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EDITORIAAL
Beste bewoners, familieleden, medewerkers, vrijwilligers en
sympathisanten
De eerste zwoele dagen van 2022 kondigen zich aan deze week.
Het zal even puffen worden. De zomer laat zich dan ook stilaan
gevoelen. Veel drinken en niet te warm kleden is dan ook de
boodschap.
In de aanloop naar de zomer maken velen onder ons volop
vakantieplannen, dromen we al weg naar zonnige
bestemmingen, naar gezellige familiemomenten, naar het
rustgevende gevoel van alles kan en niks moet. We laden onze
batterijtjes op met zonne energie. “Laat de zon in je hart” om het
met de woorden van Willy Sommers te zeggen.
Juli heeft hopelijk weer een spannende Tour de France in petto,
met misschien wel weer een Belg in een prominente bijrol. De
wielerfanaten kunnen hun hartjes hieraan ophalen. De kinésisten
zullen ervoor zorgen dat het niet bij supporteren blijft, maar dat
we zelf ook wat kilometers in de benen hebben.
De cafetaria gonst ondertussen vaak van de festiviteiten. Er
wordt gezongen en gedanst als nooit tevoren. Op het
secretariaat komt de muziek ons tegemoet en is het soms
moeilijk om stil te blijven zitten. Het is fijn werken op het ritme
van vreugde en plezier.
Maak er een fijne zomer van!
Zonnige groetjes en veel leesplezier,
Het redactieteam
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PASTORAAL NIEUWS
Deze week zag ik weer zo’n foto: een
klein meisje blazend op een
pluizenbol, de kleine pluisjes
dwarrelend door de lucht. Ik vroeg
me altijd al af waarom ze een kindje
op zo´n bloem laten blazen. Maar
laatst kon ik het ineens plaatsen. In
de eerste plaats is het natuurlijk heel
vertederend: zo´n klein kindje met een bloem. Daarnaast past
het ook wel bij elkaar: een klein mensje, nog onbezorgd op de
wereld: ze blaast op een bloem, en de pluisjes dwarrelen weg,
wie weet waarheen …
Verdwenen onze zorgen ook maar zo makkelijk. Op een bloem
blazen en zo met de wind mee, de lucht in. Zorgen komen wel
zo makkelijk op als een bloem, maar ze verdwijnen helaas niet
door even te blazen. Hoewel dat blazen soms wel even kan
opluchten. Om weer verder te gaan.
Vroeger zag ik de paardenbloem als onkruid. Nu we vele jaren
verder zijn en ik jaren ouder ben, kijk ik heel anders naar zo´n
bloem. Zie ik nu een veld vol paardenbloemen, dan denk ik: was
ik nog maar zo´n klein kind. Heerlijk onbezorgd door een veld
met gele bloemen huppelen, neerploffen in het gras en een
uitgebloeide paardenbloem vinden. Dan de bloem in mijn hand
nemen en de pluisjes er vanaf blazen. Wanneer je buiten bent
moet je het maar gewoon weer eens doen: een veld vol gele
paardenbloemen in gaan, een bloem plukken, gezicht in de zon,
de pluisjes van de bloem afblazen en de zorgen mee laten gaan.
Soms kan het leven zo simpel zijn. Je hebt er alleen maar een
paardenbloem voor nodig. (Aalmoezeniersdienst PCB Brugge)
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GEBEDSVIERINGEN
VIERINGEN VAN 16 JUNI TOT 15 JULI
Vrijdag 24 juni 2022 om 14u
Gebedsviering voorgegaan door Luk Patroons.

Vrijdag 8 juli 2022 om 14u
Gebedsviering voorgegaan door Luk of Lut.

