
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maandblad 
Campus De Vrijheid 

April 2019  



 
 

Marc Proost 

Woonzorgmanager campus De Vrijheid, 

Verantwoordelijke uitgever 

 

Voorwoord 

 

kikker in je bil  

die er nooit meer uit wil 

 

dat zei mijn nichtje van vijf. 

 

Mijn broer had 'echte' humor: 

 

Er zit een vlek op je vest.  

Er zit een vlek op je shirt 

 

aan het einde van de dag weet 

je het wel 

als je er niet aan had gedacht. 

 

Voor ons op school geen tijd 

voor een grap 

Toetsen 

op 1 april 

NIET GRAPPIG!! 

ik wist het al. 

leraren hebben geen humor. 

 

 

1 april 

een rare dag  

die grappig moet zijn 

maar die niemand grappig 

vind. 

iedereen maakt een grap 

omdat het 1 april is 

maar niemand vind het leuk 

er zijn namelijk na zoveel jaar 

geen leuke grappen meer 

 

jongens verzinnen alleen vieze 

grappen 

meiden verzinnen flauwe 

dingen 

oude mensen verzinnen wel 

leuke dingen  

maar die zijn al snel te 

ouderwets 

 

wat is er nu leuk aan 1 april 

niks 

het is een grap

 

 



 
 

  De jarigen 
 

Wij wensen al onze bewoners 

die jarig zijn in april 

een gelukkige verjaardag toe!!!  

 

 

April 

Josée Beyens    °02/04/1957   

Renhilda Van den Bossche  °03/04/1942    

Simonne Somers   °03/04/1926   

Gilbert Van Bael   °05/04/1947   

Maria Cools    °09/04/1933   

Willem Poppeliers   °19/04/1928    

Jef Bankers    °23/04/1940   

Maria Dingenen   °23/04/1934    

Julia Bevers    °23/04/1932    

Rik Meeus     °26/04/1935   
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Welkom 
 

 

 

Wij heten ons nieuwe bewoners  

Rika Stoop, Staf Geenen, Alois Mariën en hun 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 
April 

 
 

Maandag 1 april 10.00u: Fit en Fun 

14.00u: Atelier 

Dinsdag 2 april 09.00u: Fruitbedeling in Sint-Clara College (met 

doelgroep) 

14.00u: Zwemmen 

14.00u: Senior Cinema 

14.00u: Relaxatie (met doelgroep) 

14.00u: Winkelkar 

Woensdag 3 april 10.00u: Krant lezen 

14.00u: Wafels bakken (met doelgroep) 

Donderdag 4 april 14.00u: Kienen 

Vrijdag 5 april 10.00u: Misviering 

14.00u: Wandelen (met doelgroep) 

Afhalen bestellingen paaschocolade 

 
 

Paasvakantie 

Maandag 8 april 09.30u: Marktbezoek (met doelgroep) 

10.00u: Fit en Fun 

14.00u: Atelier 

Dinsdag 9 april 10.00u: Bib-Café 

11.45u: Op restaurant in de cafetaria (met doelgroep) 

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=2ahUKEwjjjv_N8ObbAhWJmbQKHTXgD_YQjRx6BAgBEAU&url=http://www.buynothingnew.nl/portfolio/boeken/&psig=AOvVaw100lutYrdSX7OgxysWKO6h&ust=1529743454316076


 
 

14.00u: Pudding koken op De Luifel 

Woensdag 10 april 10.00u: Krant lezen 

13.00u: Supporteren op de Scheldeprijs 

Donderdag 11 april 10.00u: Individueel 

14.00u: Wandelen (met doelgroep) 

Vrijdag 12 april 10.00u: Misviering 

 
 

Paasvakantie 

Maandag 15 april 10.00u: Fit en Fun 

14.00u: Atelier 

18.00u: Ziekenzalving tijdens een bezinningsviering 

Dinsdag 16 april 10.00u: Individueel 

14.00u: Relaxatie (met doelgroep) 

Woensdag 17 april 

 

10.00u: Krant lezen 

14.00u: Fruitsla maken op ’t Geburt 

Donderdag 18 april 10.00u: Verhalen uit de oude doos 

14.00u: Traktatie met ijsjes op de kamer 

Vrijdag 19 april 10.00u: Misviering 

15.00u: Gebedsviering Kruisweg 

Zaterdag 20 april 10.00u: Paaseieren rapen (voor alle kleinkinderen die 

zich hebben ingeschreven) 

Zondag 21 april Vrolijk Pasen!  

