Heilige Vincentius a Paulo (1581-1660)

Vincentius nieuws
16 september 2021 tot 15 oktober 2021
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EDITORIAAL
Beste bewoners, familieleden, medewerkers, vrijwilligers en
sympathisanten,
Voor velen is het schooljaar
opnieuw begonnen op 1
september. Ook voor ons in
het woonzorgcentrum kan dit
mogelijks wat veranderingen
met zich meebrengen: de
(klein)kinderen hebben het
weer wat drukker en komen
misschien net iets minder vaak op bezoek. Onze medewerkers
zijn gelukkig terug uit vakantie en kijken er naar uit om met
opgeladen batterijen vol enthousiasme de nodige zorg te bieden.
We blikken graag even terug op zo’n eerste schooldag in het
verleden en maakten voor dit nummer van het Vincentius Nieuws
een praatje met Gustaaf Moelants over zijn schoolherinneringen.
Vorige maand brachten een aantal bewoners een bezoek aan
onze keuken. Een leerrijke ervaring waar de dagen nadien nog
met veel lof en respect over gesproken werd. In dit nummer kan
u hiervan een verslag lezen.
De voorbije dagen hebben we onverwachts toch nog mogen
genieten van enkele mooie zomerse dagen. Heel wat bewoners
hebben dan ook met volle teugen genoten van de tuin en ons
terras. Dat deed deugd!
We wensen je veel leesplezier!
Het redactieteam
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PASTORAAL NIEUWS
WIE WAS SINT-VINCENTIUS A PAULO, ONZE
PATROONHEILIGE?
Sint-Vincentius is geboren op 24 april 1581 in Frankrijk.
Vanaf 1605 verbleef hij in
Rome. Turkse zeerovers
verkochten hem als slaaf,
maar hij kon ontvluchten in
1607.
In 1625 stichtte Vincentius de
congregatie van de
Lazaristen en in 1633 een
zuster-congregatie, de
dochters van Liefde.
Hij stierf in Parijs op 27
september 1660, op 79 jarige
leeftijd. Die datum is ook zijn
feestdag.
Vincentius wordt aanroepen
als de patroon van verenigingen voor liefdadigheid en van
zorgvoorzieningen.
Voor Sint-Vincentius is de liefde het hart van het christelijk
leven, maar zij kan niet bestaan zonder een volgehouden en
intens leven van gebed. Vanuit deze inspiratie zette Vincentius
zich daadwerkelijk in voor arme en behoeftige mensen. Hij
leert ons dat elke behoeftige mens een icoon is van Christus
en dat wij de mensen moeten dienen met een grote
fijngevoeligheid.
Moge zijn bezieling voor ons een waardevolle bron van
inspiratie zijn!

4

GEBEDSVIERINGEN
VIERINGEN VAN 16 SEPTEMBER TOT 15 OKTOBER
Vrijdag 17 september 2021 om 14u
Gebedsviering voorgegaan door Rita Philips

Vrijdag 1 oktober 2021 om 14u
Eucharistieviering en
ziekenzalving voorgegaan
door E.H. Paul Verhulst

Vrijdag 15 oktober 2021 om 14u
Gebedsviering voorgegaan
door Lut Crève

De vieringen vinden plaats in de leefruimte Irisheem,
de leefruimte aan de liften op de tweede verdieping.
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ACTIVITEITENKALENDER
Activiteiten Leliedal
Woe 15 sept

10u Turnen
Markt (bij goed weer)

Do 16 sept

10u Crea

Vrij 17 sept

13.30u Misviering

Ma 20 sept

10u Kleurplaten
14u Blikwerpen

Di 21 sept

14u Well-ness
Wereld dementiedag

Woe 22 sept

10u Turnen

Do 23 sept

14u Verhalen

Vrij 24 sept

14u Bewegingsactiviteit
6

Ma 27 sept

14u Feest van Vincentius

Di 28 sept

10u Mens erger je niet
14u Vier op een rij

Woe 29 sept

10u Zit-turnen
Markt (bij goed weer)
14u Koken

Do 30 sept

10u Zangstonde

Vrij 1 okt

10u Eucharistie viering
14u Bewegingsactiviteit

Ma 4 okt

10u Reminiscentie activiteit
14u Film met dieren (rarara :D)

