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EDITORIAAL 

Beste bewoners, familieleden, medewerkers, vrijwilligers en 

sympathisanten, 

Een groot heilig man is nog maar net terug vertrokken naar 

Spanje en het klinkt al van “Ho Ho Ho” vanuit het hoge noorden. 

In deze koude, maar gezellige tijd van het jaar tellen we af naar 

hartverwarmende feestdagen vol lekkers, cadeautjes en bovenal 

gezellig samenzijn. Koning Winter toont volop zijn ware gelaat 

als strenge vorst. Misschien verrast hij ons dit jaar wel met een 

witte kerst.  

Zo koud als het buiten is, zo warm is het bij ons binnen. We 

verwarmen ons aan elkaars gezelschap, al zingend, kokend, 

zitdansend of knutselend. Voor ieder wat wils om de winterse 

dagen op een ontspannen, zinvolle manier door te brengen. Het 

WK was voor de Rode Duivels sneller afgelopen dan verhoopt, 

maar ons Boccia tornooi zit er nog niet op! 

De kerstsfeer is stilletjes ons huis binnengeslopen en heeft alle 

woonkernen voorzien van kerstbomen, versiering en lichtjes. Dat 

Kerstmis een lichtpuntje mag zijn voor iedereen tijdens de 

donkerste periode van het jaar. We wensen u en uw dierbaren  

een hartverwarmend, vreugdevol en deugddoend Kerstfeest toe! 

 

Veel leesgenot en feestelijke groetjes! 

 

Het redactieteam 
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PASTORAAL NIEUWS 
 

KERSTMIS 

Ik wens je met Kerstmis een warme stal, 

een veilige ruimte om te schuilen als het nodig is. 

Ik wens je een os en een ezel, 

om je te verwarmen als het kil is. 

Ik wens je herders op je weg die je gelukkig maken 

met schamele geschenken. 

Ik wens je de wijzen van elders, die je inzicht geven, 

die je met kennis en kunde optillen. 

Ik wens je een kribbe als een veilige, geborgen plek 

waar je je dromen mag dromen. 

Ik wens je een warme vriendin als Maria, die naar je blijft 

luisteren en altijd achter je blijft staan, 

wat het leven ook brengt. 

Ik wens je met kerstmis de genade van een eenvoudige 

kerststal. 

Ik wens je vooral dat je os, ezel, herder en koning, Maria en 

Jozef mag zijn voor anderen. 

 

 

  

 

 

 

  



  

5 

GEBEDSVIERINGEN 
 

VIERINGEN VAN 16 DECEMBER TOT 15 JANUARI 

 
Vrijdag 16 december 2022 om 14u  

Gebedsviering voorgegaan door Luk Patroons. 
 

Vrijdag 27 december 2022 om 14u  
Gebedsviering voorgegaan door Luk Patroons.  

 

Vrijdag 13 januari 2022 om 14u  
 Gebedsviering voorgegaan door Luk Patroons. 
 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrij 16 december 10u   Boccia wedstrijd: Leliedal vs verdiep  
                                                2  in de oude cafetaria 

Ma 19 december 14u  Kerstfilm kijken in de kapel                               

Di 20 december 14u   Kerstbomen stempelen in elke 
                                                woonkern 
    14u  Wandelen met Katrin              

Woe 21 december 10u   Hersenkronkels met Jill in de 
      cafetaria                       

14u  Kerstverhalenbingo in de cafetaria 

Do 22 december 14u  Contactkoor met Katrin in de kapel 

Vrij 23 december     14u Kerstzangstonde met optreden van 
“Zingende Ober” in de cafetaria 

Zo 25 december       Kerstmis  

Ma 26 december     14u 2e Kerstdag - weekenddienst  

Di 27 december       12u Kerstfeestje bewoners 
assistentiewoningen oude cafetaria 

Woe 28 december   14u Handwerkclub met Jill in de 
cafetaria 

Do 29 december      14u Kerstzangstonde 
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Wist je dat…. 
we sinds kort betalingen met 
Bancontact aanvaarden in de 
cafetaria? Bezoekers kunnen dus 
zowel cash als elektronisch 
betalen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Zo 1 januari    Jaarwisseling 

