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Voorwoord 
 

De maand juli is de zevende maand van de Gregoriaanse kalender. Haar huidige naam 

dankt ze aan Julius Caesar. Voorheen heette de maand juli "Quintilis", wat "vijfde maand" 

betekent. De maand juli telt 31 dagen. Ze wordt ook wel de hooimaand of de oogstmaand 

genoemd. Het is in deze maand dat het goudgele koren werd en nog steeds wordt gemaaid 

en dat heel wat fruit en groenten rijp zijn om geplukt te worden. Een vruchtbare maand 

dus!  

De maand augustus heette niet altijd augustus. Vroeger heette ze Sextilis, wat zesde maand 

betekent. De naam augustus komt van de princeps Gaius Iulius Caesar Octavianus, beter 

bekend als Keizer Augustus. Omdat deze jaloers was op Iulius Caesar met zijn maand juli, 

wou hij ook zijn eigen maand. 

Juli is de maand dat het groot verlof start voor de studenten al zijn ze tegenwoordig al een 

week vroeger thuis , voor sommige het begin van een maand vieren, festivals en/of 

vakantie(werk) en voor anderen het begin van de voorbereiding op herexamens of 2e 

zittijd. Maar vieren doen we sowieso. 

In België wordt Potjebuur gevierd. Een vrij recent feest. Het werd voor de eerste maal 

gehouden in 2009. Potjebuur valt elk jaar samen met het Suikerfeest van de 

Moslimgemeenschap. Moslims brachten hun buren allerlei lekkers en dat vonden wij 

Belgen wel een leuk idee. Verder is er natuurlijk 11 juli (Feest van de Vlaamse 

gemeenschap), 21 juli (de Nationale feestdag) en tal van andere buitenlandse nationale 

feestdagen: bv 4 juli in de Verenigde staten van Amerika, 14 juli in Frankrijk, 20/7 

Colombia, 28/7 Peru, 1/7 Canada, Burundi en Rwanda, 3/7 Wit Rusland, 5/7 Algerije en  

9/7 Argentinië. Het lijkt wel de maand van de nationale feestdagen. 

Op 13 augustus is het de dag van de linkshandigen, altijd goed om weten: aan alle 

linkshandigen alvast proficiat ! 

 

Verkopers dragen voor de gelegenheid kleding uit Rubens tijd. 

Zeker de moeite waard om er eens een kijkje te gaan nemen. 

Geniet van het hopelijk mooie weer en geniet van de 

vakantiemaanden ! ! !                              
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De jarigen 
 

Wij wensen al onze bewoners 

die jarig zijn in juli en augustus 

een gelukkige verjaardag toe!!!  

 

 
Juli 

09/07  Rosa Gijsen   79 jaar 

11/07  Josepha Segers  75 jaar 

11/07  Mans Van der Vloet 89 jaar 

16/07  Maria Boermans  84 jaar 

17/07 Maria Jespers  85 jaar 

18/07 Irene Hulsemans  96 jaar 

19/07 Netty Maes   81 jaar 

20/07 Rosette Peynenborg 92 jaar 

26/07 Lea Cuyvers   73 jaar 

25/07  Maria Wouters  89 jaar 

 

Augustus 

01/08 Anna Geudens  92 jaar 

03/08 Josephine Maes  88 jaar 

05/08 Irene Huybrechts  77 jaar 

11/08  Jo Lauwers   92 jaar 

11/08  Melanie Vanherck  97 jaar 

12/08 Maria Jacobs  91 jaar 

14/08 Emma Meulders  91 jaar 

19/08  Carla Heymans  82 jaar 

22/08 Jeanne Jacobs  89 jaar 

31/08  Alois Melis   87 jaar 
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Welkom 
 

 

 

Wij heten onze nieuwe bewoner  

Alois Verwaest en zijn 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 juli en augustus 
 
 
 
 

