
 

 

Met leuke artikels, interessante informatie, foto’s en veel meer ... 
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B este bewoners, 
 
Het doet me plezier om u (opnieuw) als lezer van de huiskrant te 
mogen verwelkomen. Hopelijk kan u deze krant lezen, genietend 
van de laatste zomerdagen, het laatste zomerzonnetje…  
 
Weldra komt de herfst er echter weer aan en zullen de regenwol-
ken hun plaats aan de hemel heroveren (al hebben we deze ook 
afgelopen zomer al moeten dulden). Het blijft ’s morgens wat lan-
ger donker; de dagen korten. We kunnen minder op het terras 
gaan zitten en een parasol is niet altijd meer nodig. Het gekwetter 
van vogels die te vroeg opstaan wordt vervangen door het getier 
van studenten die te laat gaan slapen. Terwijl de koude onze stre-
ken verovert is er ook meer tijd om even stil te staan bij de voorbije 
periode. Alhoewel… te lang stilstaan bij wat voorbij is, is ook niet 
altijd goed. Je zou er maar weemoedig van kunnen worden. Voor-
uitkijken ! Dat gaan we doen! Wat gaan we er dit najaar van ma-
ken ? Welke doelen stellen we ons allemaal ?  
 
 
Vanuit de animatiedienst organiseren wij dit najaar weer heel wat 
grote en kleine activiteiten zodat de ontspanning, het feesten en 
het samenzijn gewoon kunnen verder gaan. Ook kijken we uit naar 
de feestelijkheden rond het 20-jarig bestaan van het Dagverzor-
gingscentrum begin december. Als u een meer individuele vorm 
van ontspanning zoekt, kan u de verschillende verhalen en gedich-
ten in deze huiskrant ook eens bestuderen. Ze zijn door bewoners 
en vrijwilligers bijeen gebracht om u te plezieren. Of laat vrijwilliger 
Anja eens langskomen die u wat leesboeken bezorgt.  
 
       Veel leesplezier ! 
             ‘De redactie’ 
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Verjaardagen september 
 

 

 

 
 
01.09 wordt de heer Muësen 91 jaar  K 402 
01.09 wordt mevrouw Camilovic 66 jaar  C 302 
01.09 wordt de heer Gykiere 88 jaar  K 327 
02.09 wordt de heer De Laet 72 jaar  K 112 
05.09 wordt de heer Ribbens 78 jaar  C 103 
07.09 wordt mevrouw Brouns 98 jaar  K 202 
09.09 wordt de heer Myvis 93 jaar  K 420  
10.09 wordt mevrouw Vloors 98 jaar  K 228 
11.09 wordt de heer Decoene 74 jaar  K 429 
12.09 wordt mevrouw Jacobs Magdalena 92 jaar K 418 
12.09 wordt mevrouw Tricnon 52 jaar  K 223 
12.09 wordt mevrouw Gené 89 jaar  K 142 
15.09 wordt de heer Segers 93 jaar  B 101 
17.09 wordt mevrouw Van der Goten 77 jaar  DVC 
19.09 wordt mevrouw Stubbe 94 jaar  B 103  
25.09 wordt mevrouw Muyshondt 77 jaar  K 012 
25.09 wordt mevrouw Van Gils 96 jaar  K 001 
25.09 wordt mevrouw Van Wiele 83 jaar  B 003 
28.09 wordt mevrouw Geysen 89 jaar  K 324 
29.09 wordt mevr. Kevelaers 90 jaar  C 201 
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 Verjaardagen oktober 
 

 

 

 
 
01.10 wordt mevrouw Broeckx Maria 90 jaar   K 204 
01.10 wordt de heer Hoefkens 86 jaar     K 246 
02.10 wordt de heer De Bie 96 jaar      K 142 
03.10 wordt mevrouw Theunis 80 jaar     K 345 
04.10 wordt mevrouw Goossens 92 jaar    K 340 
04.10 wordt mevrouw Velghe 95 jaar     K 221 
05.10 wordt mevrouw Bogaerts 88 jaar     K 007 
05.10 wordt de heer Fordel 77 jaar      K 306 
10.10 wordt mevrouw Aerts 93 jaar      K 106 
11.10 wordt mevrouw Van Driessche 90 jaar   K 428 
17.10 wordt de heer De Meester 94 jaar    K 003 
19.10 wordt de heer Lenart 88 jaar      B 003 
20.10 wordt de heer Goossens 88 jaar     C 301 
22.10 wordt mevrouw Thys 90 jaar      K 016 
22.10 wordt de heer Poupaert 74 jaar     K 328 
23.10 wordt mevrouw Maes 86 jaar      K 220 
24.10 wordt de heer Christiaens 88 jaar    K 126 
26.10 wordt dhr. Van De Putte Marcel 86 jaar   K 120 
28.10 wordt mevrouw Bruwiere 93 jaar     K 344 
30.10 wordt mevrouw Dauwe 70 jaar     DVC 
31.10 wordt de heer Stoop 61 jaar      K 407 
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 Verjaardagen november 
 

 
 
 
01.11 wordt mevrouw De Vogel 94 jaar     K 203 
07.11 wordt mevrouw De Clerck 87 jaar    K 317 
07.11 wordt mevrouw Simonart 80 jaar     K 311 
11.11 wordt mevrouw De Bock 97 jaar     K 105 
12.11 wordt de heer Heyvaert 90 jaar     K 113 
13.11 wordt mevrouw Despierre 89 jaar    K 208 
14.11 wordt de heer Demeulemeester 93 jaar   K 226 
17.11 wordt mevrouw D’Hondt 93 jaar     K 414 
18.11 wordt mevrouw Buysaert 90 jaar     DVC 
19.11 wordt mevrouw Parmentier-Gramet 92 jaar  DVC 
23.11 wordt de heer Leysen 94 jaar      K 415 
25.11 wordt mevrouw De Smaele 85 jaar    C 001 
25.11 wordt mevrouw Van Beveren 84 jaar    C 301 
27.11 wordt mevrouw Hulselmans 91 jaar    K 413 
27.11 wordt mevrouw Pinxteren 96 jaar    K 205 
27.11 wordt mevrouw Van Broekhoven 74 jaar   K 004 
29.11 wordt mevrouw Boeykens 90 jaar    K 236 
30.11 wordt mevrouw Mahieu 95 jaar     K 333 
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Activiteitenkalender september 

Vrijdag 01/09 14u00 Handwerk - dagzaal 4de  

Zondag 03/09 10u30 
Eucharistieviering in de kapel  
22e zondag door het jaar 

Maandag 04/09 14u00 
Smulnamiddag ZA4 & ZA5 in de feestzaal 
Verrassing van de chef 

  14u30 CONTACTKOOR in de kapel 

Dinsdag 05/09 13u30 PARKWANDELING 

  14u30 Zangstonde ZA4&ZA5 dagzaal 2e achterbouw  

Woensdag 06/09 10u00 ZWEMMEN (€ 8) 

  10u30 Gebedsviering in de kapel  

Donderdag 07/09 14u00 Smulnamiddag ZA2: Verrassing van de chef 

Vrijdag 08/09 10u00 OCHTENDWANDELING  

  14u00 Handwerk - dagzaal 4de  

  14u30 Borrel voor de jarigen ZA1, ZA2, ZA3 

Zondag 10/09 10u30 
Eucharistieviering in de kapel  
23e zondag door het jaar 

Maandag 11/09 14u00 
OPERAFILM OP GROOT SCHERM  
Orphée aux Enfers - Offenbach - feestzaal  

Dinsdag 12/09 14u00 BINGO in de feestzaal  

Woensdag 13/09 10u00 ZWEMMEN (€ 8) 

  10u30 Gebedsdienst in de kapel  

  14u30 Borrel voor de jarigen ZA4 & ZA5 

Donderdag 14/09 13u30 UITSTAP NAAR DE ZOO (€ 18,5) 

Vrijdag 15/09 14u00 Handwerk - dagzaal 4de 

Zondag 17/09 10u30 
Eucharistieviering in de kapel  
24e zondag door het jaar 
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Maandag 18/09 14u30 CONTACTKOOR IN DE KAPEL 

Dinsdag 19/09 13u30 SHOPPINGUITSTAP NAAR DE MEIR 

Woensdag 20/09 10u00 ZWEMMEN (€ 8) 

  10u30 Gebedsdienst in de kapel  

  14u30 
FILM OP GROOT SCHERM in de feestzaal  
Moulin Rouge met José Ferrer, Zsa Zsa Gabor... 

