Vincentius Nieuws
16 december 2021 tot 15 januari 2022
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EDITORIAAL
Beste bewoners, familieleden, medewerkers, vrijwilligers en
sympathisanten
De donkere dagen voor
kerstmis…
het mistroostige weer
buiten staat in contrast met
de warme gezelligheid die
we binnen creëren. De
mooie versieringen die we
ook te danken hebben aan
onze
vrijwilligers,
de
lichtjes, de kerstbomen maar vooral het samen genieten maakt
ons
woonzorgcentrum
een
warme
thuishaven.
De
activiteitenkalenders van de woonkernen staan weer boordevol
winterse en feestelijke activiteiten, we blikken terug op het
bezoek van Sinterklaas en vierden (jammer genoeg bescheiden
wegens corona) de verhuis naar de huidige gebouwen die we 5
jaar geleden voltrokken.
Ook komt u in dit nummer meer details te weten over de
maaltijden-tevredenheidsenquête die we in september afnamen
en die ondertussen werd geanalyseerd.
We wensen u allen en uw familie fijne kerstdagen toe en alvast
een voorspoedig nieuwjaar.

Het redactieteam
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PASTORAAL NIEUWS

Vrij naar kris Gelaude

4

GEBEDSVIERINGEN
VIERINGEN VAN 16 DECEMBER TOT 15 JANUARI
Donderdag 23 december 2021 om 14u
Gebedsviering voorgegaan door Luc Patroons

Vrijdag 7 januari 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 20 Dec:
14u: Manicure
Di 21 Dec:

10u: Bewegen met Linda in Tulpenhof
14u: Kerst zangstonde in Irisheem

Woe 22 Dec:

14u: Activiteit met Cecile in Klaproosveld

Do 23 Dec:

14u: Gebedsviering in Irisheem

Vrij 24 Dec:

WEEKENDDIENST VOOR
MEDEWERKERS
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Ma 27 Dec:

10u: Boekenclub in de Zithoek

Di 28 Dec:

10u: Bewegen met Linda in Tulpenhof
14u: Feestbingo in Tulpenhof

Woe 29 Dec:

14u: Activiteit met Cecile in Klaproosveld

Vrij 31 Dec:

WEEKENDDIENST VOOR
MEDEWERKERS

Ma 3 Jan:

10u: Boekenclub in de Zithoek

Di 4 Jan:

10u: Bewegen met Linda in Tulpenhof
14u: Manicure

Woe 5 Jan:

14u: Activiteit met Cecile in Klaproosveld

Do 6 Jan:

14u: Drie Koningen
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Vrij 7 Jan:

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

Ma 10 Jan:

10u: Boekenclub in de Zithoek

Di 11 Jan:

10u: Bewegen met Linda in Tulpenhof

Woe 12 Jan:

14u: Activiteit met Cecile in Klaproosveld

Do 13 Jan:

14u: Bingo in Klaproosveld

Vrij 14 Jan:

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

Ma 20 dec:

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

Di 21 dec:

10u Turnen in zithoek Rozentuin
14u Kerst-zangstonde in leefruimte Irisheem

Woe 22 dec:

10u Turnen in zithoek Rozentuin

Do 23 dec:

10u Turnen in zithoek Rozentuin
14u Gebedsviering in leefruimte Irisheem
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Vrij 24 dec:

Vervangingsfeestdag voor de medewerkersweekenddienst

Ma 27 dec:

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

Di 28 dec:

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

Woe 29 dec:

10u Turnen in zithoek Rozentuin
14u Babbeluur in zithoek Rozentuin

Do 30 dec:

10u Turnen in zithoek Rozentuin

Vrij 31 dec:

Vervangingsfeestdag voor de medewerkers
– weekenddienst
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Ma 3 jan:

10u Turnen in zithoek Rozentuin
14u Receptie nieuwjaar in leefruimte Rozentuin

Di 4 jan:

10u Turnen in zithoek Rozentuin

Woe 5 jan:

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

Do 6 jan:

10u Turnen in zithoek Rozentuin

Vrij 7 jan:

10u Turnen in zithoek Rozentuin
14u Driekoningenfeest in leefruimte Rozentuin
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Ma 10 jan:

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

Di 11 jan:

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

Woe 12 jan:

10u Turnen in zithoek Rozentuin
14u Babbeluur in zithoek Rozentuin

Do 13 jan:

10u Turnen in zithoek Rozentuin

Vrij 14 jan:

10u Zitdansen in zithoek Rozentuin
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ACTIVITEITEN LELIEDAL

Wo 15 december

10u Ateljee in Kerstthema
12u Crea voor Kerst

Do 16 december

10u Voorlezen
14u Spelactiviteit

Vr 17 december

10u Muziekstonde
14u Bewegingsactiviteit

Ma 20 december

10u Crea dennenappels
14u Zitturnen

Di 21 december

10u Ateljee
14u Gezamenlijke Kerst-zangstonde

Wo 22 december

10u Choco-kerstboom bakken
14u Smullen

Do 23 december

10u “Kerst”ballonnen gooien
14u Spelactiviteit

Za 25 december

Kerstmenu
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Ma 27 december

10u Twister
14u Zitdans

Di 28 december

10u Kerstsoep maken
14u Feest Bingo

Wo 29 november

14u Kerstfeestje Leliedal

Do 30 december

10u Kerstverhaal

Za 1 januari

Nieuwjaarsmenu

Ma 3 januari

10u Crea Driekoningen
14u Zitturnen

Di 4 januari

10u Driekoningentaart bakken
14u Smulnamiddag
10u Ateljee
14u Wellness

Wo 5 januari
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Do 6 januari

Driekoningen
10u Mens erger je niet

Vr 7 januari

10u Reminiscentie activiteit
14u Bewegingsactiviteit

Ma 10 januari 10u Spelactiviteit
14u Zitdans
Di 11 januari

10u Soep maken
14u Film

Wo 12 januari 14u Nieuwjaarsdrink Leliedal

Do 13 januari 10u Verhaal voorlezen
14u Spelactiviteit
Vr 14 januari 10u Muziek en dans
14u Bewegingsactiviteit
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VERJAARDAGEN
16/12/1962 Rita De Prins (p)
16/12/1963 Hilde Groos (p)
17/12/1934 Paula Reynaerts
17/12/1983 Cindy Verbeuren (p)
19/12/1942 Adrienne Broos (vr)
20/12/1936 Jeanne Robert
20/12/1949 Erik Fauvart (vr)
21/12/1970 Kris Teck (p)
23/12/1985 Somia El Khattabi (p)
23/12/1958 Christel Van der Aa (vr)
24/12/1931 Joseph Mewis
28/12/1930 Juliette Verresen
29/12/1953 Rita Philips (vr)
31/12/1926 Lucrece Temmerman
01/01/1961 Magda Franck (p)
03/01/1925 Louisa Barbe
04/01/1932 Maria Hendrickx
05/01/1941 Francois Van Wallendael
08/01/2002 Fleur Verhoeven (st)
10/01/1964 Linda Rossau (p)
11/01/1934 Jeanne Carpentier
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BEWONERSNIEUWS
We verwelkomen….

