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EDITORIAAL 

Beste bewoners, familieleden, medewerkers, vrijwilligers en 

sympathisanten 

Carnaval is van oorsprong bedoeld om de winter een halt toe te 

roepen. Dat is dit jaar goed gelukt, want ja hoor…de lente is er! 

Het zonnetje op onze snoet doet ons bijzonder goed. De 

paasbloemen in onze tuin staan al mooi te pronken en de 

vogeltjes vrolijken onze tuin al tsjirpend op.  

Met de komst van de lente, maakt niet alleen de natuur een 

nieuwe start. Ook ons huis staat voor een grote verandering. In 

april staan we voor het sluitstuk van ons nieuwbouwproject en 

begint ons toekomstverhaal. Begonnen aan de nieuwbouw in 

2013 en ondertussen vele hoofdstukken verder, neemt ons 

verhaal zodra een nieuwe wending. Er komen binnenkort vele 

nieuwe personages en decors bij. Het wordt wel even spannend 

om alles en iedereen te ontdekken en onze weg te vinden. Want 

verandering doet soms wat met een mens!  

De komst van nieuwe bewoners kan het wonen en leven in ons 

huis alleen maar rijker maken. Nieuwe ontmoetingen met 

leeftijdsgenoten, gezellig samenzijn in onze nieuwe cafetaria, 

frisse neus halen in onze tuin, misvieringen in onze kapel, feest 

vieren in de feestzaal,…. Dat nieuwe hoofdstuk leest als een 

trein, vinden jullie ook niet? 

Pakken jullie mee je pen op en schrijven jullie mee aan de 

toekomst van ons huis?  

Het redactieteam  
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PASTORAAL NIEUWS 
 

Pasen  is  opstaan  

 

Opstaan    

je oefent het dagelijks,  

soms vroeg, soms laat,  

soms blij en gelukkig,    

soms met tegenzin.  

 

Opstaan  

en je plaats afstaan,  

is een beetje meer mens worden  

voor een ander  

die moeilijk te been is;  

het is een beetje sterven    

aan eigenliefde en gemakzucht.  

 

Opstaan is niet langer blijven zitten,  

is op het nieuwe gericht zijn,  

is geroepen zijn op weg te gaan.  

 

Opstaan is je niet neerleggen    

bij verdrukking,    

bij wat mensen met macht eisen,  

is je niet neerleggen  

bij je eigen fouten en tekorten.  

 
Frans  Weerts 
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GEBEDSVIERINGEN 
 

VIERINGEN VAN 16 MAART TOT 15 APRIL 

 
Vrijdag 18 maart 2022 om 14u  

Gebedsviering voorgegaan door Luc Patroons 
  
 
Vrijdag 1 april 2022 om 14u  
 Gebedsviering voorgegaan door Lut Crève 
 
 
Witte Donderdag 14 april om 14u                              
 Eucharistieviering voorgegaan door E.H. Verhulst 
 
 
Goede Vrijdag 15 april 2022 om 14u  
 Kruisweg begeleid door Caroline 
 
 
 
De vieringen vinden plaats in de leefruimte Irisheem, de 
leefruimte aan de liften op de tweede verdieping. 
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ACTIVITEITENKALENDER 
 

Activiteiten Klaproosveld & Tulpenhof 

 

 

Ma 14 Mrt: 10u: Boekenclub in de Zithoek 

Di 15 Mrt:  10u: Bewegen met Linda in Tulpenhof 

Woe 16 Mrt: 14u: Knutselen met Cecile 

 in Klaproosveld 

Do 17 Mrt:  

14u: Handwerkclub  in Klaproosveld 

Vrij 18 Mrt: 10u: ‘Het Nieuws’ in de 

Zithoek 

14u: Gebedsviering in Irisheem 
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Ma 21 Mrt: 10u: Boekenclub in de Zithoek 