Donderdag 21/09 12u00 MOSSELEN in de feestzaal  

Vrijdag 22/09 10u00 OCHTENDWANDELING  

  14u00 Handwerk - dagzaal 4de  

  14u00 Smulnamiddag ZA3: Verrassing van de chef 

Zondag 24/09 10u30 
Eucharistieviering in de kapel  
25e zondag door het jaar 

Maandag 25/09 14u00 
Operafilm Carmen (Bizet)  
op infokanaal 90 en in de dagzalen 

Dinsdag 26/09 13u30 BEZOEK AAN DE KATHEDRAAL 

Woensdag 27/09 10u30 Gebedsdienst in de kapel  

  14u00 Smulnamiddag ZA1: Verrassing van de chef 

  15u00 Gebruikersraad WZC in de feestzaal 

Donderdag 28/09 14u30 
REISVERHALEN IN DE FEESTZAAL  
‘Met de rugzak door Litouwen’ door Chris 

Vrijdag 29/09 14u00 Handwerk dagzaal 4de  

 

Bewoners assistentiewoningen: 
 kunnen deelnemen aan activiteiten met een 

 betalen € 8 bijdrage voor een middagmaal
 betalen € 7 bijdrage voor een avondmaal 

Bij deze huiskrant vindt u een inschrijvingsformulier voor de uitstappen. Als u 

graag mee gaat moet u dit aan de animatie-ergodienst bezorgen.  

Inschrijving is niet definitief ! 
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Activiteitenkalender oktober 

Zondag 01/10 10u30 
Eucharistieviering in de kapel  
26e zondag door het jaar 

Maandag 02/10 14u30 CONTACTKOOR IN DE KAPEL 

Dinsdag 03/10 13u00 
HOUDEN VAN … GRIFFELROCK (€ 16) 
Optreden in het Sportpaleis 

Woensdag 04/10 10u00 ZWEMMEN (€ 8) 

  10u30 Sint Franciscus - Gebedsdienst in de kapel  

  14u30 
MODESHOW MYRIAM IN DE FEESTZAAL  
Met mogelijkheid om kledij aan te kopen  

Donderdag 05/10 14u30 
EARTH - DE REIS VAN JE LEVEN  
Natuurfilm op groot scherm in de feestzaal 

Vrijdag 06/10 10u00 OCHTENDWANDELING 

  14u00 Handwerk - dagzaal 4de  

Zondag 08/10 10u30 
Eucharistieviering in de kapel  
27e zondag door het jaar 

Maandag 09/10 14u30 
CONCERT OP GROOT SCHERM   
LIVE VANUIT SINT PAULUS - feestzaal 

Dinsdag 10/10 13u30 MADONNAWANDELING 

Woensdag 11/10 10u00 ZWEMMEN (€ 8) 

  10u30 Gebedsdienst in de kapel  

  14u00 GEZELSCHAPSSPELLEN - FEESTZAAL  

Donderdag 12/10 12u00 MOSSELEN in de feestzaal  

Vrijdag 13/10 14u00 Handwerk dagzaal 4de  

  14u00 
Film op infokanaal 90 en in de dagzalen 
Oliver Twist 

Zondag 15/10 10u30 
Eucharistieviering in de kapel  
28e zondag door het jaar 

Maandag 16/10 14u30 CONTACTKOOR IN DE KAPEL 

Dinsdag 17/10 14u00 
Smulnamiddag ZA4 & ZA5 in de feestzaal: 
Tricolore van Bavarois 

  14u30 Borrel voor de jarigen ZA1 & ZA2 

Woensdag 18/10 10u00 ZWEMMEN (€ 8) 

  18u00 HERFSTBAL in de feestzaal  
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Donderdag 19/10 14u30 STADSRONDRIT TOURISTTRAM  (€ 6) 

Vrijdag 20/10 10u00 OCHTENDWANDELING 

  14u00 Handwerk - dagzaal 4de  

  14u00 Smulnamiddag ZA3: Tricolore van Bavarois 

Zondag 22/10 10u30 
Eucharistieviering in de kapel  
29e zondag door het jaar 

Maandag 23/10 14u00 Smulnamiddag ZA1 & ZA2: Tricolore van Bavarois 

  14u30 Zangstonde ZA4&ZA5 dagzaal 2de achterbouw  

Dinsdag 24/10 14u30 Borrel voor de jarigen van ZA4 & ZA5 

  17u00 AVONDMAAL IN DE FEESTZAAL: KIBBELING 

Woensdag 25/10 10u30 Gebedsdienst in de kapel  

  14u30 
FILM OP GROOT SCHERM 
Et dieu créa la femme met Brigitte Bardot 

Donderdag 26/10 13u30 UITSTAP VLEESHUIS 

Vrijdag 27/10 14u00 Handwerk - dagzaal 4de  

Zondag 29/10 10u30 
Eucharistieviering in de kapel  
30e zondag door het jaar 

Maandag 30/10 14u30 CONTACTKOOR IN DE KAPEL 

Dinsdag 31/10 13u30 PARKWANDELING 

 

Bewoners assistentiewoningen: 
 kunnen deelnemen aan activiteiten met een 

 betalen € 8 bijdrage voor  een middagmaal
 betalen € 7 bijdrage voor een avondmaal 

Bij deze huiskrant vindt u een inschrijvingsformulier voor de uitstappen. Als u 

graag mee gaat moet u dit aan de animatie-ergodienst bezorgen.  

Inschrijving is niet definitief ! 



 

 

Activiteitenkalender november 

Woensdag 01/11 10u30 Allerheiligen - gebedsdienst in de kapel  

Donderdag 02/11 14u00 
Earth - de reis van je leven 
Natuurfilm op infokanaal 90 & dagzalen 

Woensdag 03/11 10u00 OCHTENDWANDELING 

  14u00 Handwerk - dagzaal 4de  

Zondag 05/11 10u30 
Eucharistieviering in de kapel  
31e zondag door het jaar 

Maandag 06/11 14u30 Borrel voor de jarigen van ZA4 & ZA5 

  14u30 CONTACTKOOR 

Dinsdag 07/11 14u30 
Herdenkingsviering voor de overleden bewoners 
feestzaal  

Woensdag 08/11 10u00 ZWEMMEN (€ 8) 

  13u30 STADSWANDELING   

Donderdag 09/11 17u00 BREUGELAVOND - feestzaal  

Vrijdag 10/11 14u00 Handwerk - dagzaal 4de  

  14u00 Smulnamiddag ZA1 & ZA2 Apfelstrüdel mit Eis 

Zondag 12/11 10u30 
Eucharistieviering in de kapel  
32e zondag door het jaar 

Themaweek: The Sweet Seventies  

Maandag 13/11 14u30 KWIS OVER DE JAREN ‘70 - feestzaal  

Dinsdag 14/11 14u30 SEVENTIES-PLAYBACKSHOW - feestzaal 

Woensdag 15/11 10u00 ZWEMMEN (€ 8) 

  10u30 Gebedsdienst in de kapel  

  14u30 
SEVENTIESFILM OP GROOT SCHERM  
KRAMER VS KRAMER 

Donderdag 16/11 12u00 SEVENTIES-MIDDAGMAAL - feestzaal  

  14u00 Feuilletons uit de jaren 70 op infokanaal 90 

Vrijdag 17/11 10u00 OCHTENDWANDELNG 

  14u00 
‘THANK GOD IT’S FRIDAY - DISCO FEVER’ 
Seventies dansnamiddag in de feestzaal  
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Zondag 19/11 10u30 
Eucharistieviering in de kapel  
33e zondag door het jaar 

Maandag 20/11 14u30 CONTACTKOOR IN DE KAPEL 

Dinsdag 21/11 13u30 SHOPPINGUITSTAP WIJNEGEM (€ 10) 

  14u30 Borrel voor de jarigen ZA1, ZA2 & ZA3 

Woensdag 22/11 10u00 ZWEMMEN (€ 8) 

