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EDITORIAAL
Beste bewoners, familieleden, medewerkers, vrijwilligers en
sympathisanten,
In volle herfsttijd kijken we
uit naar alle activiteiten die
er in 2021 nog op ons
programma staan. Half
november is het immers
Seniorenweek.
Tijdens deze Seniorenweek deelt onze keuken nostalgische
recepten uit grootmoeders keuken en gaan bewoners zelf aan
de slag met het bereiden van de lekkerste hapjes. Het lijkt erop
dat we in ons Vincentius Nieuws wel vaker inspelen op onze
maaltijden. Ze vormen dan ook een belangrijk onderdeel van elke
dag en zijn vaak bepalend voor het algemeen welzijn en de
tevredenheid van bewoners. Hoe goed onze maaltijden
gesmaakt
worden,
ontdekten
we
tijdens
onze
tevredenheidsenquête. We geven jullie graag een eerste
voorproefje van de resultaten.
Gezondheid en algemeen welbevinden staan altijd voorop.
Ondanks ontmoedigende coronacijfers blijven we ons inzetten
voor goede zorg en aangename momenten. Het blijven moeilijke
tijden voor iedereen en in het bijzonder voor zorgpersoneel. We
blijven overeind en dankzij bemoedigende woorden van onze
bewoners, hun familieleden en sympathisanten staan onze
medewerkers en onze vrijwilligers er elke dag opnieuw.
Waarvoor hartelijk dank!
Het redactieteam
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PASTORAAL NIEUWS
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GEBEDSVIERINGEN
VIERINGEN VAN 16 NOVEMBER TOT 15 DECEMBER
Vrijdag 26 november 2021 om 14u
Gebedsviering voorgegaan door Luc Patroons

Vrijdag 10 december 2021 om 14u
Gebedsviering voorgegaan door Rita Philips

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 15 Nov: 10u: Boekenclub in de Zithoek
11u30: Thema-menu:
Grootmoeders wijze
in Klaproosveld
14u: Smulnamiddag
in Klaproosveld
Di 16 Nov:

10u: Bewegen met Linda in Tulpenhof
11u30: Thema-menu:
Grootmoeders wijze
in Klaproosveld

Woe 17 Nov:

11u30: Thema-menu:
Grootmoeders wijze
14u: Playbackshow
in Irisheem

Do 18 Nov:

11u30: Thema-menu: Wild
in Klaproosveld
14u: Bingo in Klaproosveld

Vrij 19 Nov:

10u: ‘Het Nieuws’ in de Zithoek
14u: Handmassages in de Zithoek
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Ma 22 Nov:
Di 23 Nov:

10u: Boekenclub in de Zithoek
14u: Galgje in Klaproosveld
10u: Bewegen met Linda in Tulpenhof
14u: Gedichten voorlezen in de Zithoek

Woe 24 Nov: 14u: Knutselen met Cecile
in Klaproosveld
Do 25 Nov:
10u: Verhaal voorlezen in de Zithoek
Vrij 26 Nov: 10u: ‘Het Nieuws’ in de Zithoek
14u: Eucharistieviering in Irisheem
Ma 29 Nov:
Di 30 Nov:

Woe 1 Dec:

10u: Boekenclub in de Zithoek
14u: Gebruikersraad in Klaproosveld
10u: Bewegen met Linda in Tulpenhof
14u: Gezamenlijke zangstonde in Irisheem

14u: Koken met
Jesse en Cecile:
Pepernoten in
Klaproosveld
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Do 2 Dec:
Vrij 3 Dec:

14u: Handwerkclub in Klaproosveld
10u: ‘Het Nieuws’ in de Zithoek
14u: Manicure

Ma 6 Dec:

10u: Boekenclub
in de Zithoek
14u: Bezoek Sinterklaas

Di 7 Dec:

14u: Reminiscentiespel in Klaproosveld

Woe 8 Dec:
Do 9 Dec:
Vrij 10 Dec:

14u: Kerstkaarten maken in Klaproosveld
14u: Film in Klaproosveld
10u: ‘Het Nieuws’ in de Zithoek
14u: Eucharistieviering in Irisheem

