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Stilaan begint de natuur terug te ontwaken uit een lichte winterslaap… Aan 
de bomen en struiken groeien voorzichtig wat bloesems en de knol- en 
bolgewassen komen ook al zachtjes piepen. Het is stilaan wat langer licht en 
de zon wordt terug krachtiger. We kijken uit naar wat de lente ons zal brengen! 
 
De voorbije maand stonden er vele leuke activiteiten gepland, maar corona 
heeft daar deels een stokje voor gestoken. We dienen dus nog steeds 
waakzaam te blijven. We danken oprecht de bewoners en hun familie voor 
het begrip en het volgen van de richtlijnen! We beseffen dat het niet altijd 
gemakkelijk was.  
 
Spijtig genoeg konden hierdoor niet alle geplande activiteiten doorgaan. Tot 
onze spijt hebben niet alle echtparen samen kunnen genieten van het 
Valentijndiner en werden enkele gesprekken van ‘op de koffie’ uitgesteld. 
Maar uitstel is geen afstel, zij houden dit allen nog tegoed! 
 
In het begin van de maand konden de Tornadodansers gelukkig nog wel 
langs komen. Wat was dit een ontspannende namiddag! Het rolstoeldansen 
was ook een overdonderend succes. Zo blij dat dansen in een rolstoel mogelijk 
blijft! Enkele bewoners van Zomerlinde zijn naar de opname van Blokken 
gaan kijken. Zij hebben niet verklapt welke kandidaat er bij de opname 
gewonnen heeft. Als jullie benieuwd zijn, kijk dan zeker naar de uitzending 
op 1 en 2 maart!  
 
Foto’s van deze activiteiten zijn terug te vinden op onze website: 
www.dedennen.be. 
 
We zullen de kortste maand van het jaar maar snel vergeten en uitkijken 
naar wat maart ons zal brengen. Er staan weer veel leuke activiteiten op het 
programma die je verder in deze Dennenklapper kan terugvinden. Hopelijk 
laat de lentezon zich regelmatig zien zodat er weer veel gewandeld kan 
worden en wie weet komt de duofiets al van stal. Want we weten het: bewegen 
is gezond!  
 
Alvast veel leesplezier met deze nieuwe Dennenklapper!  

Voorwoord 

http://www.dedennen.be/
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Simonne Wuyts 
Magnolia 
 

“Hallo, ik ben Simonne. Sinds kort verblijf ik hier in De Dennen. Mijn 
verblijf hier is maar tijdelijk, hopelijk kan ik binnenkort dichter bij mijn 
familie wonen. Ik probeer volop te genieten door onder andere 
regelmatig met vrienden en familie iets te gaan doen, ze komen me vaak 
bezoeken. Verder ben ik ook graag buiten om te genieten van de frisse 
lucht en de zon.” 

 
Roger Lemoine & Hilda Schoofs 
Assistentiewoningen en Esdoorn 

 

“Wanneer je 70 jaar gelukkig getrouwd bent, denk je er niet meer aan 
nog te verhuizen. Het lot heeft er anders over beslist. In plaats van onze 
laatste jaren samen in Sint-Truiden door te brengen, werden wij 
genoodzaakt uit te zien naar een rustoord. Vermist alle rusthuizen in de 
buurt volzet waren, moesten wij uitzien naar andere rusthuizen. Zo ben 
ik, samen met mijn vrouw Simonne, in De Dennen terecht gekomen. 
Dankzij mijn zoon, reeds 20 jaar woonachtig in Westmalle, hebben wij 
met vallen en opstaan de verre afstand goed doorstaan. In deze rustige 
omgeving en vooral dankzij de steun en hulp van directie, medewerkers 
en bewoners zullen wij heel vlug ingeburgerd geraken en ons snel thuis 
voelen. Stilzitten zit er nog niet in!” 

 
Erica Dewachter 
Assistentiewoningen 

 

“Mijn naam is Erica Dewachter en ik ben geboren in Berchem. Ik ben tot 
mijn 16 jaar naar school geweest en ik had het mooie beroep van 
huismoeder. Ik ben van mijn appartement in de Holstraat in Westmalle 
naar mijn serviceflat verhuisd.” 

 
  

Hartelijk welkom 
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Roger Vermeiren 
Zilverlinde 

 

“Ik ben Roger Vermeiren en ik word in juni 77 jaar. Ik ben afkomstig van 
Schilde. Een tijdje geleden ben ik in het ziekenhuis beland, daarna moest 
ik naar de revalidatie en nu verblijf ik op afdeling Zilverlinde. Ik ben de 
jongste uit een gezin van 8 kinderen. Ik heb nu nog 1 broer en 2 zussen, 
de anderen zijn overleden. Ik heb zelf 4 zonen, waarvan 1 zoon overleden 
is en ik heb 4 kleinkinderen. Mijn echtgenote was onderwijzeres, zij is 2 
jaar geleden overleden. Vroeger werkte ik eerst in de zaak van mijn 
vader, samen met 3 broers en 1 schoonbroer. Mijn vader had een zaak in 
waterbehandeling. Later ben ik basisonderzoek gaan doen bij de KU 
Leuven, daar ben ik mede-eigenaar geworden van een octrooi voor 
waterbehandeling. Als hobby hield ik me bezig met mijn aquarium. Ik 
was ook bij de oud-leerlingenbond van St.-Gabriël te Boechout en ik was 
voorzitter van de oudervereniging in de school van mijn kinderen.” 
 

Paula Luppens 
Esdoorn 

 

“Hallo, ik ben Paula Luppens. Sinds kort woon ik op afdeling Esdoorn. Ik 
ben gehuwd met Jan Janssen. Hij woont samen met mij op afdeling 
Esdoorn. Samen hebben we 1 dochter, ze komt nog regelmatig op bezoek.” 

