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EDITORIAAL 

Beste bewoners, familieleden, medewerkers, vrijwilligers en 

sympathisanten 

De maand mei is zonnig begonnen en er zit voorlopig nog geen 

druppeltje regen aan te komen. De tuinmannen zijn volop bezig 

met het aanplanten van de bloemperken. We zullen goed moeten 

sproeien om deze jonge plantjes hun dorst te lessen.  

Onze dorst kan voortaan ook gestild worden in onze nieuwe 

cafetaria met groot zonneterras. Het zicht naar de tuin is nu ook 

vrijgemaakt en dat geeft een heel ruimtelijk gevoel. Hier gaan we 

vele activiteiten en feestjes kunnen organiseren! In de 

aanpalende kapel werd vrijdag een gebedsviering gehouden. De 

opkomst was alleszins groot.  

Stap voor stap werken we alle werkpunten op onze lijst af en 

trachten we onze werking opnieuw te verfijnen. We hebben nog 

een lange weg te gaan, maar hier en daar komt het eindresultaat 

al in zicht. De nieuwe bewoners op Tulpenhof en Irisheem zijn 

ondertussen al enkele weken bij ons. Bewoners en medewerkers 

zijn nog volop bezig elkaar te leren kennen en van hun woonkern 

een aangename, comfortabele thuis te maken.  

De komende maanden staan er ons ongetwijfeld nog vele 

uitdagingen te wachten, maar ook mooie verwezenlijkingen waar 

we binnenkort trots op kunnen zijn.  

Veel leesplezier!  
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PASTORAAL NIEUWS 
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GEBEDSVIERINGEN 
 

VIERINGEN VAN 16 APRIL TOT 15 MEI 

 
Vrijdag 27 mei 2022 om 14u  

Herdenkingsviering voor overleden bewoners  
voorgegaan door Rita Philips 

  
 
 
 
Vrijdag 10 juni 2022 om 14u  
 Gebedsviering voorgegaan door Luk Patroons 
 
 
 
 

De vieringen vinden plaats in de nieuwe kapel, naast de 
nieuwe cafetaria op het gelijkvloers 
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HUISKALENDER 
 

Hier het maandoverzicht voor heel ons huis. De activiteiten per 

woonkern kan je aan de leefruimte van de woonkern terugvinden. 

Alle bewoners zijn van harte welkom op de activiteiten in onze 

nieuwe cafetaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 mei om 14u  Bingo in de cafetaria met Jesse en 

Caroline.  

19 mei om 14u Zangstonde met Jesse in de cafetaria. 

25 mei om 9u30  Bezoek leerlingen Atheneum Ekeren op 

Irisheem en Rozentuin. 

26 mei Hemelvaart - weekenddienst 

31 mei om 14u Bezoek leerlingen Atheneum Ekeren op 

Klaproosveld en Tulpenhof. 

1 juni  Vlaamse kermis op school Moretus. 

2 juni om 14u Handwerkclub met Jesse in de cafetaria. 

6 juni Pinkstermaandag - weekenddienst 

9 juni om 14u Quiz met Jesse in de cafetaria. 

13 juni om 14u Feestnamiddag in de cafetaria. 
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VERJAARDAGEN 
 

17/05/1925 Anna Quirynen 

17/05/1963 Katrin Deknock (p) 

18/05/1953 Ria Penders (vr) 

22/05/2022 Fien Van Hekken (p) 

24/05/1936 Denis Claes 

27/05/1933 Gaby Dooms (vr) 

28/05/1991 Wais Ahmadi (p) 

01/06/1978 Sylvia Cornelis (p) 

01/06/1964 Sandrina Laureys (p) 

03/06/1983 Bea Rammelaere (p) 

04/06/1986 Melisa Berggraaf (p) 

06/06/1964 Carina Konings (p) 

07/06/1968 Stéphane Hens (p) 

08/06/1958  Kris Claessens (vr) 

10/06/1941 Herman Pasmans 

10/06/1982 Essie Mbungu Masiala (p) 

14/06/1967 Gary Maari (p) 

14/06/1965 Ingrid Picqueur (p) 

15/06/1963 Ingrid Bal (p) 
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BEWONERSNIEUWS 
 

We verwelkomen….  

