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VOORWOORD 

Beste bewoners, 
Beste familieleden, 

 
U leest het goed ……dit is het eerste krantje van ons huis  als onderdeel van de  

woonzorggroep Voorkempen.  
 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Schoten besliste in zijn zitting van 
22 november 2017 om samen met het O.C.M.W. van Wijnegem de 

Woonzorggroep Voorkempen, een O.C.M.W-vereniging van publiek recht, op te 
richten.  De Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, 

Gelijke Kansen en Armoedebestrijding keurde op 21 maart 2018 de oprichting 
goed. 

 

Concreet betekent dit dat ons woonzorgcentrum Verbert-Verrijdt, ons centrum 
voor kortverblijf en ons centrum voor dagverzorging ’t Dorp vanaf 1 juli 2018 

deel uitmaken van de woonzorggroep Voorkempen. 
 

Mevr.  Marleen Tilborghs is de algemeen directeur van de woonzorggroep en 
mevr. Catharina Van Osta is voorzitter van de Raad van Bestuur.  

 
Ikzelf blijf   directeur  van dit huis. De assistentiewoningen, de lokale 

dienstencentra, de flats en de assistentiewoningen  vallen niet meer onder 
mijn leiding. Dit betekent  dat ik mij volledig kan inzetten ( en met een grote 

goesting ) voor ons huis.  
 

 
Ik blijf mijn medewerkers coachen zodat alle medewerkers zich blijvend 

inzetten om onze kwalitatieve dienstverlening verder te zetten. De komende 

maanden kunnen jullie zeker kennis maken met Mevrouw Marleen Tilborghs , 
onze algemeen directeur .  

 
Aan onze nieuwe bewoners en hun familieleden ………van harte welkom in ons 

huis ! 
 

Vriendelijke groeten , 
 

 
Jean Van Humbeeck 

Directeur 
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BEWONERSNIEUWS 

GELUKKIGE VERJAARDAG! 

2 juli 1932 Gillis Frans Wilgenroosje 
3 juli 1931 Callebaut Marc Wilgenroosje 

7 juli 1929 De Brie Rie (Nicasius) Korenbloem 
8 juli 1936 Mathyssen Annie Wilgenroosje 

12 juli 1933 Degenaers Antonia Akelei 
12 juli 1929 Jansen Jozefina Klaproos 1 

16 juli 1927 Van Wonterghem Carolus Klaproos 1 
16 juli 1930 Vermeiren Xavier Wilgenroosje 

21 juli 1929 Smits Elisa Zonnebloem 
22 juli 1925 Smets Maria Klaproos 2 

29 juli 1931 Van Grotel Rosa Sleutelbloem 

     
7 aug 1927 Van Thienen Jeanne Akelei 

11 aug 1937 Dom Jan Klaproos 2 
11 aug 1925 Massé Martha Akkerwinde 

13 aug 1931 Cools Alphonsina Klaproos 2 
14 aug 1931 Coussement Diana Wilgenroosje 

15 aug 1937 De Muyt Liliane Klaproos 1 
16 aug 1934 Landen José Wilgenroosje 

25 aug 1926 Van Gansen Maria Wilgenroosje 
25 aug 1930 De Mulder Mari José Akkerwinde 

26 aug 1923 Vanhove Petrus Klaproos 1 
30 aug 1924 Bresseleers Godeliva Klaproos 2 

30 aug 1936 De Backer Jeanne Zonnebloem 
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WELKOM AAN: 

 
Vervloet Rosa Echtgenote Petain Lucien 

Vorig adres : Maurits Luyckstraat 16 
Woont sinds 29 april op 

Akelei kamer 255 

Vantieghem Anny Echtgenote Wuyts Louis 

Vorig adres : J.V.Puyenbroecklaan 101 
Woont sinds 10 mei op 

Zonnebloem kamer 139 

Geens Irena Echtgenote Leffelaer Emile 
Vorig adres : J. Van Craenstraat 15/15 

Woont sinds 28 mei op 
Akelei kamer 251 

Wuytack Ivonne Echtgenote Huysmans Frans 
Vorig adres : Krokuslaan 2 

Woont sinds 31 mei op 
Akkerwinde  kamer 201 

Van Ginneken Gilberte Echtgenote Goetschalckx René 
Vorig adres : Fortbaan 113 

Woont sinds 8 juni op 

Akkerwinde kamer 205 

Caals Maria Echtgenote Luyckx Francois 

Vorig adres : Thuretstraat 69 
Woont sinds 11 juni op 

Wilgenroosje kamer 120 

 
DAT DIT HUIS VOOR JULLIE EN JULLIE FAMILIE  

EEN NIEUWE THUIS MAG WORDEN... 
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WE NEMEN AFSCHEID VAN 

 

Maria Verachtert 
2 mei 

 
Dag Maria, wat missen we je. 10 jaar lang 

zag ik je elke morgen aan het ontbijt en 
was je overal zoveel mogelijk bij. Vooral 

als er te lachen en te zwanzen viel! De 
eerste tijd hier was moeilijk voor jou, want 

je was je hele leven actief met veel sociale 
contacten, en je voelde je nog veel te jong 

om al in het WZC terecht te komen. Maar 
je vond je draai, sloot vriendschappen met 

medebewoners, of was blij mensen terug 

tegen te komen die ook hun hele leven in  
Schoten hadden gewoond, soms zelfs nog 

met jou op school hadden gezeten. 
Het was een plezier jou te kennen en je 

babbels en plezante verhalen, je 
deugnieten-ogen, die vergeten we nooit! 

