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Voorwoord  

 

 Beste bewoners, familieleden en vrienden, 
 

   We starten bij deze het laatste kwartaal van 2018. Laat de tijd niet 
te snel gaan en laten we nog genieten van de laatste maanden. Dat 
de tijd snel kan gaan, vinden we terug in een aantal gezegdes, zoals. 
‘De tijd gaat snel, gebruik haar wel’. ‘De tijd kent geen genade’. 

‘Tijd heeft vleugels en geen teugels’. 
Sinds 21 september zijn we ondertussen in de herfstperiode beland. Het woord 
‘herfst" wordt blijkbaar beschouwd als een van de moeilijkste rijmwoorden in de 
Nederlandse taal. Probeer zelf maar één rijm te ontdekken of zelf te maken. Uit 
onderzoek is gebleken dat mensen die in de herfst geboren zijn gemiddeld zes 
maanden langer leven dan mensen die in het voorjaar geboren zijn. Zwangere 
vrouwen eten in de zomer meer verse groenten en fruit, wat een positief effect 
heeft op de baby. Is het waar of niet? Dat laten we in het midden. 
Wat we wel zeker weten dat langzaam de natuur aan het veranderen is. De 
bladeren verdorren, mooie paddenstoelen komen te voorschijn. En beetje bij 
beetje worden de tuinen en bossen minder groen. De natuur maakt zich klaar om 
zich te wapenen tegen hopelijk ‘geen’ te gure winter. Allerheiligen is een 
christelijk feest dat op 1 november valt en gevierd wordt onder Rooms-
katholieken en anglicanen. In de Rooms-Katholieke Kerk is het een hoogfeest. 
Ook de Oosters-Orthodoxe Kerk kent het feest, maar op de eerste zondag na 
Pinksteren. De feestdag viert de nagedachtenis aan alle heiligen en martelaren. 
De volgende dag wordt Allerzielen gevierd. Het is aannemelijk dat men tijdens 
de kerstening van Europa het feest van Allerheiligen is gaan vieren rond de 
periode van een oorspronkelijk heidens feest Samhain dat ter nagedachtenis van 
de doden werd gehouden. In 837 riep paus Gregorius IV 1 november uit als de 
katholieke gedenkdag. Naast deze twee dagen is het feest halloween meer én 
meer in opmars. Halloween is een feestdag die traditioneel vooral in Ierland, het 
Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canada gevierd wordt. Inmiddels 
wordt het feest ook steeds populairder bij ons. In de maand december gaat onze 
aandacht vooral naar Kerstmis. Een gezellig feest met de familie en een lekkere 
feestmaaltijd. 
De versierde kerstboom staat in menig living met het bijhorende kerststalletje. 
En als toetje brandt er een gezellig houtvuur. Wat kan het leven toch gezellig 
zijn. Ook hier in Vogelzang worden er heel wat kerstbomen geplaatst . In de 
maand december zal er een lekker kerstdiner aangeboden waar elke bewoner 
meer dan welkom zal zijn. Wat het feestmenu zal zijn, zal bekend gemaakt 
worden op de dag zelf. Maar ik kan u nu al vertellen dat het lekker zal zijn. En 
wordt het een witte kerst? Ik denk het niet. Als de aarde aan het opwarmen is, 
krijgen we misschien een lekker winterzonnetje. Lekker gezellig om in dat 
zonnetje te zitten en goed voor de portemonnee. Want dan hebben we minder 
stookkosten. We zullen wel zien! 
Bij deze wensen we u een “Zalige Kerstmis”. 
          Jo Rom / directeur 
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Brief aan de bewoners 

Op 3 augustus overleed mr. Jacques W., die steeds een welkomsbrief aan 
de nieuwe bewoners schreef voor onze huiskrant. Wij zullen hem missen.  
Als eerbetoon deze brief van zijn beste vriend André C. 

Hommage aan vriend Jacques 
De laatste 10 jaren van je bewogen leven hebben we je leren kennen in 
Home Vogelzang. Van je leven kunnen scenaristen een prachtige film 
distilleren. 
 

Als jongeling, amper 16 jaar, door zijn ouders in het Antwerpse 
achtergelaten. Jacques had een taalknobbel, zodoende speelde hij tolk voor 
de Amerikaanse bevrijders en volgde hen naar het veroverde Duitsland. Na 
de oorlog opende hij samen met zijn vrouw een boekenwinkel. 
 

