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Marc Proost 

Woonzorgmanager campus De Vrijheid, 

Verantwoordelijke uitgever 

 

 

Voorwoord 
 

 

 

 

 

 

 

Waai met alle winden mee  

van de regen in de druk 

de zon vaak in de wolken 

bladeren dansen, 

vrolijk in het rond 

paddenstoelen schieten 

met z’n allen uit de grond 

dennenappels vallen, 

niet ver van de boom 

de herfst, 

een wonderlijk seizoen 

het lijkt wel een droom! 

  



 
 

De jarigen 
 

Wij wensen al onze bewoners 

die jarig zijn in oktober 

een gelukkige verjaardag toe!!!  

 

 

 

Oktober 

 

07/10  Paula Geudens  88 jaar 

14/10  Maria De Corte  93 jaar 

19/10 Charel De Vocht 95 jaar 

31/10 Maria Maes – Melis 86 jaar  

31/10  Maria Stessens  99 jaar 
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Welkom 
 

 

 

Wij heten onze nieuwe bewoners  

Mariette Meuwes, Maria Vos, Jeanne Melis, Elza Wynants 

en hun familieleden 

van harte welkom in ons woonzorgcentrum! 

Wij hopen dat zij hier snel een nieuwe thuis 

kunnen opbouwen… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Een plek vol warmte 

dit nieuwe huis… 
een plek om te zeggen 

dit is thuis… 
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Activiteitenkalender oktober 
 
 
 

Dinsdag 1 oktober  09.00u: Hulp bieden tijdens de fruitbedeling op Sint-
Clara 
12.00u: Dineren in de cafetaria (met doelgroep) 
14.00u: Winkelkar 
14.00u: Relaxatie (met doelgroep) 

Woensdag 2 oktober 08.00u: Eieren bakken op De Willekom (marktkant) 
10.00u: Krant lezen 
14.00u: Kienen 

Donderdag 3 oktober

 

10.00u: Vergadering werkgroep atelier/decoratie 
14.00u: Kaartnamiddag ism Seniorenraad 

Vrijdag 4 oktober 10.00u: Misviering 
 
 

Maandag 7 oktober 10.00u: Fit en Fun 
14.00u: Atelier 

Dinsdag 8 oktober 10.00u: Bib-Café 
14.00u: Zwemmen 
14.00u: Pudding koken op De Luifel  

Woensdag 9 oktober 10.00u: Krant lezen 
12.00u: Dineren in de cafetaria 

Donderdag 10 
oktober 

10.00u: Ergo aan huis 
14.00u: Optreden Line-Dance 

Vrijdag 11 oktober 10.00u: Misviering 
14.00u: Eerste leerjaar op bezoek

 
 
 

Maandag 14 oktober 09.30u: Marktbezoek 
10.00u: Fit en Fun 
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14.00u: Atelier 
Dinsdag 15 oktober 10.00u: Soep maken op De Willekom 

14.00u: Relaxatie (met doelgroep) 
14.00u: Zwemmen 

Woensdag 16 oktober

 

10.00u: Krant lezen 
14.00u: Modeshow Gie Sels + mogelijkheid tot 
aankopen kleding 

Donderdag 17 oktober

 

10.00u: Verhalen uit de oude doos 
10.00u: Ergo aan huis 
10.00u: Pudding koken 
14.00u: Viering 90+’ers 

Vrijdag 18 oktober

 

10.00u: Misviering 
14.00u: Eerste leerjaar op bezoek 
 
 

 
 
 

Maandag 21 oktober

 

10.00u: Fit en Fun 
14.00u: Atelier 
14.00u: Kinderen op bezoek - project Teenager Meets 
Alzheimer (met doelgroep) 

Dinsdag 22 
oktober’ 

10.00u: Appelflappen maken 
14.00u: Appelflappen uitdelen op de kamer 

Woensdag 23 oktober 10.00u: Krant lezen 
14.00u: Fit-o-Meter 
14.00u: Fruitsla maken op ‘t Geburt 

Donderdag 24 
oktober 

10.00u: Ergo aan huis 
14.00u: Optreden Amuzant 

Vrijdag 25 oktober 10.00u: Relaxatie (met doelgroep) 
14.00u: ‘Op de koffie’ op De Willekom (vijverkant) 

 



 
 

Zaterdag 26 oktober 10.00u: Allerheiligen herdenkingsviering voor de 
familieleden van onze overleden bewoners 

Zondag 27 oktober

 

Winteruur! Je mag een uurtje langer slapen want 
3.00u wordt 2.00u 

 
 

Maandag 28 oktober 14.00u: Atelier 
Dinsdag 29 oktober 10.00u: Verwenvoormiddag 

14.00u: Winkelkar 
14.00u: Relaxatie (met doelgroep) 

Woensdag 30 oktober 10.00u: Krant lezen 
13.30u: Toneelvoorstelling ’t Souffleurke  
(met doelgroep) 

Donderdag 31 oktober

 

10.00u: Ergo aan huis 
14.00u: Fit-o-Meter 

Vrijdag 1 november Allerheiligen 
 

 
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 
 
Afhankelijk van de weersomstandigheden kunnen activiteiten aangepast, verzet of 
geannuleerd worden. 