Maandag 1 juli 10.00u: Fit en Fun 
14.00u: Atelier 

Dinsdag 2 juli 10.00u: Bib-Café 
14.00u: Winkelkar 
14.00u: Smoskes maken op De Willekom   
(avondeten) 

Woensdag 3 juli 10.00u: Krant lezen 
Donderdag 4 juli 10.00u: Petanquetornooi  

14.00u: Kienen 

Vrijdag 5 juli 14.00u: Wandelen (met doelgroep) 
 
 

Maandag 8 juli 09.30u: Marktbezoek 
10.00u: Fit en Fun 
14.00u: Atelier 

Dinsdag 9 juli 10.00u: Ergotherapeut aan huis   
14.00u: Pudding maken op De Luifel 

Woensdag 10 juli 10.00u: Krant lezen 
10.00u: Petanquetornooi  
14.00u: Op uitstap naar Bladel markt (met 
doelgroep) 

Donderdag 11 juli Feest van de Vlaamse Gemeenschap 
Vrijdag 12 juli 

14.00u: Duofiets  
 
 
 

Maandag 15 juli 10.00u: Petanquetornooi 
14.00u: Atelier 

Dinsdag 16 juli 10.00u: Voetbadjes (met doelgroep) 
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14.00u: Icekoffie op de kamer 
Woensdag 17 juli 10.00u: Krant lezen 

14.00u: Fruitsla maken op ’t Geburt 

14.00u: Uitstap Liereman (met doelgroep) 
Donderdag 18 juli

 

10.00u: Verhalen uit de oude doos 

10.00u: Vissen  
14.00u: Dieren op bezoek  

Vrijdag 19 juli 14.00u: Wandelen in de tuin (met doelgroep) 
 
 
 

Maandag 22 juli 10.00u: Fit en Fun 
14.00u: Atelier 

Dinsdag 23 
juli 

10.00u: Ergotherapeut aan huis  
14.00u: Vissen  

Woensdag 24 juli 10.00u: Krant lezen 
14.00u: Kinderen van Grabbelpas 
komen op bezoek 

Donderdag 25 juli

 

10.00u: Petanquetornooi  
14.00u: Ijes op de kamer 

Vrijdag 26 juli 14.00u: Fit-o-Meter 
14.00u: ‘Op de koffie’ (gezelschapsspelen) aan het 

vijverzicht van De Willekom  
 
 
 

Maandag 29 juli 10.00u: Petanquetornooi 
14.00u: Atelier 

Dinsdag 30 juli 10.00u: Verwenvoormiddag 
14.00u: Dakterras is geopend 

Woensdag 31 juli 10.00u: Krant lezen 
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14.00u: Wandelen (met doelgroep)  
Donderdag 1 augustus 10.00u: Ergotherapeut aan huis  

14.00u: Kienen 
Vrijdag 2 augustus 10.00u: Misviering 

14.00u: Duofiets   
 
 
 

Maandag 5 augustus Vrij Kermis 
Dinsdag 6 
augustus 

10.00u: Bib-Café 
14.00u: Winkelkar 

Woensdag 7 augustus 10.00u: Krant lezen / Petanquetornooi 
14.00u: Wandelen in de tuin 

Donderdag 8 augustus 10.00u: Fruitsaté ’s maken 
14.00u: Fruitsaté ‘s uitdelen op de kamers. 

Vrijdag 9 augustus 

14.00u: Duofiets  
 
 
 

Maandag 12 augustus 09.30u: Marktbezoek 
14.00u: Atelier 

Dinsdag 13 
augustus 

10.00u: Petanquetornooi 

14.00u: Pudding koken op ’t Geburt 
Woensdag 14 augustus 10.00u: Krant lezen 

14.00u: Moederdag.  
Alle vrouwen krijgen een kleine attentie.  

