VINCENTIUSNIEUWS
16 OKTOBER - 15 NOVEMBER 2022
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EDITORIAAL
Beste bewoners, familieleden, medewerkers, vrijwilligers en
sympathisanten,
De afgelopen weken leek het
soms wel lente. Fluitende
vogels, mooie blauwe hemel,
zachte temperaturen en ons
terras zat nog behoorlijk vol.
Velen onder jullie trokken dan
ook naar buiten. Toch zijn we
al halverwege oktober en draaien we binnenkort onze klok een
uurtje terug. Niet vergeten!
De maand oktober kleurt meestal oranje van de pompoenen.
Tegen 31/10 veranderen deze in griezelpompoenen en draaien
wij ze op Rozentuin in de heksensoep. Halloween is bij ons
vooral een commercieel getint feest, maar als we ver genoeg
terug gaan blijkt er toch een verband met Allerheiligen en
Allerzielen te bestaan.
Duurzamer leven is een hot topic. Iedereen kan zijn steentje
bijdragen aan het verminderen van zijn ecologische voetafdruk.
Wij doen ook graag onze duit in het zakje. We kunnen niet
zomaar alles omgooien en dus zoeken we naar
tussenoplossingen. Hybride wagens kennen we al, maar kennen
jullie ook hybride voeding? Ontdek er alles over achteraan in dit
Vincentiusnieuws.
Veel leesgenot!
Het redactieteam
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PASTORAAL NIEUWS
Wat hebben Halloween, Allerheiligen en Allerzielen met
elkaar te maken?
Halloween is een samentrekking van de Engelse woorden ‘All
Hallows eve’, wat letterlijk de avond voor Allerheiligen betekent.
Halloween is eigenlijk een variant van de christelijke feestdagen
Allerheiligen en Allerzielen, die in de negende eeuw door paus
Gregorius IV vastgelegd werden op 1 en 2 november. Op die
dagen gingen mensen naar het kerkhof en brandden ze kaarsen
om hun doden te herdenken. In de 16de eeuw werd Engeland
protestants en Allerheiligen en Allerzielen werden afgeschaft.
Allerheiligenavond leefde echter verder als het wereldlijke feest
'All Hallow's Eve'. Van daaruit heeft het zich verder verspreid
naar Amerika en Canada en veel later naar Europa. Het verband
met de christelijke feesten is ondertussen wel sterk verwaterd.
Halloween wordt gevierd op 31 oktober en heeft sinds de jaren
’90 ook bij ons aan bekendheid gewonnen. De voorbije jaren
hebben ook veel handelaren in België het thema van Halloween
ontdekt. Eind oktober verschijnen overal grote spinnen,
vleermuizen en uitgeholde pompoenen in de winkeletalages.
Ook heel wat socio-culturele verenigingen, buurtcomités en
gemeenten hebben Halloween geadopteerd.
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GEBEDSVIERINGEN
VIERINGEN VAN 16 OKTOBER TOT 15 NOVEMBER
Vrijdag 28 oktober 2022 om 14u
Gebedsviering voorgegaan door Luk Patroons.
Vrijdag 4 november 2022 om 14u
Gebedsviering ter herdenking van overleden bewoners
voorgegaan door Lut Crève.

De vieringen vinden plaats in de kapel, naast de 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.
Di 18 oktober

14u

Wandelen met Katrin
(verzamelen aan het kapsalon)

Woe 19 oktober

10u

Hersenkronkels met Jill in de
cafetaria
Contactkoor in de stille ruimte

14u
Do 20 oktober

14u

Bingo met Jesse en Maaike in de
cafetaria

Di 25 oktober

14u
14u

Zangstonde in de cafetaria
Wandelen met Katrin (verzamelen
aan het kapsalon)

Woe 26 oktober

14u

Handwerkclub met Jill in de
Cafetaria

Di 1 november

Feestdag Allerheiligen weekenddienst

Do 3 november

14u

Bingo met Jesse
In de cafetaria

Di 8 november

14u

Wandelen met Katrin (verzamelen
aan het kapsalon)
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Woe 9 november

10u

Hersenkronkels met Jill in de
cafetaria

Do 10 november

14u

Zangstonde met Maaike in de
cafetaria

Vrij 11 november
Di 15 november

Feestdag Wapenstilstand weekenddienst
14u

Wandelen met Katrin (verzamelen
aan het kapsalon)

(Foto: herfstdecoratie gemaakt op Rozentuin)
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TERUGBLIK
Wandelen met Katrin…
Wat waren we met velen! Twaalf bewoners met familie,
personeel niet meegeteld! We wandelden naar het Veltwijckpark,
waar we op onze geliefkoosde (lange) bank voor een eerste keer
halt hielden. De sfeer zat er in! Er werd veel gelachen
niettegenstaande de herfst zich al liet voelen door neervallende
eikels en kastanjes die we moesten ontwijken (!) Irma kreeg de
slappe lach en Mariette bleef maar vragen of we de volgende dag
niet terug konden gaan wandelen. Toen we het (KristusKoning)plein overstaken, begon het lichtjes te regenen waardoor
we net op tijd terug waren om in onze cafetaria nog even na te
genieten bij een drankje. Hopelijk zien we volgende keer weer
veel nieuwe gezichten!
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Het mooie, zachte weer van de afgelopen weken trok veel
petanquers naar onze tuin voor een sportieve namiddag. Wat
een gezellige bende!