Ma 2 januari    Vervangingsfeestdag 
                                                Weekenddienst 

Di 3 januari  14u  Wandelen met Katrin 

Woe 4 januari  14u  Nieuwjaarsdrink bewoners in de 
                                                cafetaria 

Vrij 6 januari    Drie Koningen 

Ma 9 januari    Verloren maandag 

Di 10 januari  14u  Wandelen met Katrin 



  

8 

TERUGBLIK 
 

Wandelen met Katrin… 

Goed ingeduffeld vertrokken we op wandeling, met 18 in totaal! 

Nooit eerder waren we met zovelen. De wind kon ons niet 

tegenhouden. In het park stonden we met veel bewondering te 

kijken naar een boom die volledig ingewikkeld was met jutte. 

Iedereen had er zijn eigen verklaring voor. Jos was van mening 

dat de boom stormschade had opgelopen. Dat leek uiteindelijk 

de meest plausibele uitleg. We wandelden verder tot aan ‘onze’ 

bank waar we even op adem konden komen. We hadden het 

over wie waar geboren is. Dat was de aanleiding voor mooie 

verhalen want sommigen vertelden over hun geboorte thuis, en 

waar die thuis dan was, en of die thuis er nog is of het huis (of 

boerderij) ondertussen gesloopt is. Een dankbaar onderwerp. 

Iedereen wou nog graag even iets drinken in de bistro wat 

verderop. Dat deden we om ons daarna in een verhoogd tempo 

naar huis te begeven, gezien de regendruppels steeds talrijker 

werden. Hopelijk kunnen we de komende maand ook nog op 

wandel!  
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Boccia tornooi 

Op 2 december stond de eerste BOCCIA wedstrijd gepland. 

Hierbij zouden de bewoners van verdieping 1 het opnemen tegen 

de bewoners van verdieping 2. Echter waren er te veel zieken op 

de tweede verdieping waardoor we besloten de activiteit niet te 

laten doorgaan zoals gepland. Dit uit voorzorg zodat er niet nog 

meer bewoners ziek zouden worden.  
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Als alternatief hebben we een BOCCIA wedstrijd gespeeld op 

verdieping 1. De wedstrijd viel bij velen in de smaak. Er werden 

twee teams gevormd; ‘De Kabouters’ en ‘De Verliezers’. Je zou 

denken dat de naam van het tweede team niet veel geluk zou 

brengen. Maar niets is minder waar, team Verliezers heeft de 

wedstrijd gewonnen met 6 – 5!! 

Ondanks dat de teams tegen elkaar 

speelden, moedigden de bewoners 

elkaar allemaal aan. Deelnemen is 

belangrijker dan winnen, het 

samenhorigheidsgevoel was heel erg 

aanwezig! 

Op 9 december speelden de bewoners 

van verdieping 1 en Leliedal tegen 

elkaar. De tweede Boccia wedstrijd was 

een groot succes. Zó groot zelfs dat 

onze ruimte te klein werd. Hierdoor 

hebben we de teams moeten verdelen 

zodat ze om te beurten konden spelen. 

Team 1A en 1B & team 2A en 2B. Het 

ene moment speelde team 1A tegen 2A 

en nadien speelde team 1B tegen 2B. 

Het rode team (1), nam het op tegen het 

blauwe team (2). Het was een 

spannende wedstrijd waarbij de twee 

ploegen aan elkaar gewaagd waren. De punten gingen gelijk op. 

Het was een echte nek-aan-nekrace! Natuurlijk kan er maar één 

team winnen, en dat was… tromgeroffel… TEAM ROOD!!! 

Op 16 december neemt Leliedal het nog op tegen de tweede 

verdieping. We zijn benieuwd wie daar als winnaar gaat 

uitkomen. Bedankt aan alle deelnemers voor jullie enthousiasme 

en sportiviteit! 
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Sintbezoek assistentiewoningen 

De bewoners van de assistentiewoningen werden verrast door 

een bezoekje van de Sint en zijn pieten in het restaurant. Er 

werden zelfs enkele selfies genomen. Wat een leuk weerzien! 