Op latere leeftijd belandde Jacques met zijn echtgenote in Vogelzang. 
Jacques was bezeten en grote fan van de muziek uit de 50er en 60er jaren. 
De liedjes van de  “Crooners” van toen kende hij woord voor woord. 
De songs van Frank Sinatra, Dean Martin, Nat “King” Cole, Perry Como, 
Tony Bennet kende hij woord voor woord, zij werden luidkeels 
meegezongen aan de tafel voor de toog. 
 

Jacques had ook een fantastische pen: zijn teksten waren echte juweeltjes. 
Geen onderwerp was hem vreemd, serieus of grappig en met een rijke 
woordenschat. Chapeau!!! 
 

Jacques was ook een levensgenieter op zijn manier. Hij was klant bv. In 
sterrenrestaurant “Arenberg”. Maar elke zaterdag liet hij zich verwennen 
in zijn favoriete restaurant “Al Parma”. 
 

Hij zag op geen euro; eerst een glaasje champagne, dan voor– en 
hoofdgerecht met aangepaste wijnen en om te eindigen een tiramisu en een 
afzakkertje. De laatste tijd werd hij gehaald en thuisgebracht door een taxi. 
 

Een paar jaar geleden zong Jacques nog op het podium in de cafetaria  
“My way”. Zijn stem was al wat zwakjes, maar kenschetsend was de tekst. 
Hij deed het op zijn manier “He did it his way”. 
 

Jacques, het gaat je goed in het  hiernamaals… de hereniging met je 
vrouwtje zal beiden opfleuren. 
       Vaarwel beste vriend 
        André C. 

“And more, much more than this, 
I did it my way” 
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Hartelijk welkom 

Omdat er regelmatig nieuwe gezichten te zien zijn in Vogelzang hebben we 
deze welkomstpagina’s in het leven geroepen.  
Zo leren we elkaar wat beter kennen en kunnen oude bekenden elkaar terug 
vinden. 

Je bent welkom 
In ons huis 

Aan onze tafel 

In onze familie 
Met jouw verhalen 

In onze wereld 
Voel je je thuis. 

Nieuwe bewoners: 
 
Naam:  Norbert Keuleneer 
Kamer: 217 
Hier sinds: 4 juni 
 
Naam: Mariette Van Nieuwenhuyse 
Kamer: 108 
Hier sinds: 5 juni 
 
Naam: Elvire Dubois 
Kamer: 324 
Hier sinds: 7 juni 
 
Naam: Hermine Vandenbemden 
Kamer: 1302 
Hier sinds: 25 juni 
 
Naam: Louis Janter 
Kamer: 007 
Hier sinds: 20 juni 
 
Naam: Maria Agten 
Kamer: AW 0001 
Hier sinds: 1 juli 

 
 
Naam: Bertha Elseviers 
Kamer: 001 
Hier sinds: 5 juli 
 
Naam: Georgette Marres 
Kamer: 1218 
Hier sinds: 6 juli 
 
Naam: Juul Bruffaerts 
Kamer: 225 
Hier sinds: 11 juli 
 
Naam: Helena Donny 
Kamer: 227 
Hier sinds: 11 juli 
 
Naam: Marcel Hinderyckx 
Kamer: 106 
Hier sinds: 30 juli 
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Ook nieuwe personeelsleden mogen natuurlijk niet ontbreken, ook hen  
heten we welkom in Vogelzang! 

Nieuwe personeelsleden 

Ingabire Liliane Zorgkundige 01/07/2018 Team 3 

Vandezande Liesbeth Zorgkundige 01/08/2018 Team 1 

Mal Meskin Logistiek medewerker 06/08/2018 Team 3 

Attente oren 

Onvermoeibare voeten 

Open handen 

Glimlachende mond 

Hartelijke inzet 

Sinds 1 juli is Karen Op De Beeck de nieuwe hoofdverpleegkundige op 
team 2. 
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Jarige bewoners 

 
Oktober: 
4 oktober: Juul Bruffaerts 
12 oktober: Joske Peeters 
16 oktober: Alice Van Autgaerden 
 Jenny Vyt 
18 oktober: Robert Van Laer 
19 oktober: Simone Pierson 
 
