
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Maandblad 

Campus De Vrijheid 

September 2018 



 
 

Voorwoord  
 

September 

 

Hoi bewoners en familieleden van WZGA 

Campus De Vrijheid… 

Het is nog even wennen voor iedereen nu we 

spreken van Woonzorg Groep Arendonk 

Campus De Vrijheid in plaats van Sint-Isabella. 

Toegegeven, het klinkt nu ook wel mooi hé. 

September is de maand van het begin van een nieuw schooljaar voor vele 

kleinkinderen en achter kleinkinderen. Maar ook voor WZGA gaat het er in 

september de basis worden gelegd voor de toekomstige werking. Her en der 

zal er wel iets wijzigen de volgende maanden, maar aarzel niet om uitleg te 

vragen als er onduidelijkheid is. We proberen steeds goed te communiceren 

maar soms gaat er wel eens iets verloren in het grotere geheel. 

Voor ons blijft het belangrijkste dat jullie (bewoners) zo weinig mogelijk 

ongemak hebben van heel het fusie verhaal. Samen met jullie willen we 

bouwen aan een nieuwe bladzijde in het figuurlijke boek: “ouderenzorg in 

Arendonk”. 

Vraagje voor de quizzers   over het gebouw van Campus De Lusthoven: in 

welk jaar kende destijds de privé kliniek van Dokter Schrijvers een opstart? 

Wie het Welzijn team het juiste jaartal doorgeeft maakt kans op een traktatie 

in de cafetaria. 

We maken er weer een leuke maand van…. 

Marc Proost 

Woonzorgmanager, 

Verantwoordelijke uitgever 



 
 

De jarigen 
 

Wij wensen al onze bewoners 

en personeelsleden die jarig zijn in september 

een gelukkige verjaardag toe!!!  

 

 
 

 

Bewoners 
Vera Lewtschenko   °04/09/1923 

André Beyens   °06/09/1929 

Maria Huybs   °06/09/1925 

Gaston Bruyninckx  °07/09/1932 

Marie-Louise Vansweevelt °13/09/1943 

Renilda Koyen   °17/09/1931 

Charel Heyns    °17/09/1928 

Clement Van de Poel  °20/09/1934 

Ivonne Van den Bossche  °21/09/1931 

Lisa Nuyts    °21/09/1937 

Zeva Crols    °21/09/1932 

André Goris   °22/09/1931 

Joly Haldermans   °26/09/1937 

Lisette Jacobs   °26/09/1929 
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Welkom 
 

 
 

Wij heten onze nieuwe bewoners  

Maria Maes, Jan Mathues, Elza Van Poppel, 

Maria Dingenen, André Goris, Raymond Matthys,  

Maria Verbeeck en hun familieleden 

van harte welkom in ons woonzorgcentrum! 

Wij hopen dat zij hier snel een nieuwe thuis 

kunnen opbouwen… 
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Activiteitenkalender 
september 

 

Maandag 3 september Arendonk Kermis 

Dinsdag 4 september 

 

 

10.00u: Bib-Café 

14.00u: Winkelkar komt langs 

14.00u: Wandeling (met doelgroep) 

Woensdag 5 

september 

10.00u: Krantenuur 

14.00u: Smoutebollen voor iedereen omdat 

het kermis is! 

Donderdag 6 september 

 

10.00u: Kaarten 

14.00u: Kienen 

Vrijdag 7 september 10.00u: Misviering 

 

Maandag 10 september 09.30u: Naar de markt (met doelgroep) 

10.00u: Fit en fun 

14.00u: Atelier 

Dinsdag 11 september 
 

10.00u: Koekjestaart maken  

14.00u: Op bezoek naar  

Campus De Lusthoven (met doelgroep) 

14.00u: Pudding koken op de Willekom 

Woensdag 12 september 10.00u: Krantenuur 

14.00u: Wandeling (met doelgroep) 

Donderdag 13 september 

 

10.00u: Herdenkingsviering 

14.00u: Uitstap naar een paardenboerderij in 

Corsendonk (met doelgroep) 

17.30u: Avondwandeling naar ’t Sluiske voor de 

bewoners en familieleden die zich hiervoor 

hebben ingeschreven. 