Ludovica Van Den Bergh: Wiske, zo mogen we
haar noemen, is geboren op 13 november 1927 te Lillo. Zij is
sinds 6 december als vaste bewoner opgenomen op kamer 228
van de leefgroep Rozentuin. Tijdens haar kinderjaren woonde ze
in Lillo en ging hier ook naar de lagere school. Omwille van de
havenuitbreiding moest ze uit Lillo verhuizen en heeft ze zich
samen met haar echtgenoot in Ekeren komen vestigen. In haar
beroepsleven werkte zij als schoonmaakster. Op de vrije
momenten ging ze vaak naar zee waar ze kon genieten van
lange strandwandelingen.
Anny Leemans: Anny is geboren te Ekeren op 18 november
1934. Ze is voor een kortverblijf opgenomen op kamer 219 van
de woonkern Rozentuin. Heel haar leven woonde zij in Ekeren
en ging hier ook naar de lagere school. Later volgde zij de
richting handel in Antwerpen. Tijdens haar loopbaan deed ze de
facturatie voor een bekende jeneverstokerij te Antwerpen. In
haar vrije tijd was ze zeer actief als kookouder in een Ekerse
school. Ze volgde vele computerlessen en is dan ook zeer
gedreven in het gebruik van haar laptop.
Imelda Maes: Imelda is geboren te Ranst op 10 december 1944.
Zij werd op 13 december voor een kortverblijf opgenomen op
kamer 126 van de woonkern Klaproosveld. Tijdens haar
kinderjaren woonde zij in Deurne en volgde op school de richting
snit en naad. Later was zij tewerkgesteld als administratief
bediende in een elektrozaak. In haar vrije tijd maakte ze zelf veel
kleren voor zichzelf en de kinderen.
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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
kort verblijf. Vanaf 21 december tot 29 december verblijft hij op
kamer 233 van de woonkern Rozentuin.
Rosa De Doncker: Rosa is sinds 22 november opgenomen op
kamer 131 van Klaproosveld voor een kortverblijf. Zij is geboren
te Wilrijk op 10 december en ging hier ook naar school en volgde
de richting snit en naad. Zij werkte in een naaiatelier waar
regenkledij werd gemaakt. De laatste jaren was ze zeer actief bij
verschillende verenigingen zoals Okra en ziekenzorg.
Gysen Jacques: Jacques is geboren op 11 maart 1934 te
Antwerpen. Hij is sinds 10 december als vaste bewoner
opgenomen op kamer 15 van de leefgroep Leliedal. Tijdens zijn
jeugdjaren woonde hij in Brasschaat waar hij naar de lagere
school ging, later studeerde hij aan de Hogere Zeevaartschool
te Antwerpen. Een groot deel van zijn beroepsleven bracht hij
door op zee als eerste machinist van verschillende
zeeschepen. Hij was samen met zijn echtgenote lid van een
dansgroep waar hij tijdens zijn vrije weekends graag vertoefde.

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…
Bertha Van Akelyen verblijvend op Leliedal. Zij is van ons
heengegaan op 27 november 2021.
Pierre Van der Linden verblijvend op Rozentuin. Hij is van
ons heengegaan op 2 december 2021.
Roger Heyvaerts verblijvend op Klaproosveld. Hij is van
ons heengegaan op 6 december 2021.
Wij betuigen de familie onze oprechte deelneming en wensen
hen veel sterkte toe.

We wensen veel beterschap aan
Hilda Potters, Kamer 216 van Rozentuin,
die in het ziekenhuis verblijft.
Mariette Flos, Kamer 218 van Rozentuin,
die in het ziekenhuis verblijft.
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PERSONEELSNIEUWS
We verwelkomen…
Melisa Berggraaf is op 15 december gestart als
zorgkundige op Rozentuin. Deze 35-jarige
jongedame is afkomstig uit Suriname waar ze
gestudeerd heeft en er werkte in het plaatselijke
ziekenhuis. De liefde bracht haar naar Ekeren. Ze
vindt het een mooie uitdaging om in ons
woonzorgcentrum te werken en heeft verder nog
vele ambities. Ze begon dit jaar ook haar eerste jaar opleiding
voor verpleegkundige in avondonderwijs. Dat bewijst alvast haar
doorzettingsvermogen en motivatie.
Wij heten Melisa van harte welkom en hopen dat zij zich snel thuis
voelt in de teams!

