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Het vijverpad, een gezonde manier van bewegen. Buiten, elke 
dinsdag bij goed weer. Ook in de winter, om 10.30 uur.  
(begeleiders zijn welkom) 
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Een woord vooraf: 
 

 ’t Is weer voorbij die mooie zomer. Niet zo 
uitbundig, droog en warm als vorig jaar, 
maar toch alweer 2 records gebroken! Het 
officiële Belgische hitterecord in Ukkel van 
27 juni 1047 werd gebroken op 25 juli 
2019. Het record stond op 36,6 °C. Vanaf 
nu is dat zo maar eventjes 39,7 °C. Op 
andere plaatsen in België werden nog 
hogere temperaturen gemeten, maar die 
zijn niet officieel. We hebben ook de 4-de 
warmste zomer sinds het begin van de 
waarnemingen (1901) achter de rug. 
Gemiddeld 19,1 °C. Enkel 2018 (19,8 °C), 
2003 (19,7 °C) en 1976 (19,2 °C) waren 
warmer. 

We hadden tijdens deze zomer 3 hittegolven. (We spreken in België van  
een hittegolf als gedurende minstens vijf dagen de maxima 25 °C 
bedragen.) 
En toch was die zomer niet zo traumatisch voor mens, dier en natuur als 
vorig jaar. In juni viel er immers meer regen dan gemiddeld. En dat heeft 
voor een deel veel in de natuur gered. 
Normaal gezien ging onze CRA het in de rubriek ‘het hoekje van de dokter’ 
hebben over de komende griepvaccinaties. Door het uitbreken van scabiës 
in ons wzc leek het ons gepast om hierrond verduidelijking te geven. 
Tijdens het najaar staat er op liturgisch gebied heel wat te gebeuren. Ter 
gelegenheid van de maand van de spiritualiteit zal pastor Ingrid ons wat 
wijzer maken over onze stichter kanunnik Triest.  

 

Myriam sluit dan weer de 4-delige reeks over de mijlpalen in ons leven af 
met: het overlijden. (Na de geboorte, de communie en het huwelijk is dat 
meteen ook de laatste stap in een mensenleven.) 
De stoel van de rubriek “ Ten huize van …” staat deze keer bij Kathleen van 
Hemelrijck sinds een aantal maanden een vaste waarde aan het onthaal 
van ons wzc.   
Anja, onze referente dementie heeft het dan weer over vermissing. 
In de rest van ons krantje absoluut geen verrassingen: alweer veel kwaliteit 
en hopelijk voor de lezers een bron van info en een lichtpunt in de komende 
winterse dagen. 

 

Ter informatie: u kunt ons huiskrantje ‘toonhoogte’ ook altijd bekijken op onze website: je 
tikt wzc Sint Antonius Grembergen in. Op het openingsblad zie je dan het aanbod. 
Onderaan het lijstje van aanbod vindt je: ‘toonhoogte’. Daar kan je de meest recente 
editie openen.  

Punk meets classic, 
Of accordeonist Marino Punk op de 
foto met Mariette.  
(Tijdens zomerfeest 2019) 
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Proficiat aan alle jarigen 
 

   

Oktober 
 
Leon Keppens  

 
04/10/1925 

 
94 

 
152 A 

 
Vlaspit 

Martha Verberckmoes  06/10/1940 79 0146 A Vlaspit 

Henrietta Verhelst  09/10/1931 88 0216 A Klaverweide 

Christiane De Ruyte 10/10/1939 80 0218 A Klaverweide 

Maria Huyck 12/10/1931 88 0044 A Vlasbloem 

Clarisse Peelman 15/10/1940 79 0062 A Vlasbloem 

Luciaan Van Hoorebeeck   19/10/1931 88 0203 A Klaverweide 

Leocadie Aubroeck   25/10/1938 81 0041 A Vlasbloem 

Irene Verstraeten   26/10/1937 82 0150 A Vlaspit 

 

November  

 

Marietta Geerinck  03/11/1925 94 0175 A Rietveld 

Justine Van den Broeck  08/11/1925 94 0031 A Vlasbloem 

Mathilde Van Lembergen  20/11/1931 88 0119 A Rietveld 

Josephine D'Hollander  21/11/1929 90 0226 B Klaverweide 

Daniel Vandermosten  21/11/1948 71 0144 A Vlaspit 

Ivonne Mettepenningen 22/11/1944 75 0202 A Klaverweide 

Angele Baetens  25/11/1925 94 0042 B Vlasbloem 

Andrea Cornu  26/11/1943 76 0157 A Vlaspit 

 

December 
 
Pierre Van Bosbeke 

 
03/12/1924 

 
95 

 
0102 A 

 
Rietveld 

Germaine Verbeeck  06/12/1936 83 0106 A Rietveld 

Willy van de Velde  08/12/1935 84 0053 A Vlasbloem 

Marie José Van de Voorde 10/12/1932 87 0151 A Vlaspit 

Simonne Rooms  11/12/1931 88 0104 A Rietveld 

Anna Bertin 13/12/1929 90 0033 A Vlasbloem 

Celina Bonnaerens  13/12/1938 81 0134 A Vlaspit 

Oscar De Cock 19/12/1934 85 133 A kortverblijf vp 

Monique Hernaut  20/12/1942 77 0141 B Vlaspit 

Marcella Schepens  22/12/1938 81 0061 B Vlasbloem 

Ivonne Praet  22/12/1928 91 0156 A Vlaspit 

Astrid Verhelst 23/12/1928 91 0055 A Vlasbloem 
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Diana Moriaux  24/12/1925 94 0135 A Vlaspit 

Leopold De Cooman   24/12/1932 87 0143 B Vlaspit 

Julia Alens   27/12/1932 87 0052 A Vlasbloem 
 
 

     Welkom aan de nieuwe bewoners: 
 

Van harte welkom op afdeling Vlasbloem: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze mensen wonen sinds kort op afdeling Vlaspit: 

  

  
  
 
 
 
 
 
 
 

Van de Velde Willy 
(Grembergen) 

Van Acker Andreas 
(Grembergen) 

Huyck Maria 
(Dendermonde) 

Rosez Eduard 
(Grembergen) 

Vandermosten Daniel 
(Lebbeke) 

Baetens Angele 
(Dendermonde) 

Baert André 
(Hamme) 
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Eén persoon is nieuw op afdeling Rietveld: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Klaverweide heet welkom:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Volgende bewoners verbleven  in kortverblijf: 
(Situatie op 9 september) 
 

Vlasbloem:  Eduard Rosez (Dendermonde), Gabriel Aerts (Buggenhout), 
Christiane Van Wezemael (Baasrode), Angele Baetens (Dendermonde), 
Andreas Van Acker (Grembergen), Jan Frans Jacobs (Dendermonde), 
Juliette Van den Eynde (Grembergen) 
 
Vlaspit: Gustaaf De Trogh (Oudegem), André Baert (Hamme), Jacques 
Claeyé (Hamme) 
 
Rietveld: Maria Paula Dierickx (Oudegem), Pauline Peelman 
(Waasmunster), Petrus Hoogewys (Dendermonde) 
 
Klaverweide: Petrus Van Havermaet  (Hamme), Juliette Van den Eynde 
(Grembergen), Luc De Meester (Lokeren), Frieda Van Herreweghe 
(Lokeren), Celina De Ridder (Sint-Gillis-Dendermonde) 
  
 
 
 

Verbeeck Germaine 
(Grembergen) 

Verstraeten Maria 
(Grembergen) 
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Volgende bewoners verblijven in kortverblijf:  
(Situatie op 9 september) 

 
Vlaspit: Oscar De Cock (Grembergen), Alfreda Van Nerum (D’monde), 
Monique Beirens (Zele) 
Rietveld: Simonne De Brandt (Dendermonde) 
Klaverweide: Maria Van Puyenbroeck (Hamme) 
 
 

Overleden bewoners: (periode van  13 juni  tot  29 augustus) 

Op Vlasbloem zijn 3 mensen overleden: 
Jeanne Hofman wed. Jacobus Van Den Broeck  
°Baasrode 23-05-1927 +17-06-2019 
Clement Mannaert wed. Cristiane Van Der Heyden   
°Lebbeke 21-04-1934 +15-07-2019 
Gustaaf Van Bockstal wed. Mariette Meysman   
°Appels 27-10-1929 +22-07-2019 
 