  10u30 Gebedsdienst in de kapel  

  14u00 GEZELSCHAPSSPELLEN IN FEESTZAAL  

Donderdag 23/11 12u00 MOSSELEN IN DE FEESTZAAL  

Vrijdag 24/11 14u00 Handwerk - dagzaal 4de  

  14u00 Smulnamiddag ZA3:  Apfelstrüdel mit Eis 

Zondag 26/11 10u30 
Eucharistieviering in de kapel  
Christus Koning 

Maandag 27/11 14u00 
Smulnamiddag ZA4 & ZA5 in de feestzaal:  
Apfelstrüdel mit Eis 

Dinsdag 28/11 14u30 
MUZIEKFILM OP GROOT SCHERM 
CATS - FEESTZAAL  

Woensdag 29/11 13u30 BEZOEK PLANTIJN MORETUSMUSEUM 

Donderdag 30/11 14u00 
Neil Diamond - Hot August Night in New York City 
Muziek op infokanaal 90 & dagzalen 

 

Vrijdag 01/12 10u00 VRIJWILLIGERSVERGADERING  

  14U00 
RECEPTIE VOOR HET 20-JARIG BESTAAN 
VAN HET DAGVERZORGINGSCENTRUM 

Bewoners assistentiewoningen: 
 kunnen deelnemen aan activiteiten met een 

 betalen € 8 bijdrage voor een middagmaal
 betalen € 7 bijdrage voor een avondmaal 

Bij deze huiskrant vindt u een inschrijvingsformulier voor de uitstappen. Als u 

graag mee gaat moet u dit aan de animatie-ergodienst bezorgen.  

Inschrijving is niet definitief ! 

15 



 

 Gedicht: De oude man 
  
souplesse ontglipt de gewrichten 
stappen wordt bedachtzamer 
elk gebaar is meer tijd gegund 
  
En de liefde? 
die ligt ingekuild 
lijk een achtergelaten winterpeen 
in rulle aarde 
  
de werkelijkheid krijgt andere accenten 
verlangens doven uit 
niet uit laksheid 
maar uit vermoeidheid 
of voldaanheid 
ach, hij heeft het allemaal al eens  
gezien, gehoord, gesmaakt, beleefd 
  
of niet?  
  
knaagt het in het hoofd soms 
van heimwee naar het onvervulde? 
  
En de liefde? 
die zit op de bedrand  
in gedaante van dokter of verpleegster 
de taal der liefde 
is een vreemde taal geworden 
die hij onmachtig is 
  
dagen rijgen zich aaneen 
vanachter vensterglas 
de straat wordt oorlogsgebied 
waar elke losse steen de status van  
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 belegeraar krijgt 
de leiband van het hondje 
lijkt de teugel van een paard 
zijn stramheid is spelbreker  
bij het wandelen in dezelfde maat 
  
En de liefde? 
die speelt zich af  
op het televisiescherm 
waarvoor hij uren kampeert 
zijn passies zijn in winterslaap 
  
hij woont in zijn huid 
lijk in een te groot geworden huis 
het penseel der liefde 
rust op zijn kruis 
terwijl de vrucht des doods 
groeit in de buik 
  
hij is zijn harde kanten kwijt 
vaak schiet hem het gemoed vol 
dan rolt een traan uit de versleten ogen 
hij is dankbaar dat de mot  
nog niet zijn hersenen heeft aangetast 
dat hij kan spreken 
en wandelen door de veilige gangen van het home 
  
 
En de liefde?  
de passie?  
het verlangen? 
Die zijn ook uitgezaaid 
door heel zijn oude lijf 
en niet klein te krijgen 
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 nog een zeldzame keer  
bevlekt de daad 
het witte laken 
waarvoor hij zich  
de volgende dag  
verontschuldigt 
  
En de liefde? 
die vindt hij in een teder gebaar 
van wie hem verzorgt 
en in een achterkleinkind 
dat opi’s gerimpelde hand  
in zijn mollige knuistje neemt 
  
over de herinnering  
aan zijn meest zwoele nachten 
is stof van jaren neergedaald 
een zucht van berusting  
laat zelfs geen pluisje opwaaien 
  
‘Nu is het kleine paardje moe’ 
de woorden van  Vaslav Nijinski   
dansen door zijn hoofd 
met vertraagde pas stapt hij 
op de snelweg naar het Licht  
  
En de Liefde…? 
 
Chris Rachel Spatz 
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 Een woordje van onze kinesisten 
 
De Tour de France zit er weer op en ook onze versie van de Tour 
was een groot succes ! Een maand lang fietsten onze bewoners 
zich naar de eindstreep. Met alle oefeningen in de kinezaal kon 
men punten verzamelen. Wie op het einde het meeste punten had, 
viel in de prijzen. Zo kwamen we op volgende terechte winnaars 
die op vrijdag 28/07/2017 werden uitgenodigd voor een bruisende 
winnaarsreceptie. 

De gele trui voor de leider in het algeme-
ne klassement werd dit jaar uitgereikt aan 
mevrouw Pauwels. Zij liet de andere deel-
nemers achter zich en ging met de eind-
overwinning aan de haal. De andere trui-
en werden respectievelijk binnengehaald 
door dhr. Hesbain (lapjestrui - beste all-
rounder), mevr. Geldoff (rood - beste aan-
valler), dhr. Van Gestel (bollen 
- bergtrui), mevr. Leunckens 
(groene puntentrui) en mevr. 
Vervliet (wit - beste jongere). 
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 Hopelijk kunnen we u volgend jaar ook verwachten op de Tour de 
France 2018 van ons huis. Om hier alvast naar toe te trainen heb-
ben we voor u al enkele oefeningen samengesteld. 
 

Squat: zet je voeten op schouderbreedte, breng je armen naar 
voor, zak nu door je knieën, zorg ervoor dat je knieën niet 
voor je tenen komen. X15 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vanuit zithouding (A): Strek vanuit zit 
je been, hou dit 10 seconden aan. Om 
dit moeilijker te maken kan je altijd nog 
een extra gewichtje aan je voeten han-
gen. X15 
 

 
Vanuit zithouding (B): Vanuit zit je knie heffen, hou dit 10 se-

conden aan. Om het moeilijker te maken 
kan je altijd je twee knieën samen hef-
fen, let er dan wel goed op dat je je buik-
spieren goed aanspant. Anders is dit niet 
goed voor je rug. X15 

 
Veel succes! 
 
Sportieve groetjes 
 
Charlotte – Arno – Geert 
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 Het Diamanten Priesterjubileum van E.H. Eilers 
 
Zondag 27 augustus stroomde de feest-

zaal van ons huis vol bewoners en bezoe-

kers. De feestzaal was op deze dag ge-

transformeerd tot kapel. Mensen die be-

kend zijn met onze werking weten dat dit 

enkel gebeurt op hoogdagen van het Ker-

kelijk Jaar waarbij veel volk verwacht 

wordt. En dat was ook die 27ste augustus 

zo. Er werd veel volk verwacht want ‘onze 

pastoor viert zijn Diamanten Priesterjubile-

um’. Tijdens een mooie viering nam Karel 

het woord en we geven u graag zijn woor-

den mee: 

 

Onze wereld verandert gedurig. Maar wààr vinden de échte veran-

deringen plaats ? Dat wat volkeren ten diepste raakt ? Wat hen 

doet verstarren of wat hen vooruit drijft ? Wat op een bepaald mo-

ment revoluties teweegbrengt of ze tegenhoudt ? Wat de hoop ver-

nietigt of ze nieuwe hoop brengt ? En komen deze wezenlijke din-

gen in de nieuwsberichten aan het licht ? Kùnnen ze daar wel ade-

quaat aan het licht komen?  

Een Brits informaticus heeft een door hem geprogrammeerde 

zoekmachine, met ongeveer 300 miljoen zogenaamde feiten, ge-

voed. Hij wilde achterhalen welke dag de meest vervelende dag 

van de 20
ste

 eeuw was. De machine kwam dit op het spoor: het zou 

11 april van het jaar 1954 geweest zijn. Op deze dag zou gewoon-

weg niets bijzonders gebeurd zijn. Geen beroemdheid is toen ge-

boren, geen beroemdheid is toen gestorven, er waren geen ont-

ploffingen, geen oorlog is toen uitgebroken, geen huis in mekaar 

gestort. Deze absurde computerspielerei laat heel goed de denk-
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 wijze van de media zien: een gebeurtenis is alleen wat schreeuwt, 

stinkt of kraakt. Overigens was 11 april 1954 Palmzondag. Als op 

die dag allen maar enkele duizenden gelovigen het begin van de 

Goede Week en de intocht van Jezus in zijn stad zo ter harte geno-

men hebben dat het in hun leven iets veranderde, dan is op die 

dag heel veel en iets heel belangrijks gebeurd.  