14u: Vaderdagreceptie in Klaproosveld 

Di 22 Mrt:  10u: Bewegen met Linda in Tulpenhof 

Woe 23 Mrt: 14u: Activiteit met Cecile in Klaproosveld 

Do 24 Mrt: 14u: Bingo in Klaproosveld 

Vrij 25 Mrt: 10u: ‘Het Nieuws’ in de Zithoek 

14u: Zangstonde in Klaproosveld 

Ma 28 Mrt: 10u: Boekenclub in de Zithoek 

Di 29 Mrt:  10u: Bewegen met Linda in Tulpenhof 

Woe 30 Mrt: 14u: Activiteit met Cecile in Klaproosveld 

Do 31 Mrt: 14u: Handwerkclub  in Klaproosveld 

 

Vrij 1 Apr:  10u: ‘Het Nieuws’ in de Zithoek 

14u: Gebedsviering in Irisheem 

Ma 4 Apr:  10u: Boekenclub in de Zithoek 
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Di 5 Apr:  10u: Bewegen met Linda in Tulpenhof 

Woe 6 Apr: 14u: Activiteit met Cecile in Klaproosveld 

Do 7 Apr:  14u: Bingo in Klaproosveld 

 

Vrij 8 Apr:  10u: ‘Het Nieuws’ in de Zithoek 

 

Ma: 11 Apr: 10u: Boekenclub in de Zithoek 

Di 12 Apr: 10u: Bewegen met Linda in Tulpenhof 

Woe 13 Apr: 14u: Activiteit met Cecile in Klaproosveld 

Do 14 Apr: 14u: Gezelschapsspel in Klaproosveld 

14u: Eucharistieviering Witte Donderdag in       

        Irisheem 

Vrij 15 Apr: 10u: ‘Het Nieuws’ in de Zithoek 

14u:  Kruisweg Goede Vrijdag in Irisheem 
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Activiteiten Rozentuin & Irisheem 

Ma 14 mrt:             10u Turnen in zithoek Rozentuin 

Di 15 mrt:                10u Turnen in zithoek Rozentuin 

Woe 16 mrt:           10u Turnen in zithoek Rozentuin 

Do 17 mrt:              10u Turnen in zithoek Rozentuin 

Vr 18 mrt:               10u Turnen in zithoek Rozentuin 

                                14u Viering in leefruimte Irisheem 

Ma 21 mrt:             10u Turnen in zithoek Rozentuin 

14u Receptie Vaderdag in leefruimte 

Rozentuin 

Di 22 mrt:                10u Turnen in zithoek Rozentuin 

Woe 23 mrt:           10u Turnen in zithoek Rozentuin 

                                10u Muziek beleven in leefruimte Irisheem 

                                14u Actua in zithoek Rozentuin 

Do 24 mrt:              10u Turnen in zithoek Rozentuin 

Vrij 25 mrt:             9u30 Zitdansen in leefruimte Irisheem 

                                10u15 Zitdansen in zithoek Rozentuin 

Ma 28 mrt:             10u Turnen in zithoek Rozentuin 

                                14u Zangstonde in leefruimte Rozentuin 

Di 29 mrt:                10u Turnen in zithoek Rozentuin 

                                10u Bakvoormiddag in leefruimte Irisheem 

Woe 30 mrt:           10u Turnen in zithoek Rozentuin 

                                10u Voorlezen in leefruimte Irisheem 

                                14u Babbeluur in zithoek Rozentuin 

Do 31 mrt:              10u Turnen in zithoek Rozentuin 
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Vrij 1 apr:                10u Turnen in zithoek Rozentuin 

                                10u Bewegingsspel in leefruimte Irisheem 

Ma 4 apr:                10u Turnen in zithoek Rozentuin 

Di 5 apr:                  14u Bingo in leefruimte Rozentuin 

Woe 6 apr:             10u Turnen in zithoek Rozentuin 

                                10u Muziek beleven in leefruimte Irisheem 

                                14u Actua in zithoek Rozentuin 

Do 7 apr:                 10u Turnen in zithoek Rozentuin 

Vrij 8 apr:                9u30 Handtherapie in leefruimte Irisheem 

10u15 Handtherapie in leefruimte 

Rozentuin 
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Activiteiten Leliedal 

 

 

Wo 16 maart  10u Crea Lente 

    14u Gezelschapsspel  

 

Do 17 maart  10u Zangstonde 

 

Vr 18 maart  10u Verhaal vaderdag 

    14u Bewegingsactiviteit met Kiné / viering 

 

Ma 21 maart  10u Zit turnen 

    14u Zangstonde  

 