Vlaspit heeft afscheid moeten nemen van: 
Angele De Meyer wed. Gabriël Verdonck  
°Overmere 07-01-1926 +16-06-2019 
Maria Ryckaert wed. Frans Peelman °Hamme 03-02-1931 +23-08-2019 
Alfred D’hauwer wed. Jeannine Corthals °Zele 21-09-1944 + 29-08-2019 
Mariette Verhelst wed. Marinus De Vriendt  
°Sint-Gillis 08-08-1933 +04-09-2019 
 
Op Rietveld zijn overleden: 
Jeannine Corthals wed. Alfred D’hauwer °Appels 21/12/1946 +01-07-2019 
Simonne De Lentdecker wed. Willy De Loose  
 °Dendermonde 17/02/1940 +13/07/2019 
 

Personalia 
 
 

Medewerkers die nieuw zijn: 
 
Caro Dehertogh                                                          Mireille Michiels 
Zorgkundige Vlasbloem                                              Afwas           
In dienst sinds:                                                            In dienst sinds: 
12/07/2019                                                                  2/09/2019                                                                   
Woonplaats:                                                                Woonplaats: 
Lebbeke                                                                      Lokeren. 
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Familieleden van medewerkers die overleden zijn: 
                                   

Pierre D’Hooghe (°14/12/1935 - + 11/08/2019), schoonvader van Anja De 
Wilde (medewerker nachtdienst) 
Gustaaf D’Hondt (°18/10/1033 - + 15/08/2019), vader van Anja D’Hondt 
(medewerker Klaverweide) 
 

Medewerkers die recent gehuwd zijn: 
 
27/07/2019: Kizy Otte (medewerker vlasbloem) gehuwd met Jan. 
06/09/2019: Melissa Van Mele (medewerker vlaspit), gehuwd met Lode. 
 

 

Mijlpalen in ons leven: Het overlijden. 

 

Dood maar niet vergeten… 
 
Sterven en begraven zijn sinds 
mensenheugenis omgeven geweest met 
mysteries. In tv-reportages kunnen wij kennis 
maken met verschillende culturen en hun 
gebruiken.. Wat gebeurde er vroeger in onze 
streken als iemand stierf? Veel is verloren 
gegaan terwijl andere rituelen dan weer meer 
betekenis krijgen. 
 
Vroeger waren de mensen goed op de hoogte 
van elkaar in een dorp, want iedereen kende 
iedereen. Men wist meestal wel wie er ziek was 
en met wie het niet goed ging. Van zodra er 
iemand stierf ging het bericht vaak van mond 
tot mond. Vandaag de dag is deze mondelinge 
communicatie bijna volledig verloren gegaan. Is 
dit soms, zonder respect voor privacy, 
vervangen door facebook? 
 
De kerkklokken en de zondagsvieringen in de 
kerk waren een bron van de trieste 
nieuwsverspreiding: 
 
 

 Foto uit 1912 (Nederland) 
Jan Bleecken was 
grondwerker, grafdelver, 
doodbidder, aanspreker 
en lijkdrager.. 
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Kerkklokken werden geluid om een overlijden aan te kondigen 
Voor een overlijden van een zwaar zieke was de pastoor meestal langs 
geweest om de laatste sacramenten toe te dienen. Van zodra de persoon 
effectief overleden was werd de rouwklok geluid. Zo wist gans het dorp 
meteen dat iemand overleden was.  
 
Afroepen tijdens de zondagsmis 
De meeste mensen gingen elke zondag naar de zondagsmis. Daar was het 
gebruikelijk de overledenen van de voorbije week af te roepen en voor hen 
te bidden. Diegenen die in de loop van de week begraven waren werden 
ook afgeroepen. De kerkgangers konden zo tijdens de misviering de 
overledenen gedenken in hun gebeden. ‘Hij is afgeroepen in de kerk’ 
Hiermee wisten de dorpsmensen genoeg! 
 
Speciale aanzeggers 
Dit waren personen die van deur tot deur gingen melden dat er in de 
parochie iemand overleden was. Ze bleven niet aan de deur staan, maar 
gingen veelal het huis binnen en brachten ‘de droeve mare’.  
 
Tekenen aan het stervenshuis 
Stierven mensen, in de meeste gevallen thuis, werden ze ook thuis 
opgebaard. Deuren en ramen werden dan onmiddellijk geopend zodat de 
geest van de overledene zijn weg naar buiten kon vinden. Daarna werden 
ze onmiddellijk opnieuw gesloten zodat de geest niet terug naar binnen kon 
komen in het sterfhuis. Bovendien werden alle spiegels afgedekt om te 
beletten dat de geest van de overledene er zijn intrek zou nemen. 
Radiomuziek was uit den boze. Het radionieuws beluisteren, dat mocht. 
Daarna ging de radio onmiddellijk weer af. Op het platteland werd er 
meestal een strooien kruis bij het hek van het erf geplaatst. Een sterfhuis in 
de straat werd aangeduid met een groot houten kruis aan de voordeur. 

 
Het overlijden 
Overlijdt een gelovige, dan moet die 
verantwoording afleggen aan God 
voor de daden die hij gesteld heeft 
gedurende zijn leven. Als de 
overledene goed en deugdzaam is 
geweest, komt hij in de hemel 
terecht. Volgens de overlevering 
wordt die doorgaans voorgesteld als 
een paradijs waar rijstpap wordt 
gegeten met gouden lepeltjes.  

 

 

De rouwkapel aan de kerk: De ingang van 
de kerk wordt gedecoreerd met decoratieve 
doeken in vooral zwarte en paarse tinten. 
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Heeft de overledene een zondig leven geleid, dan is hij of zij gedoemd om 
eeuwig in de hel te branden. 
 
Daarom baden katholieken vroeger steevast voor de zielenrust van een 
overledene. Nabestaanden wilden namelijk voorkomen dat een dierbare in 
de hel zou terechtkomen. Dikwijls werd hiervoor een rozenkrans gebeden. 
Een paternoster werd in de handen van de dode gelegd ter bescherming 
tegen het kwade.  
 
De uitvaartplechtigheid 

Bij een christelijke 
uitvaartplechtigheid komen de 
nabestaanden samen in de kerk. Vooraleer 
de kist naar het altaar wordt gedragen, 
wordt ze besprenkeld met wijwater. De 
uitvaartplechtigheid zelf is gericht op de 
reiniging en de zielenrust van de 
overledene enerzijds, en op troost voor de 
nabestaanden anderzijds. Vroeger waren 
dergelijke plechtigheden erg formeel, maar 
tegenwoordig zijn ze persoonlijker. De 
nabestaanden bespreken op voorhand met 
de priester welke teksten zullen worden 
voorgelezen en welke muziek er te horen 
zal zijn. Aan het einde van de dienst wordt 
de kist nogmaals besprenkeld met wijwater 
en wordt ze tevens bewierookt. Wierook 

staat symbool voor de band tussen het menselijke en het goddelijke, als 
afweermiddel tegen het kwade. Wanneer de kist de kerk wordt 
buitengedragen door de kistdragers, kan iedereen de nabestaanden 
condoleren. 
Ingeval van crematie wordt de asurn met hetzelfde respect en de zelfde 
traditie geëerd. 
 
Herdenkings- of bidprentje 
Oorspronkelijk was een bidprentje donker en somber en was het bedoeld 
om mensen op te roepen om te bidden voor de zielenrust van de 
overledene. Er stond meestal een gebed op en werd bewaard in het 
kerkboek die wekelijks meegenomen werd naar de zondagsmis. 
Tegenwoordig zijn bidprentjes eerder herdenkingsprentjes.  
 

 

Het wierookvat: binnenin wordt 
een gloeiende kool gelegd 
besprenkeld met hars van de 
wierookboom. Daardoor ontstaat 
de rook met de typische geur. 
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Kledingvoorschriften 
Het was gebruikelijk dat de 
familieleden (ook de kleine 
kinderen) dagelijks zwarte kledij 
droegen gedurende de 
rouwperiode. De dichtste familie 
droeg het langst rouwkledij. Dat 
werd voornamelijk gedaan omdat 
zwarte kledij ervoor zou zorgen dat 
de overledene de nabestaanden 
niet meer zou herkennen en dus 
ook niet kon meenemen in de dood. 
Om die reden droegen veel 
vrouwen ook een rouwsluier. 
Tegenwoordig is het dragen 
van zwarte kledij door de 
nabestaanden vaak beperkt tot de 
dag van de uitvaartplechtigheid. Dat 
wordt vooral gedaan omdat het een 
traditie is en niet meer omwille van 
het bijgelovige aspect. 
 