Wij heten onze nieuwe bewoners van de voorbije maand van 

harte welkom en hopen dat zij zich ondertussen al een beetje 

thuis voelen.  

De nieuwe flatbewoners nemen ondertussen ook één voor één 

hun intrek in onze assistentiewoningen. Het is allemaal nog een 

beetje zoeken, ook voor ons, maar we doen er alles aan opdat 

zij van hun nieuwe huis een comfortabele en gezellige thuis 

kunnen maken. Binnenkort ontmoeten jullie elkaar ongetwijfeld 

wel eens in de cafetaria voor een gezellige babbel!  

 

 

Klaproosveld 

 Denise Van Der Vecken  K113 

 Rik De Schepper   K118 

Tulpenhof 

 Maria Scheipers    K126 

 Herman Pasmans   K136 

Rozentuin 

 Agnes Meys    K208 

 Irma Stevens    K212 

Irisheem 

 Helena Van Dijck   K235 

 Wilfried Leenaerts   K240 
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We betreuren het afscheid van… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij betuigen de familie onze oprechte deelneming en wensen 

hen veel.sterkte toe. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elise Timmers    Klaproosveld  24/04/2022 

Regina Van den Bossche Rozentuin  25/04/2022 

Jeanne Carpentier   Rozentuin  01/05/2022 

Mariette Van den Bogaert Tulpenhof  04/05/2022 

Maria Geeraerts   Leliedal   12/05/2022 

Maria Scheipers   Tulpenhof  13/05/2022 
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PERSONEELSNIEUWS 

Wij verwelkomen… 

De afgelopen weken zijn er opnieuw enkele nieuwe collega’s aan 

boord gekomen. Zij zullen de zorgteams versterken met hun 

ervaring en deskundigheid. Onze bewoners zullen niets tekort 

komen met zoveel warme mensen in huis.  

 

We heten alle nieuwe medewerkers van harte welkom en 

danken hen voor hun inzet tijdens deze hectische periode. 

 

 

Centraal team 

Somia El Ayadi  schoonmaak en logistiek medewerker 

 

Irisheem 

Cristina Lazatin   zorgkundige 

Daphne Moens  zorgkundige 

 

Rozentuin 

Brigitte Janssens  zorgkundige  

 

Tulpenhof 

Lore Van Belle  verpleegkundige  
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Babynieuws 

Elaine Van den Elsacker is op 22 april trotse mama geworden 

van een prachtige dochter Camille. Mathis en Maxine zijn fier op 

hun kleine zus. Wij wensen hen veel familiegeluk en vele mooie 

momenten samen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeannette Kamagaju, zorgkundige Klaproosveld, is in 

moederschapsrust de komende maanden. Tot in augustus, voor 

meer babynieuws! 

 

 

Van harte beterschap aan onze 

langdurig zieke collega’s Jo Thys, Elisa 

Kuypers, Magdalena Ordonez, Carina 

Konings, Hilde Groos, Karine Donné en 

Conny Oeyen.  
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NIEUWS UIT… 

LELIEDAL 

   

 

 

 

 

 

In april en mei hebben we al van een paar mooie dagen kunnen 

genieten. Op een zonnige namiddag hebben we samen dan ook 

een gezellige wandeling gemaakt in onze tuin. De ene al wat 

meer ingeduffeld dan de andere, want er stond wel nog een fris 

windje. We hebben er allemaal enorm van genoten. En vrolijk  

poseren voor de camera was ook geen enkel probleem. 

Een bezoekje brengen aan de 

markt is ook een wekelijkse 

uitstap bij goed weer (lees droog 

en niet te koud in ons België 

landje). We kopen er wel eens 

wat lekkernijen om lekker van te 

smullen bij een tasje koffie. 

