VINCENTIUSNIEUWS
16 NOVEMBER - 15 DECEMBER 2022
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EDITORIAAL
Beste bewoners, familieleden, medewerkers, vrijwilligers en
sympathisanten,
Wat werden we de afgelopen weken getrakteerd op mooie
herfstdagen! De zachte temperaturen zorgen ervoor dat de
wandelclub nog steeds paraat is op dinsdag en ze met z’n allen,
goed ingeduffeld, de natuur in trekken.
Het najaar is nu echt wel ingezet. In alle woonkernen werd
Halloween gevierd met veel toeters en bellen. Onze
medewerkers haalden letterlijk hun meest griezelige outfits uit de
kast en zorgden voor een gezellige themadag. Van griezelwafels
tot spinnenballetjes in de soep. Niks was te gek!
Voor het eerst in de geschiedenis van het wereldkampioenschap
voetbal krijgen we een wintereditie. Wij dan toch, want onze
Rode Duivels zullen warme temperaturen moeten trotseren in
Qatar. Supporteren jullie mee?
In december organiseren we ons eigen Boccia tornooi, waarin de
bewoners van elke woonkern het tegen elkaar zullen opnemen.
Maar eerst nog even ontspannen tijdens de seniorenweek die
start op maandag 21 november. Laat jullie maar eens goed
verwennen!
Op zondag 27 november kunnen we de eerste kaars branden
van de adventskrans. We zijn dan nog slechts 4 zondagen
verwijderd van Kerstmis.
Veel leesgenot!
Het redactieteam

3

PASTORAAL NIEUWS
ADVENT
Advent is onderweg zijn
Advent is op die lange weg zijn
van verwachting naar vervulling,
van droom naar werkelijkheid.
Advent is geduldig wachten
zonder de moed op te geven.
Advent is je eigen leegte
weer vol laten stromen.
Advent is verlangen
naar ontwapende nieuwheid,
naar verfrissend leven
dat opborrelt uit de Bron.
Advent is je voorbereiden
op het grote Kerstfeest,
op de geboorte van
dat goddelijke in je, het kind.
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GEBEDSVIERINGEN
VIERINGEN VAN 16 NOVEMBER TOT 15 DECEMBER
Vrijdag 18 november 2022 om 14u
Gebedsviering voorgegaan door Luk Patroons.
Vrijdag 2 december 2022 om 14u
Gebedsviering 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 15 november

14u

Woe 16 november 14u

Wandelen met Katrin
(als het weer het toelaat)
Handwerkclub met Jill in de
cafetaria

Seniorenweek:
Ma 21 november

14u

Wellness moment in elke woonkern

Di 22 november

14u

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

14u
Woe 23 november 10u

Hersenkronkels met Jill in de
Cafetaria

Do 24 november

Middagmaal: menu op
grootmoederswijze

Vrij 25 november

14u

Koekjes bakken in elke woonkern

6

Di 29 november

14u

Contactkoor met Katrin in de
cafetaria

Woe 30 november 14u
Handwerkclub met Jill in de
(Foto: herfstdecoratie gemaakt cafetaria
op Rozentuin)
Vrij 2 december

Boccia-tornooi in de oude cafetaria

Di 6 december

14u

Bezoek Sinterklaas

Woe 7 december

10u

Hersenkronkels met Jill in de
cafetaria

Vrij 9 december
Di 13 december

Boccia-tornooi in de oude cafetaria
14u

Wandelen met Katrin
(als het weer het toelaat)

Woe 14 december 14u

Handwerkclub met Jill in de
cafetaria

Vrij 16 december

Boccia-tornooi in de oude cafetaria

Wist je dat….
we sinds kort betalingen met
Bancontact aanvaarden in de
cafetaria? Bezoekers kunnen dus
zowel cash als elektronisch
betalen.
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FIFA Wereldkampioenschap voetbal
van 21 november tot 18 december

Wij willen onze Rode Duivels sportief ondersteunen
en gaan ook ons beste beentje voorzetten in een…

We begonnen in de maand oktober alvast te trainen en
zullen onze vaardigheden in december meten met deze van
de andere woonkernen.
Wedstrijd 1: vrijdag 2 december: 1ste verdieping tegen 2de verdieping
Wedstrijd 2: vrijdag 9 december: Leliedal tegen 1ste verdieping
Wedstrijd 3: vrijdag 16 december: Leliedal tegen 2de verdieping

