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Dag 2022, hallo 2023! 
 

2023, een nieuw jaar met nieuwe dromen, 
alles krijgt een nieuwe kleur. 

 

Stap vol vertrouwen in dit nieuwe jaar, 
dat rijk mag zijn aan mooie dagen 

met veel liefde, voorspoed 
en dat het ook veel geluk mag dragen. 

 

Maak elke dag, een tikkeltje bijzonder. 
We wensen je al het beste, het mooiste wat er is. 

 

Op naar een nieuw jaar  
met veel knuffels, gezellige etentjes en mooie momenten. 
De mooiste tijd van het jaar is immers de tijd met elkaar. 

 

  

Voorwoord 
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Herman Van Soom 
Assistentiewoningen 

 

“Mijn naam is Herman Van Soom. Ik ben 76 jaar en woon sinds 18 december 
in flat nummer 20. Na 40 jaar in Zoersel te hebben gewoond, heb ik nu 
gekozen voor de prachtige formule van de assistentiewoningen. Van 
zodra mijn fysieke toestand het toelaat, kijk ik er naar uit om met jullie 
kennis te maken.” 

 
Cecile Bollaerts 
Zilverlinde 

 

“Ik ben Cecile Bollaerts en ben geboren op 26 september 1939. Ik woonde 
vroeger in Schilde. Ik ben inspectrice geweest van een poetsbureau. Na 
een val ben ik op de revalidatie terecht gekomen. Nadien mocht ik terug 
naar huis. Toen ik drie dagen thuis was, ben ik jammer genoeg opnieuw 
gevallen. Ik heb toen wel zelf de ziekenwagen kunnen bellen. Na de 
ziekenhuisopname ben ik terug naar de revalidatie hier gekomen. Dan 
werd me verteld dat naar huis gaan niet meer zou lukken. Ook mijn 
autosleutels moest ik afgeven, dat vond ik wel erg. Zo ben ik terecht 
gekomen op Zilverlinde. Het is natuurlijk wel wennen, weer een nieuwe 
omgeving, maar ik ga nog graag op bezoek bij mijn vriendinnen, zoals 
Lieve van Magnolia. Haar dochter komt me weleens halen voor een 
bezoekje, maar ook Dirk van de vrijwilligers. Dat is heel tof dat dit voor 
me geregeld wordt!” 

 
Lydie Laureyssens 
Zilverlinde 

 

“Ik ben Lydie Laureyssens en ik ben geboren in Antwerpen op 17 mei 1936. 
Ik was poetsvrouw in de gemeenteschool van Wijnegem. Ik ben getrouwd 
in 1958 en woonde toen in Wijnegem. Vroeger fietste ik heel graag. Ik heb 
twee kinderen, een zoon en een dochter, en twee kleinkinderen, ook een 
jongen en een meisje. Ik ben thuis gevallen en ben zo op de revalidatie 
van De Dennen gekomen. Ik had twee gebroken voeten. Momenteel 
verblijf ik op Zilverlinde en begin het stilletjes aan gewoon te worden hier.” 

 
  

Hartelijk welkom 
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Louis Stas 
Magnolia 

 

“Ik ben Louis, geboren in 1929 en ik ben opgegroeid op den boerenbuiten. 
Rond mijn 18 à 19 jaar ben ik er vertrokken om te werken. Uiteindelijk ben 
ik zo in Brussel terecht gekomen en heb ik daar met mijn vrouw een 
slagerij geopend. We hebben heel ons leven hard gewerkt. Aan mijn 
vrouw had ik veel hulp. Samen hebben we 4 kinderen en ondertussen 
ook ettelijke klein- en achterkleinkinderen. Op zondagen kwamen we wel 
graag terug thuis. We gingen dan op den buiten de familie bezoeken.” 

 
 

 
 

Graag willen we hen van harte welkom heten in De Dennen. 
We hopen dat zij zich snel thuis zullen voelen.  
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03/01 Marie Van Looy Magnolia 

07/01 Maaike Massart Assistentiewoningen 

07/01 Maurits Tanghe Zomerlinde 

09/01 Manda Bals Assistentiewoningen 

13/01 Gaston Mintjens Zilverlinde 

13/01 Jeanine Janssens Esdoorn 

14/01 Germaine Van De Merlen Assistentiewoningen 

17/01 Jos Asselberghs Assistentiewoningen 

23/01 Louis Aerden Assistentiewoningen 

23/01 Charles Van Staey Assistentiewoningen 

25/01 Jeanne Engelen Esdoorn 

26/01 Norma Ost Assistentiewoningen 

30/01 Jos Bogaerts Zomerlinde 

  

Jarigen van de maand 
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Met droefheid melden wij het afscheid van...  

 
Eduard Van De Leest 

Geboren te Antwerpen op 7 mei 1928 
en overleden op afdeling Zilverlinde op 3 december 2022. 
Eduard werd 94 jaar. 
 
Hilda Van Put 

Geboren te Antwerpen op 4 april 1933 
en overleden op afdeling Meidoorn op 7 december 2022. 
Hilda werd 89 jaar. 
 
Marcelle Van Rompaey 

Geboren te Antwerpen op 11 maart 1936 
en overleden op afdeling Magnolia op 8 december 2022. 
Marcelle werd 86 jaar. 
 
Alphonsina Roelans 

Geboren te Mortsel op 12 juli 1925 
en overleden op afdeling Zomerlinde op 15 december 2022. 
Alphonsina werd 97 jaar. 
 
Renaud Picqueur 

Geboren te Niel op 11 oktober 1941 
en overleden op afdeling Meidoorn op 16 december 2022. 
Renaud werd 81 jaar. 
 
Martha Schilders 

Geboren te Deurne op 17 maart 1925 
en overleden op afdeling Magnolia op 21 december 2022. 
Martha werd 97 jaar. 
 
Joannes Adriaensen 

Geboren te Schoten op 3 november 1934 
en overleden in AZ Voorkempen op 25 december 2022. 
Joannes werd 88 jaar. 

Afscheid 
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Gerard Leyssens 

Geboren te Brasschaat op 5 juni 1936 
en overleden op afdeling Meidoorn op 28 december 2022. 
Gerard werd 86 jaar. 
 
Augustinus Van Den Plas 

Geboren te Rijkevorsel op 10 december 1939 
en overleden op afdeling Esdoorn op 29 december 2022. 
Augustinus werd 83 jaar. 
 
Jozef Steenacker 

Geboren te Dessel op 3 november 1937 
en overleden in AZ Voorkempen op 29 december 2022. 
Jozef werd 85 jaar. 
 