 
 

Paasvakantie 
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Maandag 22 april Tweede Paasdag 

Dinsdag 23 april 

 

10.00u: Relaxatie met doelgroep 

14.00u: Studenten Sint-Clara zullen enkele bewoners 

komen interviewen  

14.00u: Zwemmen 

18.00u: Paasviering,  

opgeluisterd door een zangkoor 

Woensdag 24 april 10.00u: Krant lezen 

10.00u: Appelflappen maken 

14.00u: Appelflappen uitdelen 

Donderdag 25 april 

 

10.00u: Individueel 

14.00u: OKRA  

Vrijdag 26 april 10.00u: Relaxatie (met doelgroep) 

14.00u: Gezelschapsspelen 

14.00u: Uitstap naar Reusel markt 

 
 

Maandag 29 april 10.00u: Fit en Fun 

14.00u: Atelier 

14.30u: Eerste leerjaar op bezoek 

Dinsdag 30 april 10.00u: Verwenvoormiddag 

14.00u: Studenten Sint-Clara zullen enkele bewoners 

komen interviewen 

14.00u: Relaxatie (met doelgroep) 

 
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 
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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 Vangestel 

Geboren in Arendonk op 15 april 1942 

en er zachtjes van ons heengegaan 

in WZGA Campus De Vrijheid 

op 5 maart 2019. 

 

 

Anna Mertens 

Weduwe van de heer Louis Dijckmans 

Geboren in Retie op 3 juni 1924 

en zachtjes van ons heengegaan in WZGA Campus De Vrijheid 

op 8 maart 2019, 

gesterkt door het H. Sacrament van de Zieken. 

 

 

Annie Lens 

Weduwe van de heer Hermans Van Houdt 

Geboren in Arendonk op 15 februari 1932 

en zachtjes van ons heengegaan in WZG Arendonk campus De Vrijheid 

 op 16 maart 2019. 

 

 

Maria Verdonck 

Weduwe van de heer Rik Nys 

Geboren in Arendonk op 7 juni 1925 

en van ons heengegaan in het WZG Arendonk campus De Vrijheid  

op 23 maart 2019. 

 
 

 



 
 

De wens van Clementine… 
  

De kinderen van 

Clementine hadden al 

vaker de vraag 

gekregen van moeder 

om nog eens een 

boerderij te 

bezoeken. Dankzij hun eigen kennissenkring en een 

samenwerking met het ergo-welzijnsteam op poten 

te zetten is het ons gelukt om met enkele bewoners 

haar wens te doen uitkomen. Zo werden we op woensdag 13 maart 

verwacht op een koeien –en kippenboerderij in Dessel. Hier kregen we 

een uitgebreide rondleiding door de boer zelf. Het was enorm boeiend 

om hem vol passie te horen vertellen over 

zijn stiel. Boeren in deze moderne tijd is 

niet meer te vergelijken met hoe onze 

bewoners dit vroeger deden. Het aantal 

koeien is enorm gestegen, maar ook de 

technologie is niet stil blijven staan. 

Nadien werden we nog verrast door de 

dochter van Clementine met 

zelfgemaakte rijstpap en cake (gemaakt met 

melk van diezelfde boerderij) bij haar thuis. 

Wat een gezellige namiddag! Niet alleen 

Clementine, maar ook haar medebewoners 

hebben hun vingers af kunnen lekken die dag 

en kijken er vol herinneringen graag op terug. 

Wat een belevenis! 
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Carnaval vieren met Basisschool Sint Clara 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
 

 Er eens tussenuit 
… naar buiten 

… naar De Hollandershoeve 

… naar school 
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 Vaderdag  
 

Gezelligheid troef! 
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René werd verrast door zijn 

dochter met een selfie voor 

vaderdag! Waauw!! 

 

 

Heb je zelf nog een leuke selfie? Stuur hem zeker door! 

ergo.welzijn.dvh@wzga.be 

mailto:ergo.welzijn.dvh@wzga.be
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Week van de valpreventie  
22 – 28 april 

 

 

 

Laat angst om te vallen je leven niet bepalen! 

Hilda, 76 jaar, is vorig jaar van de trap gevallen. Zij durft sindsdien de trap niet meer 

op en af, omdat ze schrik heeft om nog een keer te vallen.  

Heb jij ook angst om te vallen? Je bent niet 

alleen; ongeveer één op twee 65-plussers heeft 

valangst.   

Een val met een ernstig letsel als gevolg, kan 

valangst veroorzaken waardoor je misschien 

minder gaat bewegen. Hierdoor neemt je 

spierkracht en evenwicht af en vergroot net de 

kans om opnieuw te vallen.  Zo kom je in een 

vicieuze cirkel terecht. 