Ma 13 Dec:
10u: Boekenclub in de Zithoek
14u: Kaarten in Klaproosveld
Di 14 Dec: 10u: Bewegen met Linda in Tulpenhof
14u: Pim Pam Pet in Klaproosveld
Woe 15 Dec:
Do 16 Dec:
Vrij 17 Dec:

14u: Handwerkclub in Klaproosveld
14u: Bingo in Klaproosveld
10u: ‘Het Nieuws’ in de Zithoek
14u: Manicure in de Zithoek
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ACTIVITEITEN ROZENTUIN

Ma 15 nov: 10u Turnen in zithoek Rozentuin
12u Menu ‘op grootmoederswijze’
14u Babbeluur in leefruimte Rozentuin
Di 16 nov:

10u Turnen in zithoek Rozentuin
10u Bakvoormiddag in leefruimte Rozentuin
12u Menu ‘op grootmoederswijze’

Woe 17 nov:10u Turnen in zithoek Rozentuin
12u Menu ‘op grootmoederswijze’
14u Play-Back show in leefruimte Irisheem
Do 18 nov: 10u Turnen in zithoek Rozentuin
12u Wildmenu
Vrij 19 nov: 10u Zitdansen in leefruimte Rozentuin
14u Relaxatienamiddag in leefruimte
Rozentuin
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Ma 22 nov:

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

Di 23 nov:

10u Turnen in zithoek Rozentuin
10u Koken in leefruimte Rozentuin

Woe 24 nov: 10u Turnen in zithoek Rozentuin
14u Gebruikersraad in zithoek Rozentuin

Do 25 nov:

10u Turnen in zithoek Rozentuin

Vrij 26 nov:

10u Bewegingsspel in zithoek Rozentuin
14u Gebedsdienst in leefruimte Irisheem

Ma 29 nov:

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

Di 30 nov:

10u Turnen in zithoek Rozentuin

14u Gezamenlijke zangstonde in leefruimte Irisheem

Woe 1 dec:

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

Do 2 dec:

10u Turnen in zithoek Rozentuin

Vrij 3 dec:

10u Babbeluur in leefruimte Rozentuin

Ma 6 dec:

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

Di 7 dec:

10u Turnen in zithoek Rozentuin
10u Koken in leefruimte Rozentuin

Woe 8 dec:

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

Do 9 dec:

10u Turnen in zithoek Rozentuin

Vrij 10 dec:

10u Zitdansen in zithoek Rozentuin
14u Gebedsdienst Rita in leefruimte Irisheem

Ma 13 dec:

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

Di 14 dec:

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

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

10u Turnen in zithoek Rozentuin

Vrij 17 dec:

10u Hersenkronkels in leefruimte Rozentuin
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ACTIVITEITEN LELIEDAL

Ma 15 november

10u Reminiscentieactiviteit
12u Menu op grootmoeders wijze

Di 16 november

10u Koekjes bakken
14u Smulnamiddag

Wo 17 november

10u Film
14u Playbackshow Seniorenweek

Do 18 november

10u Wellness
14u Spelactiviteit

Vr 19 november

10u Voorlezen
10u Bewegingsactiviteit

Ma 22 november

10u Kegelen
14u Zit turnen

Di 23 november

10u Cake bakken
14u Smulnamiddag
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Wo 24 november