 
Maria Frans 
Zilverlinde 

 

“Ik ben Maria Frans en ik ben geboren op 18 maart 1931. Ik ben afkomstig 
van Brasschaat, daar woonde ik in een huis met een grote tuin waarin 
ik altijd graag werkte samen met mijn man. Mijn man is overleden in 
2005, hij is 80 jaar geworden. De laatste jaren kwam iemand anders de 
tuin onderhouden. Voor de huishoudelijke taken kreeg ik ook hulp van 
een jongen, wat toch wel uitzonderlijk is: koken, wassen, strijken, naar de 
winkel gaan, hij deed dit allemaal en heel goed zelfs! Voor de poets kreeg 
ik ook hulp. Een tijdje geleden ben ik gevallen en ik heb dan 4 weken in 
het ziekenhuis in Brasschaat gelegen. Dan ben ik naar de revalidatie te 
Hooidonck in Zandhoven gegaan en daarna ben ik naar hier gekomen. 
Ik verblijf op Zilverlinde, ik ben het hier al goed gewoon. Mijn zoon Marc 
en zijn vrouw Gerda zorgen heel goed voor mij, ik moet me eigenlijk van 

niks iets aantrekken 😉 Ik heb ook een kleinzoon Sven, die komt me ook 
wekelijks bezoeken op vrijdag.” 
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Jozef Daems 
Esdoorn 

 

“Ik ben Jozef Daems, maar iedereen noemt mij Jef. Ik ben geboren en 
getogen in Westmalle. Vroeger was mijn beroep veekoopman en moest 
ik verschillende boerderijen afgaan. Hierdoor had ik geen tijd om 
hobby’s uit te oefenen. Mijn vrouw Simone woont hier in een serviceflat. 
Hier hebben we een tijd samen gewoond. Wij hebben samen één zoon.” 

 

 
 

Graag willen we hen van harte welkom heten in De Dennen. 
We hopen dat zij zich snel thuis zullen voelen.  
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01/03 Augusta Hermans Assistentiewoningen 

01/03 Anna Mertens Esdoorn 

05/03 Francine Cornelissen Esdoorn 

07/03 Maria Stoffels Esdoorn 

09/03 Catharina Michielsen Zilverlinde 

11/03 Maria Van Der Voort Assistentiewoningen 

11/03 Herman Van Soom Assistentiewoningen 

11/03 Edgard Maes Meidoorn 

12/03 Micheline Utsi Zilverlinde 

12/03 Josephus Willems Magnolia 

13/03 Lea Van Den Broeck Zomerlinde 

13/03 Jozef Storms Meidoorn 

13/03 Fernand Note Magnolia 

15/03 Simonne Van Oosterwijck Magnolia 

18/03 Maria Frans Zilverlinde 

18/03 Paula Derkinderen Zilverlinde 

20/03 Elza Cynsmans Meidoorn 

20/03 Maria Schotanus Magnolia 

21/03 Hennie Claus Zomerlinde 

22/03 Simonne Daemen Meidoorn 

25/03 Roger Bunnens Esdoorn 

26/03 Simone Van Der Velpen Meidoorn 

27/03 Theresia Nuyens Zilverlinde 

30/03 Maria Nuyts Meidoorn 

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

 
Marcel Leroy 

Geboren te Hemiksem op 27 juli 1937 
en overleden in AZ Voorkempen op 9 februari 2023. 
Marcel werd 85 jaar. 
 

Segers Hortentia 

Geboren te Schilde op 16 mei 1931 
en overleden op afdeling Meidoorn op 15 februari 2023. 
Hortentia werd 91 jaar. 
 
Joanna Van Hofstraeten 

Geboren te Rijkevorsel op 2 maart 1927 
en overleden op afdeling Esdoorn op 17 februari 2023. 
Joanna 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.  

Afscheid 
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Graag zetten we volgende medewerkers even in de kijker. 
 
10 jaar dienst Sofie Van Looveren Wasserij 
 
35 jaar dienst Annemie Voeten Referentieverpleegkundige 

 
 
 

 
 
Eucharistievieringen maart 2023 

03/03 Esdoorn op de afdeling om 14.30 u 

10/03 Meidoorn op de afdeling om 14.30 u 

17/03 Magnolia op de afdeling om 14.30 u 

24/03  Zilverlinde, Zomerlinde en assistentiewoningen in de kapel om 14.30 u 
 

 

Medewerkersnieuws 

Het leven in De Dennen 
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Wist je dat 

Wist je dat je op het onthaal terecht kan voor de aankoop van diverse leuke 

wenskaarten en postzegels? Ook kan je op het onthaal een winkelkaart 

aankopen voor onze mobiele winkel ’t Bazarke. Zo hoeven bewoners geen 

cash geld op zak te hebben, maar kunnen ze desgewenst wel iets aankopen.  

 
Op bezoek bij onze chef-patissiers 

In de vorige editie van De Dennenklapper konden jullie het verhaal van onze 

patissiers - Albert Belloy en Gusje Blommé - lezen. Ze vertelden honderduit 

over hun carrière en hun vele prachtige patisseriecreaties. We ontvingen een 

foto van hun “meesterwerk” en dit wilde we graag met jullie delen! 
 

 
 

Het suikerwerk 

van Gusje 

 

De patisserie 

van Albert 
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Werkzaamheden in de Dennen 

Enkele verwarmingstoestellen zijn aan vervanging toe. Hierdoor zal er zeer 
spoedig gestart worden met de vernieuwing van de stookplaats van de 
assistentiewoningen. Nadien volgen de stookplaatsen in de kelder en de 
zolder t.h.v. afdelingen Esdoorn en Meidoorn.  
 
