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Voorwoord  
 

Juli en augustus 
 

 

Beste mensen allemaal,  

 

Als jullie dit lezen zijn we begonnen aan een nieuw 

hoofdstuk in de geschiedenis van ouderenzorg in 

Arendonk. Vanaf 1 juli 2018 zijn we niet langer Het 

Home, Sint Isabella of het rusthuis van het OCMW, 

maar Woonzorggroep Arendonk Campus De Vrijheid. 

De nieuwe VZW zal er alles aan doen om de bewoners 

zo weinig mogelijk te belasten met de overgang, sterker nog, op zich zal er 

niets veranderen en blijven we ons inzetten voor een kwalitatieve en zo 

compleet mogelijke zorg. 

Het is dus allemaal niet zo erg en trouwens we kunnen ons optrekken aan het 

feit dat onze Rode Duivels binnenkort met de wereldbeker naar huis komen. 

Tja, wie stopt met dromen leeft niet meer heeft ooit een wijs man gesproken. 

Maar laat ons allemaal in juli en augustus vooral genieten van de 

vakantieperiodes, het mooie weer en de leuke activiteiten die overal op het 

programma staan. 

 

 

Marc Proost 

Woonzorgmanager, 

Verantwoordelijke uitgever 
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De jarigen 
 

Wij wensen al onze bewoners 

en personeelsleden die jarig zijn in juli  

een gelukkige verjaardag toe!!!  

 

 
 

Bewoners 
Rosa Gijsen   °09/07/1940 

Josée Segers   °11/07/1944 

Mans Van der Vloet °11/07/1930 

Irène Hulselmans  °18/07/1923 

Netty Maes   °19/07/1938 

Rosette Peynenborg °20/07/1927 

Gene Coomans  °23/07/1920 

Maria Wouters  °25/07/1930 

Lea Cuyvers   °26/07/1946 

 

Personeel 
Monique Maerien  °05/07/1960 

Gitte Willems  °05/07/1994 

Lief Smets   °06/07/1960 

Karin Beets   °06/07/1960 

Ria Janssen   °08/07/1960 

Reinhilde Verbijlen °15/07/1954 

Dirk Maes   °15/07/1980 

An Van Bouwel  °17/07/1986 

Annick Sledsens  °20/07/1983 

Heide De Proost  °23/07/1976 

Diane Van der Veken °23/07/1966 

Zoë Gijs   °28/07/1997 

https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4tbPJmuTYAhXLZlAKHeBlB-gQjRwIBw&url=https://www.berceaumagique.com/produit_nobodinoz-guirlande-fanions-bahia-arc-en-ciel_127661.html&psig=AOvVaw13zlGWTboRyeK9KLeyb_7L&ust=1516457295926798
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/6d/2e/2a/6d2e2a8e2b855d6f78dbf875cf2a35eb.jpg
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De jarigen 
 

Wij wensen al onze bewoners 

en personeelsleden die jarig zijn in augustus  

een gelukkige verjaardag toe!!!  

 

 
 

Bewoners 
Anna Geudens  °01/08/1927 

Josephine Maes  °03/08/1931 

Irene Huybrechts  °05/08/1942 

Jo Lauwers   °11/08/1927 

Melanie Vanherck  °11/08/1922 

Maria Jacobs  °12/08/1928 

Piet Van Rompay  °12/08/1937 

Emma Meulders  °14/08/1928 

Carla Heymans  °19/08/1937 

Jeanne Jacobs  °22/08/1930 
 

Personeel 
Brigitte Heyns  °01/08/1966 

Peggy Blockx  °02/08/1969 

Anja Van Hentenryck °08/08/1985 

Berthilde Nikuze  °18/08/1978 

Saskia Wils   °19/08/1982 

Axelle Frederickx  °21/08/1992 

Britt Van Bergen  °26/08/1976 

Lief De Vocht  °27/08/1958 

Liesa De Proost  °27/08/1991 

 

  

https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4tbPJmuTYAhXLZlAKHeBlB-gQjRwIBw&url=https://www.berceaumagique.com/produit_nobodinoz-guirlande-fanions-bahia-arc-en-ciel_127661.html&psig=AOvVaw13zlGWTboRyeK9KLeyb_7L&ust=1516457295926798
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/6d/2e/2a/6d2e2a8e2b855d6f78dbf875cf2a35eb.jpg
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Welkom 
 

 
 

Wij heten onze nieuwe bewoonster  

Anna Decorte 

en haar familieleden 

van harte welkom in ons woonzorgcentrum! 

