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Het begin van het nieuwe jaar is gemaakt, de eerste maand is voorbij gevlogen. 
 

In de voorbije maand werd gedroomd over wat dit nieuwe jaar ons zou 
kunnen brengen. De gesprekken bij ‘op de koffie’ zijn terug gestart en nu met 
de vraag: ‘Wat willen jullie dit jaar verwezenlijkt zien? Wat zijn jullie dromen 
en verwachtingen?’ Door dit uit te spreken, kunnen we zien hoe we dit mogelijks 
samen kunnen bereiken. 
 

De eerste dag van 2023 werd feestelijk ingezet. Op de nieuwjaarsreceptie 
hebben bewoners samen met hun familie kunnen klinken op dit nieuwe jaar. 
Hiermee werd de toon gezet dat we ook dit jaar willen genieten van het 
samen-zijn.  
 

Zoals wordt gezegd: tradities zijn er om in ere te houden… De jaarlijkse 
traditie van verloren maandag was alweer een succes; de worstenbroden en 
smoutebollen hebben gesmaakt! De voorbije maand werden de smaakpapillen 
nog meer verwend: een uitstap naar de Chocolaterie in Malle, een bezoek aan 
de cafetaria, zelfgemaakte frietjes op de afdeling, … Onze bewoners hebben 
er weer van genoten! 
 

In december werd de verharde wandelweg in de dwaaltuin t.h.v. de 
ontmoetingsruimte aangelegd zodat de mannen van onze technische dienst 
de voorbije maand de aanplanting konden starten. Het is nog wel even 
wachten op de omheining, maar het wordt alleszins een pareltje!  
 

Er was weer duidelijk veel te beleven, de foto’s van de activiteiten zijn terug 
te vinden op onze website: www.dedennen.be. 
 

Wat zal ons deze maand brengen…. 
 

In februari staan er weer vele leuke activiteiten op het programma. De 
Tornadodansers komen de maand van het carnaval inzetten. De week nadien 
kunnen bewoners die in een rolstoel zitten en die eens willen ervaren hoe het 
is om in een rolstoel te dansen, mee komen dansen. We zijn benieuwd naar 
dit mooie initiatief. De leerlingen van Maris Stella komen in het kader van 
hun project ‘Breek uit jezelf ’ langs op 13 en 14 februari. We hopen op droog 
weer zodat zij samen met onze bewoners kunnen genieten van een wandeling 
op het mooie domein van de Dennen. Het wordt weer genieten deze maand! 
 

Alvast veel leesplezier met deze nieuwe Dennenklapper!  

Voorwoord 

http://www.dedennen.be/
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Frans Joris 
Meidoorn 

 

“Ik ben Frans en ik heb altijd bij Belgacom gewerkt als arbeider. Ik ben 
35 jaar getrouwd met Elza, ik heb haar leren kennen via familie. Samen 
hebben we 1 zoon. Ik heb lange tijd alleen gewoond, omdat mijn vrouw 
niet meer thuis kon wonen. Het was even wennen om naar De Dennen te 
komen, maar ik miste mijn vrouw zo, en nu kan ik haar elke dag terug 
zien. We wonen samen op afdeling Meidoorn.” 

 
Hortentia Segers 
Meidoorn 

 

“Op papier ben ik Hortentia, maar ze noemen mij al heel mijn leven Paula. 
Ik ben geboren en getogen in Schilde. Thuis deed ik graag het huishouden, 
hobby’s had ik niet zo. Ik ben het niet gewoon om met vele mensen 
samen te wonen, het is nog een aanpassing. Maar ik ben gemakkelijk in 
de omgang, en ik ben een doorzetter. Ik ben anderzijds wel content dat 
ik hier terecht gekomen ben. Ik leer de medebewoners graag kennen, en 
ook het personeel is hier erg vriendelijk.” 

 
Alfons Paulussen 
Zomerlinde 

 

“Mijn naam is Fons en ik ben geboren te Zoersel (Sint-Antonius) als 
jongste in een gezin van 5 kinderen. Ik heb drie zussen en een broer, die 
jammer genoeg reeds overleden is. In 1971 ben ik getrouwd met ons Julia, 
we hebben samen 2 zonen en 4 kleinkinderen. Ik heb altijd als loodgieter 
gewerkt, waarvan 35 jaar bij Louis Oudermans, die ook op deze afdeling 
heeft gelegen. Daarna ben ik op pensioen gegaan. Ik heb altijd graag in 
mijn tuin gewerkt, ik had ook een eigen moestuin. Van de druiven 
maakte ik zelf wij en van de appels wel eens cider. Ik ging ook graag eens 
een toerke fietsen.” 

 
  

Hartelijk welkom 
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Martha Sleeckx 
Zomerlinde 

 

“Ik ben Martha en ben geboren en getogen te Zoersel. Ik heb 6 broers, ik 
ben de middelste. Ik ben getrouwd in juni 1963, dus dit jaar al 60 jaar!  
Mijn man komt nog dagelijks op bezoek, wij hebben samen één zoon en 
één dochter, drie kleinkinderen en één achterkleinkind dat net 1 jaar is 
geworden. Ik ben huisvrouw geweest, maar ging nog wel meehelpen op 
de boerderij van mijn ouders. Ik hou me graag bezig met breien, lezen, 
kleuren.” 

 
Henri Claus 
Zomerlinde 

 

“Ik ben Henri Claus, maar iedereen noemt mij Hennie. Ik ben geboren op 
21 maart 1953 te Genk. Op mijn 18 jaar ben ik begonnen aan een opleiding 
in Brussel voor de rijkswacht. Daarna ben ik met deze job begonnen in 
Antwerpen, maar ik heb ook in Brussel gewerkt. In 1975 ben ik gehuwd 
met Simonne, ze komt bijna dagelijks op bezoek. Samen hebben we twee 
kinderen, één zoon en één dochter, en twee kleinkinderen. Ik had niet 
echt hobby’s omwille van mijn drukke job, maar ik kon er wel van 
genieten om samen met mijn vrouw op vakantie te gaan. Gewoonlijk 
gingen we met de auto op vakantie, voornamelijk in West-Europa, daar 
hebben we veel mooie herinneringen aan.” 

 
Maria Van Tricht 
Zilverlinde 

 

“Ik ben Maria Van Tricht, maar iedereen noemt me Gusje, dat heb ik ook 
het liefst. Vroeger woonde ik in Sint-Katelijne-Waver, daar hadden mijn 
ouders een voedingswinkel waar ik heel graag en hard gewerkt heb. 
Later ben ik verhuisd naar Berchem. Ik ben de oudste uit een gezin van 4, 
maar de 3 andere kinderen zijn overleden. Ik ben in 1952 getrouwd en 
ben heel gelukkig geweest met mijn man. Hij is overleden in 1992, hij is 
net geen 70 jaar geworden. Ik heb gewerkt bij Sarma en daarna bij De 
Gruyter, een Nederlandse firma, dewelke later werd overgenomen door 
De Welvaart. Ik ben ondertussen 94 jaar en verblijf sinds enkele weken 
op afdeling Zilverlinde. Voordien woonde ik nog op een appartement in 
Berchem. Ik ben hier heel tevreden, ook over het personeel: vriendelijkheid 
is alles! Ik doe mee aan alle activiteiten, ik voel me hier thuis!” 
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Joannes Janssen 
Esdoorn 

 

“Hallo, Ik ben Jan Janssen. Ik ben geboren te Borgerhout. Sinds kort woon 
ik op afdeling Esdoorn. Ik ben gehuwd met Paula en samen hebben we 
een dochter. Ze komt nog regelmatig op bezoek.” 

