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Voorwoord 
 

De maand maart zien vele mensen met vreugde tegemoet. Het is de 

maand waarin de lente officieel begint, zowel astronomisch als 

meteorologisch! Ook wordt de klok verzet en leven we terug in de 

zomertijd. Langere dagen en meer licht, daar knappen heel wat 

mensen van op na een lange winter. En toch zijn er mensen die net 

dan aan voorjaarsmoeheid gaan lijden. In maart kan men soms ook 

carnaval of Pasen vieren. Maar deze laatste niet dit jaar natuurlijk 

want Pasen valt vrij laat dit jaar. Het is ook de maand van de 

complimenten dag, van de Internationale vrouwendag en van 

Vaderdag. 

Graag wil ik ook van de gelegenheid gebruik maken om nog een 

praktische mededeling te doen. Vanaf 4 maart starten we met de 

eerste stappen richting een centrale verpleegkundige post. Dat wil 

zeggen dat alle medische documenten, inclusief ID-kaart (pas) en 

klevers, centraal worden bijgehouden op de verpleegpost van de 

Willekom (1ste verdieping). De huisartsen zullen daar worden 

ontvangen en jullie kunnen hier ook terecht met vragen die 

verpleegkundig gerelateerd zijn. (medicatie, verwijsbrieven en 

consultaties in het ziekenhuis etc;..) We hopen op 

deze manier een betere service en kwalitatieve 

opvolging te kunnen bieden aan onze bewoners. 

Ik wens jullie een maand zonder al te veel Maartse 

buien en vooral een goede gezondheid en een fijn 

lentegevoel 

 



 
 

  De jarigen 
 

Wij wensen al onze bewoners 

die jarig zijn in maart 

een gelukkige verjaardag toe!!!  

 

 

 

Maart 

 

Paula Hendrickx   °01/03/1933    

Fik Van Loy    °08/03/1943       

Jos Dielis     °10/03/1945   

Erik Feyaerts    °25/03/1933 

Yvonne Carpentier   °25/03/1929      

Jos Baeten    °26/03/1928   
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Welkom 
 

 

 

Wij heten ons nieuwe bewoners  

Marcella Pulemans, Maria Wynants, René Bruyndonckx,  

Gilbert Van Baelen hun familieleden 

van harte welkom in ons woonzorgcentrum! 

Wij hopen dat zij hier snel een nieuwe thuis 

kunnen opbouwen…  
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Activiteitenkalender 
Maart 

 

Maandag 1 maart 10.00u: Misviering 
13.30u: Carnavalstoet met schoolkinderen  

 
Maandag 4 maart 10.00u: Fit en Fun 

14.00u: Atelier 
Dinsdag 5 maart 

 
10.00u: Bib-Café 
13.30u: Senior Cinema 
14.00u: Relaxatie 
14.00u: Winkelkar komt langs 

Woensdag 6 maart 10.00u: Aswoensdagviering 
14.00u: Wandelen (met doelgroep) 

Donderdag 7 maart 10.00u: Individueel 
14.00u: Kienen 

Vrijdag 8 maart 10.00u: Badrelaxatie 
 
 
Maandag 11 maart Jaarmarkt 
Dinsdag 12 maart 10.00u: Fruitbedeling in Sint-Clara College (met 

doelgroep) 
14.00u: Bedankingsreceptie voor onze vrijwilligers 

Woensdag 13 maart 10.00u: Krant lezen 
14.00u: Wandelen (met doelgroep) 

Donderdag 14 maart 10.00u: Bewonersraad 
14.00u: Dakterras zomerklaar maken 

Vrijdag 15 maart 10.00u: Misviering 
14.00u: Op uitstap naar Reusel markt (met 
doelgroep) 

 
 
Maandag 18 maart 

 

10.00u: Fit en Fun 
14.00u: Atelier 
14.00u: Op bezoek naar school,  project TMA 
(met doelgroep) 
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Dinsdag 19 maart 10.00u: Vaderdag in de cafetaria 
14.00u: Relaxatie 
14.00u: Mannenuitstap (met doelgroep) 
14.00u: Pudding maken op De Willekom 

Woensdag 20 
maart 

10.00u: Krant lezen 
14.00u: Fruitsla maken op De Luifel 

Donderdag 21 maart 10.00u: Verhalen uit de oude doos 
14.00u: Mannenuitstap 

Vrijdag 22 maart 10.00u: Misviering 
14.00u: Wandelen (met doelgroep) 

 
 
Maandag 25 maart

 

Rolstoeldag 
Alle rolstoelen en rollators worden nagekeken! 
14.00u: Atelier 

Dinsdag 26 maart 

 
  

10.00u: Verwenvoormiddag 
14.00u: Zwemmen  
14.00u: Op bezoek naar school, project TMA (met 
doelgroep) 

Woensdag 27 maart 10.00u: Krant lezen 
14.00u: Duofiets’en 

Donderdag 28 maart

 