Van elke ploeg worden de punten opgeteld. De ploeg met
de meeste punten is de winnaar!
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TERUGBLIK
Wandelen met Katrin…
Op de middag was het nog donker weer, en plots was daar de
zon. Met velen stonden ze te wachten om te gaan wandelen. Ook
de bezoekers van het dagcentrum wilden erg graag mee
waardoor we met 14 waren. We wandelden richting Veltwijckpark
toen Lydia al bekenden tegenkwam. Wat later was dat weer het
geval. Iedereen voelde zich aangesproken door het
groepsgesprek dat ontstond. Rik (van het dagcentrum) wist ons
zelfs een stukje geschiedenis van het park te vertellen, want hij
kruiste het park al van kleins af. Hij was onze gids . En wat was
het park mooi met de vele warme herfstkleuren. We hielden zelfs
een kleine quiz over de herkomst van de bladeren. Ook in de
bistro kwamen we oude bekenden tegen. Het was weer gezellig
en dus spraken we al over welke wandeling we volgende week
zullen doen, tot het plots hoog tijd was om onze terugtocht aan
te vatten.
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De eerste bezoekers in het dagcentrum
EINDELIJK!! Na een lang uitstel door bouwperikelen konden we
op 3 oktober het centrum voor dagverzorging openen.
Thuiswonende 65 plussers die nood hebben aan ondersteuning
en een zinvolle dagbesteding zijn op weekdagen welkom tussen
9 en 16u.
Ondanks dat we nog in volle opbouw
zijn hebben we reeds 8 personen die
zijn opgeschreven voor het dagcentrum,
waarvan er 5 mensen wekelijks 1,2 of 3
dagen komen.
Onze dagen zijn zeer gevarieerd. In
samenspraak met onze bezoekers
maken we een dagplanning op. De dag
starten we steeds met een heerlijk
geurende kop koffie en de krant.
Gevolgd door een uitgebreid aanbod
van activiteiten. Met het goede weer van de voorbije periode zijn
we vaak buiten geweest. We bezochten de wekelijkse markt, het
Hagelkruispark, het Veltwijckpark en de omliggende winkels.
Onze
bezoekers
weten
ook
van
aanpakken. Ze helpen mee met allerlei
huishoudelijke taken, het inrichten van het
dagcentrum, zijn creatief bezig en spelen
graag een gezelschapsspel. Voor we het
goed en wel beseffen is het 16u en keert
iedereen terug naar huis. Samen met de
begeleiders Nathalie of Ellen heb je onze
daggasten al zeker door de gangen zien
lopen van het woonzorgcentrum. We
nemen dan ook deel aan de gemeenschappelijke activiteiten
georganiseerd door de begeleiders wonen en leven. Op
10

woensdagen vervoegen we Jill en het handwerkclubje of de
ROT-club. Op donderdagen gaan we meedoen met de
zangstonde of bingo/quiz georganiseerd door Jesse en Maaike.
Dit geeft onze bezoekers de gelegenheid om kennis te maken
met oude bekenden. Oude buren en dorpsgenoten tegenkomen
doet deugd aan het hart. Kom gerust eens op de koffie om mooie
herinneringen op te halen of om nieuwe leuke momenten te
beleven

11

VERJAARDAGEN
24/11/1962 Theresia Goosen (p)
24/11/1942 Cecile Meersman (vr)
27/11/1928 Maria De Ceulaer (Aw 104)
29/11/1933 Hermine Masscharis (Aw 108)
02/12/1929 Sarah Timpany
04/12/1979 Bah Fatoumatah (p)
04/12/1994 Kader Cigden (p)
06/12/1951 Rita Verbist (p)
07/12/1938 Hermine Pepermans
09/12/1963 Lut Van Maldegem (p)
10/12/1944 Imelda Maes (Aw 209)
12/12/1955 Philip Vanderhispallie (vr)
14/12/1931 Catharina Van Hoof
14/12/1932 Agnes Jacobs
15/12/1935 Lucienne Martens
15/12/1945 Nora Smets (vr)
15/12/1936 Julia Van den Bergh (Aw208)
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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.
Klaproosveld
Leonie Heylen
Willem Van de Roye
Tulpenhof
Gerard Van Gompel
Joanna Koekhoven
Irisheem
Roger De Backer
Noël Ripoll Enesenat
Norbert Verschooren

K 109
K 113
K 124
K 125
K 239
K 238
K 227

We betreuren het afscheid van…
Louisa Barbe

Tulpenhof

17/10/2022

Maria Sebrechts

Irisheem

23/10/2022

Denis Claes

Klaproosveld

25/10/2022

Florent Cuypers

Irisheem

30/10/2022

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

zorgkundige Klaproosveld

Mireille Jacobs

zorgkundige Irisheem

Nina Leysen

zorgkundige Tulpenhof
Welkom in ons team!