Met een relaxerend muziekje op de 

achtergrond genoot Sarah met volle teugen 

van een rustgevende hoofdmassage. Een 

activiteit die we regelmatig op de planning 

zetten, want veel mensen genieten daar 

enorm hard van. 
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Pasen werd hier gevierd met lekkere chocolade paaseitjes bij 

het ontbijt. ‘s Middags kregen we een overheerlijk Paasmenu 

aan kleurrijke gedekte tafels. 

 

Creatieve activiteiten doen we regelmatig, want dat doen we heel 

graag . We maakten decoratie om de leefruimte te versieren 

en we leefden ons helemaal uit met penseel en verf. Deze maand 

maakten we kleurrijke vaasjes om de Lente naar binnen te 

brengen.  

 

 

 

 

 

 

Op vrijdag 15 april vierden we de 86ste 

verjaardag van ons Simonne. Hip Hip 

Hoera!!! Dat werd uitgebreid gevierd 

met een gezellig verjaardagsfeestje 

met de familie en een hele grote taart. 

Er was taart voor iedereen! Proficiat 

Simonne! 
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WEEK VAN DE VALPREVENTIE 

De laatste week van april was het de 

Week van de Valpreventie. Door 

onze kiné’s en ergo’s waren er 

allemaal leuke activiteiten gepland. 

Zo deden we een heus valparcours 

bij de kinesist, dat was best wel 

moeilijk! We deden verschillende 

bewegingsactiviteiten, zoals zitturnen, zitdansen én zelfs 

oefeningen samen met Saartje Vandendriessche op het scherm. 

Op dinsdag maakten we een gezonde eiwitrijke milkshake, die 

goed is voor onze botten .  

Wat sfeerbeelden van deze leuke week: 
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KLAPROOSVELD 

Op 11/03/2022 kreeg klaproosveld op kamer 101 een nieuwe 

bewoonster. Niemand minder dan Denise Demeulenaere. Voor 

deze in West-Vlaanderen geboren, 92 jaar jonge dame, ging niet 

altijd alles in het leven van een leien dakje. Ze kende veel mooie, 

maar ook veel moeilijke momenten. Deze maand nemen we haar 

leven even onder de loep.  

 
Een jeugd getekend door de oorlog 

Denise wordt geboren op 15 augustus 

1930 in Wulpen, een dorp tussen 

Oostduinkerke en Veurne. Ze groeit op in 

Nieuwpoort, samen met haar 2 broers 

Marcel en Walter. De vader van Denise 

werkt tot aan de oorlog als meubelmaker 

en houtsiersnijder. Hij werkt onder andere 

mee aan de kerkpoorten van de kerk van 

Wulpen. Tijdens de oorlog gaat hij aan de 

slag als werkman bij een gasbedrijf en daarna als aannemer. De 

moeder van Denise is huismoeder en zorgt thuis voor de 3 

kinderen. 

Tijdens de oorlog, die Denise als tiener zeer bewust meemaakte, 

verhuizen ze uit angst, naar Brasschaat. Verhuizen zal een rode 

draad blijven gedurende haar gehele verdere leven. Denise heeft 

nog vele levendige herinneringen aan de oorlog. De angst waarin 

iedereen toen leefde kan ze zich nog levendig voor de geest 

halen. Denise zou uren over deze oorlogsjaren kunnen vertellen, 

maar deze verhalen deelt ze graag met ons. 

Denise zit als kind aan de keukentafel en er slaat een V2-bom in 

in de tuin. Gelukkig ontploft deze niet, maar door de immense 

kracht van de impact, springen alle ramen, herinnert Denise zich.  
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Een ander verhaal brengt ons naar het einde van de oorlog. Toen 

de Amerikanen Brasschaat binnenreden tijdens de bevrijding, 

wilden de broers van Denise, die hun rol hadden binnen het 

verzet, de aankomst in Brasschaat voor geen geld ter wereld 

missen. Denise ging mee op pad, maar een achtergebleven 

Duitse sluipschutter nam hen alsnog onder vuur. Terwijl ze de 

Amerikanen zagen naderen konden Denise en haar 2 broers zich 

maar net in een gracht in veiligheid brengen. Ze hoorden de 

kogels langs hun oren voorbij zoeven. De gehele oorlogsperiode 

heeft een diepe indruk gemaakt bij Denise. 