Gilberta Gheyle 

Geboren te Brugge op 6 april 1925 
en overleden op afdeling Esdoorn op 31 december 2022. 
Gilberta werd 97 jaar. 
 
 

Het afscheid is definitief,  
maar de herinnering is onuitwisbaar. 

 

Wij bieden de familie, vrienden en kennissen langs deze weg  
onze oprechtste gevoelens van deelneming aan.  
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Graag zetten we volgende medewerkers even in de kijker. 
 
35 jaar dienst Anita De Beuckelaer Zilverlinde 
 
 Christine Smolders Esdoorn 
 

 
 
 

 
 
Eucharistievieringen januari 

06/01 Esdoorn op de afdeling om 14.30 u 
13/01 Meidoorn op de afdeling om 14.30 u 
20/01 Magnolia op de afdeling om 14.30 u 
27/01 Zilverlinde, Zomerlinde en assistentiewoningen in de kapel om 14.30 u 
 
 
Samen voor een beter gehoor 

Op maandag 23 januari 2023 om 10 uur komt De Mobiele 
Zorggroep langs in De Dennen voor screening van het 
gehoor. Bewoners die dit wensen, kunnen zich hiervoor 
inschrijven bij de begeleider wonen en leven van de afdeling. 
 

 
 
 
  

Medewerkersnieuws 

Het leven in De Dennen 
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Op de koffie bij de bewoners 

In de voorbije periode kwam bij ‘Op de koffie bij bewoners’ inspraak aan bod.  
 

Vind je dat er voldoende inspraak is?  
Vind je dat er geluisterd wordt naar jouw vraag? 

 
In dit overleg namen veel bewoners deel die in de loop van dit jaar naar de 
assistentiewoningen of het woonzorgcentrum zijn verhuisd. Ze vinden dat ze 
zich al goed hebben aangepast. Enkele bewoners hebben hier al nieuwe 
vriendschappen gesloten, ze beleven samen een fijne tijd. Sommige bewoners 
hadden geen inspraak, ze wilden liever naar huis gaan. De familie heeft dit 
voor hen beslist. Maar het kan gelukkig ook anders.  
 

“Ik heb er zelf bewust voor gekozen om niet meer naar huis te gaan.  
Thuis zit ik maar alleen en hier heb ik anderen om mij heen.  

Ja, ik kan zeggen dat ik hier gelukkig ben.” 
 

“Als de flat een beetje zoals thuis wordt ingericht,  
maakt dit de verhuis gemakkelijker.  
Zo voel je je ook al een beetje thuis.”  

 
De bewoners vinden dat er naar hen geluisterd wordt. Als ze bijv. pijn hebben, 
wordt dit opgevolgd. Of als ze verdriet hebben, wordt er even tijd gemaakt 
om te luisteren. Sommige bewoners vinden dat ze hun vrijheid missen.  
 

• “Voor iedereen kan je niet goed doen. Iedereen moet wat inspraak krijgen.” 

• “Ze proberen ons content te stellen. Ge moet willen, niet tegendraads zijn.” 

• “Ik heb geen klagen, het is hier goed.” 

• “De medewerkers zijn vriendelijk en dat doet veel om je goed te voelen.” 

• “De mensen zorgen hier goed voor mij en dat vind ik het voornaamste.” 

• “Ik kan mijn goesting hier doen. Ik ga ook wekelijks naar mijn familie.” 

• “Ik doe hier niks tegen mijn goesting en dan is dat goed.” 

• “Hetgeen hier gebeurt, is goed voor mij.” 

• “Inspraak gebeurt door te luisteren, luisteren is inpikken op wat nodig is.” 

• “Ik kan rustig op mijn kamer een boek lezen, dat mag en dat vind ik fijn.” 

• “Ik vind dat er met veel rekening wordt gehouden.” 

Het reilen en zeilen in De Dennen 
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Volgende suggesties werden gedaan op de vraag ‘Kan je nog iets nieuw 
ontdekken, wat wil je nog graag doen?’ 

• Dansen! Rolstoeldansen lijkt ook wel leuk. 

• Een quiz mag vaker georganiseerd worden, eens minder een kookactiviteit. 

• Samen lekker gaan eten, eens naar een patisserie gaan.  

• Wandelen, praten: gewoon gezellig samen zijn. 

• Eén keer per maand met andere bewoners een grote wandeling maken. 

• Eens iets zelf kunnen kopen. 

• Naar de cinema of toneel gaan. 

• Het maandelijks ontbijt met de bewoners van de flat blijven organiseren. 

• Uitstap naar Rijmenants, Shopping Center, bij goed weer naar de markt. 

• Eens gaan rolschaatsen? 
 
Welke acties zijn ondernomen? 
Op afdeling Zilverlinde willen meerdere bewoners ook ‘s avonds graag soep. 
Dit kan als er soep van ’s middags over is en deze soep in de persoonlijk 
aangekochte thermos van de bewoner kan warm gehouden worden.  
 
Twee bewoners die graag kaarten, vragen om hiervoor een vaste tafel te 
krijgen. Dit is haalbaar en werd aan de medewerkers voorgelegd.  
 
De bewoners van Esdoorn zouden een huisdier wel fijn vinden, maar de grote 
zorgen hiervoor houdt hen tegen. De begeleider wonen en leven zal als test 
haar hond eens meenemen. Als dit een succes is, wordt dit zeker herhaald.  
 
Persoonlijke getekende kledij gaat soms spijtig genoeg verloren. Dit werd 
met de medewerkers van de wasserij en de afdeling besproken. 
 
Enkele bewoners van Magnolia vinden de warme maaltijd onvoldoende 
gekruid. Dit werd aan de keukenmedewerkers gemeld. Voorstel: er zal peper 
en zout op de tafel worden gezet.  
 
 
Aan de begeleiders wonen en leven werden 
de suggesties voor activiteiten doorgegeven. 
Ze zullen hier rekening mee houden bij de 
opmaak van de activiteitenkalender in 2023. 
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Assistentiewoningen 

De bewoners van de assistentiewoningen konden in december deelnemen aan 
een crea-namiddag ‘kerstboompjes maken’. Met behulp van enkele vrijwilligers 
werden isomoplaten bekleed met blaadjes. Daarna werd er naar eigen keuze 
versiering aangebracht. Het waren allemaal verschillende boompjes, elke 
bewoner gaf er zijn persoonlijke touch aan! Het eindresultaat was geweldig, 
dat kan je zien op de foto’s! 