Rouwjuwelen 
Wat voor sommige mensen 

misschien luguber lijkt, biedt aan andere mensen de mogelijkheid om beter 
met hun verdriet te kunnen omgaan. Rouwjuwelen zijn bijvoorbeeld 
hangers of ringen waarin een haarlok, as of zelfs een tand van de 
overledene wordt bewaard. Soms wordt een vingerafdruk of een foto van 
de overledene afgebeeld op een sieraad. Op deze manier blijft de 
overledene heel dicht bij een nabestaande. Deze traditie wordt meer en 
meer in ere hersteld. 
 
Koffietafel 
Het is de gewoonte dat de naaste familie na begrafenisplechtigheid 
familieleden en vrienden uitnodigen voor een koffietafel. Hier is gelegenheid 
om samen de overledene te herdenken en om herinneringen uit te 
wisselen. Het helpt de nabestaanden in het rouw- en het 
verwerkingsproces. 
 
Collectieve rouw 
Bij het overlijden van een hooggeplaatst of bekend persoon is er dikwijls 
sprake van collectieve rouw. Mensen vinden elkaar in hun verdriet en 
brengen gezamenlijk een laatste groet of een eerbetoon aan de 
overledene.  
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Samenhorigheidsgevoel is op zo’n momenten bijzonder groot. Mensen 
rouwen dan samen en tonen hun medeleven aan de familie en vrienden 
van de overledene. Soms wordt deze collectieve rouw gecommercialiseerd. 
Er worden dan souvenirs met een afbeelding van de overleden persoon te 
koop aangeboden en het kan zelfs gebeuren dat er doodsbrieven en 
bidprentjes verhandeld worden. 
 
De jaarlijkse herdenking van overledenen 
Jaarlijks wordt de sterfdag van een overledene herdacht. Deze herdenking 
kan gepaard gaan met een ceremonie, maar niet iedereen kiest hiervoor. 
Bovendien worden op 1 november, Allerheiligen en op 2 november, 
Allerzielen de graven van dierbare overledenen bezocht. De graven worden 
vooraf schoongemaakt en worden met chrysanten, en bloemstukjes 
versierd.  
 

De dood is niet het doven van het licht 
Maar het uitblazen van de lamp 
Omdat de dag aangebroken is 

 
R. Tagore 

Dank aan Internet-bronnen 

Myriam 
 
 

De foto rebus van vorige keer: 

 

Het fotoraadsel van vorige editie kende heel wat inzendingen. 
Opmerkzamen hadden natuurlijk snel door dat het afbeeldingen van 
tennisgrootheden waren. Enkel bij foto 6. Waren er wat verwarringen. 
Sommigen dat dat de afgebeelde speler de fransman Henri Leconte was, 
terwijl het gewoon Jimmy Connors betrof? 
De volledige oplossing: 2 Martina Navratilova, 2 John Mc Enroe, 3. Steffi 
Graf, 4. Maria Sharapova, 5. Mats Wilander, 6. Jimmy Connors, 7 Bjorn 
Borg, 8. Venus Williams, 9. Billy Jean King. 
 
Uiteindelijk waren er 4 juiste inzendingen. Een onschuldige hand heeft 
Henriette Verhelst (Klaverweide) als uiteindelijke winnaar aangeduid. Als 
prijs kan ze kiezen: een fles Cava, een waardebon bij de pedicure of 
kapper. 
Gelieve iemand van het ergoteam te contacteren.   
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De nieuwe fotorebus: 

Ook in deze editie hebben we 8 foto’s van bekende mensen. (Bij gelijke 
juiste antwoorden wordt ook naar de al dan niet juiste schrijfwijze van de 
namen gekeken. (Gelieve uw antwoorden in het vogelkastje aan het 
klavertje 4 te deponeren ten laatste op vrijdag 8 november.) 
Veel Succes. 
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Zomer 2019: Barbecue op 
elke afdeling.  
Boven links: een dikke duim 
van Augusta. 
Boven rechts: bakkers van 
dienst Erwin en Sidney. 
Rechts: Marcele en Yvonne: 
worst, kip en vispapillotte 
 

De fotohoek: 

 
 
 
 
 
 
 

 

Links: De wekelijkse busuitstap naar de markt in Dendermonde: Busreis, kort 
bezoek aan het begijnhof, wafel eten en tavernebezoek… 
Rechts: Het lijkt al even geleden, middagmaal in de binnentuin onder een stralende 
zon 
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Scabiës - Schurft 

Hoekje van de dokter 
 

In elke editie van ‘toonhoogte’ laat onze CRA (coördinerend en 
raadgevende arts) zijn licht schijnen op een kwaal – ziekte of aandoening.  
In deze editie:  

  
Jullie hoorden ervan, jullie weten het. 
De schurftmijt is in ons wzc. 
Onze bewoners, werden allemaal 
nagekeken. 
We hebben het probleem aangepakt. 
Voorlopig blijft de uitbraak beperkt tot één 

afdeling. We hopen nu dat het beestje weer weg is. 
 
Wat is scabiës of schurft. 
Het is een huidziekte welke overgedragen wordt door 
langdurig lichamelijk contact. 
Het is niet gevaarlijk, het is niet levensbedreigend.  
Het is belastend en vervelend voor de patiënt. 
De hoofdklacht is heftige jeuk. Men heeft schrik 
anderen te besmetten. De naam schurft is ook 
beladen. Men voelt zich beschaamd om te zeggen 
dat men schurft heeft. 
Het komt voor bij alle sociale klassen, rassen en 
leeftijden. 
De ziekte wordt veroorzaakt door de schurftmijt, een 
klein spinachtig diertje. Op een half uur tijd graaft het 
bevruchte vrouwelijke diertje zich in de huid in. 
Dagelijks graaft het zijn gangetje verder met een 5 tal 
millimeter. De mijt blijft 4 tot 6 weken leven en legt 
ondertussen 40 tot 60 
eitjes. 
 
Bij een besmetting 
duurt het 2 tot 6 
weken voor de eerste 
klachten optreden. 
Men krijgt nachtelijke 
jeuk op de plaats 
waar de mijten zitten.  
 

 

De sarcoptes scabei 
Het beestje ziet eruit 
als een spin en is niet 
met het blote oog te 
zien. Deze 
schurftmijten kunnen 
wekenlang op je huid 
overleven. Ze planten 
zich voort aan de 
oppervlakte van de 
huid en graven 
tunneltjes om hun 
eitjes in de leggen. 
Door het leggen van 
deze eitjes en de 
uitwerpselen van de 
mijten in deze 
tunneltjes komen er 
ontstekingen. Gevolg 
is hevige en 
agressieve jeuk. 
Schurft is besmettelijk 
en kan zich op korte 
tijd snel uitbreiden.  
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Meestal op vingers en handen. Het kan ook op andere plaatsen. Huidletsels 
met onder andere de “gangetjes” kunnen gezien worden. Op andere 
plaatsen kan men jeukende uitslag krijgen. Deze jeuk verergert met de 
dagen. Door de jeuk volgen de krabletsels. 
Men kan 2 weken na besmetting zelf de ziekte doorgeven. Men geeft de 
besmetting door via langdurig huid contact. (dit betekent 15 minuten 
huidcontact). 
Ook besmette lakens en klederen kunnen de oorzaak zijn. 
Buiten het menselijk lichaam overleven de schurftmijten echter maar 3 
dagen. 
 
De behandeling bestaat uit  
Aanbrengen van zalf, over het hele lichaam (door de groepsbehandeling 
werd er bij ons met pilletjes ivermectine gewerkt).    
Tegelijk dient het mogelijks besmet beddengoed en klederen gewassen te 
worden aan 60°, de niet wasbare klederen worden gedurende 3 dagen 
verwijderd in een gesloten plastic zak. 
 
Gelijktijdige behandeling van 
iedereen die dient behandeld te 
worden. Deze gelijktijdigheid is zeer 
belangrijk. Dit is om herinfectie te 
voorkomen. 
 