Bewoners en medewerkers zullen hier weinig tot geen hinder van ondervinden. 
Er kan wel beperkt hinder zijn bij de omschakeling van het oude naar het 
nieuwe systeem, maar er wordt naar gestreefd om dit tot een minimum te 
beperken. Hierover zal zeker tijdig worden gecommuniceerd. 
  
Op de koffie bij de bewoners 

Nog niet van alle afdelingen hebben bewoners kunnen deelnemen aan ‘Op 
de koffie bij bewoners’ maar toch al graag een mooi verslag van wat onze 
bewoners bezig houdt. 
 
In deze periode kwam volgende vraag aan bod: 
Wat willen jullie in 2023 verwezenlijkt zien en wat zijn jullie verwachtingen? 
 

“Als je jong bent, verwacht je nog veel, wij niet meer…” 
 
Op bovenstaande0 vraag komen direct voorstellen van activiteiten naar 
voren: 

• “Nog eens op reis gaan” en “Naar Afrika gaan” 

• “Erop uit trekken met een huifkar” 

• “Dieren op bezoek laten komen” of nog beter “Eens naar de dierentuin gaan” 

• “Meer gespreksgroepen, zoals dit hier. Zo leren we elkaar beter kennen.” 

• “Dat ik mag blijven doen wat ik doe. Ik ben graag op mijn kamer, maar ze  
 mogen wel steeds komen vragen of ik met een activiteit wil meedoen.” 

• “Ik woon hier nog niet zo lang en ben het nog niet gewoon. Ik heb mijn  
 draai nog niet gevonden. Nu ben ik nog graag alleen op mijn kamer. Het  
 personeel en de andere bewoners zijn vriendelijk en dat stelt me gerust.” 

• “Er wordt hier geluisterd als we iets zeggen of vragen.” 

• “Het zou tof zijn, mocht Ben Crabbé eens naar De Dennen kunnen komen.  
 Blokken is een tof tv-programma.” 

 

Het reilen en zeilen in De Dennen 
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“Ik hoop op veel goei weer, zodat ik veel buiten kan gaan wandelen. 
Niets beter dan buiten een frisse neus halen.” 

 

• “Het is goed zoals het is, maar als we iets weten, laten we het zeker weten!” 

• “Mijn dromen zijn voorbij. Ik bol nu mee met het leven.” 

• “Ik wil eens graag iets samen met al mijn kinderen doen.” 

• “Een activiteit met kinderen: altijd leuk om die lachende gezichtjes te zien.” 

• “Gymnastiek doen” en “Blijven zwemmen” 

• “Nog eens langs mijn huis van vroeger rijden” 

• “Naar een optreden of toneel gaan kijken” 

• “Nog eens hutsepot met konijn eten, zoals mijn moeder dat vroeger maakte.” 
 
Wat mogen we jullie wensen voor 2023?  
 

De wijze raad van een 100-jarige dame: 
“Steeds het schone in elke dag zien, maar dat moeten we vooral zelf doen.”  

 

• “Een goede gezondheid, liefst terug gezond worden.” 

• “Ik wil graag mijn geheugen terug.” 

• “Samen verder doen, het is goed zoals het is. “ 

• “Ik hoop dat ik hier alles kan blijven betalen.” 

• “Dat we veel bezoek mogen krijgen, want daar kunnen we zo van genieten”.  

• “We worden niet vergeten en dat is fijn.” 

• “De kinderen komen veel op bezoek, meer heb ik niet nodig.” 

• “Dat we samen nog veel mogen lachen, want lachen is plezant!” 
 

“Gelukkig zijn en vriendschap van iedereen krijgen.” 
 
Welke acties werden al ondernomen?  
 
Sommige bewoners zijn bang dat ze gaan vallen. Ze voelen dat ze ouder worden 
en dat alles wat moeilijker gaat. Dit zal met het team begeleiders wonen en 
leven en de kinesisten besproken worden. 
 
Zou Ben Crabbé eens niet naar De Dennen willen komen? Waarom rijden we 
niet zelf met onze bewoners naar Ben Crabbé? Enkele bewoners van afdeling 
Zomerlinde hebben reeds een opname van blokken mogen meemaken.  
 
Het voorstel van de andere activiteiten wordt aan de begeleiders wonen en 
leven doorgegeven.  
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BelRAI in De Dennen 

In De Dennen zetten we volop in op kwaliteitsvolle zorg, waarbij het wonen 
en leven ook verweven zit. Als een oudere naar het woonzorgcentrum 
verhuist, wordt een woonzorgleefplan opgemaakt. 
 

Bij de start wordt een zorgplan opgemaakt a.d.h.v. gegevens die we vanuit de 
thuiszorg of het ziekenhuis krijgen. De Katz-schaal is hierin zeer belangrijk. 
Deze schaal is een zorgschaal volgens de hulp die iemand nodig heeft; van 1 
(geen hulp) tot 4 (volledige hulp). De hulp bij het wassen, kleden, transfer en 
verplaatsen, toiletbezoek, continentie, eten en drinken, oriëntatie in tijd en 
ruimte worden hierin bepaald. Na enkele weken wordt de hulp geëvalueerd 
en indien nodig aangepast. Als de oudere zich wat meer op zijn/haar gemak 
voelt, bespreekt de begeleider wonen en leven de betekenisvolle activiteiten. 
Al deze gegevens worden samengebracht in het woonzorgleefplan en is 
terug te vinden in het huidige bewonersdossier. 
 