 

Terugblik 
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Zilverlinde 

De Rode Duivels hebben niet zo goed gepresteerd op het WK, terwijl wij met 
onze bewoners ons uiterste best hebben gedaan om hen aan te moedigen! Dus 
aan ons kan het niet liggen... Jammer dat het zo snel voorbij was, maar we 
hebben er heel wat plezier aan beleefd! Op Zilverlinde werd er gesupporterd 
met alle nodige attributen. Met een hapje en drankje erbij waren het op en top 
gezellige voetbalmomenten! Go-go-go Duivels, volgende keer beter! 
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Zomerlinde 

Op dinsdag 6 december kwam Sinterklaas op bezoek in De Dennen en dus 
ook op onze afdeling. Onze bewoners zijn het afgelopen jaar weer braaf 
geweest en werden verwend met lekkers! We gingen in de namiddag net met 
onze activiteit ‘Lotto’ beginnen toen de Sint en zijn Pieten binnen kwamen 
gewandeld. Het snoep vloog door de lucht en onze mensen waren blij verrast. 
We zongen eerst een paar liedjes om hen welkom te heten. Daarna zette 
Sinterklaas zich tussen de bewoners om de Lotto te beginnen. Onze mensen 
waren onder de indruk dat hij dat deed en ze concentreerden zich nog beter 
dan anders! Na het eerste spel was het tijd dat ze verder gingen naar een 
andere afdeling en zongen we nog een afscheidsliedje voor hen. Tot volgend 
jaar Sint en Pieten! 
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Esdoorn 

Op vrijdag 16 december hadden we ons kerstfeestje met afdeling Esdoorn.  
Er was een massale opkomst van familie en kennissen. We konden niet alleen 
genieten van een heerlijk feestmenu, maar ook van elkaar. 
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Meidoorn 

Op dinsdag 13 december konden de bewoners van afdeling Meidoorn, samen 
met hun familie, genieten van een gezellig kerstfeest. Jozef en Maria 
verwelkomden onze gasten, nadien volgde nog een optreden van Willy 
Sommers, Katastroof en zwarte Lola. Ook Nicole met “een beetje vrede, een 
beetje liefde” was van de partij. Kortom een kerstfeest om nooit te vergeten! 
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Magnolia 

Zoals elke afdeling hebben ook wij deze maand volop rond het thema kerst 
gewerkt. Zo hebben we onze kerstmarkt gehad in De Dennen en natuurlijk 
als kers op de taart ook het kerstfeest met de hele afdeling. Dit jaar mocht 
er weer volop samen gevierd worden, iedere bewoner mocht 2 familieleden 
uitnodigen en we konden weer allen samen aan tafel om te eten. Tijdens ons 
kerstfeest werden de beste foto’s van het hele jaar afgespeeld. Bij deze foto’s 
stonden er ook foto’s van elke bewoner die voor de kerstboom poseerde. Van 
deze foto’s hebben we kerstkaartjes gemaakt voor de familie.  

Bij deze willen we ook jullie graag enkele van onze gekste gezichten laten 
zien om iedereen een zalige kerst en een gelukkig nieuwjaar te wensen! Dat we 
allemaal plezier mogen kennen bij al wat we doen, liefst in goede gezondheid. 
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Kerstmarkt 

Op woensdag 7 december en donderdag 8 december hebben we onze jaarlijkse 
kerstmarkt gehouden in De Dennen. Op de kerstmarkt worden steeds dingen 
verkocht die gemaakt zijn door onze therapeuten, samen met bewoners en 
patiënten van De Dennen. Dit kan gaan van decoratie, knutselwerkjes en 
kaartjes tot koekjes, drank of snoepzakken. Op deze manier hebben we een 
hoop leuke activiteiten gehad, en waren we uitermate productief, want heel 
de kapel stond vol mooie kerstartikelen. 

Dit jaar gebruiken we de opbrengst van onder andere de kerstmarkt voor de 
aankoop van een Wombat, een speciaal ontworpen rolstoel om ook minder 
mobiele mensen de mogelijkheid te geven door onze mooie bossen te 
wandelen.  

Dit jaar hebben we op de kerstmarkt 1.495,00 € verdiend voor dit goede doel! 
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Optredens 

In december hadden we regelmatig een optreden in de cafetaria: ‘Ierse dans’, 
een kerstmusical van de kinderen van het eerste leerjaar van Sint Jan en een 
zangoptreden met live instrumenten door de muziekacademie van Oostmalle. 
Ons podium was soms bijna te klein. Zalig om al die kinderen op een podium 
te zien. We konden genieten van bekende en minder bekende kerstliederen. 
Hun outfit was ook helemaal aangepast, prachtig! Dank je wel aan al deze 
kinderen en hun begeleiders om onze bewoners telkens een gezellige 
namiddag te bezorgen! 
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Lichtjeswandeling 

Op vrijdag 23 december was het domein van De Dennen sfeervol verlicht. 
Bomen vol lichtjes, verlichte voertuigen, koffiekannen waar lichtjes uit 
kwamen, een spandoek in fluo gemaakt door bewoners, … De route zat vol 
verrassingen! Onderweg konden we dan nog genieten van live muziek; de 
mooiste kerstliederen kwamen aan bod en iedereen was vrij om mee te 
zingen. Aan het einde vrolijkte een hippe muziekband de boel helemaal op. 
Ook aan de hongerigen werd gedacht: pannenkoeken, hot dogs en verse 
soep, alles was voorzien. Enkel het weer heb je nooit in de hand en dat was 
die dag wel een beetje minder! Maar het was superfijn om ’s avonds toch veel 
volk te mogen verwelkomen, zeer dapper van alle aanwezigen. We willen 
langs deze weg iedereen bedanken voor de hulp. Zo’n organisatie vraagt veel 
helpende handen en dat hebben we weer mogen ervaren, bedankt! 
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Assistentiewoningen 

zo 01/01 Nieuwjaarsreceptie 
wo 04/01 Kaartgroep 
do 05/01 Uitstap naar Mariapark te Oostmalle 
vr 06/01 Driekoningentaart 
ma 09/01 Worstenbrood en appelbollen 
di 10/01 Winkelbezoek aan supermarkt Colruyt 
wo 11/01 Kaartgroep 
do 12/01 Groepsturnen 
vr 13/01 Mobiele winkel ‘t Bazarke 
wo 18/01 Kaartgroep 
do 19/01 Groepsturnen 
ma 23/01 Audioloog op bezoek 
di 24/01 Winkelbezoek aan supermarkt Colruyt 
wo 25/01 Kaartgroep 
do 26/01 Groepsturnen 
vr 27/01 Eucharistieviering 
ma 30/01 Bezoek leerlingen 4e leerjaar van Sint-Jan Berchmans 
  