Van harte beterschap
We denken aan onze langdurig zieke collega’s Conny, Jo,
Elisa, Karin, Ingrid, en Inge en wensen hen heel veel
beterschap toe!
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DEMENTIE EN
DE FASEN VAN BELEVING

FASE 1 DE BEDREIGDE IK:
Dat is de beginfase waarin de mensen met
dementiële symptomen in de gaten (kunnen)
hebben dat er iets loos is. Het is bekend dat
voornamelijk mensen met vasculaire dementie en
Lewy Body-dementie nog lang weet kunnen
hebben van hun cognitieve achteruitgang omdat
bij die vormen van dementie de geheugenstoornissen niet als
eerste symptoom kenmerkend zijn.
Tijdens deze fase ontstaan de eerste symptomen van dementie.
Het bekendste symptoom is beginnende vergeetachtigheid.
Iemand die bij zichzelf opmerkt dat hij toch wel echt
vergeetachtig is zal dit proberen zo veel mogelijk voor een ander
te verbergen.
Mensen met dementie in deze fase voelen zich door hun
geheugen en denkstoornissen in de "steek" gelaten en dat is
beangstigend. Ze gaan de wereld om hen heen minder begrijpen
en voelen zich bedreigd in hun bestaan. Hierdoor kunnen zij hun
eigen leven niet meer goed organiseren. Ze houden vaak de
schijn (façade) op dat alles normaal is.
Ze kunnen de omgeving als vijandig ervaren en geven anderen
vaak de schuld van dingen die mis gaan. Mensen met dementie
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in deze fase letten goed op (alert) en reageren vaak
achterdochtig. Zo kunnen zij bang zijn dat de verzorgende hen
vergiftigt of beschuldigen zij familieleden van het stelen van
persoonlijke spullen.
Aan het gezicht en het lichaam is de spanning vaak goed af te
lezen. Zij kunnen fel, zelfs ‘stekend’ kijken. Hun houding kan stijf
zijn met gespannen spieren. Aan alles is te zien dat zij
voortdurend opletten en proberen grip te houden op wat er
gebeurt.
Grip houden
Het gedrag in deze fase is
gekenmerkt door verschillende
manieren om te proberen grip
te houden op hun leven.
Deze
mensen
hebben
behoefte aan oriëntatiepunten
en vaste routine en structuur. Dit uit zich o.a. in het vastklampen
aan persoonlijke bezittingen zoals een stok, een vest, een tas,
een stoel of een portemonnee. Ook de afkeer van veranderingen
past hierbij. Zij gaan het liefst nieuwe, onbekende situaties,
bezigheden en contacten uit de weg, omdat die hen kunnen
confronteren met hun tekorten. Zij gaan ook niet graag om met
andere verwarde mensen die zich in hun ogen onaangepast
gedragen.
Het begrip en de communicatie zijn over het algemeen nog vrij
goed. Praten over het verleden (reminiscentie) is voor hen heel
prettig omdat ze daarover nog veel weten en ze dus niet
geconfronteerd worden met "het vergeten".
Recente gebeurtenissen vormen voor hen een probleem. Zij zijn
deze snel vergeten. Ernaar vragen maakt hen onzeker, angstig
of soms zelfs boos. Dit stelt speciale eisen aan de communicatie.
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Geef hen de kans om gevoelens te uiten en laat merken dat je
betrokken bent. Herhaal belangrijke punten uit een gesprek.
Aanraking en intimiteit worden meestal afgeweerd. Zij willen met
respect bejegend worden en kunnen nog redelijk goed voor
zichzelf opkomen en zorgen. Zij willen serieuze aandacht en
erkenning voor hun problemen.
Vergissingen en missers worden door hun omgeving (familie,
mantelzorger, zorgmedewerkers) best zoveel mogelijk
voorkomen of rechtgezet op een niet-confronterende wijze. Liefst
met gevoel voor humor.
De bejegening van mensen met dementie in deze fase is steeds
gericht op het verminderen van angst en spanning.
Deze personen worden best gestimuleerd en geholpen om
intacte mogelijkheden nog te gebruiken en zo mogelijk aan te
passen aan hun veranderde functioneren. In deze fase is het
vaak nog mogelijk om gebruik te maken van geheugensteuntjes.
Denk aan een agenda, een kalender of een whiteboard waar
belangrijke data en afspraken op genoteerd worden.