De Vlaamse Regering heeft gekozen om stapsgewijs 

bepaalde evaluatieschalen (o.a. Katz-schaal) 
binnen Welzijn en Gezondheid te vervangen door 
de evaluatieschaal BelRAI. Voor ouderen die in een 
woonzorgcentrum wonen is dit BelRAI LTCF (Belgian 
Resident Assessment Instrument, long term care 
facilities). De resultaten hiervan worden in het 
woonzorgleefplan opgenomen. De omschakeling 
naar BelRAI LTCF gebeurt geleidelijk aan, maar met 
een verplichte start vanaf juni 2023. Tegen juni 
2025 zal voor elke bewoner het woonzorgleefplan 
gebaseerd zijn op BelRAI LTCF.  
 

In De Dennen starten we reeds in maart 2023. Op de afdelingen Zomerlinde, 
Meidoorn en Magnolia zal vanaf maart één bewoner per maand intensiever 
opgevolgd worden. Het verzamelen van de gegevens gebeurt volgens een 
gestructureerde methodiek. Eén bewoner wordt gedurende 3 opeenvolgende 
dagen intensief opgevolgd. Nadien worden de verzamelde gegevens in het 
team én met de huisarts besproken. Voor de definitieve opmaak van het 
individuele woonzorgleefplan wordt een overleg met bewoner en/of familie 
gepland. Op deze manier kunnen de gewenste vragen en noden van de 
bewoner nog beter afgestemd worden.  
 

Vanaf september 2023 worden de bewoners van de andere afdelingen 
(Zilverlinde en Esdoorn) geleidelijk aan mee in dit nieuwe verhaal opgenomen. 
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Assistentiewoningen 

Dinsdag 14 februari: Valentijn, maar ook een schitterende winterzon die dag! 
Binnen blijven zitten was geen optie! De bewoners van de assistentiewoningen 
zaten gezellig buiten met een glaasje cava. We hebben daarna een wandeling 
gemaakt in dit prachtige weer. Ook de splinternieuwe paadjes van de 
dwaaltuin werden reeds getest. Het zal prachtig zijn als het helemaal klaar 
is. Onderweg zwaaien naar de bewoners die op hun kamer zaten, zo konden 
die ook mee genieten. 

 

Terugblik 
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Zilverlinde 

Het is weer de periode van carnaval en ook dit lieten de bewoners van 
Zilverlinde niet zomaar passeren. Het personeel kwam verkleed en ook de 
mensen zetten hun mooiste hoed op. Samen genoten we van een lekkere 
pannenkoekenbak en een dansje. Het was een gezellige namiddag! 
Hieronder kan je enkele sfeerbeelden terugvinden. 
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Zomerlinde 

Op dinsdag 7 februari zijn we - sneller dan gedacht - een opname gaan 
bijwonen van Blokken! Met 4 bewoners vertrokken we na het ontbijt richting 
Vilvoorde. Met een beetje stress voor het verkeer kwamen we na een klein 
uurtje vlot rijden aan bij de studio’s. We moesten nog eventjes wachten in 
een kleine refter, daar konden we onze mensen al even iets te eten en te 
drinken aanbieden. Rond 11.15 u konden we eindelijk naar de opnamestudio. 
Wanneer al het publiek in de tribune zat, kwam de publieksopwarmer ons al 
wat uitleg geven over hoe het allemaal zou verlopen. We moesten op zijn 
teken lachen, klappen, oooohhh en aaaahhh zeggen… en dan was eindelijk 
het moment daar dat Ben Crabbé de studio binnenkwam! Onder luid 
applaus werd hij verwelkomd. Hij kwam even tot bij het publiek om een 
babbeltje te doen en zag dat enkele van onze bewoners een blad vasthadden 
met erop “Ben we love you” en hij zei dat hij na de opname zou langskomen 
voor een foto! De opname met de kandidaten begon en onze bewoners 
volgden zeer aandachtig wat er allemaal gebeurde! Na de 1e opname kwam 
Ben effectief zelf naar ons om met onze bewoners op de foto te gaan, ze 
waren erg vereerd! Daarna volgde een korte pauze, waarna we een 2e 
opname konden volgen. Dan zat het erop voor ons, we hebben samen nog iets 
gedronken in de refter daar en zijn dan zonder problemen weer terug 
richting De Dennen kunnen rijden. Onze bewoners hebben er erg van 
genoten, het was een speciale ervaring die ze niet meer zullen vergeten! 
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Esdoorn 

Op dinsdag 14 februari vonden wij het tijd om de duo- en rolstoelfiets terug 
van stal te halen. Wat hebben de mensen genoten van de frisse wind in hun 
haren, het vrije gevoel, heerlijk! Voor herhaling vatbaar. Het eerste 
“lentezonnetje” en de beginnende ontluikende paasbloemen vonden we 
geweldig. We weten, het mooie seizoen komt eraan. Eindelijk terug naar 
buiten! Dank u alle helpende handjes! 
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Meidoorn 
 

Februari is dan wel de kortste maand, maar voor velen een hunkering naar 
de zon. De eerste week van februari is vaak de koudste periode van het hele 
jaar. Wanneer het buiten nog goed koud is, maken we het op onze afdeling 
gezellig en zijn we klaar om de lente te verwelkomen! Samen hebben we heel 
wat talenten en ideeën om uit onze mouwen te schudden! Kijk alvast naar 

deze mooie foto’s … 😊 
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Magnolia 