Vooruitblik 
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Zilverlinde 

zo 01/01 Nieuwjaarsreceptie 
ma 02/01 Keuzenamiddag 
di 03/01 Bingo met Magda 
wo 04/01 Kookactiviteit 
do 05/01 Uitstap naar Mariapark te Oostmalle 
vr 06/01 Driekoningentaart 
di 10/01 Bingo met Magda 
vr 13/01 Sluit de doos 
ma 16/01 Geheugenspel 
di 17/01 Bingo met Magda 
wo 18/01 Kookactiviteit 
do 19/01 Verjaardagsontbijt 
vr 20/01 Mobiele winkel ‘t Bazarke 
ma 23/01 Audioloog op bezoek 
di 24/01 Bingo met Magda 
wo 25/01 Uitstap naar De Chocolaterie te Westmalle 
vr 27/01 Eucharistieviering  
ma 30/01 Bezoek leerlingen 4e leerjaar van Sint-Jan Berchmans 
di 31/01 Bingo met Magda 
 
Zomerlinde 

zo 01/01 Nieuwjaarsreceptie 
ma 02/01 Groepsturnen 
di 03/01 Sluit de doos 
wo 04/01 Kookactiviteit: broodpudding 
do 05/01 Memory 
vr 06/01 Mobiele winkel ‘t Bazarke 
di 10/01 Lotto 
wo 11/01 Kookactiviteit: quiche 
do 12/01 Sjoelen 
vr 13/01 Quiz 
ma 16/01 Groepsturnen 
wo 18/01 Kookactiviteit: appelstrüdel 
do 19/01 Film 
vr 20/01 Uno 
ma 23/01 Zanggroep / volleybal 
wo 25/01 Kookactiviteit: croques 
do 26/01 Sjoelen 
vr 27/01 Eucharistieviering 
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Esdoorn 

zo 01/01 Nieuwjaarsreceptie 
ma 02/01 Zangkoor / volleybal 
di 03/01 Uitstap naar Mariapark te Oostmalle 
wo 04/01 Kookactiviteit: appel met kaneel 
do 05/01 Groepsturnen 
vr 06/01 Eucharistieviering 
ma 09/01 Kookactiviteit: mini worstenbroodjes en appelbollen 
di 10/01 Mannenmiddag 
wo 11/01 Uno 
do 12/01 Mobiele winkel ‘t Bazarke 
vr 13/01 Uitstap naar tuincentrum Pelckmans 
ma 16/01 Zangkoor / volleybal 
di 17/01 Bakmiddag 
wo 18/01 Verwennamiddag 
do 19/01 Groepsturnen 
ma 23/01 Audioloog op bezoek 
di 24/01 Gezelschapsspelletjes 
wo 25/01 Reminiscentie cinema 
do 26/01 Cinema “De Dennen” 
vr 27/01 Krant lezen met verse koffie 
ma 30/01 Zangkoor / volleybal 
di 31/01 Winterse wandeling met als afsluiting warme chocomelk 
 
Meidoorn 

zo 01/01 Nieuwjaarsreceptie 
ma 02/01 Gelukwensen uitdelen 
di 03/01 Uitstap naar Mariapark te Oostmalle 
vr 06/01 Driekoningentaart 
ma 09/01 Zangkoor / volleybal 
di 10/01 Kookactiviteit: worstenbroodjes 
wo 11/01 Verse soep maken 
vr 13/01 Eucharistieviering 
ma 16/01 Zangkoor / volleybal 
di 17/01 Kookactiviteit: smoutebollen 
wo 18/01 Verse soep maken 
vr 20/01 Verwennamiddag 
ma 23/01 Audioloog op bezoek 
wo 25/01 Verse soep maken 
ma 30/01 Zangkoor / volleybal 
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Magnolia 

zo 01/01 Nieuwjaarsreceptie 
ma 02/01 Zanggroep / volleybal 
di 03/01 Volksspelen 
wo 04/01 Groepsturnen / boccia 
do 05/01 Quiz 
vr 06/01 Kookactiviteit: wafels bakken met Ingrid 
ma 09/01 Zanggroep / volleybal 
di 10/01 Uno 
wo 11/01 Kookactiviteit: frietjes met vidée 
do 12/01 Knutselen 
vr 13/01 Bingo 
ma 16/01 Zanggroep / volleybal 
di 17/01 Volksspelen 
wo 18/01 Kookactiviteit: dessert 
do 19/01 Veel te vertellen 
vr 20/01 Eucharistieviering 
ma 23/01 Zanggroep / volleybal 
di 24/01 Bingo 
wo 25/01 Kookactiviteit: taart 
do 26/01 Verjaardagsontbijt 
vr 27/01 Woordspelen 
ma 30/01 Zanggroep / volleybal 
di 31/01 Knutselen 
 
Opgelet 

Bovenstaande kalender bevat slechts een greep uit het ruime aanbod aan 
activiteiten die op de afdelingen worden georganiseerd. Deze activiteiten 
kunnen ook onderhevig zijn aan wijzigingen! De meest recente kalender kan 
u steeds terugvinden in de gang van uw afdeling. 
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Wat is jouw naam?  

Paula Derkinderen. 
 
Vertel eens wat over jezelf 

Ik ben geboren en getogen in Sint-Lenaarts in 
1941. Hier heb ik altijd langs het kanaal 
gewoond. Verder ben ik vanaf mijn 14 jaar 
gaan werken. Eerst stond ik mee in de winkel, later deed ik vooral de 
facturatie en administratie. Op zaterdag ging ik graag een keertje winkelen, 
een koffietje drinken of een kleinigheidje eten. Verder ben ik graag op de 
hoogte van wat er gebeurt. Ik lees dan ook dagelijks mijn krant en ook wel is 
de roddels in het blad TV Familie. 
 
Hoe lang ben je al in De Dennen? 

Ik ben in De Dennen van 2016. Hier heb ik eerst op revalidatie geweest na een 
val. Daarna ben ik verhuisd naar Zilverlinde. 
 
Wat vind je het leukste in De Dennen? 

De medebewoners zijn fijne, lieve mensen. Ik doe graag eens een babbeltje 
met hen en ga dan ook regelmatig een keertje burten. Ik geniet ook altijd van 
een uitstapje of iets te gaan drinken in de cafetaria. 
 
Wat zou je nog verwezenlijkt willen zien in De Dennen? 

Ik heb hier eigenlijk alles dat ik graag heb. Fijne, warme mensen rondom mij 
en een mooie kamer. Het is hier ook altijd lekker eten. 
 