Opening Centrum voor Dagverzorging
Het dagcentrum opende op 3 oktober zijn deuren. De eerste
gasten werden warm onthaald en genoten met volle teugen van
elkaars gezelschap. Proficiat Ellen en Nathalie met deze
positieve start!
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VERJAARDAGEN
16/10/1988

Elisa Kuypers (p)

17/10/1998

Sarah Swehla (p)

17/10/1951

Pierre De Keyser (vr)

20/10/1946

Maria Beenaerts

20/10/2003

Kim Oost (st)

22/10/1933

Jeanne Hanquet

22/10/1929

Florent Cuypers

23/10/2022

Annechien Somers (p)

26/10/1954

Lut Crève (vr)

27/10/1930

Rosa de Doncker

27/10/1952

Maria Geens (vr)

05/11/1981

Margo Lenders (p)

05/11/1985

Tinu Thomas (p)

06/11/1997

Chelsea Van Calster (p)

07/11/1969

Tamara Gorissen (p)

08/11/1961

Brigitte Janssens (p)

09/11/1959

Linda Bolders

09/11/1934

Maria Sebrechts

12/11/1927

Ludovica Wouters

13/11/1927

Ludovica Van Den Bergh
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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
Madeleine Venken
Hermina Pepermans
Maria De Boer
Imelda Hosten
Rozentuin
Gustaaf Celis
Irène Van Gorp
Irisheem
Veronica Dierckx
Maria Paternotte

K 128
K 134
K 140
K 142
K 204
K 209
K239
K 239

We betreuren het afscheid van…
Virginia Fonteyn

Rozentuin

14/09/2022

Alfons Van Nuffel

Tulpenhof

22/09/2022

Joske Verslegers

Tulpenhof

29/09/2022

Simonne Franck

Leliedal

10/10/2022

Hans Ceulemans

Tulpenhof

12/10/2022

Wij betuigen de familie onze oprechte deelneming en wensen
hen veel.sterkte toe.
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PERSONEELSNIEUWS
Wij verwelkomen…
Touria Belhadi

centrale schoonmaak & logistiek

Stagiaires

zorgkundigen en verpleegkundigen in
opleiding

Welkom in ons team!
We nemen afscheid van…
Daphne Moens

zorgkundige Irisheem

Bedankt voor de fijne samenwerking!

Centrum voor Dagverzorging (CDV)
Naast Ellen Janssens als coördinator,
zullen de zorgkundigen Brigitte Janssens
en Nathalie Van Eyk de begeleiding van
de daggasten op zich nemen.
Veel succes met de opstart van het CDV!
Van harte beterschap aan onze
langdurig zieke collega’s, Jo Thys, Elisa
Kuypers, Magdalena Ordonez, Mallory
Du Val, Hilde Groos, Ingrid Bal, Karine
Donné en Conny Oeyen.
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NIEUWS UIT…
LELIEDAL
Wafelenbak
Op woensdag 28 september heerste er een gezellige drukte op
Leliedal. Er stond een wafelenbak op het programma. Na een
lange coronaperiode, waarin we familie niet, of enkel beperkt
mochten ontvangen, waren we zeer blij om nu nog eens een
echte familienamiddag te kunnen organiseren. We hebben veel
mensen zien genieten. Familie, personeel en bewoners. Hier en
daar hoorden we klinken: ”Dit moeten we vaker doen.” Onze
teambegeleider Marieke bleek een uitstekende wafelenbakster
te zijn. En ze stond nog heel mooi met de bakkersmuts ook (zie
foto). De grootste tafel was gereserveerd voor de familie Cleiren.
Voor hen moesten we maar liefst 11 stoelen klaar zetten.
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Werelddierendag
Naar aanleiding van Werelddierendag bezochten we met een
aantal bewoners de vogeltjes op woonkern Irisheem. In de
namiddag deden we nog een dierenquiz en werden er gezellig
herinneringen opgehaald aan (huis)dieren.
Domino
Wist je dat wij op Leliedal graag domino spelen en dan liefst de
extra large versie met verschillende kleuren? Deze is goed
zichtbaar voor iedereen en extra duidelijk door de verschillende
kleuren. Zo kan iedereen toch meespelen.
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Knutselen
We maakten deze maand mooie herfst tafeldecoratie met
behulp van creatieve vrijwilligster Viviane.

