Maandblad
Campus De Vrijheid
oktober 2020

Voorwoord

Nu rijpt de herfst de rijkgebronsde peren,
De sappige applen glanzen, rood en goud.
En prachtig prijkt, gelijk een toverwoud,
het bos dat groen in purper doet verkeren.
Krachtige balsemgeur uit kreupelhout
van eiken stroomt mij tegen, zilvren veêren
Doorstrepen ’t reine luchtblauw en vermeren
Tot één wolk, die de zon gevangen houdt.
Hélène Swarth
Gedicht gevonden door Elza Van Loon,
bewoonster WZGA Campus De Vrijheid
Dankjewel.

De jarigen

Wij wensen al onze bewoners die jarig zijn in
oktober een gelukkige verjaardag toe!!!

Oktober
01/10

Paula Hoskens

88 jaar

07/10

Paula Geudens

89 jaar

14/10

Maria De Corte

94 jaar

17/10

Madeleine Keersmaekers 83 jaar

19/10

Charel De Vocht

96 jaar

31/10

Maria Maes-Melis

87 jaar

31/10

Maria Stessens

100 jaar

Welkom

Wij heten onze nieuwe bewoners
Madeleine Keersmaekers, Lisette Van Steenbergen,
Milia Peeters, Evert Hardeveld, Lisa Seels, Rik De Laat
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…
WELKOM!

Activiteitenkalender Oktober
Opgelet! Alle activiteiten zijn onder voorbehoud van de kleurcodes
ifv Covid-19.
Donderdag 1 oktober

10.00u: Verwenvoormiddag
14.00u: Kienen

Vrijdag 2 oktober

10.00u: Misviering
14.00u: Vergadering bezoekregeling

Maandag 5 oktober

10.00u: Fit-o-meter
14.00u: Atelier
10.00u: Boekerij
14.00u: Winkelkar komt langs

Dinsdag 6 oktober
Woensdag 7 oktober

8.00u: Verwenontbijt voor de
winnaars van het kienen
10.00u: Krant lezen

Donderdag 8 oktober

14.00u: Wafelhuis voor cluster 3

Vrijdag 9 oktober

10.00u: Misviering

Maandag 12 oktober

10.00u: Fit en Fun
14.00u: Atelier

Dinsdag 13 oktober

14.00u: Pudding maken op De
Willekom

Woensdag 14 oktober

10.00u: Krant lezen
14.00u: Fruitsla maken op ’t Geburt
14.00u: Kaarten

Donderdag 15 oktober

14.00u: Wafelhuis voor cluster 4

Vrijdag 16 oktober

10.00u: Misviering

Maandag 19 oktober

10.00u: Fit en Fun
14.00u: Atelier

Dinsdag 20 oktober

14.00u: Individuele wandeling

Woensdag 21 oktober

10.00u: Krant lezen
14.00u: Groepswandeling
(met doelgroep)

Donderdag 22 oktober

10.00u: Verhalen uit de oude doos
14.00u: Winkel Victoria juwelen en
Donelli’s
 Reserveer je plaatsje bij het ergowelzijnsteam (zie inschrijving
achteraan)

Vrijdag
23
oktober

10.00u: Misviering
14.00u: Op de koffie met
vrijwilligers (Vijverzicht, Willekom)

Zondag 25 oktober

Het winteruur staat voor de deur!
3.00u wordt 2.00u.

Maandag 26 oktober

10.00u: Fit en Fun
14.00u: Atelier
10.00u: Verwenvoormiddag

Dinsdag 27 oktober
Woensdag 28 oktober

14.00u: Individuele relaxatie
10.00u: Krant lezen
14.00u: Café aan huis
(bierkar komt langs)

Donderdag 29 oktober

14.00u: Onze 90+’ers worden in de
bloemetjes gezet.

Vrijdag 30 oktober

10.00u: Misviering

Zaterdag 31 oktober

Maria Stessens wordt
100 jaar!
Dikke
proficiat!!!

Afscheid

Louis Jansen
Geboren te Reusel op 14 maart 1956
En zachtjes van ons heengegaan in WZG Arendonk
Campus De Vrijheid op 2 september 2020.
André Goris
Geboren te Arendonk op 22 september 1931
En zachtjes van ons heengegaan in WZG Arendonk
Campus De Vrijheid op 5 september 2020.
Bertha Bruyninckx
Geboren te Wilrijk op 3 april 1946
En zachtjes van ons heengegaan in WZG Arendonk
Campus De Vrijheid op 12 september 2020.

Feest 90+
We zetten graag onze 90+’ers even in de kijker!
Zij zullen op donderdag 29 oktober verwend worden
op hun feest. Proficiat!