Nog een laatste knuffel sturen we je, daar 
kon je zoveel deugd van hebben… 

 

 
 

Martin Vissers 

22 mei 
 

Martin, vorig jaar in augustus kwam je op 

de 2de verdieping wonen. Van in het begin 

bracht je het grootste gedeelte van de dag 
door met je vrouw Greta. Samen zagen 

jullie veel naar sport op tv of las je de 
Gazet van Antwerpen, de krant waar je 

zelf vele jaren journalist voor bent 
geweest. Familie betekende veel voor je 

en je vertelde  vaak vol trots over je 
kinderen.  

Schrijven ging niet meer maar grapjes 
maken kon je als geen ander.  

Je werd ziek en na je ziekenhuisverblijf 
was je niet meer dezelfde. Na een paar 

dagen moesten we afscheid van je nemen.  
Stilletjes ben je van ons heengegaan. In 

onze herinneringen blijf je altijd verder 

leven. 
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Gusta Adriaenssen 

25 mei  
 

Gusta, bijna 10 jaar heb je op de tweede 

verdieping gewoond. Je was hier het 
zonnetje in huis, altijd goedgezind. 

Overdag kwam je even in de kine-ruimte 

zitten voor een babbeltje maar meer nog 
om een snoepje aan Happy te kunnen 

geven. Je was toch zo zot van honden. 
Met Hugo, onze muzikant, had je een 

vaste afspraak. Jij deed je tulpenkleed aan 
en hij speelde, speciaal voor jou, ‘Tulpen 

uit Amsterdam’.   
Ook kwam je graag mee turnen maar het 

liefst van al zat je  rustig op je kamer. Met 
de deur open zodat je iedereen kon zien 

voorbij gaan.   
In februari ben je 99 jaar geworden. We 

zagen uit naar je 100ste verjaardag maar 
spijtig genoeg heeft het niet mogen zijn. 

Je kaarsje is stilletjes gedoofd. Gusta, we 

zullen je missen, maar je blijft voorgoed in 
ons hart.  

 

 

 

Hortense Venesoen 
1 juni  

 
Hortense, onze bezige bij. Altijd bezig, 

altijd creatief. Als je niet weg was om te 
gaan kantklossen dan konden we je op je 

kamer vinden terwijl je kaartjes aan het 
maken was. Je was een sociale dame die 

graag in de living kwam zitten om een 
praatje te slaan met je medebewoners. 

Ook tijdens activiteiten was je er steevast 

bij. Vooral lotto spelen deed je graag want 
daar werd veel gelachen en plezier 

gemaakt. 
Na je verblijf in het ziekenhuis was er 

binnenin iets gebroken. Je gaf de moed op 
om nog te vechten en langzaam ging je 

achteruit. Nu is het verhaal van je leven 
voorbij. We zullen je nooit vergeten. 
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Van Ackeleyen Josephine 

5 juni 
 
Lieve Josephine, wat was je toch een lieve 

dame! Ondanks de lichamelijke klachten 
waardoor je veel hulp nodig had, kwam er  

nooit een klacht over  jouw lippen. Altijd 

even geduldig, zacht, heel wijs ook, en 
altijd geïnteresseerd in de anderen. Je had 

een groot en prachtig gezin: als jullie 
allemaal bij elkaar waren met de 

kleinkinderen en achterkleinkinderen erbij, 
dan waren het er meer dan 60! Zij waren 

jouw trots en jou droegen ze op handen. 
Je was hier maar anderhalf jaar, en zo 

lang je kon, deed je mee aan activiteiten 
en uitstappen, vooral als het interessant 

was, zoals een museumbezoek of de 
geheugentraining. De laatste maanden 

werd alles steeds moeilijker voor je… alle 
vaardigheden waar je ooit zo goed in was, 

lieten je in de steek… en het voorgoed 

mogen inslapen werd voor jou een 
verlossing. Vaarwel, we vergeten je nooit! 

 

 

 

 
Gusta Segers 

24 juni 
 

Lieve Gusta, in die twee jaar hier bij ons 

leerden we je kennen als een moedige en 
levenslustige dame. Als je maar kon, deed 

je graag aan alles mee: turnen, 
spelnamiddagen, optredens, en liefst van 

al geheugentraining, de lotto en 
uitstapjes. Waar je ook veel deugd aan 

beleefde, was met vrienden iets gaan 
drinken in de cafetaria. Gezellig onder de 

mensen zijn, genieten van de kleine 
momenten. Zo zullen we ons jou 

herinneren! Ook jij hebt voor altijd een 
plaatsje in ons hart. 
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Maria Van Gansen 
24 juni 

 
Lieve Maria, na een zeer actief 
verenigingsleven op “den Deuzeld”, waar 

je steeds een voortrekkersrol vervulde, 
was het voor jou erg moeilijk om je wereld 

beperkt te zien tot je kamer in het 

rusthuis. Het was voor jou alsof je plots de 
baas niet meer was over je eigen leven, en 

over hoe alles daarin georganiseerd werd. 
De vrolijke dame, bij het altijd zoete inval 

was geweest, die zo graag onder de 
mensen was geweest, was nu liever op 

zichzelf, in alle rust. Je kon je heel moeilijk 
neerleggen bij het verlies van je 

lichamelijke en geestelijke capaciteiten, en 
was daar dikwijls verdrietig en opstandig 

over. Moeilijk voor de mensen zoals je 
kinderen, die je zo anders gekend 

hadden… moeilijk omdat we ons daar zo 
machteloos bij voelden. Maar je was en 

bleef die lieve dame, en als je mee kon 

zingen, met Annie of in ons koor, dan was 
je even terug de oude! Vaarwel, Maria, je 

hebt je rust verdiend! 
 