 

 

 

 

Groetjes uit het dagcentrum 

Het aantal bezoekers in het dagcentrum neemt stilaan toe. Onze 

gasten kunnen het bijzonder goed met elkaar vinden en voelen 

zich al goed thuis. Er worden nieuwe vriendschappen gesmeed 

en dat doet iedereen deugd. Van handwerk tot meezingen tijdens 

de zangstonde, geen enkele activiteit slagen we over! Tina 

Peeters, onze nieuwe begeleidster in het dagcentrum, werkt zich 

ondertussen volop in. Zij bulkt van de ervaring en dat komt onze 

dagbezoekers alleen maar ten goede. 
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 VERJAARDAGEN 

16/12/1962 Rita De Prins (p)                             

16/12/1963 Hilde Groos (p)                         

17/12/1934 Paula Reynaerts                                       

17/12/1983 Cindy Verbeuren (p)                       

19/12/1942 Adrienne Broos (vr)                      

20/12/1936 Jeanne Robert                                      

20/12/1949 Erik Fauvart (vr)                                      

20/12/1944 Simonne Dingemans (Aw 106)                                     

23/12/1985 Somia El Khattabi (p)                               

24/12/1931 Joseph Mewis                                   

27/121982 Galya Dimitrova (p)                     

28/12/1930 Juliette Verresen                                   

29/12/1953 Rita Philips (vr)                        

31/12/1926 Lucrece Temmerman                           

31/12/1977 Nermina Krasnic (p)                          

01/01/1961 Magda Franck (p)                               

04/01/1932 Maria Hendrickx                        

04/01/1945 Roger De Backer                                  

04/01/1971 Brenda Theunis (vr)                         

05/01/1941 Francois Van Wallendael                          

05/01/1936 Annie Maes (Aw205)                    

08/01/2022 Fleur Verhoeven (p)                        

10/01/1964 Linda Rossau (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. 

 

Lutgardis Fonteyn  Irisheem   30/11/2022 

Gerard Van Gompel Tulpenhof  01/12/2022 

Augusta Van Aert  Leliedal   08/12/2022 

René Snelders   Leliedal   08/12/2022 

Maria Hens   Klaproosveld  11/12/2022  

 

Tulpenhof 

 Frans Van Den Wyngaerd K 124 

    

Irisheem 

 Veronica Dierckx   K 222 

 Julia Bes     K 224 
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PERSONEELSNIEUWS 

Wij verwelkomen… 

 

Welkom in ons team!  

We nemen afscheid van… 

Bedankt voor de fijne samenwerking! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurt Stroobants zorgkundige Klaproosveld 

Mireille Jacobs  zorgkundige Irisheem  

Sarah Weerelds zorgkundige Klaproosveld 

Kimberly Wens zorgkundige Klaproosveld 

Tisha Willems  zorgkundige Rozentuin 

Tina Peeters  begeleider centrum voor          

    dagverzorging 

 

 
 
  
  

Van harte beterschap aan onze 

langdurig zieke collega’s: Jo Thys, 

Elisa Kuypers, Mallory Du Val, Sarah 

Swehla, Somia El Khattabi, Nermina 

Krasnic, Hilde Groos, Ingrid Bal, 

Karine Donné en Conny Oeyen. 



  

16 

NIEUWS UIT… 
 

LELIEDAL 

Deze maand hebben we ons op Leliedal goed voorbereid op het 

Boccia tornooi. Op vrijdagnamiddag hebben we onze wekelijkse 

bewegingsactiviteit met kinesist Linda en ergotherapeut Jill. 