Wij hebben voor de behandeling 
overlegd met allerlei diensten,  
arbeidsgeneesheer,  
vertegenwoordigers van onze 
hoofdzetel in Oostakker,  
volksgezondheid… Alle diensten 
werden uitgebreid geïnformeerd. 
Wij hebben getracht op een zo 
correct mogelijke manier het 
probleem aan te pakken. 
Wij hopen dat er bij het lezen van dit 
artikel geen nieuw schurftmijt ons 
rusthuis binnen geraakt is. 
Bij vragen kunnen jullie steeds 
terecht bij het diensthoofd van jullie 
afdeling. 
 
Dokter B. De Gendt 
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Alles wat je moet weten over de 

nummerplaten van een auto 
 
Een nummerplaat is verplicht wil je de 
openbare weg op, maar niet alle 
nummerplaten zien er hetzelfde uit. Dit 
zijn de verschillen! 
 
Hoe ziet een normale nummerplaat voor 
een auto eruit? 
Een Belgisch kentekenbewijs bestaat 
standaard uit een indexcijfer gevolgd door 

drie letters en drie cijfers, zoals 1-ABC-123. Aangezien in ons land de 
nummerplaat verbonden is aan de eigenaar kan de plaat mee verhuizen 
naar een nieuwe wagen. Om diezelfde reden dragen veel auto’s nog 
nummerplaten met oude combinaties, zoals ABC-123. Echter, wie nu nog 
een plaat met een oude combinatie bezit, kan die niet meer overdragen 
naar een nieuw ingeschreven wagen. 

Wat als deze combinaties opgebruikt zijn? 
Zodra de combinaties 1-ABC-123 opgebruikt zijn, – en daar zijn we bijna – 
gaan we over naar 2-ABC-123, 3-ABC-123, enzovoort. Zijn ook die 
combinaties uitgeput, dan veranderen de cijfers en letters van plaats en 
beginnen we opnieuw bij 1. Dat wordt dus 1-123-ABC. Een aantal 
lettercombinaties wordt niet gebruikt, waaronder schunnige woorden, 
scheldwoorden of namen van politieke partijen, en dat in de drie officiële 
landstalen. 
 
Wat met gepersonaliseerde nummerplaten? 
Voor duizend euro kun je een gepersonaliseerde kentekenplaat aanvragen. 
Deze bevat maximaal negen karakters en minstens één letter. Uiteraard 
zijn ook hier beperkingen, zoals een verbod op schunnige taal of 
scheldwoorden. 
Leuk om weten: onze koning heeft de nummerplaat ‘1’. 

We zetten ze even allemaal op een rij: 

Al kom je ze op de weg regelmatig tegen, toch weet je misschien niet wat 
de verschillende categorieën kentekenplaten betekenen. Hieronder een 
overzicht van de verschillende modellen, met hun toepassingen: 
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Gewone kentekenplaat met een normaal opschrift: 

– Rechthoekig formaat 520 mm x 110 mm (rode tekens, witte achtergrond) 

 

De kentekenplaten zijn voorzien van een veiligheidskenmerk, de 
reliëfstempel en het watermerk van de DIV, een visuele veiligheidsdraad 
(VST) en een veiligheidsafbeelding met positieve identificatie. 

Tijdelijke kentekenplaat van korte duur of voor tijdelijk verblijf: 

(Witte tekens op rode achtergrond) 

 

Diplomatieke kentekenplaat, bijvoorbeeld voor ambassadepersoneel: 

(Rode tekens op witte achtergrond) 

 

Commerciële kentekenplaat, bijvoorbeeld voor een garage: 

(Groene tekens op witte achtergrond) 

 

Opgelet: het gebruik van een commerciële kentekenplaat is onderhevig aan 
enkele verplichtingen. Traxio, de Belgische federatie van de autosector, 
heeft hierover een volledig dossier gepubliceerd. 

‘T’ kentekenplaat voor taxi’s, bijvoorbeeld T-XAA-001 en T-LAA-001 voor 
de verhuur met chauffeur. 

‘O’ kentekenplaat voor oldtimers, bijvoorbeeld 0-AAA-001 (voertuigen 
ouder dan 30 jaar) 

‘Q’ kentekenplaat voor aanhangwagens, bijvoorbeeld Q-AAA-001 

‘Bijkomende’ kentekenplaat: Wij hebben het over ‘bijkomende’, omdat het 
voertuig met dat type plaat al in het bezit moet zijn van een kentekenplaat. 
Onder de instanties en personen die een functie binnen die instanties 
uitoefenen, vind je: 
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‘Hof’-kentekenplaat voor de koninklijke familie en 
hoogwaardigheidsbekleders van het Hof (Leuk om weten: onze koning 
heeft de nummerplaat ‘1’.) 

 

‘A’-kentekenplaat voor de voorzitter van de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers, leden van de federale regering, ministers van 
Staat, provinciegouverneurs enzovoort. 

 

‘E’-kentekenplaat voor voorzitters, leden of diensten van de 
gemeenschaps- en gewestregeringen. 

 

‘P’-kentekenplaat voor de voorzitter en leden van de Senaat, de leden van 
de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de voorzitter en leden van het 
Vlaams of Waals Parlement, de voorzitter en leden van het Parlement van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de voorzitter van de Duitstalige Raad, 
de leden van het Duitstalig Parlement en de Belgische leden van het 
Europees Parlement. 

 
 
Misschien een tip voor een boeiende hobby. Autonummerplaten bekijken. 
Zoals je ziet: je nummer zegt iets over de auto zelf, maar vooral over de 
persoon die er in zit. 
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Gebruikersraad: woensdag 4 september 2019 
 

 
Aanwezig: Audenaert  A., De Cock A., De Neef C., 
Minnebo M., Van Den Bossche P., Van De Velde L., Van 
Haut R., Van Hoyweghen N., Vercauteren L., De 
Clippeleir B., Van Rumst K. 
Verontschuldigd: Depauw F., Van Cauwenberghe R.,  
 

1. Verwelkoming en bezinning  
Bezinning: Ik heb je lief (Thomas) 
We verwelkomen 2 nieuwe leden in de gebruikersraad: meneer Robert Van 
Haut, echtgenoot van bewoonster afdeling Vlasbloem, en mevrouw 
Christine De Neef, mantelzorgster van een bewoonster van afdeling 
Klaverweide.  
 
2. Goedkeuring verslag 
De vraag om een brievenbus van de CM aan Zorgpunt ‘De Brug’ te 
plaatsen werd nogmaals gesteld. De directie wacht nog op antwoord. 
Het verslag van de vorige gebruikersraad 22/05/2019 werd verder 
goedgekeurd. 
 
3. Evaluatie van de voorbije activiteiten. 
 Sterrennetbaltornooi (7 juni): medewerkers en de bewonersploeg 

namen het tegen elkaar op. Door het slechte weer, ging deze activiteit 
door in de polyvalente zaal. De hotdogs en drank, voorzien door de 
sterrencoaches, vielen in de smaak. 

 Vaderdagreceptie (11 juni): De aanwezige mannen genoten zichtbaar 
van de volksspelen, het biertje en de borrelhapjes. Alle mannen 
ontvingen een flesje parfum als geschenk. 

 Patroonsfeest (RV/VP – 13 juni, KLW/VB – 14 juni): overheerlijke wafels 
op de afdeling. 

 Menucommissie (24 juni): de bijeenkomst werd aangekondigd met een 
affiche op elke afdeling, zoals gevraagd in het vorige overleg van de 
gebruikersraad. Wegens omstandigheden werd de vergadering  
geannuleerd.                                    

 Ijsfestijn (9 juli): lekkere ijsjes en zeer vlot verloop 
 Welkomnamiddag (3 juli): een gezellige babbel, begeleid door de 

pastorale medewerkster, voor de nieuwe bewoners om elkaar en het 
personeel beter te leren kennen. 
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 Zomerfeest (30 juli): 
Marino Punk, met roze 
hanenkam, bracht 
herkenbare muziek op zijn 
accordeon. De dansvloer 
was geopend. Het werd 
wel heel warm in de 
polyvalente zaal. 
Suggestie: kan dergelijke 
activiteit niet kleinschalig 
georganiseerd worden op 
afdeling Vlasbloem en 
Vlaspit? O.a. de drukte en 
het risico op 
wegloopgedrag maakt het 
voor bewoners van deze 
afdelingen moeilijker om toch te genieten van een feest in de 
polyvalente zaal. 