Ik heb mijn geliefden hier op aarde “tot later” gezegd, 

om mijn geliefden aan de overkant weer te zien. 
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VOEL JE WEL IN JE VEL 
 

 

HITTEGOLF                                              

                                                               
                                                    
De zomer is aangebroken! 

Hopelijk wordt het een mooie zomer waar iedereen van genieten kan. 
Misschien wordt het zelfs een tijdlang té warm. 

Een aanhoudende warmteperiode of hittegolf kan voor heel wat ongemakken 
zorgen, en gaat vaak gepaard met een verhoogd sterftecijfer. 

Met die bezorgdheid voor ogen willen we maatregelen treffen die de effecten 
van zo’n hittegolf verminderen en/of voorkomen, en hebben we ook in ons 

WZC een hitteplan opgesteld. 

Via dit artikel geven we je enkele raadgevingen mee die je zelf kan nemen 
wanneer zo’n hittegolf toeslaat. 

 

                                                        
Het is belangrijk dat u  

 
- meer drinkt dan gewoonlijk (1,5 liter per dag buiten de maaltijd: 

water, koffie, thee, limonade…)  
- Geregeld blijft eten, eventueel in kleinere porties en meer verspreid over 

de dag 
- Aangepaste zomerkleding voorziet en u uw kleding aanpast aan de 

temperatuur: lichte wijde kleding, bij voorkeur in katoen (betere 
absorptie van het zweet) en licht van kleur (kleinere absorptie van de 

warmte) 
- Een hoed of pet opzet bij het buitengaan indien u in de zon gaat 

wandelen 

- Uw huid insmeert met zonnecrème met hoge beschermingsfactor 
- Best binnen blijft gedurende de heetste perioden van de dag 

- Gedurende de heetste perioden van de dag bij voorkeur in een gekoelde 
ruimte blijft  
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- De vensters in de kamer aan de zonnekant afschermt 

(zonnescherm. Zolang de buitentemperatuur hoger is dan de 
binnentemperatuur sluit u best het venster. Pas als de 

buitentemperatuur lager is dan de binnentemperatuur (’s avonds 
en ’s nachts) opent u het venster 

- Zo nodig uw fysische inspanningen beperkt, of tussendoor geregeld rust 
en drinkt 

- Fysische inspanningen en wandelingen buiten tijdens de warmste uren 
van de dag vermijdt 

- ’s morgens heel vroeg de deuren en ramen open zet om frisse lucht te 
laten circuleren 

- U kan uw lichaam afkoelen door water te verstuiven in het aangezicht en 
op andere onbedekte delen, of door in de koelkast gekoelde vochtige 

doekjes aan te brengen. 
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PERSONEELSNIEUWS 

JARIGEN 

1 juli Tinne Van Looveren zorgkundige Klaproos 

2 juli Wendy Mertens verpleegkundige nacht 2e verdiep 

6 juli Wilma Gorrebeeck hoteldienst 2e verdiep 

6 juli Karina Gernaey hoteldienst 1e verdiep 

8 juli Sonja Van Immerseel hoteldienst 1e verdiep 

11 juli Wendy Bierbooms animator 2e verdiep 

13 juli Natacha Vuylsteke schoonmaakteam 

22 juli Lena Willekens verpleegkundige 2e verdiep 

23 juli Vanessa Bosschaerts zorgkundige 2e verdiep 

26 juli Viviane Verbunt hoteldienst 1e verdiep 

27 juli Karin Verhoeven verpleegkundige Klaproos 

28 juli Ann Maras verpleegkundige 2e verdiep 

28 juli Nalini Pepermans schoonmaakteam 

31 juli Annemie Wené zorgkundige 1e verdiep 
    

3 aug Julie Roosen zorgkundige Klaproos 

3 aug Marie-José Weymans verpleegkundige 2e verdiep 

4 aug Samantha Westhof zorgkundige 2e verdiep 

6 aug Cansoy Yaramis schoonmaakteam 

8 aug Jenny Mallari schoonmaakteam 

9 aug Wendy Meert schoonmaakteam  

11 aug Nadia Brijssinck zorgkundige 2de verdiep 

12 aug Linde Van Hoof administratie ouderenzorg 

13 aug Katrien Van Laer administratief medewerker 

14 aug Hilda Roose verpleegkundige 2e verdiep 

16 aug Sofie Dinnewet verpleegkundige 1e verdiep 

17 aug Roosmarijn De Wilde kinesitherapeute  2e verdiep 

17 aug Nancy Vervoort zorgkundige 1e verdiep 

17 aug Abbou Maryam zorgkundige 2e verdiep 

21 aug Ilse Bonte zorgkundige 1e verdiep 

21 aug Kim Delmotte verpleegkundige klaproos 

22 aug Marieta Van Dun zorgkundige Klaproos  

27 aug Lode Nicolai chauffeur minibus 

29 

 
 

 
 

 

aug Vicky Leysen zorgkundige 1e verdiep 

29 aug Hilda Lambert hoteldienst klaproos 

30 aug Nancy Roose schoonmaakteam 

30 aug Shana De Pauw zorgkundige gelijkvloers 

 

 
GELUKKIGE VERJAARDAG !!! 
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WELKOM AAN… 

… Toke Speetjens, een nieuwe verpleegkundige in het team op de 
Klaproos  

… en aan Sofie Dinnewet, ook verpleegkundige, die het team op de 
eerste verdieping is komen versterken met jeugdig enthousiasme  

We wensen hen allebei veel werkplezier in een tof team, daar worden ook onze 
bewoners gelukkig van! 