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.
15 juni om 14u

Contactkoor

21 juni om 14u

Zangstonde in de cafetaria

21 juni om 14u

Wandelen met Katrin
(verzamelen aan het kapsalon)

28 juni om 14u

Handwerkclub in de cafetaria

28 juni om 14u

Wandelen met Katrin

1 juli om 14u

Schoenenverkoop Zapatta shoes

4 juli om 10u

Openingsactiviteit Tour de France

5 juli om 14u

Sportquiz in de cafetaria

5 juli om 14u

Wandelen met Katrin

12 juli om 14u

Franse chansons in de cafetaria

12 juli om 14u

Wandelen met Katrin

14 juli

Frans ontbijt in elke woonkern
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Enkele sfeerbeelden van de afgelopen activiteiten in de cafetaria
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Soldenverkoop
comfortschoeisel
voorjaar 2022
Verkoop van kwaliteitsschoenen, sandalen
en pantoffels aan voordelige prijzen!
Wanneer: vrijdag 1 juli om 14.00 u
Waar: cafetaria

IEDEREEN VAN HARTE
WELKOM!
Tot dan!
Griet en Elke
Zapatta Shoes bv
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VERJAARDAGEN
16/06/1937 Constantinus De Gevy
17/06/1963 Tina Peeters (vr)
18/06/1982 Sonja Vlaeminck (p)
20/06/1927 Lea Hollanders
20/06/1951 Rita Van Lommen (vr)
26/06/1937 Godelieve Peeters
28/06/1929 Philomena Verhaegen
30/06/1934 Frida Craey
30/06/1956 Lydia Rens (vr)
01/07/1989 Sabrina De Lannoy (p)
01/07/1959 Hafida El Haddouchi (p)
03/07/1940 Lutgardis Mannaerts
03/07/1991 Lieselot Steegmans (p)
04/07/1982 Ellen Janssens (p)
07/07/1938 Lydia Joosen
07/07/1934 Liliane Wagemans
07/07/1941 Erik De Cooman
10/07/1930 Irma De Belder
11/07/1931 Lizette Claessens
11/07/1930 Gustaaf Moelants
13/07/1947 Marita Goossens (vr)
13/07/1933 Gerald Van Coppenolle
15/071976

Nelida Nascimento (p)

15/07/1986 Najima Ben Boutaher (vr)
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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.
Tulpenhof
Maria Loos
Veronica Dierckx

K 126
K 136

Rozentuin
Maria Bollen
Louise Thiels

K 221
K 212

We betreuren het afscheid van…
Irma Stevens

Rozentuin

01/06/2022

Wij betuigen de familie onze oprechte deelneming en wensen
hen veel.sterkte toe.
We wensen veel beterschap aan…
Denise Van Der Vecken, Kamer 113 van Klaproosveld,
die in het ziekenhuis verblijft.
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PERSONEELSNIEUWS
Wij verwelkomen…
De zomervakantie staat voor de deur en dan geven we graag de
kans aan enkele studenten om een eerste werkervaring op te
doen. Dat biedt onze vaste zorgmedewerkers de kans om
eventjes op adem te komen tijdens een welverdiende vakantie.
Veel succes aan alle studenten!
Into care
De technologie staat niet stil. Ook niet in de zorgsector. De
technologie achter het elektronische zorgdossier gaat mee met
zijn tijd en medewerkers zullen voortaan via een smartphone het
persoonlijke zorgdossier van een bewoner kunnen raadplegen
en hun zorghandelingen kunnen registreren. Zo blijft elk dossier
te allen tijde up-to-date en verloopt de onderlinge communicatie
tussen medewerkers optimaal.

Onze medewerkers worden in enkele workshops klaargestoomd
om het gebruik van de applicatie onder de knie te krijgen.
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Personeelsfeest
Hoog tijd voor een feestje! We hebben de afgelopen twee jaar
hard gewerkt en afstand gehouden. Nu is het tijd voor een
welverdiend gezellig samenzijn met collega’s. Op 30/6
organiseren we dan ook een BBQ voor alle medewerkers in de
cafetaria. De geur van de BBQ en het geluid van het gezellig
gekeuvel zal jullie wellicht niet ontgaan. Bedankt voor jullie
begrip. Wij kijken er alvast naar uit!