Eigenaardig genoeg is door een merkwaardige samenloop van om-

standigheden die Palmzondag voor mij persoonlijk wel heel belang-

rijk geweest. Die dag waren er ins land algemene verkiezingen en 

alle seminaristen waren naar hun geboortedorp of stad gaan stem-

men. Ik zelf was 4 maanden te jong om te mogen stemmen toen en 

mocht tijdens de hoogmis Kardinaal Van Roey zijn bisschopsstaf 

dragen tijdens de palmprocessie. Een hele eer voor een 20-jarige 

adolescent. De hoogbejaarde kardinaal, het vermaarde knapen- en 

volwassenkoor van Sint Rombouts, een volle kerk volwassen gelo-

vigen die enthousiast met palmtakken door de weidse tempel in 

processie gingen: het sloeg een golf van geloof in mijn ziel en ik 

besefte: dit volk van God wil ik heel mijn leven dienen en volgen op 

zijn pelgrimstocht !  
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ZESTIG jaar ben ik priester en ik dank God onze Vader, de Zoon 

en de Geest die mij hebben geleid in goede en kwade dagen ! In 

heel verschillende situaties en opdrachten: als ziekenhuispastor en 

in heel wat parochies, in de internationale vredesbeweging Pax 

Christi en ten slotte hier als pastoraal rusthuiswerker.  Zeker, er wa-

ren momenten en dagen van twijfels en kritiek, van ontmoediging 

en wanhoop. Maar nu ik het einde van mijn priesterleven onder 

ogen zie, besef ik pas hoe veelzijdig, rijkgekleurd en vervuld van 

Gods genade het was en is.  

Ik wil stoppen met jammeren: er 

komt geen volk meer naar de kerk, 

jongeren hebben geen interesse 

meer, niemand neemt de kerk nog 

serieus, ze hebben de pastoor af-

gepakt, het kerkgebouw moet slui-

ten. Zit er waarheid in die klaag-

zang ? Absoluut ! We mogen echt 

treuren. Maar gaan we het tij keren 

door daar te stoppen ? Ik denk het niet. Laten we ons eerder inspi-

reren door de huidige opvolger van Petrus, paus Franciscus. In zijn 

encycliek ‘Laudato Si’ geeft hij een diepgaande analyse van de 

ecologische crisis waar de wereld, ‘ons gemeenschappelijk huis’, 

voor staat. Maar aan het einde van de encycliek staat een warme 

en positieve oproep 

tot vreugde en vrede. 

Sta me toe eruit te ci-

teren. “ Het is een oud 

onderricht dat in ver-

schillende godsdien-

stige tradities en ook 

in de Bijbel te vinden 

is en dat luidt: ‘minder 
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 is meer.’ De constante opeenstapeling  van mogelijkheden om te 

consumeren leidt het hart af. Het verhindert ook om iedere dag en 

ieder moment te waarderen. Sereen iedere werkelijkheid tegemoet 

te treden, opent voor ons veel meer mogelijkheden voor begrip en 

persoonlijke ontplooiing. De christelijke spiritualiteit houdt ons voor 

om te groeien in soberheid en in staat te zijn om met weinig tevre-

den te zijn. Om te genieten van de kleine dingen, te danken voor 

de mogelijkheden die het leven biedt, zonder ons te hechten aan 

wat wij hebben, of treurig te worden om wat we niet bezitten. So-

berheid die zo bewust en in vrijheid beleefd wordt, werkt bevrij-

dend. Geluk vereist dat we sommige behoeften, die ons hoofd op 

hol jagen, weten te beperken, om zo beschikbaar te blijven voor de 

veelvuldige mogelijkheden die het leven biedt. Toch hebben sober-

heid en nederigheid de voorbije eeuw geen positieve waardering 

gekregen. Laat ons onszelf niet herleiden tot oppervlakkige, agres-

sieve en ongeremde consumenten. Leven wij dankbaar blijven voor 

al het goede dat het leven ons kan bieden en gunnen wij dat ook 

aan de allerarmsten. Dan zijn we echt kinderen van God die het 

laat regenen over goeden en kwaden en zijn zon doet opgaan over 

rechtvaardigen en onrechtvaardigen.” 
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 Nieuws vanuit het Dagverzorgingscentrum  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een bezoeker aan het woord:  
 
een dag op het Dagverzorgingscentrum…  
 
’s Morgens kom ik toe en worden we ont-
haald met een glimlach en een goed taske 
koffie. Er wordt daarna gezamenlijk de 
krant voorgelezen en we discusteren over 
een paar onderwerpen. Ik wil graag mee 
blijven met de actualiteit. Als het over de 
Trump gaat interesseert het me niet, maar 
als het over Antwerpen gaat dan ben ik 
een en al oor.  
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Dan wordt het hier een duivenkot. Den ene 
moet in bad, nen andere naar de kine. De da-
mes gaan al eens naar de coiffeur. Ook de pe-
dicure moet haar werk doen. De overblijvers 
die doen een spelleke. Nu vandaag gaan we 
naar de markt zoals elke woensdag. Sommige 
brengen iets mee voor thuis. We brengen ook 
groenten mee om vrijdags zelf lekkere soep 
mee te maken. Na de markt drinken we iets, 
als we tijd hebben. 
 

Daarna is het alweer tijd voor ’t middageten. Voor 
ieder wat wils en altijd keuze tussen 2 menu’s. 
Woensdag als dessert is ‘t altijd gebak, voor mij sui-
kervrij want ik mag geen suiker eten. Op donderdag 
zijn ’t frieten, dat is altijd feest. 
 
Na het eten verhuizen we naar de zetels. Een paar 
mensen kijken naar ’t nieuws. Sommigen doen een dutje. Als we al-
lemaal zijn uitgerust of zijn allemaal weer mee met het laatste 
nieuws dan drinken we weer een taske koffie.  
 
We doen opnieuw een activiteit. Op woensdag doen we normaal iets 
creatiefs. Maar soms ook al eens iets anders. Dan is het al gauw 
vier uur en tijd om naar huis te gaan.  
 
Dockx F. (69 jaar)  
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Uilen in huis  
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 Kruiswoordraadsel 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horizontaal 

 
1. Buurtspoorweg in noordelijk Antwerpen 
2. Familielid – tropische klimplant 
3. En andere (afk.) – kolenemmer – insecticide 
4. Joodse groet – een beetje 
5. Groene edelsteen – god van de liefde 
6. Enzovoort – oude maat 
7. Riem – Spaanse uitroep 
8. Lage rivierstand (afk.) – milieudeskundige 
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 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9           

10           



 

 9. Bepaalde cijfers – middeleeuws schip 
10. Middel tegen overstromingen  – daar 
 
Verticaal 

 

1. Antwerps poppentheater – lage emissie zone (afk.) 
2. Normandisch landingsstrand – meisjesnaam 
3. Noot –  de edelen – voegwoord 
4. Oorvijgen gevend 
5. Voornaam van premier Di Rupo 
6. Cadans – werkplaats van de fotograaf 
7. Tramways Anversois (afk.) – noot – bosje haar 
8. Maakt en beoordeelt röntgenfoto’s en scans 
9. Gebergte in Zuid-Amerika – deel van een theater 
10. Teletekst (afk.) – strijdmacht 
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1. D I E R E N T U I N 

2. O K E R  E E R  A 

3. K  N  O L I E  K 

4. T E Z A M E N  D O 

5. E L A N D  T R O M 

6. R  A D A T  E N E 

7. S  M E T R O  N R 

8. J A  R  I S  A T 

9 A A N  G E L D  J 

10 S L U I P R O U T E 



 

 Reizen met boeken (Parijs) 

 
SCHEFFER RENAN PSICHARI 

H.L.Wesseling 
 

Scheffer, een vergeten kunstenaar 
 
In 1830 is Ary Scheffer vijfendertig jaar oud. De 
schilder van Nederlandse afkomst (in 1850 tot 
Fransman genaturaliseerd) staat op het top-
punt van zijn roem. Hij heeft connecties tot in 
de hoogste kringen dankzij de vele portretten 
die hij schildert. Hij kent iedereen die ertoe 
doet in het Parijs van zijn tijd. Zijn moeder, met 
wie hij samenwoont, is het belangrijkst voor 
hem. Ze wonen in een charmant landhuis in de 
rue Chaptal te Parijs. Zijn huisbaas laat voor hem twee ateliers bou-
wen.  
 