Zoveel mogelijk zelf laten doen en dit vervolgens begeleiden
staan hierbij centraal. Ook het hebben van aandacht voor
persoonlijke problemen en het zoeken naar een manier om
hiermee om te gaan is in deze fase erg belangrijk voor hen.
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ABCDEMENTIE
Een ABC…alfabet met tips voor de omgang met, voor en rondom
mensen die dementie hebben.
Elke tip kan mogelijks toegepast worden in de dagelijkse praktijk
voor zowel mantelzorgers, familie als zorgmedewerkers.
Mensen met dementie zijn niet lastig of moeilijk, nee de gevolgen
van de dementie díe maken het lastig. Dit ABC helpt hopelijk mee
in het makkelijker maken van contact en omgang voor en met
mensen die dementie hebben. Wanneer er een goed contact en
een belevingsgerichte omgang ontstaat, dan heeft dat ook een
gunstige uitwerking op het welzijn van mensen met dementie.
De A = van Afleiding
Mensen met dementie kunnen soms in een bepaalde emotie
blijven “hangen”. Zeker wanneer dit verdriet of boosheid is, kan
dit heel vervelend zijn. Om te proberen zo’n situatie te
doorbreken kan afleiding
uitkomst bieden. Benoem
gevoelens en leid de persoon
dan af met iets wat op dat
moment te zien is, pak een
fotoboek, ga een stukje lopen
enz. Het is niet altijd even
makkelijk om afleiding te
bieden en het lukt ook niet
altijd, maar als het lukt
kunnen
momenten
van
spanning
doorbroken
worden, wat gunstig is om
het brein weer op “groen” te
krijgen.
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PRIKBORD
SINTERKLAAS
OP BEZOEK
Op maandag 6 december
vierde een belangrijke
Heilige zijn verjaardag en
kwam hij dat samen met 2
Pieten vieren in ons
woonzorgcentrum.
Sinterklaas werd warm
verwelkomd en bracht
uiteraard ook wat lekkers
mee voor iedereen.
5 JAAR GELEDEN VERHUISDEN WE
Op 13 december zaten we precies 5 jaar in de nieuwe, huidige,
gebouwen. Ter gelegenheid van dit lustrum werd ons
woonzorgcentrum
feestelijk
aangekleed
met ballonnen en een
smakelijke traktatie. Een
groot feest konden we
door de huidige corona
maatregelen niet rond
krijgen maar we hopen
in de lente de feestelijke
inhuldiging
van
de
uitbreiding te mogen
vieren.
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RESULTATEN TEVREDENHEIDSENQUÊTE
MAALTIJDEN SODEXO
In september organiseerden we in samenwerking met Sodexo
een tevredenheidsenquête bij onze bewoners over de
maaltijden. Zowel bewoners als
familieleden van bewoners konden
hun bevindingen anoniem kenbaar
maken. Niet alleen de maaltijden
zelf, maar ook de omkadering van
de maaltijden, het aanbod en de
gezelligheid van de eetruimte
kwamen aan bod. Jullie antwoorden
werden grondig geschud, gemixt en
op smaak gebracht en zijn klaar om
geserveerd te worden!
Algemeen
In totaal werden er 63 antwoorden ontvangen waarbij 74%
afkomstig van bewoners en de overige 26% van familie. Er werd
een onderscheid gemaakt tussen de 3 woonkernen waarbij 55%
werd ingevuld op Klaproosveld, 34% op Rozentuin en de overige
11% op Leliedal.
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Het merendeel van onze bewoners en hun familie is tevreden tot
zeer tevreden over de maaltijden in het algemeen. 13% is minder