Vrijdag 14 september 10.00u: Verhalen uit de oude doos 

14.00u: Reusel markt (met doelgroep) 
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Maandag 17 september 10.00u: Fit en fun 

14.00u: Atelier 

Dinsdag 18 september 

 

10.00u: Gebruikersraad 

14.00u: Ijsjes op de kamer! 

Woensdag 19 september 10.00u: Krantenuur 

14.00u: Fruittoer op de luifel 

14.00u: Verrassing voor de winnaars van het 
kienen (bon) 

Donderdag 20 september 
 

10.00u: Vissen op onze vijver 
14.00u: Op uitstap naar het Zilvermeer (met 

doelgroep)  

17.30u: Muzikale avond op het dakterras voor 

alle bewoners van De Luifel 

Vrijdag 21 september 10.00u: Misviering 

14.00u: Op uitstap naar Postel (met doelgroep) 

 

Maandag 24 september 10.00u: Fit en fun 

14.00u: Atelier 

Dinsdag 25 september 10.00u: Verwenvoormiddag 

12.00u: NazomerBBQ 

Woensdag 26 september 10.00u: Krantenuur 

14.00u: Picknick (met doelgroep) 

Donderdag  

27 september 

10.00u: Soep maken met groenten uit de tuin  

14.00u: Optreden Nostalgia 

Vrijdag 28 september 10.00u: Misviering 

14.00u: Gezelschapsspelen 
 

*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. 



 
 

Afscheid 
 

Maria Blockx 

Weduwe van de heer Rik Wynen 

Geboren te Arendonk op 16 februari 1936  

en aldaar overleden op 20 juni 2018 in het WZC Sint Isabella. 
 

Gust Gijs 

Geboren te Arendonk op 31 maart 1932 

en aldaar overleden op 1 juli 2018 in WZGA Campus De Vrijheid 
 

Nelly Iemants 

Echtgenote van de heer Van Lieshout  

Geboren te Reusel op 5 november 1929 en  

overleden op 7 juli 2018 te Arendonk in WZGA Campus De Vrijheid  
 

Julia Borgers 

weduwe van de heer Flor Van Herck 

Geboren te Retie op 22 april 1929 en zachtjes van ons heengegaan in  

Woonzorggroep Arendonk campus De Vrijheid op 2 augustus 2018. 
 

Maria de Vocht 

Weduwe van de heer Louis Peeters 

Geboren te Arendonk op 16 november 1930 

en aldaar overleden in WZGA Campus De Vrijheid op 13 augustus 2018. 

  



 
 

Grabbelpassers op bezoek. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marktbezoek 
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Verfrissing zoeken op het dakterras.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sport en Spel met OKRA in onze tuin 
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De speelvogels op bezoek 
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Vissen op onze vijver 
 

 

 

 

 

 

 

 

Op uitstap naar Trezemieke 
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Uit de oude doos 

Terug naar school – Spelende kinderen 

De meeste plattelandskinderen werden nooit rijk bedeeld met speelgoed. In de 

meeste gezinnen had men er het geld niet voor. Maar de kinderen waren zeer 

inventief in het bedenken van alternatieven, die praktisch niets kostten. De kleintjes 

maakten brilletjes van bladstelen en poppetjes of pijpjes van glimmende kastanjes. 

Meisjes vouwden scheepjes, molentjes of hoedjes van papier.  

Een, twee, drie, vier -  een hoedje van papier, 

en als dat hoedje dan niet past, dan zetten we 't in de glazen kast. 

Een, twee, drie, vier - een hoedje van papier. 