We nemen afscheid van…
Brigitte Janssens

zorgkundige Rozentuin

Bedankt voor de fijne samenwerking!
Terug van weggeweest
Magdalena Ordonez keukenmedewerker
Jeannette Kamagaju zorgkundige Klaproosveld
Welkom terug!
Moederschapsrust
Annechien Somers (Leliedal) en Lore
Van Belle (Tulpenhof) zijn in blijde
verwachting. Wij verheugen ons op leuk
babynieuws binnen enkele maanden.
Van harte beterschap aan onze
langdurig zieke collega’s: Jo Thys,
Annita Willems, Elisa Kuypers, Mallory
Du Val, Sarah Swehla, Somia El
Khattabi, Nermina Krasnic, Hilde Groos,
Ingrid Bal, Karine Donné en Conny
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NIEUWS UIT…
LELIEDAL
Deze maand zetten we graag eens onze vrijwilligster Rietje (Rita
Van Lommen) in de kijker. Zij zet zich al jaar en dag met hart en
ziel in voor onze bewoners. Ze doet dit steeds met veel
enthousiasme, met een vriendelijk woord voor iedereen en met
de glimlach. Bewoners, familie en personeel zien haar dan ook
graag komen.

Rietje kent ons huis al lang. Zij was zorgkundige in “den ouwe
bouw” , toen het rusthuis nog onder leiding stond van directrice
Mippe Cauwe, moeder van Anne en Mieke Cauwe. Er waren
toen nog drie zusters vertelt Rietje: zuster Rosa, zuster Jeanne
en zuster Marceline. Na ongeveer 38 jaar te hebben gewerkt als
zorgkundige in Sint-Vincentius ging Rietje op 65-jarige leeftijd op
pensioen. “Maar het sociale zit in mij”, vertelt ze en al snel begon
ze terug te werken als vrijwilligster. “Ik kan het niet laten.”
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Rietje zegt dit werk graag te doen omdat ze zoveel vriendschap
voelt en graag voor mensen zorgt. Ook buiten ons rusthuis zijn
er nog mensen waar ze zorg voor draagt (via ziekenzorg en
familie). Het zorgen voor anderen zit haar dus duidelijk in het
bloed. Zolang ze kan wil Rietje dit werk blijven doen. “Het zijn
hier allemaal toffe collega’s.”
Van ons mag ze nog lang blijven komen. Bedankt voor alles wat
je voor ons en onze bewoners doet, Rietje! Bedankt voor je
glimlach, steun en vertrouwen!

16

TULPENHOF
Intussen is Rummikub op Tulpenhof meer dan alleen maar een
spel. Het hoort al bijna standaard bij onze dagindeling. Zowel
onze medewerkers als onze bewoners genieten ontzettend elke
namiddag van een partijtje Rummikub. Ontspanning voor
sommigen…spanning voor anderen. Het is een strijd die soms
uren kan duren.
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Op Tulpenhof delen we alles met elkaar. We zijn niet alleen
tafelgenoten, we zijn een soort familie. Wanneer er iets te vieren
valt, zijn we dan ook allemaal graag van de partij. Zoals mee
klinken op de verkoop van een huis van onze medebewoner.
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Maar ook bezoek van onze medebewoners merken we graag
op…zeker wanneer het gaat om de schattigsten onder ons.
Jeanne haar allerkleinste achterkleinkind kwam op bezoek en
dat toverde een mooie glimlach op ieders gezicht. 
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KLAPROOSVELD
Oktober was een enorm drukke maand. De activiteiten volgden
elkaar in sneltempo op! We kijken even terug op afgelopen
maand met tal van leuke foto’s.

Sergio Herman en Piet Huysentruyt lieten al weten dat ze jaloers
zijn op zoveel kooktalent. Zoals altijd was het koken minstens
even leuk als het proeven!
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Onze vrijwilligsters Cécile en Marina toveren altijd enorm
originele en creatieve knutselactiviteiten uit hun hoge hoed.
Zo hebben we deze maand herfstslingers en heksenmiekes
gemaakt!
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Personeel in de kijker!
Deze week: Elaine
Op 25/08/’88 begeven papa Koenraad en
mama Pascale zich naar het ziekenhuis in
Merksem. Enkele uren later ziet Elaine
Van den Elsacker het levenslicht. Ze groeit op
in Merksem, samen met haar 2 zussen:
Dominique (’82) en Sarah (’87) en 1 broer: Ely
(’90). Elaine studeert verpleegkunde in Lier en
gaat met haar diploma op zak, werken in R.V.T. Koningshof in
Schoten. Na 6 jaar houdt ze het daar voor bekeken. Er volgen
passages bij WZC Dageraad (Armonea) en
Liantis om tot slot bij ons in het W.Z.C. te
belanden. Ondertussen werkt zij hier al 4 jaar
als teambegeleider. Tijdens haar 20ste
levensjaar leert ze, op haar vakantiewerk in de
horeca, Jelle kennen. Ze zijn
Maxine & Mathis
nu 15 jaar een koppel en 8 jaar getrouwd. Ze
hebben samen 3 kinderen. Mathis (°2013),
Maxine (°2016) en Camille (°2022). Camille is
ondertussen al een half jaartje oud. Als moeder
van 3 heeft Elaine weinig tijd voor andere
hobby’s. Ze kan wel echt genieten van een
Camille
goede horrorfilm of een klassieker van Disney zoals “The lion
king”. Ook haar huisdieren zorgen voor voldoende actie en
verstrooiing tijdens haar vrije dagen. Elaine heeft 1 hond: de
Franse buldog Jack en 1 kat: de Britse korthaar Tinkerbell. Elaine
is heel blij dat ze, na haar moederschapsrust, terug aan het werk
is. Onze teambegeleidster heeft de bewoners en collega’s erg
gemist!
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ROZENTUIN
Op Rozentuin is het een geslaagde Halloween geweest. Samen
met familie en kleinkinderen hebben we genoten van een groot
feest. In de voormiddag hebben we een heerlijke pompoensoep
gemaakt, waarin onze spinnen balletjes niet mochten ontbreken.

