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VOORWOORD
Beste bewoners, beste familie en mantelzorgers,
“Jacqueline toch, ik ga u missen vrouwke … maar we zien
elkaar nog hierboven.”
Germaine kwam op 22 maart in de ochtend, vol verdriet, op
de haar eigen manier afscheid nemen van haar lieve
buurvrouw.
Het tafereel ging me door merg en been. Een haarscherpe
illustratie van hoe verdriet, afscheid, en rauwheid van
sterven, hand in hand kunnen gaan met schoonheid, warmte
en genegenheid.
En Jacqueline was niet alleen. In een heel erg korte periode
hadden we ook al afscheid genomen van Irmgard, van Toke,
van Staf, van Lena …
Lieve bewoners, familieleden en mantelzorgers,
Hoewel omgaan met overlijden van medemensen nu
eenmaal een belangrijk onderdeel is van ons werk, doet het
plotse samenvallen van het heengaan van Jacqueline,
Irmgard, Toke, Staf en Lena me toch even stilstaan.
Stilstaan in de rush van elke dag.
Stilstaan in de turbulentie van de tijd waarin we leven.
Stilstaan bij hetgeen waar we als mensen, als
woonzorgcentrum toch toe in staat zijn, ondanks alles wat
ons overkomt en waar we geen vat op blijken te hebben.
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Ik leer dan, als ik even stilsta, dat we samen in staat zijn om
prachtige dingen voor elkaar te doen.
Indien we het, als woonzorgcentrum, als onze opdracht zien
om zo goed mogelijk te proberen om, hand in hand met de
familie, de laatste levensfase van onze bewoners in
schoonheid af te ronden, dan maak ik me sterk dat we erg
goed ons best aan het doen zijn.
Bewoners samen met familieleden, met vrienden, met
kinesisten, met ergotherapeuten, met animatoren, met
pastoraal medewerkers, met koks, met logistieke
medewerkers, met verpleegkundigen, met zorgkundigen, met
onderhoudsmedewerkers, met teamcoaches, met
klusjesmannen, met administratieve medewerkers …
Ik wens ons allen toe dat we zowel binnen de werking van ons
woonzorgcentrum als daarbuiten, elkaar vinden, de handen in
elkaar slaan en op zoek gaan naar verbinding.
Want we hebben elkaars hart hard nodig.
Ronnie

De vorige maand werd ingezet met heel mooi lente weer.
Laten we hopen dat deze Paasmaand zich ook zal tonen van
haar beste kant. Aan de commerciële reclame die er voor
gemaakt wordt, zal het niet liggen.
Het spijtige is dat de christelijke feestdagen hoe langer hoe
meer onder druk komen te staan. De tendens is er om de
namen aan te passen en liefst zo neutraal mogelijk. Laten we
er niet aan meedoen. Goede Vrijdag en Pasen zijn niet
neutraal. Het zijn fundamenten van het christelijk geloof.
Goede Vrijdag, de gedachtenis aan het verzoenend lijden en
sterven van Jezus en Pasen, de verrijzenis. De overwinning van
de dood. het aanbod van verzoening met God. Het is voor hen
die geloven een garantie voor een eeuwig leven met God,
waar geen dood of ziekte meer zal zijn.
Jan Wijman
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Een dag zonder einde (Goede Vrijdag)
Een dag die past in deze tijden
van tranen en verdriet
van angsten en vreselijk lijden
van God verlaat mij niet.
Van een moeder die haar kind ziet sterven
van spotten en van hoon
van een doornenkroon
een speer in de zijde
van Jezus Gods eigen Zoon.
Maar ook een dag die spreekt van Liefde
voor ieder mens voor jou en mij
waar Jezus Zijn leven heeft gegeven
deze beker ging niet voorbij.
Een dag van hoop en van verlangen
naar een nieuwe wereld die komen gaat
van overwinning in de strijd
het is nog niet te laat.
Een dag van stilte en van knielen
stamelend danken bij het kruis
dank U Jezus voor dit lijden
U opent voor ons de weg naar Huis.
Dit is een dag zonder einde
met juist een nieuw begin
want Jezus leeft en wij met Hem
die zekerheid geeft je leven zin.
Cobi van der Hoeven
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ONZE
JARIGEN
JARIGEN IN APRIL 2022
03 april: Put Jozef
06 april: Gielen Lieske k. 102
06 april: Kelchtermans Germaine k. 007
12 april: Geudens José k. 004
12 april: Meyers Jacqueline k. 006
13 april: Sneppe Jean k. 102
16 april: Wodinski Winfried k. 219
25 april: Hendrix Roland k.116
26 april: Janssen Miet k. 215
De allerbeste gelukwensen !!!
Personeel:
01 april: Vossen Seferina
10 april: Claes Evy
14 april: Drees Ria
22 april: Vandael Stefanie
28 april: 't Kindt Elke
28 april: Schroé Geert