Zoals alle afdelingen hebben ook wij het optreden van de Tornadodansers 
bijgewoond. We hebben ze ooit al eens gezien en vonden het een goed idee 
om ze terug te vragen voor een carnaval optreden. Vanwege de corona 
uitbraak hebben we enkele geplande activiteiten moeten annuleren of 
aanpassen, maar we hebben gelukkig hier wel van kunnen genieten. De 
Tornadodansers zijn een groep entertainers die allerlei dansjes en sketches 
maken op bestaande muziek. Hierbij nog een goede portie humor en wat 
verkleedkledij en de namiddag kan niet meer stuk. De Tornadodansers doen 
ook aan line-dance, dus af en toe kregen we ook hier een stukje van te zien. 
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Assistentiewoningen 

wo 01/03 Kaartgroep 
do 02/03 Groepsturnen 
vr 03/03 Bingoavond 
di 07/03 Winkelbezoek aan supermarkt Colruyt 
wo 08/03 Optreden 
do 09/03 Breugheltafel 
ma 13/03 Zwemmen in Het GielsBos 
di 14/03 Uitstap naar plantencentrum Rijmenants 
wo 15/03 Kaartgroep 
do 16/03 Proevertjeswandeling 
ma 20/03 Verrassing in het salon 
di 21/03 Winkelbezoek aan supermarkt Colruyt 
wo 22/03 Kaartgroep 
do 23/03 Uitstap naar de markt van Sint-Lenaarts 
vr 24/03 Eucharistieviering 
ma 27/03 Activiteit ‘Moeders voor Moeders’ 
di 28/03 Ontbijt 
wo 29/03 Kaartgroep 
do 30/03 Groepsturnen 
vr 31/03 Crea thema Pasen 
 

Vooruitblik 
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Zilverlinde 

wo 01/03 Quiz 
do 02/03 Markt Sint-Lenaarts 
vr 03/03 Mobiele winkel ‘t Bazarke 
ma 06/03 TV-serie spel 
di 07/03 Bingo met Magda 
do 09/03 Breugheltafel 
vr 10/03 Uitstap naar het Shopping Center 
ma 13/03 Geheugenspel 
di 14/03 Bingo met Magda 
wo 15/03 Kookactiviteit 
do 16/03 Proevertjeswandeling 
vr 17/03 Sluit de doos 
ma 20/03 Quiz 
di 21/03 Bingo met Magda 
wo 22/03 Kookactiviteit 
vr 24/03 Mobiele winkel ‘t Bazarke 
di 28/03 Bingo met Magda 
wo 29/03 Vragenspel 
 
Zomerlinde 

wo 01/03 Quiz 
vr 03/03 Mobiele winkel ‘t Bazarke 
ma 06/03 Volleybal 
di 07/03 Lotto 
wo 08/03 Optreden met klassieke muziek 
do 09/03 Breugheltafel 
vr 10/03 Sjoelen 
ma 13/03 Groepsturnen 
wo 15/03 Memory 
do 16/03 Proevertjeswandeling 
vr 17/03 Sjoelen 
ma 20/03 Volleybal 
di 21/03 Lotto 
wo 22/03 Kookactiviteit: appelstrüdel 
vr 24/03 Eucharistieviering 
di 28/03 Sluit de doos 
wo 29/03 Kookactiviteit: bosbessenmuffins 
do 30/03 Groepsturnen 
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Esdoorn 

wo 01/03 Quiz 
do 02/03 Appelstrüdel maken 
vr 03/03 Eucharistieviering 
ma 06/03 Volleybal / zanggroep 
di 07/03 Uitstap: treinrit 
wo 08/03 Optreden met klassieke muziek 
do 09/03 Breugheltafel 
ma 13/03 Volleybal / zanggroep 
wo 15/03 Groepsturnen 
do 16/03 Proevertjeswandeling 
ma 20/03 Volleybal / zanggroep 
di 21/03 Bezoek leerlingen Mariagaarde 
wo 22/03 Verse soep maken 
do 23/03 Voorbereiding lentemarkt 
vr 24/03 Uitje naar de cafetaria 
ma 27/03 Volleybal / zanggroep 
di 28/03 Activiteit student 
wo 29/03 Groepsturnen 
do 30/03 Mosselen maken 
 
Meidoorn 

wo 01/03 Quiz 
vr 03/03 Smoutebollen bakken 
di 07/03 Activiteit met Amanis 
wo 08/03 Optreden met klassieke muziek 
do 09/03 Breugheltafel 
vr 10/03 Eucharistieviering 
ma 13/03 Zwemmen in Het GielsBos 
di 14/03 Activiteit met Amanis 
wo 15/03 Uitje naar de cafetaria 
do 16/03 Proevertjeswandeling 
di 21/03 Activiteit met Amanis 
wo 22/03 Uitje naar de cafetaria 
vr 24/03 Lentewandeling 
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Magnolia 

wo 01/03 Quiz 
do 02/03 Mobiele winkel ‘t Bazarke 
ma 06/03 Volleybal / zanggroep 
di 07/03 Volksspelen 
wo 08/03 Optreden met klassieke muziek 
do 09/03 Breugheltafel 
vr 10/03 Fietsen 
ma 13/03 Zwemmen in Het GielsBos 
wo 15/03 Kookactiviteit 
do 16/03 Proevertjeswandeling 
vr 17/03 Eucharistieviering 
ma 20/03 Volleybal / zanggroep 
di 21/03 Bingo 
wo 22/03 Wandelen of fietsen 
do 23/03 Kookactiviteit 
vr 24/03 Quiz 
ma 27/03 Volleybal / zanggroep 
di 28/03 Gebruikersraad 
wo 29/03 Frietjesmiddag 
do 30/03 Verjaardagsontbijt 
vr 31/03 Samen de krant lezen 
 
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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Professionele poetsmedewerkers in De Dennen 

Heel wat organisaties en instellingen besteden het poetsen van hun gebouwen 
uit aan een extern bedrijf. De Dennen organiseert het poetsen intern en dat 
is een bewuste keuze. Door het poetsen intern te organiseren, met eigen 
medewerkers, is er het grote pluspunt dat er een persoonlijke band met de 
bewoners mogelijk is. Wie ouder wordt, is doorgaans gehecht aan een vrij 
vast ritme en stelt vertrouwde gezichten op prijs. Er is bij de medewerkers 
ook in grote mate betrokkenheid bij “hun” woonzorgcentrum, wat een 
positief effect heeft op de motivatie en een goede sfeer binnen het team. 
Wanneer zij merken dat een bewoner het moeilijk heeft of wanneer hij steeds 
vaker bepaalde symptomen vertoont zoals verwardheid, dan wordt dat 
gesignaleerd. Ze zijn dus alert voor bepaalde situaties. Problemen worden op 
die manier sneller gedetecteerd en opgelost.  
 
