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EDITORIAAL
Beste bewoners, familieleden, medewerkers, vrijwilligers en
sympathisanten,
Oktober,… dan zitten we
al volop in de herfst. De
herfstdecoratie in ons
woonzorgcentrum is ook
al aangepast en in dit
nummer
van
het
Vincentius Nieuws zal u
wel meerder pompoenen
zien verschijnen. Welke
aangename of mindere
herinneringen hebt u aan de herfst?
Begin november staan we ook even stil bij Allerheiligen en
Allerzielen en denken we terug aan de dierbaren die ons verlaten
hebben. Een andere leuke traditie op Allerzielen is het eten van
pannenkoeken en die activiteit staat ook op het programma.
Op het moment van verschijnen zullen er al twee infomomenten
over de nieuwe assistentiewoningen gepasseerd zijn. Heel wat
geïnteresseerden hebben reeds aangegeven dat zij effectief in
de flats wensen te komen wonen. We kijken dan ook uit naar het
voorjaar wanneer al deze plannen gerealiseerd zullen zijn!

Het redactieteam
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PASTORAAL NIEUWS
“Wij kunnen onze geliefden nooit vergeten”.
Een heel jaar lang verschijnen ze in onze gedachten,
in onze herinneringen.
Ze wonen in ons voor altijd.
Ze gaan in en uit.
En wij, wij blijven hen missen.
Wij blijven van hen houden.
Daarom ook herdenken we hen:
het eerste jaar, na drie jaar, na 10 jaar,…
Geliefden sterven maar gaan niet dood,
geliefden blijven leven voor altijd.
Laten we in de stilte van ons hart
in een gouden boot varen naar de overkant,
voor een moment van ontmoeting, van verbondenheid
met allen die ons dierbaar waren
en ons recent of al langer ontvallen zijn.
Laten we
elk in de stilte van het eigen hart
even varen naar de overkant.

4

GEBEDSVIERINGEN
VIERINGEN VAN 16 OKTOBER TOT 15 NOVEMBER
Vrijdag 29 oktober 2021 om 14u
Allerheiligen-Allerzielen-viering en herdenking van de
overleden bewoners van het voorbije jaar voorgegaan
door E.H. Verhulst

Vrijdag 12 november 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 KLAPROOSVELD

Ma 18 Okt:

10u: Boekenclub in de Zithoek

Di 19 Okt:
10u: Bewegen met Linda in Tulpenhof
14u: Bezoek studenten KAE
Woe 20 Okt:
14u: Handwerkclub in Klaproosveld
Do 21 Okt:
Vrij 22 Okt:

10u: Pitjesbak in Klaproosveld
10u: ‘Het Nieuws’ in de Zithoek
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Ma 25 Okt:

10u: Boekenclub in de Zithoek
14u: Zingen met 2e in Irisheem

Di 26 Okt:

10u: Bewegen met Linda in Tulpenhof
14u: Dobbeldenkspel in Klaproosveld
Woe 27 Okt:
14u: Sjoelen met Cecile in Klaproosveld
Do 28 Okt:
14u: Bingo in Klaproosveld

Vrij 29 Okt:

14u: Allerheiligen-Allerzielen-viering en
herdenking van de overleden bewoners in
Irisheem
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Ma 1 Nov:

ALLERHEILIGEN- WEEKENDDIENST

Di 2 Nov:
Woe 3 Nov:

14u: Zitdansen in Klaproosveld
14u: Knutselen met Cecile in Klaproosveld

Do 4 Nov:

14u: Handwerkclub in Klaproosveld

Vrij 5 Nov:

10u: ‘Het Nieuws’ in de Zithoek
14u: Film in Klaproosveld
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Woe 10 Nov:

14u: Koffieklets met Cecile in Klaproosveld

Do 11 Nov:

WAPENSTILSTAND-WEEKENDDIENST

Vrij 12 Nov:

14u: Gebedsviering in Irisheem
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ACTIVITEITEN ROZENTUIN

Ma 18 okt:

10u Turnen in zithoek Rozentuin

Di 19 okt:

10u Bakvoormiddag in leefruimte Rozentuin
10u Turnen in zithoek Rozentuin
14u Bezoek leerlingen in leefruimte Rozentuin

Woe 20 okt:

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

Do 21 okt:

10u Turnen in zithoek Rozentuin

Vrij 22 okt:

10u Zitdansen in zithoek Rozentuin

Ma 25 okt:

10u Turnen in zithoek Rozentuin
10

14u Zangstonde in leefruimte Irisheem

Di 26 okt:

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

Woe 27 okt:

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

Do 28 okt:

10u Turnen in zithoek Rozentuin

Vrij 29 okt:

14u Allerheiligen-Allerzielen-viering en
herdenking van de overleden bewoners in
leefruimte Irisheem
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Ma 1 nov:

Allerheiligen-Weekenddienst

Di 2 nov:

14u Voorlezen in zithoek Rozentuin

Woe 3 nov:

10u Turnen in zithoek Rozentuin

Do 4 nov:

10u Turnen in zithoek Rozentuin

Vrij 5 nov:

10u Babbeluur in leefruimte Rozentuin
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Ma 8 nov:

10u Turnen in zithoek Rozentuin

Di 9 nov:

10u Turnen in zithoek Rozentuin

Woe 10 nov:

10u Turnen in zithoek Rozentuin

Do 11 nov:

Wapenstilstand – Weekenddienst

Vrij 12 nov:

14u Gebedsviering in leefruimte Irisheem

13

ACTIVITEITEN LELIEDAL

Vrij 15 oktober

10u Zangstonde
14u Bewegingsactiviteit of gebedsviering

Ma 18 oktober

10u Twister
14u Zitdans

Di 19 oktober

10u Blikken gooien
14u Wellness

Woe 20 oktober

10u Koekjes bakken
14u Smul namiddag

Do 21 oktober

10u Zangstonde

Vrij 22 oktober

10u Mandala’s tekenen
14u Bewegingsactiviteit

Ma 25 oktober

10u Knutselen Halloween
14u Zangstonde

Di 26 oktober

10u Knutselen Halloween
14u Pompoenen uitsnijden

Woe 27 oktober

10u Pompoensoep maken met
“spinnenballetjes”
14u Knutselen Halloween
14

Do 28 oktober

10u Knutselen Halloween

Vrij 29 oktober

10u Halloween feestje
14u Gebedsviering Allerheiligen

Ma 1 november

Allerheiligen

Di 2 november

Allerzielen
14u Verhaal nagedachtenis

Woe 3 november

10u Pudding maken
14u Smul middag

Do 4 november

10u Zangstonde

Vrij 5 november

10u Film
14u Bewegingsactiviteit

Ma 8 november

10u Boek voorlezen
14u Vier op en rij

Di 9 november

10u Reminiscentie activiteit
15

14u Welness
Woe 10 november 10u Bingo
14u Pannenkoeken bakken
Do 11 november

Wapenstilstand

Vrij 12 november

10u Volksspelen
14u Bewegingsactiviteit of gebedsviering

Ma 15 november

Start Seniorenweek!

BEWONERSGEDICHT
Reeds vroeg in de morgen
Staat het personeel klaar voor onze zorgen
Na onze nachtdromen, wassen en aankleden
Zijn we klaar om naar de
Eetplaats te komen
Het eten goed en klaar
De nieuwe dag is daar
Vergeet zeker en vast
Zoals het past
De verzorging is zeer goed
En zeker hoe het moet
-Stan Tubbax-
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VERJAARDAGEN
17/10/1998 Sarah Swehla (p)
20/10/1946 Maria Beenaerts
20/10/1984 Maidinai Duolikun (p)
22/10/1929 Florent Cuypers
23/10/1994 Annechien Somers (p)
26/10/1954 Lut Crève (vr)
01/11/1925 Maria Verdickt
05/11/1981 Margo Lenders (p)
05/11/1985 Tinu Thomas (p)
07/11/1969 Tamara Gorissen (p)
09/11/1959 Linda Bolders
12/11/1927 Ludovica Wouters
13/11/1997 Moheba Langaree (st)
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BEWONERSNIEUWS
We verwelkomen….