Wat zijn je hobby’s? 

Vroeger heb ik veel gewerkt en genoot ik ervan een koffietje te gaan drinken. 
Vandaag geniet ik van mijn krant te lezen elke ochtend en onder de mensen 
te zijn. Als we op uitstap gaan ben ik er ook altijd graag bij. 
 
Wat is je lievelingseten en drinken? 

Het liefst eet ik frietjes met stoofvlees, hier kan je me altijd blij mee maken! 
 
  

Bewoner in de kijker 
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Welke muziek hoor je graag? 

Mijn TV staat altijd op Ment TV. Hier zijn heel de dag mooie liedjes op. Ik heb 
graag altijd een muziekje opstaan in mijn kamer. 
 
Wat is je favoriete TV-programma? 

Het feuilleton Familie volg ik ’s avonds op TV. Verder staat er bij mij altijd 
muziek op. 
 
Wat is de mooiste reis die je ooit gemaakt hebt? 

Vroeger ben ik naar Spanje geweest en ook een aantal keer naar Oostenrijk. 
Dit deden we samen met mijn nichtje. De vrouwen gingen dan een lekker 
koffietje drinken, terwijl de mannen een mooie bergwandeling maakten. 
 
Wat vind je goed aan de medewerkers? 

Ze zijn altijd vriendelijk. Ik durf ze wel een keertje te plagen en zij durven dat 

ook wel is een keertje bij mij doen 😉 

 
Heb je een motto, levensspreuk, uitspraak die bij jou past? 

Ik ben altijd content!   
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Wat is jouw naam?  

Jeroen Sysmans. 
 
Vertel eens wat over jezelf. 

Ik ben getrouwd en heb één dochter, Maud. Samen 
wonen we in het gezellige Beerse. Ik heb mijn vrouw 
op het werk leren kennen toen zij nog stage 
logistiek deed op de revalidatie. Dit is mijn derde 
job in de zorg. Voordat ik hier aan de slag ging, heb ik 2 x een half jaar 
vervanging in andere rusthuizen gedaan. Ik heb op school gezeten in HIVset 
in Turnhout. Als ik mezelf zou moeten omschrijven zou ik zeggen: 
humoristisch en behulpzaam. 
 
Op welke afdeling werk je en wat is je functie? 

Ik ben zorgkundige op afdeling Magnolia. 
 
Hoe lang werk je al in De Dennen? 

Ondertussen werk ik al bijna 12 jaar in De Dennen. 
 
Wat vind je het leukste aan werken in De Dennen?  

Het werken in de natuur en het zorgen voor mensen in nood. 
 
Wat zou je graag nog verwezenlijkt zien in De Dennen?  

Een mooie tuin die afgesloten is. 
 
Wat zijn je hobby’s? 

Ik speel korfbal, ga graag naar de cinema en ga natuurlijk af en toe een goei 
pint drinken met mijn maten. 
 
Wat is je lievelingseten en drinken? 

Frieten met biefstuk (heel licht gebakken). 
 
  

Medewerker in de kijker 
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Welke muziek hoor je graag? 

Mijn muziekkeuzes zijn erg uiteenlopend: van Nederlandstalige klassiekers 
tot jaren ’80 muziek en harde rock. 
 
Wat is je favoriete film of TV-programma? 

The Godfather is mijn favoriete film. De Mol vind ik een leuk TV-programma. 
 
Wat is de mooiste reis die je ooit gemaakt hebt? 

Dominicaanse Republiek. 
 
Wat wens je jouw collega’s toe? 

Veel werkvreugde en geluk. 
 
Heb je een motto, levensspreuk, uitspraak die bij jou past? 

Pluk de dag! Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. 
 

 
Elke maand zoekt de directie in samenspraak met de leidinggevende  

vijf kernwoorden die de medewerker in de kijker omschrijven. 
Dit zijn de eigenschappen van Jeroen. 
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Vrijwilligerswerk 



 

 
34 

 
 
Bewoners van De Dennen kunnen terugblikken op een rijke geschiedenis van 
hun patrimonium. Gebeurtenissen uit het verleden worden tot leven gewekt, 
het is een manier om de geesten fris te houden. Sommige bewoners leven 
geïsoleerd en daarom is het een must om de buitenwereld naar hen toe te 
brengen. De kans is groot dat herinneringen van vroeger naar boven komen. 
Door hun verhalen over onze grootouders en ouders kunnen wij ons beter 
inleven in het verleden van ouderen. Wij trachten in te spelen op de 
belangstellingssfeer van onze bewoners en dat wordt geapprecieerd. Tijdens 
dergelijke contacten krijgen hun herinneringen weer betekenis. 
 
Vandaag vertellen we over de voorloper van De Dennen: sanatorium Lizzy 
Marsily. Vervolgens gaan we verder en bespreken we de polyvalente vaklui, 
keuken, wasserij, verpleegkundigen, ergotherapeuten, poetsmedewerkers, 
vrijwilligers en last but not least de bewoners van De Dennen. 
 
In 1913 werd op de terreinen van het huidige woonzorgcentrum De Dennen 
de naamloze vennootschap ‘Sanatorium der provincie Antwerpen’ opgericht. 
Het was één van de eerste instellingen die in België werden gebouwd. 
Antwerpen was toen een industriestad en de zieken werden geweerd en naar 
het platteland gestuurd. 
 

 
  

Geschiedenis 
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Terug in de tijd 

De tuberculosebacterie is zo oud als de mensheid zelf. Archeologen vonden 
aanwijzingen van de ziekte op skeletten en geschriften van duizenden jaar 
geleden. Oorspronkelijk is tuberculose een ziekte die vaak bij koeien voorkwam, 
de zogenaamde parelziekte. Door het drinken van ongepasteuriseerde melk 
raakten veel boerengezinnen besmet. De slechte leefomstandigheden - grote 
gezinnen woonden in kleine en vochtige boerderijen - zorgden voor een 
verminderde weerstand. In de steden was de huisvesting zo mogelijk nog 
slechter en door de grote bevolkingstrek werd tuberculose vanuit het 
platteland de stad binnengebracht. Veel plattelandsarbeiders kwamen via 
allerlei omwegen in kleine, donkere en slecht geventileerde stedelijke 
woningen terecht. Tussen 1700 en 1900 was tuberculose één van de 
belangrijkste doodsoorzaken in Europa. Een derde van de bevolking stierf 
aan de ziekte die ook wel witte plaag of tering werd genoemd. 
 
