronapandemie zijn 13de boek. Na
zijn boeken over film, kermissen en
leven met gehoorschade, schreef
Michel een heel ander verhaal.
“Wanneer zien we u terug? De
laatste bed & breakfast” gaat over
zijn ouders die altijd erg eigenzinnig
en autonoom waren en nu in hun 90+
dagen moeten aanpassen aan het
leven in een rusthuis. Een boek vol
flashbacks, petites histoires en
gekke gewoontes binnen het gezin
Follet. Het is geen boek over dementie, geen boek over oud
worden maar wel een eerbetoon aan twee mensen die heel oud
mogen worden. Humor, tragiek, poëzie maar vooral een gezonde
dosis dankbaarheid. Over een vader die bij elke bezoek zegt:
“Jongske, we gaan achteruit”. Over een moeder waarvan Michel
hoopt dat ze ooit nog een keer jongske fluistert.
Het boek is uitgegeven bij uitgeverij Vrijdag.
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ZOMAAR EEN PRAATJE
Elke maand maken we een themapraatje met een bewoner.
Thema deze maand: vakantie
Paula Reynaerts (Rozentuin) vertelt
over haar vroegere vakanties. “We
gingen bijna altijd naar Benidorm in
Spanje. Altijd namen we hetzelfde
hotel, Los Dalmatas. Daar leerden we
na een tijdje ook de kamermeisjes
goed kennen en raakten met hen
bevriend.
Enkelen zijn ons zelfs hier eens komen bezoeken en regelmatig
krijg ik nog wel een telefoontje uit Spanje. Meestal dan met een
tolk erbij want ik kan geen Spaans. Ik versta het wel een beetje
maar ik spreek het niet.”
De periode waarin ze met haar man naar de Costa Blanca
vakantie nam, kan Paula zich niet goed meer herinneren. “We
namen wel altijd het vliegtuig, nooit de auto. Mijn echtgenoot
moest voor zijn werk al zo vaak de baan op dus op vakantie wou
hij ook rustig kunnen genieten. We lagen vooral op het strand en
deden soms wel eens een uitstapje naar een marktje in de buurt.
Het was voor ons echt uitrusten.”
Turkije
“Eén keer zijn we ook eens naar Turkije geweest. Daar leerden
we op het strand zangeres Natalia kennen. Ja, we hadden altijd
vrij snel contact. Mijn echtgenoot was net zoals ik: nogal
praatgraag,… maar nog iets zotter (lacht). En als we niet naar
het buitenland gingen was onze vaste bestemming Oostende.
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Vrienden van ons hadden daar een appartement waar we gratis
mochten verblijven. Het eerste wat ik daar altijd deed was
grondig poetsen en zo hadden de vrienden altijd een
schoongemaakt appartement want zelf poetsten die niet zo vaak
(lacht).”
En als je terug op vakantie zou gaan? “Naar Benidorm, zonder
twijfel”, besluit Paula.

OP DE WERF
We zien regelmatig grote veranderingen op de werf wanneer we
uit ons venster kijken. De uitbreiding van het woonzorgcentrum
en nieuwe assistentiewoningen zullen in het voorjaar 2022
opgeleverd worden.
Elk maand plaatsen we een werffoto van de huidige toestand.
Onlangs werden de ramen geplaatst en momenteel wordt de
dakisolatie aangebracht.
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WAT GEBEURDE ER OP…
16 AUGUSTUS
Telkens bij het verschijnen van het Vincentius nieuws, op de 16de
dag van de maand, blikken we even terug naar bijzondere
gebeurtenissen van die dag in de geschiedenis.
1896 Skookum Jim Mason vindt
een rijke goudader
in Klondike (Noord-west
Canada). Binnen het jaar
komen minstens 50.000
mensen hun geluk
beproeven.
1960 Cyprus wordt onafhankelijk
van Groot-Brittannië.
1858 De eerste trans-Atlantische telegraafkabel wordt in
gebruik genomen, waarbij de Britse koningin Victoria een
felicitatietelegram verstuurt aan Amerikaans
president James Buchanan.
Beroemde jarigen op 16 augustus:
1896 Alice Nahon, Vlaams dichteres
(overleden 1933)
1938 Rocco Granata,
Belgisch-Italiaanse zanger
Overleden op 16 augustus:
1977 Elvis Presley (42), Amerikaans zanger
2018 Aretha Franklin (76), Amerikaanse
zangeres
1988 John Pemberton (57), uitvinder van de Coca-cola
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HET BEGIN VAN VERANDERING
Toen ik nog jong was, wilde ik de wereld veranderen. Ik vond
dit heel moeilijk. En dus probeerde ik mijn land te veranderen.
Toen ik er achter kwam dat ik mijn land niet kon veranderen,
begon ik me te richten op mijn stad. Ik kon als jonge man mijn
stad echter niet veranderen. Dus probeerde ik mijn familie te
veranderen. Nu, als een oude man, realiseer ik me dat er maar
een ding is wat ik echt kan veranderen en dat is mezelf.
Plotseling besef ik me dat als ik lang geleden had geweten dat
ik alleen mezelf kon veranderen, dat ik dan een verschil had
kunnen maken voor mijn familie. Mijn familie en ik hadden een
verschil kunnen maken voor onze stad. En de mensen in onze
stad hadden het hele land kunnen bereiken. Door dit te
bereiken had de hele wereld er wel eens anders uit kunnen
zien…
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