Di 5 okt

10u Gezelschapspellen
14u Sjoelbak
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Woe 6 okt

10u Well-ness
14u Koken

Do 7 okt

10u Zangstonde
Dag van de ergo

Vrij 8 okt

10u Film
14u Bewegingsactiviteit

Ma 11 okt

10u Film
14u Smulnamiddag

Di 12 okt

10u Vogelenpik
14u Tonnen

Woe 13 okt

10u Well-ness
14u Koken

Do 14 okt

10u Zangstonde

Vrij 15 okt

10u Gebedsviering
14u Bewegingsactiviteit

Activiteiten Klaproosveld

Ma 20 Sep:

10u: Boekenclub in de Zithoek
14u: Bingo in Tulpenhof
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Di 21 Sep:

10u: Bewegen met Linda in Tulpenhof
14u: Reminiscentiespel in Klaproosveld

Woe 22 Sep:

10u: Hersenkronkels in Klaproosveld

Do 23 Sep:

10u: Koken met Jesse in Klaproosveld

Ma 27 Sep:

10u: Boekenclub in de Zithoek
14u: Galgje in Klaproosveld

Di 28 Sep:

10u: Bewegen met Linda in Tulpenhof
14u: Uno in Klaproosveld

Woe 29 Sep

10u: Hersenkronkels in Klaproosveld

Do 30 Sep:

11u30: Themamaaltijd: Mosselen in
Klaproosveld
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Vrij 1 Okt:

10u: ‘Het Nieuws’ in de Zithoek
14u: Ziekenzalving E.H. Verhulst

Ma 4 Okt:

10u: Boekenclub in de Zithoek

Di 5 Okt:

14u: Dobbeldenkspel in Klaproosveld

Woe 6 Okt:

10u: Hersenkronkels in Klaproosveld
14u: Rummikub in Klaproosveld
Do 7 Okt: 10u: Pitjesbak
in Klaproosveld
14u: Handwerkclub in Klaproosveld
Vrij 8 Okt: 10u: ‘Het Nieuws’
in de Zithoek
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Ma 11 Okt:

10u: Boekenclub in de Zithoek
14u: Zangstonde in Irisheem

Di 12 Okt:

10u: Bewegen met Linda in Tulpenhof
11u30: Themamaaltijd: Fairtrade menu
in Klaproosveld

Woe 13 Okt:

10u: Hersenkronkels in Klaproosveld

Do 14 Okt:

14u: Bingo in Klaproosveld

Vrij 15 Okt:

10u: ‘Het Nieuws’ in de Zithoek
14u: Eucharistieviering in Irisheem
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Activiteiten Rozentuin
Do 16 sept:
10u Turnen in zithoek Rozentuin

Vrij 17 sept:

10u Turnen in zithoek Rozentuin
14u Gebedsviering in leefruimte Irisheem

Ma 20 sept:

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

Di 21 sept:

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

Woe 22 sept: 10u Turnen in zithoek Rozentuin
14u Actua in zithoek Rozentuin

Do 23 sept:

10u Turnen in zithoek Rozentuin

Vrij 24 sept:

10u Hersenkronkels in leefruimte Rozentuin

Ma 27 sept:

10u Turnen in zithoek Rozentuin

Di 28 sept:

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

Woe 29 sept: 10u Turnen in zithoek Rozentuin
10u Marktbezoek
14u Actua in zithoek Rozentuin

Do 30 sept:

10u Turnen in zithoek Rozentuin
12u Mosselmenu in leefruimte Rozentuin
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Vrij 1 okt:

10u Turnen in zithoek Rozentuin
14u Ziekenzalving in leefruimte Irisheem

Ma 4 okt:

Werelddierendag
10u Turnen in zithoek Rozentuin

Woe 6 okt:

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

Do 7 okt:

10u Turnen in zithoek Rozentuin

Vrij 8 okt:

10u Hersenkronkels in leefruimte Rozentuin

Ma 11 okt:

10u Turnen in zithoek Rozentuin
14u Zangstonde in leefruimte Irisheem
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Di 12 okt:

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

14u Fairtrade menu in leefruimte Rozentuin
Woe 13 okt:

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

Do 14 okt:

10u Turnen in zithoek Rozentuin

Vrij 15 okt:

10u Turnen in zithoek Rozentuin
14u Gebedsviering in leefruimte Irisheem
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DEMENTIE

De informatieve reeks over de verschillende fasen van
dementie gaat verder. In deze editie staat de laatste
belevingsfase van het Verzonken-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?
Verzonken Ik-beleving
Ik ben veelal suf en slaap graag. Ik ben vrijwel niet meer te
bewegen voor activiteit maar ik kan nog weleens geprikkeld
raken door bewegingen, geluiden en geuren om mij heen.
Besef van tijd, plaats en persoon heb ik niet meer. Ik ben alles
verleerd van wat ik ooit heb geleerd. Ik ben niet meer bewust
van mijn eigen omgeving en ben verzonken in mijn eigen ik.
 Wat doet het met mijn lichaam?
Ik laat mijn urine en ontlasting lopen. Ik heb geen tot weinig
energie en slaap het liefst de hele dag. Mijn spieren zijn vaak
gespannen. Ik kan niet meer lopen. Ik heb geen weerstand
meer. Ik verlies mijn vermogen om te kauwen en te slikken.
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 Wat doet het met mijn hoofd?
Ik vergeet met een enkele uitzondering alles en iedereen om
mij heen. Ik kan soms angstig zijn.
 Hoe ga ik met anderen om?
Ik praat niet meer met anderen en trek mij volledig terug. Ik
reageer een enkele keer nog op bewegingen en geluiden. Ik
doe niet meer mee aan activiteiten.
 Wat heb ik nodig?
Bescherm mij
Ik ben volledig afhankelijk van jou. Ik kan mijzelf niet meer
verzorgen en jij hebt hulpmiddelen (tillift) nodig om mij de juiste
zorg te kunnen leveren. Zorg goed voor mijn huid. Ook heb ik
een rolstoel nodig, zowel binnen- als buitenshuis. Ik kan mijzelf
niet meer weren voor anderen en leg mijn lot bij jou in handen.
Zorg dat mijn omgeving rustig is.
Probeer mij, hoe klein ook, nog te stimuleren
Probeer mij middels een muziekje, geuren (van vroeger),
lichamelijke bewegingen (wiegen, wrijven), bewegende lichten
en snoezelen nog te stimuleren. Neem mij mee naar buiten
voor de frisse lucht.
Leid mij af wanneer ik het moeilijk heb
Wanneer ik gespannen ben of moet huilen, zorg dan middels
zachte aanrakingen en rustige geluiden dat ik weer tot rust kan
komen. Kijk ook of ik voldoende gegeten en gedronken heb en
of ik niet urine of ontlasting in mijn broek heb zitten.
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Verzonken ik
‘k Zou je zo graag willen troosten,
maar ik weet niet zo goed hoe.
Ik probeerde al van alles,
maar jij laat me niet meer toe.
Jij leeft in je eigen bubbel,
teruggetrokken in je ik.
Je emoties zijn verborgen
achter een gesloten blik.
’k Weet niet hoe je te bereiken,
‘k weet niet wat je denkt en voelt.
‘k Weet niet hoe contact te leggen,
ik snap niet wat je bedoelt.
