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EDITORIAAL 

Beste bewoners, familieleden, medewerkers, vrijwilligers en 

sympathisanten, 

Op 30 juni trapten wij de zomervakantie af met een BBQ voor 

bewoners en personeel. Het weer hadden we niet helemaal aan 

onze kant, maar dat hebben we niet aan onze hartjes laten 

komen. Ook het startschot in de Tour de France is gegeven. Het 

bord in de kinéruimte staat klaar om alle kilometers te noteren 

die onze bewoners bij elkaar fietsen op het ritme van Franse 

chansons. Op 22 juli sluiten we de Tour feestelijk af in de 

cafetaria. Vive Le Tour! 

Op 1 juli verwelkomen we steeds enkele nieuwe gezichten. 

Wanneer onze medewerkers even op adem komen tijdens een 

welverdiende vakantie, dragen vakantiestudenten graag hun 

steentje bij.  

Het mooie weer brengt jullie ongetwijfeld vaak samen in onze tuin 

en op het terras. Een oase van rust in hartje Ekeren.  

Zonnige groetjes en veel leesplezier,  

Het redactieteam 
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PASTORAAL NIEUWS 

ONZE-LIEVE-VROUW-HEMELVAART 

De hemelopneming van Maria 

Op 15 augustus vieren we 
Maria-Tenhemelopneming. 
Op die dag werd Maria 
volgens de traditie in de 
hemel opgenomen. Het is 
niet geweten hoe Maria 
gestorven is. Volgens 
sommige bronnen gaat 
Maria na de kruisdood van 
haar zoon met Jezus’ 
lievelingsapostel Johannes 
naar Efese en zou ze daar 
gestorven zijn. Andere 
aanwijzingen geven aan 
dat Maria in Jeruzalem 
bleef en daar is overleden. 

De traditie vertelt dat de apostelen bij Maria’s overlijden door 
engelen op wolken naar het sterfhuis werden gevoerd. Daar 
woonden ze het sterven van Maria bij. Toen ze de volgende dag 
het graf bezochten was dat leeg. Wel hing er een heerlijke geur 
van bloemen. Er was maar één conclusie mogelijk: Maria was 
“ten hemel opgenomen”. Op de afbeelding van deze icoon  
voltrekt de hemelvaart zich door Jezus hoogst persoonlijk. Hij 
draagt een klein Mariaatje op zijn arm. Het is een wikkelkind 
zoals een pasgeboren kind. De windsels met de afbeelding van 
Maria blijven in het graf achter zoals deze van de Heer Jezus na 
de verrijzenis. 

Herman Andriessen (https://hermanandriessen.wordpress.com/2012/08/15/maria-ten-
hemelopneming) 

https://hermanandriessen.wordpress.com/2012/08/15/maria-ten-hemelopneming
https://hermanandriessen.wordpress.com/2012/08/15/maria-ten-hemelopneming
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15 augustus Moederdag 
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GEBEDSVIERINGEN 
 

VIERINGEN VAN 16 JULI TOT 15 AUGUSTUS 

 
Vrijdag 29 juli 2022 om 14u  

Gebedsviering voorgegaan door Luk Patroons.  
 
 
 
Vrijdag 12 augustus 2022 om 14u  
 Gebedsviering voorgegaan door Lut Crève 
 
 
 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 juli om 14  Wandelen met Katrin (verzamelen aan het kapsalon) 

20 juli om 14u   Contactkoor (op uitnodiging) in de stille ruimte 

21 juli   Nationale feestdag  

22 juli om 14u  Afsluiting Tour de France 

26 juli om 14u  Bingo in de cafetaria                                              

    om 14u  Wandelen met Katrin 

29 juli om 14u  Viering in de kapel 

 2 augustus om 14u  Zangstonde in de cafetaria                             

      om 14u Wandelen met Katrin (verzamelen aan het kapsalon) 

 9 augustus om 14u  Handwerkclub in de cafetaria                           

             om 14u Wandelen met Katrin (verzamelen aan het kapsalon) 