Van harte beterschap aan onze
langdurig zieke collega’s Jo Thys, Elisa
Kuypers, Magdalena Ordonez, Carina
Konings, Hilde Groos, Nermina Krasnic,
Karine Donné en Conny Oeyen.
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NIEUWS UIT…
LELIEDAL
Het is al juni, we zijn ondertussen al in de helft van het jaar. De
zomer staat voor de deur en dat merkten we al aan het mooie
weer de afgelopen maand. Vanaf het weer het toelaat, genieten
wij van het zonnetje in onze eigen tuin of tijdens een wandeling
naar het park.
Op dinsdag 10 mei maakten we met een aantal bewoners en
familie een mooie wandeling naar het Hagelkruispark. Wie wilde
mee? Er waren een aantal twijfelaars, maar uiteindelijk kregen
we toch een groepje van 13 bij elkaar. Rolstoelen, rollators,
jassen, dekentjes werden bovengehaald en we konden
vertrekken. We vonden een plekje op de bank bij de speeltuin en
fantaseerden wat we een volgende keer zouden bestellen op het
terrasje van het zwembad, want iedereen wilde de volgende keer
graag terug mee. Voor herhaling vatbaar dus.
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We helpen ook al eens bij de
huishoudelijke taken op de
afdeling. Dat doen we met veel
plezier .
En als het toch eens wat minder
goed weer is, zijn er binnen
genoeg leuke activiteiten te doen.  Zo hebben we onze
wekelijkse breimiddag. Van verschillende gebreide lapjes
hebben we een mooie sprei kunnen maken.