 
Theresia Michiels 
Zilverlinde 

 

“Ik ben Theresa Michiels en ik ben geboren op 26 juli 1931. Vroeger woonde 
ik in Rijkevorsel, later ben ik verhuisd naar Zoersel. Een tijdje geleden 
was ik op een zaterdag gaan eten met vriendinnen en die zondag lag ik 
in het ziekenhuis, ik weet zelf niet hoe ik daar terecht ben gekomen. In 
het ziekenhuis heb ik 4 weken verbleven. Daarna ben ik hier naar de 
revalidatie gekomen gedurende 2 maanden en nu verblijf ik op afdeling 
Zilverlinde. Ik heb 1 dochter, 1 kleinzoon en 2 achterkleinkinderen. 
Vroeger werkte ik in de zorg in het Stuivenbergziekenhuis, dat heb ik 
altijd heel graag gedaan. Op 60-jarige leeftijd ben ik met pensioen 
gegaan. Dan heb ik mijn tijd nog nuttig doorgebracht bij mensen die ’s 
nachts niet alleen konden blijven. Bij één dame ging ik zelfs elke avond 
van de week slapen, behalve op zaterdag. Dan ging ik uit eten met mijn 

vriendinnen 😉” 
 
Maria Vergauwen 
Assistentiewoningen 

 

“Ik ben Maria en woon sinds kort in een assistentiewoning. Ik ben 
afkomstig van Deurne. Ik werkte vroeger als administratief medewerker 
en ben vervroegd met pensioen kunnen gaan. Ik begin mij in mijn flatje 
al thuis te voelen.” 

 
Elisa Lambrechts 
Esdoorn 

 

“Hallo, ik ben Elisa Lambrechts, maar iedereen noemt mij Lisa. Ik ben 
geboren in Antwerpen. Ik ben gehuwd met Roger Bunnens. Hij woont 
samen met mij sinds kort op afdeling Esdoorn. Ik heb een zoon Eddy en 
een schoondochter Nicole. Ze komen nog regelmatig op bezoek.” 
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Roger Bunnens 
Esdoorn 

 

“Hallo, ik ben Roger Bunnens. Ik ben gehuwd met Elisa Lambrechts en sinds 
kort wonen we samen op afdeling Esdoorn. Samen hebben we een zoon 
Eddy en een schoondochter Nicole. Mijn hobby vroeger was schilderen.” 

 
Anna Van Gestel 
Zilverlinde 

 

“Ik ben Anna Van Gestel en ik ben geboren op 7 april 1935. Ik ben de 
oudste uit een gezin van 6 kinderen. Voor ik naar afdeling Zilverlinde 
kwam, verbleef ik hier op de revalidatie. Ik heb 2 dochters en 3 
kleinkinderen die aan de universiteit gestudeerd hebben. Ik ben 
geboren in Ekeren, maar ben later verhuisd naar Vlimmeren. Ik was 
actief bij de Vrouwengilde, bij de gepensioneerden en bij ziekenzorg, ook 
ging ik werken bij oudere mensen. Mijn moeder is 105 jaar geworden!” 

 

 
 

Graag willen we hen van harte welkom heten in De Dennen. 
We hopen dat zij zich snel thuis zullen voelen.  
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03/02 Suzanne Pycke Esdoorn 

08/02 Eulalia Verboven Zilverlinde 

08/02 Magdalena Lambrechts Magnolia 

12/02 Simone Couwenbergh Assistentiewoningen 

13/02 Louis Stas Magnolia 

16/02 Liliane Koekelcoren Zilverlinde 

20/02 Yolande Engelen Meidoorn 

25/02 Renata Claes Zilverlinde 

26/02 Maria Verelst Zilverlinde 

  

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

 
Louisa De Prins 

Geboren te Westmalle op 2 oktober 1929 
en overleden op afdeling Meidoorn op 4 januari 2023. 
Louisa werd 93 jaar. 
 
Clementina Spaepen 

Geboren te Turnhout op 24 februari 1928 
en overleden op afdeling Esdoorn op 6 januari 2023. 
Clementina werd 94 jaar. 
 
Maria Jakobs 

Geboren te Schinnen (Nederland) op 16 februari 1923 
en overleden op afdeling Meidoorn op 10 januari 2023. 
Maria werd 99 jaar. 
 
Ludovica Van Hemelrijck 

Geboren te Blaasveld op 5 september 1924 
en overleden op afdeling Esdoorn op 13 januari 2023. 
Ludovica werd 98 jaar. 
 
Paul Goevaerts 

Geboren te Wilrijk op 23 juni 1947 
en overleden op afdeling Esdoorn op 22 januari 2023. 
Paul werd 75 jaar. 
 
Lucienne Pauwels 

Geboren te Burcht op 11 oktober 1933 
en overleden op afdeling Esdoorn op 24 januari 2023. 
Lucienne werd 89 jaar. 
 
  

Afscheid 
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Willy Delcourt 

Geboren te Eeklo op 12 juni 1935 
en overleden op afdeling Zilverlinde op 27 januari 2023. 
Willy werd 87 jaar. 
 
Maria Wuyts 

Geboren te Westmalle op 8 juni 1927 
en overleden op afdeling Esdoorn op 31 januari 2023. 
Maria werd 95 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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Nieuwjaarsreceptie 

Op 1 januari zat de cafetaria gezellig vol. De bewoners en hun familie waren 
welkom op de Nieuwjaarsreceptie. Met een glaasje bubbels en feestelijke 
hapjes was het helemaal compleet. Wij hebben het nieuwe jaar goed ingezet! 