12 augustus om 14u Viering in de kapel 

15 augustus  Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart  

17 augustus om 14u Contactkoor (op uitnodiging) in de stille ruimte 
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Enkele sfeerbeelden van de afgelopen activiteiten in de cafetaria 

en smullen tijdens de barbecue. 
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VERJAARDAGEN 

16/07/1969 Nancy Maes  (p)                                                        

16/0/7/1976 Esther von Arx (p)                           

17/07/1928 Louise Thiels 

18/07/1938 Maria Hens 

20/07/1963 Walter Penders (p) 

20/07/1986 Evi Roothaert (p) 

20/07/1963 Chantal  Van Broekhoven (vr) 

21/07/1969 Dominique Vleminckx (p) 

22/07/1930 Rosa Van Parys 

22/07/1997 Jesse De Greve (p) 

23/07/1958 Magdalena Ordonez (p) 

24/07/1927 Ludovica Janssens 

27/07/1967 Mieke Cauwe (p)  

31/07/1924 Ivonne Vermeulen 

01/08/1943 Monique Van Goubergen 

01/08/1924 Josephina Beinaerts 

03/08/1934 Alfons Van Nuffel 

05/08/1938 E.H. Paul Verhulst (vr) 

08/08/1935 Maria Bollen 

09/08/1985 Arian Lemmens (p) 

10/08/1974 Jill Van Dyck (p) 

11/08/1998 Daphne Moens (p) 

14/08/1936 Pieter Van Wallendael 

15/08/1930 Denise Demeulenaere 

15/08/1958 Karin Donné (p) 

15/08/1986 Somia El Ayadi (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.  

 

We betreuren het afscheid van… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij betuigen de familie onze oprechte deelneming en wensen 

hen veel.sterkte toe. 

 

Gustaaf Moelants   Rozentuin  21/06/2022 

Petrus Snelders   Rozentuin  23/06/2022 

Jeannine Draguet   Tulpenhof  19/04/2022 

Lutgardis Mannaerts  Tulpenhof  11/07/2022 

 

Tulpenhof 

 Willy Corremans   K 134 

 German Salazar Valencia   K 136 

Rozentuin 

 Hubert De Boeck   K 204 

 Jacques Lenaerts   K 209 



  

11 

PERSONEELSNIEUWS 

Wij verwelkomen twee nieuwe zorgkundigen: 

 

Van harte beterschap aan onze langdurig zieke collega’s Jesse 

De Greve, Jo Thys, Elisa Kuypers, Magdalena Ordonez, Carina 

Konings, Heidi Picqueur, Hilde Groos, Nermina Krasnic, Karine 

Donné en Conny Oeyen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 Hassanatu Barrie in dienst sinds 5 juli 
 Kiara Bruch in dienst op 18 juli  
 
Van harte welkom en veel succes! 
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NIEUWS UIT… 
 

LELIEDAL 

Juni was op Leliedal een beetje de bloemenmaand! We hebben 

heel veel tijd doorgebracht in onze prachtige tuin. We genoten 

van alle bloemenpracht  

   
En met de start van de zomer op 21 juni kregen alle bewoners 

en het personeel een bloemetje, om de eerste dag van de 

zomer te vieren . Dit was een cadeautje van ‘Het huis van de 

mens’. Ze kwamen iedereen persoonlijk een bloemetje 

overhandigen, zoveel blije gezichten! 
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Op donderdag 30 juni verzorgde de keuken voor ons een 

overheerlijke BBQ. Het was om duimen en vingers bij af te 

likken (letterlijk). Door het goede weer konden we gezellig op 

ons terras smullen van de lekkere ‘vlezekes’. 

   
 

We vierden op 7 juli de verjaardag van Liliane. Ze werd 88 jaar! 