De jongens knutselden zelf hun bootje, 

door een mastje met zeil op een ouwe 

klomp te zetten en er en kieltje onder te 

timmeren. De takken van een vlierstruik 

waren bij de schooljongens erg gewild. Ze 

maakten er proppenschieters van, waarmee 

ze natgemaakte proppen papier of halve 

eikels wegknalden. Ook de proppen van de 

els werden wel als projectielen gebruikt. 

Tiepelen was een ander spel dat in bepaalde streken veel beoefend werd. Het was de 

kunst om een stukje scherp gepunt hout door een klap met een stok omhoog te 

laten springen, waarna het zo ver mogelijk weggeslagen moest worden. Natuurlijk 

hadden schooljongens een pijl en boog en de meesten waren heel handig in het 

maken van fluitjes van wilgentenen of lijsterbeshout.  En de kinderen die op 25 

november, Sint-Catharina, voor versnaperingen langs de deuren gingen, hadden 

hun brandende lampion vaak gemaakt van een uitgeholde suikerbiet of 

mangelwortel. Een typisch meisjesspel was het bikkelen. Daarvoor gebruikte men 

vier werveltjes of kootbeentjes van een schaap. Bij het bikkelen, dat in allerlei 

varianten werd gespeeld, moest je een balletje opgooien en de bikkels ondertussen 

met één hand keren of oprapen. Vaak werd er een versje bij gezongen, zoals: 

Moeder de vlo, die bijt me zo, die bijt me zeer. Gooi er maar een bikkeltje neer. 



 
 

 

Sommige meisjes waren ook zeer bedreven in 

het kaatsen en touwtjespringen,  waarbij ze 

wel twee of drie bogen in elkaar lieten 

draaien, zodat je van de ene boog in de 

andere kon springen.   

 

Kleine Jan stond op de brug, met zijn handjes op de rug, 

met zijn duim in de mond, draait hij driemaal in het rond, 

in spin, de boog gaat in, uit spuit de boog gaat uit.  

Bij de school deed men allerlei vang- en loopspelletjes, zoals tikkertje, verstoppertje 

en 'schipper mag ik overvaren, ja of nee'. Ook waren bijzonder in trek: haasje-over, 

bokspringen en landverovertje, waarbij je met een mes in de grond van je 

tegenstander prikte om je eigen territoir te vergroten. Een van de meest favoriete 

spelen was het knikkeren, dat in allerlei vormen werd beoefend. Ieder seizoen 

kwamen de knikkerzakken als bij toverslag weer te voorschijn en  werd er vóór en 

na schooltijd verwoed geknikkerd. Vooral het knikkeren in een kuiltje was 

bijzonder populair. Vroeger was er nog weinig verkeer. Er kwam hoogstens af en 

toe een paard of wagen of een rijtuig voorbij,  zodat de kinderen ongestoord op 

straat konden spelen. Ze lieten hun tollen flink over de 

straat zwieren en hoepelden dat het een lieve lust was. 

Ze lieten zelfgemaakte vliegers op, liepen op stelten en 

hinkelden. Ook kon je de landerijen intrekken om 

kievitseieren te zoeken of kikkervisjes, stekeltjes of 

salamanders te vangen. Het leven op het platteland, 

voor de ouderen niet zonder zorgen, maar boeiend 

voor het spelende kind!  

 

 



 
 

In onze mailbox 
 

We kregen deze maand een foto 

toegestuurd van Maria Maes-

Melis. Een mooie foto van een 

viergeslacht! 

Van links naar rechts:  Melis 
Arlette , Maria Maes, Donders 
Ellen en Leyten Alix (22-06-
2018). 

Bedankt om dit moment met ons te willen delen ! 

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 

 

 Feest in huis! 
 

 

Proficiat Charel en Maria met jullie  

70ste huwelijksverjaardag!  

