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Voorwoord 
 

 

 

 

 

Februari,  

 

De landman kijkt verlangend 
uit 
naar de dampende aarde 
waaruit nieuw leven zal ontwaken. 

Weldra zal ik de eerste sneeuwklokjes 
in mijn tuin zien ontluiken. 

Maar dreigende zwarte wolken 
vormen nog een winters teken: 

De lente is nog lang niet in het land! 

 

 

 

 

  



 
 

De jarigen 
 

Wij wensen al onze bewoners 

die jarig zijn in februari 

een gelukkige verjaardag toe!!!  

 

 

 

Februari 

 

03/02 Leonie Smets  92 jaar 

06/02 Maria Neefs  87 jaar 

06/02 Elza Van Poppel 82 jaar 

06/02 Rachel Wils  91 jaar 

14/02 Jeanne Iserman  92 jaar 

19/02 Wima Fabri  91 jaar 

19/02 Ida heyns   89 jaar 

22/02 Maria Maes  88 jaar 

23/02 Achille Stouten  89 jaar 

24/02 Denise Carpentier 81 jaar 

24/02 Rosa Cornelissen 98 jaar 

25/02 Guy Beyens  64 jaar 
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Welkom 
 

 

 

 

Wij heten onze nieuwe bewoners  

Julia Matthijs, Pierre Ruts, Lea Brosens,  

Jan Verschueren, Rosa Cools, Peter Bogaerts,  

Maria Leysen, Rosa Coertjens 

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… 
  



 
 

Activiteitenkalender februari 
 
 
 
 

Maandag 3 februari

 

10.00u: Lichtmis 
14.00u: Pannenkoekenhuis t.a.v. lichtmis 
Iedereen welkom! 

Dinsdag 4 februari

 

09.00u: Hulp bieden de fruitbedeling in Sint Clara 
College (met doelgroep) 

10.00u: Bib-Café  
14.00u: Individuele relaxatie 

14.00u: Winkelkar  
14.00u: Senior cinema (met doelgroep)  
‘De collega’s 2.0’ 

Woensdag 5 februari

 

10.00u: Krant lezen 
14.00u: Op bezoek in Clara’s hofke ( met 
doelgroep ) 

Donderdag 6 februari

 

10.00u: Ergo aan huis  
10.00u: Soep maken op De Luifel 
14.00u: Kienen 

Vrijdag 7 februari 10.00u: Koekjestaart maken op De Willekom 
14.00u: Uitdelen koekjestaart op De Willekom 

 
 
Maandag 10 februari

 
 
 
 

10.00u: Marktbezoek ( met doelgroep ) 
10.00u: Fit-o-meter 
14.00u: Atelier 
14.00u: Kinderen op bezoek - project TMA ( met 
doelgroep ) 
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Dinsdag 11 
februari 
 
 
 

08.00u: eitjes bakken op De Luifel 
14.00u: Pudding koken op ’t Geburt 
14.00u: Zwemmen  

Woensdag 12 februari 

 

10.00u: Krant lezen 
14.00u: Bierbar aan huis 

Donderdag 13 februari

 

10.00u: Ergo aan huis  
10.00u: Koekjes bakken voor Valentijn 
14.00u: Victoria en Donelli’s aan huis 
Bewoners krijgende gelegenheid om kledij en/of 
juwelen aan te kopen. Iedereen welkom! 

 
Vrijdag 14 februari 10.00u: Misviering 

12.00u: Valentijnsdiner voor onze koppels in de 
cafetaria. Hiervoor moet je reserveren via 
inschrijving! 
 
14.00u: Valentijnskoekjes ‘met liefde gemaakt’ 
uitdelen op de kamer 

 
Maandag 17 februari 10.00u: Fit en Fun 

14.00u: Atelier 
Dinsdag 18 februari 14.00u: Zwemmen ( met doelgroep )  

14.00u: Permanentie op ’t Geburt 
Woensdag 19 februari 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.00u: Krantenuur 
14.00u: Fruittoer op de Willekom 
14.00u: Bezoek van de vormelingen van de 
Voorheide 
14.00u Permanentie op De Luifel 



 
 

Donderdag 20 februari

 

10.00u: Verhalen uit de oude doos 
14.00u: Carnavalsoptreden door Jefke Do 
Kom gerust verkleed meefeesten! Iedereen 
welkom! 

Vrijdag 21 februari 
 

  

10.30u: Carnavalstoet BSC

 

 
 
Maandag 24 februari 10.00u: Fit o meter 

14.00u: Atelier 
Dinsdag 25 februari

 

08.00u: Eitjes bakken op De Luifel 
10.00u: Verwenvoormiddag 
14.00u: Crocque monsieur bakken op De 
Willekom 

Woensdag 26 februari 
10.00u: Aswoensdag, bezinning 
14.00u: Uitstap Heidelicht (met doelgroep) 

Donderdag 27 februari

 

10.00u: Ergo aan huis 
14.00u: ‘Terug naar de tijd van toen’ 

Vrijdag 28 februari 10.00u: Maandblad uitdelen 
14.00u: Op de koffie met 
vrijwilligers (aan het 
vijverzicht) 

 
*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. 



