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EDITORIAAL 
 

Beste bewoners, familieleden, 

medewerkers, vrijwilligers en 

sympathisanten 

Bij het schrijven van het eerste 

voorwoord van een nieuw jaar worden 

we altijd een beetje weemoedig. Er ligt 

alweer een jaar achter ons, met zowel 

ontroerende als treurige momenten, 

met hartverwarmende ontmoetingen, 

maar ook van hartverscheurend afscheid.  We leerden uit onze 

fouten, maar maakten er ongetwijfeld vele nieuwe. We kregen 

hier en daar een grijs haartje en een rimpeltje bij. Een jaartje 

ouder (en hopelijk ook wijzer  ) beginnen we aan 2022 met 

hoge verwachtingen voor wat komen zal. Onze kalenders vol 

nieuwe plannen en vooruitzichten. De jaarcyclus met zijn 

feestdagen en seizoenen begint weer van voor af aan.  

In 2022 wachten ons spannende uitdagingen! We staan dit jaar 

voor de intrek van nieuwe bewoners in het tweede gedeelte van 

ons project. Nieuwe gezichten, een gezellige cafetaria en een 

mooie tuin zullen ongetwijfeld voor meer leven en vertier zorgen. 

Benieuwd hoe onze werken en interne voorbereidingen 

vorderen? Blader dan zeker verder! 

De winter kabbelt voorlopig nog even verder, maar met Maria 

Lichtmis komt er toch stilaan licht door de dikke mist. Met onze 

buikjes vol pannenkoeken vieren we in februari ook het feest van 

de liefde. Dat 2022 een jaar van verbinding en samenzijn mag 

worden. Wij wensen iedereen het allerbeste in dit kersverse jaar!  

Het redactieteam 
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PASTORAAL NIEUWS 
 

 

LICHTMIS 2 FEBRUARI 

 

Op 2 februari vieren we het feest van de 

Opdracht van de Heer of beter bekend 

onder de naam Maria Lichtmis. 

Het feest werd veertig dagen na de 

geboorte van Jezus gevierd en sloot de 

kersttijd af. 

Het licht in deze benaming verwijst naar 

Simeon die jezus ‘licht voor alle mensen” 

noemt. 

In de natuur komt het licht met Lichtmis zichtbaar terug: het 

donkerste van de winter is voorbij. 

 

Traditioneel worden ter gelegenheid van deze dag 

pannenkoeken gebakken. Dat wordt op 2 manieren verklaard: 2 

februari was vroeger één van de twee dagen waarop de 

plattelandsbevolking van werk of hoeve kon veranderen. Dat 

werd ’s avonds gevierd met een soort van haardkoeken, die 

later evolueerden naar pannenkoeken. De vorm en kleur van de 

pannenkoeken worden ook gezien als een verwijzing naar de 

zon en het licht. De traditie zegt dat wie met Lichtmis 

pannenkoeken eet een voorspoedig jaar 

zal hebben. 

 

Ik wens je licht in je hart. 

En voor iedere dag 

de stille bekoring 

het goede te vinden  

in mensen  
(Kris Gelaude) 
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GEBEDSVIERINGEN 
 

VIERINGEN VAN 16 JANUARI TOT 15 FEBRUARI 

 
  
Vrijdag 21 januari 2022 om 14u  
 Gebedsviering voorgegaan door Rita Philips 
 
 
Vrijdag 4 februari 2022 om 14u  

Gebedsviering voorgegaan door Lut Crève 
 
 
 
 
De vieringen vinden plaats in de Irisheem, de leefruimte 
aan de liften op de tweede verdieping. 
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ACTIVITEITENKALENDER 
 

Activiteiten Klaproosveld 

 
 

 

Ma 17 Jan: 10u: Boekenclub in de Zithoek 

   14u: Gebruikersraad in Klaproosveld 

Di 18 Jan:        10u: Bewegen met Linda in Tulpenhof 

 