 

  

Het leven in De Dennen 



 

 
14 

Bezoek van het vierde leerjaar van Sint-Jan 

Op maandag 30 januari kregen we bezoek van het 4e leerjaar van Sint-Jan 
uit Westmalle. Ze waren wel met 65 leerlingen! Met enkele leerkrachten en 
extra begeleiders zijn ze met de fiets naar hier gereden, dat was al spannend 
voor hen! Toen ze hier toe kwamen, werden ze verdeeld over de verschillende 
afdelingen. Bij afdeling Meidoorn werd er aan de hand van prenten verteld 
over dieren. Eén van de bewoners is vroeger zelf leerkracht geweest, zij wist 
deze kinderen zeker te boeien. Bij Magnolia kwamen voorwerpen van vroeger 
aan bod zoals een telefoon met een draaischijf, ook eens interessant voor 
kinderen van 10 jaar die enkel een GSM kennen. De bewoners van Esdoorn en 
Zomerlinde konden samen met de kinderen turnen, zelfs de parachute werd 
tevoorschijn getoverd, ambiance! En de bewoners van de assistentiewoningen 
en Zilverlinde deden activiteiten in de cafetaria: gezelschapsspelletjes, 
volleybal, … We mogen van een zeer geslaagde namiddag spreken, zowel 
voor jong als oud! Toen de kinderen terug naar school vertrokken, riepen ze 
wanneer ze nog eens mochten komen… Dat zegt genoeg, hè! 
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Mannennamiddag 

We hebben na lange tijd nog eens een mannennamiddag gehouden. Alle 
mannen van onze afdelingen waren uitgenodigd om samen een pintje te 
komen drinken en een klein hapje te eten. Samen nog eens een babbeltje 
doen en meer hadden ze niet nodig om een gezellige namiddag te hebben. 
De mannen hebben hier alvast volop van genoten en willen dit graag 
binnenkort nog eens over doen! 
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Eucharistievieringen februari 2023 

03/02 Esdoorn op de afdeling om 14.30 u 

10/02 Meidoorn op de afdeling om 14.30 u 

17/02 Magnolia op de afdeling om 14.30 u 

22/02  Aswoensdag, viering in de kapel voor alle bewoners om 14.30 uur 
 

 
 

 

 
 
Graag zetten we volgende medewerkers even in de kijker. 
 
10 jaar dienst Sanne Bruers Revalidatie 
 
35 jaar dienst Chris Thys Technische dienst 
 

 
 
 
  

Medewerkersnieuws 
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Prijsindexatie 

Vanaf februari 2023 worden de dagprijzen van de assistentiewoningen en 
het woonzorgcentrum geïndexeerd. De laatste indexering dateerde van 
augustus 2022. Wegens de huidige uitzonderlijke omstandigheden zien wij 
ons genoodzaakt om opnieuw een indexatie van de tarieven door te voeren.  
 
Hieronder een overzicht van de nieuwe dagprijzen van het woonzorgcentrum. 
 

Rusthuis, éénpersoonskamer 71,50 euro 

Rust- en verzorgingstehuis, éénpersoonskamer 73,07 euro 

 
Hieronder een overzicht van de nieuwe dagprijzen van de assistentiewoningen 
 

Flat 11 - 14 - 15 36,39 euro 

Flat 3 - 6 - 7 37,94 euro 

Flat 8 - 9 41,23 euro 

Flat 12 - 13 41,66 euro 

Flat 2 48,15 euro 

Flat 1 48,56 euro 

Flat 4 - 5 - 10 48,97 euro 

Flat 16 - 17 - 19 - 20 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 38 - 39 - 40 - 41 58,19 euro 

Flat 18 60,60 euro 

Flat 21 - 22 - 24 - 25 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 42 - 43 - 44 - 45 49,62 euro 

Flat 23 51,72 euro 

 
Voor de assistentiewoningen werden ook de maaltijden e.d. geïndexeerd. 
Hieronder een overzicht van de huidige prijzen. 
 

Middagmaal 7,45 euro 

Avondmaal 3,54 euro 

Jetons 3,19 euro 

Oproepsysteem 15,46 euro 

 

Het reilen en zeilen in De Dennen 
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Dwaaltuin 

In december werd de verharde wandelweg in de dwaaltuin ter hoogte van de 
ontmoetingsruimte aangelegd zodat de mannen van onze technische dienst 
de voorbije maand de aanplanting konden starten. 
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Assistentiewoningen 

Verloren maandag hebben we niet zomaar voorbij laten gaan. Op 9 januari 
konden we smullen van heerlijke worstenbroden en appelbollen. Gezellig 
samen eten in de foyer met een kopje koffie en een leuke babbel onder 
elkaar, meer moet dat niet zijn! 

 

Terugblik 
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Zilverlinde 

Op woensdag 25 januari trokken enkele bewoners van afdeling Zilverlinde 
naar ‘De Chocolaterie’ in Westmalle. We genoten van een lekkere wafel of 
pannenkoek, wat een verwennerij! Verder namen we ook een kijkje in het 
chocoladeatelier. Vanachter het raam konden we hier al paaschocolade 
gemaakt zien worden. Op het einde zijn we nog even langs het winkeltje 
gepasseerd om wat lekkers te kopen. Het was een gezellige namiddag! Dit 
doen we in februari nog een keertje over met enkele andere bewoners ;-)  
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Zomerlinde 

Afgelopen maand hebben we onze middagmalen hervat. Op 3 dinsdagen 
maken we dan, met telkens een groepje van 6 bewoners, verse soep voor de 
ganse afdeling. Daarna bereiden we het middagmaal, deze maand spaghetti. 
De bewoners snijden de ui, paprika, champignons en courgette fijn, deze 
worden gestoofd en daarna voegen we de spaghettisaus toe. De pasta wordt 
gekookt en het vlees gebakken. We doen gezamenlijk de afwas en afdroog 
waarna we de tafel dekken. Er wordt al een wijntje, cola of water gedronken 
omdat de soep nog te warm is. Als deze op is dan is het tijd om de spaghetti 
te serveren: een bord pasta, een goeie lepel saus en voor wie wil nog gemalen 
kaas. Er wordt gesmuld! Degenen die willen, kunnen nog bijvragen. Als 
afsluiter is er nog een dessert voor wie nog kan, want er is al goed gegeten! 
Het was een gezellig samenzijn: zien eten, doet eten! 
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Esdoorn 

We zijn ondertussen alweer januari 2023, wat wil zeggen dat we het oude jaar 
pas hebben afgesloten. Op donderdag 5 januari hebben we het nieuwe jaar 
alvast kunnen vieren met een gezellige nieuwjaarsreceptie. We hebben met 
al de bewoners een glaasje kunnen drinken en een hapje kunnen eten. 
Hiervan hebben we heel hard genoten.  
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Meidoorn 
 

Op café gaan 
 

De eerste cafés ontstonden in de 17e 
eeuw als koffiehuizen. Het woord café is 
dan ook het Franse woord voor koffie. 
Geleidelijk aan gingen ook kroegen 
waar men vooral bier dronk zich café 
noemen en ontstond een grote variëteit 
aan cafés. De bekendste soorten cafés zijn het bruine café, het grand café, 
het eetcafé en de cocktailbar. Café wordt ook wel kroeg of bar genoemd.  
 
Cafés vervullen een belangrijke sociale functie als plaats waar stamgasten 
elkaar ontmoeten aan de bar of aan de stamtafel, of waar men regelmatig 
langsgaat op een avondje uit. 
 