Normaal kiezen we voor variatie in onze activiteiten, maar om 

ons het spel goed eigen te maken kozen we nu voor herhaling 

en oefening. We merkten dat er toch heel wat talenten zijn op 

Leliedal en dat het spel best gesmaakt wordt. Op vrijdag 9 

december speelden we de eerste wedstrijd tegen het team van 

Klaproosveld en Tulpenhof. Er was een grote opkomst van beide 

teams en er werd met veel enthousiasme gespeeld. Helaas zijn 

we verloren, maar de teams waren aan elkaar gewaagd. 
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We haalden deze maand tijdens een spelnamiddag de sjoelbak 

nog eens van onder het stof. Een spel dat velen nog herkenden 

van vroeger. Makkelijk was het niet, want de sjoelbak bleek voor 

voor velen nogal lang te zijn. Maar iedereen kreeg toch 10 punten 

voor inzet.  

Op donderdag komt vrijwilligster 

Vivianne altijd helpen op Leliedal. Zij 

knutselde deze maand al een mooie 

kerstboom met de bewoners. De 

knutselliefhebbers konden deze 

maand ook hun creativiteit kwijt toen 

we een adventskrans maakten. Een 

leuke activiteit en een mooi resultaat. 

 

 

Op dinsdag 6 december kregen we belangrijk bezoek: 

Sinterklaas, samen met maar liefst 5 zwarte Pieten. Gelukkig 

waren we allemaal braaf geweest dit jaar. Samen zongen we 

sinterklaasliedjes die we nog kenden van vroeger. Behalve 

lekkers had de Sint ook een mooie nieuwe puzzel voor ons bij.  
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TULPENHOF 

Deze maand mochten we op Tulpenhof onze collega Jeanette 

terug met open armen verwelkomen. Zij beviel enkele maanden 

geleden van een prachtig zoontje Luc en is nu helemaal weer 

klaar om ons team te komen versterken. Welkom terug lieve 

collega! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de zorg gaat het niet enkel om het ‘zorgen’, we doen elke dag 

ons best om daarnaast ook te zorgen voor warmte, vriendschap 

en genegenheid. Zowel tussen de bewoners als met het 

personeel is een knuffel, een lief woordje of een vriendelijke lach 

steeds aanwezig.  Zelfs onze ‘oud’ bewoners komen graag af en 

toe nog eens hun neus laten zien. Ook vanuit onze 

assistentiewoningen. Altijd welkom! 
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VRIENDSHAP… 

 EEN KLEIN GEBAAR,  

VOOR TULPENHOF ZO HERKENBAAR… 
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Natuurlijk supporterden we allemaal goed mee voor onze rode 

duivels, we maakten er een gezellige namiddag van. Tijdens elke 

voetbalmatch waar België in meespeelde, zaten we klaar voor 

de TV, klaar om de spannende 

match te volgen. 

 

Onze vrijwilligers zijn absoluut onmisbaar. Ze zijn goud waard! 

Belangeloos en steeds met een vriendelijke lach en een 

helpende hand, kunnen we ontzettend vaak op hen rekenen.  

Deze maand een bijzondere ‘dank je wel’ aan ons Cecilleke, die 

jarig was. 

 

Gelukkige verjaardag!  

Geniet ervan, je hebt 

het dubbel en dik 

verdiend en bedankt 

voor alles wat je doet. 
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KLAPROOSVELD 

November was de maand waarin de winter eindelijk ons land 

binnenkwam. Al een geluk konden we, met onze vele activiteiten, 

de koude buitenhouden en ons opwarmen aan de vele leuke en 

gezellige momenten samen. We tonen met enkele foto’s wat er 

zich allemaal afspeelde op de afdeling! 

 

 
 
Enkele bewoners trokken erop uit en deden een wandeling in de 
buurt, terwijl anderen aan het bakken gingen. Overheerlijke 
koekjes waren het aangename gevolg! 
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Aan ons heeft het zeker niet gelegen! 

De vurigste fans van de Rode Duivels 

waren op Klaproosveld te vinden. 

Maar onze onvoorwaardelijke steun 

bleek achteraf onvoldoende om de 

Belgen wereldkampioen te maken. 

Toby Alderweireld liet nog weten dat 

ze ons tot in Qatar hebben horen 

roepen. 