10u Ateljee
14u Wellness

Do 25 november

10u Ballonnen gooien
14u Sjoelbakken

Vr 26 november

10u Reminiscentieactiviteit
14u Bewegingsactiviteit

Ma 29 november

10u Twister
14u Zitdans

Di 30 november

10u Soep maken
14u Gezamenlijke zangstonde

Wo 1 december

10u Ateljee
14u Creanamiddag: knutselen Sint

Do 2 december

10u Voorlezen
14u Spelactiviteit
15

Vr 3 december

10u Muziek zangstonde
14u Bewegingsactiviteit

Ma 6 december

Sinterklaas
13u30 Bezoek Sinterklaas

Di 7 december

10u Pepernoten bakken
14u Smulnamiddag

Wo 8 december

10u Ateljee
14u Wellness

Do 9 december

10u Blikken gooien
14u Spelactiviteit

Vr 10 december

10u Reminiscentieactiviteit
14u Bewegingsactiviteit

Ma 13 december

10u Petanque
14u Zitdans

Di 14 december

10u Soep maken
14u Film

Wo 15 december

10u Ateljee
14u Crea: knutselen Kerstmis

16

VERJAARDAGEN
16/11/1988 Elisa Kuypers (p)
18/11/1926 Cornelia Houtemans
18/11/1993 Clarisse Koyen (p)
24/11/1962 Theresia Goosen (p)
24/11/1942 Cecile Meersman (vr)
25/11/1930 Pierre Van der Linden
27/11/1928 Maria De Ceulaer
02/12/1929 Sarah Timpany
04/12/1979 Fatou Bah (p)
04/12/1994 Kader Varol (p)
04/12/1956 Julien Nielandt (vr)
06/12/1951 Rita Verbist (vr)
09/12/1963 Lut Van Maldegem (p)
14/12/1931 Catharina Van Hoof
16/12/1962 Rita De Prins (p)
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BEWONERSNIEUWS
We verwelkomen….

Angela Van Everbroeck: Angela is geboren te Stabroek op 8
maart 1939. Zij is opgenomen voor een kortverblijf op kamer 105
van de woonkern Klaproosveld. Ze woonde in Stabroek maar
ging in Zandvliet naar school. Ze heeft tot aan haar pensioen
gewerkt bij de logistieke dienst van het Stuyvenbergziekenhuis.
In haar vrije tijd doet ze graag grote wandelingen en fietstochten.
Roger Heyvaerts: Roger is opgenomen voor een kortverblijf op
kamer 126 van de woonkern Klaproosveld. Hij werd geboren te
Dendermonde op 21 februari 1931. Hij woonde 35 jaar in
Duitsland waar hij werkzaam was als militair in het Belgisch
leger. Hij was er administratief verantwoordelijke voor het
beheer van de depot voorraden. Zijn hobby’s zijn lezen en
muziek beluisteren.
Anna Ceulemans: Anna is geboren te Ranst op 12 mei 1932. Ze
is opgenomen voor een kortverblijf op kamer 131 van de afdeling
Klaproosveld. Ze was vele jaren tewerkgesteld in het
bankwezen. Ze houdt van de zee en is daarom 15 jaar geleden
verhuisd naar Blankenberge. Haar grote hobby is wandelen
langs de zeedijk en het strand.
Lucrèce Temmerman: Lucrèce is opgenomen voor een
kortverblijf op kamer 207 van de woonkern Rozentuin. Lucrèce
is geboren te Gent op 31 december 1926 en woonde tijdens haar
kinderjaren in de Vlaamse Ardennen. Tijdens haar schooljaren
verbleef ze op internaat en volgde de richting huishoudkunde.
Na haar huwelijk is ze in Ekeren komen wonen. Naast de zorg
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voor haar groot gezin maakte ze graag tijd voor het lezen van
een boek.
Alida Vekens: Alida is opgenomen voor een kortverblijf op
kamer 208 van de woonkern Rozentuin. Ze is geboren te
Antwerpen op 9 augustus 1937. Heel haar leven woonde ze in
Ekeren. Na haar schooltijd werkte ze van jongs af in een
dokterspraktijk waardoor ze een bekend gezicht werd in het
Ekerse. Ze heeft verschillende hobby’s zoals tuinieren en
voederen van vogels maar haar grote passie is koken.
Godelieve Wouters: Godelieve is geboren te Merksem op 5
april 1940. Zij is opgenomen voor een kortverblijf op kamer 213
van de woonkern Rozentuin. Ze studeerde verpleegkunde en
was lang werkzaam als verpleegkundige in het toenmalige St.Bartholomeusziekenhuis te Merksem. Na haar huwelijk is ze in
Ekeren komen wonen. In haar vrije tijd werkte ze als vrijwilliger
bij Ziekenzorg en ook hier in het woonzorgcentrum.
Gerald van Coppenolle: Gerald is geboren te Brasschaat op 13
juli 1933. Hij is opgenomen voor een kortverblijf op kamer 221
van de woonkern Rozentuin. Hij ging naar de tuinbouwschool
waar hij zijn vak als tuinier leerde. Tuinieren was niet alleen zijn
hobby hij maakte er ook zijn beroep van. Vele jaren had hij
samen met zijn vrouw een tuinbouwbedrijf te Mariaburg.

