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Mei  

 

Mei  

 

Lente voelen 

Tere kleine lenteklokjes 

klingelen hun voorjaarslied 

wiegend met hun witte rokjes 

voor degene die het ziet… 

Lentewind kust beide wangen 

zachtjes in haar stille zucht 

laat zich aan mijn haren hangen 

in haar ijle frisse lucht 

Langzaam opent zich in kleuren 

van helder paars en vrolijk geel 

krokuskleed in grasgebeuren  

langs de weg in heel er veel 

Knoppen zwellen in hun leven 

pas begonnen met een kracht 

van zachtend groen door grauw geweven 

in een zonnetje dat lacht 

 
Marc Proost 
Directeur, Verantwoordelijke uitgever 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwje3bWsj9raAhVQbFAKHRmbDjYQjRx6BAgAEAU&url=http://www.guidovandesteen.be/nl/planten_CONVALLARIA_Meiklokje,_Lelietje-van-dalen,_Muguet_78.aspx&psig=AOvVaw0ab5hqmDKBaDtnVjO8HUqo&ust=1524906984520767
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De jarigen 
 

Wij wensen al onze bewoners 

en personeelsleden die jarig zijn in mei  

een gelukkige verjaardag toe!!!   

 

 

 

Bewoners 

Mien Schouten  °11/05/1940 

Mieke Schmit  °18/05/1932 

Maria Moonen  °25/05/1930 

Gusta Beirens  °27/05/1931 

 

Welkom 
 

 
Wij heten onze nieuwe bewoners  

Joly Haldermans, Maria Verdonck, 

Josephine Maes 

en hun 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
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
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Activiteitenkalender mei 
 

 

Dinsdag 1 mei Dag van de Arbeid 
Woensdag 2 mei 10.00u: krant lezen 
 14.00u: wandelen met doelgroep 
Donderdag 3 mei  10.00u: Werken in de tuin 

 

14.00u: kienen 

Vrijdag 4 mei 10.00u: misviering 
 

Maandag 7 mei 10.00u: fit en fun 
 14.00u: atelier 
Dinsdag 8 mei 

10.00u: Bib Café  
 13.00u: Uitstap naar Mariapark 

(met doelgroep) 
 14.00u: Winkelkar 
Woensdag 9 mei 10.00u: krant lezen 
 18.00u: Familiebarbecue voor de 

bewoners van De Willekom die 
zich hebben ingeschreven 

Donderdag 10 mei OH Hemelvaart 
Vrijdag 11 mei 10.00u: misviering 
 

Maandag 14 mei 09.30u: Marktbezoek 
 10.00u: Fit en Fun 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQ3citydLaAhULDOwKHRDZDVoQjRx6BAgAEAU&url=http://schijndel-online.nl/nieuws/kienen-in-het-gasthuis-2/&psig=AOvVaw3UU-qkdNM7FDYy2LhcVeJR&ust=1524647654451610
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiEn7W8ydLaAhXF-qQKHWBuCnAQjRx6BAgAEAU&url=https://www.sintpaulusott.be/school?cat%3D72%26sub%3D74%26id%3D74&psig=AOvVaw1Kjg3eo_gIpjYMJ8d8Csvm&ust=1524647710379100
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
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14.00u: Kinderen Sint-Clara op 
bezoek 

Dinsdag 15 mei 10.00u: Gebruikersraad 
 14.00u: Op bezoek naar ’t Clara’s 

Hofke (met doelgroep) 
 14.00u: Zwemmen 
 14.00u: Pudding koken op ’t 

Geburt 
Woensdag 16 mei 10.00u: krant lezen 
 

14.00u: Wafelhuis  
Donderdag 17 mei 10.00u: kaarten 

 

18.00u: Avondwandeling 
Berendonkse kapel voor de 
bewoners die zich hebben 
ingeschreven. 

Vrijdag 18 mei 10.00u: misviering 

 

18.00u: Familiebarbecue voor de 
bewoners van ‘t Geburt die zich 
hebben ingeschreven. 