Jozef Tubbax: Stan, zo mogen wij hem noemen,
is geboren te Berchem op 18 mei 1939. Hij is opgenomen voor
een kortverblijf op kamer 123 van de woonkern Klaproosveld.
Stan heeft zijn hele beroepsloopbaan gewerkt bij de Stad
Antwerpen. Hij is altijd zeer creatief en actief geweest.
Toneelspelen was zijn grote hobby, hij schreef zelf de
toneelstukken en voerde ze uit samen met enkele vrienden.
Fietstochten organiseren door het Vlaamse land was ook één
van zijn grote passies.
Frida Degolla: Frida is geboren te Diest op 26 februari 1938. Zij
is opgenomen voor een kortverblijf op kamer 233 van de
woonkern Rozentuin. Als kind woonde ze in Diest waar ze ook
naar school ging. Omwille van de betere werkgelegenheid in
Antwerpen is ze samen met haar man in Ekeren komen wonen.
Ze brengt haar vrije tijd door met het lezen van misdaadromans
en het oplossen van kruiswoordraadsels.
Lisette Vercauteren: Lisette is opgenomen voor een kortverblijf
op kamer 131 van de leefgroep Klaproosveld. Zij werd geboren
te Antwerpen op 29 juli 1933. Ze woonde tijdens haar jeugd in de
wijk Antwerpen Zuid en ging daar ook naar school. Na haar
huwelijk heeft ze zich in Ekeren komen vestigen. Haar grote
hobby is het verzorgen van bloemen en planten in haar tuin.

Wij heten alle nieuwe bewoners van harte welkom en
hopen dat zij zich snel thuis zullen voelen!
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PERSONEELSNIEUWS
Wij verwelkomen…
Marieke Schittecat is een 27-jarige verpleegkundige uit
Wuustwezel en startte deze maand in ons
woonzorgcentrum. Ze heeft reeds heel wat ervaring
opgelopen bij het Wit-Gele Kruis en ook als coördinator
en vaccineerder in het Covid-testcentrum van het UZA. In
haar vrije tijd zingt ze bij de Ekerse C-koren.
Katrin Deknock is ondersteunend medewerker
Dementie en startte op 1 oktober. Als gerontologe en
logopediste heeft ze al heel wat werkervaring in de zorg
en zal zij vooral het dementiebeleid in ons WZC verder
mee uitbouwen. Ze zal ook verbindingspartner zijn
tussen
de
bewoner,
familieleden
en
de
zorgmedewerkers.
Jill Van Dyck werkt sinds 11 oktober als ergotherapeute
op Leliedal. Ze woont in Ekeren-Donk met haar
echtgenoot en 2 zonen. Voor ze de stap naar ons
woonzorgcentrum zette werkte ze reeds als
ergotherapeute in een ander WZC. In haar vrije tijd zingt
ze sinds kort bij Con Amore.