 
 
November: 
1 november: Agnes Detobel 
4 november: Julia Dehasselair 
6 november: Louisa Nieuweling 
 Norbert Keuleneer 
11 november: Josée Deryck 
13 november: Philippe Deguisse 
17 november: Elsa Vandessel 
 
 
 
December: 
10 december: Jos Vekemans 
13 december: Delphine Claes 
14 december: Hilda Scheys 
18 december: Maria De Meersman 
17 december: Denise Rosaux 
 

 

20 oktober: Suzanne Ploegaerts 
24 oktober: Norette De Boeck 
25 oktober: Gilberte Geets 
28 oktober: Aline Bodequin 
30 oktober: Maria Azijn 

19 november: Mariette Algoet 
21 november: Liesbeth Van Eeckhout 
24 november: Paul Grootaers 
 Simone Vander Velden 
28 november: Maria Darche 
29 november: Hilda Van Oosterwijck 
 Rosa Elli 

Bekijk het van de zonnige kant:  
hoe oud je ook bent,  

je bent jonger dan je ooit zult zijn. 

18 december: Suzanne Agten 
21 december: Lea Dams 
23 december: Mieke Gielens 
31 december: Mariette Trevels 
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HUWELIJKSVERJAARDAGEN 

 
 
OKTOBER 
 
 
30 oktober: Pierre en Nora Vandermeulen - Imbrechts 
 65 jaar getrouwd. 
 
 
DECEMBER 
 
 
21 november: René en Flora Lepaige - Vandoren 
 65 jaar getrouwd. 

Gefeliciteerd  

met jullie trouwdag ! 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtoKaA4s3ZAhXOIlAKHVd5ATUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fduvaltileandstone.com%2Febook.php%3Fq%3Ddownload-intuition-pumps-and-other-tools-for-thinking.htm&psig=AOvVaw2d38M
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Expo 58 
 

60 jaar geleden werd de 
wereldtentoonstelling van 1958 gehouden 
in Brussel  
onder de naam Expo 58. Ze vond plaats 
van 17 april tot 19 oktober 1958 op de 
Heizel. 
 
Het was de eerste universele 
wereldtentoonstelling na de Tweede 
Wereldoorlog. Op een terrein van ruim 
tweehonderd hectaren verrezen meer dan 
150 paviljoenen, een attractiepark en zelfs 
een heus 'dorp' met de naam “Vrolijk 
België ”.  
  
De organisatoren kozen als centraal 
thema “balans van de wereld voor een 

humane wereld”, wat vooral vertrouwen en 
hoop in de toekomst moest uitstralen. Expo 58 zou de verwerkelijking zijn 
van  een modern humanisme, dat mens en techniek met elkaar zou 
verzoenen. Het geloof in de betere toekomst leek te worden ondersteund 
door een sterk groeiende materiële welvaart, massaconsumptie en 
stabiliteit binnen de West-Europese eenmaking. 
  
Expo 58 werd in de daaropvolgende decennia een begrip in het Belgische 
collectieve geheugen. Geleidelijk vormde zich een mentale referentie, 
waardoor Expo 58 vandaag het symbool is  geworden van een cruciaal 
breukmoment voor allerlei materiële en mentale processen van 
modernisering. Zo heeft Expo 58 naast haar feitelijke impact ook haar 
eigen mythes, gekoppeld aan sterke nostalgie naar het tijdperk van 
de fifties en de golden sixties. 
 
België had voor de Tweede Wereldoorlog meerdere keren een 
wereldtentoonstelling georganiseerd en tijdens de wederopbouw 
ontstonden in 1947, vooral ook vanwege het financiële succes van 1935, 
nieuwe plannen voor het organiseren van een wereldtentoonstelling. De 
Belgische regering besloot op 7 mei 1948 tot het organiseren van een 
wereldtentoonstelling in 1955 op dezelfde plaats, de Heizel, als in 1935. 
Door het uitbreken van de Koreaanse Oorlog liep de planning echter 
vertraging op en de regering  