tevreden.
De gezelligheid in de eetruimtes scoort zeer goed. 36% van de
deelnemers vindt niet voldoende rust bij het maaltijdgebeuren.
Ontbijt
Meer dan 90% van de deelnemers
vindt het ontbijt goed tot zeer goed,
rekening houdend met het tijdstip,
de aangeboden hoeveelheid, de
presentatie en de dranken. De
variatie in beleg is voor 12% van de
deelnemers
voor
verbetering
vatbaar.
Soep
De algemene tevredenheid over de soep is zeer goed. Er mag
voor 10% van de bewoners iets veranderen aan het tijdstip van
opdienen, de variatie en de consistentie van de soep.
Middagmaaltijd
In de antwoorden omtrent de middagmaaltijden zit er alvast
voldoende variatie. Op de tijdsduur van de maaltijd, de
hoeveelheid en de bediening door de medewerkers scoren we
positief bij 99% van de deelnemers.
Voor 25% van de deelnemers is er verbetering mogelijk in het
tijdstip van de maaltijd en de visgerechten. Op de vragen over de
kwaliteit van de maaltijden, de smaak, de saus, de
aardappelbereidingen, het dessert en de variatie halen we een
tevredenheid van meer dan 85%.
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De vraag of er voldoende
rekening wordt gehouden met
het dieet is voor 70% niet van
toepassing, terwijl de overige
30%
volmondig
positief
antwoordt.
94% van de antwoorden is
positief tot zeer tevreden over
de koffieronde om 14u.
Dezelfde resultaten halen we op de vraag op het aanbod van
dranken op warme zomerdagen.
Avondmaaltijd
De resultaten over de avondmaaltijden lopen enigszins gelijk met
die van het ontbijt. Ook hier is er vraag naar een beter tijdstip en
een grotere variatie in het beleg. Vooral het tijdstip is voor zo’n
40% van deelnemers niet ideaal. Het warme avondmaal op
dinsdag scoort goed maar ook hier mag voor zo’n 12% meer
variatie op het bord komen. Het avonddessert scoort bij 95% van
de deelnemers goed tot zeer goed.
Fruit
Voor 57% staat er voldoende fruit op het menu terwijl het voor
36% wat meer mag zijn. Daarbij vindt 73% dat er meer
afwisseling in het fruitaanbod mag zijn.
Deegwaren en rijst
Voor 78% van de deelnemers staan er voldoende deegwaren en
rijst op het menu. Zo’n 16% kiest er zelfs voor om meer
deegwaren in de maaltijden te brengen.
Over de speciale menu’s die we aanbieden (BBQ, mosselen,
feesten) is 40% zeer tevreden en meer dan de helft tevreden.
Ook de speciale attenties ter gelegenheid van een verjaardag
vallen zeer in de smaak met een bijna 100% tevredenheid.
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Besluit
Nu we alle antwoorden verorberd hebben kunnen we stellen dat
de maaltijden in ons woonzorgcentrum goed tot zeer goed
scoren. Er is sprake van een goede algemene tevredenheid en
we ontdekten enkele aandachtspunten waar we minder op
scoren zoals het tijdstip van de maaltijden en de variatie in beleg
tijdens het ontbijt en avondmaaltijd. Onze keukenmedewerkers
zijn blij met dit resultaat en nemen alle opmerkingen ter harte.
Voor 2022 wordt een actieplan opgemaakt dat op de
gebruikersraad zal worden voorgelegd. Wij danken iedereen die
heeft meegewerkt aan deze tevredenheidsenquête voor zijn
eerlijke en ongezouten bijdrage!