We kregen dit jaar ook weer bezoek van de goedheilige man en 

zijn roetpieten. Hij moest even in zijn boek kijken, maar er waren 

dit jaar bij ons op Klaproosveld geen stoute bewoners! 
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Personeel in de kijker! 

Deze week: Tania 

We zetten deze keer een nieuw gezicht in de “spotlights”! Tania 

werkt nog maar een maandje bij ons op Klaproosveld, maar ze 

doet dit met veel liefde en passie!  

Tania Verresen wordt geboren in het Jan Palfijn ziekenhuis in 

Merksem op 11 oktober 1986. Ze groeit op in 

Berendrecht. Daar leert ze, 14 jaar geleden, in 

het uitgaansleven Mike kennen. Deze 

jongeman blijkt een paar straten verder te 

wonen en bevalt haar wel. Ondertussen 

vormen ze al 13 jaar een koppel. Ze wonen 

samen met hun 2 zonen: Kyano (11 jaar) en 

Renzo (9 jaar) in Hoevenen. Volgend jaar is 

het groot feest want dan treedt het koppel in 

het huwelijksbootje. Hou alvast de datum vrij! 

Tania studeert eerst mode/verzorging en daarna verzorging op 

het KTA in Kapellen. Ze heeft, vooraleer bij ons te starten, enkele 

andere jobs. Zo werkt ze als 

poetshulp bij mensen thuis, als 

poetshulp in bakkerij Broos in Ekeren 

en als logistiek medewerker in Jan 

Palfijn. In haar vrije tijd heeft Tania 2 

grote hobby’s: fietsen en darts. Ze 

voelt zich het meest in haar sas met 

dartpijltjes in de hand! Ze kijkt ook 

graag sciencefictionfilms en -series 

zoals bijvoorbeeld: Stranger things. 

Op muzikaal vlak luistert ze graag 

naar R&B en hiphop. Tania werkt 

misschien nog maar net op onze afdeling, ze heeft er alleszins 

heel veel zin in en ze hoopt jullie nog vele jaren van dienst te 

kunnen zijn. 
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ROZENTUIN 

Op rozentuin hebben we bezoek gekregen van een oude 

bekende. Onze Jacques is nog eens langsgekomen om een 

spelletje te spelen. Zowel door het personeel als door onze 

bewoners werd hij warm onthaald.  

 

Ook een andere oude bekende heeft ons een bezoekje 

gebracht…Sinterklaas! Hij had deze keer 5 lieve pieten bij. 
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Er is ook weer wat lekkers gemaakt. Met het recept dat we 

kregen van Maaike zijn we aan de slag gegaan en hebben we 

overheerlijke koekjes gemaakt. Ze vielen zeer in de smaak! Eén 

van de medewerksters zorgde dan ook nog eens voor een 

traditionele kop Marokkaanse muntthee. Dat was smullen! 

Tijdens de seniorenweek hebben we ons eens goed laten 

verwennen. Een manicuurtje hier en een handmassage daar… 

 

 

Op weg naar Kerstmis zijn we volop in de weer om Rozentuin 

onder te dompelen in een warme kerstsfeer. Ho Ho Ho! 
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 IRISHEEM 

Hallo iedereen! 

Het wordt koud buiten, de eindejaarsfeesten zijn op komst en dus 

zijn wij druk in de weer met de voorbereiding, zoals koekjes 

bakken. Maar dat doen wij heel graag! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En natuurlijk proeven… 
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Ook versieren doen wij graag… 

 

 

 

Op Irisheem is iedereen braaf geweest. Sinterklaas bracht dan 

ook lekkers in elke schoen. Wat een kapoen! 

 

Onze vogeltjes krijgen 

geregeld bezoek. Ze 

fleuren onze zithoek op met 

hun gezangen. Benieuwd 

of ze ook kerstliedjes 

kunnen fluiten!  

