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Voorwoord 
 

 

De herfst is over heel het jaar gekomen 

 

Het lijkt geluid dat nooit afwezig was: 

de beurtval van de peren in het gras.  

De wind haalt nog maar adem, maar die zucht 

voorspelt de gang van kan niet op naar sober. 

's Ochtends nog september, 's avonds diep oktober 

trekt in augustus al het najaar door de lucht. 

 

Of 't blad nu is verzameld aan de voet 

of zich als dichte kroon verheft, voorgoed 

blijven de takken zichtbaar in de bomen. 

Geen nieuw seizoen maakt het nog ongedaan, 

geen schaduw valt meer om in schuil te gaan: 

de herfst is over heel het jaar gekomen.  



 
 

De jarigen 
 

Wij wensen al onze bewoners 

die jarig zijn in september 

een gelukkige verjaardag toe!!!  

 

 

 

September 

 

03/09 Alois Verwaest   91 

04/09 Wera Lewtschenko  96 

06/09 Maria Huybs   94 

06/09 André Beyens   90 

12/09 Rik Vercaigne   93 

17/09  Charel Heyns   91 

17/09 Renilda Koyen   88 

19/09 Agnes Leys   95 

20/09 Clement Van de Poel  85 

21/09 Zeva Crols    87 

21/09 Ivonne Van den Bossche 90 

22/09 André Goris   88 

26/09 Joly Haldermans  82 

26/09 Lisette Jacobs   90 
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Welkom 
 

 

 

Wij heten onze nieuwe bewoners  

Rik Vercaigne, Jules de Smet, Jos Geenen, Lea Van Rooy  

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 september 
 
 
 
 

Maandag 2 september Kermis 
Dinsdag 3 september 
 

10.00u:Petanquetornooi finale 
14.00u: Winkelkar 
14.00u: Smoutebollen bakken op ’t 
Geburt (kermis in het dorp) 

Woensdag 4 september 10.00u: Misviering  
14.00u: Smoutebollen bakken op De Luifel  

Donderdag 5 september 10.00u: Bib-Café 

 14.00u: Kienen 

Vrijdag 6 september 14.00u: Smoutebollen bakken op De Willekom  
 
 
 

Maandag 9 september 10.00u: Fit en Fun 
09.30u: Marktbezoek 
14.00u: Atelier 

Dinsdag 10 september 09.00u: Hulp bieden tijdens de fruitbedeling op 
Sint-Clara 
14.00u: Pudding maken op De 
Willekom  

14.00u: Smoskes maken op ’t Geburt 
Woensdag 11 september 10.00u: Krant lezen 

10.00u: Fruitsla maken 
14.00u: Nazomerwandeling met familie 

Donderdag 12 september 10.00u: Ergo aan huis 
12.00u: BBQ voor alle bewoners 

Vrijdag 13 september 10.00u: Herdenkingsmis 
 
 

Maandag 16 september 10.00u: Fit en Fun 
14.00u: Atelier 

Dinsdag 17 september 10.00u: Bewonersraad  
14.00u: Zwemmen 
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Woensdag 18 september 10.00u: Krant lezen 
14.00u: Fruitsla maken op De 
Luifel 

14.00u: Fit-o-Meter  
Donderdag 19 september 10.00u: Verhalen uit de oude doos 

10.00u: Verwenkoffie voor winnaars van kienen 
14.00u: Koekjestaart maken op het vijverzicht 

Vrijdag 20 september 10.00u: Misviering 
 
 
 

Maandag 23 september 10.00u: Fit en Fun 
14.00u: Atelier 

Dinsdag 24 september 10.00u: Verwenvoormiddag 
14.00u: Zwemmen 

Woensdag 25 september 10.00u: Krant lezen 
14.00u: Uitstap Bladel markt (met doelgroep) 

Donderdag 26 september 10.00u: Ergo aan huis 
14.00u: Wandeling (met doelgroep) 

Vrijdag 27 september 10.00u: Misviering 
14.00u: ‘Op de koffie’ (gezelschapsspelen) aan het 

vijverzicht van De Willekom  
 
 
 

Maandag 30 september 10.00u: Fit en Fun 
14.00u: Atelier 

 
 

 
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. 
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Afscheid 
 

 

 

Maria Wouters 

Weduwe van de heer Jos Cools 

Geboren te Arendonk op 25 juli 1930 

en zachtjes van ons heengegaan in WZG Arendonk  

campus De Vrijheid op 4 juli 2019. 

 

 Marcella Pulemans 

Geboren te Arendonk op 28 februari 1953 

en van ons heengegaan in WZG Arendonk 

 campus De Vrijheid op 14 juli 2019. 

 

Lisa Leynen 

Geboren te Arendonk op 24 oktober 1932 

en zachtjes van ons heengegaan in AZ Turnhout campus Sint Elisabeth 

op 10 augustus 2019. 

Gesterkt door de H. Sacramenten van de Zieken. 

 

Mans Van der Vloet 

Weduwe van Raymond De Proost 

Geboren te Oevel op 11 juli 1930  

en overleden in AZ Turnhout campus St Elisabeth 

 op 11 augustus 2019. 

 

 

 

  



 
 

Wist je datjes 
 

 … De duofiets op jullie wacht… 

Het mooie weer is reeds begonnen en we hopen met allemaal 
op nog vele mooie dagen deze zomer. Niet te warm maar 
lekker om er met de fiets eens op uit te trekken door Arendonk. 

De WZGA wil zijn duofiets graag ter beschikking stellen van familieleden van 
onze bewoners op voorwaarde natuurlijk dat de bewoner één van de twee 
opzittende is. 

Je kan de fiets reserveren bij het ergo-welzijnsteam tegen een kleine 
vergoeding van 2 euro per uitleenbeurt. (Deze bijdrage gebruiken we om 
kleine reparaties te bekostigen indien nodig).  