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

Vijf tips voor ondersteuning
Ook bij mensen met dementie is het belangrijk dat zij zo veel
mogelijk zelf blijven doen. Probeer hen zo min mogelijk dingen
uit handen te nemen en kijk wat ze nog wel zelf kunnen
doen. Vijf praktische tips om mensen met dementie op deze
manier te ondersteunen.
1. Leef je in in de persoon met dementie
Door je in te leven in de persoon met dementie kun je
hem/haar beter begrijpen en ben je beter in staat om
hem/haar (en de omgeving) te ondersteunen.
Tip: Stel je voor dat je je niet meer kunt aankleden,
gewoonweg omdat je niet meer weet hoe het moet.
2. Sluit aan bij de wensen en behoeften van de persoon
met dementie
Probeer, in elk stadium van dementie, aan te sluiten bij de
wensen en behoeften van de bewoner. Dat klinkt heel
logisch. Maar als zorgmedewerker denken we soms, met al
onze goede bedoelingen, dat wij beter weten wat goed is.
Tip: Sta in je volgende dienst eens bewust stil bij de vraag:
'Wat wil de bewoner eigenlijk zelf?'
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3. Neem geen dingen van de persoon met dementie over,
maar bied ondersteuning waar dat nodig is
Neem geen dingen over, maar stimuleer de bewoner om
zoveel mogelijk zelf te doen. Als wij veel van de persoon met
dementie overnemen, dan vergeet de persoon met dementie
hoe hij dit zelf kan doen.
Tip: Geef in je volgende dienst eens de tandenborstel aan
een bewoner (waarbij de zorg vaak zijn/haar tanden poetst)
en doe bij jezelf voor hoe jij je tanden poetst.
4. Stimuleer de persoon met dementie en zijn omgeving om
zo lang mogelijk de gewone dingen te blijven doen
Boodschappen doen, op visite gaan, sporten, zingen in
een koor, koken. Dit zijn allerlei activiteiten die mensen met
dementie prima zelfstandig en/of met ondersteuning kunnen
doen. Betrek hierbij ook de omgeving van de bewoner en
geef hen voorlichting over de mogelijkheden.
Tip: Vraag eens na welke sport de bewoner vroeger heeft
beoefend en kijk samen of zij/hij deze sport weer kan en wil
oppakken.
5. Test en corrigeer de persoon met dementie niet
Vragen als: 'Wat heb je gisteren gedaan?' En 'Weet je nog
wie ik ben?' kunnen moeilijk en confronterend zijn voor
mensen met dementie. Als de bewoner een ‘fout’ maakt
corrigeer hem/haar dan niet en laat de bewoner in zijn/haar
waarde.
Tip: Sta een stil bij de vraag: 'Hoe zou ik me voelen als
bepaalde dingen mij niet meer lukken?'
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10 basistips voor een goed contact
Ook in het contact met mensen met dementie kun je rekening
houden met de situatie. De volgende 10 basistips helpen je bij
het contact maken.
1. Ieder mens is uniek en heeft zijn eigen voorkeuren,
gewoonten en behoeften en wil op zijn eigen, persoonlijke
manier benaderd worden. Vanuit het persoonsgerichte
gedachtengoed staat de persoon voorop, niet de diagnose.
Daarom spreken we altijd van ‘iemand met dementie’ en niet
over ‘de dementerende’.
2. Maak je bekend: Noem indien mogelijk iemand bij naam.
Stel jezelf voor, en vertel wat je zou kunnen betekenen voor
diegene. Ook als je die persoon al kent, kan het zijn dat hij/zij
jou even niet herkent.
3. Leg contact met aandacht: Sta niet te ver weg als je tegen
iemand met dementie praat. Maak oogcontact. Let op je
mimiek, en probeer vriendelijk te kijken. Ook al begrijpt
iemand met dementie niet helemaal wat er gebeurt, dan ziet
diegene in ieder geval een vriendelijk gezicht. Pak iemands
hand als dat goed voelt. Praat niet met een te luide stem
(tenzij iemand slechthorend is).
4. Vraag niet te veel naar feiten en gebeurtenissen van
vandaag of gisteren: Het kan erg confronterend zijn om
vragen te stellen waarin iemand veel feitelijke antwoorden
moet kunnen geven. Vraag bijvoorbeeld: “Hoe was uw dag?”
of: “Heeft u een prettige dag gehad?” in plaats van “Wat heeft
u gisteren allemaal gedaan?”. Vragen die beroep doen op
iemands geheugen kunnen tot extra verwarring leiden
wanneer iemand het antwoord niet weet.
5. Houd het simpel: Doe één ding/handeling tegelijk en praat
over één onderwerp. Vraag één ding tegelijk en houd het
tempo laag. Vraag bijvoorbeeld niet in één zin ‘heeft u een
leuke dag gehad, wat heeft u eigenlijk allemaal gedaan en
bent u de buurman nog tegengekomen?’ Knip deze vragen
dan op. Probeer storende achtergrondgeluiden te vermijden.
Te veel prikkels kunnen leiden tot overprikkeling.
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6. Let op iemands reactie en bevestig gevoelens: Let op hoe
iemand reageert en ga daar ook op in. Benoem de gevoelens
die je bij iemand ziet of hoort, bijvoorbeeld blijdschap of
angst. “Ik zie dat u blij/bang bent”. Ontken of negeer de
emoties niet, het mag er gewoon zijn. Mensen met dementie
kunnen deze gevoelens soms sneller uiten (bijvoorbeeld snel
tranen in de ogen of juist sneller een opgejaagd gevoel).
Geef ruimte om gevoelens te tonen. Zeg niet: “ach, ik vergeet
ook weleens wat”, maar zeg dat je je kunt voorstellen dat het
rot voelt om zoveel te vergeten.
7. Ken iemand persoonlijk: Indien je vaker met iemand met
dementie omgaat, is het van belang om iemand beter te
leren kennen. Wat is iemand zijn levensloop? Hoe is iemand
zijn persoonlijkheid? En wie zijn belangrijke sociale contacten