Woe 19 Jan: 10u: Hersenkronkels in de Zithoek 

   14u: Handwerkclub met Cecile  

   in Klaproosveld 

  

Vrij 21 Jan: 10u: ‘Het Nieuws’ in de Zithoek 

14u: Gebedsviering in Irisheem 
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Ma 24 Jan: 10u: Boekenclub in de Zithoek 

   14u: Fietsen in de Kinéruimte 

Di 25 Jan:       10u: Thai –Chi met Gary in Tulpenhof 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woe 26 Jan:   14u: Knutselen: Bloempotten versieren                      

in Klaproosveld 

Do 27 Jan:      10u: Bewegingsactiviteit: Kracht in Tulpenhof 

                        14u: Bingo in Klaproosveld 

Vrij 28 Jan: 10u: ‘Het Nieuws’ in de Zithoek 

   14u: Bewegingsactiviteit: Lenigheid in Tulpenhof 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

8 

Ma 31 Jan: 10u: Boekenclub in de Zithoek 

 
 

Di 1 Feb:         10u: Bewegen met Linda in Tulpenhof 

Woe 2 Feb:  14u: Knutselen met Cecile  

       in Klaproosveld 

 

Do 3 Feb:   14u: Handwerkclub in Klaproosveld 

Vrij 4 Feb: 10u: ‘Het Nieuws’ in de Zithoek 

   14u: Gebedsviering in Irisheem 

 

 

Ma 7 Feb: 10u: Boekenclub in de Zithoek 

Di 8 Feb:         10u: Bewegen met Linda in Tulpenhof 

Woe 9 Feb:  14u: Spel met Cecile in Klaproosveld 

Do 10 Feb:      14u: Bingo in Klaproosveld 

Vrij 11 Feb: 10u: ‘Het Nieuws’ in de Zithoek 
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Activiteiten Rozentuin 

Ma 17 jan:  10u Turnen in zithoek Rozentuin 

Di 18 jan: 10u Bakvoormiddag in leefruimte Rozentuin 

 10u Turnen in zithoek Rozentuin 

Woe 19 jan: 10u Turnen in zithoek Rozentuin 

14u Actua in zithoek Rozentuin 

Do 20 jan: 10u Turnen in zithoek Rozentuin 

Vrij 21 jan: 10u Turnen in zithoek Rozentuin 

14u Gebedsdienst in leefruimte Irisheem  
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Ma 24 jan:  10u Lenigheid in zithoek Rozentuin 

Di 25 jan: 10u Voeding leefruimte Rozentuin 

Woe 26 jan: 10u Uithouding in zithoek Rozentuin 

14u Babbeluur in zithoek Rozentuin 

Do 27 jan: 10u Tai Chi in zithoek Rozentuin 

Vrij 28 jan: 10u Kracht in zithoek Rozentuin 
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Ma 31 jan:  10u Turnen in zithoek Rozentuin 

14u Bingo in leefruimte Rozentuin 

Di 1 feb: 10u Turnen in zithoek Rozentuin 

10u Koken in leefruimte Rozentuin 

Woe 2 feb: Maria-Lichtmis 

 10u Turnen in zithoek Rozentuin 

14u Pannenkoeken in leefruimte Rozentuin 

 

Do 3 feb: 10u Turnen in zithoek Rozentuin 

Vrij 4 feb: 10u Turnen in zithoek Rozentuin 

14u Gebedsdienst in leefruimte Irisheem 
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 Ma 7 feb:  10u Turnen in zithoek Rozentuin 

14u Zangstonde in leefruimte Rozentuin 

 

 

 

 

 

Di 8 feb: 10u Turnen in zithoek Rozentuin 

Woe 9 feb: 10u Turnen in zithoek Rozentuin 

14u Actua  in zithoek Rozentuin 

Do 10 feb: 10u Turnen in zithoek Rozentuin 

Vrij 11 feb: 10u Muziek beleven in zithoek Rozentuin 

 