 Verjaardagsfeest: voor de jarigen van mei-juni (5 juli) en juli-augustus 
(23 augustus). Graag de aperitiefhapjes wat beperken, zodat ook van 
het lekkere voorgerecht en 
hoofdgerecht nog voldoende 
gegeten kan worden. 

 Alle afdelingen hadden in juli of 
augustus een BBQ. Vispapillot, 
worst en kippensaté. Op een mooi 
gegarneerd bordje gaf dat aan de 
bewoners een heel zomers 
gevoel. De extra inspanningen van 
het personeel en de helpende 
handen van de vrijwilligers 
maakten dit opnieuw mogelijk. 
Dankjewel! 

 Intergenerationeel: bingo (3 juni) 
voor de bewoners van Rietveld en 
Vlasbloem met de leerlingen van 
het 2de leerjaar. In de 
zomervakantie waren er geen 
intergenerationele activiteiten. 

 Marktbezoek: In kleine groepje 
gingen de afdelingen afwisselend met de lijnbus naar de wekelijkse 
markt in Dendermonde. Leuk en de wafel werd gesmaakt. Voor wie 
uitkeek om iets te kopen, was het wel wat krap in tijd.  

 

 

Naar de wekelijkse marktdag in Dendermonde. 
Hier Monique en Germaine. 

Mariette en Albert, samen koken en bakken. 
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 Wandelnamiddagen: heel wat bewoners konden genieten van het mooie 
weer in Grembergen. Met dank aan de talrijke vrijwilligers en 
familieleden die deze wandelingen mogelijk maakten. 

 Busuitstappen: plantentuin Meise (KLW – 23 mei), paling eten (VP – 4 
juni en KLW – 20 juni), Cabaret Magiq n.a.v. een sterwens op RV (6 
juni). De bewoners genoten van deze uitstappen en boekten al een zitje 
in de bus voor de volgende! 
 

4. Geplande activiteiten. 
 Smoutebollenfestijn (10 september): nav. Grembergen kermis 
 Naaiatelier (11 september) 
 Dementie in beweging (23 – 27 

september): Volgende 
activiteiten staan gepland op de 
afdeling: zangnamiddag, 
instrumenten maken, 
circusoptreden door Sarakasi 
met muziekoptreden, kook-
/eetactiviteit, film 

 Muziekquiz (28 september): 
georganiseerd door de MS-liga 
voor de bewoners met MS en 
leden van de MS-liga. De 
polyvalente zaal zal die dag niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. 
Via de zijdeur kan wel drank aangekocht worden. 

 Menucommissie (30 september) 
 Modeshow (8 november): herfst- en wintercollectie  
 Mosselfestijn (Datum nog niet bekend) 
 Kapellekesommegang (Geannuleerd) 
 Verjaardagsfeest (jarigen september/oktober – 30 oktober) 
 Stedelijke raad: optreden (15 november) 
 Zorgbib (8 oktober – 12 november) 
 Week van de derde leeftijd (18-22 november): Een hele week feest met 

alle bewoners! Op de agenda van elke afdeling: eucharistieviering, 
feestmaaltijd en feestnamiddag. 

 
5. Aandachtspunten. 
A. Aandachtspunten voor het verzorgend/verplegend personeel 

 Bij afwezigheid van het diensthoofd is niet altijd duidelijk voor de 
bezoekers wie die dag op de afdeling aan te spreken is bij vragen of 
bemerkingen. Misschien een bordje met naam van de 
verantwoordelijke van de dag voorzien?  

 Diane, genieten van een busuitstap. 
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 Graag een goede opvolging voor het openen en sluiten van de 
zonnewering op kamers waar bewoners dit zelf niet kunnen doen of in 
gezamenlijke lokalen. 
 

B. Algemene 
aandachtspunten/bemerkingen 
 In de liften naar Rietveld en 

Klaverweide werden extra 
aanduidingen, naam van de 
afdelingen, bij het cijfer van de 
verdieping aangebracht. Dit 
werd positief onthaald. 

 Tijdens de zomervakantie waren 
heel wat jobstudenten aanwezig 
die het vaste personeel de 
mogelijkheid boden te genieten 
van een deugddoende vakantie. 
Met een goede ondersteuning 
loopt dit goed.  
 

7. Mededelingen door de directie. 
 Wensen mogen nog steeds in het wensennet aan de receptie 

gedeponeerd worden. Afhankelijk van de haalbaarheid, worden deze 
verwezenlijkt. 

 Op afdeling Vlasbloem werd 
scabiës (schurft) vastgesteld. 
De nodige maatregelen 
zijn/worden getroffen. 
Verdere communicatie en 
informatie zal gebeuren via 
het diensthoofd van de 
afdeling en via affichering. 

 Sinds augustus kan iedereen 
surfen naar de vernieuwde 
website (https://www.zorg-saam.be/ en https://www.zorg-saam.be/sint-
antonius/). 

 Binnen de VZW Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu krijgen de 
medewerkers van alle huizen nieuwe uniforme werkkledij, vermoedelijk 
in het najaar 2019. 

 Om de bewoner meer inspraak te geven in de opmaak van zijn/haar 
zorgplan en een beter afstemming hierin te bekomen, zal op de 
afdelingen Rietveld en Klaverweide uitgetest worden of het haalbaar is 
om tijdens een bewonersbespreking de bewoner te betrekken of een 
voorafgaand interview in te plannen.  

 

Genieten van ijscrème tijdens het ijsfestijn. 

Buitenfoto’s mét bloemen, altijd succes. 
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 Psychofarmaca afbouwen en alternatieven voorzien. Dat is het doel van 
een project, onder universitaire begeleiding, dat opgestart is. Een goede 
samenwerking tussen huisarts, familie, medewerkers en de bewoner 
zelf vormen de basis. 

 In 2020 wordt op afdeling Vlaspit als eerste het gebruik van de BelRAI 
ingevoerd bij nieuwe bewoners. Deze gestandaardiseerde en 
gestructureerde vragenlijst maakt het voor het personeel mogelijk om de 
fysieke, cognitieve, psychische en sociale noden duidelijk in kaart te 
brengen om een kwaliteitsvol zorgplan op te stellen.  

 De voorbereidende gesprekken betreffende een vervangingsnieuwbouw 
wzc Sint-Antonius zijn opnieuw gestart. Er werd een oproep gelanceerd 
naar ontwerpbureaus met de vraag ondersteuning te bieden in de 
opmaak van een masterplan voor de woonzorgsite wzc Sint-Antonius. 
 

Volgende gebruikersraad: woensdag 27 november om 14u in de vergaderzaal. 

 
 
 

‘Vermissing’: wat is dat? 

 
 

Het project is een samenwerkingsinitiatief tussen de politie van 
Dendermonde en ons wzc. 
In de eerste plaats is dit project 
opgestart om bewoners met 
dementie die dwaalgedrag 
vertonen, sneller op te sporen. 
Wij hebben dit project uitgebreid 
naar al onze zorgafdelingen, de 
opgestelde procedure geldt voor 
alle bewoners in ons wzc. 
In samenwerking met Meander en de politie is een document opgesteld 
waarin gegevens worden verzameld betreffende onze bewoners 
opgenomen in het wzc. De gegevens betreffen persoonsgegevens 
betreffende het verleden en eventuele dringende hulp die de betrokkene 
nodig heeft in geval van verdwijning. Dit document bevat eveneens een 
recente foto. 
Het document wordt bijgehouden in het dossier van de bewoner en is 
steeds bereikbaar voor het zorgteam. 
 
In het geval een bewoner “zoek raakt”, gebeurt eerst een systematische 
zoektocht binnen ons wzc, vooraleer de politie wordt verwittigd. In dit geval 
wordt het vermissingsdocument aan politie overhandigd en start een 
gerichte zoekactie.  
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We blijven het echter 
belangrijk vinden dat onze 
bewoners het sociale contact 
met familie blijven behouden. 
Samen naar het cafetaria 
gaan, nog eens naar huis 
gaan, eens op restaurant gaan 
eten, een familiefeest 
bijwonen, …blijven wij zeker 
aanmoedigen.  