De bewoners van Meidoorn zijn het er mee eens; er zijn steeds minder cafés 
in België, zonde. “Het was vroeger zo gezellig om na de hoogmis op café te 
gaan. Tijdens de week zagen we elkaar niet. Er werden dan gebeurtenissen 
van het dorp besproken. Wij wisten dan meteen wat de ronde deed in het 
dorp. Nu zijn er zoveel evenementen dat er een dikke geldbeugel nodig is. 
Vroeger kostte een pintje 5 frank. En nu is het misschien wel 10 x zoveel.” 
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Magnolia 

We konden ook deze maand nog eens op uitstap gaan. Ondanks het koudere 
winterweer, hebben we wel een leuk plaatsje gevonden om te vertoeven. Een 
bewoner van ons haalde laatst aan dat hij nog eens graag naar Loenhout 
wou om in het Boerenijsje iets te gaan eten. Naast ijs, kan je er ook wafels en 
pannenkoeken krijgen. Ideaal dus als binnenactiviteit. Met enkele bewoners 
zijn we met ons busje naar daar gereden en hebben we er kunnen genieten 
van hun ambachtelijke bereidingen. Aangezien er nog bewoners willen gaan, 
maar we niet met z’n allen in de minibus kunnen, gaan we volgende maand 
nog eens terug! 
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Assistentiewoningen 

wo 01/02 Optreden van de Tornadodansers 
do 02/02 Pannenkoeken in de foyer 
vr 03/02 Mobiele winkel ‘t Bazarke 
di 07/02 Ontbijt in de foyer 
wo 08/02 Kaartgroepje 
do 09/02 Rolstoeldansen 
di 14/02 Wandeling met leerlingen van Maris Stella (bij droog weer) 
wo 15/02 Kaartgroepje 
do 16/02 Groepsturnen 
ma 20/02 Bewonersraad 
di 21/02 Winkelbezoek aan supermarkt Colruyt 
wo 22/02 Viering Aswoensdag 
ma 27/02 Op de koffie 
  

Vooruitblik 



 

 
26 

Zilverlinde 

wo 01/02 Optreden van de Tornadodansers 
do 02/02 Bewonersvergadering 
vr 03/02 Mobiele winkel ‘t Bazarke 
ma 06/02 Kaartspelen 
di 07/02 Bingo met Magda 
wo 08/02 Uitstap naar De Chocolaterie 
do 09/02 Rolstoeldansen 
ma 13/02 Geheugenspel 
di 14/02 Bingo met Magda 
wo 15/02 Kookactiviteit 
do 16/02 Verjaardagsontbijt 
vr 17/02 Carnavalsfeest 
ma 20/02 Boccia 
di 21/02 Bingo met Magda 
wo 22/02 Viering Aswoensdag 
do 23/02 Groepsturnen 
di 28/02 Bingo met Magda 
 
Zomerlinde 

wo 01/02 Optreden van de Tornadodansers 
do 02/02 Sluit de doos 
vr 03/02 Mobiele winkel ‘t Bazarke 
ma 06/02 Volleybal 
di 07/02 Winkelbezoek aan supermarkt Colruyt 
wo 08/02 Kookactiviteit: pizza 
do 09/02 Rolstoeldansen 
vr 10/02 Lotto 
ma 13/02 Groepsturnen 
di 14/02 Pannenkoekenbak 
wo 15/02 Sjoelen 
vr 17/02 Quiz 
ma 20/02 Volleybal 
di 21/02 Sluit de doos 
wo 22/02 Viering Aswoensdag 
do 23/02 Lotto 
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Esdoorn 

wo 01/02 Optreden van de Tornadodansers 
do 02/02 Turnen 
vr 03/02 Eucharistieviering 
ma 06/02 Volleybal of zangkoor 
wo 08/02 Klankmeditatie 
do 09/02 Turnen 
ma 13/02 Volleybal of zangkoor 
di 14/02 Winkelbezoek aan supermarkt Colruyt 
wo 15/02 Sjoelen 
do 16/02 Pannenkoekenfestijn 
vr 17/02 Carnavalsfeest 
ma 20/02 Volleybal of zangkoor 
di 21/02 Kookactiviteit: appelstrüdel 
wo 22/02 Viering Aswoensdag 
do 23/02 Cinema De Dennen 
vr 24/02 Wandeling 
ma 27/02 Volleybal of zangkoor 
di 28/02  
 
Meidoorn 

wo 01/02 Optreden van de Tornadodansers 
di 07/02 Winterwonderlandwandeling rond De Dennen 
wo 08/02 Klankschaalrelaxatie 
vr 10/02 Eucharistieviering 
ma 13/02 Zwemmen in Het GielsBos 
di 14/02 Valentijnsetentje voor koppels 
wo 15/02 Pannenkoekenfestijn 
wo 22/02 Viering Aswoensdag 
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Magnolia 

wo 01/02 Optreden van de Tornadodansers 
do 02/02 Mobiele winkel ‘t Bazarke 
vr 03/02 Kookactiviteit: slaatje 
ma 06/02 Zanggroep of volleybal 
di 07/02 Turnen en spel 
wo 08/02 Quiz met alle afdelingen 
do 09/02 Woordspelen en krant 
vr 10/02 Volksspelen 
ma 13/02 Zwemmen 
di 14/02 Pannenkoekenbak 
wo 15/02 Turnen en spel 
do 16/02 Verjaardagsontbijt 
vr 17/02 Eucharistieviering 
ma 20/02 Zanggroep of volleybal 
di 21/02 Kookactiviteit: appelstrüdel met ijs 
wo 22/02 Viering Aswoensdag 
vr 24/02 Uno 
ma 27/02 Zanggroep of volleybal 
di 28/02 Kookactiviteit: spaghetti 
 
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?  

Mijn officiële naam is Marie Louise Godelieve 
Van Looy, maar kortweg is het gewoon Lieve. 
 
Vertel eens wat over jezelf 

Ik ben geboren en getogen in Borsbeek. We waren 
vroeger met 4 kinderen thuis, twee jongens en 
twee meisjes. We komen verder van twee 
fantastische ouders. Mijn vader was een 
zelfstandige steenkapper. Mijn broers zijn later 
ook verder gegaan in het bedrijf van mijn vader. 
Spijtig genoeg heb ik al afscheid moeten nemen mijn broers en zus. Met mijn 
oudste broer, die wel 12 jaar ouder was, had ik een hele goede band. Hem mis 
ik hard. Het was een toffe en knappe man.  
 
Ikzelf ben altijd bankbediende geweest. Vanaf mijn 16 jaar ben ik in de bank 
gaan werken en al snel heb ik er carrière kunnen maken. Ik deed mijn werk 
graag en kreeg ook regelmatig complimenten omdat ik mijn werk goed deed. 
Mijn job was afwisselend, van beleggingen tot loketbediende en verkoop.  
 
Naast mijn werk had ik ook een man en twee leuke dochters. Ondertussen 
zijn er ook al enkele kleinkinderen. Mijn man is altijd een goede fotograaf 
geweest. Mijn jongste dochter had de fotografiemicrobe ook te pakken en is 
nu ook fotograaf. 
 
Verder kan ik zeggen dat ik wel 4 talen spreek. Deze heb ik geleerd via de 
avondschool en door op vakantie te gaan. 
 
Hoe lang ben je al in De Dennen? 

Ik ben eerst terecht gekomen op de revalidatie en sinds oktober 2022 woon 
ik op afdeling Magnolia. 
 
Wat vind je het leukste in De Dennen? 