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wereldtentoonstelling
https://nl.wikipedia.org/wiki/Brussel-Stad
https://nl.wikipedia.org/wiki/17_april
https://nl.wikipedia.org/wiki/19_oktober
https://nl.wikipedia.org/wiki/1958
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heizel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wereldtentoonstelling
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wereldtentoonstelling_van_1935
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koreaanse_Oorlog
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verschoof de tentoonstelling naar 1958. Het Bureau International des  
Expositions registreerde de tentoonstelling na de wapenstilstand van de 
Koreaanse Oorlog in november 1953. Het was de 27e universele 
wereldtentoonstelling. Het was de twaalfde als wereldtentoonstelling 
aangeduide tentoonstelling in België, vijf van deze Belgische expo's zijn 
echter niet  
officieel erkend en Luik 1939 betrof een gespecialiseerde tentoonstelling, 
waarmee de Expo 58 de zesde officiële universele tentoonstelling in 
België was. Deze editie was de eerste van de eerste categorie na de 
Tweede  
Wereldoorlog. Daardoor stond ze volledig in het teken van het geloof in 
vrijheid en vooruitgang, dat zo kenmerkend was voor de jaren vijftig en 
zestig. Meer dan 42 miljoen mensen, waaronder 80% van alle Belgen,  
bezochten de wereldtentoonstelling, die door koning Boudewijn werd  

geopend met een oproep tot vrede en sociale en economische vooruitgang.  
 
Het park werd in een recordtempo opgebouwd, door bijna 15.000 
arbeiders die in slechts drie jaar een gebied van 2 km² volbouwden op de  
Heizelvlakte, in het noordwesten van Brussel. Het terrein werd het 
bekendst om het Atomium, een stalen constructie opgebouwd uit negen 
gigantische bollen die samen een 165 miljard keer uitvergroot ijzerkristal  
uitbeelden naar een idee van André Waterkeyn. Het Atomium moest,  
gezien zijn acrobatische, relatief innovatieve architectuur, de Belgische  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bureau_International_des_Expositions
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bureau_International_des_Expositions
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/1950-1959
https://nl.wikipedia.org/wiki/1960-1969
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boudewijn_I_van_Belgi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Atomium
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ijzer_(element)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Waterkeyn
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staalindustrie promoten en vervulde de rol van een centraal uitkijkpunt om 
het uitgestrekte terrein te overzien. Oorspronkelijk was het Atomium  
bedoeld om slechts gedurende de Expo overeind te blijven, maar het bleek 
dermate populair dat het nooit is afgebroken. Integendeel, na jaren van 
verval en politiek getouwtrek over de kosten werd het grondig 
gerestaureerd en is het sedert februari 2006 weer open voor het publiek. 
Samen met Manneken Pis is het een toeristische trekpleister van formaat 

voor Brussel en is het uitgegroeid tot nationaal symbool voor Belgie . Het 
Atomium voor Brussel en België  wat de Eiffeltoren is voor Parijs en 
Frankrijk. Na afloop van de Expo zijn de meeste paviljoens afgebroken, 
maar het Atomium en het Amerikaanse paviljoen, het latere Amerikaans 
theater van de BRT, zijn aan de slopershamer ontkomen. 
 Belgisch-Congo, een kolonie van België, had zeven paviljoenen die de 
technische en menselijke vooruitgang moesten tonen.  
Daarnaast was er een tuin met tropische planten waarin een village 
indigène (inheems dorp) was ondergebracht waar de bezoekers 'primitieve' 
Congolezen in hun leefomgeving konden bekijken en België zich als 
beschavingsbrenger kon presenteren, een perspectief dat destijds 
gebruikelijk was  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Manneken_Pis_van_Brussel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eiffeltoren
https://nl.wikipedia.org/wiki/Parijs
https://nl.wikipedia.org/wiki/Amerikaans_Theater
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgisch-Congo
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in westerse landen. Honderden, zorgvuldig geselecteerde Congolese 
évolués waren daartoe overgevlogen naar Brussel. Zij werden 
tentoongesteld in een menselijke zoo en deden regelmatig 'spontane' 
vreugdedansen en beeldden georkestreerde Congolese dorpsscènes uit die 
allang niet meer bestonden. Ze waren tegelijkertijd gasten, 
tentoongestelden, journalisten en werknemers.  
De pers vond de gebeurtenissen mensonterend. Het publiek, dat zelden tot 