De namiddag hebben we
opgevuld met de komst van
familie en kleinkinderen, die
samen met onze bewoners
verschillende activiteiten hebben
gedaan. Er werden zowel
griezelige spelletjes gespeeld, als
Halloween cupcakes gemaakt.
Ook hebben we onze
schilderkunsten bovengehaald en
kaarsen bokalen gemaakt. Het
was een geweldige dag, waar
zowel de familie als onze
bewoners van genoten hebben.
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Dank u aan al de familieleden om zo talrijk op te komen. We
kijken al uit naar volgend jaar om samen te griezelen. Grrr!
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IRISHEEM
Hallo iedereen!
Wij beginnen het al te voelen... , het wordt koud, dus wij houden
ons binnen bezig, waar het gezellig warm is.

Op Irisheem hebben we ook meegedaan aan de Halloween
gekte met verse zelf gebakken pompoen wafels.
Mmm…lekker…! Met een gekke hoed op smaakten ze nog eens
zo lekker!
Al onze mooie momenten worden met veel zorg vereeuwigd in
onze herinneringen boom. Buiten vallen de bladeren dan wel van
de bomen. Onze boom staat heel het jaar door in volle bloei, want
er komen telkens mooie herinneringen bij.
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Tot volgende maand!
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BOCCIA
We organiseren in december een Boccia tornooi, maar kennen
jullie de spelregels?
Boccia heeft zijn ontstaan te
danken aan de ontdekking van
stenen ballen in het graf van een
farao, 6000 à 7000 jaar voor
Christus. Deze ballen hebben een
ontwikkeling doorgemaakt tot
mikspelen zoals Jeu de boules en Boccia. Boccia is de petanque
voor personen met een beperking. In 1984 werd het een
paralympische sport. Het wordt individueel of in teams gespeeld.
Het wordt met 6 rode, 6 blauwe en 1 witte bal gespeeld. De ballen
voelen zacht aan, zijn wat kneedbaar en van leder. Ze wegen
ongeveer 275g en hebben een doorsnede 8,2cm. Het spel wordt
op een harde, egale vloer gespeeld. Een officieel veld is 12,5m
op 6m. Wanneer men recreatief speelt, zoals wij zullen doen,
past men de veldgrootte aan en versoepelt men de spelregels.
Spelregels
Een toss bepaalt welk team de witte bal mag gooien. Dit team
gooit de eerste gekleurde bal zo dicht mogelijk bij de witte bal.
Nu is het andere team aan de beurt. Hierna is de partij aan de
beurt die het verste van de witte bal ligt. Deze partij mag blijven
proberen tot zijn bal dichter ligt dan die van de andere partij of tot
zijn ballen op zijn. Er worden meerdere rondes gespeeld.
Puntentelling
Voor elke bal die dichter ligt dan deze van de tegenpartij, krijgt
men 1 punt. Na het spelen van een aantal rondes, worden de
punten opgeteld. Daarna kennen we de winnaar.
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BEZINNINGSTEKST
Ouder worden
is je stap vertragen
hoewel de hele wereld
alsmaar sneller gaat.
Af en toe een deuntje fluiten
met een vleugje weemoed.
Blij zijn dat er iemand
langskomt, zonder haast.
Lege plekken om je heen
zien groeien
en de kilte ervan voelen.
Een keldervoorraad hebben
aan herinneringen
maar soms gezelschap missen
om ze op te halen.
Je kracht niet kwijt zijn,
er alleen een beetje zuiniger
mee omspringen.
Wat je geleerd hebt
als een schat bewaren.
Behoedzaam uitkijken
zoals een oude boom
naar zachtere seizoenen.
Het nodige vertrouwen samenrapen
in de dag van morgen.
En met beide handen
houden aan het leven
dat met lief en leed,
toch het enige, het mooiste
en het hoogste goed blijft.
(bron: Kris Gelaude)
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