 

Maandag 21 mei  Pinkstermaandag 
Dinsdag 22 mei 10.00u: verwenvoormiddag 
 14.00u: zwemmen 
Woensdag 23 mei 10.00u: krant lezen 
 14.00u: Fruitsla op De Willekom 
 14.00u: Smoskes maken op De 

Luifel voor het avondeten 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi07aaWytLaAhURsaQKHbGBAYkQjRx6BAgAEAU&url=http://happykids.se/move-groove-back/?la%3Den&psig=AOvVaw0H_5v8RD_PXYDHWOIrYEh4&ust=1524647899173866
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBl4mHy9LaAhVKsKQKHao9DCwQjRx6BAgAEAU&url=http://chiroaterstaose.be/wafelverkoop-2017/&psig=AOvVaw1CsLJY4hr5nPDtg6HBcq3f&ust=1524648135310432
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjpss3NytLaAhXSDewKHcyHB-4QjRx6BAgAEAU&url=https://www.phoenixhouse.org/news-and-views/news-and-events/run-and-walk-for-phoenix-house/&psig=AOvVaw3kW_sp4wq36mzCeSoDiKGv&ust=1524648005494700
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Donderdag 24 mei 10.00u: verhalen uit de oude doos 

 

14.00u: Optreden Shantykoor 

Vrijdag 25 mei 10.00u: misviering 
 14.00u: gezelschapsspelen 
 

Maandag 28 mei 10.00u: Fit en fun 
 14.00u: atelier 

 

14.00u: Leerlingen van Sint-Clara 
op bezoek (met doelgroep) 

Dinsdag 29 mei 10.00u: Petanque 
 

14.00u: Ijstoer  
Woensdag 30 mei 10.00u: Krant lezen 
 14.00u: Wandelen (met 

doelgroep) 
Donderdag 31 mei 10.00u: Maandblad juni uitdelen 
 10.00u: Uitstap Scherpenheuvel 

(met doelgroep) 
Vrijdag 1 juni 10.00u: Misviering 
 

*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. 

https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjIo7KUy9LaAhVI16QKHfsjDPoQjRx6BAgAEAU&url=https://www.animaatjes.nl/cliparts/muzieknoten/muziek-cliparts-muzieknoten-110183&psig=AOvVaw0zlWLmJLIwtXZMo9DP4wzp&ust=1524648164623293
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi07aaWytLaAhURsaQKHbGBAYkQjRx6BAgAEAU&url=http://happykids.se/move-groove-back/?la%3Den&psig=AOvVaw0H_5v8RD_PXYDHWOIrYEh4&ust=1524647899173866
https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjs5_qky9LaAhWO-6QKHfqTA-oQjRx6BAgAEAU&url=https://www.ikbenzomooi.nl/nl/a-little-lovely-company-slinger-ijsjes.html&psig=AOvVaw3ymagzhpCqLUCTVBBN_rmE&ust=1524648194741137


6 
 

Afscheid 
 

Blondin Noels 
Weduwe van de heer Jos Van Leuven 

Geboren te Kwaadmechelen op 29 januari 1930 en overleden te Arendonk in 
het WZC  Sint Isabella op 1 april 2018. 

 

 

Andre Van Dael 
Echtgenoot van mevrouw Louisa Oris 

Geboren te Arendonk op 22 februari 1932 en aldaar overleden in het WZC 
Sint Isabella op 11 april 2018. 

 

 

Rita Luyckx 
weduwe van de heer Laurent Massin 
geboren in Hasselt op 14 juni 1928 

en zachtjes van ons heengegaan in het WZC Sint Isabella in Arendonk op 18 
april 2018. 

 

 

Germaine Steemans 

weduwe van de heer Martinus De Proost 

Geboren in Turnhout op 5 februari 1937 

en aldaar overleden in het AZ Turnhout op 18 april 2018 

 

 

 

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
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


7 
 

Paaseieren rapen 
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Wandeling buitenspeeldag 
Bezoek van ’t Clara’s Hofke 

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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Uitstap naar den Tipmast 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Aveve en Postel 
Genieten van onze tuin 

 

 

 

 

  

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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Op bezoek naar school (TMA) 
Biljarten, marktje doen en genieten 

 

  

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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Dankjewel vrijwilligers! 
 