 
PROFICIAT AAN… 
… Linde Van Hoof, verantwoordelijke voor de administratie van het WZC, 

die op 31 mei, een maand vroeger dan voorzien, een gezonde kleinzoon 

kreeg die als Willem aan zijn levensavontuur begint. 
… en aan Annemie Wené, zorgkundige op de 1e verdieping: zij kreeg op 24 

juni een kleindochter, Hannah. 
Veel plezier aan de fiere oma’s met het  

                                 verwennen van de kleintjes! 

 

 
 
 

 
 
 
                               VEEL GELUK AAN… 
… Chris De Bruyne, verpleegkundige op de Klaproos, die sinds  1 mei op 

welverdiende “rust” is. Haar kennende, wensen we haar nog vele actieve 

jaren toe met werken in haar tuin en mooie reizen maken!  
… En aan Yvonne Diels, zorgkundige op de tweede verdieping. Zij ging op 

1 mei met pensioen.  Wij wensen haar nog veel gelukkige jaren en  
mooie reizen toe. 

 
OPRECHTE DEELNEMING AAN… 
… Roos De Wilde, kinesiste op de 2de verdieping, met het overlijden van 

haar moeder. Ondanks haar ziekte kwam het overlijden toch nog 

onverwacht.  
… Isis Meert, zorgkundige op de 2de verdieping, met het overlijden van 

haar bomma. 
… Erika Rooms, verpleegkundige op de Klaproos, met het overlijden van 

haar schoonvader. 
… Diane Labens, medewerker van de hoteldienst 2e verdiep, met het 

overlijden van haar vader.  
Wij wensen hen veel sterkte en de steun van familie en vrienden.   
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Mededeling vanwege  

de pastorale dienst van het WZC 

  
 

 

 

 

 

 
Aan alle personeelsleden die ervoor zorgen dat bewoners 
-  die het wensen  -  

kunnen deelnemen aan de wekelijkse liturgie op vrijdagmorgen. 
 

Voor hen die  - in de cafetaria – de tafels verhuizen, voor hen die het orgeltje 
binnen rijden, voor hen die zorgen voor een vlot ontbijt, voor hen die mensen 

naar de dienst brengen en …terug, voor hen die de kapel keurig onderhouden, 
voor hen die aan de onthaalbalie mensen opvangen en informeren…voor 

iedereen die ons wekelijks een handje toesteekt. 

Dikke …. DANKJEWEL ! 
 

Vanwege de pastorale ploeg ! 

 
 

 
VANAF 2 JULI 2018.   

Maandag om 09.30 uur = eucharistieviering in de kapel 

Dinsdag om 09.30 uur   = eucharistieviering in de kapel 

 

Woensdag om 09.30 uur = woord - en communiedienst in 

de kapel 

 

Donderdag = stille gebedsuren / kapel ter beschikking van 

ieder die de stilte zoekt 

 

Vrijdag om 09.30 uur = eucharistieviering in de cafetaria   

 
 



 - 17 -  

WIST JE DAT … 

  
  

 Hello! Schoten 

Werelddansfestival  

 

    

 

Hello! Schoten (voordien het Wereldfestival van Folklore) is een begrip in 
Schoten en ver daarbuiten. 
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Wat begon als een klein festival om de volkskunsten te promoten, is de 

voorbije decennia uitgegroeid tot een wereldvermaard festival binnen de 
folklore, dat jaarlijks om en bij de 25.000 bezoekers mag ontvangen. 

Vlakbij het kasteel in het Gemeentepark nodigt het festival steeds 
hoogstaande buitenlandse folkloredans ensembles uit voor een week vol 

spectaculaire dansvoorstellingen, muziek van over heel de wereld , 
internationale ontmoetingen en daverende feestjes.  

En uiteraard is er ook heel wat randanimatie.  

Ook aan de kinderen is gedacht: zij leren de tradities van de groepen kennen 

door dans, muziek en lokale kinderspelen. 
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Daguitstap Klaproos naar 
Jubelpark in Brussel : Autoworld  

EEN TERUGBLIK 

 
 

Optreden van Gino in de  Kaekelepomp 
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Lekker wafels bakken tijdens de 

kooktherapie op het tweede verdiep 

 
 

 
 

 
 
Het ijsjeskraam (ja, het kraam van Veerle 
haar Bruno) zorgde op de tweede verdieping  

voor verfrissing  tijdens de warme dagen.  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Op 22 mei gingen de bewoners van de tweede 
verdieping op uitstap naar Scherpenheuvel. Dit jaar 

kozen we ervoor om ons middagmaal te nuttigen in de 
Abdij van Averbode alvorens onze kaarsjes te gaan 

branden in de Basiliek van Scherpenheuvel. 
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Na ons bezoek aan de basiliek maakten we nog een rustgevende wandeling 

door het park. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Elke laatste woensdag van de maand hebben we onze “Kreadag”: samen 
bewoners van alle afdelingen werken we aan mooie stukken om op onze 

kersthappening te verkopen.   

 

 

Rara wat 

wordt dat 
hiernaast   

     ???                    
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1 x per maand komt 

Marion kunstwerkjes 
maken met enkele 

bewoners van het 1e en 
2e verdiep. 

 

 

 

 

Met ’t eerste verdiep 
een zonnige dag in de 

serres van Laken. 
Heerlijk om te 

picknicken, maar  
warm in de serres! 
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Van de natuur genieten 
in Wortel Kolonie …. 

 

….en van de dieren in Planckendael. 