Ik probeer me in te leven,
‘k luister naar je lichaamstaal.
Maar zelfs dat is onverstaanbaar,
geen herkenning, geen signaal.
‘k Geef je daarom maar veel knuffels
en lichamelijk contact.
En ik hoop dat je het fijn vindt,
als mijn hand de jouwe pakt.
Soms zie ik wel wat reflexen,
als ik liedjes voor je zing.
Is dat dan toch een reactie,
ver weg een herinnering?
Zo probeer ik je te troosten,
‘k Hoop dat ik het dan goed doe.
Ik geef jou basale zorgen
en zing liedjes af en toe.
‘k Laat je in je eigen bubbel,
in je diep verzonken ik.
En zo blijf ik voor je zorgen
tot het laatste ogenblik.
©Hans Cieremans
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VERJAARDAGEN
16/09/1938 Paul Geerts
18/09/1988 Milouda El Marchouhi (p)
19/09/1958 Mieke Verbist (vr)
21/09/1958 Betty Schoonjans (vr)
22/09/1929 Lea Van Hove
24/09/1930 Diane Vandamme
29/09/1922 Jeanne Geeraerts
29/09/1941 Maria Robeyns
02/10/1933 Christiana Vanneste
04/10/1925 Henri Swinnen
04/10/1927 Bertha Huybrechts
06/10/1927 Mariette Flos
11/10/1977 Tina Helderweirt (p)
13/10/1935 Joanna Verhoeven
13/10/1930 Josephus Vangeel
14/10/1931 Bertha Van Akelyen
14/10/1963 Malalai Rodwal (p)
14/10/1968 Germaine Vanherck (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 6 september verblijft hij op kamer 126 van de
woonkern Klaproosveld.
Jos Van Geel: Jos werd geboren te Merksem op 13 oktober
1930. Hij woonde enkele jaren in Duitsland en is daarna in
Ekeren komen wonen. In zijn vrije tijd was tuinieren zijn grote
passie. Hij is sinds 24 augustus opgenomen voor een kortverblijf
op kamer 109 van de woonkern Klaproosveld.
Hilda Potters: Hilda is geboren op 9 april 1935 te Zandvliet.
Sinds 23 augustus werd zij opgenomen voor een kortverblijf op
kamer 216 van de afdeling Rozentuin.
Mariette Van Aerden: Mariette verblijft vanaf 13 augustus voor
een kortverblijf op kamer 228 van de woonkern Rozentuin. Zij is
geboren op 18 januari 1938 te Stabroek. Zij woonde lang in de
wijk Luchtbal waar zij een wasserij uitbaatte. Ze hield van reizen
en bracht graag haar vrije tijd door in haar bungalow op het platte
land.
Theofiel Janssens: Theo, zo mogen wij hem noemen is
geboren in Kruibeke op 20 mei 1943. Hij werkte tijdens zijn
beroepsleven in de chemiesector. Zijn grote hobby was tuinieren.
Theo voorzag zijn gezin het ganse jaar van lekkere verse
groenten. Hij is vanaf 26 augustus voor een kortverblijf
opgenomen op kamer 113 van de leefgroep Klaproosveld.
Wij heten alle nieuwe bewoners van harte welkom en
hopen dat zij zich snel thuis mogen voelen!
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PERSONEELSNIEUWS
Wij verwelkomen…
Sabrina Delanoy startte op 1 september als
schoonmaakster. Ervaring heeft ze zeker
voldoende want ze maakte in het verleden al
deel uit van de schoonmaakploeg in Klina.
Oorspronkelijk is Sabrina uit Gent afkomstig
maar ze woont nu met haar partner en kindje
in Ekeren. Haar eerste indruk is zeer positief.
“Iedereen is hier vriendelijk en behulpzaam,
niet alleen naar mij maar naar iedereen hier.
En dat maakt het fijn om hier te werken.”
Annechien Somers is als begeleider wonen
en leven op Leliedal in dienst gekomen op 6
september. Oorspronkelijk is ze diëtiste van
opleiding en werkte ze voorheen in het
woonzorgcentrum Joostens in Zoersel.
Samen met haar partner en hondje woont ze
in Schoten maar pendelt ze regelmatig naar
Ekeren waar ze ook lid is van de C-koren.