Doorbreek deze cirkel!!!   

Volgende tips helpen je om deze vicieuze cirkel te doorbreken:  

Blijf in beweging.  

 Zit niet te lang stil en probeer het grootste deel van de dag licht 

intensief te bewegen. Geef bv. de planten water, doe huishoudelijke 

taken, speel met je (achter)kleinkinderen. Iedere (bijkomende) 

beweging, hoe klein ook, is beter dan niet actief zijn.   

 Vraag aan je arts, de kinesitherapeuten (Peggy en Marjan) of de 

ergotherapeuten  (Dirk en Ann) een specifiek oefenprogramma met 

spierversterkende- en evenwichtsoefeningen die je thuis of in groep kan 

doen.  

  Gebruik een hulpmiddel zoals een wandelstok of rollator indien nodig.  
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Tip! Wekelijks wordt op maandagvoormiddag de Fit en Fun 

georganiseerd op De Willekom. Hier kan je terecht voor gezondheidstips 

alsook een uitgebreid aanbod aan oefeningen waar je ook thuis zelf mee 

aan de slag kan!  

Bespreek je valangst met familieleden, kinesitherapeuten, ergotherapeuten en/of 

een arts. Door een gesprek kan je je houding en denken ten opzichte van je angst 

veranderen.  

 Pas je omgeving en je gedrag aan zodat je het risico om te vallen verkleint.  

 Overloop samen met je familie en/of een ergotherapeut je verblijfplaats. 

 Breng samen de gevaren in kaart en zoek oplossingen. 

 Gebruik handgrepen, bv. in toilet of douche als steun.  

 Zorg voor voldoende verlichting. Doe bv. het licht aan als je ’s nachts 

opstaat.  

 Laat geen spullen rondslingeren op de grond waar je over kan struikelen.  

 Hoe kom je weer recht na een val?   

!! ROEP OM HULP OF DRUK OP DE BEL!! 

 Rol op je buik door je hand over je buik in de andere richting te brengen  

 Ga op handen en knieën zitten  

 Zoek steun aan een stevig en stabiel meubel met je handen 

 Zet één voet plat op de grond, plooi je knie en duw je op.   

Wist je dat… 
 

Valangst ook een impact heeft op je sociale 

leven en je levenskwaliteit? Wie minder 

beweegt, neemt ook minder deel aan 

sociale activiteiten. Hierdoor kan je 

volledig geïsoleerd geraken, vereenzamen 

of depressief worden.  

 Heb je moeite met je evenwicht? Heb je 
angst om te vallen? Ben je onlangs 

gevallen? Vraag dan advies aan onze 
kinesisten of ergotherapeuten! 



 
 

1 april 
 

Een getrouwd stel heeft voor het eerst ruzie. Ze 

praten al dagen niet met elkaar. De wekker staat 

aan haar kant van het bed, dus hij legt een briefje 

bij haar neer met de tekst ‘Wil je me morgen om 

7uur wakker maken?’. De volgende morgen 

ontwaakt hij pas om 9uur. Woedend kijkt hij naar 

zijn vrouw. Dan ziet hij het briefje naast zijn bed; 

‘Wakker worden, het is 7uur.’ 

 

Een boer kocht een oude vervallen boerderij en maakte daar met noeste 

arbeid een lust voor het oog van. Op een dag kwam de dominee langs en 

maakte de boer een compliment en zei dat het toch prachtig was wat God en 

de mens door samenwerking konden bereiken. ‘Ja, dat zal best,’ zei de boer. 

‘Maar u had het hier eens moeten zien toen God hier alleen bezig was.’ 

 

 

Moeder probeerde haar zoontje de eerste beginselen van de rekenkunst bij te 

brengen. ‘Je gaat naar het bos met oma, opa, Tessa en Maja. Hoeveel blikjes 

cola moet je dan meenemen?’ Het jongetje dacht even na en zei: ‘Vier, nee 

vijf, ……. VIER!’ hield het jongetje vol. ‘Ik wil appelsap’. 

 

Een man bood zijn hond te koop aan voor €10, met de mededeling erbij dat 

de hond kon praten. ‘Koop me alstublieft,’ smeekte het beest. ‘Ik krijg geen 

eten van mijn baas. Hij is jaloers op me omdat ik Xenophon kan lezen en al 

haast aan Homerus toe ben.’ De geïnteresseerde man stond paf. ‘Die hond 

van u is een fortuin waard! Waarom wilt u hem voor €10 wegdoen?’ ‘Hij liegt 

als de pest,’ zei de eigenaar. 