nooit zwarten had gezien, stond rijen dik te kijken naar de Congolezen, 
joelde hen uit. Dag in, dag uit ondergingen ze de schofferingen van het 
publiek. De Congolezen werden teruggevlogen en de affaire leidde tot 
internationale discussies.  Het verblijf in Europa  
had een onverwacht effect op de Congolezen. In eigen land gewend aan 
blanken die hoog in de hiërarchie stonden, werden ze geconfronteerd met 
Belgen in bescheiden en erbarmelijke omstandigheden. De Congolezen 
observeerden het voor hen onbekende moederland van Congo en deden 
nieuwe inzichten op, wat de veronderstelde superioriteit van de blanken in 
een nieuw daglicht stelde. Ook hadden ze ruimschoots gelegenheid voor 
onderling contact, wat in Congo praktisch onmogelijk was. Deze situatie 
was een grote stimulans voor de Congolese 
onafhankelijkheidsbeweging en binnen twee jaar was Congo vrij van 
België. Mobutu Sese Seko, als journalist aanwezig op Expo 58, werd de 
sterke man van Congo. 
 

Tijdens de Expo werden heel wat nieuwe 
producten voorgesteld. Veel van deze producten 
worden nog steeds gebruikt. Ook enkele 
voedingsproducten hadden hun primeur. 
Zo bracht Côte d'Or een nieuw chocoladeproduct 
uit onder de naam "Dessert 58". Deze chocolade 
was gevuld met praliné. Côte d'Or  haalde een 
hele chocoladeproductielijn naar de expo. Via 
een wandelbrug door het paviljoen kon het volledige productieproces 
gevolgd worden. Het paviljoen verhuisde na afloop naar Willebroek. Als 
baancafé met Decap-orgel hield  

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/%C3%89volu%C3%A9
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Vreugdedans&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sociale_ongelijkheid
https://nl.wikipedia.org/wiki/Onafhankelijkheid_van_Congo
https://nl.wikipedia.org/wiki/Onafhankelijkheid_van_Congo
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mobutu_Sese_Seko
https://nl.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4te_d%27Or_(chocolade)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pralin%C3%A9
https://nl.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4te_d%27Or_(chocolade)
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het nog zijn oorspronkelijke stijl. Na de omvorming tot mega-discotheek 
“Carré “ in de jaren 80, met onder meer een nieuwe voorbouw en 
geveldecoratie die de structuur camoufleren, doen niet zo veel elementen 
nog Expo-belletjes rinkelen.  
Ook softijs leerde men in België tijdens de Expo 
58 kennen. En een nog unieker ijsje kwam 
tevoorschijn in de vorm van drie kleuren en 
smaken, tussen twee wafeltjes. Met enige 
verbeelding stelden de drie kleuren de Belgische 
vlag voor (bruin, wit en roze voor het zwart, geel 
en rood). Dergelijke fabrikanten kregen een hele 
sectie, gelegen langs de huidige Madridlaan tussen de Esplanade en de 
Atomiumweg, toegewezen op de Expo. Grote merknamen bouwden hun 
eigen paviljoen: Philips IBM, Coca-Cola, Solvay, Cote d'Or en Kodak. 
 

De Expo-ster, een elegante, asymmetrische 
ster, is nog steeds een herkenbaar symbool. De 
vijf stralen vertegenwoordigen de vijf 
continenten, ze dragen de humanistische 
boodschap uit naar de hele wereld. Aan de 
rechterkant ziet u een wereldbol en de datum. 
In het midden van de ster herkent men een 
beeld van het stadhuis van Brussel. 
 
In 1958 werd deze ster 
overal gebruikt, op 

affiches, trams, kleding van de 
hostesses, souvenirs… 
 
Er werd door de nationale bank naar aanleiding van 
de Expo ook een muntstuk ter waarde van 50 Bfr 
uitgeven. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Softijs
https://nl.wikipedia.org/wiki/IBM
https://nl.wikipedia.org/wiki/Coca-Cola
https://nl.wikipedia.org/wiki/Solvay
https://nl.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4te_d%27Or_(chocolade)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kodak
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VAN 19 TOT 25 NOVEMBER 

 

          Maandag 19 november:  

 - Gezamenlijk ontbijt DA om 8u  

  in de leefruimte 

 - Optreden Anita om 14u  

  in de cafetaria 

 

 
 

Dinsdag 20 november:  

 - Gezamenlijk ontbijt T3 om 8u in de leefruimte 

 - Attentie aan huis in de namiddag 

 
 

Woensdag 21 november:  

 - Gezamenlijk ontbijt T1-T2 om 8u  

  in de cafetaria 

 - Verjaardagsfeest om 14u30  

  in de cafetaria 

 
 

 Donderdag 22 november:  

 - Superbingo om 14u  

      in de cafetaria 
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Een bewoner vertelt ... 