Voor 1900 stond de geneeskunde in de kinderschoenen en waren klisma’s en 
aderlatingen de voornaamste therapeutische ingrepen. De medische wereld 
had op snel opkomende en besmettelijke ziektes zoals cholera en tuberculose 
geen antwoord. Over tuberculose bestonden ook veel misvattingen. De ziekte 
kwam vaak binnen dezelfde familie voor en daarom dacht men dat de ziekte 
erfelijk was. De notie dat het om een besmettelijke ziekte zou kunnen gaan 
bestond toen nog niet. In het midden van de 20e eeuw had men vastgesteld 
dat tuberculose minder voorkwam op het platteland dan in de steden. 
 
Eerst in 1862 stelde de Franse arts Jean-Antoine Villemin vast dat de ziekte 
besmettelijk was. De ontdekking van de tuberkelbacil in 1882 door Robert 
Koch was een doorbraak, hiermee werd de oorzaak van de ziekte bekend.  
Koch kwam al snel na zijn ontdekking met een extract van dode 
tuberkelbacteriën op de proppen. Het middel bleek echter niet te werken, 
soms werkte het zelfs averechts. Later kreeg het middel toch nog een functie: 
door middel van de Mantouxtest (huidtest) kon met tuberculine worden 
aangetoond of iemand in aanraking was geweest met tuberculose. 
 
Wilhelm Röntgen stond in 1895 aan het hoofd van de natuurkunde faculteit 
van de universiteit van Würzburg in Beieren. Hij deed toen zijn uitvinding 
waardoor hij altijd beroemd zou blijven. Op 8 november van dat jaar 
ontdekte hij het fenomeen röntgenstraling. Het jaar hierop gaf hij voor het 
eerst een lezing over deze zogenaamde X-stralen, die eenvoudig door zacht 
vlees konden dringen, werden opgenomen door de dichtere massa van 
beenderen en zo een fotografisch beeld van deze beenderen lieten ontstaan. 
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Röntgens ontdekking bleek niet enkel bruikbaar voor de medische wetenschap. 
Wetenschappers besloten de stralen nader te onderzoeken en ontdekten zo 
het fenomeen radioactiviteit. Indirect droeg Wilhelm Röntgen dus ook bij 
aan de ontdekking van het atoom en de atoomkernbom. Belangrijk in dit 
verhaal is echter dat door deze uitvinding in de 19e eeuw tuberculose beter 
op te sporen was. 
 
De ontdekking van de tuberkelbacil en het besef dat de ziekte besmettelijk 
was, was gelijktijdig het startsein voor de bestrijding van tuberculose. Overal 
in Europa werden sanatoria geopend waar patiënten met rust, goede 
voeding en gezonde lucht werden verpleegd. Het idee was ontstaan dat dit 
de patiënt goed zou doen. Het geld voor de sanatoria werd meestal 
bijeengebracht door verenigingen met een christelijke overtuiging. Het aantal 
overlijdens aan tuberculose nam doorheen de tweede helft van de 19e eeuw 
af. Dat was in grote mate te danken aan de samenwerking tussen de 
overheid, artsen en particuliere organisaties zoals de Belgische Nationale 
Liga tegen Tuberculose die werd opgericht in 1897. Met preventiecampagnes 
probeerden zij de bevolking te overtuigen van het belang van hygiëne om de 
ziekte te bestrijden. In het Antwerpse verenigden de artsen zich per kanton 
om die bewustwordingscampagnes rond tuberculose te organiseren. 
 
In 1913 werd de naamloze vennootschap ‘Sanatorium der Provincie Antwerpen’ 
opgericht door de bankier-handelaar Albert Kreglinger. De vennootschap 
bouwde een sanatorium te Westmalle dat werd vernoemd naar de 
hoofdsecretaresse van de Antwerpse afdeling van de Nationale Liga voor 
Tuberculosebestrijding. ‘Sanatorium Lizzy Marsily’ opende omwille van de 
Eerste Wereldoorlog de deuren pas in 1920 en was toegespitst op de opvang 
van vrouwen en kinderen. 
 
De relatie tussen Lizzy Marsily en de Duitse Gemeenschap te Antwerpen 

Hoewel het niet de grootste buitenlandse gemeenschap was, was de ‘Duitse 
kolonie’ van Antwerpen rond 1900 beslist de meest zichtbare in het dagelijkse 
leven van Antwerpen. Doordat deze Duitse Antwerpenaren na 1918 bijna 
totaal uit de stad waren verdwenen (begrijpelijk, gezien wat ‘de Duitsers’ de 
voorgaande vier jaren hadden gedaan) is ook de herinnering aan de periode 
dat zij in Antwerpen een gewaardeerde en vanzelfsprekende positie innamen, 
wat in de vergetelheid geraakt. 
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Rond 1900 heette Antwerpen in sommige tijdschriften de ‘Duitse stad’. In 1910 
woonden er in Antwerpen zo’n 20.000 Duitsers. Deze uitgebreide Duitse 
kolonie speelde in de 19e eeuw tot in het begin van de 20e eeuw economisch, 
cultureel en sociaal een belangrijke rol. De architecturale, culturele en 
etymologische sporen zijn nu nog in Antwerpen en de groene gordel rond de 
stad zichtbaar. De Duitse kolonie hield zich ook bezig met liefdadigheid: 
opvang van behoeftigen, verlaten kinderen, bejaarden en werklozen en de 
strijd tegen tuberculose. Deze verenigingen, handelszaken, scholen, kerken 
en goede werken getuigden van een diepgewortelde verankering. 
 
De familie Kreglinger was één van die Duitse families en nam zo bijvoorbeeld 
de kosten voor de restauratie van verscheidene gildehuizen op de Grote 
Markt te Antwerpen voor hun rekening. Het einde van de eerste Wereldoorlog 
betekende zoals eerder gezegd het einde van de Duitse kolonie in Antwerpen. 
Na de oorlog volgde de zuivering. Eerst spontaan, maar dan ook officieel. Alle 
Duitsers en Oostenrijkers moesten het Belgisch grondgebied verlaten, Duitse 
handelshuizen werden gesloten, huizen en bezittingen geplunderd. Dat kwam 
er allemaal met de wet op de denationalisering van Belgen van Duitse 
origine (afname van Belgische nationaliteit, verlies van bezittingen, gevolgd 
door uitwijzing). Wie in het Belgisch of in het geallieerde leger had gediend 
(en hun naaste familie), ontsnapte aan deze automatische denationalisering.  
Een andere uitweg: onweerlegbare bewijzen van trouw aan België voorleggen.  
Gezien het blijvende verzet tegen elke Duitse aanwezigheid in Antwerpen 
kozen de weinigen die bleven ervoor hun Duitse afkomst zoveel mogelijk te 
verbergen. Ze gingen naadloos op in de Antwerpse Franstalige burgerij, zo 
ook de familie Kreglinger. 
 