6

PASTORAA
ASTORAAT
TJE

Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een
Man van smarten.
Jesaja 53 vers 3

Talloze mensen hebben sinds Adam geleden. Maar met de
verachting en het lijden waarmee het leven van Gods
Zoon op aarde vervuld was, is niets te vergelijken.
Hij was vol van liefde en liet die ook stromen naar de
mensen toe. Overal zegende Hij en was Hij de grote
Weldoener. Toch was Hij de Man van smarten. Hij was met
lijden vertrouwd.
Van het begin af wees de mensheid Hem af. De Schepper
was in Zijn eigen schepping niet welkom. Hij werd
verworpen. De opgezweepte mensenmassa schreeuwde
uiteindelijk om Zijn kruisiging.
Waarom wilden ze Hem niet? Omdat zij zondaren waren
en Hij de Rechtvaardige was. Hun geweten veroordeelde
hen. Omdat zij hun schuld niet wilden erkennen, moest de
Heilige uit de weg worden geruimd.
Juist zo heeft God de weg geopend waarlangs wij van onze
zonden verlost konden worden. Mensen hebben de Here
Jezus gegeseld, in het gezicht gespuwd en ten slotte
gekruisigd. Hij aanvaardde dat lijden om diezelfde mensen
genade aan te kunnen bieden!
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NIEUWE
BEWONERS

Santoro Maria, k. 023

8

Jacobs Anna, k. 012

VERJAARDAGSFEEST FEBRUARI
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Ingezonden door Stefanie
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PANNENKOEKEN BAKKEN IN DE OLEA
In de Olea hebben we pannenkoeken gebakken voor
de bewoners. Krisja heeft ons hierbij heel goed
geholpen.

Ingezonden door Stefanie
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BALLONTENNIS IN DE OLEA
Enkele sfeerbeelden van het bewegen in de Olea
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Ingezonden door Stefanie
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ACTIVITEITEN APRIL
VRIJDAG 1:
14.30 Moppen tappen in de cafetaria
MAANDAG 4:
10.15 Kienen
DINSDAG 5:
14.30 Turnen met de kiné
WOENSDAG 6:
10.15 Bij Jos op de koffie
DONDERDAG 7:
14.30 Rad van fortuin
VRIJDAG 8:
10.15 Praten over vroeger
MAANDAG 11:
10.15 Kienen
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ACTIVITEITEN APRIL

DINSDAG 12:
14.30 G-karate
WOENSDAG 13:
10.15 Bij Jos op de koffie
14.00 Familiewandeling bij mooi weer
DONDERDAG 14:
14.30 Paasquiz
VRIJDAG 15:
14.30 Bloemstukjes maken voor Pasen
MAANDAG 18: Paasmaandag
DINSDAG 19:
09.30 Kookvoormiddag met 6 personen (2de verdiep)
14.30 Turnen met de kiné
WOENSDAG 20:
10.15 Bij Jos op de koffie
14.30 Wedstrijd: wie plant de hoogste zonnebloem dit jaar?
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ACTIVITEITEN APRIL
DONDERDAG 21:
14.00 Mia mode in de cafetaria
VRIJDAG 22:
14.00 Cafénamiddag in de cafetaria
MAANDAG 25: start week van de valpreventie
10.15 Kienen met prijzen waar je niet van omvalt
14.30 Taartpel
DINSDAG 26:
10.15 Beweegroute met de kiné op verdiep 0
13.30 Beweegroute met de kiné op verdiep 1
14.15 Beweegroute met de kiné op verdiep 2
WOENSDAG 27:
10.15 Bij Jos op de koffie
DONDERDAG 28:
09.00 Verjaardagsontbijt
14.30 Verjaardagsfeest en bewegen op muziek
VRIJDAG 29:
14.30 Quiz voor de week van de valpreventie en prijsuitreiking:
'Beste fietser van de Olijfboom 2022'
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WIJNDEGUSTATIE
Op 18 februari hielden we een wijndegustatie in de cafetaria. Het
was een heel gezellige namiddag waarbij we genoten van een
lekker glas wijn; wit, rood of rosé