 

  



 
 

Rachel Wils  

Maria Vos 

Maria Van Steenbergen 

André Beyens 

Lisette Jacobs 

Marie-Josée Maes 

Lea Van Rooy 

Ivonne Van den Bossche 

Yvonne Carpentier 

 

René Bruyndonckx 

Jean Daemen 

Rosette Peynenborg 

Anna Geudens 

Jo Lauwers 

 

Feest 90+ 
 

We zetten graag onze 90+’ers even in de kijker!  

Zij zullen op donderdag 17 oktober verwend worden  

op hun feest. Proficiat! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 
Maria Jacobs 

Aloïs Verwaest 

Emma Meulders 

Charel Heyns 

Leonie Smets 

Maria Van Loon 

Justine Verdonck 

Willem Poppeliers  

Jeanne Iserman 

Gusta Meulemans 

 

91 

92 



 
 

Rik Vercaigne 

Maria De Corte 

Maria Wynants 

Staf Geenen 

Simonne Somers 

Maria Maes - Witvrouwen 

Anna Bleys 

Maria Huybs 

 

Charel De Vocht  

Josée Vansweevelt 

Agnes Leys  

 

Wera Lewtschenko 

Irene Hulselmans 

 

Melanie Vanherck  

Rosa Cornelissen 

Julia Paeshuyse  

Josepha Segers – Gaukema  

 

Maria Stessens  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93 
94 

96 

97 

95 

99 



 
 

Verslag bewonersraad 
 
 

*antwoord van woonzorgmanager 

Mededelingen: 

- Magda was te laat op de bewonersraad, zij trakteert de volgende keer. 

Puntjes vorig verslag: 

- Marijke ( onze kok ) komt vaker langs op de afdeling tijdens het 

middagmaal. Dat wordt erg in dank afgenomen.  

- Sinds het gebruik van de medicatierobot sluipen er vaak foutjes in het 

geven van de medicatie. De bewoners van de bewonersraad maken zich 

zorgen. Zij kunnen hun eigen medicatie nog nakijken. Wat met de 

bewoners die het niet meer kunnen controleren? 

Hieronder enkele voorbeelden:  

 Op 4 verschillende dagen krijgt een bewoner 4 x 

verschillende medicatie. 

 Als op vrijdag de dokter medicatie voorschrijft wordt het pas 

dinsdag geleverd? 

 Als een bewoner in de NM extra pijnmedicatie vraagt wordt 

dit niet gegeven. 

We gaan zowel met de apotheek als met de verpleegkundigen hierover in 

dialoog. 

Nieuwe puntjes: 

- De BBQ is prima verlopen en het eten was heel lekker! Een pluim voor de 

mensen van de keuken!  Zou het mogelijk zijn om de volgende keer de 

BBQ te laten doorgaan per afdeling? Zo is het minder druk en verloopt 

alles vlotter. Ook kunnen bewoners bij bekende mensen aan tafel zitten. 

De vraag kwam ook of er volgende keer ribbetjes kunnen besteld worden 

bij de BBQ? 

- Er heerst veel wat bezorgdheid in het snel afwisselend zorgkundig 

personeel en daardoor de  bewoners niet kennen. Dirk legt uit dat vanaf 



 
 

1 oktober een nieuwe werking van start gaat met ‘vaste’ zorgkundigen 

en ‘flex’ zorgkundigen op de afdeling. 

Wat maakt je gelukkig in het WZC? 

- Wandelen en buiten komen is heel gezond voor iedereen. Wij (dienst 

ergo – welzijn) proberen zo vaak mogelijk te gaan wandelen. Hierin zijn 

we echter afhankelijk van de planning en weersomstandigheden. De 

bewoners van de bewonersraad vragen zich af waarom er niet meer 

gebruik gemaakt wordt van onze mooie tuin door bewoners en 

familieleden? We hebben een hele mooie tuin die meer benut kan en 

mag worden. 

Ook heerst er veel bezorgdheid over onze vijver. Wat is er aan de hand?  

Anderen: 

- In het najaar gaan we met enkele bewoners naar ’t Soufleurke. Dit kost 

€6 pp.  

Omdat het ergo-welzijnsbudget beperkt is zijn we op zoek naar creatieve 

oplossingen zodat onze uitstappen haalbaar blijven. Het is immers van 

grote waarde dat bewoners nog kunnen deelnemen aan het 

maatschappelijk leven buiten het WZC (participatie).  

 

- In 2020 zullen we een grote activiteit organiseren vanuit de 

bewonersraad. Tijdens de volgende bewonersraad brainstormen we 

hierover. Iedereen denkt na over leuke ideeën.  

- Volgende maand starten we met een werkgroep ‘decoratie’ ism enkele 

bewoners. Bewoners die hierin interesse hebben mogen zich aanmelden 

bij het ergo-welzijnsteam. Zo kunnen we samen ideeën uitwisselen, onze 

atelierwerking uitbreiden en het WZC persoonlijk aankleden. 