In 1913 werd de naamloze vennootschap ‘Sanatorium der Provincie Antwerpen’ 
opgericht door voorgenoemde bankier-handelaar Albert Kreglinger. Albert 
Kreglinger was een autoriteit op monetair vlak en was van 1900 tot 1918 
beheerder van het Antwerpse filiaal van de ‘Nationale Bank van België’. De 
stichter koos voor een ontwerp van de Britse architect Macalister - een 
genomineerd architect die omstreeks de eeuwwisseling naam maakte met 
prestigieuze hotels in diverse neostijlen of landhuizen in cottagestijl. Albert 
Kreglinger gaf architect Michel De Braey en zijn zoon Jan vervolgens de 
opdracht om de leiding van het project op zich te nemen. De verschillende 
paviljoenen van het sanatorium werden uitgevoerd in cottagestijl zoals de 
Britse ontwerper van het project had voorzien. 
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Architect De Braey kreeg een locatie toegewezen midden in een bosrijk 
gebied te Westmalle, dat niet willekeurig was gekozen. Tuberculosepatiënten 
leefden wat afgezonderd in de bossen, ver van het dorp. De tuberculose die 
in het sanatorium verzorgd werd, was immers een stigma. Door de propere 
lucht en de rustgevende omgeving te Westmalle creëerde men hier het meest 
gunstige klimaat voor tuberculosepatiënten om te herstellen. Gelijktijdig 
moest de architect de gebouwen zo ontwerpen dat men optimaal kon 
profiteren van het zonlicht. 
 
Architect Michel De Braey 

Architect Michel De Braey had een bloeiende praktijk in het Antwerpse vanaf 
de jaren 1880 tot 1925. Hij startte zijn carrière veelbelovend als winnaar van 
de Godecharleprijs in 1887. Na een stage bij de gebroeders Baeckelmans, 
startte hij zijn eigen praktijk. Het cliënteel van De Braey bestond uit zeer 
bemiddelde personen uit de burgerij en voornamelijk dan nog uit de 
Antwerpse Duitse gemeenschap.  
 

 
 
De Dennen vandaag: enkel de wasserij en de twee villa’s zijn stille relikwieën 
uit de beginperiode. De villa op het huidige domein was vanaf 1920 het huis 
voor de inwonende verpleegkundigen. Deze villa’s zijn dus topstukken van 
architect Michel De Braey en moeten gekoesterd worden. Na het bezoek van 
koningin Elisabeth kregen ze respectievelijk de namen ‘Villa Elisabeth’ en 
‘Villa Albert’. Een ander topstuk is de nog steeds bestaande wasserij met zijn 
origineel vakwerk. Deze wasserij was een schenking van koning Albert en 
koningin Elisabeth in 1921 
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Het leven in een sanatorium 

In sanatoria heerste een streng regime van absolute bedrust, reinheid, 
regelmaat en vooral frisse lucht. Sanatoria waren echter vaak te duur voor 
arme patiënten en familiebezoek was moeilijk. Als ouders in het sanatorium 
lagen was het absoluut niet de bedoeling dat hun kinderen op bezoek 
kwamen. De ramen stonden altijd open en soms lag de sneeuw tot op het 
voeteneind van de bedden. Het enige wat men deed was de patiënt veel laten 
eten, laten rusten en de nodige hygiëneregels in acht nemen. De patiënten 
lagen, ongeacht het seizoen, een deel van de dag in open lighallen om maar 
zoveel mogelijk frisse lucht tot zich te nemen. 
 
Voor patiënten was het verblijf in een sanatorium vaak één van de meest 
ingrijpende gebeurtenissen in hun leven. Kinderen die naar het sanatorium 
moesten, waren langdurig gescheiden van hun ouders. De regels waren 
streng: de dag begon om half zeven met temperatuur opnemen, daarna melk 
drinken en opstaan, om acht uur ontbijten en de godsdienstoefening, dan 
van kwart voor negen tot half elf rusten. Zo waren er meerdere 
rustmomenten per dag. ‘s Avonds om negen uur ging het licht uit. 
 
Voor kinderen was de essentie van het kuren eveneens absolute bedrust en 
dan werden de kleine kinderen in eerste instantie vastgebonden in bed. 
Naderhand werd het beleid iets versoepeld, dan werd je met bed en al, als het 
goed weer was, naar buiten gereden, in de zon. Het idee was dat frisse lucht 
een gunstig effect zou hebben. 
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Niet alleen de patiënten werden streng aangepakt, ook het inwonende 
personeel en verpleegkundigen. De directie beheerde het sanatorium als een 
militaire kazerne. Zo was geneesheer-bestuurder dokter Debbaudt van het 
sanatorium Lizzy Marsily een gepensioneerde, maar streng gedisciplineerde 
militair. Zowel bewoners, personeel als verpleegkundigen verwees men bij 
aankomst op de regels, de orde en de strengheid die in het sanatorium 
heerste. Er werd zowel bij de zieken als bij het personeel streng op toegezien 
op wat er werd gegeten en of er wel voldoende melk werd gedronken. Er werd 
gecontroleerd of het personeel wel aan tafel kwam en als je niet op de 
maaltijd aanwezig was, moest je je verantwoorden. Relaties tussen patiënten 
en verplegend personeel of onderling waren uiteraard uit den boze. 
 
Wat deed het inwonende personeel dan tijdens de vrije tijd - weinig. Het 
personeel zat veel op de kamer, iets te lezen, kousen stoppen, een historisch 
boek doorwerken, met kamergenoten kletsen, uitslapen en koffiedrinken, 
naar de bioscoop op het domein, naar een concert in de feestzaal en gaan 
wandelen. Het sanatorium was bijna een dorp op zich, met een eigen keuken, 
gescheiden paviljoens voor mannen, vrouwen en kinderen, een kapel, 
huisvesting voor het personeel, een toezichterswoning, een bioscoopzaal, 
stookplaats, watertoren, feestzaal, een quarantaineafdeling… een kazerne. 
 

 
 
Door de ontdekking van verschillende antibiotica in 1943 konden patiënten 
doeltreffend behandeld worden en in de jaren zeventig van de vorige eeuw 
beschouwde men de ziekte zo goed als uitgestorven.  
 