In deze rubriek brengen we elk seizoen het levensverhaal van een 
bewoner. Deze keer gingen we langs bij mevr. Maria Sterkendries. Sinds 
24 januari 2008 woont zij hier op de afdeling “De Zonnebloem”,  
in kamer 306.  

 
Mijn naam is Maria Sterkendries, geboren te 
Brussel op 13 januari 1925. Ik was enig kind. Niet 
veel later zijn we naar Leuven verhuist, waar mijn 
moeder een buurtwinkeltje uitbaatte. Van jongs af  
woonde ik bij mijn grootmoeder en de zus van mijn 
vader die toen nog niet getrouwd was. Ik ben daar 
gebleven tot mijn 12 jaar,  daarna moest ik naar 
Leuven voor mijn middelbaar. Ze wisten niet goed 
naar welke richting ze zouden sturen. Ze dachten 

aan verzorging, verpleegster of in het onderwijs. Er was niets bij wat mij 
echt interesseerde. Mijn middelbaar deed ik in het Santa Maria, in 
Deberiotstraat Nadien ben ik naar de atheneum gegaan, waar de klassen 
gemengd waren. Op de speelplaats werden we gescheiden, er was een 
speelplaats voor de jongens en eentje voor de meisjes. Ik had graag 
bureelwerk gedaan, maar van mijn vader mocht ik niet gaan werken. Een 
vrouw moest voor haar huishouden zorgen, zei hij. 
Toen ik 16-17 jaar was heb ik mijn man, Octaaf Van Fraechem, leren 
kennen, toen ik naar mijn grootmoeder ging met mijne hond. Hij ging mee 
met mij wandelen en is dit  blijven doen. Hij meende het blijkbaar serieus. 
In 1944 zijn wij getrouwd, ik was 19. Wij konden geen huis vinden, want 
alles was gebombardeerd tijdens den oorlog. Wij woonden dan bij mijn 
ouders in. Na de geboorte van onze eerste zoon zijn wij in de 
IJzermolenstraat te Heverlee gaan wonen tot in 1962. Van 1962 tot 1980 
woonde ik in het huis van mijn grootmoeder op de Koningin Astidlaan. In 
1980 kochten wij een huis in Korbeek-Lo en bleven er wonen tot ik naar 
hier kwam. 
Voor ik getrouwd was, dacht ik bij mezelf dat ik toch 2 kinderen wou, in 
plaats van 1. Alleen is maar alleen, met 2 is het toch veel leuker. In 
augustus 1944 kregen we onze eerste zoon, Robert. Raymond werd 
geboren op februari 1946 en een jaar later op februari werd mijn eerste 
dochter geboren, Hilde. Dat was best zwaar. Twee kinderen dat ging nog, 
maar met drie was het toch een pak meer werk. Christiane kwam ter 
wereld in juni 1951. Toen trok ik nog geen kindergeld of geboortepremie, 
dat bestond toen nog niet. 
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Wil jij ook je verhaal vertellen?  
Laat het aan Sofie van het animatieteam (tel:788) weten …  
en wie weet sta jij in het volgende huiskrantje. 