voor iemand? Zo weet je beter hoe je op een persoonlijke
manier met iemand om kunt gaan en vind je wellicht
aanknopingspunten om een fijn gesprek aan te gaan, om een
zinvolle bezigheid te ondernemen of om sommige
voorkeuren en/of behoeften van iemand te begrijpen.
8. Deel complimentjes uit: Geef veel complimenten. Iemand
kan zo het gevoel hebben iets (nog) goed te kunnen en
iemands eigenwaarde kan daardoor groeien. Corrigeer zo
min mogelijk en bestraf iemand niet.
9. Neem mensen met dementie serieus: Ga serieus in op wat
iemand zegt. Probeer erachter te komen wat hij/zij bedoelt
door verder te vragen of woorden of zinnen te herhalen. Het
kan goed zijn dat een verhaal in zijn geheel niet logisch klinkt
voor jou, maar dat er zeker wel een boodschap in het verhaal
zit.
10. Toon betrokkenheid: Toon telkens weer belangstelling,
ook al ken je het verhaal dat iemand vertelt al. Vraag door
naar hoe iemand het beleefd heeft, wat iemand ervan vond.
Zorg wel dat je betrokkenheid oprecht is. Mensen laten zich
niet zomaar voor de gek houden, dus mensen met dementie
ook niet.
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REFERENTIEPERSOON DEMENTIE
CYNTHIA KROLS
Via deze weg wil ik, Cynthia Krols, jullie
laten weten dat ik de functie van
referentiepersoon dementie ga invullen
ter vervanging van Katrien Steyaert. In
januari ben ik de opleiding gestart en
met fierheid kan ik jullie vertellen dat ik
in
juni
mijn
certificaat
als
referentiepersoon
dementie
heb
behaald.
Ik heb het altijd heel belangrijk
gevonden om de mens achter de
persoon met dementie centraal te
stellen en te respecteren. Daarom ben ik met veel enthousiasme
deze uitdaging aangegaan en heb ik deze opleiding gevolgd. Het
sluit heel nauw aan bij mijn persoonlijke visie. Graag zou ik mij
willen engageren om de kwaliteit en begeleiding van en de zorg
voor personen met dementie en hun omgeving te bevorderen.
Mijn taak bestaat eruit om de belangen van onze mensen te
verdedigen. Samen willen we streven naar een optimale zorg op
maat van iedere bewoner.
Korte inhoud van mijn takenpakket:
 Zoeken naar mogelijkheden om de kwaliteit van leven van
iedere bewoner te bevorderen.
 Aanspreekpunt te zijn bij vragen over begeleiding en zorg
voor personen met dementie en hun omgeving (ook
collega’s, eender wie kan hiervoor bij mij terecht).
 Individuele gesprekken aangaan met bewoners en hun
omgeving.
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 Voortdurend blijven bijscholen en informeren over
dementie, up-to-date blijven met ontwikkelingen rond
dementie en deze delen.
 Ondersteunend, adviserend en coachend optreden
tegenover collega’s.
 Adviserend optreden tegenover de organisatie rond het
ontwikkelen van een goede dementiezorg.
 Vormingen geven rond dementie voor familieleden,
collega’s,… .
 ‘Veranderend’ gedrag van de persoon met dementie
detecteren en zoeken naar mogelijke
omgangsvormen/oplossingen.
Ik hoop dat dit wat duidelijkheid biedt. Als u vragen of
opmerkingen hebt dan ben ik steeds bereid om te luisteren en
sta ik met open armen voor u klaar.
U kan mij altijd persoonlijk aanspreken op de afdeling Leliedal
of bereiken via het volgende e-mailadres:
dementie@vincentiusekeren.be .
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PRIKBORD
INFODAGEN ASSISTENTIEWONINGEN
Op woensdag 6 oktober
kwamen
de
eerste
40
geïnteresseerden
luisteren
naar de informatie over de
nieuwe assistentiewoningen.
Door het grote succes is er
naast de 3 reeds voorziene
infomomenten nog een 4de
dag ingepland. In Tulpenhof
kan u de plannen zelf ook
bekijken. Als alles volgens plan verloopt zullen de eerste nieuwe
bewoners hun intrek kunnen nemen in april 2022. Tegen die tijd
zal de muur tussen het huidige woonzorgcentrum en de
nieuwbouw ook gesloopt zijn want ook het woonzorgcentrum zal
met enkele kamers uitbreiden.
MOSSELEN OP HET MENU
Op donderdag 30 september genoten we weer van een stevige
portie Zeeuwse mosselen. September is dan ook de eerste
maand met een “r” in een lange reeks. Zolang die “r” in de maand
staat
zouden
mosselen op hun
beste zijn. Heel wat
bewoners keken dan
ook uit naar het
mosselmenu
met
frietjes. Wie geen
liefhebber was kon
toch genieten van
een aangepast menu.
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DERDE COVID-VACCIN
Op
woensdag
6
oktober kregen de
bewoners een derde
vaccinatie tegen het
Covid-virus.
Onder
leiding van Dr. Wens
ging
deze
vaccinatieronde erg
vlot en blijven we
hopelijk gespaard van
te veel last door dit virus. Hiermee zitten de vaccinaties er voor
dit jaar nog niet op. Ook het griepvirus kan veel
gezondheidsschade aanrichten, dus hiertegen worden we ook
allemaal binnenkort gevaccineerd. Een klein prikje maar toch zo
belangrijk om gespaard te blijven van virussen.
KOMT DE GROOTSTE POMPOEN UIT BELGIË?
Oktober is traditioneel ook de
pompoenenmaand. Niet alleen
krijgen we deze vitaminerijke
groente deze herfst wel wat vaker
op ons bord, de pompoen wordt
ook vaak gebruikt als decoratie in
en rond het huis en staat zo’n
beetje symbool voor Halloween. In
het Kempense Kasterlee bestaat
er zelfs een Pompoengenootschap dat het kweken van grote
pompoenen promoot. Elk jaar
vindt er dan ook een groots
pompoenfestival plaats met een wedstrijd voor de zwaarste
pompoen.
27