Ma 14 feb:  10u Turnen in zithoek Rozentuin 

12u Valentijnsmenu in leefruimte Rozentuin 

14u Valentijns-bingo in leefruimte Rozentuin 

Di 15 feb: 10u Turnen in zithoek Rozentuin 
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Activiteiten Leliedal 

Ma 17 januari  10u Beweging: zit turnen 

    14u Zangstonde  

 

Di 18 januari  10u Soep maken 

    14u Breiclub  

 

Wo 19 januari  10u Reminiscentie 

    14u Kaart club  

 

Do 20 januari  10u Verhaal 

 

Vr 21 januari  10u Gezelschapsspel: Pim pam pet 

    14u Bewegingsactiviteit met Kiné 

 

 

Ma 24 januari  10u Tai Chi met Gary 

    14u Zangstonde  

 

Di 25 januari  10u Verhaal 

    14u Krachtoefeningen met Barbara en Jill 

 

Wo 26 januari  10u Gezonde soep maken 

    14u Eiwitrijke shake maken  



  

14 

Do 27 januari  10u Lenigheidsoefeningen met Barbara 

 

Vr 28 januari  Uithoudingsactiviteiten met Barbara en Jill 

 

 

Ma 31 januari  10u Beweging: zit dans 

    14u Zangstonde  

 

Di 1 februari  10u Bakken: cupcakes 

    14u Breiclub  

 

Wo 2 februari  10u Crea Valentijn 

14u Lichtmis: Pannenkoeken  

 

 

 

Do 3 februari  10u Verhaal 

Vr 4 februari  10u Spel: Kegelwerpen 

    14u Bewegingsactiviteit met Kiné / viering 
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Ma 7 februari  10u Beweging: zit turnen 

    14u Zangstonde  

 

Di 8 februari  10u Soep maken 

    14u Breiclub  

 

Wo 9 februari  10u Reminiscentie activiteit 

    14u Kaart club  

 

Do 10 februari  10u Liefdesverhaal 

 

Vr 11 februari  10u Spel: twister 

    14u Bewegingsactiviteit met Kiné 

 

Ma 14 februari  Valentijn 

10u Beweging: zit turnen 

Valentijnsmenu 

    14u Zang en dans feest  

 

Di 15 februari  10u Valentijn zoetigheid bakken 

    14u Breiclub  
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VERJAARDAGEN 
 

16/01/1931 Augustina Imbrechts 

16/01/1984 Naima El Jattari (p) 

17/01/1938  Ida De Boel 

17/01/1931 Anna Dens 

19/01/1937 Franciscus Verhulst 

21/01/1965 Agniezska Gregorek (p) 

22/01/2004 Amber Roelandts (st) 

23/01/1924 Celine Wouters 

26/01/1977 Fe Naquit (p) 

01/02/1983 Sophie Van Zele (p) 

02/02/1972 Juliet Garlitos (p) 

02/02/1982 Nurcan Oksuz (p) 

03/02/1931  Lutgardis Fonteyn 

04/02/1933 Maria Verslegers 

04/02/1969 Anneke Decolfmaeker (p) 

12/02/1968 Birgit Dewilde (p) 

13/02/1936 Liliane Panis 

15/02/1925 Elza Geerts 

15/02/1934 Yolande Costers (vr) 
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In de vorige editie van het Vincentius Nieuws is er een fout 
geslopen in het overzicht van de verjaardagen. Enkele 
vrijwilligers werden onterecht niet vermeld. Wij wensen ons hier 
oprecht voor te verontschuldigen en zetten hen graag extra in de 
bloemetjes. 

 19/12/1942  Adrienne Broos 

 20/12/1949  Erik Fauvart 

 23/12/1958  Christel Van der Aa 

 29/12/1953  Rita Philips 
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BEWONERSNIEUWS 
 

We verwelkomen….  