Liefde door dik en dun 

 

In 1950 leert Denise, Felicien (Roepnaam: Henry) kennen op een 

studentenvergadering van een vriendin. Henry was van Franse 

afkomst en letterzetter bij de krant. Ze trouwen een jaar later en 

krijgen een zoontje Ron en een dochter Anita. De eerste 

huwelijksjaren woont het koppel in Brasschaat. Het klinkt 

ongelofelijk, maar daarna volgen er nog 8 verhuizingen! Twee 

keer in Brasschaat zelf. Dan drie keer in Antwerpen, drie keer in 

Merksem en daarna nog een finale verhuis naar Ekeren. De 

verhuis naar ons woonzorgcentrum is voor Denises 12e verhuis! 

Ze is dus niet aan haar proefstuk toe!  

Na hun verhuis naar Ekeren, komt het 

gezin tot rust. Alles lijkt voorspoedig te 

verlopen tot plots het noodlot toeslaat. 

De echtgenoot van Denise krijgt een 

auto-ongeval. Hij herstelt hier 

grotendeels van, maar is toch mentaal 

aanzienlijk achteruitgegaan. Hij laat 

zijn job bij de krant voor wat die is en 

gaat aan de slag bij Opel. In 1997 krijgt 

Henry ook nog een beroerte. Deze Denise en haar echtgenoot op reis in 

Griekenland 
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beroerte heeft afasie tot gevolg. Dit is een taalstoornis die 

ontstaat door een hersenletsel in de linker hersenhelft. Hij verliest 

hierdoor jammer genoeg zijn spraakvermogen. Denise neemt de 

zorg voor haar man op zich tijdens een lange, moeizame 

revalidatieperiode. Het is niet eenvoudig, maar al doende leert 

Denise met haar man communiceren. Een blik is vaak genoeg. 

Ook het gebruik van een spraakcomputer is een grote hulp. Zo 

kan Henry toch duidelijk maken wat hij wil. Het koppel heeft vaak 

geen woorden nodig om elkaar te begrijpen. Denise wordt als het 

ware de spreekbuis van Henry naar de buitenwereld.  

Ondanks alle moeilijkheden en hindernissen hebben ze vele 

mooie momenten gekend samen, vooral tijdens hun grote reizen 

doorheen Europa. Op 30 juli 2021 overlijdt Henry ten gevolge 

van Covid-19. Denise denkt nog elke dag aan hem en mist hem 

enorm.  

       Kunst 

Denise en haar echtgenoot waren 

altijd zeer artistiek aangelegd. Ze 

zaten samen op de kunstacademie. 

Denises echtgenoot was een 

getalenteerde beeldhouwer en Denise 

zelf kon zich volledig uitleven met het 

maken van schilderijen. Voornamelijk 

aquarel. Op haar kamer zijn nog 

enkele kunstwerkjes te bewonderen. 

Geïnteresseerden zijn altijd van harte 

welkom om eens een kijkje te komen 

nemen. Een goed gesprek (over kunst) 

  slaat  Denise nooit af! 

 
 

 

 

 

Denise met op de achtergrond 

een zelfgemaakte aquarel met 

zonnebloemen. 
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TULPENHOF 

‘In mei leggen alle vogels een ei’. De paasklokken zijn weer weg 

en maken plaats voor vogeleieren. Het zoemen van de bijen, het 

stralen van de zon en het verlangen naar de zomer wordt steeds 

groter.  

De week van 19 april bracht ons ‘De week van de valpreventie’. 

Hierbij staan we een hele week stil bij wat valpreventie is, hoe 

we hier zelf aan kunnen bijdragen en welke factoren valrisico 

beïnvloeden. Om het valrisico te verminderen moeten we goed 

bewegen. Bewegen zorgt er voor dat we fit en jong blijven! 