Op woensdag 1 juni waren we uitgenodigd op het
grootouderfeest van een klas 6e-jaars studenten van de school
Moretus. Met een paar geïnteresseerden zijn we een kijkje gaan
nemen. We kregen er een lekker drankje en warme hapjes. De
studenten verwenden ons met handmassages. We keken ook
nog eventjes naar de show die de studenten opvoerden en we
dansten op leuke liedjes. Dat was weer een gezellige middag.
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KLAPROOSVELD
Deze maand zetten we iemand zeer speciaal in de kijker. Ze is
elke week te vinden en te bewonderen bij ons op de afdeling.
Belangeloos en onvermoeibaar, zet ze zich in voor de bewoners.
Geen moeite en activiteit is haar teveel. Ook het personeel kan
altijd rekenen op haar hulp. We hebben het natuurlijk over onze
vrijwilligster Cécile. Omdat we haar zo appreciëren en omdat
jullie haar beter zouden leren kennen, zetten haar op deze wijze
eens in de ‘spotlights’!
Een echte Sinjoor
Cécile Meersman wordt geboren op 24 november 1942, in hartje
Antwerpen en groeit op in het schipperskwartier als enig kind.
Haar vader Louis werkt als 1ste machinist op
schepen (binnenvaart) en haar moeder
Elena is professioneel danseres. Ze danst
geregeld
in
het
buitenland en heeft, op
het zuid in Antwerpen,
met de ‘Hippodroom’,
een vaste dansstek,
waar ze jarenlang
danst in verschillende shows. Omdat de
zorg voor een kind, met 2 vaak uithuizige Cécile samen met haar moeder
ouders, lastig te combineren is, zet moeder Helena haar
danscarrière op een lager pitje en gaat ze aan de slag als
naaister.
Cécile heeft een zeer gelukkige jeugd, ook al was ze zeker geen
verwend kind. Ze heeft misschien geen broers of zussen, maar
wel heel veel vrienden en vriendinnen in de scouts. Ze gaan vaak
met het gezin naar dansvoorstellingen kijken van haar moeder
en de tochtjes met de motor (in de sidecar), samen met haar
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vader naar Luxemburg en Zwitserland, kan ze zich nog levendig
herinneren.
Cécile gaat naar de normaalschool in Wijnegem en volgt 2 jaar
regentaat in Antwerpen. Ze studeert af als onderwijzeres en gaat
aan de slag in Sint Callas in Deurne en daarna in Sint Maria. Op
61-jarige leeftijd, na 38 jaar lang het beste van zichzelf te geven,
gaat ze op pensioen.
Sociaal engagement
Cécile gaat regelmatig, samen met
vrienden en vriendinnen van de scouts en
hun ouders, dansen in de Toverfluit en de
14 billekes. Gerard, een sympathieke
jongeman uit de Kempen, is ook 1 van de
scoutsvrienden en tijdens het dansen slaat
de vonk over. Ze krijgen verkering en na 7
jaar trouwen ze. Cécile is op dat moment
27 jaar. Er volgen 2 kinderen: Leen (’72) en Heidi (‘74). Later
volgen er drie kleinkinderen en twee achter- kleinkinderen.
Gerard werkt als bakker aan huis,
diamantslijper en later ook als
dakwerker. Zeer uit elkaar
liggende beroepsvelden. Maar,
net als Cécile, is Gerard altijd uit
op nieuwe uitdagingen! Ze gaan
samenwonen op Sint Andries,
Fie, 1 van de achterkleinkinderen krijgt een dikke
een achtergestelde buurt in
knuffel.
Antwerpen, en het koppel ziet rondom hen veel mensen met
problemen. Cécile wil hen kunnen begeleiden en helpen en
besluit om via avondschool de studie van sociaal assistent aan
te vatten. Na 3 jaar behaald ze haar diploma en begint ze, op
vrije momenten en in combinatie met haar job als leerkracht,
samen met gezinshelpers en haar echtgenoot, zich in te zetten
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voor mensen in de buurt. Uiteindelijk verhuizen Cécile en haar
echtgenoot naar Ekeren en in 2016 komt Gerard te overlijden.
Bezige bij
Het sociale engagement zit Cécile in het bloed. Ze lijkt wel
geboren om andere mensen te helpen. Geen uitdaging gaat ze
uit de weg. Na haar pensioen en het overlijden van haar
echtgenoot, valt Cécile zeker niet in een zwart gat. Buiten haar
hobby’s kaligrafie (lesgeven) en line dance, gaat ze de voor- en
nabewaking doen in een schooltje bij haar achter de hoek. Haar
(sociale) agenda staat altijd volledig volgeboekt. Omdat ze
zoveel doet en de paginaruimte beperkt is, maken we een kleine
opsomming: Ze zorgt al 6 jaar voor een pleegkindje met een
moeilijke thuissituatie. Ze past ook, 1 dag in de week, op het
dochtertje van een buurmeisje. Maar hier blijft het niet bij! Toen
de oorlog in Oekraïne uitbrak, was Cécile zo geraakt dat ze niet
anders kon dan “iets” doen! Ze heeft dan rondvraag gedaan en
momenteel verblijven er 2 Oekraïense vluchtelingen bij haar
thuis. Verder maakt ze elke maand, een paar zinvolle uitstappen
met 2 personen met een handicap en dan komt daar nog het
werk als vrijwilligster bij ons in het rusthuis bij! De lijst van
engagementen die Cécile ten volle
aangaat is bijna niet bij te houden.
Het is een raadsel waar deze
vrouw, van 79 jaar jong, al haar
energie haalt en hoe ze dit alles
volhoudt! Er moet een geheim zijn!
We hopen dat ons Cécile nog lang
bij ons mag komen helpen en we
willen haar via deze weg
bedanken voor dat gouden hart
van haar en haar liefdevolle inzet!
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TULPENHOF
De leerlingen van het Atheneum brachten ons een bezoekje.
Memory kenden we nog uit onze jeugd, maar ze leerden ons
ook nieuwe spelletjes kennen. Bedankt voor jullie komst en
hopelijk tot nog eens!
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ROZENTUIN
De zomer is in aantocht en dat hebben we al gemerkt op
sommige dagen. Op Rozentuin hebben we die zonnige dagen al
wandelend en fietsend doorgebracht met onze bewoners. Enkele
van onze bewoners gingen op avontuur met de riksja en genoten
van een fietstocht door Ekeren.