Heb je interesse om samen met iemand van het ergo-welzijnsteam een ritje 
te maken, laat het dan zeker horen! We wensen iedereen veel fietsplezier !! 

 

 

In onze mailbox 
 

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

(groot)vader ! 

Succes! 

welzijn-ergo@ocmwarendonk.be 
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Uit de oude doos 

Terug naar school – Spelende kinderen 

De meeste plattelandskinderen werden nooit rijk bedeeld met speelgoed. In de 

meeste gezinnen had men er het geld niet voor. Maar de kinderen waren zeer 

inventief in het bedenken van alternatieven, die praktisch niets kostten. De kleintjes 

maakten brilletjes van bladstelen en poppetjes of pijpjes van glimmende kastanjes. 

Meisjes vouwden scheepjes, molentjes of hoedjes van papier.  

Een, twee, drie, vier -  een hoedje van papier, 

en als dat hoedje dan niet past, dan zetten we 't in de glazen kast. 

Een, twee, drie, vier - een hoedje van papier. 

De jongens knutselden zelf hun bootje, 

door een mastje met zeil op een ouwe 

klomp te zetten en er en kieltje onder te 

timmeren. De takken van een vlierstruik 

waren bij de schooljongens erg gewild. Ze 

maakten er proppenschieters van, waarmee 

ze natgemaakte proppen papier of halve 

eikels wegknalden. Ook de proppen van de 

els werden wel als projectielen gebruikt. 

Tiepelen was een ander spel dat in bepaalde streken veel beoefend werd. Het was de 

kunst om een stukje scherp gepunt hout door een klap met een stok omhoog te 

laten springen, waarna het zo ver mogelijk weggeslagen moest worden. Natuurlijk 

hadden schooljongens een pijl en boog en de meesten waren heel handig in het 

maken van fluitjes van wilgentenen of lijsterbeshout.  En de kinderen die op 25 

november, Sint-Catharina, voor versnaperingen langs de deuren gingen, hadden 

hun brandende lampion vaak gemaakt van een uitgeholde suikerbiet of 

mangelwortel. Een typisch meisjesspel was het bikkelen. Daarvoor gebruikte men 

vier werveltjes of kootbeentjes van een schaap. Bij het bikkelen, dat in allerlei 

varianten werd gespeeld, moest je een balletje opgooien en de bikkels ondertussen 

met één hand keren of oprapen. Vaak werd er een versje bij gezongen, zoals: 

Moeder de vlo, die bijt me zo, die bijt me zeer. Gooi er maar een bikkeltje neer. 



 
 

 

Sommige meisjes waren ook zeer bedreven in 

het kaatsen en touwtjespringen,  waarbij ze 

wel twee of drie bogen in elkaar lieten 

draaien, zodat je van de ene boog in de 

andere kon springen.   

 

Kleine Jan stond op de brug, met zijn handjes 

op de rug, 

met zijn duim in de mond, draait hij driemaal in het rond, 

in spin, de boog gaat in, uit spuit de boog gaat uit.  

Bij de school deed men allerlei vang- en loopspelletjes, zoals tikkertje, verstoppertje 

en 'schipper mag ik overvaren, ja of nee'. Ook waren bijzonder in trek: haasje-over, 

bokspringen en landverovertje, waarbij je met een mes in de grond van je 

tegenstander prikte om je eigen territoir te vergroten. Een van de meest favoriete 

spelen was het knikkeren, dat in allerlei vormen werd beoefend. Ieder seizoen 

kwamen de knikkerzakken als bij toverslag weer te voorschijn en  werd er vóór en 

na schooltijd verwoed geknikkerd. Vooral het knikkeren in een kuiltje was 

bijzonder populair. Vroeger was er nog weinig verkeer. Er kwam hoogstens af en 

toe een paard of wagen of een rijtuig voorbij,  zodat de 

kinderen ongestoord op straat konden spelen. Ze lieten 

hun tollen flink over de straat zwieren en hoepelden dat 

het een lieve lust was. Ze lieten zelfgemaakte vliegers 

op, liepen op stelten en hinkelden. Ook kon je de 

landerijen intrekken om kievitseieren te zoeken of 

kikkervisjes, stekeltjes of salamanders te vangen. Het 

leven op het platteland, voor de ouderen niet zonder 

zorgen, maar boeiend voor het spelende kind!  

 

 



 
 

Inschrijving 
 

 

Nazomerwandeling 

 
Woensdag 11 september zijn alle familieleden, kennissen, vrienden en 

bewoners uitgenodigd voor een groepswandeling doorheen Arendonk langs 
’t Sluiske. We vertrekken om 14.00u en zullen rond 16.00u terug thuis zijn.  

Iedereen is welkom!  

 

  

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------- 

………………………………… (naam bewoner) schrijf met 
…………………………………. (naam familielid) in om deel te nemen aan 
de nazomerwandeling op woensdag 11 september.  

Geheel vrijblijvend: 

 ………………………………  (naam familielid) stel mij kandidaat om een 
andere bewoner te begeleiden tijdens de wandeling.  

Inschrijving binnen brengen bij het ergo-welzijnsteam. 

  



 
 

Quiz
 
Winnaar quiz juli en augustus: Julia Matthijs! Proficiat! 
Quiz september: Het schooljaar gaat weer van start vanaf 1 september voor je 
(achter)kleinkinderen. Hieronder een mooie oefening om te laten zien wat 
ze al kunnen/kennen. 
Kleur deze kleurplaat volgens uitkomst van de sommen in! 
5 = rood  7 = bruin  9 = oranje  11 = paars 
6 = groen  8 = blauw  10 = geel  12 = roos 
 
 
 
 