Vrijdag 13 april trokken 
we met 24 vrijwilligers 
richting Hoogstraten. Hier werden we verwend met 
een lekkere bruegheltafel. Nadien mocht iedereen 
zijn kans wagen tijdens het boeregolf. Inderdaad, 
golfen tussen de koeien in de wei . Af en toe een 
koeievlaai passeren, een balletje slagen, moppen 
tappen en gewoonweg veel plezier maken! Wat een 
zalig dagje met als afsluiter nog een lekker ijsje en 
goed gezelschap! Dankjewel aan al onze vrijwilligers 
voor hun inzet voor onze bewoners. Deze dag 
hebben jullie dik verdiend! 

 

http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwikr9yFzNLaAhVNzaQKHTxLDt4QjRx6BAgAEAU&url=http://www.moniquemichelle.nl/persoonlijk/dankjewel/ &psig=AOvVaw1lwc0glwrkTjCNkldlT3Lb&ust=1524648400554236
http://www.justmeiselfshop.nl/a-40798921/a4-posters-kleur/jij-laat-het-hartjes-regenen-oker-oranje-met-zwart-hartje-a4/
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Interview 
 

Op den burt bij Magda Geudens… 

Waar ben je geboren?  

Ik ben geboren in Arendonk op 26 januari 1951 in een gezin van 7 

kinderen. Ik heb 5 broers André (), Leo, 

Ludo, Herman en Jan en 1 zus Rita (Riet 

Geudens die hier werkt in 

zorgondersteuning op De Willekom). 

We hebben in de Hogepedestraat 

gewoond. Angèle Janssen (bewoonster 

van ’t Geburt) was onze buurvrouw.   

Wanneer heb je je man leren kennen?  

Toen ik ongeveer 20 jaar was heb ik Harry Van Hoppe leren kennen. Hij 

was afkomstig van Reusel. Ik was op slag verliefd op hem. Er was echter 

wel een leeftijdsverschil van 20 jaar en in die tijd was dat echt een 

schande. Hierdoor kreeg ik thuis ook veel ruzie 

en ben ik uiteindelijk weggelopen van huis om 

later met hem te trouwen. Harry had al twee 

dochters, Christine (12j) en Hermin (11j), uit 

zijn vorig huwelijk. Ik ben dus direct plusmama 

geworden voor hen.  

Toen we trouwden zijn we naar het Begijnhof 

verhuisd. Toen onze zoon Filip geboren werd 

enkele jaren later, verhuisden we naar de 

Binneheide in Oud-Turnhout. Daar hadden we een grote stal gekocht, 

die we wilden renoveren tot schrijnwerkerij voor Harry en een woning. 

Het werd een tienjarenplan om dit af te werken. Ook mijn moeder en 

http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjAu9bezYLaAhWDZlAKHeU4A-gQjRx6BAgAEAU&url=http://www.optimizeguide.com/how-to-succeed-in-an-interview/&psig=AOvVaw0Ryzjv2xqjE8d_ckaWsqEZ&ust=1521900073043177
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vader hebben ons hierbij hard geholpen. 

Inderdaad, toen onze Filip geboren werd, 

ontstond er gelukkig weer een hechtere 

familieband met mijn ouders.  

Onze Filip kreeg later een dochter Elien (13j) en 

een zoon Jelle (11j), waarvan ik de fiere moeke 

ben!  

Hebben jullie samen lang mogen genieten van 

het leven?  

We hebben samen echt veel plezier gemaakt en we waren echt gelukkig!  

Toen ik 34 jaar was (1985) kreeg Harry een hersenbloeding. Hij was 

halfzijdig verlamd en kon zijn beroep jammer genoeg niet meer 

uitoefenen. Korte tijd later kreeg hij ook longkanker waaraan hij op 

59jarige leeftijd jammer genoeg overleed. Onze Filip was toen nog maar 

12 jaar.  