Dat is een dikke proficiat en veel dikke kussen waard. We 

hebben gezongen, ze kreeg een mooie kaart en er werd 

gesmuld van heerlijke zelfgemaakte cake door de familie  

 

      
 

 

 



  

14 

Onze tuin is sinds kort een pronkstuk rijker, namelijk een 

windhaan die reeds dateert uit 1996. Onze eigen Jos heeft 

deze gemaakt! De windhaan heeft zijn hele leven doorgebracht 

in de tuin van Jos. Nu hebben wij de eer om dit 

prachtexemplaar in onze tuin te hebben staan. Kom hem zeker 

eens bewonderen op een winderige dag  
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KLAPROOSVELD 
 

Kleine Camille 
Op 11 juni gingen we, met een groot deel 
van het team, op babybezoek bij Elaine, 
onze teambegeleidster. We werden bij 
haar thuis, ondanks de verbouwingen die 
bij Elaine gaande zijn, met open armen 
ontvangen en konden vaststellen dat 
haar baby’tje Camille het heel goed stelt. 
De kleine spruit is op 22 april geboren en 
dus ondertussen al  2 maanden (9 
weken) oud. Ze weegt al 4425 gram en 
meet 57,3 cm. Na 

10 dagen sliep ze al door, dus mama en 
papa zijn ook heel tevreden met haar! 
Elaine staat erop om via deze weg de 
groetjes te doen aan iedereen in de 
woonkern en in het woonzorgcentrum. 
Eind augustus is ze terug van de partij. Ze 
kijkt er naar uit! 
 
Een maand vol actie! 
Het was, mede door de reorganisatie van de afdeling, de laatste 
maanden een beetje stiller op het gebied van animatie. Maar in 
juni zijn we begonnen aan een tegenreactie en waren er toch al 
tal van leuke activiteiten. Iedereen genoot bijvoorbeeld ten volle 
van het “sjoelbakken”, er werden olympische ringen geschilderd 
en er werden placemats gemaakt. Iedereen kon zich ten volle 
uitleven. Getuigen daarvan zijn de vele vrolijke foto’s. 
 
      

De lieve Camille 

De dochters van Elaine 

zijn nu al de beste 

vriendinnen.. 
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We kregen ook bezoek van de studenten van het 5de en 6de 

leerjaar, van de Willem Tell-school in Ekeren. Het werd een 
leuke spelletjes-namiddag. 
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Nieuwe rubriek! Nieuwe rubriek! Nieuwe rubriek!  
 
Er loopt zoveel personeel rond op onze afdeling! Elke maand lijkt 
het wel een komen en gaan. Toch zijn er heel wat 
personeelsleden die al tot het meubilair van de afdeling behoren. 
Je zal hun naam misschien al wel gehoord hebben. Maar kan je 
er een gezicht op plakken? En wat weet je eigenlijk over hen? In 
deze rubriek stellen we elke maand iemand aan jullie voor!  
 
Personeel in de kijker!  
 

Deze maand:  Aitor 

 
Aitor is geboren in Wilrijk op 
19/08/’94. Hij is dus 27 lentes jong, 
wat hem één van de benjamins van 
de afdeling maakt. Hij is al 5 jaar 
gelukkig met zijn vriendin Sofie. In 
hun huisje in Merksem hebben ze 
ondertussen al 3 schatten van 
kinderen rondlopen. Fien (8 jaar), Milo 
(6 jaar) en Demi (2 jaar). Zijn vrije tijd 
vult Aitor met lopen en fitnessen. Hij 
is een grote liefhebber van Harry 

Potter en van de Disneyfilms, met als grote favoriet: “Belle en het 
beest”. Beyoncé, de bekende 
Amerikaanse zangeres is zijn grote idool. 
Hij is zelf voorzitter van haar Belgische 
fanclub. Aitor is al ruim 3,5 jaar bij ons in 
dienst. Hij werkte in zijn “jonge jaren” bij 
H&M en Delhaize, maar toen begon de 
interesse in de geriatrie zo te kriebelen dat 
hij ervoor koos om met ouderen te gaan 
werken. Na een paar omzwervingen in 
andere R.V.T.’s, kwam hij in 2019 bij 
ons in het woonzorgcentrum terecht 
en hij voelt zich hier tot op de dag van 
vandaag heel erg thuis.  

Aitor met zijn Sofie, Fien en 

Milo. 