Ingezonden door Stefanie
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In de olea hebben we ons terras lente-klaar
gemaakt op plant een bloemdag.
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Ingezonden door Stefanie
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KNUTSELNAMIDDAG SIERVAASJES
In de Olea hebben we begin maart geknutseld om
siervaasjes te maken voor de lente. Het was een leuke
namiddag

Ingezonden door Stefanie
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Pannenkoekennamiddag in de cafetaria
Op donderdag 10 maart hadden we een leuke pannenkoeken
namiddag in de cafetaria samen met de vrijwilligers Lut, Maria en
Kiana die iedereen bedienden met een lekkere pannenkoek.
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Wij hebben afscheid moeten nemen
van:

SERRON KARL
OOSTERBOS LENA
OVERLEDEN OP 27/02/2022 OVERLEDEN OP 14/03/2022

DIERCKX STAF
OVERLEDEN OP 15/03/2022

RIEGELNEGG IRMGARD
OVERLEDEN OP 16/03/2022

KERKHOF TOKE
OVERLEDEN OP 19/03/2022

MEYERS JACQUELINE
OVERLEDEN OP 22/03/2022
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De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle
richtingen in de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook
overlappen. Zoek ze op en streep ze af.
AANZET, AZUUR, BACIL, CARRE, DAKPAN, ERFLEEN, INDEXEREN,
INLANDER, KARATE, KEUKENRAAM, KORPS, KOUDWATERBAD,
KRIOELEN, LADEN, LEDER, LENGTEAS, LONGKRUID, MARKT, PANGA,
PARKET, PELOTON, PEPER, SALAMI, SAMEN, VEELAL, VISSERSVLOOT,
ZAGEN
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OPLOSSING MAART 2022

De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle
richtingen in de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook
overlappen. Zoek ze op en streep ze af.
AANVOER, AARON, BADEN, CADZAND, DINSDAG, EERBIEDIG, ERVEN, ETSEN,
FOUTMELDING, GESTICULEREN, GEWEI, GROEI, KASTIE, KOLDER, MERRIE,
NADER, NEGERZOEN, RENTE, SAMENSMELTEN, ULAAN, VERKEERD, VLINDER,
WALSEN, WANEN, WENEN, ZANIKEN, ZEEUW
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Uitnodiging familiewandeling
Woensdag 13 april om 14u00
Beste bewoner, beste familielid,
Dit jaar organiseren we elke lente- en zomermaand een
familiewandeling waarbij we een wandeling uitstippelen hier in
de buurt. Na of tijdens de wandeling is er de mogelijkheid om
samen iets te gaan drinken en te genieten van de gezelligheid
samen. Een consumatie is zelf te bekostigen.
De eerste wandeling gaat door op woensdag 13 april en we
vertrekken om 14u00. We verzamelen vanaf 13u30 aan de
cafetaria (of buiten bij warmere temperaturen) . We raden aan
om zeker op tijd in huis aanwezig te zijn.
Bent u met meerdere familieleden aanwezig en lijkt het u iets
om een andere bewoner ook mee te begeleiden op wandeling?
Meld dit dan zeker op het onderstaand strookje. Als vrijwilliger
zou u voor een bewoner die anders niet meekan heel veel
betekenen. Vrienden en kennissen zijn zeker ook welkom!
U kan het inschrijfstrookje achterlaten bij de verpleegposten, wij
hopen jullie graag te verwelkomen en duimen alvast voor mooi
weer!
Inschrijven kan tot maandag 11 april.
Met vriendelijke groeten,
Stefanie en Kathy van het animatieteam
Inschrijfstrook wandeling woensdag 13 april 2022 om 14u00
Bewoner (kamernr en naam):
…........................................................................................
Familielid/leden:
…........................................................................................
Kan iemand extra begeleiden/duwen:
….......................................................................................
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