Die dag lag de leeuwin nog lekker te luieren 
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PUZZELPLEZIER 

OPLOSSING VORIGE PUZZELS 

 

 
Op en neer 

De mensen in mijn maag bieden geen verweer 
Op en neer 

Open, toe 
Nooit wordt ik moe 

Op en neer 
Op en neer… 

Wat ben ik?    …een lift… 

 
 
 
 
Kan jij 6 kruisjes zetten in onderstaand rooster zonder dat je ergens 
(horizontaal, vertikaal of diagonaal) 3 kruisjes op een rij te krijgen? 

 

X X  

X  X 

 X X 

 
 
 
 
 
Een schip ligt aan de pier. Vanaf de reling hangt een touwladder naar beneden. 

De onderste tree van de touwladder raakt het water. De touwladder is 30 cm 
breed, 270 cm lang en elke tree is 1 cm dik zit 34 cm van een andere tree 

vandaan. Als het vloed wordt, stijgt het water met 15 cm per uur. Hoe lang 

duurt het voordat het water de bovenste tree van de ladder raakt? 
 

NOOIT, want de boot stijgt mee 
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LOS OP 

Doordenkertjes … 
 

Wat wordt natter, naarmate het meer droogt? 
…………………. 

 
 

Wat gaat omhoog als de regen valt? 
…………………. 

 
 

Kan een man trouwen met de zus van zijn weduwe? 
…………………. 

 

 
Sommige maanden hebben 30 dagen, sommige 31.  

Hoeveel maanden hebben er 28? 
…………………. 

 
 

Een boer heeft 17 schapen. Er gaan er 9 dood. Hoeveel heeft hij er dan nog? 
…………………. 

 
 

Wat behoort jou toe, maar gebruikt iemand anders vaker? 
…………………. 

 
 

Wat gaat de wereld rond, maar blijft in een hoek staan? 

…………………. 
 

 
Geef me lucht en ik leef, geef me water en ik sterf, wat ben ik? 

…………………. 
 

 
Wat kan lopen maar niet wandelen? 

…………………. 
 

 
Een man woont in een rode bungalow, met rode meubels, rode tapijten en 

rode gordijnen. Welke kleur heeft de trap, denk je? 
…………………. 
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Barbecue : 
2e verdiep : dinsdag 24 juli 
1e verdiep : woensdag 25 juli 
Klaproos : donderdag 26 juli  

 

Niet vergeten tijdig in te 
schrijven !!! 
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ACTIVITEITENKALENDER JULI 2018 

KLAPROOS 1 EN 2 
GELIJKVLOERS 

Vaste activiteiten 
 
maandag VM Koken met Aline (ergo) Klaproos 1 en 2 

 NM Relaxatiebad Klaproos 2 
dinsdag NM Groeps- of Individuele Activiteit Klaproos 1 of 2 

woensdag NM Uitstap (om de twee weken) 
of groepsactiviteit 

Klaproos 1 en 2 
Klaproos 1 of 2 

donderdag VM Spek en ei/Activiteit  Klaproos 1 of 2 
 NM Groepsactiviteit Klaproos 1 

vrijdag VM Eucharistieviering/fruitsalade maken  

 NM Groepsactiviteit Klaproos 2 

 
 
En verder nog: 
 
Maandag 2 Juli NM Pim Pam Pet op K1 

Dinsdag 3 Juli NM Contactkoor “De Verbertjes” in de vergaderzalen  
Woensdag 4 Juli Daguitstap Scherpenheuvel 

Donderdag 5 Juli Donderdag Denise-Dag 
VM Plaatjes draaien op K2  

   NM Koffieklets op K1 
Woensdag 11 Juli Vlaamse Feestdag 

Donderdag 12 Juli Donderdag Denise-Dag 

VM Optreden Hello! Schoten 
   NM Optreden Hello! Schoten 

Vrijdag 13 Juli VM Fruitsalade maken op K2 
   NM Verjaardagsfeest op K1 

Maandag 16 Juli NM Plaatjes draaien op K1 
Dinsdag 17 Juli VM Voorlezen op K1 

   NM Pim Pam Pet op K2 
Woensdag 18 Juli Daguitstap Struisvogelboerderij in Sluis-NL 

Donderdag 19 Juli Donderdag Denise-Dag 
Vrijdag 20 Juli NM Beautysalon met Mady op K1 

Dinsdag 24 Juli NM verjaardagsfeest op K2 
Woensdag 25 Juli NM Muzieknamiddag met Hugo op K2 

Donderdag 26 Juli Klaproos-Barbecue in de vergaderzalen 
Vrijdag 27 Juli VM Clown Roberto op K1-K2 

   NM Bezoek van de knuffelhonden Shijyaa op K1-K2 
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ACTIVITEITENKALENDER AUGUSTUS 2018 
KLAPROOS 1 EN 2 
GELIJKVLOERS 

Vaste activiteiten 
 
maandag VM Koken met Aline (ergo) Klaproos 1 en 2 
 NM Relaxatiebad Klaproos 2 

dinsdag NM Groeps- of Individuele Activiteit Klaproos 1 of 2 
woensdag NM Uitstap (om de twee weken) 

of groepsactiviteit 

Klaproos 1 en 2 

Klaproos 1 of 2 
donderdag VM Spek en ei/Activiteit  Klaproos 1 of 2 

 NM Groepsactiviteit Klaproos 1 
vrijdag VM Eucharistieviering/fruitsalade maken  

 NM Groepsactiviteit Klaproos 2 

 
 

 
En verder nog: 
 