Ik heb de ateliers net bezocht en zit met het boek van H.L. Wesseling 

in het romantische rozentuintje van Scheffers 'country' huis, nu Le 
Musée de la Vie Romantique.  

 
Er komt in de negentiende eeuw wel meer be-
roemd volk over de vloer. George Sand en Fre-
derik Chopin, die vlakbij in square d' Orléans 
(rue Taitbout) wonen, Alexander Dumas, de 
schilders Delacroix en Ingres en de componis-
ten Rossini en Liszt behoren tot het clubje. Ze 
drinken, eten, debatteren en wisselen elke 
vrijdagavond ideeën uit. Maison Scheffer is de 
ontmoetingsplaats van kunstenaars en intel-
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oprijlaan met de oude kasseien  



 

 lectuelen. De oprijlaan is nog geplaveid met authentieke kasseien 
waarop al die beroemdheden liepen. In 1830 wordt het enige kind, 
een buitenechtelijke dochter, van vrijgezel Scheffer geboren. 
'Maman' mag het niet weten. Wanneer het zeven jaar later toch 
uitlekt, wordt het meisje meteen opgenomen in de rue Chaptal.  
 

Tijdens mijn bezoek aan het romantische huis vroeg ik me af welke 
kamer de hare was. 

  
Ary trouwt met de weduwe van een generaal. Acht jaar later, in 
1858, sterft hij. Maar Nederland vergeet zijn zonen niet. Scheffer 
krijgt een standbeeld en een Scheffersplein in Dordrecht.   
  

Renan, groot negentiende-eeuws Licht  
 
Ary's broer Henry heeft een zoon en twee 
dochters. Tijdens het wekelijkse salon in 
de rue Chaptal ontmoet Ernest Renan 
(1832-1892) de oudste dochter Cornélie. 
Hun huwelijk introduceert het tweede per-
sonage uit het boek van Wesseling. De 
herkomst van Renan, markantste persona-
ge van het trio, bestaat uit een opmerkelij-
ke spreidstand. De vader was visser, de 
moeder van koninklijke afstamming. Ook zijn carrière van onderwij-
zer tot lid van de Académie Française is een 'grand écart avant la 
lettre'. Na een afgebroken priesteropleiding wijdt hij zich aan de 
wetenschap en maakt vooral met La vie de Jésus naam als schrijver. 
'Hij was het grootste licht van de negentiende eeuw', luiden na zijn 
dood de lovende woorden van Anatole France. En de krant Le 
Temps noemt hem als schrijver in één adem met Victor Hugo. De 
invloedrijke intellectueel krijgt in 1892 een staatsbegrafenis.  
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 Psichari, voor God en Vaderland 
 
Uit het huwelijk van Noémi, dochter van 
Ernest Renan, met Jean Psichari, een 
Griekse hoogleraar, wordt Ernest Psi-
chari (1883-1914) geboren, de derde fa-
milienaam in het boek van H.L. Wesse-
ling. Hij is beroepsmilitair, auteur, ver-
heerlijkt de oorlog en sterft op het veld 
van eer, een paar weken na het uitbre-
ken van de Eerste Wereldoorlog. Via Psi-
chari ontdekken we bijvoorbeeld hoe 
zijn vader strijd voert voor de ten on-
rechte van spionage beschuldigde Drey-
fus. Deze zaak verdeelde destijds Frankrijk en zelfs families in twee 
kampen.  
  
De Grote Geschiedenis op kop 
 
De auteur linkt de geschiedenis van de families- door huwelijken 
met elkaar verstrengeld- aan een panoramisch overzicht van de 
Franse geschiedenis. Meer nog, 'La Grande Histoire' van de turbu-
lente negentiende eeuw overvleugelt het familieverhaal. Scheffer, 
Renan, Psichari en hun entourage verlichten en verluchten de toch 
vrij intense passages over 'l'histoire de la douce France' met Parijs 
voorop. Het kluwen van geloof versus wetenschap, opeenvolgende 
republieken en revoluties, de indringende transformatie van Parijs 
onder leiding van Haussman, het katholicisme tegen antiklerikalis-
me... het passeert allemaal de revue. Dankzij de protagonisten en 
hun omgeving zien we hoe er maatschappelijk wordt gereageerd. 
Een familiestamboom van de hoofdrolspelers en van De Bourbons 
en De Orléans helpt je als lezer doorheen het labyrint van een woe-
lige Franse periode.  

34 



 

  Musée de la Vie Romantique  
 
Ik sla de laatste bladzijde van Wesselings boek om en kijk naar het 
huis waar de families uit dit boek ooit woonden. Rondom mij, in 
hun romantische tuintje, bloeien rozen zoals toen. Ik drink mijn 
koud geworden koffie. Scheffer en Renan liggen begraven op het 
kerkhof van Montmartre. Ik weet waarheen ik gaan zal en stap met 
lome tred, het boek onder de arm, over de kasseien waar zij liepen. 
Een gevoel van weemoed is me niet vreemd. 

 
 
 
 
 
 

Chris Rachel Spatz, Parijs augustus 2017 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Praktisch: Musée de la Vie Romantique, 16 rue Chaptal, Parijs, me-
tro: Blanche of Pigalle. Elke dag open van 10 tot 18 u, behalve 
maandag. 
Villa: gratis te bezoeken (behalve aan Scheffer ook aan George Sand 
gewijd). Cafetaria in de tuin. Soms betalende tentoonstellingen in 
de oude ateliers van Scheffer. 
Tip: maak de wandeling van slechts een paar straten zoals Sand 
en Chopin deden op vrijdagavond. Tijdens de week is de poort van 
square d' Orléans open en ontdek je waar deze beroemdheden 
woonden.  
Boek (uitgeverij Prometheus) te verkrijgen in boekhandel De Groe-
ne Waterman, Wolstraat 7 Antwerpen. € 24,99 
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 Op themaweek naar de Sweet Seventies 
 
Tijdens de week van 13 november gaan we terug naar de jaren 
‘70. Een decennium waarbij termen als autoloze zondag, sek-
suele revolutie, treinkapingen, Vietnam, Merckx, Abba, hippies  
en veel meer, zeker een belletje doen rinkelen.  Met dit nieuws-
overzicht blikken we al kort terug op enkele gebeurtenissen 
van de seventies 

Auto aan de kant… Dat kon al eens ge-
beuren in het najaar van 1973. Toen 
werden er in België een zestal autoloze 
zondagen ingericht ten gevolge van de 
oliecrisis. Deze crisis volgde uit een 
conflict tussen de Arabische wereld en 
de westerse landen over o.a. de steun 
aan Israël tijdens de Jom Kipoeroorlog. 
Bovendien vond de Organisatie van 
Olieproducerende landen (OPEC) dat 
de westerse landen te weinig betaalden 
voor de olie. De prijs werd met 70% verhoogd, de productie 
werd beperkt en tegen de Verenigde Staten en Nederland werd 
een boycot ingevoerd vanwege de steun aan Israël. 

Na dertig jaar komt er 
een einde aan de oorlog 
in Indo-China. In 1975 
vallen Zuid-Vietnam, 
Cambodja en Laos in 
handen van de commu-
nistische regimes. Na de 
dood van Mao Zedong in 
1976 komt er ruimte voor 

meer economische hervormingen in China onder leiding van 
Deng Xiaoping in 1979. In dat jaar wordt ook de islamitische re-
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 publiek in Iran uitgeroepen onder 
leiding van Ayatollah Khomeini 
(1979) na het vertrek van de Sjah 
naar Egypte. Het vertrek van de 
Sjah leidt de tweede oliecrisis in. 
De stijgende prijzen zet de econo-
mie onder druk waardoor de rege-
ring moet bezuinigen op lonen en 
uitkeringen. 