Bewegingsactiviteiten werden daarom wat meer in de spotlight 

gezet deze week. Maandag turnden we, via de televisie,  samen 

met Saartje Vandendriessche. Op dinsdag blijven we bewegen 

met Caroline. Twee dagen na elkaar bewegen, dat voelen we in 

onze benen! 

We hadden het geluk dat de zonnestralen door de wolken 

kwamen, en de zon wat warmte gaf. Een wandeling buiten kon 

dus niet ontbreken. Samen met Cecile zijn er enkelen van ons 

gaan wandelen. Cecile is een vriendin van ons allen. Alle 

woensdagen staat zij paraat voor ons. Samen knutselen we, 

gaan we wandelen of spelen we een spel. Echter het 

allerbelangrijkste dat zij doet voor ons, is een luisterend oor 

bieden aan degenen die dit het meeste nodig hebben. We 

zeggen dit te weinig en via deze weg willen we Cecile graag 

bedanken voor al haar hulp.  
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Dankjewel Cecile om steeds voor ons klaar te staan met een 

warm hart! 

Tijdens onze spelletjesnamiddagen leren onze bewoners elkaar 

wat beter kennen bij een tasje koffie en een koekje. Na de Bingo 

gingen de deelnemers niet met lege handen naar huis, maar 

kregen ze een bloemetje voor op de kamer.  

 

 

 

 

Tulpenhof is nu voltallig! Het team verwelkomt alle nieuwe 

bewoners. Samen gaan we zorgen voor een gezellige sfeer.                                        

We proosten hierbij op nieuwe vrienden, nieuwe uitdagingen en 

vooral mooie herinneringen. 

Tot volgende maand! 
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ROZENTUIN 

Op rozentuin zijn onze namiddagen zijn steeds goed gevuld met 

gezelschapsspelletjes en knutselen. Enkele van onze bewoners 

zijn echte spelliefhebbers en enthousiasmeren anderen om mee 

te doen!  
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De gang werd alvast lentefris 

versierd. Ook onze medewerkers 

zijn graag creatief bezig en 

knutselden voor de Internationale 

Dag Van de Aarde op 22 april een 

leuke tafelversiering. Er zat een 

briefje bij met allerlei weetjes over 

onze aardbol.  

 

 

 

In de lente zijn de asperges op zijn best en dat moeten wij 

geproefd hebben!  

 

 
 

Lieve groetjes en tot volgende maand! 
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IRISHEEM 

 

De maand april bracht veel veranderingen voor het team van 

Irisheem! Het verwelkomen van 9 nieuwe bewoners was al een 

mooi nieuw hoofdstuk, maar het in gebruik nemen van onze 

nieuwe douche & badkamer was ook een aangenaam moment. 

We maken volop tijd om elkaar beter te leren kennen en we zijn 

nieuwsgierig naar elkaars verhalen. Dat levert leuke babbels op!   

Er werd op Irisheem ook uitgebreid Pasen gevierd. Mooie 

tafelversiering, dankzij creatieve zorgmedewerkers, kon niet 

ontbreken. De paashaas vond bovendien zijn weg naar onze 

bewoners om ze te trakteren op een lekker zakje paaseitjes. Van 

de chocolade is ondertussen geen spoor meer… alleen de 

papiertjes vinden we soms nog terug.  

 

Zonnige lentegroetjes uit Irisheem! 
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WEEK VAN DE VALPREVENTIE 

Van 25 april 2022 tot 29 april 2022 hebben we ons beste beentje 

voorgezet tijdens de week van de valpreventie. Tijdens deze 

week hadden we aandacht voor de factoren die het valrisico 

verminderen. Bewegen, goede voeding, goed zicht, goede 

schoenen, veilige wooninrichting, medicatie hebben allemaal 

invloed om het valrisico te beperken. 

Op maandag zijn we gestart met een half uurtje bewegen met 

Saartje Vandendriessche, ieder in zijn eigen leefruimte. Het was 

een gevarieerd aanbod aan oefeningen en we konden het op een 

veilige manier doen vanuit zit. Kinesiste Linda heeft een 

uiteenzetting gegeven over ”Blijf valangst te baas”. 

