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Voorwoord  
 

Oktober  

Oktober is de tiende maand van het jaar in de 
gregoriaanse kalender en heeft 31 dagen. De naam 
komt van octo, het Latijnse woord voor acht. Oktober 
was namelijk volgens de Romeinse kalender 
oorspronkelijk de achtste maand van het jaar, omdat 
volgens deze kalender tot 153 voor Christus  het 
nieuwe jaar op 1 maart begon.  

Oktober wordt ook wel de wijnmaand genoemd. Sinds 
de 16e eeuw geldt oktober tevens als de 
rozenkransmaand en een nieuwe trend is het vieren 
van oktoberfest. 

Het Oktoberfest (Duits voor oktoberfeest) is een jaarlijks volksfeest in 
München. Het geldt als het grootste bierfestival / volksfeest ter wereld en 
wordt jaarlijks door meer dan vijf miljoen mensen bezocht. Het feest begint 
traditioneel om 12.00 uur op de eerste zaterdag na 15 september en eindigt 
normaal gesproken op de eerste zondag van oktober. In België en Nederland 
zijn er tegenwoordig ook veel feesten is hetzelfde thema als het Oktoberfest 
in Duitsland. 

Tot slot nog enkele weerspreuken voor de maand oktober 

 Warme oktoberdagen, februari vlagen. 
 Blinkt oktober in zonnegoud, de winter volgt dan snel en koud. 
 Brengt oktober veel vorst en wind, zo zijn januari en februari zeer mild. 

Laten we samen van Oktober ook een feest maken: Seniorenfest! 

 

Marc Proost 

Woonzorgmanager, 

Verantwoordelijke uitgever 
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De jarigen 
 

Wij wensen al onze bewoners 

en personeelsleden die jarig zijn in oktober 

een gelukkige verjaardag toe!!!  

 

 
 

 

 

Maria Sels   °11/10/1924 

Maria De Corte  °14/10/1926 

Charel De Vocht °19/10/1924 

Lisa Leynen  °24/10/1932 

Maria Stessens  °31/10/1920 

Maria Maes –Melis °31/10/1933 

 

 

Welkom 
 

 

Wij heten ons nieuwe bewoonster 

Clementine Van Campfort  

en haar familieleden 

van harte welkom in ons 

woonzorgcentrum! 

Wij hopen dat zij hier snel een nieuwe 

thuis 

kunnen opbouwen…  
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Activiteitenkalender 
oktober 

 

Maandag 1 oktober 10.00u: Fit en Fun 

14.00u: Atelier 

Dinsdag 2 

oktober  

14.00u: Winkelkar 

Woensdag 3 oktober 10.00u: Krant lezen 

13.30u: Picknick in het Prinsenpark 

Donderdag 4 oktober 

 

10.00u: Kaarten 

10.00u: Knolseldersoep maken met groenten 
uit eigen tuin  
14.00u: Kienen 

Vrijdag 5 oktober  10.00u: Misviering 

 

Maandag 8 oktober 09.30u: Marktbezoek (met doelgroep) 

10.00u: Fit en Fun 

14.00u: Atelier 

Dinsdag 9 

oktober 

 

08.00u: Ontbijt voor de winnaars van het 

kienen 

10.00u: Bib-Café 
14.00u: Bedrelaxatie (individueel) 
14.00u: Pudding maken op De Luifel 

Woensdag 10 oktober 10.00u: Krant lezen 

 14.00u: Wandelen (met doelgroep) 

Donderdag 11 oktober 

 

10.00u: Verhalen uit de oude doos 

14.00u: O’lijf, winkel aan huis met comfortabel 

ondergoed en nachtmode 

Vrijdag 12 oktober 10.00u: Misviering 

Zondag 14 oktober Verkiezingen  
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Maandag 15 oktober 10.00u: Fit en Fun 

14.00u: Atelier 

Dinsdag 16 oktober 

 

10.00u: Individueel 

10.00u: Badrelaxatie (individueel) 
15.00u: Pannenkoeken bakken op De 

Willekom 

Woensdag 17 oktober 

 

10.00u: Krant lezen 

14.00u: Kaartnamiddag met seniorenraad 

Donderdag 18 oktober 

 

10.00u: Individueel 

14.00u: Optreden Line-Dance 

Vrijdag 19 oktober 10.00u: Misviering 

 

Maandag 22 oktober 10.00u: Fit en Fun 

14.00u: Atelier 

Dinsdag 23 

oktober 

 

10.00u: Individueel 

10.00u: Naar de boekerij (met doelgroep) 
14.00u: Feest 90+ 

Woensdag 24 oktober 10.00u: Krant lezen 

14.00u: Pannenkoeken bakken (voor de 

winnaars van het kienen) 

Donderdag 25 oktober

 

10.00u: Wandeling (met doelgroep) 

14.00u: Optreden Amuzant 



 
 

Vrijdag 26 oktober 

 

10.00u: Allerheiligenmisviering waar onze 

overleden bewoners herdacht worden. 