TULPENHOF
Oktober is aangebroken.
Na een prachtige zomer
waar we nog even van
konden nagenieten,
maken de mooie zonnige
dagen stilaan plaats voor
de koudere, donkere,
maar daarom niet minder
gezellige herfstdagen.
Om te kunnen genieten
van deze heerlijke warme
en knusse herfstdagen,
gingen we op Tulpenhof
alvast aan de slag om
samen met onze
bewoners in de juiste sfeer
te komen…
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Het moet niet altijd ernstig
zijn en lol maken, dat kunnen
we goed op Tulpenhof. Elke
ochtend, middag of avond
wordt er gezellig gekletst in
de zithoek, met een tasje
koffie, een vleugje muziek en
ja hoor, er wordt zelfs
gedanst…

Verder stralen we elke dag!
Mooi vanbinnen zijn we
allemaal, maar op sommige
dagen mogen we ook de
buitenkant eens in de ‘verf’
zetten. En voor ons maakt
het niet uit, man of vrouw,
iedereen gelijk…
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KLAPROOSVELD
Deze maand werd het plots een heel pak frisser en donkerder.
De herfst was duidelijk in het land en de temperatuur nam een
duik. We lieten het niet aan ons hart komen en verwarmden ons
aan de vele activiteiten die er te
doen waren. Met enkele foto’s
herbeleven we de vele leuke
momenten.
Op 3/10 trokken we flink
ingeduffeld naar het park van
Ekeren voor een stevige
herfstwandeling.

Verder was er ook dolle pret tijdens het muziekmoment met
Caroline en haar blokfluit. Onze oren doen nog pijn! 
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Ook de markt was deze maand niet veilig. We brachten samen
met enkele bewoners een bezoekje.

Oplossingen fotoquiz
Vorige maand was er de grote fotoquiz. Hier volgen de juist
antwoorden. Had jij ze alle 6 juist geraden?

Foto 1

Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 6

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Naam
Fernand De Cock
Marcel De Moor
Mia Robeyns
Gerard Deridder
Rosa Van Parys
Monique Van Goubergen
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Foto 5

Foto 6

Kamernummer
115
102
107
108
119
103

Personeel in de kijker!
Deze week: Bieke
Bieke Janssens komt op deze wereld op
22 maart 1979 in Calcutta (India).
Tijdens haar 2de levensjaar wordt ze
geadopteerd door een Vlaams gezin uit
Hoevenen. Daar groeit ze op, samen
met haar oudere zus Marleen. Studeren
doet Bieke in Antwerpen. Ze kiest voor
Bieke en haar echtgenoot Vincent.
de richting verzorging en slaagt met
glans voor haar studies. Op 10 december 2001 komt ze op de
loonlijst van ons R.V.T.. Je kan dus wel
stellen dat Bieke, met haar 21 dienstjaren,
de ouderdomsdeken van het personeel is.
In 2006 trouwt ze met Vincent. Hij is een
Nederlander en dus besluit Bieke om bij
haar man in Nederland te gaan wonen. Ze
nemen hun intrek in het gezellige dorpje
Bath Zeeland. Ze hebben samen 2
kinderen: Michiel (14jaar) en Silke (13 jaar).

Michiel en Silke

Bieke is in haar vrije tijd zeer avontuurlijk aangelegd en gaat
geen uitdaging uit de weg. Ze gaat vaak samen met haar dochter
duiken in zee en voor fietstochtjes is ze ook altijd te vinden. De
ideale vakantie is erop uit trekken met de tent en één worden
met de natuur. Bieke werkt graag op onze afdeling. Voor haar
blijft elke werkdag één groot avontuur.
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ROZENTUIN
Op rozentuin is de herfst komen binnenwaaien. En wat is het
weer gezellig. Zo leuk dat onze bewoners graag helpen bij het
zoeken naar mooi decoratiemateriaal en het maken van mooie
herfst portretten.
Vorige week kregen we pluizig bezoek van de hondjes van
Cindy. Dat was een heerlijke namiddag.