Goede afspraken maken niet alleen goede vrienden, maar versterken ook 
de kwaliteit van onze zorg.  
Om het zorgteam onnodig ongerust te maken, vragen wij aan familie om 
zeker:  

• het zorgteam te verwittigen bij het verlaten van de zorgafdeling. Op 

deze manier vermijden wij het onnodig inschakelen van de 

procedure. 

• als je het wzc verlaat, geef ook duidelijk door wanneer de bewoner 

ongeveer terug op de afdeling zal zijn 

• maak afspraken of er al dan niet maaltijden opzij gezet moeten 

worden 

• bevraag op voorhand of er medicatie moet meegenomen worden  

 
Samenwerken hierin is 
van groot belang. 
Wie meer info wil over 
het project vermissing, 
kan steeds terecht bij 
het diensthoofd van de 
zorgafdeling of bij Anja 
Pouliart, 
referentiepersoon 
dementie. 
 
Anja Pouliart 
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Ten huize van…  

onze nieuwe medewerker aan het onthaal. 

 
 

 
‘Van Hemelrijck’ wat een mooie 
achternaam, en dan werken bij 
Sint Antonius! Ik kan mij geen 
betere werkomgeving 
voorstellen! 
Dank u wel voor het mooie 
compliment. Dan moet je weten 
dat mijn man me soms “Van 
Helleveeg” noemt. Om me een 
beetje te jennen. (Om te lachen 
hoor)  

Op 11/02/2019 mochten wij u verwelkomen aan het onthaal van ons 
wzc. Nieuwsgierig als we zijn willen wij natuurlijk weten waar je woont, 
hoe oud je bent (misschien wat onbeleefd), broers, zussen, heb je een 
partner en kinderen? 
Ik ben afkomstig uit het mooie Merchtem in Brabant, geboren in december 
’63, midden een stevige sneeuwstorm voerde mijn papa mijn mama naar de 
kliniek in Asse. Ik ben de jongste thuis en heb nog een broer en zus. 
Ik leerde mijn man al heel vroeg kennen en ging bij hem in Oudegem 
wonen. En ben ondertussen een halve “Hagemmenes”. 
Kinderen hebben we niet, maar wel heel wat neven en nichtjes die altijd 
welkom zijn. 
 
Hoe ervaar je het eerste aanspreekpunt te zijn voor onze residenten en 
hun familie, bezoekers en voor onze medewerkers? 
Boeiend, spannend toch ook een beetje, want de vragen die je gesteld 
worden kunnen echt alle kanten uit. 

 

Kathleen Van Hemelrijck 
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Aan een onthaal valt altijd wel wat te beleven. Ik denk dat het soms te 
gek is voor woorden. Vertel hierover eens een anekdote. 
Ja inderdaad, Wat vraagt men zoal? 
Ons oma is jarig waar kunnen wij een feestje bouwen? 
Kunnen jullie dan zorgen voor taart en koffie?  
Een bewoner die vertrekt uit kortverblijf: waar moet ik zijn om thuis 
poetshulp te krijgen? 
Ik hou steeds in mijn achterhoofd: dat ik het eerste aanspreekpunt ben. 
Het is belangrijk om op een vraag van iemand, een antwoord te hebben of 
hem of haar ten minste een eind verder te kunnen helpen. 
 
Een vogeltje fluisterde in mijn oor dat je écht een meerwaarde 
betekent voor het onthaal. Waar haal je je motivatie vandaan om er 
altijd zo vriendelijk en hulpvaardig te blijven? 

Mag ik spreken van ervaring? 
Ik had van de job als loketbediende aan het 
onthaal al kunnen proeven gedurende 2 jaar in 
de bank. (Maar daar waren de vragen toch 
meer gericht). 
Daarvoor 28 jaar als administratief bediende en 
boekhouding in een groothandel van kruiden en 
specerijen. 
Na mijn vertrek in de bank had ik nog 5 jaar 
dezelfde functie in een firma van poorten en 
hekwerk. 
Met aandacht luisteren, een vriendelijk woord,  
geduld en respect. Deze houding is de sleutel 
die heel wat deuren opent. 

 

Je hebt een heel gevarieerde loopbaan doorlopen in verschillende 
functies. Ik kan mij voorstellen dat je openstond voor een nieuwe 
uitdaging in een heel andere werkomgeving. 
Na al die jaren ‘in de privé” tussen cijfertjes en woorden als “winst en 
verlies”, was ik vastberaden om een werk te vinden met andere prioriteiten. 
Mijn man had 10 jaar geleden de knop al omgedraaid en werkt als 
technieker, in een beschutte werkplaats met 140 werknemers, die extra 
technische ondersteuning nodig hebben op de werkvloer. Hij ervaart dit nog 
alle dagen als een verrijking in zijn leven.  
Dat zocht ik ook. Thuiskomen ‘s avonds en het gevoel hebben dat je iets 
betekend hebt die dag, al was het maar voor één iemand.  
 
In de opdrachtverklaring die je ongetwijfeld al gezien hebt, vind je de 
houding en de waarden terug waar vzw Zorgsaam het meeste belang 
aan hecht. 
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Kun jij je daar in vinden? 
Ik heb onze missie, visie, waarden nog eens nagelezen. Uiteraard sta ik er 
volledig achter. 
Tegelijkertijd besef ik slechts een klein radertje te zijn in een grote machine. 
Ook op mijn eigen niveau, in mijn job, wil ik iets betekenen, iets bijdragen, 
kwaliteit en hulp bieden, klaar staan met open geest en open hart voor mijn 
collega’s rondom mij, voor alle medewerkers en vrijwilligers, voor onze 
bewoners en hun familie.  
 
Nu een paar minder moeilijke items om te bespreken: 
Wat zijn je hobby’s? Waar wordt je rustig van? Heb je huisdieren?  

Reizen, een land of streek 
verkennen al wandelend, fietsend 
of met de motor.  
Lezen, film, muziek, concert (fan 
van The Boss), yoga of thuis 
bezig zijn, creatief binnen en 
buiten. Lekker koken ook. De 
klassieke vrijetijdsbestedingen 
zijn ook voor mij rustgevend. 
Onze neefjes en nichtjes legden 
wij met plezier een weekendje in 
de watten en toen ze groter 

werden namen wij hen mee voor een paar dagen Parijs of Londen. Van 
camping naar camping fietsen langs de dijken in Nederland dat was ook 
altijd een spannende uitdaging! . 
We hebben ook altijd wel een hond gehad. Onze Loebas, onze Cis, de 
Foert en nu al bijna 11 jaar onze Barack, uit het asiel gehaald op de dag 
van de inhuldiging van de Amerikaanse president, vandaar zijn naam. 
Een kruising van een Golden Retriever en een Schotse Terrier. Lief, maar 
een pittig karakter, heeft hij veel aandacht nodig. Ik maak er bijna dagelijks 
“een toerken” mee in de velden achter ons huis. Dit is ook goed voor mij. 
Soms vraag ik mij af ‘laat ik de hond uit, of laat de hond mij uit?’ 
 
Beste Kathleen, wij vinden het fantastisch dat je wou meewerken aan ons 
‘boekje’ ‘Toonhoogte’. Ja, inderdaad de naam van ons boekje verwijst naar 
naar Sint Anto(o)nius, de patroonheilige van ons wzc. Dat heb je goed 
gezien! 
 
Kathleen en Myriam 
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Activiteitenkalender 
Oktober – november - december 

 

Beste bewoners. We hebben alweer een druk najaar in het vooruitzicht. 
Een najaar met overwegend binnen - activiteiten. We trachten daarbij 
vooral de nadruk te leggen op sfeer en gezelligheid.  
Tromgeroffel en trompetgeschal, want hier is hij weer: de 
activiteitenkalender voor de komende drie maanden.  
 
Activiteiten oktober: 
Wegens de uitbraak van scabiës worden een aantal activiteiten in de 
maand oktober geschrapt. Dat zijn vooral activiteiten waarbij meerdere 
afdelingen samenkomen. Daaronder vallen het eetfestijn (6 oktober), de 
modeshow, mosselfestijn, de kapellekesommegang. Maar ook de 
wekelijkse gymnastiek, rollatordans, bingo en het vijverpad zullen bijna een 
maand niet kunnen doorgaan. Normaal gezien hervatten we onze 
afdelingsoverschrijdende activiteiten in november. Met dank voor jullie 
begrip. 
 