Woensdag 1 Augustus NM Activiteit met vrijwilligster Linda op K1 
Dinsdag 7 Augustus NM Contactkoor “De Verbertjes” in de vergaderzalen 

Woensdag 8 Augustus NM Activiteit met vrijwilligster Linda op K2 
Donderdag 9 Augustus VM Zwemmen 

Vrijdag 10 Augustus NM Bingo met vrijwilligsters Linda en Rita op K1 
Woensdag 15 Augustus Moederdag  

Donderdag 16 Augustus Donderdag Denise-Dag 

NM Moederkesdagfeest in de leefruimte van K2 
Vrijdag 17 Augustus NM Verjaardagsfeest op K1 

Dinsdag 21 Augustus NM Verjaardagsfeest op K2 
Woensdag 22 Augustus NM Optreden “Back to the 60’s” in de Kaekelepomp 

Donderdag 23 Augustus Donderdag Denise-Dag 
VM Zanguurtje op K2 

   NM Koffieklets op K1 
Vrijdag 24 Augustus VM Bezoek van Clown Roberto op K1 en K2 

Woensdag 29 Augustus NM Modeshow Myriam Confectie in de Kaekelepomp 
Donderdag 30 Augustus Donderdag Denise-Dag 

VM Hoger Lager op K2 
   NM Boccia of Petanque 

Vrijdag 31 Augustus NM Bezoek van de knuffelhonden Shijyaa op K1 en K2 
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ACTIVITEITENKALENDER  JULI 2018 
ZONNEBLOEM – KORENBLOEM - WILGENROOSJE 
EERSTE VERDIEPING 

Vaste activiteiten 
maandag 10.30 u: bewegen op muziek kineruimte 
dinsdag 10.00 u: Koken ergo-hoek Zonnebloem 

 14.00 u: Lotto living Zonnebloem 
woensdag 10.30 u: Relaxatie individueel op kamer of in badkamer 

  turnen  kine-ruimte 
donderdag 10.30 u: Knappe Koppen: geheugentraining ergo-hoek Zonnebloem 

 10.00 u: relaxatie individueel op kamer of in badkamer 
 13.30 u: Uitstap  

vrijdag   9.30 u: misviering  Kaekelepomp 

 10.30 u: Dekselse Denkers: geheugentraining ergo-hoek Zonnebloem 
 

En verder nog: 
maandag 2 juli 14 u: feest omdat ons nieuw “zorgbedrijf” geboren is vandaag: we 

vieren dat met een lekkere taart! 

dinsdag  3 juli 14.30 u: zingen met ons contactkoor “De Verbertjes” 
woensdag 4 juli 14 u: boccia spelen  in de kineruimte of in de tuin 

donderdag 5 juli 10 u: daguitstap naar Bokrijk voor groep 1 
vrijdag 6 juli 14 u: kleuren met Kris in de ergo hoek 

maandag 9 juli 15 u: naar de voorstelling “Hello! Schoten” in de tent in het park 
woensdag 11 juli Feestdag van de Vlaamse Gemeenschap 

donderdag  12 juli 10.30 u: optreden van dansers uit de USA - in het kader van 
Hello! Schoten - in onze cafetaria De Kaekelepomp   

15 u: optreden van dansers uit Martinique 
vrijdag  13 juli 14 u: gezellig van verhalen genieten in de boekenclub met Kris 

maandag 16 juli 10 u: hele dag confituur maken van lekker zomerfruit 
woensdag 18 juli 14 u: zingen met Annie in de Wilgenroosje living 

donderdag 19 juli 13.30 u: Knoppekesclub: kleding verstellen met Hilda 

13.30 u: namiddaguitstap naar Sint-Anneke 
vrijdag 20 juli 14 u: kleuren met Kris in de ergo hoek 

zaterdag 21 juli Nationale Feestdag 
maandag 23 juli 14 u: verjaardagsfeest voor de jarigen van juli 

woensdag 25 juli 11.30 u: barbecue voor alle bewoners en familie van de 
eerste verdieping. Denk eraan tijdig in te schrijven! 

donderdag 26 juli 10 u: daguitstap naar Planckendael voor de groep die vorige keer 
terug naar huis moest vanwege een ontsnapping... 

vrijdag 27 juli 14 u: gezelschapsspel in de Wilgenroosje living 
maandag 30 juli 10 u: we gaan zuiders fruit schillen en snijden en Sangria maken 

   14 u: …en iedereen mag komen smullen  
        van de sangria, olé! 
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ACTIVITEITENKALENDER  AUGUSTUS 2018 
ZONNEBLOEM – KORENBLOEM - WILGENROOSJE 
EERSTE VERDIEPING 

Vaste activiteiten 
maandag 10.30 u: bewegen op muziek kineruimte 
dinsdag 10.00 u: Koken ergo-hoek Zonnebloem 

 14.00 u: Lotto living Zonnebloem 
woensdag 10.30 u: Relaxatie individueel op kamer of in badkamer 

  turnen  kine-ruimte 
donderdag 10.30 u: Knappe Koppen: geheugentraining ergo-hoek Zonnebloem 

 10.00 u: relaxatie individueel op kamer of in badkamer 
 13.30 u: Uitstap  

vrijdag 9.30 u: misviering  Kaekelepomp 

 10.30 u: Dekselse Denkers: geheugentraining ergo-hoek Zonnebloem 

 
En verder nog: 
woensdag 1 augustus 14 u: Boccia spelen in de kine ruimte of in de tuin 

donderdag 2 augustus 10 u: daguitstap naar Vlissingen voor groep 2 
maandag 6 augustus 14 u: Muziek- en dansnamiddag met Hugo en Josiane 

dinsdag 7 augustus 14.30 u: zingen met ons contactkoor “De Verbertjes” 
donderdag 9 augustus 14u: wandelen naar Mama Calinka om een lekker ijsje te 

gaan smullen in de mooie tuin 
maandag 13 augustus 14 u: moederkesdag feest! 