In Europa vindt de eerste toenadering plaats 
tussen de BDR en de DDR onder het beleid 
van Willy Brandt. Ook de Helsinki-akkoorden 
verminderen de spanningen tussen de 
NAVO en het Warschaupact. 

Het hoogtepunt van de seksuele revolutie bevond zich in de jaren 
’70 waarin geëxperimenteerd werd met partnerruil, homoseksuali-
teit en alle vormen van seks. Ook werd het huwelijk minder be-
langrijk en lag de nadruk op de individuele vrijheid. Dat beteken-
de ook een einde aan de verzuiling en de preutsheid uit de jaren 
’50. In de jaren ’70 namen meer vrouwen deel aan de economie. 
Er kwamen steeds meer tweeverdieners waardoor het gezamen-
lijke gezinsinkomen nog enigszins op peil bleef en men niet op 
grote schaal hoefde te lenen om zijn levensstandaard op peil te 

houden. Na de eerste fe-
ministische golf voor het 
vrouwenkiesrecht volgde 
de tweede feministische 
golf met de dolle mina’s. 
De dolle mina’s streden 
voor gelijke rechten tus-
sen man en vrouw en 
voor abortus met de leus 
‘baas in eigen buik’. 
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 Het vertrouwen in Amerika 
werd door de verloren oorlo-
gen (Korea en Vietnam) en de 
Watergate affaire (Nixon) ern-
stig geschaad. Het schandaal 
leidde in 1974 tot het aftreden 
van president Nixon. In de La-
tijns-Amerikaanse landen 
pakken veel rechtse dictatu-
ren (Pinochet en Videla) de 
macht die het opnemen tegen 

de linkse guerrilla bewegingen. De rechtse dictatoren werken sa-
men in de operatie Condor om de linksen uit te roeien. 

Wereldwijd maar ook in België worden de jaren ’70 aan de ene 
kant gekenmerkt door de pacifistische hippiecultuur (make love, 
not war) waarbij veel subculturen (provo’s, en hippies zich afzet-
ten tegen de mislukte oorlog (Vietnam, 1975). Aan de andere 
kant worden de jaren ’70 gekenmerkt door de polarisering tussen 
linkse en rechtse bewegingen. 

 

Naast de flower power bewegingen kwam er ook meer aandacht 
voor het milieu. In 1972 brengt de Club van Rome in navolging 
van the Population Bomb het rapport ‘De Grenzen aan de Groei’ 
uit. Hierin werd een relatie gelegd tussen sterke bevolkingsgroei, 
de vraag naar voedseltekorten en de relatie tussen economische 
groei en de gevolgen op het milieu: de mondiale voetafdruk. De 
inhoud van het rapport werd versterkt door de oliecrisis in 1973 
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 en de eindigheid van (fossiele) bronnen en de toename van de 
wereldbevolking. 

 

Ook het gat in de Ozonlaag kwam aan de orde door de uitstoot 

van chloorfluorkoolwaterstoffen in de atmosfeer vanuit koelkasten 

en spuitbussen.  

Op muzikaal vlak was ABBA bovenaan de 

hitlijsten terug te vinden. Ook discomuziek 

zorgde voor de nodige swingende bewegin-

gen op de dansvloer. Minder conform ging 

het er aan toe binnen de punk- en reg-

gaescene.  

In huis deden de kleurentelevisie en het koffiezetapparaat hun in-

trede. Paars, bruin en oranje waren populaire kleuren die veelvul-

dig in huis te vinden waren.  
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 Tijdens de themaweek proberen we u via allerlei activiteiten terug 

te brengen naar de sfeer van toen. 

Ons programma: 

Maandag  13/11 14u30 Feestzaal The Sweet Seventies   

     Alles over de jaren ‘70 in een leuke kwis 

Dinsdag  14/11 14u30 Feestzaal Playbackshow   

     De grootse hits voor u door het personeel 

Woensdag 15/11 14u30 Feestzaal Kramer vs Kramer  

     Een oscarwinnende film uit de jaren ‘70  

     op groot scherm 

Donderdag 16/11 12u00 Feestzaal Feestmaal   

     Een typische seventiesmaaltijd op je bord 

Vrijdag  17/11 14u30 Feestzaal Disco Fever   

     Wat is er beter dan een leuke dansnamiddag 

     om de week af te sluiten ? 
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 Pastoraal  
 

Een jongetje keek naar 
zijn oma die een brief 
aan het schrijven was. 
Op een gegeven mo-
ment vroeg hij: Oma, 
schrijf je een verhaaltje 
over wat wij samen heb-
ben meegemaakt? Of 
schrijf je misschien een 
verhaaltje over mij? Zijn 
oma stopte met haar 
brief, glimlachte, en zei: 
Ik schrijf inderdaad over jou. Maar belangrijker dan de woordjes die ik 
schrijf, is het potlood waarmee ik schrijf. Ik zou willen dat je later, als 
je groot bent, net zoals dit potlood wordt.  

Het jongetje keek nieuwsgierig naar het potlood, maar kon niets bij-
zonders ontdekken. Maar het is gewoon maar een potlood! Het is 
maar hoe je er naar kijkt. Het potlood heeft vijf bijzondere dingen die 
jou - maar dan moet je ze wel onthouden- tot iemand zullen maken 
die altijd in vrede met de wereld zal leven...  

Ten eerste: Je zult misschien grootse daden verrichten, maar je mag 
nooit vergeten dat er een hand is die jou leidt. Deze hand noemen we 
God, en hij zal je altijd leiden volgens zijn wil.  
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 Ten tweede: Af en toe moet je stoppen met schrijven, om de punt te 
slijpen. Daardoor heeft het potlood een beetje pijn, maar het wordt er 
wel scherper van. Dus moet je wat pijn kunnen verdragen, het maakt 
je tot een beter mens.  

 

 

 

 

 

 

 

Ten derde: Als je met een potlood schrijft, kun je altijd uitgummen wat 
je fout schreef. De les is dat corrigeren wat we gedaan hebben niet 
slecht is, maar belangrijk, om rechtvaardig door het leven te kunnen 
gaan.  

Ten vierde: Het belangrijkste van het potlood is niet het hout of de 
buitenkant, maar het grafiet dat erin zit. Dus wees steeds bezorgd om 
wat er binnen in je gebeurt.  

Ten slotte, het vijfde wat een potlood bijzonder maakt: het laat altijd 
een spoor achter. Besef goed dat alles wat je in je leven doet, sporen 
zal achterlaten en probeer je daar bewust van te zijn.  

Paulo Coelho  
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Vooruitblik op ... 
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Zoo 
14 september 

 
Veel sinjoren beschouwen de 
Antwerpse Zoo als hun achter-
tuin. Vaak zie je aan de kooien 
Antwerpenaren staan die een 
speciale band hebben opge-
bouwd met een van de dieren. 
Op de banken zitten mensen die 
gewoon even hun krant komen 
lezen. Net als in hun tuin… 

Voor veel mensen is een be-
zoek aan de zoo dus een beetje 
als thuiskomen. Alleen zitten er 
meer dieren ! 

Houden van … Griffelrock 
3 oktober 

 

Onze jaarlijkse afspraak in het 
Sportpaleis waarbij we dit jaar 
optredens van o.a. Johan Ver-
minnen, Dana Winner, Micha 
Mara, Mama’s Jasje en Connie 
Neefs voorge-
schoteld krijgen. 
Net als andere 
jaren is de 
presentatie in 
handen van 
Luc Apper-
mont.  

OLV Kathedraal 
26 september 

 

De trots van Antwerpen is de 
grootste gotische kerk van de 
Nederlanden: de Onze Lieve 
Vrouwe kathedraal. Ze werd in 
1521 voltooid, na zowat 170 jaar 
bouwen. Haar noordertoren (123 
m), een ‘kantwerk in steen', be-
heerst nog steeds onze skyline. 
Binnen brengt de uitdijende 
ruimte je in een andere dimen-
sie. Wat we vandaag zien, is 
deels barok, deels neogotisch 
(uit de 19de eeuw). Vier werken 
van Peter Paul Rubens zijn er te 
bewonderen, waaronder De 
Kruisoprichting en De Kruisafne-
ming, erfgoed van wereldfor-
maat. Er zijn de vele andere 
kunstwerken, het meubilair, de 
glasramen, ...  