De rust die je hier kan vinden. Het is een prachtige, rustige omgeving. Verder 
is het hier goede verzorging en lekker eten. Meer hebben we niet echt nodig. 
 

Bewoner in de kijker 
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Wat zou je nog verwezenlijkt willen zien in De Dennen? 

Een eigen zwembad. 
 
Wat zijn je hobby’s? 

Lezen! Dit doe ik zeer graag. 
 
Een andere grote hobby was reizen. Het liefst van al ging ik met ons gezin 
naar Griekenland. We zijn bijna overal geweest, op wel bijna alle eilanden 
van Griekenland. Mijn echtgenoot was hier ook een groot liefhebber van. De 
mooiste plaats in Griekenland vind ik wel de Cycladen. 
 
Wat is je lievelingseten en drinken? 

Een goed glaasje wijn, liefst rode wijn maar de andere wijnen lust ik ook wel.  
Verder eet ik heel graag vis, maar een goed stukje vlees zoals een filet pure 
met bearnaisesaus gaat er ook wel in. Snoepen doe ik minder graag. 
 
Welke muziek hoor je graag? 

Licht klassieke muziek. Ik heb wel een voorliefde voor pianomuziek. 
 
Wat is je favoriete TV-programma? 

Het nieuws. Ik blijf graag van alles op de hoogte. 
 
Wat is je favoriete film? 

Dit is een moeilijke vraag…. Komische films vind ik wel de leukste. 
 
Wat is de mooiste reis die je ooit gemaakt hebt? 

Naar de Griekse eilanden uiteraard, vooral dan de Cycladen. 
 
Wat vind je goed aan de medewerkers? 

Vriendelijkheid, dat vind ik het belangrijkste. Verder ook de zorgzaamheid. 
 
Heb je een motto, levensspreuk, uitspraak die bij jou past? 

Dit is ook een moeilijke vraag, maar ik vind mezelf wel een doorzetter dus…  
“De aanhouder wint.”  
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Wat is jouw naam?  

Sofie Van Sande. 
 
Vertel eens wat over jezelf. 

Ik ben Sofie en ik ben 30 jaar oud. Ik hou van lachen 
en babbelen en ben een echte levensgenieter. Ik ben 
5 jaar getrouwd met mijn man. Wij hebben 2 Britse 
korthaar poezen, Nell en Lizzy genaamd. Ik hou 
enorm van dieren en onze poezen zijn voor ons onze 
kindjes. Wij willen zelf bewust geen kinderen. Wij 
hebben ons eigen huis en wonen in Rijkevorsel. Ik volgde mijn opleiding 
zorgkundige bij Horito Volwassenonderwijs, intussen van naam veranderd 
en nu EduKempen.  Voordat ik hier in dienst kwam, werkte ik in Pniel. 
 
Op welke afdeling werk je en wat is je functie? 

Ik werk op afdeling Meidoorn als zorgkundige. 
 
Hoe lang werk je al in De Dennen? 

Ik werkte eind december precies 1 jaar in De Dennen op afdeling Meidoorn. 
 
Wat vind je het leukste aan werken in De Dennen?  

Het is een plaats waar goede en warme zorg kan gegeven worden, waar 
plezier kan gemaakt worden met bewoners en collega’s. Ze doen hier vele 
leuke dingen voor de mensen, onder andere leuke animatie. Het eten is hier 
ook echt top. Ook naar ons team toe vind ik dat we een warm team hebben. 
 
Wat zijn je hobby’s? 

Ik ga elke week sporten. Ik ben heel graag bezig met fotografie en heb hier 
ook een opleiding voor gevolgd. Ook ben ik graag bezig met mooie decoratie 
in ons huis, ik heb graag allemaal perfect. En ik ga heel graag koffiekletsen 
met vriendinnen. En regelmatig gaan shoppen doe ik ook wel graag. 
 
  

Medewerker in de kijker 
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Wat is je lievelingseten en drinken? 

Ik lust zo goed als alles. Ik vind zowel allerlei pasta’s lekker als frietjes. Een 
goeie zelfgemaakte pizza vind ik ook lekker. De Italiaanse keuken vind ik echt 
super lekker! Qua drinken ik ben gek op latte macchiato en af en toe thee 
drink ik ook graag. En een Martini Bellini is ook niet slecht. 
 
Welke muziek hoor je graag? 

Ik hoor graag Nederlandstalige muziek. Mijn favoriete zanger is Metejoor. 
Ook Marco Borsato is een favoriete zanger van mij. 
 
Wat is je favoriete film of TV-programma? 

Ik ben niet zo een TV en film mens. Maar ik volg op TV wel Familie en Lisa. 
 
Wat is de mooiste reis die je ooit gemaakt hebt? 

Onze laatste reis was naar Tenerife. Ik ben ook al paar keer in Spanje geweest, 
waar ik ook graag naartoe ga. Vroeger ben ik ook een paar keer in Italië 
geweest en daar vind ik het ook echt prachtig! 
 
Wat wens je jouw collega’s toe? 

Ik wens mijn collega’s nog heel veel jaren leuke samenwerking in De Dennen. 
 
Heb je een motto, levensspreuk, uitspraak die bij jou past? 

Ik sta positief in het leven. Geniet van het leven en van elke dag! En een lach 
voor elke dag. 

 
Elke maand zoekt de directie in samenspraak met de leidinggevende  

vijf kernwoorden die de medewerker in de kijker omschrijven. 
Dit zijn de eigenschappen van Sofie. 
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Vrijwilligerswerk 
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Eventjes voorstellen:  
Albert Belloy en Gusje Blommé. 

 
Onze twee ervaren chef-patissiers! 

 
 
 
Mensen met unieke skills in de patisserie zijn altijd heel gewild geweest in de 
bakkerswereld. De geur van vers brood en patisserie laat niemand onberoerd. 
Twee van deze uitmuntende chef patissiers resideren in De Dennen: Gusje en 
Albert. Je kan nog steeds met al je vragen over de delicate kunst van het 
bakken bij Albert en Gusje terecht, de twee grote chef-patissiers van De Dennen. 
 
Albert en Gusje hebben beiden hun job als patissier tot hun laatste werkdag 
met veel passie gedaan. In de herfst van hun leven kijken ze met voldoening 
terug op hun carrière. Ieder op zijn eigen manier nemen ze vandaag de dag 
de tijd om te genieten van de bossen rondom De Dennen, maar taartjes 
bakken is een afgesloten hoofdstuk. Wij hebben daarom het initiatief 
genomen om een interview van hen af te nemen. We laten de banketbakkers 
hun patissierverleden vertellen aan de geïnteresseerde lezer. 
 
Albert Belloy 

 
Al sinds zijn 14e wist Albert dat zijn roeping bij 
de patisserie lag. Albert zette zijn eerste stappen 
in de bakkerswereld in 1943, midden in de 
oorlogsperiode. Werkend als jongen in opleiding 
begon hij in een confiserie, daar toverde hij toen 
al een lach op heel wat gezichten. Jong en oud, 
groot en klein: allemaal genoten ze van zijn 
snoepjes. Hij maakte van elk snoepje een uniek 
product. Dit alles was niet vanzelfsprekend. Het 
was oorlog en er was een tekort aan grondstoffen. 
Met veel creativiteit wisten deze vakmannen 
toch nog lekkere dingen te fabriceren. 
                       