Dit jaar was Mario
Vangeel flink op weg om
het
wereldrecord
te
verbreken maar hij werd
tweede op het Europees
Kampioenschap.
Zijn
pompoen woog toch zo’n
1106 kilo met een omtrek
van zo’n 5 meter (zie
foto)!
Na de festiviteiten stopt het zelfs niet in Kasterlee. De grootste
pompoenen worden helemaal uitgehold waarbij het zaad wordt
bijgehouden om volgend jaar opnieuw te planten. En met de
uitgeholde reuzenpompoenen houden ze een wedstrijd
pompoen-peddelen op het water!
ONZE KEUKEN ENGAGEERT ZICH VOOR DE GREEN
DEAL EIWITSHIFT VAN DE VLAAMSE OVERHEID
Het doel van deze
Green Deal eiwitshift
is de verhouding
tussen dierlijke en
plantaardige
eiwitrijke producten in
ons voedingspatroon
te verbeteren. In het
kort, wij engageren
ons bij de Vlaamse
Overheid om gedurende vier jaar acties te ondernemen om de
verhouding tussen dierlijke en plantaardige eiwitten te
verbeteren met het zicht op een verhouding van 40/60
dierlijke/plantaardige eiwitten tegen 2025.
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Bij onze bewoners in het woonzorgcentrum zijn vegetarische
maaltijden minder gekend. Toch houdt dit ons niet tegen om in
te zetten op meer plantaardige voeding in het woonzorgcentrum
zonder hierbij het welzijn en het welbevinden van onze bewoners
uit het oog te verliezen.
Duurzaamheids-, gezondheids- en sociale aspecten van
voeding verliezen we niet uit het oog. Genieten met aandacht
voor een lekkere, gevarieerde en evenwichtige voeding blijft dus
mogelijk, ook wanneer we inzetten op meer plantaardige
eiwitbronnen.

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.
De voorkant van het gebouw aan de Dorpstraat begint stilaan
zijn definitieve uitzicht te krijgen.
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WAT GEBEURDE ER OP…
16 OKTOBER
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.
1830 De Nederlandse Willem van Oranje proclameert de
onafhankelijkheid van België.
1923 The Walt Disney Company
wordt opgericht door Walt
Disney en zijn broer Roy.
1978 Kardinaal Karol Wojtyla wordt
tot paus Johannes Paulus II
gekozen.
1984 Aan aartsbisschop Desmond
Tutu wordt de Nobelprijs voor
de Vrede toegekend.
Beroemde jarigen op 16 oktober:
1854 Oscar Wilde, Iers schrijver (overleden 1900)
1923 Bert Kaempfert, Duits componist en orkestleider
(overleden 1980)
Overleden op 16 oktober:
1793
Marie Antoinette van
Oostenrijk (37), koningin-gemalin
van Lodewijk XVI van Frankrijk
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