En wat mogen we nog verwachten in oktober? Wat is er op 31
oktober? Mmmm Halloween! Die dag gaan we griezelen. Rond
10u beginnen we aan onze heksensoep. Wie graag mee komt
snijden is welkom. In de namiddag gaan we de zoete kant op.
Dan gaan we met de kinderen en kleinkinderen cupcakes
versieren aangepast aan het Halloween thema.
Bewoners van Rozentuin, zijn jullie klaar om te griezelen? Wij
kijken er al naar uit!
🎃👻💀
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IRISHEEM
Hallo iedereen!
De tijd gaat snel voorbij. Wij nemen
afscheid van de warme zomerdagen
en maken ons klaar om de herfst te
verwelkomen. Hier helpt iedereen
mee om onze woonkern “herfstproof“
te maken!
Wij hebben de eer gehad om de
100 jarige Jeanne Geeraerts te
vieren. Ze heeft kunnen genieten
van een mooi feest met
cadeautjes en verrassingen. Hip,
hip hoera!
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FIFTYFIFTY
Het debat over duurzame voeding leeft,
en is er eentje van “alles of niets”. Of je
eet vlees, of je eet plantaardig. En dan
nog liefst vegan. Wie kiest voor
duurzame voeding doet dit uit
gezondheidsoverweging, dierenliefde,
klimaat bekommernis of een combi van
deze. Hoewel vegetarisme een heet hangijzer is zijn de meeste
mensen (nog) niet overtuigd, zo ook de senioren. Nochtans moet
onze eiwitconsumptie, die hoofdzakelijk bestaat uit dierlijke
producten, tegen 2030 omlaag.
De voetafdruk van producten en productiemethodes varieert
sterk, maar de milieuwinst van voedingspatronen met minder
dierlijke producten is behoorlijk. Voedingspatronen rijk aan
ongeraffineerde of minimaal bewerkte plantaardige producten
zoals volle granen, groenten, fruit, peulvruchten en noten
verlagen het risico op tal van chronische ziekten. En net die
voeding gerelateerde ziekten leggen een enorme druk op de
betaalbaarheid van onze gezondheidszorg. Onze keukenuitbater
Sodexo werkt samen met bedrijven en overheden om de
streefdatum te halen en onze eiwitconsumptie te verlagen.
Terug naar de senioren. Sommigen willen wel omschakelen naar
meer plantaardige voeding, maar herkenbare maaltijden en
smaken blijven uiterst belangrijk. Het blijft cruciaal dat de
bewoner het menu oprecht lekker vindt en dat we de
gezondheids- en sociale aspecten van de maaltijd niet uit het oog
verliezen. Daarom kiezen we bewust voor een rustige introductie
van een semi plantaardig alternatief, een antwoord in “het
midden” dus.
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Hybride 50/50 producten zijn het antwoord. Dit zijn
alternatieven voor 100% vleesproducten en zijn een mengsel
van kwaliteitsvol runds- en varkensvlees aangevuld met
oesterzwammen als plantaardige eiwitbron. Oesterzwammen
hebben een vlezige structuur, nemen goed smaken op en
bevatten veel nutriënten. De combinatie van vlees met
oesterzwammen is verrassend smaakvol, herkenbaar en
ecologisch verantwoord
Wat zijn hybride producten?
Een hybride product lijkt op vlees, smaakt naar
vlees en heeft de bite van vlees maar is voor een
deel plantaardig. Het is namelijk een combinatie
van vlees en paddenstoelen. Door deze
combinatie ontstaat een smakelijk product met de
structuur en smaak van vlees. Zo zijn er nu al
hamburgers, worsten, chipolata’s en gehakt.
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Sodexo werkt hiervoor samen met Norenca, leverancier van
verse en kwaliteitsvolle hybride producten. De chef-koks van
Sodexo zijn vakbekwaam en kennen de aandachtspunten van
het bereiden van een maaltijd met plantaardige alternatieven.
Bovendien hebben we duidelijke informatie uitgewerkt om de
bewoners te informeren rond dit thema.
Onze bewoners hebben dit jaar al eens kunnen proeven van een
hybride hamburger. In november staat er opnieuw een hybride
product op het menu.
In samenwerking met:
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BEZINNINGSTEKST
Je kan huilen
Je kan huilen omdat zij er niet meer zijn,
of je kan glimlachen omdat ze geleefd hebben.
Je kan je ogen sluiten en bidden dat ze terug zouden komen,
of je ogen openen en kijken naar al wat ze nagelaten hebben.
Je hart kan leeg zijn omdat je ze niet meer kan zien,
of vol van de liefde die je met hen gedeeld hebt.
Je kan je rug naar morgen toekeren en gisteren leven
of je kan gelukkig zijn voor morgen omdat er een gisteren was.
Je kan enkel herinneren dat ze heengegaan zijn,
of de herinneringen aan hen koesteren en ze verder laten
leven.
Je kan wenen en je gedachten afsluiten, je leeg voelen
of je kan doen wat zij zouden gewild hebben:
Lachen, je ogen openen, liefhebben en verder gaan.
(bron: KuLeuven.be/4ingen)
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