Wij zijn blij hen te mogen verwelkomen als collega en wensen
hen veel succes!
Van harte beterschap
We denken aan onze langdurig zieke collega’s Conny, Jo,
Heidi, Karine, Elisa en Ingrid en wensen hen heel veel
beterschap toe!

21

PRIKBORD
BEZOEK AAN ONZE KEUKEN
Ons woonzorgcentrum heeft naast de persoonlijke
bewonerskamers, leefruimtes, cafetaria, kapsalon, enzovoort….
nog enkele ruimtes waar men normaal nooit komt. De kelder
herbergt naast de kleedruimtes en refter voor de medewerkers
ook nog archiefruimtes, technische ruimtes,… Daarnaast wordt
een groot gedeelte van de kelder ingenomen door onze keuken.
Op dinsdag 24 augustus
maakten
een
tiental
residenten kennis met onze
chef-koks Lut en Philippe in
de
keuken
van
het
woonzorgcentrum.
Dit
bezoek
werd
goed
voorbereid en volgens de
regels van de hygiëne
moest iedereen even een
schort en haarkapje aantrekken. “Zonder kom je er niet in”,
begon Lut haar gidstour. De deskundige uitleg van Philippe werd
gesmaakt en alle vragen werden beantwoord. Zo zagen we de 2
kookketels van elk 100 liter en een staafmixer van maar liefst een
meter
lang
en
mochten we eens
ruiken
aan
de
kruidenpotten.
We
leerden
dat
niet
alleen het koken een
enorme passionele
inspanning van de
keukenmedewerkers
vergt maar dat de
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regels van de voedselveiligheid heel strikt worden gehanteerd.
En dit allemaal voor ons welbevinden en het aanbieden van
smaakvolle, kwalitatieve maaltijden. Tot slot mochten we nog
even door de enorme
grote
ijskasten
wandelen waar het
gevoelig wat frisser
was. De reacties van
bewoners
en
keukenmedewerkers
waren alvast zeer
positief!

BINGO
Regelmatig worden er in onze woonkernen bingo-namiddagen
georganiseerd. We gingen op donderdag 2 september even
een kijkje nemen in woonkern Klaproosveld om de sfeer op te
snuiven. Met een kopje koffie en koekje erbij werd de bingo in
goede banen geleid door Jesse.
Was u er niet bij maar hebt u toch zin gekregen? Regelmatig
organiseren we per woonkern gezellige bingo-namiddagen.
Volg onze activiteitenkalender voor de juiste datum!
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WIE DOET HET HUISHOUDEN?
Vaak zijn het taakjes die niet iedereen even graag doet maar
huishoudelijke werkjes zoals de afwas, poetsen en de was
plooien zijn op Leliedal zeer populair onder de bewoners. Het is
dan ook heel fijn dat er wordt samengewerkt om er een
gezellige thuis van te maken!