 
 

Mijn Valentijntje 

 

 

  

Ik hou van je, meer dan woorden ooit kunnen uitdrukken. 
Van het ogenblik dat ik je zag, 

wist ik dat jij mijn liefde voor het leven was. 

Je bent mijn leven, mijn hart, mijn ziel. 
Je bent mijn beste vriend. 

Je bent mijn enige ware liefde. 

Ik houd vandaag nog meer van jouw als gisteren 
en zal morgen nog meer van je houden dan vandaag. 

Onze liefde is het enige op deze wereld dat het leven waard maakt. 

Jouw liefde met heel mijn hart. Ik voor altijd van jou. 

 

 Voor altijd van jou.  

  



 
 

Afscheid 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosa Gijsen 

Weduwe van de Heer Mil Noeyens 

Geboren te Weelde op 09 juli 1940 

En zachtjes van ons heengegaan in WZG  

Arendonk campus de Vrijheid op 9 december 2019. 

 

 

Willem Poppeliers 

Weduwnaar van mevrouw Maria Janssen 

Geboren te Mol op 19 april 1928 

En zachtjes van ons heengegaan in WZG 

Arendonk campus De Vrijheid op 10 december 2019. 

 

Gust Meeus 

Echtgenoot van mevrouw Maria Mollen 

Geboren te Oud-Turnhout op 23 januari 1940 

En zachtjes van ons heengegaan in WZG 

Arendonk campus De Vrijheid op 12 december 2019. 

 

 

  



 
 

Rosette Pynenborg 

Weduwe van de heer Louis Volckaerts 

Geboren te Arendonk op 20 juli 1927 

en zachtjes van ons heengegaan in WZG Arendonk 

campus De Vrijheid op 19 december 2019. 

 

 

Netty Maas 

Echtgenote van de heer Antoon de Prenter 

Geboren te Tilburg op 19 juli 19387 

En zachtjes van ons heengegaan in WZG 

Arendonk campus De Vrijheid op 23 december 2019. 

 

 

Maria Jacobs 

Weduwe van de heer Jan Claessen 

Geboren te Arendonk op 12 augustus 1928 

en zachtjes van ons heengegaan in WZG 

Arendonk campus De Vrijheid op 27 december 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Verslag bewonersraad 
21 januari 2020  

 

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? 

- 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. Er wordt verder besproken wanneer dit kan doorgaan. 

Nieuwe puntjes: 

- Vanaf 10 februari 2020 zal een onze nieuwe directrice, Sandrine Meynendonckx 

uit Dessel, starten.  

- We willen vanuit de bewonersraad zelf een activiteit organiseren. Na een 

brainstormsessie kwamen verschillende ideeën uit de bus. In 2020 willen 

we graag iets verkopen ten voordele van onze bewoners.  

Er wordt beslist om cake te verkopen. Met de opbrengst kan de 

bewonersraad nieuwe activiteiten organiseren voor en door 

onze bewoners. We zoeken nog een startdatum en zullen dit 

bekendmaken via affiches, briefjes in de brievenbussen en het 

maandblad. Mond-aan-mondreclame werkt nog het beste! Om op te starten willen 

we beginnen met 30 cakes te bakken. Op = op, dus wees er snel bij! 

- Door de nieuwe werking sinds mei werken de zorgkundigen en verpleegkundigen 

op de clusters 3 en 4. Er is een onderscheid gemaakt tussen ‘vaste’ zorgkundigen en 

verpleegkundigen en ‘flexibele’. De ‘vaste’ personeelsleden zijn gebonden aan hun 

afdeling, de ‘flexibele’ personeelsleden staat op beide afdelingen te werken. Dat 

maakt dat het contact met onze bewoners moeilijker verloopt. Bewoners kennen 

het personeel niet meer en visa versa. Onze bewoners geven aan dat de vroegere 

werking voor hen een grotere betekenis had.  De vriendschap tussen bewoners en 

personeelsleden en tussen hen onderling wordt enorm gemist. De bewoners hopen 

erg dat dit ooit terugkomt… dat maakte het veel aangenamer wonen en werken 

voor iedereen.  



 
 

In onze mailbox 
 

Volgende oude wijsheid kregen we binnen van Rachel Wils, waarvoor dank! 

 

“ Een mens lijdt dikwijls ’t meest om lijden wat hij vreest,  
en wat nooit op komt dagen… “ 

 

Heb je nog leuke ideeën, weetjes, herinneringen die je graag wil delen? Stuur 
ze door naar ergo.welzijn.dvh@wzga.be of geef ze door aan het ergo-
welzijnsteam. 