10.00u: Wandelen (met doelgroep) 
14.00u: Wafelhuis 

Vrijdag 29 maart 10.00u: Misviering 
14.00u: Gezelschapsspelen 

 
*Werken met doelgroepen: Aan de hand van mogelijkheden, levensstijl, noden en behoeften van de 
bewoners kiezen wij (ergotherapeuten i.s.m. welzijnsteam) welke bewoners in aanmerking komen om deel 
te nemen aan deze activiteit. De activiteit zal gebruikt worden als middel om een doel te bereiken. Indien er 
vragen, ideeën of opmerkingen zijn ivm activiteiten en/of uitstappen, zijn wij steeds bereid hiernaar te 
luisteren. Onze deur staat altijd open. 

https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFvsSq8ebbAhUOLlAKHfrPCj0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.libelle-lekker.be/bekijk-recept/1246/bruisende-fruitsla&psig=AOvVaw0RwXX-4YbxeQcDzsfEivEr&ust=1529743651191678


 
 

Afscheid 
 

 

 

 

Aloïs Sneyers 

Weduwnaar van mevrouw Louisa Faes 

Geboren in Arendonk op 19 februari 1937 

en van ons heengegaan in WZG Arendonk campus De Vrijheid 

op 6 februari 2019 

 

 

 

 

Maria Meynendonckx 

Geboren in Arendonk op 25 november 1943 

en van ons heengegaan in het WZG Arendonk campus De Vrijheid 

op 10 februari 2019 
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 Lente 
 

 

Is het geen wonder 

Zoals alles groeit 

en zelfs na een winter 

zo prachtig opbloeit 

Het blijft toch bijzonder  

dat warmte en licht 

bij plant, dier en mens 

dit wonder verricht 

 

Voorjaar 

Kom vlug mee naar buiten 

Kom toch eens gauw 

De zon is zo licht 

en de hemel zo blauw 

De sneeuwklokjes komen 

al boven de grond 

en overal fladderen 

vogeltjes rond 

Ze piepen zo vrolijk 

en zingen zo blij 

Hoera! Het is voorjaar 

De kou is voorbij! 

 



 
 

Op den burt…  
 

 

Op de ‘burt’ bij Marcella Pulemans  

 

 

“Wooooow, wat een bewogen leven heeft Marcella achter de rug. Ik 
bewonder ze voor wat ze deed en wat ze meegemaakt heeft. Haar 
zelfzekerheid en haar moed springen in het oog. Hieronder een kleine 
impressie uit haar fascinerende verleden.” 
 
Marcella is geboren in Arendonk op 28 februari 1953. Ze was de tweede 
in rij van een gezin met drie kinderen. ‘De Pulemansen’ zijn maar een 
kleine familie, dus veel komt deze naam niet voor. 
 
Tot haar 17 jaar is ze naar school geweest. Ze volgde de richting handel 
op het Sint Clara college. Na het derde jaar dacht ze eraan te stoppen en 
te gaan werken. Maar de nonnen vonden dat ze moest blijven tot de 
telling van de leerlingen voor het vierde jaar in orde gebracht was. Als 
Marcella niet bleef zouden er niet genoeg leerlingen zijn en zou het 
vierde jaar handel niet doorgaan dat jaar. Na de telling is ze dan toch 
gestopt en gaan werken.  
 
Haar eerste job was bij Phillips in Eindhoven. Hier heeft ze maar één jaar 
gewerkt. In die tijd was er nog geen autostrade dus je moest vroeg op 
om op tijd de bus te nemen en op tijd op het werk aan te komen. Dit 
was zo niet haar ding en daarom begon ze na een jaar als administratief 
medewerker bij de Miko in Turnhout. Dit heeft zo een drietal jaar 
gedaan. Na een periode van hier en daar wat werken is ze in 1974 
begonnen bij de Duitse basis. Hier heeft ze haar ex man leren kennen 
waar ze in 1978 mee getrouwd is. Deze was beroepsmilitair en werd 
verzet naar Duitsland. Hierdoor werd dan ook de verhuis gepland. Zo 
hebben ze een hele tijd in Duitsland gewoond. 



 
 

Toen haar ex man een hartinfarct kreeg besloten ze dat het tijd was voor 
iets anders. Zo plande ze een vakantie naar Canada. Hier vonden ze 
beide hun draai en hadden de wilde plannen om te verhuizen. Zo gezegd 
zo gedaan. De relatie tussen Marcella en haar man liep jammer genoeg 
op de klippen waardoor ze begin de jaren ’90 gescheiden zijn. Marcella 
trok terug naar Arendonk maar kon hier geen goede aard vinden. Zo 
impulsief als ze is, is ze de auto ingestapt en richting Spanje gereden. 
Hier leerde ze iemand kennen en zo is ze blijven plakken in Spanje. 
Wanneer haar vriend overleed, is ze voor twee maanden terug gekeerd 
naar haar geboorteplaats. Maar wederom kon ze zich niet bedwingen 
om weer een stukje van de wereld te ontdekken. Zo trok ze naar 
Schotland. Daar heeft Marcella een viertal jaar gewerkt voor het bedrijf 
IBM (computers). Wanneer het noodlot toesloeg en ze op korte tijd 
drie maal geopereerd werd, besloot ze dat het tijd was om terug te keren 
naar Arendonk. Ondertussen vertoeft ze terug ongeveer 12 jaar tussen 
de Arendonkenaren. In tussentijd ging ze nog wel geregeld op vakantie 
naar Spanje of Turkije. Het gemis naar andere landen blijft, maar de 
herinneringen zijn zo veel meer waard. 
 