 

Dinsdag hebben we een 

gezond en gevarieerd 

middagmaal gekregen, 

samengesteld door onze 

kok Lut. 
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Doorheen de week maakten de bewoners, met hulp van de 

teammedewerkers van de woonkern, een lekkere en eiwitrijke 

milkshake. We danken onze diëtiste Annechien voor het recept.  

 

 

 

 

 

 

 

Met ergotherapeute Caroline hebben de bewoners nog eens een 

”danske kunnen placeren” tijdens het zitdansen. 
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De kinesisten hadden een valpreventieparcours uitgezet.  

Over een mat stappen, over stokken stappen, in zit een 

zandzakje verplaatsen van links naar rechts, in stand een bal van 

1 kg verplaatsen van links naar rechts, in stand bekers stapelen; 

op gekleurde matten stappen,… 

  



  

26 

Doorheen de week hebben we 

samen met de bewoners een 

vragenlijst ingevuld “Een valvrije 

kamer in je woonzorgcentrum? 

Doe de test!”.  

Deze test is uitgegeven door het ‘expertisecentrum Val- en 

fractuurpreventie Vlaanderen’ en is terug te vinden op de 

website: www.valpreventie.be 

Om de week goed af te sluiten zijn Caroline en Annechien  nog 

eens in de huid gekropen van “Maria”, experte in vallen en 

opstaan. Ze speelden ludieke sketches om  alle valrisico’s nog 

eens op een rijtje te zetten.  En de oscar voor beste actrice gaat 

naar…. .   

 

Tot onze grote tevredenheid dragen de meeste bewoners goede 

‘valveilige’ schoenen: stevig, gesloten aan de hiel en geen te 

hoge hak. Voor wie nog een (extra) veilig paar schoenen wil 

kopen? Op vrijdag 1 juli komt Zapatta Shoes in de namiddag 

naar het woonzorgcentrum voor een schoenenverkoop. Allen 

daarheen! 
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PRIKBORD 
 

Vrijwilligster Irma 

Irma komt vanaf heden niet meer op maandag, maar wel nog op 

woensdagen en vrijdagen. Kleine boodschappen kunnen op 

deze twee dagen nog steeds door haar gedaan worden. Ze wil 

graag meer tijd vrijmaken voor het verzorgen van haar tuin en op 

maandagen bekomen van soms drukke weekends met haar 

kinderen en kleinkinderen.  

 

Ondergrondse parkeergarage 

Onze ondergrondse parkeergarage is nog niet helemaal klaar 

voor gebruik. Bij de oplevering hebben we ondervonden dat de 

inrit ter hoogte van de bareel te krap is voor sommige wagens. 

Wij hebben dit gemeld aan de aannemer en zij zijn volop bezig 

de nodige aanpassingen te doen, zodat het in-en uitrijden vlot en 

veilig kan verlopen. Tegen het einde van de maand worden 

bovendien de markeringen van de parkeerplaatsen nog 

aangebracht. Onze garage zal daardoor niet kunnen gebruikt 

worden tot eind mei. Onze excuses voor het ongemak. 

 

Cafetaria en terras 

De cafetaria aan de kant van de tuin is klaar voor gebruik en het 

terras met overkapping zal de komende dagen al zijn nut hebben 

bij zulke zomerse temperaturen. Geniet ervan! 
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DAG VAN DE VERPLEEGKUNDIGE 
 

Op 12 mei was het Dag van de 

Verpleegkundige.  Vandaag de 

dag spelen verpleegkundigen een 

sleutelrol in het zorggebeuren in 

woonzorgcentra, ziekenhuizen, 

thuiszorg,… Ze staan niet enkel in 

voor de dagdagelijkse verzorging, 

maar vormen vaak ook de brug 

tussen arts en patiënt, bewoner en familie en bieden een 

luisterend oor waar nodig. Doorheen de jaren is de inhoud en de 

beoefening van het beroep sterk veranderd. De basis voor de 

moderne verpleegkunde werd door de eeuwen heen gevormd 

door onze oudste cultuurvolkeren. We gaan even terug in de tijd! 