Donderdag 15 augustus 10.00u: OLV Hemelvaart 
Vrijdag 16 augustus 14.00u: Wandelen in de tuin 

 
 
 
 

Maandag 19 augustus 10.00u: Fit en Fun 
14.00u: Atelier 

Dinsdag 20 
augustus 

10.00u: Petanquetornooi 
14.00u: Smoskes maken op de Luifel (avondeten)  
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Woensdag 21 augustus 10.00u: Krant lezen 
14.00u: Fruitsla maken op De 
Willekom 

Donderdag 22 augustus 10.00u: Verhalen uit de oude doos 
10.00u: Misviering 
14.00u: Sport en Spel in tuin ism 

 
Vrijdag 23 augustus 14.00u: Wandelen in de tuin (met doelgroep) 

 
 
 

Maandag 26 augustus 10.00u: Petanquetornooi 

14.00u: Atelier 
Dinsdag 27 augustus 10.00u: Verwenvoormiddag 

14.00u: Fit-O-Meter 
Woensdag 28 augustus 10.00u: Krant lezen 

14.00u: Wandelen (met doelgroep) 
Donderdag 29 augustus 14.00u: Ijssalon in 

de tuin  
met optreden van 
Nostalgia 

Vrijdag 30 augustus 10.00u: Misviering 
14.00u: ‘Op de koffie’ aan het vijverzicht van De 
Willekom 

 
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 
 

 

 

 

Rika Stoop 

Weduwe van de heer Louis Maeriën 

Geboren in Zevenbergen op 8 september 1933 

en zachtjes van ons heengegaan in WZG Arendonk campus De Vrijheid op 9 

juni 2019, 

gesterkt door het H. Sacrament van de Zieken. 

 

 

Ook moesten we afscheid nemen van twee van onze collega’s… 

 

Chris Simons 

Echtgenote van de heer Antoon De Puydt 

Geboren in Turnhout op 14 november 1957 

en van ons heengegaan in de palliatieve eenheid van het AZ Turnhout 

op 15 juni 2019. 

 

May Vos 

Echtgenote van Né Slegers 

Geboren te Mol op 26 oktober 1958 

 en thuis omringd door haar gezin, 

zachtjes ingeslapen op 17 juni 2019. 

 

 

 

 



 
 

Hitteplan 
 

Met al die zonnetjes in huis belooft het behoorlijk warm te blijven!  
Om op die warme dagen toch wat voorbereid te zijn, stelden we  een 
hitteplan op: we beschreven een aantal maatregelen die we kunnen 
nemen om de bewoners te beschermen bij langdurige hitte: hierbij 
een aantal tips.  

 
Het belangrijkste is echter dat jullie, bewoners zelf voorzichtig zijn bij extreme 
temperaturen en de tips opvolgen! Ook als familie en personeel  is het noodzakelijk 
om de verantwoordelijkheid op te nemen!  

Wat is nu een hittegolf?  
 
= Het is een periode van minstens drie opeenvolgende dagen met een gemiddelde 
minimum temperatuur (gemiddelde over de drie dagen en niet per dag) hoger dan 
18°C en een gemiddelde maximum temperatuur hoger dan 29.6°C (waarden gemeten 
in Ukkel).  
 

Waarom moeten we voorzichtig zijn bij een hittegolf?   

1. Zonnesteek 
= effect van de zon op het hoofd en komt voor na 
een rechtstreekse  blootstelling aan de zon. 
 Hevige hoofdpijn, slaperigheid, misselijkheid, 

eventuele bewustzijnsverlies, hoge koorts en 
soms brandwonden 

2. Hittekrampen 
= spierkrampen die zich vooral voordoen in de buik, armen en benen. Deze 
krampen verdwijnen als men stopt met fysieke activiteit. 

3. Uitputting als gevolg van de hitte 
= na meerdere warme dagen: door hevig zweten verliest het lichaam vocht en 
zouten 
 Duizeligheid, flauwte, vermoeidheid, slapeloosheid, misselijkheid of 

braken. Onbehandeld kan dit overgaan tot een hitteslag. 
4. Hitteslag 

= blootstelling aan hoge temperaturen gedurende een langere periode. 
 Hoge lichaamstemperatuur, droge huid, snelle hartslag, met als gevolg 

bewustzijnsverlies en shocktoestand. Na enkele uren kan dit zelfs dodelijk 
zijn. 