29

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
façadesteen is volledig gemetst en de stellingen zijn
weggenomen. De binnenwerken zijn volop in uitvoering. De grote
kraan is nu niet meer nodig en werd op donderdag 9 december
vroeg in de ochtend gedemonteerd om te verhuizen naar een
nieuwe werf.

30

ZOMAAR EEN PRAATJE
Elke maand maken we een themapraatje met een bewoner.
Thema deze maand: kersttradities
Anny Leemans verblijft sinds kort op Rozentuin en heeft het hier
enorm naar haar zin. “Ik ben echt blij dat ik hier ben. Het eten is
hier echt heel lekker en ik kan alleen maar lovende woorden
uitspreken over de vriendelijkheid van het personeel hier”, begint
Anny haar verhaal.

Kerstmis en de sfeer daarrond beleeft ze altijd heel intens. “Al
van kindsaf heb ik geweten dat er een kerstkribbe in huis stond.
Later kwam daar dan ook een kerstboom bij maar vanaf wanneer
dat was weet ik niet meer precies. Rond de kerstdagen was mijn
huis altijd mooi versierd en op de kast had ik altijd slingers en
sneeuwmannen staan. Ook mijn kleinzoon kwam me altijd
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helpen om de versiering in de tuin mooi te maken maar de laatste
2 jaren deden we dat niet meer. Thuis maakten we het altijd
gezellig en ook het diner was natuurlijk in kerstsfeer. Ik weet dat
er vaak kalkoen op het menu stond, natuurlijk met lekkere
kroketjes. Maar de laatste tijd maakten we het ons wat
gemakkelijker en kwamen de diepvriesmaaltijden van Iglo wel
eens op tafel, maar dan in menu met vooraf soep én een
dessertje achteraf.
Eigenlijk heeft mijn tante, die bij ons inwoonde, mij leren koken.
Daarna heb ik ook nog kooklessen gevolgd in de Kloosterstraat
en ben zo zelfs als kookmoeder mee geweest op bosklassen.”
Kerstmarkten
Anny en haar man hebben ook
enkele
keren
kerstmarkten
bezocht. “We gingen dan met zo’n
touringcar naar Duitsland. Daar zijn
echt de mooiste kerstmarkten te
vinden. Zo hebben we die van Aken
en Keulen bezocht maar die waren
niet zo sfeervol als die van Düsseldorf. Ik ben niet zo zeker of het
daar was maar waarschijnlijk was het wel daar. Düsseldorf was
zo groot en gezellig. Daar heb ik zelfs kerstballen gekocht en
uiteraard hoorde daar de glühwein ook wel bij. Een aangezien
Ekeren verbroederd was met Andernach zijn we daar ook eens
naartoe geweest voor een kerstmarkt”, gaat Anny verder.
Op haar kamer hangt ook een lichtslinger om een beetje de
kerstsfeer in huis te brengen. “Ik ben hier nog maar sinds kort
door omstandigheden, maar eigenlijk was ik bij me thuis mijn
kerstboom al aan het opzetten, samen met mijn poetsvrouw. De
versiering hadden we nog niet uitgehaald.
Het is jammer dat ik mijn kerstboom dit jaar niet zal zien maar ik
zal hier ook wel genieten van kerstmis en de dagen errond”,
besluit Anny.
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WAT GEBEURDE ER OP…
16 DECEMBER
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.
1910 Henri Coanda maakt de eerste vlucht
in een vliegtuig met straalmotor
1944 Een V-2 raket treft cinema Rex in
Antwerpen waarbij 567 mensen
omkwamen
1959 België belooft Belgisch-Congo de
onafhankelijkheid
Beroemde jarigen op 16 december:
1770 Ludwig van Beethoven,
Duits componist (overleden 1827)
1775 Jane Austen,
Brits schrijfster (overleden 1817)
1790 Leopold I, Koning der Belgen
(overleden 1865)
1946 Benny Andersson,
Zweeds muzikant bij ABBA

Overleden op 16 december:
2009 Roy Disney (79), Amerikaans zakenman The Walt
Disney Company én broer van Walt Disney
2006 Rik Poot (82), Belgisch beeldhouwer
1921 Camille Saint-Saëns (86), Frans componist
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KERSTGEDICHT

Vandaag staat de tijd stil
aandacht voor wat ik wil
liefde staat nu centraal
voor mezelf, voor allemaal
Vandaag empathie voor gemis
en zo dankbaar voor wat er wel is
gunnen en geven doen hun intrede
vanuit een diepe wens voor vrede
Vandaag kan ik mijn naasten beminnen
vanuit pure liefde een wereld te winnen
hiermee geef ik een prachtige betekenis
aan eenieder die me zo dierbaar is
Vandaag de liefde, vrijheid en rust
dat maakt mezelf gelukkig bewust
volop te leven naar de waarden van kerstmis
wetend dat dit iedere dag mijn eigen keuze is.
Bron: https://www.voorpositiviteit.nl/311-kerstmis/
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