 

 

 

Vleeshuis 
26 oktober 

Vanaf de jaren 1970 staat in het 
Vleeshuis de deelverzameling mu-
ziekinstrumenten hoe langer hoe 
meer in de kijker. Onder meer 
doordat een aantal klavierinstru-
menten opnieuw bespeelbaar 
wordt gemaakt. Rond die verzame-
ling werd een permanente tentoon-
stelling ontworpen . 
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Museum Plantin-Moretus 
29 november 

 
Na het eerdere succes van het 
bezoek aan dit museum gaan we 
vandaag een tweede keer langs. 
Christoffel Plantin en zijn schoon-
zoon Jan Moretus waren een re-
volutionair duo. Zij waren de eer-
ste drukkers op industriële schaal. 
Ondanks dat we alleen het gelijk-
vloers kunnen bezoeken is een 
bezoek meer dan de moeite 
waard. Zeker door de deskundige 
gids, Rita,  die ons 
onder haar vleu-
gels zal nemen. 

Madonnawandeling 
10 oktober 

Dat de maagd Maria een voor-
aanstaande positie bekleedt in 
Antwerpen is geen geheim. Door-
heen heel de stad 
is haar beeltenis 
dan ook overal te-
rug te vinden. 
Vandaag trekken 
we er samen op 
uit om deze beel-
den te ontdekken, 
te bestuderen en 
de betekenis er-
achter te leren 
kennen. 

Touristtram 
19 oktober 

 
We worden door een trammetje 
aan het woonzorgcentrum opge-
pikt om vervolgens lekker de tou-
rist uit te hangen in eigen stad. 
Hoe gemakkelijk kan het zijn ?  
Onderweg worden we gegidst 
door onze eigen gids Ria.  
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Verslag gebruikersraad WZC  14 juni 2017 
 
Aanwezig:  
Mevrouw Jacobs, Thys, Bruwiere, Lescowier, Popieul, Pauwels, Wuyts, 
Peeters, De Ben, Niemeyer, Claessens 
De heer Hoefkens, Cohen, Jaspers,  
Aanwezig op vraag van de bewonersraad:    
Sven Cockx (algemeen directeur), Andy Gilles (departement bewoners-
zorg) Kristel De Schutter (sociale dienst/ombudsdienst - verslag) 
 
Agenda:  

1. Goedkeuring en opvolging verslag van 22 maart 2017 
2. Verkiezing voorzitter gebruikersraad 
3. Vragen, opmerkingen en wensen i.v.m. functioneren van de 

diensten 
4. Allerlei :  * huisdierenbeleid 

           * seniorentelefoon 
           * overzicht klachten 

 
1.    Goedkeuring en opvolging verslag 22 maart 2017 
 
Volgende punten vragen nog opvolging: 
 Wasmachine en droogkast voor bewoners van het WZC: wasmachi-

ne zwiert onvoldoende en kan het zeepbakje eens grondig gerei-
nigd worden ? 

 
2. Verkiezing nieuwe voorzitter gebruikersraad: 
 Bewoners kunnen zich kandidaat stellen. Op een volgende verga-

dering worden de kandidaturen verder besproken. 
 
3. Vragen, opmerkingen en wensen i.v.m. functioneren van de diensten 
 Kunnen de terrassen verder gereinigd worden ? Ook de bloembak-

ken hebben een onderhoud nodig (planten vervangen). Verder 
wordt de vraag gesteld op bij mooi weer standaard de parasols 
open te zetten op het terras. Ook het tuinmeubilair heeft een onder-
houdsbeurt nodig (tafels reinigen). 

 De flats gelegen aan de Lange Winkelstraat beschikken niet over 
een zonnewering – kan dit ook voorzien worden ?  



 

  Er is in de doucheruimte enkel een douchegordijn voorzien en 
geen scherm, zou ook hier een oplossing voor gevonden kunnen 
worden ? 

 Bewoners merken op dat er eerst teveel beleg en nu al een tijdje 
te weinig beleg voorhanden is. Er is inderdaad een structureel pro-
bleem dat moet opgelost worden. Ook wat betreft het fruit, eitjes 
met spek, koffiekoeken e.d. merken bewoners op dat er soms te 
veel en soms te weinig voorhanden is. 

 Kan het middagmaal en het avondmaal niet een beetje verlaat 
worden ? Bijvoorbeeld middagmaal om 12.30 uur en avondmaal 
om 17.30 uur – nu liggen de drie maaltijden erg kort op elkaar. Dit 
zal zeker besproken worden. De soep wordt momenteel ook reeds 
om 11.30 uur opgediend en een half uur later het middagmaal. 
Voor sommige bewoners is dit een te ruime tijdspanne.  

 Een bewoner heeft onlangs enige tijd moeten wachten op de her-
stelling van een doucheknop. De technische dienst werkt met een 
opdrachtlijst (een opdracht kan ingegeven worden door de recep-
tie of een medewerker van de zorgafdeling). Opdrachten die be-
trekking hebben op vragen van bewoners krijgen voorrang op niet 
dringende algemene herstellingen.   

 
4. Allerlei :  
 Huisdierenbeleid: nu alle bewoners beschikken over een eenper-

soonskamer is er geen interesse meer/noodzaak meer om huis-
dieren toe te laten in bijvoorbeeld de cafetaria. Er wordt een nota 
voorbereid waarin alle afspraken i.v.m. huisdieren worden opgeno-
men. 

 Seniorentelefoon : bewoners kunnen opnieuw beschikken over de 
toestellen die voor de verbouwingswerken in gebruik waren. 

 
 Overzicht klachten 2016: omwille van de duur van de vergadering 

wordt dit punt meegenomen naar de volgende vergadering 
 
 

 

 

 

Volgende vergadering : woensdag 27/9/2017 om 15.00 uur 
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 Verslag gebruikersraad Assistentiewoningen  
  5 juli 2017 

 

 
Aanwezig: Segers Walter, Vijt Julien, Stubbe Hilda, Lauwereins Fernand, 

Cooreman Rosalie, Lafaut Philippina, De Smaele Alice, De 
Henau Josee, Van Campen Simone, Bal Lucien, Willems Ma-
ria, Pecher Antoinette, Goossens Adrianus, Van Beveren Ma-
ria, Verheyen Jenny, Verbuecken Francis 

Verontschuldigd: Dietvorst Leopoldina, Lenart Marcel, Van Wiele Maria, 
Smits Marie-Louise, Rutten Celine, Kestens Carl, Am-
merlaan Mathilde, Loubry Maria, Vingerhoets Jeanne, 
Ribbens Leo, Camilovic Sanja, Cockx Sven 

 
Agenda: 
 
1. Goedkeuring en opvolging verslag vorige vergadering 

Verslag van de vorige vergadering overlopen.  
Aanvullingen: 

 
 1.1 Brievenbus maaltijden B-gebouw 

Sinds de opstart van het seniorenrestaurant eten er weinig be-
woners boven in dagzaal. De brievenbus voor de bestelling van 
de maaltijden zal dan ook verplaatst worden naar de gang bene-
den. Wim geeft dit door aan de technische dienst.  
 

1.2 Deuren 
De bewoners blijven moeilijkheden ondervinden met de toe-
gangsdeuren van gebouw B en C en de achterdeur aan de in-
komhal gebouw A. Personen met rollator hebben grote moeilijk-
heden. Personen in een rolstoel kunnen onmogelijk zelfstandig 
naar buiten. Kristel zal dit meenemen en bespreken.  
 

1.3 Verlichting binnenplein 
Er zijn lampen in het plafond van de toegangsweg aan de Lange 
Winkelstraat. Deze werken momenteel niet. De technische 
dienst wacht op de ruitenwasser om dan met een hoogtewerker 
hier aan te geraken. Ze zullen de lampen proper maken en ver-
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 vangen. Hopelijk geeft dit voldoende licht tijdens de donkere da-
gen.  
 