Di 22 maart  10u Wortelsoep maken 

    14u Film namiddag 

 

Wo 23 maart  10u Reminiscentie 

    14u Wellness  

 

Do 24 maart  10u Verhaal 

Vr 25 maart  14u Bewegingsactiviteit met Kiné 
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Ma 28 maart  14u Zangstonde  

 

Di 29 maart  10u Appelmoes maken met Jill 

    14u Breiclub  

 

Wo 30 maart  10u Crea Lentebloemen 

14u Gezelschapsspel 

 

Do 31 maart  10u Verhaal 

 

Vr 1 april   10u Memory 

    14u Bewegingsactiviteit met Kiné / viering 

 

Ma 4 april   10u Zit turnen 

    14u Zangstonde  

 

Di 5 april   10u Paprikasoep met kruidenkaas maken 

    14u Filmnamiddag  

Wo 6 april  10u Reminiscentie activiteit 
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    14u Wellness  

 

Do 7 april   10u Verhaal 

 

Vr 8 april   10u Bingo 

14u Bewegingsactiviteit met Kiné 

 

Ma 11 april  10u Zit turnen 

    14u Zangstonde  

 

Di 12 april  10u Fruitsalade en appelmoes maken 

    14u Breiclub  

 

Wo 13 april  10u Bloemstukken maken 

    14u Wellness  

 

Do 14 april  10u Verhaal 

    14u Eucharistieviering Witte Donderdag 

 

Vr 15 april  10u Zangstonde 

14u Bewegingsactiviteit met Kiné / viering 
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VERJAARDAGEN 
 

16/03/1961 Annita Willems (p) 

22/03/1930 Maria Theugels 

22/03/1979 Bieke Janssens (p) 

28/03/1958 Jo Thys (p) 

29/03/1928 Petrus Snelders 

29/03/1985 Kurt Stroobants (p) 

03/04/1927 Marie-Louise Van Tilborg 

05/04/1940 Godelieve Wouters 

06/04/1946 Diana Verboven 

07/04/1933 Georgette Lampaert 

08/04/1960 Anne Cauwe (p) 

08/04/1988 Joyce Van Ransbeeck (p) 

09/04/1928 Gerardus Deridder 

15/04/1921 Simonne Franck 

15/04/1993 Cynthia Krols (p) 
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BEWONERSNIEUWS 
 

We verwelkomen….  

Maria Vercauteren: Maria maakte in het verleden 

reeds gebruik van ons CVK en is sinds 14 maart opnieuw 

opgenomen voor een kortverblijf op kamer 219 van de woonkern 

Rozentuin. Zij werd geboren te Kalmthout op 13 april 1930 en 

woonde tijdens haar kinderjaren in de Edisonwijk waar ze ook 

naar de lagere school ging. Later volgde ze de richting “Snit en 

naad” aan het OLV Lourdesinstituut te Ekeren.  Na deze 

opleiding werkte ze in het naaiatelier van een bekende 

kleermaker gelegen tegenover de kerk in het centrum van 

Ekeren.  In haar vrije tijd deed ze graag grote wandelingen, 

regelmatig ging ze naar Oostenrijk om lange bergtochten te 

maken. 

Wij heten Maria van harte welkom en hopen dat zij zich snel 

thuis zal voelen! 

Ruin. Hij is van 

on Johan Van Kets  
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We betreuren het afscheid van 

  

Germaine Rosseneu verblijvend op Rozentuin. Zij is van ons  

   heengegaan op 18 februari 2022. 

 

Elza Geerts verblijvend op Leliedal. Zij is van ons  

   heengegaan op 14 maart 2022. 

 

 

Wij betuigen de familie onze oprechte deelneming en wensen 

hen veel.sterkte toe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We wensen veel beterschap aan 

 
Marie José Costea, Kamer 132 van Klaproosveld,                                                 

die in het ziekenhuis verblijft. 
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PERSONEELSNIEUWS 

Nieuwe teambegeleiders 

Op 22 februari verhuisden enkele bewoners naar de nieuwe 

leefruimtes Irisheem en Tulpenhof. Stephane Hens en Jesse De 

Greve werden aangeduid als nieuwe teambegeleiders en staan 

elke dag aan het roer van hun zorgteam. Op Leliedal namen 

bewoners, familieleden en medewerkers met spijt in het hart 

afscheid van Ellen Janssens als teambegeleider. Zij gaat in ons 

huis een nieuwe uitdaging aan als coördinator van het centrum 

voor dagverzorging. Marieke Schittecat, sinds enkele maanden 

verpleegkundige in ons huis, treedt in haar voetsporen. Zij werkt 

zich momenteel in haar functie in onder begeleiding van Ellen.  