5. Symptomen verbonden aan een ozonpiek en luchtvervuiling 
= zieke, maar ook gezonde mensen. 
 Ademhalingsmoeilijkheden, irritatie aan ogen en/of keel en hoofdpijn. 
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Wie zijn de voornaamste risicogroepen? 
 

- Jonge kinderen 
- Bejaarden  

Een normaal verouderingsproces gaat immers 
gepaard met een aantal veranderingen waardoor 
o.a. het lichaam minder snel reageert op hitte: 

o De omgevende hitte wordt minder fel aangevoeld 
o De zweetklieren werken minder goed 

 Chronisch ziek zijn, medicatie nemen die nadelig zijn op het  
afkoelingsproces, slikstoornissen,….  

 
Doel van een hitteplan  
 
De bedoeling van een hitteplan is vooral om te zorgen dat de bewoners zo weinig 

mogelijk hinder ondervinden van de extreme temperaturen. 
Maatregelen als extra vochttoediening, extra controleren dat 
de gordijnen op de zuidkant gesloten zijn en ijsjes op het menu 
kunnen allemaal reeds onderdeel zijn van een hitteplan. Het 
idee erachter is steeds ‘voorkomen is beter dan genezen. 

 
Wanneer treedt hitteplan in werking?  
Maatregelen worden voorzien per fase:  
FASE 1 = de voorspelling van 3 dagen met een temperatuur hoger dan 25°C  
FASE 2 = de voorspelling van 1 tot 2 dagen met temperatuur van 29°C of meer  
FASE 3 = de voorspelling van een hittegolf  
 
 

START hitteplan: Marc Proost, directeur van het 
woonzorgcentrum, geeft aan wanneer er gestart 
wordt met het hitteplan. Dan worden affiches 
uitgehangen met maatregelen voor bewoners en  
hun familie.  
Als je deze affiches ziet uithangen: goed lezen welke 
maatregelen er moeten toegepast worden!  

 
STOP hitteplan: Marc Proost geeft aan wanneer er mag gestopt worden, de affiches 
worden overal verwijderd . 

Belangrijk is te weten dat al deze symptomen perfect kunnen voorkomen 
worden!!  EN….. VOORKOMEN IS NOG STEEDS BETER DAN GENEZEN!! 
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We kunnen maatregelen nemen op gebied van opvolging van de vochtbalans, 
verzorging bewoner & infrastructuur. 

 
Hitteplan: FASE 1 = de voorspelling van 3 dagen met een temperatuur hoger dan 
25°C  
 

 
1. Drink voldoende, minimaal 2 liter vocht per dag. Drink zoveel mogelijk water, 
ook als u geen dorst heeft.

2. Kleed u luchtig, met lichtgekleurde kledij, uit stof met natuurlijke vezels (vb. 
katoen, linnen,...). 
 
3. Vermijd inspanning, vooral tussen 12 en 16.00 uur, de warmste uren van 
de dag.  
 
4. Hou overdag alle ramen, deuren en gordijnen dicht om de warmte buiten 
te houden. Doe de zonnewering tijdig naar beneden. ’s Nachts worden alle 
ramen en deuren opengezet waar mogelijk.  
 
5.Indien u vragen hebt of indien u zich niet goed voelt, spreek onmiddellijk 
het personeel aan. Zij zullen u deskundig verder helpen.  
 

 
Aanvulling hitteplan: FASE 2 = de voorspelling van 1 tot 2 dagen met temperatuur 
van 29°C of meer  

 
 1. Drink een extra glas water telkens u dat wordt aangeboden: bij alle 
maaltijden, tijdens de drankenronde en bij de medicatiebedeling ’s avonds 
(dus om 8u-10u-12u-15u-17u-20u).Drink zeker voldoende: 2-3 L en vermijd 
alcohol, cafeïne houdende dranken en dranken met suiker.  
 