Ook binnen wisten we goed wat te doen! Zo hebben we op een
middag zelf voor onze soep gezorgd. Zelfgemaakte tomatensoep
en wat natuurlijk niet mocht ontbreken waren onze zelf gerolde
balletjes. We hebben ook onze baktalenten bovengehaald en
een heerlijk gebak voor bij de koffie gemaakt.
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Onze bijna dagelijkse turnles brengt ook heel wat bewoners tot
aan onze zithoek. We deden ook mee aan de eerste muziekquiz,
met vragen voor jong en oud. Bewoners namen het tegen elkaar
op en haalden hun muziekkennis boven. Ze streden bij een hapje
en een drankje voor een mooie prijs

We kregen ook bezoek van de leerlingen van het Atheneum in
Ekeren. We speelden spelletjes en maakten gezellig een praatje.
Oh waren we ook nog maar zo jong en jeugdig! Bedankt voor
jullie bezoek en hopelijk tot een volgende keer!

We waanden ons op een middag in een echt welnesscenter.
Onze handen werden verzorgd en onze nageltjes gelakt. We
konden ons favoriete kleurtje kiezen!
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Het clubje spelfanaten was ook
weer van de partij! Doe jij ook
mee volgende keer?

Tot volgende maand!
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IRISHEEM
Op Irisheem hebben wij onze moeders in de bloemetjes gezet.

Aan tijd en zin voor een feestje ontbreekt het ons niet.
Teambegeleider Stephane werd 54 jaar jong en dat werd gevierd
met taart. Hiep Hiep Hoera!
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Wij kregen ook bezoek van leerlingen van het Atheneum in
Ekeren. Het werd een gezellige spelletjesnamiddag. Ervaring
heeft het gehaald van jeugdigheid, want we konden toch enkele
spelletjes winnen.