 

 
 

Walter Penders ontvangt binnenkort niet enkel nieuwe bewoners in 

het woonzorgcentrum, maar ook de bewoners van de 

assistentiewoningen. Walter staat kandidaat huurders met raad en 

daad bij vanaf het eerste contact. Met vragen over onze 

assistentiewoningen kan je dus in de eerste plaats bij hem terecht! 

 

Wij wensen hen veel succes met hun nieuwe uitdaging! 
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We nemen afscheid van…. 

Ilse Houben en wensen haar het allerbeste in de toekomst. 

Terug aan het werk 

Ingrid Bal, nachtverpleegkundige, is na enkele maanden van 

ziekte terug aan de slag. Blij je terug te zien! 

Pyjamadag 

Op vrijdag 11 maart was het pyjamadag, een initiatief van 

Bednet. Vele medewerkers lieten de kans niet liggen om in hun 

allermooiste bedkostuum te komen. De foto’s willen we jullie niet 

onthouden .  

Van harte beterschap 

We denken aan onze langdurig zieke 

collega’s Conny, Jo, Elisa, Karine, Inge 

en Magdalena en wensen hen heel veel 

beterschap toe! 
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TERUGBLIK 

Feest op Klaproosveld: Marcel De Moor 101 jaar! 

Op dinsdag 08/03/2022 hebben wij in de namiddag feest gevierd 

voor de 101ste verjaardag van Marcel de Moor. De leefruimte en 

de kamer van Marcel werden versierd met gouden accenten en 

natuurlijk werden de nodige versnaperingen en dorstlessers 

voorzien. Alle bewoners van Klaproosveld en Tulpenof waren 

uitgenodigd. Ook kennissen van Rozentuin en Irisheem schoven 

aan bij de feesttafel. Maria Verbist, goede vriendin van Marcel, 

was ook van de partij. Iedereen zat vol spanning te wachten tot 

Marcel toekwam in gezelschap van zijn familie. We hebben met 

zijn allen lang zal hij leven gezongen. Marcel was aangenaam 

verrast door de opkomst van zoveel mensen. 

  

Iedereen genoot uitvoerig van de hapjes en drankjes. Na een 

poosje werd de taart aangesneden voor Marcel en kregen alle 

aanwezigen een lekker stuk taart. Marcel mocht vele felicitaties 

en bedankingen in ontvangst nemen voor de aangename 
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namiddag en de lekkere traktatie. Het deed iedereen deugd wat 

te kunnen bijpraten. Er werd muziek uit Marcel zijn jonge jaren 

gespeeld en ook meezingers die door menige bewoners werden 

meegezongen.  Marcel zelf heeft er duidelijk van genoten, maar 

was op het einde van de middag ook wel uitgeput. Betty en Paul 

waren ook zeer enthousiast over het verloop van de middag.  

 

Na afloop kreeg Marcel hoog bezoek van de 

districtsburgemeester Koen Palinckx. Bloemen en felicitaties 

konden niet ontbreken. Voor de familie is elk jaartje erbij een 

goede reden voor een groot feest met alles erop en eraan. Op 

naar 102! 

Carnaval 

De carnavalstoet in Ekeren werd opnieuw afgelast, maar dat 

heeft ons niet tegengehouden. We zongen uit volle borst en 

medewerkers waren kleurrijk uitgedost! 
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PRIKBORD 
 

Prijzen kapsalon 

Zoals reeds aangekondigd per brief zullen de prijzen van een 

kappersbezoek stijgen. Door een prijsstijging van de 

haarproducten zijn onze kapsters Marina en Chelsey 

genoodzaakt om hun tarieven als volgt aan te passen vanaf 

1/04/2022. Zij danken u voor uw begrip! 