Voor meer informatie m.b.t. het sanatorium verwijs ik naar het jubileumboek 
‘100 jaar De Dennen’. 
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Pasta met witlof 

 
Ingrediënten (2 personen)

• 160 gr pasta 

• 400 gr witlof 

• 6 zongedroogde tomaten 

• 1 witte ui 

• 2 tenen knoflook 

• 200 ml room 

• 30 gr walnoten 

• 1 citroen 

• Parmezaanse kaas 

• peper 

• zout 

 

Bereiding 

1. Snijd het witlof doormidden en verwijder de kern. Snijd de rest in reepjes. 

2. Snipper de ui fijn en hak de knoflook. Snijd reepjes van de zongedroogde 

tomaten en hak de walnoten alvast grof. 

3. Kook de pasta volgens de aanwijzingen van de verpakking. 

4. Verhit een beetje olie in een pan. Fruit de gesnipperde ui en voeg de 

knoflook toe als de ui glazig is. 

5. Voeg het witlof eraan toe en roerbak een paar minuten mee. Voeg room 

toe aan de groenten en breng op smaak met peper, zongedroogde 

tomaatjes, zout en citroensap. 

6. Giet de pasta af en meng met de romige witlof saus. Verdeel de walnoten 

over de pasta. Rasp hier een beetje Parmezaanse over. 

  

Recept 
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Sudoku 

In elke rij van links naar rechts moeten alle cijfers van 1 tot 9 staan en elk 
cijfer mag maar één keer voorkomen in elke rij. 
 
In elke kolom van boven naar onder moeten ook alle cijfers van 1 tot 9 staan 
en elk cijfer mag maar één keer voorkomen in elke kolom. 
 
In elk vierkant moeten ook alle cijfers van 1 tot en met 9 staan en elk cijfer 
mag maar één keer voorkomen in elk vierkant. 
 
 

 8  3  1  2  

2        6 

    5     

5   1  6   3 

  9    2   

7   2  8   9 

    3     

6        4 

 2  7  5  3  
© De Puzzelaar 

  

Puzzels 
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Kruiswoordraadsel 

HORIZONTAAL 
1 tillen, 5 zoogdier, 7 taille, 11 familielid, 12 prijs, 13 corrigeren, 15 snijwerktuig, 17 doorschrijfpapier,  
19 beseffen, 21 spraakorgaan, 23 kermen, 25 schijf, 26 klein (voorvoegsel), 28 beteugelen, 30 fraai 
gelegen, 31 fiche, 33 halsboord, 35 inhoudsmaat, 38 vetpuistje, 39 deuntje, 42 mythologische figuur, 
44 ongevuld, 46 kolom, 49 ontkenning, 50 één v.d. Verenigde Staten, 52 ondergrond, 53 printermerk, 
54 periode, 55 heel kort geleden, 56 verwerven 
 
VERTICAAL 
1 paard, 2 Amerikaanse politiedienst, 3 hoogachten, 4 kloosterzuster, 5 krijgsmacht (arch),  
6 christelijk feest, 7 computertype, 8 land van de Arabische Liga, 9 Europese republiek (hist),  
10 afmeting, 14 schoonmaakgerei, 16 koker, 18 oorsprong, 19 kaasstof, 20 lastig, 22 gomhars,  
23 markttent, 24 benul, 25 denken, 27 Amerikaanse inlichtingendienst, 29 vlinder, 32 tapijtje,  
33 beklemd, 34 wetboek, 36 zuurachtig, 37 klaar, 40 tijdelijk geven, 41 eetregel, 43 lach, 45 tv-kabouter, 
47 vakbond, 48 deel van een vaarwater, 50 algemeen secundair onderwijs, 51 Andorra op auto 
 

1   2 3 4  5  6  7 8 9   10 

   11      12        

13  14     15 16   17   18   

      19    20       

21   22  23      24  25    

  26  27      28  29     

   30      31        

32  33      34  35    36  37 

38     39  40  41    42    

    43  44      45     

46   47  48  49    50  51    

   52      53        

54       55    56      

© De Puzzelaar 
 

Breng de letters uit de overeenkomstig genummerde hokjes in het diagram over naar de 
hokjes hieronder. Indien de kruiswoordpuzzel goed werd opgelost, ontstaat er een trefwoord. 
 

34 1 50 22 46 5 37 13 53 
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Woordzoeker 

A F L L A U G U R K E T B M A E A 

A A E B A G A F G A N G U S E I F 

A R N I U G E I L E K I T R A V F 

T C O N T T N N V I N R O H A IJ I 

L P E F O C S D D I A B S A A D C 

A A U T M N A R M A B A X M L N H 

F Z A R O A C U O A S I B E C A E 

S I A M B N L E M B O U R R O C H 

A E R L I A I O O M L A E E H C C 

R E D I E B R A A A U E I P O E A 

A E N I L A P L N Q U IJ D M L N P 

A C R O B A A T A A T R O A K T A 

 
 
In het diagram zijn onderstaande woorden horizontaal, verticaal en 
diagonaal in alle richtingen verborgen. De letters mogen meer dan eens 
gebruikt worden. De overgebleven letters vormen een zin. 
 
 
AARD 
ABRI 
ABRUPT 
ABSOLUUT 
ACCENT 
ACETON 
ACROBAAT 
ACTIEF 
ADELBORST 
ADVENT 

AFFICHE 
AFGANG 
AGENDA 
AHORN 
ALCOHOL 
ALINEA 
ALUMINIUM 
AMBT 
AMBULANT 
AMFORA 

AMPERE 
ANDIJVIE 
ANNONCE 
AORTA 
APACHE 
APRIL 
AQUAREL 
ARBEIDER 
AROMA 
ARTIKEL 

ARTS 
ASFALT 
AUGURK 
AUTOMOBIEL 
AXIOMA 
AZALEA 
AZIE 

 
 
Oplossing:  ............................................................................................   
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Zoekplaat 
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Rebus 

 
 

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

Antwoord 
 

 
 
 
Naam:  ..........................................................  Kamer:  ....................  
 

Dit strookje kan u binnenbrengen bij het onthaal vóór 28/01/2023.  
De winnaar krijgt een mooie prijs...  

Prijsvraag 
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Hieronder vindt u de oplossingen van de puzzels uit de vorige editie. 
 

Sudoku 

 

 
 

 

Kruiswoordraadsel 

Rendier. 

 
Woordzoeker 

De tent sluiten.

 
 

Daar komt de aap uit de mouw. 
 

Een onschuldige hand heeft één winnaar geloot: 
 

Martha De Bie van afdeling Esdoorn. 
 

Van harte proficiat! Een leuk cadeautje komt jouw weg op! 

 
  

Oplossingen 

Winnaar van de prijsvraag 
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Humor 