We hebben samen van het leven genoten. Met Leuven kermis ging mijn 
man altijd schieten. Als het in de roos was, werd er een foto genomen. We 
gingen ook geregeld naar Scherpenheuvel, niet op bedevaart, maar om een 
Brusselse wafel of pannenkoeken te eten.  
Mijn kinderen zijn allemaal gelukkig getrouwd, behalve de jongste. Zij 
wou liever alleen blijven. Ze hebben allemaal hun eigen huis, dat is toch 
goed. Ik ben blij dat ze allemaal gelukkig zijn, dat is toch het voornaamste. 
Wat kun je als ouder nog meer verlangen, dan dat je kinderen het goed 
hebben.  
Mijn man lag eind 2007 in het ziekenhuis. De dokters vertelden mijn man 
dat hij niet meer naar huis kon. Mijn man vroeg mij “wat gaan we doen, 
vrouwke?” Ik ging waar hij heen ging gaan, als we maar samen waren. De 
sociaal assistent van het ziekenhuis werd ingeschakeld en 2 dagen later 
hadden ze een plaats gevonden, hier in Vogelzang. Het was een 
tweepersoons appartementje. De professor zei tegen mijn man dat we dat 
niet mogen laten gaan, want voor twee man kun je niet dikwijls vinden. 
Het was dus geregeld, de vrijdag zouden we hier samen komen wonen. De 
kinderen hadden alles verhuisd wat wij nodig hadden. De avond voor wij 
naar hier kwamen, is mijn man in het ziekenhuis overleden. Het nieuws 
overdonderde mij, ik was volledig van de kaart. Nog elke dag mis ik hem. 
Ik moest op enkele dagen beslissen of ik dan alleen zou komen. Dat was 
best moeilijk. Op 24 januari 2008 ben ik dan toch naar hier gekomen. 
Ondertussen woon ik hier al meer dan 10 jaar. 
Maria, bedankt om dit met ons te delen. 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin9a-qj_rXAhWKKlAKHW7pCZ8QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fmantelzorgelijk.nl%2Fkanker-geeft-geen-keus%2F&psig=AOvVaw0a4qFgytspTz_Bf_bC-Ocd&ust=1512812264711698
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Vredesbeiaard Abdij van Park 

 
De Norbertijnenabdij van Park is gelegen in de groene rand van Leuven en is een van 
de best bewaarde abdijsites van West-Europa. Deze uitzonderlijke erfgoedsite, 
opgericht in 1129, ondergaat sinds enkele jaren een groots restauratie- en 
herbestemmingsproject met steun van de stad Leuven en de Vlaamse Overheid.  
In de toren van de Abdij van Park hingen vanaf 1730 veertig klokken gegoten door de  
Amsterdamse stadsklokkengieterij van Claes Noorden en Jan Albert de Grave. Onder 
de Franse overheersing wordt de abdij in 1797 op militair bevel afgeschaft. Gronden 
en bezittingen werden publiek verkocht. Het belangrijkste lot van de openbare 
verkoop, de abdij zelf, werd in Brussel 
geveild en kwam via rijke 
tussenpersonen/stromannen weer in 
handen van norbertijnen, die in 1801 
konden terugkeren. Om te vermijden dat 
hun klokken zou worden opgeëist om te 
smelten voor het gieten van kanonnen 
voor de legers van Napoleon, lieten ze 
de klokken uit de toren weghalen en 
begraven. In 1811 verkeerden de 
teruggekeerde paters echter in geldnood 
en zijn ze genoodzaakt om hun klokken 
te verkopen aan de stad Leuven en 
verhuist hun beiaard naar de Sint-
Pieterskerk in Leuven. Bij het begin van de Eerste Wereldoorlog, in 1914, verloren 
meer dan 240 Leuvense burgers het leven tijdens de beruchte brand van Leuven. Ook 
monumenten en kunstwerken gingen in vlammen op, zoals de beiaard in de Sint-
Pieterskerk.  

 
In 2014, exact 100 jaar na de feiten, kwam de stadsarchivaris 
van de Duitse stad Neuss tot een schokkende ontdekking. 
Blijkbaar waren reservisten uit zijn stad destijds mee 
verantwoordelijk voor de meest tragische bladzijde uit de 
Leuvense geschiedenis. Daarom tekenden Leuven en Neuss in 
2016 een samenwerkingscharter “om door cultuur te verbinden 

wat ooit door vuur gescheiden was”. 
Door een unieke samenwerking: de 
creatie van een vredesbeiaard in 
Leuven. Vanaf 11 november  2018 
zullen de vredesklokken klinken als een 
teken voor de wereld dat vrede en 
verzoening altijd mogelijk zijn, hoe 
pijnlijk een gezamenlijk verleden ook 
geweest is. De klokken, gegoten door 
de klokkengieterij Koninklijke 
Eijsbouts in het Nederlandse Asten, zijn 
goed voor 10,6 ton aan brons. In totaal  

Actueel 
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namen 333 schenkers deel, goed voor een bedrag van 540.000 euro. De twee grootste 
klokken werden gefinancierd door de steden Leuven en Neuss. De klok van de stad 
Leuven is met haar 2,13 ton het zwaarst. De lichtste klok is van de Leuvense 
Vredesbeweging en weegt 6,6 kilogram. 