 

Nieuwe bewoners 

 

Ook al is er de laatste weken heel hard gewerkt door de 

verschillende aannemers, we merken toch nog te veel punten op 

die niet naar onze wens zijn afgewerkt.  We hebben daarom tot 

onze spijt moeten beslissen de start van de opnames van de 

nieuwe bewoners van het 

woonzorgcentrum en van de 

assistentiewoningen een week 

naar achter te schuiven.  De 

dag na paasmaandag, op 

dinsdag 19 april zullen we 

officieel de eerste nieuwe 

bewoners welkom heten.  
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Bezoek nieuw gebouw 

Zijn jullie ook zo benieuwd naar het nieuwe gebouw? Op 1 april 

(geen aprilgrap ) mogen we de nieuwe ruimtes betreden en 

kunnen we volop starten met de schoonmaak en met de 

plaatsing van het meubilair. We willen bewoners, familie, 

medewerkers en vrijwilligers de mogelijkheid bieden om een 

bezoek te brengen aan het nieuwe gebouw vooraleer de nieuwe 

bewoners en huurders hun intrek nemen. We stellen daarom 

graag onze nieuwe deuren open voor medewerkers, familieleden 

en vrijwilligers op zaterdag 9 april,  maandag 11 april en dinsdag 

12 april tussen 13.30 uur en 16 uur.  Familieleden kunnen 

uiteraard vergezeld worden door een bewoner tijdens hun 

bezoek. Onze medewerkers zullen daarnaast bij alle overige 

bewoners informeren wie graag een bezoekje brengt aan het 

nieuwe gebouw en hen begeleiden tijdens de wandeling. 

 

We voorzien een route doorheen de nieuwe ruimtes aan de hand 

van een plannetje en een wegbeschrijving.  Bezoekers kunnen 

op deze wijze vrij door de verschillende delen van het gebouw 

wandelen. Een bezoek kan starten op eender welk tijdstip vanaf 

13.30 uur.  Bezoekers houden er wel best rekening mee dat er 

hier en daar mogelijks nog gewerkt kan worden en er ook nog 

geen of weinig meubilair geplaatst zal zijn.  Men kan een kijkje 

gaan nemen in enkele assistentiewoningen, in het centrum voor 

dagverzorging, in de nieuwe bewonerskamers, de badkamers en 

andere lokalen op de eerste en tweede verdieping van het 

woonzorgcentrum, de nieuwe cafetaria en de parking.  De liften 

zullen reeds in gebruik zijn. 
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WIE HEEFT DAT UITGEVONDEN? 
 

Heel wat belangrijke uitvindingen uit de geschiedenis zijn op en 

top Belgisch! Uitvindingen waar we zelfs nooit van dachten dat 

landgenoten hiermee de eer zouden opstrijken. In elk 

VincentiusNieuws maken we een korte voorstelling van een 

Belgische uitvinding. 

 

De saxofoon werd vanaf 1840 ontwikkeld door de Dinantse 

bouwer van muziekinstrumenten Adolphe Sax (1814-1894), naar 

wie het instrument ook is vernoemd en die er op 28 juni 1846 in 

Frankrijk een patent op verwierf. 

Sax wilde een instrument maken dat de souplesse van de 

strijkers had maar ook de dynamische mogelijkheden van het 

koper (luid) en de klankmogelijkheden van het hout. 

De saxofoon werd uitgevonden als klassiek instrument en kent 

zijn eigen ontwikkeling binnen de klassieke muziek. Alhoewel de 

saxofoon als regulier orkestinstrument nooit doordrong tot het 

traditionele symfonieorkest, heeft het als solo-instrument en in de 

kamermuziek een belangrijke rol gespeeld.  

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Muziekinstrument
https://nl.wikipedia.org/wiki/Adolphe_Sax
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Octrooi
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kamermuziek


  

24 

OP DE WERF 
 

Het zonnetje van de voorbije dagen doet ons al verlangen naar 

een gezellige wandeling in onze tuin of een lekker fris pintje op 

het terras van onze nieuwe cafetaria. Helaas is dat voorlopig nog 

toekomstmuziek, maar de werkmannen zetten nog even alles op 

alles nu de opleverdatum in het vizier komt.  
 