Op bezoek bij onze chef-patissiers 
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Albert is vervolgens beginnen werken bij patisserie Peeters Bakkers in de 
Provinciestraat te Antwerpen. Zoals we Albert allemaal kennen, is hij altijd 
keurig, net en moet altijd alles netjes proper en opgeruimd aan de kant 
staan. Zo bleef hij ook altijd nawerken om de boel op te kuisen. 
 
Albert wilde meer te weten komen over bakken in het algemeen en is in 
Borgerhout in een peperkoekenfabriek beginnen werken. Dit werk stond hem 
echter tegen en niettegenstaande hem een promotie werd beloofd is hij daar 
na zes maanden gestopt met werken. En zo begon Albert terug te werken in 
de Provinciestraat bij patisserie Peeters Bakkers. 
 
Op een bepaald ogenblik besloot Albert om naar een vergadering te gaan 
van de Bond van Patissiers in Antwerpen. Daar ontmoette Albert de voorzitter 
die hem adviseerde om te beginnen werken in patisserie De Gitschotel. 
Samen met zijn collega besloot Albert om op de dag van de arbeid niet te 
werken, maar mee op te trekken in de 1 mei stoet van de socialisten. De 
volgende dag werden ze, ten gevolge hun afwezigheid, direct ontslagen. 
 
Dan is er een tussenstap naar patisserie Oscar in de Vosstraat om vervolgens 
te beginnen in de Pelikaanstraat. Hier leerde hij meneer Houben kennen die 
hem adviseerde om in Boom bij patisserie Bogaerts aan de slag te gaan. 
 
Hier begint een nieuw leven voor de 21-jarige Albert. Er werkten verschillende 
aantrekkelijke winkelmeisjes, maar het was vooral de 15-jarige Mariette die 
Albert zijn aandacht trok. De romance begon dan ook met onder de tafel heel 
onschuldig de knieën tegen mekaar te wrijven. Trouwen zat er echter niet in 
omdat de stiefvader van Mariette tegen een huwelijk gekant was. Alles is 
tenslotte toch nog goed gekomen en op zijn 26e kon Albert Mariette zijn 
echtgenote noemen, het begin van een prachtige romance. 
 
Tot zijn 31e heeft Albert bij patisserie Bogaerts in Boom gewerkt. Het gebak 
van Albert weerspiegelde de patissier zelf: traditioneel, vriendelijk en zonder 
te veel poespas. Maar vergis je niet, want stopte je zo'n vrolijk werkje in je 
mond, dan merkte de klant dat het allesbehalve doorsnee was. 
 
Het ongeluk sloeg toe toen Mariettes moeder haar been brak. Mariette stopte 
met werken bij bakkerij Bogaert en bleef thuis om voor moeder te zorgen. 
Albert besloot om ook andere horizonten op te zoeken en hij solliciteerde bij 
bakkerij De Greef. Met een misverstand over het uitbetalen van het loon liep 
er iets fundamenteel mis en - ondanks hij zou worden gepromoveerd tot 
meestergast - stopte Albert hier na 14 dagen met werken.  
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Albert vond een nieuwe job bij bakkerij Strobbe te Deurne. Albert begon om 
4 uur ‘s morgens te werken met als gevolg dat hij vroeg op stap was met zijn 
koffertje vol bakkersmateriaal. Vier agenten dachten op een dag dat Albert 
een inbreker was. Na een grondige fouillering mocht hij als onschuldige zijn 
weg vervolgen. Albert heeft bij bakkerij Strobbe drie gelukkige jaren gekend. 
 
In die periode had Albert een handelsreiziger leren kennen, meneer De Cock. 
Die vertelde dat er in Hoboken een handelspand te huur stond. Albert en 
Mariette besloten om een eigen zaak op te starten en opende hun eerste 
patisseriezaak te Hoboken met de ronkende naam Patisserie Albert. 
 
Albert en Mariette hielden de winkel open van 7 u ’s morgens tot 20 u ‘s avonds. 
Beiden speelden ze het klaar om hun winkel te runnen met een opgroeiende 
zoon. De eerdergenoemde mijnheer De Cock sprong maandelijks de winkel 
binnen met de laatste nieuwtjes. Zo wist hij dat er in de Vosstraat te Deurne 
een bakkerij te koop kwam waar Albert voor het eerst zou kunnen beginnen 
werken met drie gasten! Na drie jaar stopte Patisserie Albert te Hoboken en 
startte Albert en Mariette een tweede Patisserie Albert te Deurne. 
 
Patisserie Albert te Deurne was al snel een gevestigde waarde in Deurne en 
ver daarbuiten. Mariette hield de winkel open en Albert en zijn gasten lieten 
zich gaan in de bakkerij. Albert pendelde tussen de patisserie en de bakkerij 
om de kwaliteit van zijn zaak hoog te houden. 
 
Het was te mooi om waar te zijn... Zijn meestergast kreeg epilepsieaanvallen, 
de tweede gast kreeg zijn oproepingsbevel en zijn leerjongen kreeg een 
ongeval en stierf. Albert vond een patissier die bij hem wilde werken en een 
gepensioneerde vriend die af en toe een handje kwam toesteken. Dit hield in 
dat Albert moest instaan voor het brood en het taartbakken moest overlaten 
aan de patissier. Albert klopte overuren, draaide dubbele shiften en raakte 
overwerkt. Ondertussen hadden Mariette en Albert de bakkerij al 10 jaar. 
 
Op een dag sprak Albert af met Peeters Bakkers, de bakker waar hij vroeger 
had gewerkt. Hij sprak over zijn miserie in de bakkerij en Peeters Bakkers 
vroeg aan Albert of hij geen interesse had om zijn zaak te Wilrijk over te 
nemen. Peeters Bakkers maakte truffels en pralines, maar vooral orangettes. 
Albert hapte toe, verkocht zijn bakkerij te Deurne, kocht de zaak van Peeters 
Bakkers en verhuisde naar Wilrijk. Albert had in Wilrijk zijn werkhuis, maar 
geen aanpalende winkel. Dus trok Albert als vertegenwoordiger van bakkerij 
naar bakkerij om zijn snoepgoed te verkopen. Na één jaar orangettes maken 
hield Albert het voor bekeken en trok terug naar zijn oude liefde: patisserie. 
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Te Borgerhout kwam bakkerij Zaman te koop. Albert kocht de zaak en begon 
aan zijn derde Patisserie Albert. Na 10 jaar goed te hebben geboerd vond 
Albert dat hij te veel brood en te weinig patisserie bakte. Hij verkocht zijn zaak 
en ging in Halle-Zoersel wonen. Ondertussen was Albert 48 jaar geworden en 
wilde hij zich alleen nog maar toeleggen op patisserie. Nu wilde het toeval 
dat er in Halle-Zoersel een bakker op zoek was naar een patissier. Albert ging 
terug in loondienst en Mariette moest geen bakkerij meer openhouden. 
 