 

 

 

Tot volgend jaar! 
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FEESTDAGEN MET DEMENTIE 
 
Kerstmis en Nieuwjaar zijn traditiegetrouw dagen die we graag 

samen met vrienden en familie vieren. Maar voor veel 

familieleden en mensen met dementie zijn de feestdagen een 

stressvolle tijd. Het is zoeken naar een evenwicht: de 

familietradities in stand houden, maar ook rekening houden met 

uw naaste met dementie. We verzamelden enkele tips om de 

feestdagen voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken.  

Vraag hulp aan anderen 

Misschien was u gewend om ieder jaar een uitgebreid diner te 

bereiden voor de hele familie. Maar als u zorgt voor een naaste 

met dementie, dan hebt u het waarschijnlijk al druk. Schaam u 

niet om hulp te vragen aan anderen en de taken te verdelen. 

Misschien kan iedereen een gang klaarmaken of kan iemand 

voor u de boodschappen doen. Zo staat u er niet alleen voor! 

Creëer rustmomenten 

Voor iemand met dementie is een dagvullend programma erg 

intensief. Nodig uw gasten niet de hele dag uit, maar stel tijden 

vast. Zorg er daarnaast voor dat u niet teveel mensen in huis 

hebt. Uw naaste met dementie kan dan ook genieten van het 

bezoek, zonder dat het hem of haar teveel wordt.  

Zorg voor een handige tafelschikking 

Heeft uw naaste met dementie de behoefte om veel te lopen? 

Houd daar dan rekening mee bij de tafelschikking. Zet hem of 

haar op een plaats neer waar het makkelijk is om even van tafel 

te gaan. 

Pas eventueel het menu aan 

Als u ieder jaar met kerst hetzelfde menu serveert, houd daar 

dan zoveel mogelijk aan vast. Deze gerechten zijn herkenbaar  
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voor de persoon met dementie. Heeft hij of zij kauw- en/of 

slikproblemen, dan is het verstandig om hier rekening mee te 

houden bij de menukeuze. Kies dan bijvoorbeeld voor zachtere, 

makkelijk te kauwen gerechtjes.  

Organiseer andere activiteiten  

Voor iemand met dementie is het soms moeilijk om gesprekken 

te volgen. Daardoor kan hij of zij het gevoel krijgen buiten de 

groep te vallen en onrustig worden. Organiseer daarom eens een 

andere activiteit: maak met z’n allen een wandeling of zing 

kerstliedjes. Bij activiteiten als deze is het gesprek niet het 

belangrijkste, wat prettig is voor uw naaste. Bovendien geven ze 

rust. 

Betrekken bij bereiding feestmaal 

De persoon met dementie wil misschien helpen met de bereiding 

van het kerstdiner. Betrek hem of haar bij uw bezigheden. Het 

geeft de persoon met dementie het gevoel dat hij of zij nuttig is 

en erbij hoort. 

Haal vele mooie 

herinneringen op aan 

vroeger en maak er 

1000 nieuwe. 

Denk daarbij aan wat 

nog kan en niet aan 

wat kon. 

 

Fijne feestdagen! 
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KERSTWENS  
 

Het is Kerstmis voor ons 

telkens als we een traan wegnemen bij verdriet, 

als we vrede sluiten en haat vergeten, 

telkens als we miserie helpen verlichten, 

als wij een woord van liefde spreken. 

 

Het is Kerstmis voor ons 

telkens als we nieuwe hoop geven, 

als we iets goeds zeggen van onze naaste, 

telkens als we een glimlach doen geboren worden, 

als we ons leven kunnen aanvaarden, en ook pijn. 

 

Het is Kerstmis voor ons 

telkens als wij een zieke bezoeken en vreugde brengen, 

als we ziek zijn in een geest van offer beleven, 

telkens als we van het beste dat we hebben meedelen 

en geven kunnen aan de mens in nood. 

 

Het is Kerstmis voor ons 

telkens als God de kans krijgt 

om in ons leven mens te zijn.  
 

Bron: https://www.beweging.net/images/BHV/docs/11-kerstmis.pdf 

 

 

https://www.beweging.net/images/BHV/docs/11-kerstmis.pdf