 

Zoals je eerder kon lezen werd de opleverdatum met een week 

uitgesteld naar 8 april 2022. Op 1 april mogen we toch al 

beginnen poetsen en inrichten. Het zal voor ons een drukke 

paasvakantie worden om alles klaar te 

krijgen tegen de komst van onze nieuwe 

bewoners op 19 april. We stropen met zen 

allen onze mouwen op en gaan ervoor. We 

can do it! 
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Tijdens onze laatste rondgang op de werf waren we getuige van 

de verdere afwerking van de flats en de kamers in het WZC. Ook 

de voorgevel kreeg een mooi uithangbord. 

 

Ook achter de schermen timmeren we verder aan onze 

organisatie, interne werking en personeelsbezetting vanaf april 

2022. Ook wij zullen blij zijn al onze voorbereidingen en 

inspanningen werkelijkheid te zien worden. Tellen we samen af 

naar 19 april?  

Tot binnenkort in de nieuwbouw! 
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PAASTRADITIES 

Als we Pasen zeggen, denken we spontaan aan chocolade 

eieren, de paashaas en nog veel meer tradities. Elke familie 

houdt er vaak zo zijn eigen tradities op na die van generatie op 

generatie worden doorgegeven. Maar waar komen die tradities 

zoal vandaan en hoe vieren ze Pasen in de rest van de wereld? 

De Paashaas 

De paashaas is een relatief moderne 

traditie. Hij werd voor het eerst genoemd in 

Duitsland aan het einde van de 17e eeuw 

door de medische professor Georg 

Franck. De paashaas werd pas populair in 

de 19e eeuw met de opkomst van de 

chocolade-industrie, die de haas als 

symbool voor Pasen gebruikte en begon 

met het produceren van chocoladepaashazen. De haas werd 

altijd al gezien als symbool voor vruchtbaarheid en past bij de 

betekenis van Pasen als feest van het (nieuwe) leven. 

Vandaag de dag is de paashaas een populair fabeltje, dat leeft 

in de gedachten van kinderen en de paasgebruiken tot een 

mooie traditie samenvoegt. 

Het gekleurde paasei 

Grappige geverfde en versierde 

eieren horen in België bij Pasen. 

In veel religies is het ei een teken 

van het nieuwe leven en de 

opstanding. Daarom past het 

perfect bij de betekenis van 

Pasen. 
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Historisch gezien werden er in de 40-daagse vastentijd tussen 

Aswoensdag en Pasen geen vlees en eieren gegeten. Om ervoor 

te zorgen dat de eieren die in die periode gelegd werden, langer 

houdbaar bleven, werden ze hard gekookt. De paaseieren, die in 

de week vóór Pasen werden gelegd, werden aanzien als 

bijzonder heilig en geluksbrengers. Om te weten hoe oud de 

gekookte eieren waren, werden ze in verschillende kleuren 

geschilderd. 

Vliegende kerkklokken 

Vóór de paasdag worden de 

kerkklokken in Nederland, België 

en Frankrijk niet geluid en blijven 

deze stil. Het verhaal wil dat de 

kerkklokken wegvliegen naar 

Rome om dan met Pasen terug te 

komen. Ze brengen dan ook 

gekleurde Paaseieren en chocolaatjes in de vorm van 

paaseieren of paashazen mee. 

De dagen waarop de klokken wegvliegen naar Rome zijn 

afhankelijk van het land. In Vlaanderen en in Nederland vliegen 

de klokken op Stille Zaterdag weg. In Wallonië en in Frankrijk 

vliegen de klokken op witte donderdag al naar Rome. 

Vele landen houden er ook nog andere dan onze tradities op na. 

Boterlammetje 

In Polen eten katholieken geen 

chocoladen paaseieren maar 

boterlammetjes. Vroeger werden die 

zelf met de hand gemaakt, maar 

vandaag worden ze ook gewoon 

verkocht in de supermarkt. 
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Misdaadverhalen 

Een Noors feest zou geen Noors feest zijn als het niet iets te 

maken had met detective- en misdaadverhalen. Tijdens de 

paasperiode zenden de televisiezenders er massaal detective- 

en misdaadseries uit, geven uitgeverijen hun nieuwe 

misdaadboeken uit en publiceren tijdschriften speciale, korte 

misdaadverhalen. 