 

De volgende bewonersraad gaat door op dinsdag 7 januari 2020. 

 

 

 



 
 

Afscheid 
 

 

 

 

Marcel Van Gorp 

Echtgenoot van mevrouw Irène Melis 

Geboren in Oud-Turnhout op 27 mei 1940 

en zachtjes van ons heengegaan in WZG Arendonk campus De Vrijheid 

op 29 augustus 2019. 

 

 

Jef Folens 

levenspartner van Marie-José Van Deuren 

Geboren in Izegem op 12 januari 1947 

en zachtjes van ons heengegaan in WZG Arendonk campus De Vrijheid 

op 31 augustus 2019, 

Gesterkt door het H. Sacrament van de Zieken. 

 

 

Rachel De Troyer 

Weduwe van Rene Van Dael 

Geboren in Arendonk op 19 januari 1930 

en zachtjes van ons heengegaan in Arendonk op 3 september 2019. 

 

 

Jef Bankers 

Vriend van Miep Sengers 

Geboren in Someren op 23 april 1940  

en overleden in WZG Arendonk campus De Vrijheid 

op 13 september 2019. 

 



 
 

 

 

 

 

 

Jos Baeten  

Weduwnaar van mevrouw Maria Deboel 

Geboren in Ravels op 26 maart 1928 

en zachtjes van ons heengegaan in WZG Arendonk campus De Vrijheid 

op 17 september 2019. 

 

 

Martha Claessen 

Geboren in Arendonk op 20 juni 1933 

en zachtjes van ons heengegaan in WZG Arendonk campus De Vrijheid 

op 17 september 2019. 

 

 

Annie Decorte 

Weduwe van de heer Willy Van Dyck 

Geboren in Arendonk op 2 juni 1932 

en zachtjes van ons heengegaan in WZG Arendonk  

op 17 september 2019. 

 

 

 

 

  

  



 
 

Info 
 

Beste bewoner,  
beste familie, 

Wij delen u namens het bestuur van de Woonzorggroep Arendonk vzw mee 
dat de heer Erik Leus ervoor gekozen heeft om zijn rol als directeur neer te 
leggen. Erik blijft in functie tot eind november en zal daarna een nieuwe 
professionele uitdaging aangaan.  

Het bestuur is zeer erkentelijk voor alle inspanningen die Erik Leus heeft 
gedaan bij de oprichting en de start van de Woonzorggroep Arendonk. 

Zo gauw wij een opvolger hebben aangesteld, zullen wij u hiervan in kennis 
stellen. 

Indien u hierover vragen hebt, kan u zich richten tot Marc Proost, 
woonzorgmanager van Campus De Vrijheid. 

Met hartelijke groet, 

Marina Gys 
Voorzitter 

Sinterklaaschocolade 
 

Het ergo-welzijnsteam verkoopt chocolade ten voordele van onze 
bewoners. 

 
Je kan chocolade bestellen  
aan het onthaal (€15 per kilo, wit/puur/melk)  
tot half november.   
Gelieve onmiddellijk te betalen bij de 
bestelling. 
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Wist je datjes 
 

Wist je dat we in de zomer ons eerste petanque tornooi 
georganiseerd hebben? 

Enkele van onze bewoners namen het wekelijks tegen 
elkaar op om de meeste punten bij elkaar te sparen.  

Begin september waren onze finalisten bekend en werden ze samengebracht 
voor het laatste finalespel. 

De andere bewoners waren trouw op post om te supporteren!  

Dank aan iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen, zijn petanquebal durfde 
gooien of enthousiast gesupporterd heeft langs de lijn! 

Dikke proficiat aan onze finalisten! 

1ste plaats: Louis Melis 

2de plaats: Piet Van Rompaey  

3de plaats: Josée Beyens 

4de plaats: Jan De Bie 

 

 

 

In onze mailbox 
 

Verras ons met een foto van familiemomentje met (groot)moeder of 

(groot)vader ! 

Succes! 

ergo.welzijn.dvh@wzga.be 
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Uit de oude doos 
 

Ken je deze Arendonkse  
woorden nog?  

Aboeis Vergissing 

Biwwer Boer 

Droweze Dromerig kijken 

Fézele Fluisteren 

Gangsmaat Vriend, partner 

Heila Haantje de voorste, deugniet 

Jèrmoojs Veldmuis 

Kemédespulder Acteur 

Loezie Horloge 

Moemba-es Masker 

Noanentaaid Later 

Owegschéle Oogleden 

Petazie Aardappelpuree met groenten 

Rèwwenis Vuilnis, slordigheid 

- Si (n) tedutsel Seut 
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Quiz
 
De winnaar van de quiz van september is Fik Van Loy. Proficiat! 
Quiz oktober:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Naam bewoner:…………………………………………. 
Schiftingsvraag: Hoeveel appels schillen we samen om op 22 oktober 
appelflappen te maken voor alle bewoners?  …………… 
 