In de bakkerij werden de taken verdeeld: de bakker hield zich alleen bezig 
met brood en pistolets en Albert heeft tot zijn pensioen vol toewijding niets 
anders meer gedaan dan het creëren van overheerlijke patisseriecreaties. 
 
Na 44 jaar hard labeur was het welletjes geweest. Albert en Mariette hebben 
de bakkerij altijd graag gedaan en het pensioen werd wennen, maar nu was 
het tijd om wat van het leven en elkaar te genieten. Mariette miste wel de 
babbels met klanten. Albert echter, die bleef thuis voor vrienden en kennissen 
nog altijd taarten bakken. Alleen het nachtwerk was definitief verleden tijd! 
 
 

Gusje Blommé 
 

Gusje is een patissier die met veel goesting uitleg 
geeft over zijn passie voor het gebak. Van kindsbeen 
al wist Gusje het: patisserie fascineerde hem. 
 
Op het einde van de Tweede Wereldoorlog begon 
Gusje als 14-jarige zijn carrière als leerling-bakker 
bij bakkerij Petermans te Geel. Gusje was en is nog 
steeds een perfectionist en wilde meer dan alleen 
maar in loondienst werken. 
 
Na één jaar bij de bakkerij te hebben gewerkt, ging hij naar vakschool 
INCOPA (Instituut voor Confiseurs en Pasteibakkers) te Antwerpen. Daar 
bovenop volgde Gusje avondonderwijs “specialisatie patisserie - suiker trekken” 
met de bedoeling een D-diploma te behalen. De vroegere benaming D-cursus 
stond gelijk aan het huidige volwassenenonderwijs waarmee technisch 
geschoolde personen een onderwijsbevoegdheid konden krijgen. Zelfs toen 
had Gusje de microbe al beet: hij moest en zou lesgever patisserie worden. 
 
Na 3 jaar dag- en avondonderwijs studeerde Gusje af met grote onderscheiding 
en kon hij zowel als patissier als leraar aan de slag. Gusje ging werken bij 
verschillende patissiers in Antwerpen. 
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In 1952 was er een onderbreking in Gusje zijn loopbaan. Hij werd door het 
vaderland opgeroepen om 21 maanden legerdienst te vervullen. Plichtsbewust 
begon hij zijn legerdienst als milicien, maar hij wist met een opleiding 
“landcomponent commando” een B-brevet te behalen. Gusje zijn inzet werd 
beloond en hij zwaaide af als adjudant. 
 
Op een dag in 1956 wandelde Gusje over de Keyzerlei te Antwerpen. Hij 
passeerde het Brood-banket en koffiehuis Exo en in zijn ooghoeken zag hij 
het silhouet van een prachtige jonge dame. Gusje trok zijn stoute schoenen 
aan en wandelde het koffiehuis binnen. Een beetje onwennig en in feite niet 
weten wat te vragen stelde hij tenslotte de vraag of hij hier niet kon werken 
als patissier. Nelleke, want zo noemde de schoonheid, antwoordde dat ze het 
aan haar zuster zou vragen. De zus vroeg het aan haar man die daar bakker 
was en na aandringen van de zus kon Gusje beginnen als patissier. 
 
Naast Exo was hotel-restaurant Keyzershof. Hier werd parttime een patissier 
en een serveerster gevraagd. Nelleke en Gusje gingen ook daar aan de slag. 
Als klap op de vuurpijl opende de zus van Nelleke en haar man een 2e bakkerij 
in de Lange Beeldekensstraat te Antwerpen en ook daar ging Gusje bijspringen.  
 
De ouders van Nelleke woonde te Lokeren. Op een dag gebeurde wat ooit 
moest gebeuren, Gusje ging met de trein voor het eerst op bezoek bij zijn 
toekomstige schoonouders. Het was een eerste kennismaking en Gusje werd 
al snel aanvaard. De volgende dag moesten Nelleke en Gusje terug beginnen 
werken. Ze gaven te kennen dat ze die avond de trein naar Antwerpen zouden 
nemen. De moeder van Nelleke was blijkbaar niet helemaal gerustgesteld en 
ging mee met de trein om het jonge koppel naar Antwerpen te brengen. 
Nelleke zat rechts op de bank, Gusje links en de mama in het midden! 
 
In 1957 huwden Nelleke en Gusje. Het jonge koppel bleef trouw aan hun 
levensstijl. Het werd dan ook een harmonieus en prachtig huwelijksfeest! 
 
De Wereldtentoonstelling van 1958 was het eerste grote feest na de Tweede 
Wereldoorlog. De bakker waar Gusje werkte leverde brood en patisserie aan 
Expo 58 voor de verschillende eetstandjes. Op één van die proeverijen was 
het patissier Schoenaers uit Antwerpen opgevallen dat de patisserie van één 
bepaalde stand door zijn smaak en presentatie boven de anderen uitstak. 
Gusje kreeg bijgevolg het aanbod om bij bakkerij-patisserie Schoenaers aan 
de slag te gaan als patissier. 
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Nu had Gusje midden in de week één dag vrij bij Schoenaers. Op datzelfde 
ogenblik was er in Turnhout een school waar men een leraar patisserie zocht 
voor één dag in de week. Gusje maakte met zijn inzet al snel indruk op het 
bestuur van de school te Turnhout en via de directie kwam hij in contact met 
de directeur van een Gentse school. De Gentse directeur vroeg aan Gusje of 
hij geen interesse had om avondles te komen geven te Gent. En zo gebeurde 
het: Gusje werkte op een bepaalde periode voltijds bij patissier Schoenaers, 
gaf één dag per week les te Turnhout en vervolgens gaf hij avondschool aan 
de dames beroepsregentessen “theorie en praktijk patisserie” te Gent. 
 
Op dag werd er een groot feest georganiseerd met alle bakkersscholen in 
Vlaanderen. De directeur van Turnhout en die van Gent kwamen in gesprek 
met het hoofd van de school waar Gusje zijn diploma had gehaald en ze 
bestoeften deze laatste. Gusje werd later ontboden bij de directie van INCOPA 
en daar werd hem voorgehouden dat het niet netjes stond om op twee 
paarden tegelijk te wedden. Gusje stond er beteuterd bij en plots, buiten zijn 
verwachting, werd hem gevraagd of hij geen fulltime les wilde geven in de 
school waar hij was afgestudeerd. Gusje begon in 1961 als fulltime leraar 
patissier les te geven aan het huidige PIVA. Gusje zijn droom kwam uit. 
 
Gusje streefde er tijdens zijn lessen naar om gedegen en gemotiveerde 
patissiers af te leveren die voldeden aan de hoge eisen die aan de sector 
werden gesteld. Hij leerde zijn leerlingen de banketproducten te bereiden en 
te bewerken. De toekomstige patissiers leerden bij hun mentor over vet- en 
kookdegen, bladerdegen, beslagen bereiden, bakken en afwerken en dat 
allemaal rekening houdend met de voorschriften van de voedselveiligheid. 
Maar het bleef niet bij bakken alleen. Gusje gaf deskundige uitleg over 
kneden, opbollen, uitrollen, versnijden en uitsteken tot afbakken, suiker 
garneren en dresseren. Onze chef-patissier deelde alles met zijn leerlingen. 
 