Zaterdag 27 oktober 10.00u: Herdenkingsviering voor familieleden 

van onze overleden bewoners. 

Zondag 28 oktober  

Winteruur! 
3.00u wordt 2.00u 
We zetten de klok een uur terug en kunnen 
een uurtje langer slapen. 

 

Maandag 29 oktober 10.00u: Fit en Fun 

14.00u: Atelier 

Dinsdag 30 oktober 

 

10.00u: Verwenvoormiddag 

14.00u: Knutselen met (achter)kleinkinderen 

ism Gezinsbond 

Woensdag 31 oktober 10.00u: Krant lezen 

14.00u: ’t Soeffleurke (met doelgroep) 

 

*Extra aandacht voor deze activiteiten waarbij familie meer dan welkom is! 

*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. 
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Afscheid 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liza Nuyts 

weduwe van de heer Louis Van Herck 

geboren in Beerse op 21 september 1937 

en zachtjes van ons heengegaan in WZG Arendonk campus De Vrijheid 

op 15 september 2018 

 

  



 
 

Leonie Smets 

Jeanne Iserman 

Jos Baeten 

Willem Poppeliers 

Maria Jacobs 

Emma Meulders 

Charel Heyns 

Gusta Meulemans 

Maria Van Loon 

Justine Verdonck 

Simonne Somers 

Maria De Corte 

Maria Maes-Witvrouwen 

Maria Verdonck 

Maria Huybs 

Anna Bleys 

Anna Mertens 

Josée Vansweevelt 

Maria Sels 

Charel De Vocht 

Nar Maes 

Irene Hulselmans 

Wera Lewtschenko 

Rosa Cornelissen 

Melanie Vanherck 

Josepha Segers 

Gène Coomans 

Maria Stessens 

Angèle Janssens 

Feest 90+ 
 

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

Zij zullen op dinsdag 23 oktober verwend worden op hun 

feest. Proficiat! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 
Rosette Peynenborg 

Anna Geudens 

Jo Lauwers 

Jean Daemen 91 
92 

93 94 

96 

98 

95 
99 



 
 

Nazomeren aan het zilvermeer 
 

 

  

https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7pZnLneTYAhWSPFAKHYPRC8kQjRwIBw&url=https://www.adventist.nl/2016/11/22/gezellig-warm-inspirerend/&psig=AOvVaw3Oh96NFTiQw6ZDjb8M5ca9&ust=1516458312941034


 
 

Met z’n 80 op avondwandeling!  
Dankuwel aan alle wandelaars 
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Naar de paardenmanege, Stal Staes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit de oude doos 
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Seldersoep uit eigen tuin 
Heerlijk zonnetje 
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Uit de oude doos 

 

Tabaksnijverheid in Arendonk 

 

Voordat in Arendonk de sigarennijverheid bestond, was 

de voornaamste bron van inkomen van de bewoners de 

weverij. Het weefgetouw was in de Arendonkse huiskamer 

ingeburgerd en de familie kreeg een reden van bestaan 

door het geld dat verdiend werd met de afgeleverde 

geweven stukken. 

In Antwerpen was in 1800 nog een Arendonkse Halle en een Arendonkse 

lakenmarkt. Er moest hard gewerkt worden voor een schamel loontje. Jan 

Goris vermeldt in ’t ‘Vizirgat’ dat een wever zes dagen per week werkte van ’s 

morgens 6 uur tot ’s avonds 8 uur en dan een weekloon verdiende van 11 

frank. De boeren scheldden daarom de wever wel eens uit: 

Weef! Rekke, tekke 
Rekke, tekke boef 
Armoe is troef! 
 

In 1875 kwam de eerste kous uit de breimachine en dat 

betekende het einde van de weverijen. Eerst was er kleine 

heropflakkering, maar de huisbedrijfjes konden niet 

concurreren tegen de grote fabrieken. De fabriek van Ansems 

was de eerste die overschakelde op sigaren. Het was echter Van 

de Pas die de sigarennijverheid op gang bracht. Eerst begon hij te werken in 

zijn huis, toen in een schuurken, en later in een fabriek. 

Vanaf 12 jaar mochten de jongens komen werken. Velen gingen er echter 

reeds vroeger mee in de fabriek om te verdienen. Er werd weer hard gewerkt: 

12 uren per dag door de volwassenen en 8 tot 10 uren door de kinderen.  

Bij verschillende  van deze fabrieken was een winkel gebouwd, waar de 

arbeiders hun inkopen konden doen. Kochten ze in de bedrijfswinkel een fles 

jenever, dan mochten zij die meenemen naar de fabriek om daar eens te 



 
 

proeven.  

In 1885 waren er al 9 fabrieken. Sommige van deze 

bedrijven hadden meer dan 100 werklieden in dienst. 

Karel l, Stompkop, Witteveen, Dante, Jamayca, Gorpi, 

Alto, P.P. Rubens Verellen, Maes, Cuylits, Ansems, Van de 

Pas, zijn enkele van die namen. Uit 1887 kennen we enkele precieze gegevens: 

De Gebr. Göppel met 45 werklieden vervaardigden 2.000.000 sigaren. 