woensdag 15 augustus Gelukkige moederdag aan alle moeders! 
donderdag 16 augustus 13.30 u: knoppekesclub: kleding verstellen met Hilda  

maandag 20 augustus 10 u: confituur maken, deze keer van groenten! 

woensdag 22 augustus 14 u: “Back to the 60ties & 70 ties”. Een swingende 
namiddag met “Clearwater John” in onze cafetaria! 

donderdag 23 augustus 13.30 u: namiddaguitstap…nog te bepalen waarnaartoe 
vrijdag 24 augustus 14 u: kleuren met Kris, in de ergohoek 

maandag 27 augustus 14 u: verjaardagsfeest voor de jarigen van augustus. Aan de 
familie: graag verwittigen als je erbij wil zijn! 

woensdag 29 augustus 14 u: mode show en kledingverkoop door Myriam 
Confectie 

donderdag 30 augustus 10 u: vertrek voor daguitstap naar Bokrijk, groep 2 
vrijdag 31 augustus 14 u: boekenclub met Kris in de zithoek Korenbloem 
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ACTIVITEITENKALENDER JULI 2018 
SLEUTELBLOEM – AKKERWINDE - AKELEI 
TWEEDE VERDIEPING 

maandag 2 juli 10.30u Geheugentraining voor groep 1 in de living van Akelei 
en groep 2 in de living van Sleutelbloem 

   14.00u Feest omdat ons nieuw “zorgbedrijf Voorkempen” 

geboren is vandaag: we vieren dat met een lekkere 
taart! 

Dinsdag  3 Juli 10.00u Kooktherapie in de living van Sleutelbloem 
   14.30u Contactkoor :  ‘De Verbertjes’ zingen samen in de 

vergaderzaal naast de cafetaria. 
Woensdag 4 Juli 10.30u Bakatelier in de living van Sleutelbloem 

   14.00u Shijyaa komt op bezoek met zijn snoezelhonden 
Donderdag 5 Juli 10.30u Turnen met Roos in de kineruimte 

   14.30u Lotto in de living van Akkerwinde 
   14.00u Individuele relaxatie op de kamer 

Vrijdag 6 Juli 09.30u Eucharistieviering in de cafetaria, voor al onze 
bewoners 

   10.30u Individuele relaxatie : snoezelbad 
Maandag 9 Juli 10.30u Geheugentraining voor groep 1 & 2 in de living van 

Akelei 

   14.00u Zitdansen in de kineruimte 
Dinsdag 10 Juli 09.30u Uitstap naar de zoo van Antwerpen 

   10.00u Kooktherapie in de living van Sleutelbloem 
   14.00u Kom luisteren naar de actualiteit! Kaat leest de krant 

voor in de living van Akkerwinde 
Woensdag 11 Juli  Dag van de Vlaamse gemeenschap! 

Donderdag 12 Juli 09.30u Zwemmen in Gielsbos 
   10.30u Optreden van de  dansers van Amerika van Hello! 

Schoten in onze cafetaria De Kaekelepomp 
   15.00u Optreden van de  dansers van Martinique  in onze 

cafetaria De Kaekelepomp 
   10.30u Turnen met Roos in de kineruimte 

Vrijdag 13 Juli 09.30u Eucharistieviering in de cafetaria, voor al onze 
bewoners 

   10.30u Individuele relaxatie : snoezelbad 

Maandag 16 Juli 10.30u Geheugentraining voor groep 1 in de living van Akelei 
en groep 2 in de living van Sleutelbloem 

   14.00u Verjaardagsfeest voor de jarigen van Akelei 
   14.00u Zitdansen in de kineruimte 

Dinsdag 17 Juli 10.00u Kooktherapie  
   10.30u Picknick in het Middelheimpark en nadien 

verkennen we onder leiding van een gids de 
beelden  van  het Middelheimmuseum. 

   14.00u Kaartspelen in de living van Akelei 
Woensdag 18 Juli 10.30u Bakatelier in de keuken van Sleutelbloem 
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Donderdag 19 Juli 10.30u Turnen met Roos in de kineruimte 

   14.30u Lotto in de living van Akkerwinde 

   14.00u Individuele relaxatie op de kamer  
Vrijdag 20 Juli 09.30u Eucharistieviering in de cafetaria, voor al onze 

bewoners 
   10.30u Individuele relaxatie : snoezelbad 

   14.00u De losse steek : smeer jullie handen maar in! Vandaag 
versieren we zonnebloemen die we aan onze eigen 

deur kunnen hangen. 
Maandag 23 Juli 10.30u Geheugentraining voor groep 1 & 2 in de living van 

Akelei 
   14.00u Zitdansen in de kineruimte 

Dinsdag 24 Juli 11.00u Barbecue voor alle bewoners en familie van de 
tweede  verdieping. Denk eraan tijdig in te 

schrijven! 
Donderdag 26 Juli 10.30u Turnen met Roos in de kineruimte 

   14.00u Dansnamiddag met Hugo in de living van Akkerwinde 

Vrijdag 27 Juli 09.30u Eucharistieviering in de cafetaria, voor al onze 
bewoners 

   10.30u Individuele relaxatie : snoezelbad 
   14.00 Spel van de verbeelding in de living van Akelei 