Omdat mijn papieren nog niet in orde waren heb ik nog verschillende 

jaren moeten bijwerken om rond te komen. Zo heb ik nog bij 

verschillende confectiebedrijven, een wasserij en de Alta Ripa in Oud-

Turnhout gewerkt. Ook moest ik vaak in het weekend werken waardoor 

ik niet kon gaan supporteren voor de voetbal van mijn zoon. Dat vond 

ik echt jammer.  

Wanneer ben je hier komen wonen?  

Op 45jarige leeftijd kreeg ikzelf een herseninfarct. Ik ben echt door het 

oog van de naald gekropen en heb 3 maanden in het ziekenhuis gelegen. 

Ik ben verlamd aan mijn linkerkant en heb hierdoor alles opnieuw 

moeten aanleren zoals mezelf verplaatsen, aankleden, … Hiervoor ben 

ik nog jaren in behandeling geweest bij de kinesist. Ook mijn spraak was 

volledig aangetast. Dat viel me emotioneel heel zwaar. Na 4 jaar logo 

kan ik gelukkig terug beter spreken.  
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Ik heb nog 20 jaar lang thuis mijn plan kunnen trekken met mijn 

nieuwe partner. Omdat ik regelmatig viel en daardoor te veel afhankelijk 

werd van mijn buren, mijn zoon en mijn rolstoel ben ik toch akkoord 

gegaan met een verhuis naar het WZC. Ik woon nu ongeveer 1.5 jaar 

hier en ben echt heel content. Ik heb een gezellige kamer en voel dat ik 

hier het leven gewoon kan verderzetten. ’s Maandags ga ik breien. Ook 

ga ik vaak uit eten bij de Teljoor. Momenteel leer ik met een scooter 

rijden om meer vrijheid te krijgen Ik ga vaak naar de cafetaria om te 

genieten van het volk en ik ben grote fan van verschillende sporten op 

tv (tennis, voetbal, vnl Anderlecht). Op mijn 50 jaar heb ik ook een 

stereo-installatie gekregen van mijn familie en 

daar geniet ik nu nog steeds van!  

Eén foto springt me hier in het oog. Ben jij die 

mooie jonge vrouw?  

Ja, ik heb op mijn 17de meegedaan aan Miss België 

en heb me door een echte fotograaf mogen laten 

fotograferen. Ik ben jammer genoeg niet 

gewonnen omdat mijn Frans niet zo best was . 

Maar het was wel een onvergetelijke ervaring!  

Magda, dankjewel voor deze fijne babbel! 

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 

Heb je nog oude foto’s waar een leuk verhaal aan vasthangt?  
Laat het ons weten en misschien verschijnt deze wel in het volgende 

maandblad! 

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
mailto:welzijn-ergo@ocmwarendonk.be
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Gezondheidstips! 

 
In een gezonde bewegingsmix wissel je zitten, 
staan en bewegen af.  

Regelmatig fietsen en/of stappen verbetert de conditie aanzienlijk. Zowel 
fietsen als stappen houdt je gezondheid op peil, is goed voor de 
bloedsomloop, bevordert de ademhaling en is dus goed voor de 
longcapaciteit. 

Bovendien vermindert bewegen de kans op hartkwalen, diabetes en een hoge 
bloeddruk.  

Voor senioren is fietsen interessant omdat het een manier is van onbelast 
bewegen. De heupen, de enkels en de knieën – vaak pijnpunten bij oudere 
mensen – worden gespaard.  

Bovendien heeft fietsen een zeer ontspannend effect, 
zeker bij het recreatieve fietsen in de buitenlucht is dit 
sterk aanwezig. 

 Geniet buiten al wandelend van onze mooie tuin. Er 
zijn wandelpaden voorzien en de buitenlucht is voor iedereen gezond! 