DINSDAG 8 OKTOBER: Zorgbib (Gisèle en Ingrid) 
In de loop van de namiddag (vanaf 14.30 uur) komt onze 
mobiele bib. Op alle afdelingen. Veel leesplezier! 
 
WOENSDAG 9 OKTOBER: Voorleesmoment  

     op Klaverweide met Suzanne  
     Suzanne komt de bewoners van Klw verblijden met mooie  
     zelfgeschreven verhalen (om 10.30 uur in ‘t Rozenhof.)  

 
WOENSDAG 16 OKTOBER: Voorleesmoment op Vlaspit met Suzanne  

Suzanne komt de bewoners van Vlaspit verblijden met mooie 
zelfgeschreven verhalen. (om 10.30 uur.)  

 
DINSDAG 29 OKTOBER: De leden van dansgroep 
Ballare van St- Gillis komen een mooie 
Lijndansvoorstelling geven in de polyvalente zaal.  
We verwachten jullie om 14.30 uur. 
 

WOENSDAG 30 OKTOBER: Verjaardagsfeest september - oktober 
Bewoners die geboren werden tijdens deze 2 maanden zijn 
welkom voor een heel feestelijke maaltijd in 
gelegenheidsrestaurant ‘De Brug’. (Om 11.15 uur) 
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DINSDAG 5 NOVEMBER: Intergenerationele samenwerking 
Dansdemonstratie door de 3° kleuterklas (’t Kraaiennest)   
10 uur tot 10.45 uur op afdeling Vlasbloem – Vlaspit 
 
DONDERDAG 7 NOVEMBER: Intergenerationele 

samenwerking 
Gymnastiekoefeningen (Samen met het 3° leerjaar B van VLEK) in de 
polyvalente zaal.) Alle bewoners zijn welkom. 

 
DINSDAG 12 NOVEMBER: Zorgbib (Suzanne en Greet) 
In de loop van de namiddag (vanaf 14.30 uur) komt onze 
mobiele bib. Op alle afdelingen. Veel leesplezier! 
 

DONDERDAG 14 NOVEMBER: Intergenerationele 
samenwerking 
Gymnastiekoefeningen (Samen met het 3° leerjaar A van 
VLEK) van 10 uur tot 10.45 uur in de polyvalente zaal. 
Alle bewoners zijn welkom. 

 
Seniorenfeest 2019: van vrijdag 15 tot en met vrijdag 22 november 
 

VRIJDAG 15 NOVEMBER: Optreden van 
Tivato (met steun van de welzijnsraad van 
Dendermonde) 
Om 14.30 uur in de polyvalente zaal. Alle 
bewoners zijn welkom. 
MAANDAG 18 NOVEMBER:  
-Om 10.30 uur: eucharistieviering op Rietveld 
(in de MS-living) 
 

DINSDAG 19 NOVEMBER:  
-Om 10.30 uur: eucharistieviering op Vlaspit (in de refter) 
-Om 11.15 uur: feestelijke maaltijd + feestnamiddag Vlasbloem 
 (in de refter van Vlasbloem) 
-Om 11.15 uur: feestelijke maaltijd Klaverweide (Polyvalente zaal) 
 

WOENSDAG 20 NOVEMBER: 
-Om 11.15 uur: feestelijke maaltijd Rietveld (in de polyvalente zaal) 
 

DONDERDAG 21 NOVEMBER: 
-Om 10.30 uur: eucharistieviering op Vlasbloem (in de refter) 
-Om 11.15 uur: feestelijke maaltijd + feestnamiddag Vlaspit 
 (in de refter van Vlaspit) 
-Om 14 uur: Feestnamiddag Rietv. – Klaverw. (in de polyvalente zaal) 
 

VRIJDAG 23 NOVEMBER:  
-Om 10.30 uur: eucharistieviering op Klaverweide (in ’t Rozenhof) 
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MAANDAG 25 NOVEMBER: Intergenerationele samenwerking: 
 lied aanleren.   
Met de leerlingen van het 5° leerjaar B (VLEK) Zij leren ons 
een modern lied, wij leren hen een lied van toen. 
Om 14.15 uur gelijktijdig op afdelingen Rietveld  en 
Klaverweide. 

 
WOENSDAG 27 NOVEMBER: GEBRUIKERSRAAD 
                                                  (Voor de leden van die raad) 

 
MAANDAG 2 DECEMBER: Intergenerationele 
samenwerking 
  Balspelen - gymnastiek.   
Met de leerlingen van het 4° leerjaar (‘t Kraaiennest)  

Tussen 10 u en 10.45 u op afdelingen Vlasbloem en Vlaspit. 
 
DINSDAG 3 DECEMBER: Zorgbib (Gisèle en Ingrid) 

In de loop van de namiddag (vanaf 14.30 uur) 
komt onze mobiele bib. Op alle afdelingen. Veel 
leesplezier! 

 
WOENSDAG 4 DECEMBER: Voorleesmoment op Klaverweide met 

Suzanne  
Suzanne komt de bewoners van afdeling Vlasbloem verblijden 
met mooie zelfgeschreven verhalen (om 10.30 uur.)  

 
WOENSDAG 4 DECEMBER: Sinterklaasfeest 
Een feestnamiddag waarbij zowel de jeugd als de 
ouderen welkom zijn. (Vooraf in te schrijven.) De 
bewoners zijn van harte welkom om 14 uur in de 
polyvalente zaal. 
(Verdere afspraken zie later) 
 
WOENSDAG 11 DECEMBER: Voorleesmoment op Vlaspit met Suzanne  

Suzanne komt de bewoners van afdeling Vlaspit verblijden met 
mooie zelfgeschreven verhalen (om 10.30 uur.)  
 
 

DINSDAG 10 DECEMBER: Feest van de Lionsclub. 
Met een bezoek van de kerstman, begeleid door 
sfeervolle muziek, een lekker avondmaal en een passend 
geschenk. Alle bewoners zijn welkom tijdens dit niet – te 
– missen – feest. Om 14.45 uur worden de deuren van 
de polyvalente zaal geopend.  
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ZATERDAG 14 DECEMBER: Kerstmarkt 
Kom letterlijk en figuurlijk de kerstsfeer opsnuiven in de 
gangen van het wzc. Vanaf 14 uur kan je van allerlei 
lekkernijen proeven, zelfgemaakte kunstwerkjes bewonderen, 
slenteren tussen de kraampjes, genieten van de gezellige 
ambiance… 
 

WOENSDAG 18 DECEMBER: Voorleesmoment op Vlasbloem met 
Suzanne  
Suzanne komt ons weer verblijden met mooie zelfgeschreven 
verhalen. (om 10.30 uur.)  

 
DONDERDAG 19 DECEMBER: intergenerationele 
samenwerking: Kersttoneel (door de leerlingen van de 3° 
kleuterklas VLEK.) Om 10 uur in de refter op Vlasbloem 
(Ook andere afdelingen zijn welkom.) 
 

 

VRIJDAG 20 DECEMBER: Kerstevocatie 
Wij bieden u en uw familie een prachtige evocatie van het 
kerstverhaal, opgeluisterd door het engelengezang van het 
gelegenheidskoor. Wees paraat om 14.45 uur in de 
polyvalente zaal. 
(De repetities van het koor zijn op donderdagen 6 en 13 
december telkens om 19 uur in de polyvalente zaal.  

                          (Wie graag zingt is welkom.) 
 
VRIJDAG 27 DECEMBER: Verjaardagsfeest november 
– december: Bewoners die in één van deze 2 maanden 
verjaren zijn welkom voor een feestelijke maaltijd in ‘De 
Brug’. (Om 11.15 uur) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Een tafereel waar we de komende maanden alleen nog maar kunnen van dromen. 
Zomerse wandelingen… 
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    De Zondagsliturgie wordt gevierd elke vrijdag om 10.30u. in de kapel.  
                (E.H. Paul De Decker zal in deze vieringen voorgaan) 
 
 

Oktober 2018 
- zondag 6 oktober: 27e zondag door het jaar: Indien gij geen geloof had  
- zondag 13 oktober: 28e zondag door het jaar: Is niemand teruggekeerd 
dan enkel deze? 