In de beginjaren was verplegen en verzorgen nog een intuïtieve 

handeling. Verplegen werd gedaan door directe naasten, zoals 

familieleden of stamgenoten. Binnen deze eerste vormen van 

verplegen speelde de medicijnman een sleutelrol. De 

belangrijkste handelingen waren wrijvingen/massage, 

wassingen, wondverzorging en het toepassen van 

kruidenpreparaten. 

In de Grieks-Romeinse tijd duiken de eerste vormen van 

ziekenhuizen op. Het waren tempels waarin de zieken in ruime 

open zalen, omgeven door zuilen, werden verpleegd. 

Hippocrates was de grootste geneesheer uit deze tijd, bekend 

van de "Eed van Hippocrates". Hij ging uit van het idee dat 

ziekten werden veroorzaakt door ongehoorzaamheid aan de 

natuurwetten. Hippocrates gaf in zijn boeken uitgebreide 

instructies voor de verzorging van zieken. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Medicijnman
https://nl.wikipedia.org/wiki/Massage
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Tijdens de Middeleeuwen waren vooral kloosters centra voor 

gezondheidszorg. De zorg binnen deze kloostergasthuizen is 

van grote invloed geweest op de ontwikkeling van de 

verpleegkunde. Nog steeds wordt een verpleegkundige soms 

'broeder' of 'zuster' genoemd. Denk maar aan ons eigen huis nog 

niet zo heel lang geleden.  

In de negentiende eeuw werden belangrijke ontdekkingen 

gedaan in de medische wetenschap die van grote invloed zijn 

geweest op het beroep van verpleegkundige. Florence 

Nightingale zorgde voor de erkenning van verplegen als 

volwaardig beroep voor beschaafde vrouwen. Geïnspireerd op 

haar werk werd het Rode Kruis opgericht en was er sprake van 

de eerste opleidingen voor verpleegkundigen.  

Samen met onze nieuwbouw en nieuwe werking kregen onze 

verpleegkundigen een nieuwe rol binnen ons WZC. Naast hun 

rol binnen hun eigen zorgteam, dragen ze nu ook vaak de pet 

van een permanentie verpleegkundige. Dit team van 

permanentie verpleegkundigen, die elkaar met een beurtrol 

24u/24u en 7d/7d opvolgen, vullen de nood aan verpleegkundige 

ondersteuning in voor het ganse woonzorgcentrum en staan de 

zorgteams bij in hun verpleegkundige taken. We zorgen er op 

deze manier voor dat er steeds een verpleegkundige aanwezig 

is in ons woonzorgcentrum, die bovendien kennis heeft van 

bewoners over de grenzen van de woonkernen heen.  

Op de eerste verdieping, op het einde van de nieuwe gang werd 

er ook een nieuwe centrale farmacie voorzien. Daar kan je de 

permanentie verpleegkundige en ook onze CRA Dr. Johan Wens 

(elke woensdag namiddag) terugvinden. Heb je vragen kan je 

steeds bij hen terecht. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Verpleegkundige
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VRIJWILLIGE HANDEN 
 

 

 

Er moet zoveel gedaan, 

Er wordt zoveel gevraagd, nooit houdt het op, 

altijd handen te kort. 

Maar het ongelooflijke is, 

die handen worden gevonden. 

En vooral gegeven. 

Met veel plezier, 

met veel ijver, 

met veel warmte, 

met veel liefde. 

Vrijwillige handen. 

Het is wat een mens zo mooi maakt, 

tot mens benoemt. 
(Geert De Kockere) 

 

Heb jij twee vrijwillige handen die wij zo nodig 

hebben voor onze cafetariawerking?  

Kan je je wekelijks één of meerdere dagen in de 

namiddag vrijmaken om onze bewoners en hun 

bezoekers te bedienen in onze gloednieuwe 

cafetaria met terras? 

Meld je dan aan bij Mieke Cauwe op het 

secretariaat of via mail naar 

mieke.cauwe@vincentiusekeren.be 

Wij hopen je binnenkort te mogen 

verwelkomen! 

 

 

 

 