Wij hopen dat zij hier snel een nieuwe thuis 

kunnen opbouwen… 

 

 

  

https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWk-WomOTYAhXNJFAKHejsCscQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/fastcards/welkom-thuis/&psig=AOvVaw2lCORtFh043Ru3ZXh2oEOy&ust=1516456896909555
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Activiteitenkalender 
juli en augustus  

 

 

Maandag 2 juli 10.00u: Gebruikersraad  
ivm fusie WZG Arendonk 

14.00u: Atelier 
Dinsdag 3 juli 10.00u: Bib-Café 

 
 

14.00u: Winkelkar 
Woensdag 4 juli 10.00u: Krant lezen 
Donderdag 5 juli 14.00u: Kienen 

Vrijdag 6 juli 10.00u: Misviering 
14.00u: Uitstap (met doelgroep) 

 

Maandag 9 juli 10.00u: Fit en Fun 
10.00u: Marktbezoek (met doelgroep) 
14.00u: Atelier 

Dinsdag 10 juli

 

14.00u: Vissen op onze vijver 
14.00u: Pudding maken op De Luifel 

Woensdag 11 juli Feest van de Vlaamse Gemeenschap 
Donderdag 12 juli

 

10.00u: Meloenen snijden 
10.00u: Kaarten 
14.00u: Meloenen op de kamer uitdelen 

Vrijdag 13 juli 10.00u: Misviering 
 

  

https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiw4PKd8-bbAhVIIlAKHaUPCcAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.uniquewinkel.nl/a-43538688/watersport/hengelsport-pictogram-2/&psig=AOvVaw1as49u_18cmUHp6viO7NKc&ust=1529744152899271
http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjh_ueX8ebbAhWQZFAKHXl_CjMQjRx6BAgBEAU&url=http://www.crashdieetinfo.nl/fruitdieet/gezond-afvallen-watermeloen/&psig=AOvVaw2zVquDC7bBFALxoZnfNAAB&ust=1529743613036374
http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLxY33l-TYAhXHmLQKHaHMDJEQjRwIBw&url=http://sportingkeiem.be/agenda.html&psig=AOvVaw3bNp9QcU3Y4mC0TcTLq2NW&ust=1516456784702861
http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiKi-e58ObbAhWML1AKHSEgDdoQjRx6BAgBEAU&url=http://www.vosseparkwijk.nl/?page_id%3D122&psig=AOvVaw02dDjVRX8yYCu-TNy2NcdF&ust=1529743402292079
http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjjjv_N8ObbAhWJmbQKHTXgD_YQjRx6BAgBEAU&url=http://www.buynothingnew.nl/portfolio/boeken/&psig=AOvVaw100lutYrdSX7OgxysWKO6h&ust=1529743454316076
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Maandag 16 juli 10.00u: Fit en Fun 
14.00u: Atelier 

Dinsdag 17 juli 10.00u: Wandelen in de tuin (met doelgroep) 
14.00u: Uitstap naar Bladel (met doelgroep) 

Woensdag 18 juli 14.00u: Fruittoer op ‘t 
Geburt 

Donderdag 19 juli 10.00u: Verhalen uit de oude doos 
14.00u: Uitstap ‘Trezemieke’ (met doelgroep) 

Vrijdag 20 juli 10.00u: Misviering 
 

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

Dinsdag 24 juli

 

10.00u: Verwenvoormiddag 
14.00u: Ijstoer 

Woensdag 25 juli Geen krant lezen 
Donderdag 26 juli 14.00u: Uitstap met doelgroep 

Vrijdag 27 juli 10.00u: Misviering 
14.00u: Gezelschapsspelen op De Willekom 

 

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

Dinsdag 31 juli

 

14.00u: Grabbelpas op bezoek.  
Creatieve namiddag met kinderen. 