In De Dennen maken de poetsmedewerkers dus deel uit van de zorgcontext. 
Poetsen in een woonzorgcentrum is een mooie uitdaging. Het is alvast heel 
gevarieerd: er is het klassieke schoonmaken, er zijn kamers van bewoners en 
geregeld is er contact met mensen die ziek zijn. Het werk gebeurt zowel in 
gemeenschappelijke ruimtes als in het privégedeelte van bewoners. Er 
bestaan tal van richtlijnen over de juiste aanpak: producten, werkwijze, 
frequentie. Deze medewerkers moeten dus in verschillende omstandigheden 
hun plan kunnen trekken. 
 

 

Geschiedenis 
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In de zorgsector wordt een onderscheid gemaakt tussen oppervlaktes die 
heel vaak en minder vaak worden aangeraakt. Het gaat bijvoorbeeld om 
contactpunten die meerdere keren per dag worden aangeraakt zoals 
deurklinken, telefoons, liftknoppen, leuningen in de gang, enzovoort. Deze 
zones moeten elke dag met detergent worden gereinigd. Bij andere zaken is 
de aanraking met de handen minder frequent, zoals de vensterbank, het 
nachtkastje en de muur. Hier volstaat een periodieke schoonmaakbeurt. Een 
uitzondering is wanneer er bevuiling is met bloed of lichaamsvochten. Dat 
moet uiteraard onmiddellijk worden aangepakt. Soms hebben bewoners al 
eens een ongelukje en is het de taak van de schoonmakers om dit op te 
ruimen en daar moeten ze uiteraard tegen bestand zijn.  
 
Als een poetsmedewerker een kamer binnenkomt, kan alles er kraaknet uit 
zien, maar van een poetsmedewerker wordt dan verwacht dat ze een klik kan 
maken en ook onzichtbare vervuiling ziet. Bovendien is een kamer zelden 
leeg, tijdens het poetsen blijft de bewoner aanwezig. Dat is soms confronterend 
voor het team want er moet rekening gehouden worden met de situatie van 
de bewoner. De bewoner staat centraal! 
 
Hoe werd er vroeger gepoetst? 

Tot 1960 was de grote schoonmaak een vaste waarde in de huishoudagenda. 
Tot dan was het de gewoonte om niet één-, maar tweemaal per jaar een grote 
schoonmaak te organiseren: één keer net voor de winter en nog eens net na 
de winter. De grote schoonmaak was vroeger zeer nuttig.  
 
Tijdens de winter werd het huis verwarmd met steenkool. Hierdoor lag er een 
dikke stoflaag en roet in huis. Naast de wekelijkse poetsbeurt was het een 
traditie om voor en na het aansteken van de kachel een extra grote 
schoonmaak te organiseren. Alle roet en stof, ook op de meest onmogelijke 
plaatsen, werd zo verwijderd.  
 
De najaarschoonmaak of herfstschoonmaak moest al snel aan belang 
inboeten, maar de lenteschoonmaak is tot vandaag een bekend begrip. Het 
is de gelegenheid om naast het wekelijkse poetsen ook de kleinste hoekjes 
eens aan te pakken. Het hele huis wordt onder handen genomen. Ramen en 
deuren worden gepoetst en opengezet om het huis te verluchten. De 
wasdraad hangt vol met gordijnen. Tapijten worden gereinigd en kasten 
worden netjes opgeruimd. Er wordt geschuurd en geboend. Het is ook het 
moment om het zilver te poetsen, koper te blinken en de matras om te keren. 
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Bij de grote schoonmaak waren tot ver in de 20e eeuw een schuurborstel, 
mattenklopper en dweil de bekendste wapens. Het systeem om stof weg te 
zuigen bestond al in 1901, maar was toen nog een logge machine. En 
machines moesten door een man worden bediend, zo klonk het devies toen. 
In de jaren 1920 verschenen de eerste stofzuigers in huis bij de rijke burgerij. 
Pas vanaf de jaren 1950 werd de stofzuiger een vaste waarde in huis, wanneer 
ook de toegang tot elektriciteit mogelijk werd.  
 
Naast de stofzuiger was de wasmachine ook een belangrijk toestel die de 
werkuren in het huishouden verminderde. Uit onderzoek blijkt dat tot de 
jaren 1950-1960 een huisvrouw met vier kinderen gemiddeld 60 tot 70 uur met 
het huishouden bezig was. Dankzij deze huishoudtoestellen daalde dit. En 
ondertussen is het huishouden niet alleen een vrouwenzaak, ook de man in 
huis wordt geacht een deel van deze taak te kunnen uitvoeren. 
 
De bewoners van De Dennen weten nog wat poetsen betekent! 
 
Zij weten en waarderen dan ook wat de inbreng is van de poetsploeg. De 
bewoners brengen behoorlijk wat tijd door in het woonzorgcentrum en het 
is veel aangenamer om in propere, hygiënische ruimtes te kunnen verblijven. 
Het draagt bij aan de gezelligheid en het thuisgevoel.  
 
“Laten we de mensen dankbaar zijn die ons gelukkig maken;  
zij zijn de charmante tuiniers door wie onze zielen bloemrijk worden”. 
 