Gusje gaf samen met zijn collega’s en hun leerlingen veel tentoonstellingen 
en deed met succes mee aan nationale en internationale wedstrijden. Op 
vrijwillige basis had Gusje een aantal leerlingen van de koksschool zo ver 
gekregen om een immens groot peperkoekenhuis te bouwen in een loods te 
Edegem. Het huis was in peperkoek, de dakpannen waren pannenkoeken en 
de voegen tussen de peperkoeken bakstenen werden opgevoegd met 
suikerpasta. Een afvaardiging van het Guinness Book Of Records heeft het 
ontwerp gecontroleerd en het huisje werd opgenomen in het boek. 
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Gusje is tot en met zijn pensioen met volle goesting en overgave leraar 
geweest bij PIVA. Belangrijk was zijn gezin, daarna was het de school, zijn 
leerlingen en de collega’s. Gusje zijn specialiteit was patisserie in het 
algemeen, maar binnen deze specialiteit was hij een autoriteit op het vlak 
van suikertrekken en het garnieren van sierstukken. 
 
Op een dag vroeg zijn zoon aan Gusje: papa, wat ga je doen als je op pensioen 
gaat? Gusje moest nog enkele jaren werken maar dacht, waarom nu niet met 
schilderen beginnen? Hij heeft dan kunstacademie gevolgd en daar bovenop 
nog privéles. De wereld van Gusje ging open, toevallig had Nelleke zijn vrouw 
al beperkt wat materiaal in huis verzameld en zo begon dankzij Nelleke en 
zijn zoon zijn schilderspassie vorm te krijgen. Het was de voortzetting van het 
suiker trekken in de patisserie: Gusje wilde creëren! 
 
Tot slot 

Albert en Gusje staken de koppen bij elkaar  
en fluisterde stiekem in mekaars oor… 

 

 
 

Bovenstaande tekst is een samenvatting van het volledige interview. 
Geïnteresseerde lezers kunnen het volledige interview bekomen  

bij een lid van het animatie- of kiné/ergoteam. 
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Gezonde(re) snickers 

 
Ingrediënten (10 personen)

• 120 g dadels 

• 250 g pindakaas 

• 100 g gehakte pinda’s 

• 150 g havermout 

• 4 el gesmolten kokosolie 

• 2 el ahornsiroop 

• 1 el cacaopoeder 

 

Bereiding 

1. Mix de dadels, pindakaas, cacaopoeder, kokosolie en ahornsiroop in een 

keukenmachine tot een homogeen geheel.  

2. Doe in een kom en meng er de havermout en gehakte pinda’s goed door. 

3. Leg bakpapier over de bakplaat, verdeel de massa erover, druk goed aan.  

4. Halveer enkele pinda’s en druk ze verspreid in het geheel. 

5. Zet het mengsel in de vriezer voor minimaal 2 uurtjes. 

6. Snijd gelijke repen van het geheel. 

7. Smelt wat pure en witte chocolade en versier de repen hiermee. 

8. Je kan de repen bewaren in de vriezer of in de koelkast. 

  

Recept 



 

 
42 

 
 
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. 
 
 

9 2      6 3 

8   4  9   5 

   6  7    

 5 8    4 1  

         

 3 7    2 5  

   8  3    

7   9  4   2 

4 6      7 8 
© De Puzzelaar 

  

Puzzels 
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Kruiswoordraadsel 

HORIZONTAAL 
1 zonder zuurstof kunnende leven, 6 lanterfanten, 11 gietvorm, 12 Verenigde Staten, 13 apparaat voor 
reanimatie, 14 belangrijke persoon, 15 artificiële intelligentie, 16 koninklijk atheneum, 18 een beetje, 
20 melkklier, 21 overduidelijk, 23 uitroep van vreugde, 24 dreigend, 25 hetzelfde, 27 etensbereidster, 
29 rennend, 30 weelde, 31 rituele magie, 32 kersrood, 34 begeerte, 37 gebogen, 39 weerklank,  
41 hoofdsieraad, 42 aanwijzing, 43 lor, 45 kroon, 46 businessunit, 47 sportterm, 48 plaats in Luik,  
50 nandoe, 51 beteuterd, 52 Spaanse omelet, 53 slijk oppompen 
 
VERTICAAL 
1 pekelvrucht, 2 Arabische titel, 3 gauw, 4 oosterlengte, 5 regenachtig, 6 paleisbediende, 7 moeder,  
8 maand, 9 nobel, 10 naderend, 14 gehecht, 15 wees gegroet, 17 Andorra op auto, 19 beeldbuis,  
21 simpelheid, 22 communicatie over grote afstand, 24 strijkinstrument, 26 deel van een 
computersysteem, 28 Bijbelse vrouw, 31 haarstreng, 33 uitwonend, 35 baardje,  
36 verpakkingsgewicht, 37 Turks vleesgerecht, 38 mannetjeshond, 40 windrichting, 42 modegrill,  
44 resolutie-eenheid, 47 jong dier, 49 reeds, 51 soortelijk gewicht 
 

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        

© 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. 
 

3 30 8 17 10 36 25 51 32 42 

 



 

 
44 

Woordzoeker 

M C N Z M T R O F M O C R E M E T 

O A E E I A C R N T T B A S I S H 

D L T S K M K E E P S P S N E R G 

D O H E O N E E E I P A R E H T A 

E R C R K L A C - A O O G O E L D 

R I U D L K E L R U G O N I G I E 

T E R A O R A A S E P T M E E K T 

A A V E U U T P W F H M N T A E L 

R R A U K E C I L A A M I T P O A 

I M G L N S C H A T E S T E J Z H 

E I K E E H A L E A T T E N T E E 

F R U I T G N M N E M O K IJ B B G 

 
 
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. 
 
 
ADRES 
AFSLANKEN 
ALGEN 
ALLEEN 
APPARATEN 
ATTENT 
BASIS 
BEZOEK 
BIJKOMEN 

CALORIEARM 
COMFORT 
CREME 
DIETISTE 
DOUCHE 
FIGUUR 
FRUIT 
GAST 
GEEST 

GEHALTE 
GEHEIM 
GELAAT 
GEWICHT 
GRENS 
JETSET 
MAKE-UP 
MASKER 
MODDER 

MOOIER 
ONTHAAL 
OPTIMAAL 
PAKKET 
RECEPT 
TARIEF 
THERAPIE 
VRUCHTEN 

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

 

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

Antwoord 
 

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

Dit strookje kan u binnenbrengen bij het onthaal vóór 28/02/2023.  
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 

Champagne. 

 
Woordzoeker 

Alle begin is moeilijk.

 
 

Ze blijft om de hete brij heen draaien. 
 

Een onschuldige hand heeft één winnaar geloot: 
 

Gusta Daneels van de assistentiewoningen. 
 

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

 
  

Oplossingen 

Winnaar van de prijsvraag 
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Humor 