 

Erik De Cooman: Erik is sinds 12 januari 

opgenomen op kamer 216 van de woonkern Rozentuin. Hij is 

geboren te Gent op 7 januari 1941. Hij woonde tijdens zijn 

jeugdjaren in de stad Gent en ging hier ook naar school. Omdat 

er in het Antwerpse meer werkgelegenheid was is hij na de 

middelbare school op Linkeroever komen wonen.  Hij werkte vele 

jaren als mechanieker bij een bedrijf gelegen in de haven van 

Antwerpen. Voor echte hobby’s had Erik niet veel tijd. Op reis 

gaan met zijn familie deed hij zeer graag en hij koos altijd voor 

verre bestemmingen. 

Wij heten hem van harte welkom en hopen dat hij zich snel thuis zal 

voelen! 

  

We betreuren het afscheid van…   
 

Anny Leemans verblijvend op Rozentuin. Zij is van 

ons heengegaan op 24 december 2021. 

 

Hilda Potters verblijvend op Rozentuin. Zij is van 

ons heengegaan op 8 januari 2022. 

 

Odette Bracaval verblijvend op Klaproosveld. Zij is van 

ons heengegaan op 12 januari 2021. 
 

Wij betuigen de familie onze  

oprechte deelneming en  

wensen hen veel sterkte toe.  
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PERSONEELSNIEUWS 
 

We verwelkomen… 

Ilse Houben  

Ilse is sinds 10 januari verpleegkundige op 

Klaproosveld. Zij combineert haar werk als 

verpleegkundige met zang, meditatie en 

massages. Doorheen de jaren heeft ze veel 

gereisd en vrijwilligerswerk gedaan met een 

internationaal gezelschap. In India, Amerika 

en Europa heeft zij meegewerkt aan projecten 

die geld inzamelen voor goede doelen. Als persoon wil zij vooral 

rust en vreugde brengen.  

Wij heten Ilse van harte welkom en hopen dat zij zich snel thuis 

voelt in de teams! 

We nemen afscheid van… 

 

 Dina Duolikun  zorgkundige op Rozentuin 

Joeri De Jongh  communicatiemedewerker 

Wij wensen hen veel succes met hun nieuwe uitdaging! 

Van harte beterschap 

We denken aan onze langdurig zieke collega’s Conny, Jo, 

Elisa, Karine, Ingrid, Inge en Magdalena en wensen hen heel 

veel beterschap toe! 
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WIE HEEFT DAT UITGEVONDEN? 
 

Heel wat belangrijke uitvindingen uit de geschiedenis zijn op en 

top Belgisch! Uitvindingen waar we zelfs nooit van dachten dat 

landgenoten hiermee de eer opstreken. In elk Vincentius nieuws 

maken we een korte voorstelling van een Belgische uitvinding. 

 

Franciscus Bresiers (1777-1844) was een Belgische hovenier. 

Hij wordt beschouwd als de uitvinder van witloof. Bresiers was 

actief op het Schoonselhof en verhuisde in 1825 naar Brussel om 

er hoofdtuinier van de Plantentuin te worden. In de kelders hield 

hij zich bezig met het bleken van groenten. Vermoedelijk 

ontdekte hij kropvorming op de wortelen van de cichoreiplant en 

wist hij de teelt op punt te stellen door duisternis, warmte en 

vochtigheid. De witte bladeren ontstaan doordat het licht de plant 

niet kan bereiken. Zonder daglicht produceert de plant geen 

chlorofyl, de groene kleurstof. Het 'wit loof' werd voor het eerst in 

1867 op de Brusselse markt verkocht en in de Parijse Hallen in 

1883. De kroppen werden mettertijd groter en vaster door 

verbetering van de teelttechniek en door veredeling. 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/1777
https://nl.wikipedia.org/wiki/1844
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgische
https://nl.wikipedia.org/wiki/Witlof
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schoonselhof
https://nl.wikipedia.org/wiki/Brussel_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kruidtuin_(Brussel)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cichorei
https://nl.wikipedia.org/wiki/Chlorofyl
https://nl.wikipedia.org/wiki/1883
https://nl.wikipedia.org/wiki/Plantenveredeling
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FOTOVERSLAG FEESTDAGEN 
 