Wij heten alle nieuwe bewoners van harte welkom en
hopen dat zij zich snel thuis zullen voelen!
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We betreuren het afscheid van…
Henri Swinnen verblijvend op Rozentuin. Hij is van ons
heengegaan op 17 oktober 2021.
Philomena Claessens verblijvend op Rozentuin. Zij is van
ons heengegaan op 22 oktober 2021.
Paul Geerts verblijvend op Rozentuin. Hij is van ons
heengegaan op 25 oktober 2021.
Paula Hallet verblijvend op Klaproosveld. Zij is van ons
heengegaan op 28 oktober 2021.
Maria Verdickt verblijvend op Klaproosveld. Zij is van ons
heengegaan op 29 oktober 2021.
Mariette Van Aerden verblijvend op Rozentuin. Zij is van ons
heengegaan op 12 november 2021.
Wij betuigen de familie onze oprechte deelneming en wensen
hen veel sterkte toe.

We wensen veel beterschap aan
Maria De Ceulaer, Kamer 113 in Klaproosveld,
die in het ziekenhuis verblijft.
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DEMENTIE EN
ZINVOLLE ACTIVITEITEN

Als we activiteiten zien als op zichzelf staande gebeurtenissen,
los van enige visie, dan zal het effect zeer beperkt zijn. Maken
deze activiteiten echter deel uit van een doordachte
samenlevingscultuur, dan bieden ze extra kansen. De aard van
de activiteit en de manier waarop deze aan de bewoner wordt
aangeboden en begeleid, kunnen zorgen voor een meerwaarde
voor de totale zorgvisie naar de bewoner toe.
Doel van activiteiten
 Het geeft structuur aan de tijd.
 Het zal de nog aanwezige mogelijkheden en vaardigheden
onderhouden.
 Het verhoogt het gevoel van eigenwaarde.
 Het ondersteunt het gevoel van nuttig zijn, van iets te
betekenen hebben.
 Het is een kans om in contact te komen met anderen.
 Het versterkt het gevoel van erbij te horen.
 Het geeft mensen een toekomstperspectief.
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Wanneer is een activiteit zinvol
 Als ze aansluit op de aanwezige actie.
Bv: een bewoner mee laten helpen in de keuken (bij
afwas, afdroog, de plooi van handdoeken,…)
 Als ze aansluit op de persoonlijke interesse van de
bewoner.
Het is belangrijk om de interesses van onze bewoners te
kennen. Hou er wel rekening met dat die interesse in de
loop van de jaren kan veranderen. Persoonlijke interesses
worden vaak door familie meegedeeld, echter blijft het
belangrijk om deze rechtstreeks bij de bewoner af te
toetsen.
 Als ze betekenis heeft voor diegene die ze uitvoert.
Een activiteit heeft pas nut als die als betekenisvol ervaren
wordt door de bewoner. Het is belangrijk dat de activiteit
eenduidig, zinvol, positief, leuk,… is. Activiteiten die voor
ons weinig uitdagend lijken, kunnen bij onze bewoners
juist een veilig gevoel van herkenning oproepen.
 Als ze aansluit op de beleving van de persoon.
Voorzichtig aftasten van de grens is belangrijk: Wat is nog
veilig genoeg om goed te lukken? Wat geeft de persoon
met dementie nog voldoening? Wat is net te moeilijk en
veroorzaakt een pijnlijke confrontatie met verlies? We
dienen zoveel mogelijk falen te vermijden. Nood aan
bevestiging en erkenning is belangrijk: “Amai je bent goed
bezig!”, “Dat doe je heel goed!”, “Dank je voor je hulp!”,… .
Activiteiten geïntegreerd in de dag
Een bewoner mee laten participeren bij dagelijkse activiteiten is
zeer zinvol. Iedereen die betrokken is in de zorg kan hier een
bijdrage aan doen. Het uitgangspunt is niet “Waar kan de
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bewoner mij met helpen?”, maar wel “heeft mijn taak
mogelijkheden om een bewoner een waarde te geven, een rol te
laten opnemen?”.
Een animatieve grondhouding is hier van belang:
 Respect hebben voor eigenheid, ideeën, wensen
 Respect hebben voor emoties en waarden
 Erkenning geven aan levensverhaal
 Respect hebben voor de mogelijkheden en
kwetsbaarheden
 Gepaste ondersteuning en compensatie geven
 Autonomie ondersteunen
 Geen betutteling of verkleutering
 (Kleding kiezen, fruit schillen, post doornemen en
informeren, mee stappen, samen tafel dekken, vaat doen,
aardappelen schillen, was plooien, planten verzorgen, tuin
mee onderhouden,…)
Groepsactiviteiten of individuele activiteiten
Als we ervan uitgaan dat een activiteit aansluit op het
levensverhaal en op de persoonlijke interesse, kunnen we
zeggen dat elke activiteit een individueel antwoord is op een
individuele nood. Groepsactiviteiten kunnen extra mogelijkheden
bieden omdat ze andere interacties mogelijk maken: deelnemers
reageren op elkaar, ondersteunen elkaar. Samen zijn in groep
bevordert de gezelligheid. Bij groepsactiviteiten is het dus de
opdracht om binnen de groep voldoende aandacht te hebben
voor elk individueel verhaal, voor elke individuele behoefte.
Actief zijn en blijven, is een belangrijke waarde voor onze
bewoners.
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Weetje:
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GRIEP LATEN WE IN DE KOU STAAN