- zondag 20 oktober: 29e zondag door het jaar: Zou God geen recht 
verschaffen aan zijn uitverkorenen? 

- zondag 27 oktober: 30e zondag door het jaar: De tollenaar ging 
gerechtvaardigd naar huis 

 
 

November 2018 
 

- vrijdag 1 november: ALLERHEILIGEN: De zaligsprekingen 
- zaterdag 2 november: ALLERZIELEN 

- zondag 3 november:  
  Sint- Hubertus en 31e zondag 
door het jaar: Gekomen om te 
zoeken wat verloren was.  

- maandag 4 november: 
10.30u: eucharistieviering, in 
het teken van Allerheiligen, in 
de kapel, opgeluisterd door het 
bewonerskoor 

 

 

Sint Hubertus: 
Hubert leefde in de 7e eeuw. Hij was de zoon 
van een hertog. Hubertus was een man op de 
dool, en beoefende de jacht als enig 
tijdverdrijf. Op een Goede Vrijdag kwam hij 
oog in oog te staan met een hert met een 
vlammend kruis tussen zijn gewei. Het 
vlammend kruis riep hem op zijn liederlijk 
leven op te geven en Christus na te volgen.  

Hij werd de 21e bisschop van Maastricht. Hij 
bracht de bisschopszetel over naar Luik. 
Vandaar dat er nu een bisschop is in Luik. Hij 
stierf in 727 en werd heilig verklaard op 3 
november 743. 
Het gebruik van het gezegende 
Hubertusbrood komt van het verhaal dat hij 
een kluizenaar genas van hondsdolheid met 
het geven van brood. Het brood werd later 
niet enkel gegeven aan de mensen maar 
eveneens aan het vee tegen hondsdolheid en 
razernij. 
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- zondag 10 november: 32e zondag door het jaar: Geen God van doden 
maar van levenden 

- zondag 17 november: 33e zondag door het jaar: Het zal uitlopen op 
getuigenis geven 

- zondag 24 november: CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL: Heer, 
denk aan mij in uw koninkrijk 

 

 
 
 
 

December 2018 
- zondag 1 december: EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT: Waak en 
  wees bereid 
- zondag 8 december: TWEEDE ZONDAG VAN DE ADVENT: Bereidt de 
weg des Heren 

- maandag 9 december: ONBEVLEKTE ONTVANGENIS VAN MARIA: 
Verheug u, Begenadigde, de Heer is met u 

- zondag 15 december: DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT: Ga zeggen 
wat gij hoort en ziet 

- zondag 22 december: VIERDE ZONDAG VAN DE ADVENT: Boodschap 
aan Jozef 

- woensdag 25 december: KERSTMIS- GEBOORTE VAN DE HEER: Het 
woord is vlees geworden 

- donderdag 26 december: 10u30: eucharistieviering in het teken van 
Kerstmis, in de kapel, opgeluisterd door bewonerskoor 

 
 
 
 
 

 

11 november: Martinus Van Tours. 
Maarten werd rond 316 geboren in Savaria (Hongarije) 
als zoon van Romeinse ouders. Op jonge leeftijd werd 
hij soldaat en als 15-jarige trok hij naar Gallië. Volgens 
de legende ontmoette hij bij een stadspoort 
van Amiens een bedelaar, aan wie hij de helft van 
zijn mantel gaf. Omdat de helft van de mantel 
eigendom was van Rome kon hij slechts zijn eigen 
helft weggeven. Volgens de legende was deze 
bedelaar een verschijning van Jezus, of stond de 
bedelaar symbool voor Christus die Zelf zei: "Ik was 
naakt en gij hebt Mij gekleed." (Zie Mattheüs 25, vers 
36). Maarten liet zich bekeren.  
In 371 werd Maarten door de bevolking 
van Tours gekozen tot bisschop en werd een 
belangrijke grondlegger van het 
katholieke christendom in Gallië. Hij was bovendien 
een van de populairste heiligen in de middeleeuwen.  
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Oktober: maand van de spiritualiteit en maand 

van de rozenkrans 

 

In de maand oktober zitten we middenin de herfst; de bladeren verkleuren, 
de dagen worden korter, het wordt kouder. We gaan op zoek naar 
gezelligheid en warmte. Heel gewoon voor ieder van ons. 
Oktober is eveneens de maand van de spiritualiteit en van de rozenkrans. 
Het is de maand waarin we tijd maken om even stil te staan bij ons 
dagelijks werk in ons wzc: zorgen voor de bewoners en voor elkaar en dit 
vanuit onze eigen bezieling en christelijke inspiratie. Wat bezielt ons om 
elke dag het beste van onszelf te geven? Wat heeft dat met christelijke 
inspiratie te maken? 

Deze vragen brengen ons bij de stichter van onze 
congregatie, namelijk kanunnik Triest. Dagelijks werken 
wij vanuit zijn bewogenheid. 
Bij hem ging het om God en de mens. Hij probeerde 
elke ontmoeting te beleven vanuit zijn relatie met God. 
Iedereen, de bejaarde en het kind, rijk en arm zijn kind 
van God. In één van zijn preken zei hij: “Laat niemand 
verloren gaan. Ik bemin hen allen uit liefde voor U”. 
Hij had een voorliefde voor de meest armen, de 
verstotenen, zij die niet meetelden in de maatschappij. 
Dit geeft eigenlijk in een notendop de essentie van 
onze spiritualiteit weer, het gaat om God en de mens. 

Hier willen we in de oktobermaand extra aandacht aan geven. 
Vanuit deze christelijke inspiratie gaan we elke morgen in de maand 
oktober starten met een gebed, woorden of een overweging van kanunnik 
Triest. Via de intercom, in ons wzc, willen we dit delen met onze bewoners 
en medewerkers. 
In oktober staat eveneens onze Moeder, Maria centraal. 
Vader Triest ontwikkelde eveneens een sterke Mariale devotie. Hij hechtte 
veel belang aan het rozenkransgebed, het bidden met en tot Maria. Ook wij 
willen in de rozenkransmaand Maria een plaats geven in ons leven. 
Moge volgend gebed van kanunnik Triest ons blijvend inspireren in de zorg 
van en voor onze bewoners en voor elkaar. 
 

Heer God, 
Gij zijt aanwezig in de drukte van mijn bestaan, in mijn werken en zwoegen, in 
mijn vele zorgen iedere dag. Maak dat ik U zien mag in de 
ontmoetingen en U horen in de gesprekken die ik mag voeren. 
Wees mij bovenal nabij op de momenten 
dat ik U aanroep, in pijn en vreugde, in de stilte van de prille morgen en in de 
sluimer van de late avond. Omkrans mijn dag met uw liefde, 
dat is mij genoeg. 
 

Kanunnik Triest 
(Brussel 1760 
– Gent 1836) 
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Oud worden… 

 

Arthur is 90 jaar oud.  

Hij golft elke dag sinds hij 25 jaar 

geleden met pensioen is gegaan.  

Op een dag komt hij teneergeslagen 

thuis. 

"Dat was de laatste druppel",  

zegt hij tegen zijn vrouw,  

"ik stop met golf”. 

Mijn ogen zijn zo slecht geworden  

dat wanneer ik de bal heb geraakt,  

ik niet meer kan zien waar het naar 

toe is gegaan." 

Zijn vrouw leeft met hem mee en maakt een kopje thee voor hem.  

Terwijl ze gaan zitten, zegt ze: 

"Waarom neem je mijn broer niet mee en probeer je het nog een 

keer." 

"Dat maakt niet uit", zucht Arthur, "jouw broer is 103 jaar oud. 

Hij kan me niet helpen." 

"Hij mag dan 103 jaar oud zijn,"  

zegt zijn vrouw,  

"maar zijn ogen zijn nog perfect." 

Dus de volgende dag gaat Arthur met zijn schoonbroer golfen. 

Hij legt de bal neer,  

maakt een krachtige zwaai en staart met knijpende ogen het veld 

af. 

Hij wendt zich tot zijn schoonbroer: 

"Heb je de bal gezien?" 

"Natuurlijk!" antwoordt hij, "ik heb perfecte ogen." 

"Waar is het naar toe gegaan?" vraagt Arthur. 

"Dat kan ik me niet meer herinneren." 

 