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=2ahUKEwiPkp3WlNDaAhUBJlAKHRvbArgQjRx6BAgAEAU&url=https://www.okra.be/trefpunt/hasselt-banneux&psig=AOvVaw20J0LGWE03z8g9em9rEJ_5&ust=1524564803467118
https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiW-r-8lNDaAhUDmbQKHbU2A8UQjRx6BAgAEAU&url=https://pgpaper.pubble.nl/open/0cacc1cb&psig=AOvVaw2zMQMkab4VVuYnRWv51ji2&ust=1524564741614250
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
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Kennen jullie nog …   
 
Van oud naar nieuw: ook Arendonk heeft eigen Lourdesgrot  

Nadat het 14-jarige meisje 
Bernadette Soubirous in 1858 
enkele verschijningen van de 
Heilige Maagd Maria zag in een 
afgelegen grot in de Zuid-Franse 
stad Lourdes, werden zowat 
overal in Europa Lourdesgrotten 
nagebouwd. Ook in Arendonk 
deden ze vrolijk mee met de 
hype. 

In opdracht van de zusters 
Franciscanessen, die destijds met honderd vrouwen tegelijk samenhokten in 
het klooster Sint-Agnetendal, werd op het einde van de 19de eeuw in de 
huidige Grotstraat de Heikantkapel gebouwd. Het kapelletje groeide al snel 
uit tot dé bedevaartsplaats van Arendonk. 

Wonderbaarlijke genezingen vonden tot dusver niet plaats in onze 
Lourdesgrot. Wél verrees er recent in de schaduw van de Heikantkapel op 
wonderbaarlijke wijze een geheel nieuwe woonwijk: de Kuiperkensstraat. 

Geplaatst door Eddy Meulemans uit het Archief Het Nieuwsblad  

 

 

  

http://nieuwsblad.typepad.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2009/01/16/kapel_grotstraat_oud.jpg
http://nieuwsblad.typepad.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2009/01/16/kapel_grotstraat_nieuw.jpg
http://nieuwsblad.typepad.com/arendonk/2009/01/van-oud-naar--2.html
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
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Inschrijving 
 

Avondwandeling 
 

Wie wandelt er mee naar de Berendonkse kapel om er samen Maria te vieren? 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op donderdag 17 mei 2018 zijn bewoners en familieleden/kennissen uitgenodigd 
om mee naar de Berendonkse kapel te wandelen.  
Ook Pater Luc zal ons hierbij vergezellen om samen met ons Maria te herdenken 
aan de kapel.  
Hier worden we dan verwend met een kleine versnapering. 
We verzamelen in de polyvalente zaal van het WZC om 17.30u en zullen tegen 
20.00u terug thuis zijn. 
 
Bij slecht weer gaat de wandeling niet door.  
 
 
 
Inschrijvingsstrook :  
Ik …………………………………………………… (naam bewoner) 
en ……………………………………… (naam familielid/kennis)  
gaan mee op wandel naar de kapel op donderdag 17 mei. Gelieve deze 
strook binnen te brengen bij het ergo-welzijnsteam voor 10 mei 
2018.  

https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjgqOTS_8_aAhUFKFAKHVrEDakQjRx6BAgAEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/85849936621608045/&psig=AOvVaw3ZqUIb8VlmLgjVwfLLpgQH&ust=1524559172602058
http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiCo7ibkNraAhWDZlAKHUUhCYUQjRx6BAgAEAU&url=http://www.turnkringbilzen.be/inschrijven/&psig=AOvVaw2NHTEiWZj6tpcJMKNlzR-V&ust=1524907217423065
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Quiz  

 
De winnaar van de quiz van april is Martha Claessen ! Zij zal zich aan een 
verrassing mogen verwachten! 
Quizvraag mei: Welke spreekwoorden werden gefotografeerd? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam bewoner: …………………………………….. 
Schiftingsvraag: Hoeveel bewoners gaan mee op wandel naar de Berendonkse 
kapel? ………………. 
Breng je antwoord binnen bij het ergo-welzijnsteam! 

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