Elk jaar opnieuw brengt de winter vervelend gezelschap met zich
mee: griep. Gemiddeld wordt één op de tien mensen ermee
besmet. Meestal genezen ze vanzelf na enkele dagen, maar bij
sommigen kan griep ernstige gevolgen hebben. Elk jaar sterven
ook honderden mensen aan de gevolgen van de ziekte.
We hebben in ons woonzorgcentrum voldoende griepvaccins
voor al onze bewoners. Deze worden geplaatst door de huisarts
en zijn niet verplicht maar wel sterk aan te raden. Indien u vragen
hebt over griep en/of het griepvaccin kan u altijd terecht bij de
teamverantwoordelijke van de woonkern.
Ook onze personeelsleden en vrijwilligers raden we aan om het
griepvaccin te laten zetten. Zo zorgen we voor elkaar en houden
we hopelijk griep dit winterseizoen buiten!
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PRIKBORD
VERRASSEND BEZOEK
Op dinsdag 19 oktober kwamen
enkele leerlingen van het
Koninklijk Atheneum Ekeren
een bezoek brengen aan onze
bewoners op Klaproosveld. Ze
kozen er zelf voor om vanuit hun
lessen zedenleer deze goede
daad te stellen. Er werden
spelletjes
gespeeld
en
aangename gesprekken gevoerd. En om het extra gezellig en
huiselijk te maken hadden de leerlingen zelfs cake en koekjes
gebakken. Het was moeilijk te meten wie er het meeste genoot,
de leerlingen of onze bewoners? Zeker voor herhaling vatbaar!
Na hun bezoek lieten de leerlingen hun postieve bevindingen nog
aan ons weten, die we graag met jullie delen:
"Het was een leuke ervaring. Het was super gezellig en was
leuk om te doen. Ik denk dat de bewoners van het rusthuis het
ook leuk vonden. Ik zie het zeker zitten om het nog eens te
doen!" - Nina
"Wij mochten een bezoekje brengen aan Marcel. Het was een
hele toffe ervaring en we hebben heel wat interessante
verhalen gehoord. Over de oorlog, hoe de stad er vroeger
uitzag en nog veel meer. Ik ben blij dat we deze bewoner
konden bezoeken en het was zeker een ervaring dat ik niet snel
zal vergeten!" - Diaz
"Ik vond het zeer leuk om met Mia te praten, ook over haar
groot gezin. Ze vertelde ook vaak over hoe graag ze vroeger
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bakte voor heel grote groepen. Ik vond het zeker leuk dat ze
bereid was om haar kennis met ons te delen."
"Ik vond het super leuk om langs te gaan in het rusthuis.
Praten met de mensen over nu en vroeger, spelletjes spelen, ik
raad het echt iedereen aan! En nog een extra merci aan Frida
voor de toffe babbel" - Stella
HALLOWEENMAALTIJD
Op donderdag 28 oktober
kregen onze bewoners
een
Halloweenmaaltijd
aangeboden.
Uiteraard
mochten
pompoensoep
en een speciaal dessert
niet
op
het
menu
ontbreken. Vooral de
bewoners van Rozentuin
keken enorm uit naar dit
moment. Zij konden na
een quarantaineperiode
van 10 dagen eindelijk
terug samenkomen in de
leefruimte.
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HERDENKINGSVIERING
Op vrijdag 5 november vond er een mooie
herdenkingsviering plaats voor alle
overleden bewoners van het afgelopen
jaar. Helaas konden we familieleden dit
jaar niet betrekken bij dit gebeuren omwille
van de sociale afstand die we moeten
respecteren door Covid-19.
Dank aan alle mensen die hebben
meegewerkt aan deze viering.
OP GROOTMOEDERS WIJZE
In het kader van de Seniorenweek van 15 tot en met 19
november zet onze keuken zich in om gerechten klaar te maken
met als thema ‘Grootmoeders keukengeheimen’. De jeugd van
vandaag groeit op met gerechten die snel klaar zijn, zoals pizza,
hamburgers, pita, frietjes,…. terwijl vaak onze lekkerste
gerechten wat vergeten
worden. Wie herinnert
zich niet het urenlang
pruttelen van de stoverij
of seizoens-groenten die
nog vers van het veld
kwamen. Vaak werden
deze
recepten
verschillende generaties
aan elkaar doorgegeven
en
waren
sommige
ingrediënten een zwaarbewaakt familiegeheim. Tijdens de
Seniorenweek zal onze keuken elke dag een gerecht
klaarmaken met heel wat nostalgische invloeden. Deze recepten
komen uit het boekje ‘Grootmoeders keukengeheimen’ dat door
Sodexo werd samengesteld. Kalfsblanquette, Berkenbroodje
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met appel en aardappelen, Samber-en-Maas-kip met
pilavrijst,…. Het zijn maar enkele lekkernijen die op het menu
staan.
Op de tafels zal er ook informatie staan over de recepten en
enkele vragen over gerechten en koken om zo makkelijk een
gesprek te starten in dit thema. We namen deze vragen ook mee
naar een bewoner en dat interview kan je verder in dit Vincentius
Nieuws lezen.
RESULTATEN TEVREDENHEIDSENQUÊTE
MAALTIJDEN
We schrijven vaak over onze maaltijden in onze communicatie.
We staan er in ons woonzorgcentrum dan ook op om
kwaliteitsvolle menu’s met voldoende variatie aan te bieden. Eind
vorige zomer hebben we onze bewoners en hun familieleden
bevraagd naar hun eerlijke mening over de maaltijden die onze
keuken dagelijks vers bereidt. Die resultaten zijn nu
bekendgemaakt.