De feestdagen zorgen altijd voor bijzondere en vreugdevolle 

momenten. In elke woonkern werd er gefeest, gezongen, in stilte 

genoten van een heerlijke feestmenu of luidkeels BINGO! 

geroepen tijdens de kerstbingo. De foto’s spreken voor zich… 

 

Op Leliedal werd er nog 

eens kerstbingo gespeeld. 

Deze keer niet met cijfers 

maar met kerstsymbolen. 

De prijzen onder de 

kerstboom werden nadien 

mooi verdeeld.  
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De kerstelfjes waren ook van de 

partij...en brachten veel vreugde en 

plezier. 
 

 

 

 

Onze nieuwjaarswensen 

werden plechtig 

voorgelezen… 

 
 

 

 

…. er werd gedanst en gezongen, 
 

 

 

 

 

 

 

 

…en getoost op het nieuwe jaar.  

 

Schol op 2022!  
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OP DE WERF 
 

Tijdens de kerstvakantie was het muisstil op de werf. Even geen 

geboor, getril of geklop. Alle werkmannen genoten van een 

welverdiende rustpauze. Ondertussen draait het leven op de 

werf weer op volle toeren en komt de afwerking centimeter per 

centimeter dichterbij. We zijn slechts enkele maanden verwijderd 

van de oplevering op 31 maart 2022 en met onze 

voorbereidingen zijn we ondertussen in een stroomversnelling 

terecht gekomen.  

De voorbije week werd er op 

Klaproosveld en Rozentuin een gat 

in de muur geslagen. De 

verbinding tussen de 1e fase en de 

2e fase wordt hiermee wel heel 

concreet! Voorlopig zal hier nog 

een werfdeur in geplaatst worden.  

 

Enkele medewerkers kregen 

onlangs voor de eerste keer een 

rondleiding en kregen zo een 

eerste indruk van onze assistentiewoningen, Centrum voor 

dagverzorging, cafetaria en bijkomende kamers in het 

woonzorgcentrum. We waren aangenaam verrast door de mooie 

ruimtes en de vele lichtinval. Tot aan de opening van de 

nieuwbouw nemen we jullie graag mee op sleeptouw doorheen 

onze voorbereidingen en gunnen we jullie een blik achter de 

façade van onze nieuwbouw. Zo kunnen we samen uitkijken naar 

31 maart 2022.  

 

Klaar om te vertrekken?  
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De inkomhal en leefruimte van het 

Centrum voor dagverzorging liggen 

naast de cafetaria. 9 gebruikers 

zullen hier overdag terecht kunnen 

voor zorg, gezelschap en 

ondersteuning. 

 

Een eerste impressie van één van 

onze assistentiewoningen. De 

vloeren zijn gelegd. Het plaatsen van 

de keukens staat nu op de planning. 

Elke woning is anders wat betreft 

grootte en indeling. Dat maakt elke 

woning uniek! 

De cafetaria is een zee van ruimte! 

Aan de kant van de tuin is er ook een 

terras voorzien. Aan de kant van de 

servitudeweg komt nog een polyvalente zaal 

en een kapel. Ruimte genoeg voor 

feestgedruis en gezellig samenzijn met 

medebewoners, familieleden, …. Tot snel! 
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ZOMAAR EEN PRAATJE 
 

Deze keer maakten we geen praatje met een bewoner van ons 

woonzorgcentrum maar wel met Esther von Arx, onze 

huispsychologe. Vaak zien we en horen we Esther goedgezind 

in de wandelgangen iedereen vlot en vriendelijk begroeten, maar 

wat doet een psychologe in ons woonzorgcentrum? 