Zonnige groetjes!
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OP WANDEL
Sinds kort organiseert Katrin Deknock, ondersteunend
medewerker dementie, wekelijkse wandelingen met de
bewoners van Leliedal. Waarom? Wandelen is goed voor alles
(!). We zetten de voordelen even op een rijtje:
 Wandelen verbetert de nachtrust. Licht is belangrijk voor
ouderen, en zeker voor ouderen met dementie. Onderzoek
heeft uitgewezen dat ouderen drie tot vijf keer zoveel licht
nodig hebben dan jongeren.
Gelukkig is er veel lichtinval in de leefruimten van de
bewoners, hoewel voor ouderen de hoeveelheid licht vaak
onvoldoende is wanneer men een luxmeter (lichtmeter)
installeert. Vooral het gebrek aan zonlicht ligt regelmatig aan
de basis van dwaalgedrag van bewoners, waardoor in de
vroege avond en ’s nachts andere bewoners wakker worden
gemaakt
en
geagiteerd
geraken. De nachtdienst moet
bijgevolg extra inspanningen
doen om hen in bed te krijgen
(en houden). Bijkomend zijn
deze bewoners als gevolg van
hun dwaalgedrag niet echt
wakker overdag waardoor ze
minder te prikkelen zijn voor
deelname aan activiteiten.
 Wandelen stimuleert de aanmaak van vitamine D. Zonlicht
is een natuurlijk bron van vitamine D waardoor een wandeling
de hoeveelheid noodzakelijke vitamine D ongemerkt verhoogt.
Dat is meegenomen voor ouderen die vaak een tekort aan
vitamine D hebben.
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 Wandelen helpt om het bewegingsmechanisme van het
lichaam in stand te houden. Hierdoor blijven spieren en
pezen meer soepel en loopt de bewoner minder risico op
ernstige blessures bij een eventuele val.
 Wandelen is goed voor hart- en bloedvaten. Ook verlaagt
het de kans op (chronische) ziektes zoals astma, diabetes
type 2, en zelfs op sommige vormen van kanker. Wandelen
maakt het hart sterker, verlaagt de bloeddruk en de slechte
cholesterol (LDL) en het vermindert het risico op een beroerte.
 Wandelen heeft een positief effect op het gewicht.
Dagelijks wandelen verkleint het risico op overgewicht. Met
een uurtje wandelen verbrandt men ongeveer 240
kilocalorieën. Het activeert uw lichaam en brengt het uw
stofwisseling op gang.
 Wandelen verlaagt de kans op diabetes. Na langere tijd
zitten neemt de insulinegevoeligheid af. Dagelijks wandelen
verlaagt het risico op diabetes met 58%.
 Wandelen heeft een positief effect op het geheugen.
Recent onderzoek heeft aangetoond dat min. 2x/week
wandelen duidelijk de geheugencapaciteit verbetert. Dit komt
waarschijnlijk omdat het lichaam tijdens het bewegen
verbindingen maakt tussen zenuwcellen (synapsen) en hoe
meer synapsen, hoe beter de hersenen signalen doorgeven.
 Wandelen ontspant. Tenslotte is samen wandelen ook een
sociaal gebeuren want op die manier worden contacten
onderling maar ook met familie van bewoners op een
natuurlijke en spontane wijze geïntensifieerd. Door samen te
wandelen leer je m.a.w. elkaar, maar ook de natuur met haar
diverse planten, bomen, bloemen, insecten en dieren, beter
kennen.
 Wandelen is goed voor het humeur. Wandelen blijkt een
positieve invloed te hebben op ons humeur dus waarom nog
twijfelen? 
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Om meer bewoners de gelegenheid te geven mee te gaan
wandelen, zijn we nog op zoek naar wandelvrijwilligers. Elke
dinsdag om 14u vertrekken we bij goed weer (dwz geen regen)
voor een wandeling van ongeveer 1,5u met regelmatig een
tussenstop. Kun je je dan vrijmaken en heb je goesting om met
ons mee op stap te gaan, neem dan contact op met Mieke van
het secretariaat.
Elke dinsdag om 14u verzamelen we aan het kapsalon. Kom jij
ook mee op wandel volgende keer? Trek dan zeker stevige en
comfortabele schoenen aan.
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VAKANTIEGROETJES
Stagiair Junes trok op zijn laatste stagedagen met pen en papier
op pad naar leuke vakantieverhalen. Monique en Maria haalden
maar al te graag enkele herinneringen op aan hun zomers.
Monique Van Goubergen heeft omwille van een auto-ongeluk
in haar tienerjaren niet veel kunnen genieten van de
zomervakanties. Als 15-jarige was ze ook al mee
verantwoordelijk voor het huishouden. Al hield dat haar niet
tegen om toch van de zomers te genieten. De uitstappen met
vriendinnen kan ze zich nog levendig herinneren. Monique heeft
samen met haar man 3 dochters op de wereld gezet. Tijdens de
zomervakantie van de kinderen genoot het gezin van
daguitstappen naar de ZOO van Antwerpen, speeltuinen,
wandelen in het park.., Nu het warme weer terugkomt is ze heel
blij dat ze buiten iets kan gaan drinken en niet binnen hoeft te
zitten. Ze kijkt dus al uit naar de zomer.
Maria Vercauteren is 93 jaar oud, al zou je dat niet zeggen.
Wanneer het kon ging ze buiten spelen met vriendinnen om te
genieten van het weer. Het gezin Vercauteren ging in de
wintermaanden vaak naar Oostenrijk. Zelfs de autoreis, met
onderweg mooie uitzichten en prachtige bergen, vond ze top.
Wat ze heel vaak dronk in Oostenrijk (nog steeds af en toe) was
een typisch Oostenrijks licht zoet drankje genaamd “Almudler”.
Ik kreeg het zelf ook aangeboden. De reizen naar Oostenrijk zijn
ondertussen al even geleden, maar de liefde voor het land werd
doorgegeven aan de volgende generatie. Maria wil tijdens de
zomermaanden graag meer gaan wandelen. Katrin neemt je
graag mee op wandel!
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VRIJWILLIGE HANDEN

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?
Ook voor onze wandelingen op dinsdag namiddag
mag je je steeds aanmelden als begeleider.
Heb je het liever wat avontuurlijker, dan heb je
misschien wel interesse om fietsvrijwilliger te
worden. Als woonzorgcentrum nemen wij deel aan
het deelproject Riksjarijden in Ekeren. De vzw AXI
zorgt voor een korte opleiding en instructies. Fiets
jij binnenkort onze bewoners naar een unieke
ervaring?
Interesse?
Meld je aan bij Mieke Cauwe op het secretariaat
of via mail naar
mieke.cauwe@vincentiusekeren.be
Wij hopen je binnenkort te mogen
verwelkomen!
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