Lenaerts, eveneens met 45 werklieden, produceerde 2.143.000 sigaren. Van 

de Pas stelde 80 man te werken zorgde voor 4.680.000 rookstokken.  

Op een jaar tijd werden er meer dan 12.000.000 sigaren vervaardigd door de 

Arendonkse fabrieken. De sigarenbandjes, een bekend verzamelobject van 

vele Arendonkse mensen, geven ons een mooi overzicht van de veelheid van 

benamingen uit de gouden tijd van de sigarenindustrie! 

Als een jongen het sigarenfabriek binnenkwam, moest hij eerst leren strippen, 

dit is het verwijderen van de hoofdnerf uit het blad van de tabaksplant. Als hij 

dit goed onder de knie had kon hij beginnen met het ‘bosjes’ maken, dit wil 

zeggen het geheel van het binnengoed van een sigaar klaar maken voor de 

eigenlijke sigarenmaker, die dan de sigaar verder afmaakte. Rond de 

ouderdom van 15 à 16 jaar was men volleerd. De sigarenmaker en zijn 

leerjongen deelden het geld dat uitbetaald werd per afgeleverd stuk. 

De oorlog van 1914-18 bracht de totale ontreddering voor de sigarenindustrie 

in ons dorp. Na de oorlog bouwde men over de grens sigarenfabrieken en het 

merendeel van de arbeiders trok de grens over. 

De hoge wisselkoers van de gulden gaf Arendonk een welstand die niet door 

de andere dorpen kon bereikt worden.  

Na de oorlog van 1940-45 begon de mechanisatie definitief op gang te 

komen. Door de concurrentie van de lagere vrouwenlonen daalde het aantal 

sigarenmakers voortdurend. Op dit ogenblik blijft er van de eens zo 

bloeiende sigarennijverheid niet veel meer over. P.P. Rubens in de Torenstraat 

heeft nog enkele mensen in dienst. Maarten Van Gorp werkt stilaan zijn 

voorraad aan tabak op…  

Uit Arendonk, een momentopname  1977 



 
 

Kleine tip!  
 

Eind oktober start onze verkoop van 

sinterklaaschocolade! Meer informatie volgt! 

 

In onze mailbox 
 

Heb je een leuke foto genomen tijdens een feest, een bezoek, een wandeling, 

een terrasje, een speciaal moment, … Stuur hem ons door en misschien 

verschijnt hij wel in het maandblad!  

Succes! 

welzijn-ergo@ocmwarendonk.be 

Inschrijving  
 

Knutselen met opa en oma  
ism de Gezinsbond 

Op dinsdag 30 oktober organiseert de Gezinsbond 

een knutselnamiddag voor alle kinderen (tot 12 

jaar).  Je bent samen met hen welkom van 14.00u 

tot 16.00u in de polyvalente ruimte. Inschrijven 

kan tot en met woensdag 24 oktober bij het ergo-welzijnsteam. 

-------------------------------------------------------------------- 
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Ik………………………………………….. (naam bewoner) 

schrijf mezelf en ………… (aantal) kleinkinderen in 

voor de knutselnamiddag op dinsdag 30 oktober 2018. 

Inschrijving 
 

Griezelige avondwandeling 

Bewoners en familie zijn welkom op woensdag 14 november om ons te 

vergezellen op onze griezelige avondwandeling.  

We wandelen doorheen de donkere paadjes  

en steegjes van ons dorp (+/- 2 km).  

Bij thuiskomst wordt een kleine versnapering  

voorzien.  

Familieleden worden verwacht  

om 17.45u in de polyvalente ruimte.  

Niet vergeten! Een zaklamp, een jas, een 

dekentje, … 

Inschrijven kan bij het ergo-welzijnsteam  

tot 8 november.  

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

Ik, …………………………………………… (naam 

bewoner) en …………………………………………. 

(naam familielid),  

schrijven ons in voor de griezeltocht op woensdag 14 

november.  

Indien er meerdere familieleden aanwezig kunnen zijn op 

de avondwandeling: 

o ........................................................... (naam familielid) 

stelt zich kandidaat om een andere bewoner te begeleiden 
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tijdens de wandeling. 

 

 

Quiz 

 

Josepha Segers  is de winnaar van de quiz van september.  
Zij zal zich mogen verwachten aan een verrassing! 
 

Quiz oktober :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

boom 

eikel 

kastanje 

paddenstoel 

herfst 

 

 

paraplu 

regen 

beukennootje 

dennenappel 

blaadje 

 

eekhoorn 

bladeren 

spinnenweb 

egel 

bos 

 

 

pompoenensoep 

eikeldopje 

 



 
 

Schiftingsvraag: Hoeveel mensen nemen deel aan de kaartnamiddag van 17 
oktober?....................  
Naam bewoner: …………………………… 
Breng deze quiz binnen bij het ergo-welzijnsteam. 
Veel succes! 