 

 
 

Aitor en Demi 
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ROZENTUIN 

 

De zomer is in ons land en dit hebben we zeker al gevoeld door 

de warmere temperaturen op de kamer. Wie graag wat 

afkoeling zoekt kan dit altijd vinden in onze leefruimte. Daar 

staat de airco op en staan er verkoelende drankjes in de 

koelkast. 

 

 

In juni kregen we bezoek van een 

medewerker van ‘Het huis van de mens’ 

die ons allemaal in de bloementjes heeft 

gezet. 

 

 

 

 

 

We hebben spijtig een droevige mededeling.   

 

Onze voorzitter van de gebruikersraad Gustaaf Moelants is in 

juni overleden. 

  

Bij de gebruikersraad van 30 

juni hebben we niet 1 maar 2 

voorzitsters gekozen, mevrouw 

Gerda Bresseleers  en 

mevrouw Gerda Riebel.  We 

wensen de twee Gerda´s van 

harte te danken om deze taak 

op zich te nemen en voor hun 

enthousiaste inzet. 
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IRISHEEM 

 

Zonnige groetjes van Irisheem 

 

Het is zomer en de zon schijnt.  Soms is het te warm om naar 

buiten te gaan, daarom houden we ons bezig met leuke en 

frisse activiteiten binnen. 

De bewoners hebben een heerlijke tomaat-paprika soep 

klaargemaakt. Iedereen vond het super lekker.                

 
Na hun harde werk kreeg iedereen een verfrissend voetbadje. 
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WONEN EN LEVEN 
 

De evolutie van animator tot begeleider wonen en leven 

De animator was de persoon in het woonzorgcentrum die zorgde 
voor ontspanningsactiviteiten, zowel individueel als in groep. 
Verder had de animator ook oog voor de inkleding/versiering op 
de afdelingen en organiseerde hij bijvoorbeeld uitstappen (en 
nog zoveel meer). Naar aanleiding van 30 jaar animatie kreeg de 
animatiefunctie in de woonzorgcentra een grondige doorlichting. 
In samenwerking met de vier koepelorganisaties (waaronder ook 
Zorgnet) ontstond er een geactualiseerde visie op animatie en 
de animator.  

Deze verandering zorgde ervoor dat we nu we niet meer spreken 
over een ‘animator’ maar van een begeleider wonen en leven. 
Het doel van deze vernieuwde visie is dat de bewoner zich goed 
voelt tijdens zijn leven hier in het woonzorgcentrum.  

‘Zich goed voelen’ vertaalt zich in 6 aspecten: 

 Verbondenheid 

 Betekenisvolheid 

 Uit eigen kracht handelen en regie houden 

 Zelfwaardegevoel 

 Hoop en optimisme 

 Zich thuis voelen 

Bijkomende vernieuwing is dat elke zorgmedewerker één of 
enkele rollen van de begeleider wonen en leven op zich neemt. 
Hieronder worden enkele van deze rollen toegelicht. 

De Livingbegeleider is meester in sfeer en gezelligheid. Met 
kleine aanpassingen en oog voor detail tovert hij de ruimtes in 
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het WZC om tot een thuis. Zijn onopvallende aanwezigheid 
stimuleert tot leven en ontmoeting.  

De Activiteitenbegeleider organiseert en enthousiasmeert. Hij 
is gevoelig voor de noden van bewoners en vertaalt deze naar 
zinvolle dagbesteding. Klein of groot, individueel of in groep, … 
De activiteitenbegeleider werkt een programma uit waarin elke 
bewoner aan bod komt. 

De Mentor is een luisterend oor met sterke 
gespreksvaardigheden. Hij vertrekt vanuit de bewoner en 
probeert zijn regie en autonomie te versterken. De mentor weet 
wat leeft bij bewoners en is een interne bruggenbouwer die 
collega’s en familieleden mobiliseert om zo goed mogelijk aan de 
noden van de bewoner tegemoet te komen.  