Woensdag 1 augustus 10.00u: Krant lezen 
14.00u: Wandelen (met doelgroep) 

Donderdag 2 augustus

 

10.00u: Werken in de tuin 
14.00u: Kienen 

Vrijdag 3 augustus 10.00u: Misviering 
 

https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiI5_e98ebbAhXQb1AKHbKbB5gQjRx6BAgBEAU&url=https://www.gulfood.com/products/fo-ice-cream-full-mix&psig=AOvVaw2ix8GFkcA0MNbyJb0hJXrN&ust=1529743681581292
http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjb4b3R8ebbAhWNKVAKHZegBD8QjRx6BAgBEAU&url=http://www.thedukeofyork.com/food-4/kids-menu-2/&psig=AOvVaw1KxoXc2SbRzoZaeF9352Am&ust=1529743722503451
http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihpJnf8ebbAhUEJFAKHQ83AycQjRx6BAgBEAU&url=http://www.gilsinglokaal.nl/gilsinglokaal/kienen-in-harmoniezaal-te-boukoul&psig=AOvVaw29E_FIC38z0xtcxX94IN59&ust=1529743756455531
https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFvsSq8ebbAhUOLlAKHfrPCj0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.libelle-lekker.be/bekijk-recept/1246/bruisende-fruitsla&psig=AOvVaw0RwXX-4YbxeQcDzsfEivEr&ust=1529743651191678
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Maandag 6 augustus Vrij Kermis 
Dinsdag 7 augustus 10.00u: Bib-Café 

14.00u: Wandelen in de tuin (met doelgroep) 
Woensdag 8 augustus

 

10.00u: Krant lezen 

14.00u: NES, herstellingen van horloges  
Donderdag 9 augustus 10.00u: Kaarten 
Vrijdag 10 augustus 10.00u: Misviering 
 

Maandag 13 augustus 10.00u: Fit en Fun 
10.00u: Marktbezoek (met doelgroep) 

Dinsdag 14 augustus

 

10.00u: Moederdag, bezoekje op de kamer  
14.00u: Winkelkar komt langs 
14.00u: Pudding maken op ’t Geburt 

Woensdag 15 augustus OLV Hemelvaart 
Donderdag 16 augustus

 

10.00u: Verhalen uit de oude doos 
14.00u: Sport en Spel met OKRA in de tuin 

Vrijdag 17 augustus 10.00u: Misviering 
 

Maandag 20 augustus 10.00u: Fit en Fun 
14.00u: Atelier 

Dinsdag 21 augustus

 

10.00u: Verwenvoormiddag 
14.00u: Vissen op onze vijver 

Woensdag 22 augustus 10.00u: Krant lezen 
14.00u: Fruittoer op De Willekom 

Donderdag 23 augustus 14.00u: Op uitstap naar de Vaart  
(met doelgroep) 

https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjskMDs8ebbAhUMZ1AKHXUWCZwQjRx6BAgBEAU&url=https://hetzeeuwsescheidingshuis.nl/in-de-krant/krant/&psig=AOvVaw2f1gI0sRFjsKy8m6UunNov&ust=1529743789457697
https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjPxMqr8ubbAhUSZVAKHVunAMsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.zusss.nl/product/hip-horloge-2/&psig=AOvVaw1NEjlTnmeO1EsFoJywMiLc&ust=1529743915336191
http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjy4qnC8ubbAhVQZ1AKHS2VCGkQjRx6BAgBEAU&url=http://www.stageverblijfsuriname.nl/moederdag-in-suriname/&psig=AOvVaw0d9DcZ50F8DanvZ_8yYX6f&ust=1529743962166217
https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjrp4Da8ubbAhVIZlAKHUM7C6IQjRx6BAgBEAU&url=https://www.kerknet.be/federatie-lanaken/artikel/okra-55&psig=AOvVaw0PdwBxrFrGP_bM6ciPF6IQ&ust=1529744020753862
https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiw4PKd8-bbAhVIIlAKHaUPCcAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.uniquewinkel.nl/a-43538688/watersport/hengelsport-pictogram-2/&psig=AOvVaw1as49u_18cmUHp6viO7NKc&ust=1529744152899271
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Vrijdag 24 augustus 10.00u: Misviering 
 

Maandag 27 augustus 10.00u: Fit en Fun 
14.00u: Atelier 

Dinsdag 28 augustus 10.00u: Werken in de tuin  
Woensdag 29 augustus 10.00u: Krant lezen 

14.00u: Wandelen met doelgroep 
Donderdag 30 augustus 14.00u: Ijssalon in onze tuin!  

Vrijdag 31 augustus 10.00u: Misviering 
14.00u: Gezelschapsspelen op De Willekom 

 

*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. 