HET WATER VAN ORDAL
Nee, het is zeker geen schrijffout en we verwijzen inderdaad naar
water van Ordal en niet naar het bier van Orval. Het Ordal-water
dat we in ons woonzorgcentrum drinken uit glazen flessen komt
uit Ranst. Dit water wordt erkend als natuurlijk mineraalwater en
wordt reeds uit de Kempense kleigronden gepompt sinds 1938.
Oorspronkelijk maakte de firma vooral vruchtensappen uit het
fruit van de boeren uit de streek rond Ranst en dat doen ze ook
nu nog steeds.
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De bron zelf ligt op een diepte van 48 meter, net
boven een ondoordringbare kleilaag. Vooraleer
het water deze plek bereikt, wordt het jarenlang
gefilterd door de verschillende zandlagen die zich
in de Kempische bodem bevinden.
Op het eerste gezicht weinig spectaculair en
zeker geen toeristische trekpleister, want dit is
geen bron die uit een steile rotswand spuit, wel
een ondergronds bekken waarbij het water uit de
diepte
wordt
opgepompt.
Een
soort
ondergrondse rivier die zelfs in dalende lijn
doorloopt tot in de regio Turnhout en permanent
aangevuld wordt met elke bui. Regen die zeker
twintig jaar nodig heeft om door te sijpelen door
de lagen van de fijne Kempense zandgrond, zo
op natuurlijke wijze gefilterd en gezuiverd wordt,
en dan botst op een ondoordringbare kleilaag.
Het is tijdens deze lange reis dat het water zijn unieke smaak
en samenstelling bekomt.
Bovendien is het de enige natuurlijke bron voor mineraalwater
in onze provincie.
Het Ordal water, bevat nagenoeg geen zouten en de
evenwichtige samenstelling aan mineralen, maakt het water
uiterst geschikt voor een natriumarm dieet.
De glazen flessen van Ordal worden oneindig lang hergebruikt.
Gemiddeld wordt dezelfde fles 20 maal gespoeld en hergebruikt,
alvorens ze gerecycleerd wordt om opnieuw gesmolten te
worden tot een glazen fles.
De Ordal producten worden enkel verkocht binnen een straal van
200 km rondom het bedrijf. Op die manier blijft de ecologische
voetafdruk van het transport beperkt. Zo draagt ook ons
woonzorgcentrum haar steentje bij aan een proper milieu.
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DAG VAN DE PALLIATIEVE ZORG
Zaterdag 9 oktober is de Internationale
Dag van de Palliatieve Zorg, hét moment
om palliatieve zorg in de kijker te zetten.
De sector slaat daarom de handen in
elkaar om samen palliatieve zorg onder
de aandacht te brengen. Dit jaar
lanceert men een campagne onder het
motto ‘Doodgewoon. Praten over
leven en dood.’ Voor veel mensen is
het moeilijk om over het levenseinde
te praten. Het is nochtans
belangrijk om hierover in gesprek
te gaan, ook als je nog gezond bent.
Bespreekbaarheid is immers de eerste stap
naar de juiste zorg en ondersteuning. Door erover te
praten kun je aangeven welke zorg je zou willen aan het
levenseinde en welke niet. Je kan je vragen stellen en je
verlangens, wensen en zorgen delen. Het doel van de campagne
is tweeledig: de dood als deel van het leven bespreekbaar
maken, én een wegwijzer bieden voor wie meer informatie zoekt
over palliatieve zorg en het levenseinde. Er zijn immers heel wat
organisaties en zorgverleners in Vlaanderen bezig met
palliatieve zorg, maar de bevolking vindt niet altijd de weg naar
de juiste informatie.
WERELD ALZHEIMER DAG
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de Verenigde
Naties heeft 21 september uitgeroepen tot Wereld Alzheimer
Dag. Op deze dag wordt extra aandacht besteed aan dementie.
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ZOMAAR EEN PRAATJE
Elke maand maken we een themapraatje met een bewoner.
Thema deze maand: school