Geen idee of iemand van jullie het herinnert … maar Marcella deed ooit 
vrijwilligerswerk hier in ons WZC. Ook heeft ze ooit vrijwillig gewerkt in 
de zoo van Antwerpen. Hiervoor was ze dan wel tijdelijk verhuisd 
richting Berchem.   
 
Door haar achteruitgang is ze hier bij ons komen wonen. Ik mag zeker 
zeggen dat Marcella zich hier thuis voelt. Ze is heel tevreden met 
verloop van haar leven.  
 
Haar boodschap voor ons: “ Vooruit kijken is belangrijk! Achteruit 
kijken, dat zijn mooie herinneringen om te koesteren maar dat is 
voorbij. Als je vooruit kijkt, kan je nog iets leuks maken van je leven. 
Pluk de dag.” Aldus de positieve Marcella!  
 
“Marcella, heel erg bedankt voor deze fijne babbel en het delen van je 
levensverhaal met ons.” 



 
 

 Marktbezoek 
 

Arendonk en zijn maandelijkse markt slagen wij niet graag over! 

Heerlijke ontmoetingen met oude bekenden in ons eigen dorp!  
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 Heerlijk die eerste zonnestralen! 
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 Vormelingen op bezoek 
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Bijdrage 
 

We willen vanaf heden bij activiteiten 

graag een bijdrage van de familieleden en 

vrienden vragen als zij spijs of drank 

nuttigen samen met de bewoner (voor 

wie dit uiteraard gratis is). Op die manier 

kunnen we voldoende activiteiten blijven 

aanbieden op een kwaliteitsvolle manier 

en toch onze financiële balans gezond in 

evenwicht houden.  

 

Schrijf alvast in je agenda! 
 

FAMILIE BBQ 

We organiseren ook dit jaar 3x een familiebarbecue! 

Vrijdag 24 mei : ’t Geburt 

Woensdag 29 mei: De Luifel 

Vrijdag 7 juni: De Willekom 

Meer info vind je weldra in de brievenbus! Hou deze dus zeker in de 

gaten want vol = vol! 

Tot dan!  

 

 

Smakelijk! 



 
 

Wij verkopen!  
 

DE DIENST ERGO – WELZIJN  
VERKOOPT  

PAASCHOCOLADE 

 
Je kan chocolade bestellen aan het onthaal  

(€16 per kilo, wit/puur/melk)  
tot en met donderdag 4 april.  

Gelieve onmiddellijk te betalen bij de bestelling. 

 
De chocolade kan afgehaald worden vanaf maandag 15 april.  
 

Inschrijving! 

 

PAASEIEREN RAPEN 

 
Op zaterdag 20 april zijn alle 

(achter)kleinkinderen samen met hun 

grootouder(s) welkom om paaseieren te 

komen rapen in onze tuin van het WZC. Ook personeelsleden 

kunnen samen met hun kinderen deelnemen aan deze activiteit! 

 

Iedereen wordt verwacht om 10.00u in de polyvalente zaal! 

Inschrijven kan tot en met woensdag 12 april  aan het onthaal. 

 

Gelieve te betalen bij inschrijving (€4/kind).  
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Selfie-uitdaging Vaderdag! 
 

Op 19 maart vieren we 

Vaderdag! Neem een leuke 

selfie met (groot)vader en 

verras hem met een foto in het 

maandblad van april!  

ergo.welzijn.dvh@wzga.be 

 

 

 

Zomertijd 
 

Vergeet uw klok niet te verzetten! Binnenkort spelen we opnieuw 

met de tijd. In de nacht van zaterdag 30 

maart op zondag 31 maart draaien we de klok 

een uur vooruit en gaat de zomertijd 

opnieuw in. 

02.00u wordt dan 03.00u 
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Quiz 

 

Rachel Wils is de winnaar van onze quiz februari! Zij zal zich aan 
een verrassing mogen verwachten! Proficiat! 
 
Quiz maart: 
Woordzoeker. 
Welk woord kan 
je vormen met 
de overgebleven 
letters 
………………… 
………………… 
………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schiftingsvraag: 
Hoeveel 
kinderen komen 
carnaval vieren 
tijdens de 
carnavalstoet op 
1 maart?……… 