2. Fiche noodgeval/crisis 
We hebben alle bewoners afgelopen weken bezocht en iedereen is 
akkoord om een noodfiche op te maken. Zoals gezegd zal deze fi-
che worden gebruikt in geval van nood/crisis wanneer u niet of on-
voldoende aanspreekbaar bent. Volgende gegevens worden hierop 
vermeld: 
 
Naam 
Rijksregisternummer 
Huisarts + telnr. 
Eerste contactpersoon (is gekend bij ons in uw dossier)  
 
We zullen vragen om deze op een vaste locatie te bewaren. Dit zul-
len we nog bekijken. Medische gegevens mogen wij hier niet op 
vermelden omwille van privacy en beroepsgeheim. U bent zelf vrij 
om hier medische verslagen of informatie bij te vermelden of bij te 
bewaren.  

 
3. Indexering dagprijzen 

De dagprijzen van het woonzorgcentrum en dagverzorgingscentrum 
zijn geïndexeerd. De prijzen van de assistentiewoningen zullen 
momenteel NIET geïndexeerd worden gezien deze, sinds de 
nieuwbouw in gebruik is genomen, nog maar pas aangepast of op-
gestart zijn.   
 

4. Ramen C-gebouw 
De aannemer die de ramen van het C-gebouw heeft geïnstalleerd is 
failliet gegaan. Hierdoor zijn een aantal mankementen niet meer 
opgelost kunnen worden. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van 
de architect en zijn verzekering. Er zal een nieuwe aannemer ge-
zocht worden. Van zodra gekend is wie dit is en wat er zal moeten 
gebeuren. Dan zullen wij u informeren.  
 
Bevestiging ruitenwasser donderdag 13 juli, zowel binnen- als bui-
tenkant.  
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 5. Activiteiten najaar 
 
Voorstellen voor activiteiten zijn steeds welkom. Bewoners van de 
assistentiewoningen kunnen zich inschrijven voor uitstappen geor-
ganiseerd door het woonzorgcentrum. Indien dit niet mogelijk is, zal 
animatie u dit laten weten.  
 
We blijven de babbelnamiddagen behouden. In het najaar staat ook 
nog een verjaardagsfeestje gepland (+/- oktober) voor de jarigen 
van juli t.e.m. december. Een kerstfeestje en/of nieuwjaarsreceptie 
behoren ook tot de mogelijkheden. 
 
Data babbelnamiddagen najaar: 
27 september: babbelnamiddag 
25 oktober: verjaardagen 2de helft 2017 
22 november: babbelnamiddag 
20 december: kerstfeestje  
 

6. Varia 
 

6.1. Reclame-stickers 
Wim heeft stickers besteld en ontvangen voor op de brieven-
bus i.v.m. geen ongeadresseerde reclame. Wie wil kan er een 
bekomen.  

 
6.2. Licht kelder  

Mevrouw Lafaut wil melden dat het licht in de kelder nogal snel 
terug uit gaat. Graag timer laten bijstellen door de technische 
dienst.  
Aanvulling op een opmerking van een van de bewoners. We 
zullen vragen voor bewijzering in kelder B en C gebouw. Zodat 
duidelijk is welke kelders zich waar bevinden.  

 
6.3. Brandalarm/controle brandweer 

Mevrouw Verheyen is ongerust omdat het brandalarm twee-
maal op korte tijd is afgegaan bij een buurvrouw. Het rook- 
brandalarm is erg gevoelig ingesteld. Bij de minste rook kan 
het alarm al afgaan. Dit is volgens de wettelijke norm.  
Momenteel staat de melding van het alarm in flat C 302 ver-
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 keerd ingesteld. Wanneer het alarm op C 302 gaat dan komt 
er op de gsm C 303. Dit is al doorgegeven aan de informatica-
firma.  
 
De brandweer is langs geweest voor nazicht van brandveilig-
heid van gebouw B en C. Dit is verplicht door de overheid. On-
ze assistentiewoningen zijn goedgekeurd. Enkel een opmer-
king dat de tussendeuren aan de lift in gebouw B ook automa-
tisch moeten sluiten. Hier zullen binnenkort deurpompen op 
bevestigd worden.  
 
Wanneer er brandalarm gaat blijft u best op uw flat tot nader 
bericht van de verantwoordelijken of op nieuws van de brand-
weer. De brandweer is hier zeer snel. Zij nemen de evacuatie 
in handen. Ons personeel wordt opgeleid om tijdens de eerste 
minuten te reageren.  
 

6.4. Groene poort 
De groene poort wordt hersteld. Dit sleept aan door een verze-
keringskwestie. Een expert is al aangesteld en langsgekomen.  
 

6.5. Sleutel ramen 
Mevrouw De Henau vraagt naar de sleutel van de ramen. Ze 
zou deze niet ontvangen hebben.  
 

6.6. Voordeur 
Meneer Goossens vraagt wanneer de deur ’s morgens wordt  
losgemaakt. De thuisverpleging stond al 2 keer voor een ge-
sloten voordeur beneden. We zullen dit doorgeven aan de 
nachtverpleging. In principe worden alle voordeuren losge-
maakt om 6 uur.  

 
 
 

Volgende vergadering 
donderdag 21 september 

in Zaal Rubens  
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 Gedicht - Herfst 

 

Vreemd, dat boom en tak zoo stil staan  
In het gouden licht vandaag,  
Dat de bladertjes zoo stil gaan,  
't Een na 't ander, naar omlaag. 

Dat het zonlicht zoo voorzichtig  
Door de ijlheid straalt van 't lof,  
En het groene blad doorzichtig  
En veel eed'ler maakt van stof, 

Dat het windje in de twijgen  
Zoo behoedzaam gaat te werk  
En aleen wat blaadjes zijgen  
Doet op 't pad en 't bloemenperk, 

Zonder 't wazig diep te raken  
Waar de groene schemer blauwt,  
Of den goudglans schuw te maken  
In het ijlbebladerd hout, 

Of te roeren aan den vijver,  
Waar zeer statiglijk en traag  
Twee voorname zwanen drijven  
Met hun spiegelbeeld omlaag, 

En wat late najaarsrozen,  
Als bewasemend amethyst,  
Al den weemoed van hun broze  
Schoonheid heffen in den mist. 

 
Jacqueline E. van der Waals  

uit: Laatste verzen 1923 

52 



 

 

Wel & Wee 
We verwelkomen: 

 

 Mevr. Loopmans         B 302 

 Mevr. Van der Goten        DVC 

 Dhr. Van Looveren         K 127 

 Mevr. Velghe          K 221 

 Mevr. Van Geel         K 111 

 Mevr. Jacobs          K 304 

 Mevr. Vingerhoets        C 003 

 Mevr. Dauwe          DVC 

 Mevr. Rak           K 211 

 Mevr. Knopff          K 008 

 Mevr. Claessens          K 425 

 Mevr. Vanthillo         K 409 

 Mevr. Kevelaers         C 201 

 Mevr. Segers          K 301 

 Mevr. Bodson          K 321 

 Mevr. Bott           K 009 

 
Een aantal mensen verbleven of verblijven  

voor een korte periode in ons huis.  
Wij wensen hen een aangenaam verblijf. 
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 We namen afscheid van: 
 
 
             Afdeling 

 Mevr. Van de Rijt overleed op 30 mei   ZA1 
 Mevr. Bosiers overleed op 2 juni     ZA1 
 Dhr. Van Marsenille overleed op 18 juni  ZA5 
 Mevr. Deboutte overleed op 23 juni    ZA4 
 Mevr. Vijgen overleed op 23 juni    ZA5 
 Mevr. Van Linden overleed op 24 juni   ZA4 
 Mevr. Verelst overleed op 1 juli     ZA3 
 Dhr. De Bruyn overleed op 3 juli    ZA4 
 Dhr. Van Swinderen overleed op 9 juli   ZA2 
 Mevr. Cools L. overleed op 12 juli    ZA3 
 E.H. Konings overleed op 17 juli     ZA3 
 Mevr. Nolf overleed op 24 juli     ZA3 
 Mevr. Cools E overleed op 26 juli    ZA3 
 Dhr. Weyl overleed op 1 augustus    DVC 
 Dhr. De Peuter overleed op 17 augustus  DVC 
 Mevr. Verschuere overleed op 23 augustus  ZA2 

 
 

 
 

 
Als een bloem zo is het leven 

’t begin is teer en klein 
De een die bloeit uitbundig 

de ander geurt heel fijn 
Sommige bloemen blijven lang 

weer anderen blijven even 
Vraag niet bij welke bloem je hoort 

dat is ’t geheim van het leven 
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