De Buurtbetrekker is een netwerkmakelaar die mensen binnen 
en buiten het woonzorgcentrum met elkaar verbindt. Hij is een 
opportunist die boeiende samenwerkingen op poten zet, 
vrijwilligers mobiliseert en het woonzorgcentrum als draaischijf 
van een bruisende buurt ziet. Participatie en sociale inclusie zijn 
sleutelwoorden.  

De Cultuurcoach draagt bij tot de rijke leefomgeving door 
cultuur in huis te brengen: tentoonstellingen, voorstellingen, 
concerten, workshops, … én feesten die aansluiten bij (lokale) 
tradities. Hij richt zich tot zowel bewoners, hun familie als de 
lokale gemeenschap.  

Tenslotte is er nog de Referentiepersoon wonen en leven die 
kijkt vanuit een helikopterperspectief naar de voorziening en 
denkt op strategisch niveau na over wonen en leven. Hij voorziet 
stuwkracht en werkt aan de verankering van het wonen en leven 
in de dagelijkse werking van het woonzorgcentrum. 

Het uitrollen van deze visie vraagt de nodige tijd. De 
zorgmedewerkers maken zich beetje bij beetje deze rollen eigen. 
Familieleden en mantelzorgers zijn steeds welkom om deel te 
nemen aan grote of kleine activiteiten om zo een aangenaam 
woon- en leefklimaat voor onze bewoners mee te ondersteunen 
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RIKSJA RIJDEN 
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CONTACTOOR SINT-VINCENTIUS 

 

Na een lange tijd van radiostilte, kondigen wij met veel plezier aan dat 

het contactkoor terug nieuw leven wordt ingeblazen.   

Wat is een contactkoor? 

Bij een contactkoor zingen bewoners met dementie samen met hun 

mantelzorgers onder begeleiding van een koorleider. Het is de bedoeling 

om via muziek met elkaar in contact te komen. Een mantelzorger kan een 

partner, zoon of dochter zijn of evengoed een buurvrouw/man, kennis of 

ander familielid.  

Wanneer en waar? 

Elke 3e woensdag van de maand van 14u tot 15u in de Kapel (naast de 

cafetaria). 

Eerstvolgende data: 

• Woensdag 20 juli 

• Woensdag 17 augustus 

• Woensdag 21 september 

• Woensdag 19 oktober 

Heeft u of een andere mantelzorger zin om samen met uw familielid met 

dementie deel te nemen aan het contactkoor? Neem dan contact op met 

ons op de afdeling of via mail. Er mag afgewisseld worden tussen 

mantelzorgers.  

We hopen binnenkort een enthousiaste groep zangers te mogen 

verwelkomen. 

 

Annechien Somers (begeleider wonen en leven van 

Leliedal) 

animatieteam0@vincentiusekeren.be 

Caroline Heirman (ergotherapeut van de andere 

afdelingen) 

animatieteam2@vincentiusekeren.be 
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TEVREDEN ZIJN 
 

Een rijke fabriekseigenaar zag tot zijn afschuw een visser lui 
naast zijn boot liggen en een sigaret roken. ‘Waarom ben je niet 
aan het vissen?’ vroeg de fabriekseigenaar. ‘Omdat ik genoeg 
vis heb gevangen voor vandaag’, zei de visser. 

De man: ‘Waarom vang je er niet nog een paar?’ 
De visser: ‘Wat zou ik ermee moeten?’ 
‘Je zou geld kunnen verdienen’ luidde het antwoord. ‘Daarmee 
zou je een motor op je boot kunnen laten monteren om verder 
de zee op te gaan en meer vis te vangen. Dan zou je genoeg 
verdienen om nylon netten te kopen. Die zouden je meer vis en 
meer geld opleveren. Al gauw zou je genoeg geld hebben om 
twee boten te bezitten… misschien wel een hele vloot. Dan zou 
je een rijk man zijn net als ik.’ 
‘Wat zou ik dan doen?’ vroeg de visser. ‘Dan zou je werkelijk 
van het leven kunnen genieten’ zei de fabriekseigenaar. 

‘En wat denk je dat ik nu aan het doen ben?’ antwoordde de 
visser. 
 