Jef Damen
Jeanne Jacobs
Maria Moonen

90
Wilma Fabri

Lucie Adriaensen

Yvonne Carpentier

Lisette Van Steenbergen

Yvonne Van den Bossche
Marie-Josée Maes
Jos Franken
Maria Van Steenbergen

Leonie Smets
Jeanne Iserman
Charel Heyns
Victor Van Decraen
Alois Verwaest
Maria Van Loon
Justine Verdonck

91

92

Anna Geudens
Maria De Corte
Rik Vercaigne
Maria Wynants
Staf Geenen

Jo Lauwers

94

Jean Daemen

93

Maria Maes-Witvrouwen

Maria Huybs

95

Anna Bleys

96

Josée Vansweevelt
Charel De Vocht
Agnes Leys

Maria Stessens

98

Melanie Vanherck
Rosa Cornelissen
Julia Paeshuyse
Josepha Segers – Gaukema

100
000

Op den ‘burt’

Op den burt bij Maria Stessens.
Deze maand is Maria Stessens aan de beurt. Ze
wordt 100 jaar en dat willen we niet
onopgemerkt voorbij laten gaan. We vroegen
haar of ze het zag zitten om iets te vertellen over
haar leven en dit wilde ze maar al te graag met ons
delen.
Op 31 oktober 1920 werd Maria geboren in
Arendonk. Wanneer ze geboren werd, had ze al een
zus die 8 jaar was en wanneer ze zelf 8 jaar was, werd
haar tweede zus geboren. Het verschil in leeftijd was
er wel, maar toch kwamen ze altijd goed overeen.
Op de boerderij van hun ouders hadden ze het altijd
naar hun zin want daar valt nu eenmaal veel te
beleven.
Wanneer ik haar vroeg hoe het was op school
vroeger, komt er direct één verhaal naar boven.
Zuster Ursula, dat was geen gemakkelijke. Daar kon
niemand ooit iets goeds bij doen. De andere zusters
waren heel lief, maar zuster Ursula, nee daar had ze
liever geen les van.
Al snel nadat ze van de schoolbanken af was en mee
hielp op de boerderij van haar ouders, leerde ze haar
toekomstige man kennen. Een boer uit Kasterlee.

Natuurlijk dat dat klikte. Maria is graag op den
boerenbuiten en hij ook. Samen namen ze de
boerderij in Kasterlee over en even later kwamen
er 5 kinderen die zich mee konden amuseren, en
natuurlijk ook mee helpen, op de boerderij.
Maria is heel haar leven lang op de boerderij
geweest, ze had het graag in handen. Als de
koeien gemolken waren en de groenten gekuist,
begon ze met het breien van sokken voor de kinderen, want die zijn beter
dan die van de winkel. Soms ging ze wel eens op
café, maar eentje drinken is meer dan genoeg.
Toch is het een keer anders uitgedraaid. Ze moet
er zelf nog om lachen. Toen heeft ze nogal
stoten uitgehaald vertelt ze. 1 keer zat zijn op
100 jaar tijd, dat valt goed mee hè.
Merci voor de gezellige babbel Maria…
Dikke proficiat en GENIET ten volle van deze
bijzondere dag!

Wist je dat …
Op donderdag 22 oktober van 14.00u - 16.00u komen
Victoria juwelen en Donelli's kleding
in huis op Campus de Vrijheid.
De bewoners mogen in de polyvalente zaal komen kijken/passen samen met
1 familielid. Er mogen max. 5 bewoners tegelijk aanwezig zijn in de
polyvalente zaal.
Wil je graag komen shoppen?
Maak dan je reservatie bij de
dienst ergo - welzijn campus de
Vrijheid!
Wij kijken er alvast naar uit!
Jullie ook?

In onze mailbox
Heb je nog oude foto’s waar een leuk verhaal aan vasthangt?
Heb je een recente foto van je ‘bubbelactiviteit’ met je familie?
Heb je leuk nieuws te melden?
Laat het ons weten en misschien verschijnt deze wel in het volgende
maandblad!
Succes!

ergo.welzijn.dvh@wzga.be

Herfst
Herfst
De zomer is al weer voorbij
Een natte tijd breekt aan
Het warme weer maakt de weg vrij
Het najaar komt eraan
De herfst met al zijn kleurenpracht
Maar ook met storm en regen
De zon neemt heel snel af in kracht
En komt de wolken tegen
De tijd zo somber, vol gemis
Maar laat ons niet vergeten
Dat deze tijd heel prachtig is
En dat moet iedereen weten
Ga erop uit en ja, geniet
Van de veelheid van kleuren
En nee sluit nu je ogen niet
Snuif op die herfstige geuren.

Genieten van de nazomer …

Optreden Rik

Smullen van de BBQ

Wandeling naar het Congobos

Quiz
De winnaar van de quiz van september is Maria Verwaest Proficiat!
Zij zal een traktatie mogen verwachten!
Quiz oktober:

Naam bewoner: …………………………….
Schiftingsvraag: Hoeveel kg wafeldeeg maakt de keuken voor ons
wafelhuis op donderdag 8 oktober? …..