- Marcel Proust  
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Wat is jouw naam?  

Staf Smet. 
 
Vertel eens wat over jezelf 

Ik ben geboren in Kapellen op 14 april 1935. Ik heb 
één zoon Stephan en ondertussen ook al twee 
kleinkinderen. Tijdens de oorlog heeft mijn 
familie vier Joodse kinderen opgevangen en 
grootgebracht. Zij waren mijn speelkameraadjes 
toen ik klein was. 
 
Ik kom uit een familie die betrokken was bij de diamant. Het is begonnen bij 
mijn overgrootvader en ik was de laatste van de familie. De Antwerpse 
diamantsector stuurde mijn overgrootvader zelfs naar Zuid-Afrika om daar 
uitzonderlijke stenen op te halen, hij had daar ook medezeggenschap. Mijn 
overgrootvader zorgde er mee voor dat zijn kleinkinderen daar op een 
bureau konden werken. Mijn vader kende echt alles van diamant, hij ging 
zelfs op zaterdag naar de diamantclub. Hij heeft de stiel heel goed aan mij 
geleerd, zodat ik mijn werk ook goed kon doen. Ik bewerkte de diamant, alle 
modellen. Mijn vader is erg jong overleden, hij was slechts 38 jaar. Ik was enig 
kind en moest door het overlijden van mijn vader al heel vroeg volwassen 
zijn. De diamantsector is een hele schone stiel. Mijn eigen zoon is er niet meer 
aan begonnen door de crisis in de jaren ’80. Hierdoor was ik de laatste van de 
familie in de diamantsector. Op 60-jarige leeftijd ben ik met pensioen gegaan. 
 
Mijn vrouw werkte ook in de diamant, zij is overleden in 2011. Ik woonde met 
mijn vrouw tijdelijk in bij mijn moeder, omdat zij weduwe was. We hebben 
daarna ons eigen huis in Kapellen gebouwd. Elke steen heb ik mee vast 
gepakt, na het werk gingen we helpen aan ons huis tot het donker was. 
 
  

Bewoner in de kijker 
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Hoe lang ben je al in De Dennen? 

Ik ben nu sinds 2 jaar in De Dennen. 
 
Wat vind je het leukste in De Dennen? 

Ik geniet van de activiteiten die aangeboden worden. Het is ook fijn dat 
iedereen goedgezind is, er wordt veel gelachen. 
 
Wat zou je nog verwezenlijkt willen zien in De Dennen? 

Ik zou graag meerdere keren per jaar mosselen eten 😉 Maar ik vind de 
keuken fantastisch hoor. Hier is nu eens echt alles, ik kan niets negatief zeggen. 
 
Wat zijn je hobby’s? 

Vroeger deed ik judo, nu heb ik niet echt behoefte aan hobby’s. Mijn zicht is 
erg verslechterd, waardoor dit allemaal wat moeilijker wordt. 
 
Wat is je lievelingseten en drinken? 

Ik lust eigenlijk alles, op dat vlak ben ik een echte Belg! Maar mosselen zijn 
toch mijn favoriet! 
 
Welke muziek hoor je graag? 

De muziek van de jaren ’80, ik ben ook grote fan van Barbara Streisand. 
 
Heb je een motto, levensspreuk, uitspraak die bij jou past? 

Je voelt dat je ouder wordt, er komen meer en meer mankementen, dat is 
jammer.  Soms zijn er zware dagen, maar ik probeer optimist te blijven en ‘de 
dag te nemen zoals hij komt’! 
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Wat is jouw naam?  

Gie Wils. 
 
Vertel eens wat over jezelf. 

Ik ben 46 jaar en ben al 20 jaar samen met Annemie. 
In 2014 zijn we getrouwd. Ik heb 2 zonen, Seppe is 15 
en Tuur is 12. Ik heb een tweelingbroer, Dirk. Voor ik 
in De Dennen werkte heb ik in een sportwinkel en 
een ergonomiezaak gewerkt. Ik heb kiné gestudeerd 
in Merksem en ben afgestudeerd sinds 1997. Qua 
karakter ben ik nogal een directe, recht voor de raap met mijn hart op mijn 
tong. Ik hou van humor op het werk en ben niet echt een stresser. 
 
Op welke afdeling werk je en wat is je functie? 

Ik ben hoofd van het kiné-ergo team en werk als kinesist meestal op de 
revalidatieafdeling.  
 
Hoe lang werk je al in De Dennen? 

Al 14 jaar , sinds maart 2009. 
 
Wat vind je het leukste aan werken in De Dennen?  

Zonder twijfel de toffe collega’s waar ik mee mag samen werken. 
 
Wat zou je graag nog verwezenlijkt zien in De Dennen?  

Een extra veranda aan onze kinézaal op SP waar we therapiemateriaal 
kunnen zetten , zo kunnen bij goed weer onze patiënten buiten oefenen. 
 
Wat zijn je hobby’s? 

Ik probeer nog af en toe op mijn drumstel te kloppen, maar ik doe dit toch 
veel minder dan vroeger toen ik in bandjes speelde. Ik verzamel ook Schotse 
single malt whisky, momenteel heb ik al ongeveer 180 flessen. Ik rij ook wel 
eens graag door de bossen met de mountainbike. 
 
  

Medewerker in de kijker 
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Wat is je lievelingseten en drinken? 

Eten: mosselen met frieten, paling in ’t groen, pizza. 
Drinken: Schotse single malt whisky uiteraard. 
 
Welke muziek hoor je graag? 

Extreme metal. Het motto is vaak: hoe luider, hoe beter! 
 
Wat is je favoriete film of TV-programma? 