 

 
 

“Ik heb een heel uitgebreid takenpakket en probeer dit allemaal 

te verwezenlijken op de 9 uren dat ik hier per week werk”, begint 

Esther haar verhaal. “Wanneer nieuwe bewoners hier aankomen 

doe ik met hen altijd een kennismakingsgesprek. Dit is vooral 

belangrijk om hen hier thuis te laten voelen en om de overgang 

van hun eigen thuissituatie naar een woonzorgcentrum 

makkelijker te maken. Ik laat hen altijd uitgebreid hun 

levensverhaal vertellen. Heel belangrijk is hierbij om goed te 

luisteren naar waar de interesses liggen, welke hobby’s ze 
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uitoefenen of vroeger deden. Ik ga hiermee dan verder aan de 

slag en geef de interessevelden door aan het zorgpersoneel en 

de ergotherapeuten. Zo kunnen zij op maat  van de bewoner 

werken, rekening houdende met zijn/haar persoonlijke 

behoeften.” 

 

Groepsgesprekken 

 

“Daarnaast praat ik met bewoners die bepaalde moeilijkheden 

ondervinden. Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer de sterfdatum 

van hun overleden partner dichterbij komt, ze zich eenzaam 

voelen of gewoon eens nood hebben aan een babbel. Helaas 

hebben zorgkundigen daar niet altijd de tijd en ruimte voor, maar 

kunnen ze op mij beroep doen. Dit werkt ook in de andere 

richting. Wanneer zorgkundigen merken dat een bewoner zich 

niet goed in zijn/haar vel voelt, kunnen ze mij inschakelen om 

met de bewoner een praatje te slaan. Ik werk dus ook op vraag 

van de teambegeleiders.” 

“Het zijn ook niet altijd individuele gesprekken maar wekelijks 

doe ik ook groepsgesprekken. We bespreken dan verschillende 

thema’s in kleine groepjes. Soms zijn het al eens zwaardere 

thema’s zoals het overlijden van de partner, maar vaak ook 

luchtige gesprekken, zoals prettige jeugdherinneringen die 

passeren. En daar mag zeker ook eens bij gelachen worden.”  

“Verder ben ik ook beschikbaar als psychologe voor de 

familieleden van de bewoners. Soms hebben zij ook verdriet 

wanneer hun dierbare naar een woonzorgcentrum vertrekt. Als 

zij bepaalde vragen hebben of zich zorgen maken ben ik ook 

voor hen beschikbaar. En uiteraard ben ik ook vaak 

tussenpersoon met de huisarts.” 
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Waar hebben onze bewoners het meeste nood aan? 

 

(denkt na) “Ik denk dat we vooral moeten kijken naar het 

gemeenschappelijk leven met elkaar. Sociale contacten zijn zo 

belangrijk. Dat hebben we duidelijk gemerkt tijdens de 

coronacrisis. Deze had een grote impact op het welzijn van onze 

mensen. Het feit dat men de eigen familie niet meer kon 

ontmoeten maakte het voor velen erg moeilijk. Vereenzaming 

moeten we zoveel mogelijk proberen te vermijden. Hierin kunnen 

we met een kleine inspanning veel verwezenlijken door 

bijvoorbeeld de kleine zithoekjes met makkelijke zetels meer te 

gebruiken. We hoeven niet op onze kamer te blijven. Het 

alledaagse samenzijn bevordert het welbevinden.” 

Esther benadrukt vooral de kleine geluksmomentjes in het leven. 

“Het is niet nodig om lange en diepgaande gesprekken met 

elkaar te voeren. Gewoon de aanwezigheid van iemand of een 

vriendelijke begroeting maakt voor velen hun dag goed. Niet 

enkel voor de bewoners maar ook voor de medewerkers, de 

vrijwilligers en natuurlijk ook de familieleden van onze 

bewoners.” 
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Nog enkele woningen beschikbaar! 

Reserveer tijdig uw woning op 03/543 61 60 of kom langs. 

Informatiebrochure op aanvraag beschikbaar. 