We hopen dat jullie nog lang van elkaars 

gezelschap mogen genieten!  
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 Inschrijving 
 

 Avondwandeling 
 

Wie wandelt er mee naar ‘t Sluiske ? 
 

Op donderdag  
13 september zijn 

bewoners en 
familieleden/kennissen 
uitgenodigd om mee 

naar ‘t Sluiske te 
wandelen. 

Daar worden we dan 
verwend met een kleine 

versnapering. 
We verzamelen aan het 

WZC om 17.30u en 

zullen rond 20.00u 

terug thuis zijn. 

 

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

Ik……………………………………. (naam bewoner) 
en ……………………………….…. ( naam familielid/kennis) 
gaan mee op wandel naar ’t Sluiske op donderdag 13 september 2018. 
………x. (aantal familieleden/kennissen) stellen zich kandidaat om een 
andere bewoner te begeleiden tijdens de wandeling. 
Gelieve dit strookje in de inschrijfbox aan het onthaal te deponeren of 
binnen te brengen bij het ergo-welzijnsteam.  

Hopelijk tot dan! 
Het ergo-welzijnsteam 

 



 
 

Dankjewel  
 

 

 

 

  

Благодарю вас 

DANK AAN: PERSONEEL, FAMILIE, VRIJWILLIGERS, JOBSTUDENTEN, INTERIM KRACHTEN 

en zeker PARTNERS VAN BEWONERS dankzij wie we door inzet en flexibiliteit de 

afgelopen twee maanden hebben doorstaan. Vooral De Willekom, maar ook De Luifel en 

‘T Geburt zijn iedereen zeer dankbaar. Als de nood hoog is kent men zijn vrienden, nu ik 

denk dat we weer veel vrienden hebben bijgemaakt deze zomer !!!! 

         Marc Proost, Woonzorgmanager 



 
 

Quiz 

 

Maria Dingenen is de winnaar van de quiz van juli-augustus.  
Zij zal zich mogen verwachten aan een verrassing! 
 

Quiz september : Hieronder vind u 4 vraagstukken uit het zesde leerjaar. Kan 
jij ze correct beantwoorden? Omcirkel telkens het juiste antwoord.  
 

a. Boer Jef heeft schapen en kippen op zijn boerderij. Er zijn 21 dieren in 
totaal en samen hebben ze 70 poten. Hoeveel schapen heeft boer Jef? 

 

9  - 11 – 13 – 14 – 15 
 

b. Als 5 koeien in 5 dagen tijd 5kg hooi eten, hoeveel kg hooi eten dan 
10 koeien in 15 dagen tijd? 

 

30 – 25 – 20 – 15 – 10 
 

c. Op een zomerdag gaat Fons naar zijn vriend René om te voetballen. 
Op het moment dat hij het huis verlaat, kijkt hij via een spiegel op de 
klok. Het is voor hem 19.50u. De klok heeft geen cijfers die de uren 
aangeven en de jongen vergeet er rekening mee te houden dat hij het 
spiegelbeeld van de klok ziet. Twintig minuten later komt Fons bij zijn 
vriend aan. Na drie kwartieren voetballen, moet René naar huis 
vertrekken omdat het laat geworden is. Hierna vertrekt Fons terug naar 
huis en komt aan na 20 minuten. Wat is de ‘echte’ tijd wanneer Fons 
thuis aankomt? 

 

21.15u – 19.50u – 14.45u – 15.10u – 17.35u 
 

d. Wanneer een getal vermenigvuldigd wordt met 10 en vervolgens 
verminderd wordt met de helft van het oorspronkelijke getal is het 
resultaat 114. 
Wat is het oorspronkelijke getal? 

 

12 – 8 – 9 – 14 – 18 
 
Naam bewoner:…………………………………………… 

Schiftingsvraag: Hoeveel bewoners nemen deel aan de avondwandeling? ……. 

Breng deze quiz binnen bij het ergo-welzijnsteam voor 26 september 2018. 

Veel succes! 