Maandag 30 Juli 10.30u Geheugentraining voor groep 1 in de living van Akelei 
en groep 2 in de living van Sleutelbloem 

   14.00u Zitdansen in de kineruimte 
   14.00u Verjaardagsfeest voor de jarigen van Sleutelbloem 

Dinsdag 31 Juli 10.00u Kooktherapie in de living van Sleutelbloem 
   10.30u Daguitstap naar Vlissingen. Eerst gaan we gezellig 

picknicken in de tuin van ons diensthoofd, Inge,  
waarna we een wandeling maken door Vlissingen om 

af te sluiten met een verfrissend ijsje op de dijk. 
   14.00u Reminiscentiespel in de living van Sleutelbloem 

     

  



 - 37 -  

ACTIVITEITENKALENDER AUGUSTUS 2018 
SLEUTELBLOEM – AKKERWINDE - AKELEI 
TWEEDE VERDIEPING 

 
Woensdag 1 augustus 10.30u Bakatelier in de living van Sleutelbloem 
   14.00u Sjoelen in de living van Akkerwinde 

Donderdag 2 augustus 10.30u Turnen met Roos in de kineruimte 
   14.00u Lotto in de living van Akkerwinde 

   14.00u  Individuele relaxatie op de kamer 
Vrijdag  3 augustus 09.30u Eucharistieviering in de cafetaria, voor al onze 

bewoners 
   10.30u Individuele relaxatie : snoezelbad 

   14.00u Crea : We werken verder aan de zonnebloemen  

Maandag 6 augustus 10.30u Geheugentraining voor groep 1 & 2 in de living van 
Akelei 

   14.00u Kom luisteren naar de actualiteit! Kaat leest de 
krant voor in de living van Akkerwinde 

Dinsdag 7 augustus 10.00u Kooktherapie inde living van Sleutelbloem 
   14.30u Contactkoor :  ‘De Verbertjes’ zingen samen in de 

vergaderzaal naast de cafetaria. 
Woensdag 8 augustus 10.30u Bewegingsactiviteit in de living van Akelei 

   14.00u Shijyaa komt op bezoek met zijn snoezelhonden 
Donderdag 9 augustus 10.30u Turnen met Roos in de kineruimte 

   09.30u Zwemmen in Gielsbos 
   13.30u Wandeling naar Mama Calinka waar we ‘een goei 

coupeke’ gaan eten. Iedereen is welkom! 
Familieleden die graag aansluiten bij de groep, gelieve 

even te laten weten aan Wendy dat u meegaat zodat we 
voor de juiste hoeveelheid personen kunnen reserveren. 

   14.00u Individuele relaxatie op de kamer 
Vrijdag 10 augustus 09.30u Eucharistieviering in de cafetaria, voor al onze 

bewoners 
   10.30u Individuele relaxatie : snoezelbad 

   14.00u Zitdansen in de kineruimte 
Maandag 13 augustus 10.30u Geheugentraining voor groep 1 en groep 2 in de 

living van Sleutelbloem 
Dinsdag 14 augustus 9.30u Daguitstap naar Bokrijk. 

Woensdag 15 augustus  Gelukkige moederkesdag aan alle moeders! 
Donderdag 16 augustus 10.30u Turnen met Roos in de kineruimte 

   14.00u Lotto in de living van Akkerwinde 

Vrijdag 17 augustus 09.30u Eucharistieviering in de cafetaria, voor al onze 
bewoners 

   14.00u Ijssalon : coupe Dame Blanche in de living van 
Sleutelbloem 

     
Maandag 20 augustus 10.30u Geheugentraining voor groep 1 in de living van 
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Akelei en groep 2 in de living van Sleutelbloem 

   14.00u Zitdansen in de kineruimte 

   14.00u Verjaardagsfeest voor de jarigen van Akelei 
Dinsdag 21 augustus 10.30u Daguitstap naar het MAS in Antwerpen 

   10.00u Kooktherapie in de living van Sleutelbloem 
   14.00u Kaartspelen in de living van Akelei 

Woensdag 22 augustus 10.30u Bakatelier in de living van Sleutelbloem 
   14.30u  “Back to the 60ties & 70ties”. Een swingende 

namiddag met “Clearwater John” in onze 
cafetaria! 

Donderdag 23 augustus 10.30u Turnen met Roos in de kineruimte 
   14.30u Lotto in de living van Sleutelbloem 

   14.00u Individuele relaxatie op de kamer 
Vrijdag 24 augustus 09.30u Eucharistieviering in de cafetaria, voor al onze 

bewoners 
   14.00u De losse steek : bloemschikken 

Maandag 27 augustus 10.30u Geheugentraining voor groep 1 in de living van 

Akelei en groep 2 in de living van Sleutelbloem 
   14.00u Verjaardagsfeest voor de jarigen van Akkerwinde 

   14.00u Zitdansen in de kineruimte 
Dinsdag 28 augustus 10.00u Kooktherapie in de living van Sleutelbloem 

   13.30u Wandeling naar Mama Calinka waar we ‘een goei 
coupeke’ gaan eten. Iedereen is welkom! 
Familieleden die graag aansluiten bij de groep, gelieve 
even te laten weten aan Wendy dat u meegaat zodat we 

voor de juiste hoeveelheid personen kunnen reserveren. 
   14.00u Spel van de verbeelding in de living van 

Sleutelbloem 
Woensdag 29 augustus 14.00u Mode show en kledingverkoop door Myriam 

Confectie 
Donderdag 30 augustus 10.30u Turnen met Roos in de kineruimte 

   14.00u Dansnamiddag met Hugo & Josiane 
     

 