Paasvuurwerk 

In Florence (Italië) wordt Pasen op een heel eigen manier 

gevierd. De (heidense) traditie wil dat boeren een goede oogst 

verzekerd krijgen en zakenmannen een goed zakenjaar door de 

geesten af te schrikken met lawaai.  En wat maakt meer lawaai 

dan vuurwerk? Dus wordt op Pasen een karretje met vuurwerk 

aangestoken. Het karretje dat daarvoor gebruikt wordt, zou al 

meer dan 500 jaar oud zijn. 

Eiergevechten 

In landen als India, Nederland, Roemenië, Bulgarije, Griekenland 

en Afghanistan worden op Pasen eiergevechten georganiseerd. 

De spelers proberen met een hardgekookt ei het ei van hun 

tegenstanders kapot te gooien, terwijl dat van hen heel moet 

blijven. Dit spel wordt ook wel eiergooien genoemd. 

 

 

 

 



  

29 

WAT GEBEURDE ER OP 16 MAART 

 

Telkens bij het verschijnen van het VincentiusNieuws, op de 16de 

dag van de maand, blikken we even terug naar bijzondere 

gebeurtenissen van die dag in de geschiedenis. 

 

1937 – Acteurs Willy 

Walden en Piet Muijselaar treden 

voor het eerst op als de 

dames Snip en Snap. 

1946 - De IJzertoren wordt bij 

een dynamiet-aanslag verwoest. 

 

 

Beroemde jarigen op 16 maart: 

1926 - Jerry Lewis, Amerikaans acteur, regisseur en komiek 

(overleden 2017) 

1933 - Jos Chabert, Belgisch 

politicus (overleden 2014) 

1951 - Marijn Devalck, Vlaams 

acteur en zanger 

 

 

 

 

Overleden op 16 maart: 

1881 - Modest Moesorgski (42), Russisch componist 

1940 - Selma Lagerlöf (81), Zweeds schrijfster van het 

kinderboek Nils Holgerssons wonderbare reis. 

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/1937
https://nl.wikipedia.org/wiki/Willy_Walden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Willy_Walden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Piet_Muijselaar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Snip_en_Snap
https://nl.wikipedia.org/wiki/1946
https://nl.wikipedia.org/wiki/IJzertoren
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aanslag_op_de_Ijzertoren
https://nl.wikipedia.org/wiki/1926
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jerry_Lewis
https://nl.wikipedia.org/wiki/2017
https://nl.wikipedia.org/wiki/1933
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jos_Chabert
https://nl.wikipedia.org/wiki/2014
https://nl.wikipedia.org/wiki/1951
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marijn_Devalck
https://nl.wikipedia.org/wiki/1881
https://nl.wikipedia.org/wiki/Modest_Moesorgski
https://nl.wikipedia.org/wiki/1940
https://nl.wikipedia.org/wiki/Selma_Lagerl%C3%B6f
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nils_Holgersson
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VINCENTIUS NIEUWS 2.0 

 

Het Vincentius nieuws zal volgende maand in een nieuw jasje 

gestoken worden. De activiteitenkalenders per woonkern zullen 

plaats maken voor nieuws en verhalen uit de woonkernen. Zo 

treden verhalen van bewoners, activiteiten en speciale 

gelegenheden meer op de voorgrond en komt elke woonkern 

maandelijks aan bod. Een overzicht van de gezamenlijke 

activiteiten in ons huis zullen we wel nog publiceren. De 

gedetailleerde activiteitenkalender per woonkern kan je vanaf 

volgende maand op de afdeling zelf raadplegen. Daarnaast 

zullen we de look & feel van ons nieuwsblad een beetje 

opfrissen.  

 

Mooie foto’s maken een mooi nieuwsblad. Leuke familiefoto’s 

met bewoners zijn steeds welkom. Mooie teksten of gedichten 

mogen ons ook altijd bereiken. Suggesties en tips om ons 

nieuwsblad te verbeteren nemen wij graag ter harte. 

 

Mailen kan naar: 

info@vincentiusekeren.be 

 

Tot volgende maand! 

 

 