Gustaaf Moelants kan uren boeiend vertellen over zijn leven. Zijn
schoolleven startte in de stad Antwerpen. “Ik weet nog dat ik zo’n
5 à 6 jaar moet geweest zijn toen ik terecht kwam bij ‘de
nonnekes’. Toen ik 8 jaar was verhuisden mijn ouders naar de
Van Stralenstraat en dat was net naast de gemeenteschool. Ook
dichterbij het werk van m’n ouders, die een frituur uitbaatten op
de Victoriaplaats (heden: Rooseveltplaats). De schooltijd was
erg streng toen. Te veel babbelen tijdens de les en je vloog
buiten. Tijdens speeltijden speelden we voetbal en ook ‘maksen’
(knikkeren). Daar was ik goed in! We schoten onze knikkers naar
een kuil en de knikkers die je kon raken mocht je houden. Ik had
vaak een handvol gewonnen. Mijn schoolmakkers zijn jarenlang
mijn beste vrienden gebleven en we deden veel samen, zoals
naar kermissen gaan en kattenkwaad uithalen.”
“In 1941 zijn we dan verhuisd naar Ekeren en kwam ik terecht in
de Broederschool maar veel broeders waren er toen al niet
meer.” Op zijn 15 jaar had Gustaaf zijn schooltijd afgerond. “Ik
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wou toen beginnen werken bij ‘Den Bell’ maar mocht er pas
starten toen ik 16 werd. Ik heb toen ook bijscholingen gevolgd en
ben inderdaad begonnen op Den Bell. Maar toen mijn afdeling
verhuisde naar Geel ben ik niet meegegaan. Dat was te ver en
ik kon er niet geraken. Ik heb mijn ontslag gegeven maar vond
meteen een andere job. Ik woonde in Ekeren en de haven was
vlakbij. Bedrijven als Bayer, BASF, General Motors en Ford
vroegen heel wat krachten. Ik kwam uiteindelijk bij Ford terecht.
De auto’s van toen waren nog heel anders dan nu. Toen ik kwam
proefdraaien was ik er in geslaagd een auto die niet werkte aan
de praat te krijgen. Ik mocht meteen beginnen maar had m’n
overall al uitgedaan. We moesten nog eens goed praten over het
loon en mijn anciënniteit. Ik had vaak discussie met mijn baas en
hij zei me ‘dat ik niet op mijn tong gevallen was’ maar uiteindelijk
werden we de beste vrienden. Door mijn technische kennis
mocht ik ook meewerken als technieker bij de grote autorally’s
en kon zo naar het buitenland gaan. Dat was echt een prachtige
tijd. Ik ben altijd bij Ford gebleven tot aan m’n brugpensioen. Ik
kan nog veel vertellen maar de schooljaren zijn toch al wat te
lang geleden”, besluit Gustaaf.
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OP DE WERF
We zien regelmatig grote veranderingen op de werf wanneer we
uit ons venster kijken. De uitbreiding van het woonzorgcentrum
en de nieuwe assistentiewoningen zullen in het voorjaar 2022
opgeleverd worden.
Elk maand plaatsen we een werffoto van de huidige toestand.
Vanuit onze ramen zien we wel bedrijvigheid maar het lijkt nu
alsof er weinig verandering te zien is. Niets is minder waar.
Momenteel is men druk bezig aan de bezetting van de
binnenmuren van de flats, de chapewerken en de dakwerken.
Ondertussen wordt er aan de Dorpstraat de façadesteen
opgemetst. Die werkzaamheden kan de Ekerse bevolking ook
niet zien want er is een doek geplaatst dat het stof van de straat
moet houden. Zo blijft het allemaal nog wat geheimzinnig of lijkt
het op een kunstwerk van Christo.
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WAT GEBEURDE ER OP…
16 SEPTEMBER
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.
1975 Papoea-Nieuw-Guinea wordt onafhankelijk van
Australië.
1812 Grote brand van Moskou.
Bij de invasie door het
leger van de Franse
Napoleon Bonaparte wordt
de Russische hoofdstad
voor een groot deel in
brand gezet.
1810 Mexico verklaarde zich onafhankelijk van Spanje. Het
duurt nog tot in 1821 eer Spanje hiermee instemt.
Beroemde jarigen op 16 september:
1923 Appie Baantjer, Nederlands schrijver (overleden 2010)
1925 B.B. King, Amerikaans bluesgitarist (overleden 2015)
1956 David Copperfield, Amerikaans goochelaar
Overleden op 16 september:
1977 Maria Callas (53),
Amerikaans sopraan
1973 Victor Jara (40), Chileens
volkszanger en activist
1736 Gabriel Fahrenheit (50),
Duits natuurkundige
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