We kregen 69 antwoorden waarvan het grootste deel van onze
bewoners en een kleine minderheid van familieleden. Over het
algemeen zijn we terecht trots dat onze keuken scoort met een
algemene tevredenheid tot zelfs zeer tevreden. Uiteraard kunnen
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we altijd nog verbeteren en willen we rekening houden met
suggesties en de punten waar we minder goed op scoren.
De variatie aan beleg bij het ontbijt en avondmaal mag volgens
onze bewoners nog uitgebreid worden. De middagmaaltijden
scoren goed maar het visaanbod wordt minder gesmaakt. Het
avondmaal en in mindere mate het middagmaal mogen gerust
een beetje verlaat worden. Het is ook duidelijk dat onze
bewoners graag gezond eten. Voldoende en gevarieerd fruit eten
vinden ze heel belangrijk.
Alle resultaten worden geanalyseerd en het maaltijdgebeuren zal
waar mogelijk bijgestuurd worden. Een uitgebreider verslag van
de resultaten bespreken we in een volgende nieuwsbrief. Graag
willen we iedereen bedanken voor het invullen van de enquête
en voor de suggesties.
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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. Herinnert u zich nog de
beelden uit 1994 wanneer de
ondergrondse tunnelverbinding
werd gemaakt tussen Frankrijk
en Engeland? In Sint-Vincentius
ging het er iets minder
spectaculair aan toe, maar wel
met het nodige lawaai. Ondertussen is hier ook de verbinding
gemaakt tussen het bestaande en nieuwe gebouw.
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ZOMAAR EEN PRAATJE
Elke maand maken we een themapraatje met een bewoner.
Thema deze maand: grootmoeders keukengeheimen