Doe eens gek en neem iemand beet op 1 april!  
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Check tijdig je brievenbus 
 

FAMILIE BBQ 

We organiseren ook dit jaar 3x een familiebarbecue! 

Vrijdag 24 mei : ’t Geburt 

Woensdag 29 mei: De Luifel 

Vrijdag 7 juni: De Willekom 

Meer info vind je weldra in de brievenbus! Hou deze dus zeker in de 

gaten want vol = vol! 

Tot dan!  

 

 

Wij verkopen!  
 

DE DIENST ERGO – WELZIJN  
VERKOOPT  

PAASCHOCOLADE 

 
Je kan chocolade bestellen aan het onthaal  

(€16 per kilo, wit/puur/melk)  
tot en met donderdag 4 april.  

Gelieve onmiddellijk te betalen bij de bestelling. 

 
De chocolade kan afgehaald worden vanaf maandag 15 april.  
 

Smakelijk! 
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Inschrijving! 

 

PAASEIEREN RAPEN 

 
Op zaterdag 20 april zijn alle 

(achter)kleinkinderen samen met hun 

grootouder(s) welkom om paaseieren te 

komen rapen in onze tuin van het WZC. Ook personeelsleden 

kunnen samen met hun kinderen deelnemen aan deze activiteit! 

 

Iedereen wordt verwacht om 10.00u in de polyvalente zaal! 

Inschrijven kan tot en met woensdag 12 april  aan het onthaal. 

Gelieve te betalen bij inschrijving (€4/kind).  
 

 

 

 

Ziekenzalving 
 

Jaarlijks organiseren we tijdens de Paastijd een moment om ziekenzalving te 

ontvangen. Deze gebedsviering zal doorgaan op maandag 15 april om 18.00u 

in de polyvalente ruimte.  

Indien je hierbij niet aanwezig kan zijn, zal Pater Luc nadien 

langskomen op de kamer. Familieleden zijn ook zeker welkom! 

Wenst u de ziekenzalving te krijgen ? Vul dan onderstaand 

strookje in en bezorg dit terug aan het ergo-welzijnsteam. 

Ik ………………………………………………… wens de 

ziekenzalving te ontvangen op maandag 15 april. 
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Quiz 

 

Maria Van Loon is de winnaar van onze quiz maart! Zij zal zich aan een 
verrassing mogen verwachten! Proficiat! 
 

Quiz april: De valquiz. Is onderstaande stelling juist/fout? 
  
1. Mannen vallen meer dan vrouwen.  
2. Hoe meer je beweegt, hoe minder kans je hebt om te vallen.  
3. Bij 75-plussers is vallen de belangrijkste doodsoorzaak.  
4. Ook als oudere heeft dagelijks bewegen nog steeds een positief effect op de 
gezondheid.   
5. In een woonzorgcentrum valt de helft van de ouderen minstens één keer per 
jaar.   
6. Calcium zorgt voor stevige botten.  
7. Ik blijf beter zitten in mijn zetel, zo heb ik minder risico om te vallen.  
9. Moeilijkheden krijgen met lezen of televisie kijken is normaal bij het 
verouderen en daar is niks aan te doen.   
10.  Snel kunnen reageren helpt om een val te kunnen voorkomen.  
11. Alcohol tast je reactievermogen aan.  
12. Beweging verbetert de kwaliteit van je botten.  
13. Als je rechtkomt uit bed, blijf je best eerst een paar minuten zitten voor je 
gaat rechtstaan.  
14. Spinazie bevat geen calcium.  
15. Dagelijkse taken zoals even gaan stappen in de tuin, gaan eten in de cafetaria 
of gezamenlijke eetruimte, meegaan met groepsuitstappen… zijn goed om 
vallen te voorkomen.    
16. Ik kan best mijn bed op de laagste stand laten zetten om het risico op een val 
te verkleinen.   
17. Als blijven rechtstaan aan de wastafel moeilijk wordt, kan ik een stoel 
gebruiken.   
18. Hier in het woonzorgcentrum hoef ik me helemaal geen zorgen te maken 
om te vallen.   
19. Er zijn verschillende aandachtspunten die het risico op een valpartij kunnen 
vergroten.   
20. Pantoffels met open hiel (instekers) zijn goed omdat ze makkelijk aan en 
uit gaan.  
Naam bewoner: ………………………….. 
 
Schiftingsvraag: Hoeveel kinderen komen paaseitjes rapen op zaterdag 20 april? …- 