  

http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiC2vTK8-bbAhXLLFAKHSapCCMQjRx6BAgBEAU&url=http://www.ijssalonfietje.nl/smaken.html&psig=AOvVaw1pnNAUMSMoHC9t2ZjH56h9&ust=1529744250943160
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Afscheid 
 

Maria Geudens  

Weduwe van de heer Staf Wynants 

Geboren in Arendonk op 31 oktober 1924 

en zachtjes van ons heengegaan in WZC Sint Isabella in Arendonk  

op 8 juni 2018. 

 

 

 

Gusta Beirens 

Weduwe van de heer Aloys Van Hees 

Geboren in Arendonk op 27 mei 1931  

en zachtjes van ons heengegaan in WZC Sint Isabella in Arendonk op 22 juni 

2018 

 

 

 

Wieza Bastiaensen 

Weduwe van de heer Valgaeren 

Geboren in Arendonk op 3 november 1929 

en aldaar overleden in WZC Sint Isabella 

op 28 juni 2018. 

 

 

 

 

  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjCyqPgsvjbAhXRKVAKHdRGDwcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/438115869981280190/&psig=AOvVaw1x5H9W_QnnkMb9NKfEDMjl&ust=1530345301521348
https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLtvyOp8PZAhWELlAKHU4GDPUQjRx6BAgAEAY&url=https://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photos-flowers-line-image19712728&psig=AOvVaw2UNk3xM1Tyh5AOjLUyqhly&ust=1519724972431830
https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLtvyOp8PZAhWELlAKHU4GDPUQjRx6BAgAEAY&url=https://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photos-flowers-line-image19712728&psig=AOvVaw2UNk3xM1Tyh5AOjLUyqhly&ust=1519724972431830
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Op bezoek naar het Sint-Clara  
 

In het voorjaar verwelkomen we de zesdeklassers van de Basisschool Sint-

Clara tijdens verschillende namiddagen in ons WZC. Ook wij mochten op 

onze beurt eens op bezoek naar hun school. Nostalgie alom! Onze bewoners 

stonden te popelen om opgehaald te worden door de leerlingen. Na een 

wandeling doorheen het dorp konden onze bewoners op de speelplaats hun 

beste kunsten bovenhalen in een WKwedstrijd. Allerlei proeven moesten 

afgelegd worden om een goede score te behalen. Nostalgie alom! Zelfs 

wanneer de schoolbel rinkelde bleef iedereen ijverig supporteren voor hun 

bewoner. Nadat de jury alle uitslagen geteld had, werden de drie beste 

bewoners op het podium geroepen. Proficiat aan Gene Coomans, Aloïs Thys 

en Liza Nuyts . Zij kregen een welverdiende medaille toegereikt! Dankjewel 

aan de kinderen en leerkrachten van het Sint-Clara om ons een onvergetelijke 

namiddag te bezorgen! Hier zal nog lang over gesproken worden!  

 

 

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
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Supporteren voor onze Rode Duivels! 
WK 2018 

 

  

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
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Livestream met Barbara Dex 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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
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
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Wandelen aan de Tipmast 
 

Missiefeesten 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

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
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Optreden De Grensmuzikanten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
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In onze mailbox 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dubbel feest ten huize Coomans! Gene was van de partij op de twee 

huwelijksfeesten van zijn kleindochters. Een superfiere grootvader straalt mee 

op beide foto’s! Proficiat aan Karen & Jelle en Leen & Vik!  

 

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.  

https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiY2ev2xtLaAhWO3KQKHb8WDZgQjRx6BAgAEAU&url=https://twitter.com/gewoondoen8&psig=AOvVaw0el5uGRQlMFyJN3_rKASpq&ust=1524647026852579
http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPSunuSF4MgCFUhVGgodfZQAtg&url=http://www.dreamstime.com/stock-image-flying-mail-image20881941&psig=AFQjCNEI3uQNX2xxvOt6pju45qiWO2e1IA&ust=1445945730752383
https://www.google.co.uk/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiTzJXowKDbAhVGZFAKHfC3AYgQjRx6BAgBEAU&url=https://immodelbecque.be/wist-je-dat-bij-het-verhuren/&psig=AOvVaw3Kq6AzQViwv5gmz6rtHDE3&ust=1527325448081528
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Wist je dat?!  
 