Film: The Godfather, Kill Bill, Braveheart, Lord of the Rings. 
Serie: Game of Thrones. 
 
Wat is de mooiste reis die je ooit gemaakt hebt? 

De West Highlandway in Schotland: een 8-daagse wandeltocht van 160 km 
door de Schotse Highlands. Op die reis is mijn liefde voor Schotland - en de 
bijhorende whisky - ontstaan. 
 
Wat wens je jouw collega’s toe? 

Een goede gezondheid en veel geluk, op het werk en daarbuiten. 
 
Heb je een motto, levensspreuk, uitspraak die bij jou past? 

Ze na kalm! 
 

Elke maand zoekt de directie in samenspraak met de leidinggevende  
vijf kernwoorden die de medewerker in de kijker omschrijven. 

Dit zijn de eigenschappen van Gie. 

 
  



 

 
35 

 
 

 
 

Vrijwilligerswerk 
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Tartiflette met witloof en spek 

 
Ingrediënten (4 personen)

• 700 g vastkokende aardappelen 

• 400 g zachte kaas (bijv. Pavé de Herve) 

• 200 g gerookte spekblokjes 

• 5 stronkjes witloof 

• 2 uien 

• 2 teentjes knoflook 

• 2 tl rozemarijn 

• 75 ml witte wijn 

• boter 

• peper en zout 
 

Bereiding 

1. Verwarm de oven voor op 190 °C. 

2. Snijd het witloof in repen en de uien in ringen. 

3. Bak de spekblokjes krokant en voeg de ui en het witloof toe.  

4. Schep alles om en pers er de look bij, meng en zet op een laag vuur. 

5. Schil de aardappelen en snijd ze in dunne plakjes. 

6. Kruid de aardappelen met rozemarijn, peper en zout. 

7. Snijd de korst van de kaas en snijd in kleine blokjes. 

8. Neem een diepe ovenschaal en verdeel het witloof met spek over de 

bodem. Leg de aardappelen en de kaasblokjes er bovenop. Druk goed aan. 

9. Giet er de wijn over en zet de ovenschaal 1 uur in de oven. 

10. Serveer de tartiflette met een frisse kruidensalade. 

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. 
 
 

2        4 

  5 2  8 1   

 9  5  1  2  

 7 9    4 8  

         

 4 3    6 7  

 1  3  2  5  

  2 6  9 3   

8        9 
© De Puzzelaar 

  

Puzzels 
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Kruiswoordraadsel 

HORIZONTAAL 
3 jachthond, 6 beroemdheid, 12 oud-student, 14 wildgebraad, 15 schilderachtig, 18 kwaad,  
21 helleveeg, 22 knevel, 24 gauw, 26 serie, 27 bouwval, 28 hit van Clouseau, 29 berggeit, 30 Duits,  
31 secreet, 32 eminentie, 34 sportief, 35 hond uit Garfield, 38 visbeentje, 40 kunststijl, 43 geslacht,  
45 Engelse titel, 46 drukkend, 48 tocht, 49 muziekinstrument, 51 vermeerdering, 52 drankenhandel, 
53 hijstoestel, 54 punt 
 
VERTICAAL 
1 deel van een badkamer, 2 poollicht, 3 bruto nationaal product, 4 storend bijgeluid, 5 bloem, 7 lus 
van garen, 8 droogvloer, 9 stelling, 10 rechterlijke uitspraak, 11 verzenden, 13 pepmiddel, 16 klaaglied, 
17 verkeerde telling, 19 oosterlengte, 20 zomers schoeisel, 22 beknopt, 23 niet (voorvoegsel), 25 deel 
van een dierenkop, 27 al, 33 politievrouw, 34 Amerikaanse boer, 36 plaats in Antwerpen, 37 heerlijk 
maal, 39 rondhout, 40 notie, 41 spoorstaaf, 42 schildergerei, 44 noot, 46 Chinees gerecht, 47 Spaanse 
schilder, 49 speelgoed, 50 volgroeid 
 

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        

© 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. 
 

10 23 38 8 53 44 
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Woordzoeker 

S H B R N E R U D R O B I K N B O 

Q D O E N R N F C R V I N T E R N 

U K I M U R E I E E E A E R V N A 

A A B A E A N D S I B K G D O E I 

S B O K S E E T L G H I K O K S P 

H L K P M C I R N O N C N A A B K 

P E S A A B H A U G Z O R K B A L 

W O E A U P H E E B M R I A P L O 

K J N L A E I F R I T E U S E L U 

E S E S B V N E K M O B T L IJ E N 

N E T R A A K V R R F O Y E R T G 

S C H A K E N E B N K F O N D U E 

 
 
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. 
 
 
ARCHIEF 
BAKKER 
BAKOVEN 
BALLET 
BANK 
BEHANG 
BERGING 
BOKSEN 

BORDUREN 
BROEIKAS 
BUREAU 
CINEMA 
DIASCHERM 
FONDUE 
FOYER 
FRITEUSE 

HOME 
INTERN 
KAARTEN 
KAPSTOK 
KIMONO 
LOUNGE 
PAPIER 
PIANO 

SCHAKEN 
SJOELBAK 
SLAAPKAMER 
SQUASH 
VAAS 
VESTIBULE 
WEKKER 
ZOLDER 

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

 

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

Antwoord 
 

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

Dit strookje kan u binnenbrengen bij het onthaal vóór 28/03/2023.  
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 

Romantisch. 

 
Woordzoeker 

Zich mooi maken.

 
 

Iemand de oren van het hoofd kletsen. 
 

Een onschuldige hand heeft één winnaar geloot: 
 

Maria Ooms van afdeling Esdoorn. 
 

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

 
  

Oplossingen 

Winnaar van de prijsvraag 
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Humor 