2. Eet zeker voldoende fruit en groentjes (bevatten veel water, vitamines 
en minerale zouten). Maaltijden worden aangepast waar nodig (extra 
groenten en fruit, geen warm avondmaal of winters middagmaal, meer 

koude groentjes,...)  
 
3. Ga zo weinig mogelijk naar buiten en vermijd zware inspanningen. Ga je 
toch buiten, zoek dan de schaduwrijke plaatsen op: aan de vijver in de tuin 
(onder parasol), aan achterkant van gebouw op de brandweg, aan de 

voorkant van het gebouw: op de bankjes onder de bomen.  
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4. Zorg voor koelte. Gebruik een koele handdoek, een vochtig washandje 
of een ijszak om gezicht, hals of polsen te koelen. Een voetbadje kan ook 
deugd doen.  

 
Aanvulling hitteplan: FASE 3 = de voorspelling van een hittegolf  

 
 1. GA NIET NAAR BUITEN. Zorg voor bescherming:  

 Insmeren met zonnebrandmiddel (met hoge beschermingsfactor) +  
             dragen van hoed/ zonnepet.  

 alleen tussen bepaalde tijdstippen naar buiten gaan: bij voorkeur ’s 
morgens; niet tussen 11-17u                          

 steeds een fles water meegeven naar buiten  
 

2. Beperk de lichamelijke inspanningen, rust extra. Er zijn geen uitstappen 
met bus, wandelingen of intensieve activiteiten(ook kine wordt 
aangepast).  

 
3. Bij aanhoudende, extreme hitte en een hoge binnentemperatuur: 
overdag kun je terecht in de eetzaal airco waar het steeds fris blijft.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Men vergeet te gemakkelijk dat 

mits een beetje menselijke 

warmte (die de 

omgevingstemperatuur echter 

niet nadelig beïnvloedt) een 

bejaarde gemakkelijker zal 

aanvaarden regelmatig te eten 

en te drinken!! 
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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 !! 

 

Inschrijvingen  
petanquetornooi

 
 
In de zomermaanden organiseren we een 
petanquetornooi. 
Op verschillende momenten worden jullie 
uitgedaagd door medebewoners om het 
hoogst aantal punten te scoren op onze petanquebaan.   
In september wordt de winnaar bekend gemaakt! 
Heb je hiervoor interesse? 
Schrijf je dan zeker in bij het ergo 
welzijnsteam!  

 
Ik…………………………………………………….. (naam 
bewoner) schrijf me in voor het petanquetornooi in de 
zomermaanden.  
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Quiz
 
Elza Van Loon is de winnaar van onze quiz juni! Proficiat! 
 

 Quiz juli en augustus: 
Profiteer van het goede weer en maak een wandeling doorheen onze tuin. 
Je verlaat het WZC langs de hoofdingang en wandelt naar rechts. Zo passeer je 
achtereenvolgens de cafetaria, de keuken, het volledige wandelpad in de tuin, de 
vijver, de CADO en de Sociale Dienst om je wandeling terug aan de hoofdingang 
te beëindigen. Veel plezier! 

Zet de foto’s in de juiste volgorde.  

De eerste foto krijg je van ons cadeau en is al ingevuld.  

A) B) C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

D) E) F) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

G) H) I)  

 

 

 

 

 

 

J) K) L) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

F            

 

Naam bewoner: ………………………….. 
Schiftingsvraag: Hoeveel kinderen nemen deel aan de Grabbelpasactiviteit in ons 
WZC? ………………… 
 
 
 
 
 



 
 

Inschrijving 
Nazomerwandeling 

 

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 in samen met 
…………………………………. (naam familielid) 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. 

 

 