 

 

 

 

 

 

Woonzorggroep Arendonk is ontstaan uit de fusie van Woonzorgcentrum 

De Hoge Heide en OCMW-woonzorgcentrum Sint Isabella. Met het 

samenbrengen van deze twee Arendonkse woonzorgcentra wordt nu verder 

schrijven aan een optimale zorg op maat, voor onze bewoners, hun 

omgeving en onze medewerkers. 

Onze woonzorggroep telt 220 bewoners die verdeeld wonen over twee 

campussen, campus De Vrijheid en campus De Lusthoven.  

Vanaf 1 juli zal ons WZC dus niet meer Sint Isabella heten. We zullen 

voortaan samen met De Lusthoven (De Hoge Heide) WZG Arendonk 

genoemd worden.  

 

Voor meer info: 

Check onze website www.woonzorggroeparendonk.be 

 of volg ons op facebook 

WZG Arendonk 

  

https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLjf2e9NzbAhVE6KQKHSPfDjMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.facebook.com/&psig=AOvVaw0F2GSGnsChE0wM6JbMZ8wJ&ust=1529400837473538
https://www.google.co.uk/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiTzJXowKDbAhVGZFAKHfC3AYgQjRx6BAgBEAU&url=https://immodelbecque.be/wist-je-dat-bij-het-verhuren/&psig=AOvVaw3Kq6AzQViwv5gmz6rtHDE3&ust=1527325448081528
https://www.google.co.uk/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiU_Y6IwaDbAhXHY1AKHVwCAUEQjRx6BAgBEAU&url=https://s4league.aeriagames.com/forum/index.php?thread/104-tips-to-start-in-a-room/&psig=AOvVaw1Wu0YsHSebGrJGyvfJ6MlQ&ust=1527325484103919
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Kennen jullie nog …  

 

 

 

 

Gemeente Arendonk in een nieuw kleedje 

Tijdens de Teljoorlekkersdag op zondag 17 juni 2018 lanceerde het 
gemeentebestuur een gloednieuw logo en bijhorende huisstijl. 

Alle communicatie vanuit de gemeente gebeurt voortaan met dit nieuwe 
logo en in deze huisstijl. Dit zorgt voor uniformiteit en herkenbaarheid. Het 
is de bedoeling dat jij als inwoner de stijl van het gemeentebestuur in één 
oogopslag herkent: bij het ontvangen van een brief, bij het zien van een 
affiche of een voorbijrijdende auto … 

Het gemeentebestuur koos voor een nieuw logo met een frisse en eigentijdse 
uitstraling. Het logo bestaat uit de naam van onze gemeente, met een 
glimlach die de twee beentjes van de ‘A’ verbindt. Er is bewust gekozen voor 
een erg sober en strak ontwerp, eenvoudig en tijdloos. 

In het logo komen de kleuren blauw en geel uit het wapenschild en het oude 
logo terug. Door deze kleuren te behouden, nemen we deze traditie mee. Ze 
kreeg echter een moderne vertaling. 

Dit nieuwe logo wordt uitsluitend gebruikt voor communicatie vanuit het 
gemeentebestuur. 

 

 

 

  

https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjD9o2OnMPZAhVBUlAKHdo3DI8QjRx6BAgAEAY&url=https://vrijwilligerswerk.be/organisaties-van-a-tot-z/gemeente-arendonk&psig=AOvVaw1QPiIpQJPG8qKJ-a0LC-LE&ust=1519722092179552
https://www.arendonk.be/files/page_image/1527777342/logo-arendonk-rgb.jpg
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Quiz 

 

Julia Bevers is de winnaar van de quiz van juni.  
Zij zal zich mogen verwachten aan een verrassing! 
Quiz: Maak de grote tuinwandeling te beginnen bij foto B en eindigen bij 
foto D. Welke foto’s kom je in de juiste volgorde tegen? Vul aan! 
 

B         D 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Naam bewoner:…………………………………………… 

Schiftingsvraag: Hoeveel bewoners nemen deel aan deze quiz? ………. 

A 

G 

F 

E 

B C 
D 

H 

I J 

http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjlsOGV8vLYAhWHK1AKHVAcCt0QjRwIBw&url=http://www.intenzcoaching.be/2017/01/10/infosessie-een-coach/mannetje-vraagteken-goed/&psig=AOvVaw1AH5BkmcgkAL3y-wy8FpON&ust=1516962032523303