Bij Odette Bracaval (Klaproosveld) vallen we met de deur in huis
en vragen haar naar haar mening over de ‘hybride hamburger’
die de dag ervoor geserveerd werd. “Een hamburger is een
hamburger”, stelt ze kort met een grote glimlach. “Het is goed dat
er evenveel vlees als groenten inzitten maar het smaakte mij als
een gewone hamburger en dat is ook goed”.
Als we enkele vragen over grootmoeders keukengeheimen
overlopen onderbreekt ze het gesprek. “Ik heb in mijn leven niet
vaak gekookt want eigenlijk had ik daar personeel voor, en bij
mijn ouders was dat ook zo”, begint ze haar verhaal een beetje
verontschuldigend. “Ik zou wel kunnen koken maar ik heb het
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nooit geleerd. De kookprogramma’s op tv ben ik ondertussen wel
een beetje beu. Ik eet graag maar soms is het wat teveel van het
goede. Eigenlijk ben ik een echte zoetebek. Koekjes en wafeltjes
heb ik altijd graag gegeten maar de laatste tijd smaakt me dat
wat minder. Ik heb mooie herinneringen aan de keuken van
vroeger maar mijn geheugen laat me soms wat in de steek.
Ik herinner me wel dat wij thuis vaak konijn aten. We kweekten
die immers zelf, zoals wel veel mensen dat toen deden. En dat
ging vaak gepaard met bloemkool of rode kool, vers van het veld.
Ook als het feest was, met kerstmis bijvoorbeeld, stond er konijn
op het menu. Eigenlijk eet ik alles graag want ik kom nog uit de
tijd dat je moest eten ‘wat de pot
schaft’. Alleen met zuurkool kan je me
niet blij maken, dat vind ik niet echt
lekker.”
Het absolute topgerecht dat door de
huiskokkin vaak werd geserveerd was
fricassée, ten huize van Odette. “Ik
weet niet of je dat kent maar mijn
lievelingsgerecht was Stampi (ook wel
gekend als Tatjespap, nvdr.). Ik kom
oorspronkelijk uit West-Vlaanderen en
dat werd er vaak gemaakt. Stampi is
botermelk dat met een aardappel werd ingekookt. Daar zouden
ze me echt nog eens plezier mee doen. En dan nog met een
spiegeleitje erbij,…. Heerlijk!”, verlekkert Odette zich.
“En nu we toch aan het praten zijn over eten, moet ik plots
denken aan de talrijke bezoeken aan een Chinees restaurant op
de Vlasmarkt in Antwerpen. Daar gingen we vaak eten,…. écht
wel héél vaak. Ik weet niet meer precies wat ik er at maar ik
genoot wel echt van die Chinese keuken”, besluit Odette.
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WAT GEBEURDE ER OP…
16 NOVEMBER
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.
1915 Het beroemde Coca-colaflesje
komt voor het eerst op de markt
1904 John Ambrose Fleming vraagt
het patent aan op de door hem
uitgevonden elektronenbuis
1945 In Londen wordt de UNESCO
opgericht
2001 Een nieuwe wereldrecord op
Domino Day. Maar liefst
3.540.562 dominosteentjes
vallen om.
Beroemde jarigen op 16 november:
1929 Renate Rubinstein (overleden 1990), Nederlands
schrijfster

Overleden op 16 november:
1960 Clark Gable (59),
Amerikaans acteur
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