Wist je dat?! 
 

Het ergo-welzijnsteam stelt hun duofiets ook ter beschikking van 

familieleden die met hun (groot)vader/(groot)moeder graag een 

‘trapje’ in de wereld zetten! Hiervoor wordt een kleine bijdrage van 

€2 voor gevraagd om onze 

duofiets te onderhouden.  

Vraag gerust meer info aan het ergo-

welzijnsteam.  

 

 

Wist je dat?! 
 
Binnenkort verkopen we weer paaschocolade!  
Hou onze affiche en maandblad goed in de gaten! 
 

mailto:ergo.welzijn.dvh@wzga.be
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Wist je dat?!  
 

Vrees de winter niet, ook nu is wandelen gezond! 

De voordelen van wandelen in de kou 

Duik je in de winter het liefst onder een dekentje met een grote mok warme 

chocolademelk? Dat snappen we, maar wij dagen je uit om tóch de deur uit te 

gaan en een frisse neus te halen. Dit zijn zes redenen waarom wandelen in de 

kou hartstikke gezond is.  

1. Goed voor je hart en bloedvaten 

Als je in de winter een lange tijd achter elkaar zit, kun je het behoorlijk 
koud krijgen. Je herkent het gevoel vast wel van die ijskoude handen en 
voeten. Door een wandeling te maken, gaat je hartslag omhoog en gaat 
je bloed stromen. Dit zorgt ervoor dat je lichaamstemperatuur stijgt en 
die kou in je voeten als sneeuw voor de zon zal verdwijnen. 

2. Goed voor de lijn 

We hoeven je natuurlijk niet te vertellen dat wandelen goed is tegen 
overgewicht. Daarbij kun je de kans op obesitas met 50 procent 
verlagen door dagelijks te bewegen. 

3. Goed voor je spieren en botten 

Ook in de winter schijnt de zon. Dit zijn de momenten waarop je het 
beste naar buiten kunt gaan. Zonlicht is namelijk een belangrijke bron 
van vitamine D. Deze vitamine helpt bij het versterken van je botten. 
Daarbij maakt wandelen de spieren en botten sterker, waardoor de kans 
op osteoporose of botontkalking verlaagd kan worden. 

4. Goed tegen Alzheimer 

Wandelen is niet alleen goed voor je fysieke toestand, maar ook voor 
je mentale. Uit onderzoek blijkt dat regelmatig wandelen het risico op 
dementie en Alzheimer op latere leeftijd kan verminderen. 

https://www.gezondheidsnet.nl/ziekten/overgewicht-obesitas-zwaarlijvigheid
https://www.gezondheidsnet.nl/vitamines-en-mineralen/feiten-fabels-over-vitamine-d
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15383515
https://www.gezondheidsnet.nl/hersenen-en-geheugen/diagnose-ziekte-van-alzheimer


 
 

5. Goed voor de nachtrust 

Wandelen heeft een zeer positief effect op de nachtrust. Zo werkt de 
spijsvertering beter door beweging, waardoor je darmen ’s nachts 
rustiger zijn.  

6. Goed voor je humeur 

De kans op somberheid en depressie is tijdens de donkere dagen groter. 
Voldoende dag- en zonlicht zijn zeer essentieel om dit tegen te gaan. 
Daarom is het belangrijk om overdag een wandeling te maken.  

Je kunt er vandaag nog mee beginnen! 

 

AANRADER! 

Wist je dat we ook tijdens de wintermaanden een kleine wandeling maken 
met onze bewoners in de tuin. Een frisse neus halen, wat zuurstof opdoen, 
een babbeltje of gewoon lekker genieten van de rust in de natuur… 

Vrees de kou niet! Dit is gezond en kan je samen met je familielid ook altijd 
doen. Trek er gewoon even op uit! 

Een kleine tip:  

Zorg dat de bewoner warm is aangekleed! Zo kan je ook tijdens de 
wintermaanden genieten van de natuurlijke vitaminen buiten! We 
worden er allemaal vrolijker van! 

Check zeker je kleerkast eens!  
Het is handig (zowel voor ons als je familie) moest je volgende zaken in de 
kast hebben hangen!  

 

- Een warme winterjas 
- Sjaal 
- Muts 
- Handschoenen 
- Warm dekentje 

https://www.gezondheidsnet.nl/depressie/somber-of-depressief
https://www.gezondheidsnet.nl/ziekten/depressie-langdurige-somberheid


 
 

Quiz
 
De winnaar van de quiz van december-januari is Josepha Segers (W44). 
Proficiat! Zij zal een traktatie mogen verwachten! 
Quiz februari:  
Zoek de 5 verschillen… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zoek de 5 verschillen … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Schiftingsvraag: 
Hoeveel bewoners komen op 3 februari pannenkoeken eten in de polyvalente 
zaal? ….. 
Naam bewoner: …………………………  

 