De vredesklokken kwamen aan in de abdij op dinsdag 11 september 2018 (9/11 !! ) 
Waar geïnteresseerde Leuvenaars op het binnenplein 2 dagen tussen de tussen de 
klokken konden wandelen en de rijke versieringen en opschriften van dichtbij 
bewonderen. Op 13 september 2018 werden de beiaardklokken definitief in de 
Abdijtoren van Park gehangen. 
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De Vrienden van Home Vogelzang 
  
Tervuursesteenweg 290,  3001  HEVERLEE 
Tel.  016 / 27.97.11 E-mail: vrienden@homevogelzang.be 
Rek.:  BE80 0015 6321 1277 
Website: http://www.homevogelzang.be/vrienden-van 

 
 Dag beste lezer,  
De hete zomer zit er op en inmiddels zien we overal de eerste signalen van 
de laatste periode van het jaar die eraan komt.  
De meesten onder u kennen onze vriendenkring al en weten dat wij niet stil 
zitten en steeds op zoek zijn naar iets nieuws om u of uw dierbare 
familieleden te verrassen.  
Zoals beloofd in het vorige Gazetje, hierbij het beknopte relaas van het 
optreden van Marc Dex, onze “special guest” van dit jaar. Wij hadden hem 
verleden jaar al uitgenodigd en wegens het grote succes heeft de 
vriendenkring ook dit jaar zijn optreden gesponsord. Als toemaatje 
nodigden wij  
samen met hem ook zangeres Anita uit.  
Anita heeft met haar optreden bij de meeste van de aanwezigen een 
gevoelige snaar geraakt. Toen zij nummers bracht van Vera Lynn was het 
hek helemaal van de dam!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In zijn eigen sympathieke stijl bracht Marc Dex zowel een paar van zijn  
alom bekende songs, afgewisseld met een medley van verschillende  
populaire liedjes. Met zijn nummer “Jonger dan je denkt” had hij iedereen 
onmiddellijk mee!  
Zo ziet u maar, wij blijven zoeken naar steeds iets nieuws, teneinde te  
helpen het verblijf van al onze bewoners aangenaam te maken. Graag tot 
het volgende Gazetje met meer nieuws over onze werking!  
        
         Haesaerts Magi  
        Voorzitster  
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Pastoraal nieuws 
Oktober-November December 2018 

 

 

 

Zondag 7 
oktober   27ste Zondag  door het Jaar 
Zondag 17 oktober   28ste Zondag                “ 
Zondag 21 oktober   29ste Zondag                “    
Zondag 28 oktober   30ste Zondag                 “   

Donderdag 1 november ALLERHEILIGEN: 10.30 u. Eucharistie 
Vrijdag 2 november  ALLERZIELEN:  11 u. Eucharistie 
Zondag 4 november   31ste Zondag door het  Jaar.  
Zondag 11 november   32ste Zondag   “       
Zondag 18 november   33ste Zondag     “      
Vrijdag 23 november  Feest van de Stichteres: 11u. Eucharistie 

Zondag 25 november   CHRISTUS , KONING van het heelal :10.30  

 

 

 

 

Zondag 2 december  1ste zondag van de ADVENT:  
      10.30 u  Eucharistieviering 
Zondag 9 december  2de Zondag van de Advent   “ 
Zondag 16  december  3de Zondag van de Advent   “ 
Zondag 23 december  4de Zondag van de Advent   “ 
Maandag 24 december Vooravond Kerstmis : 19 u. NACHTMIS 

Dinsdag 25 december   KERSTMIS: 10.30 uur Eucharistieviering  
Zondag 30 december   H. FAMILIE van Jezus, Maria en Jozef   
   10.30u. : Eucharistieviering 
Dinsdag 1 januari ’19:  NIEUWJAAR:  
   11 uur Eucharistieviering 
 
 
 

Woensdag  12 december   :  ADVENTSBEZINNING  
 om 14.30 u. in de Cafetaria. 
Woensdag 19 december   :  BOETEVIERING van de Advent als  

 voorbereiding op Kerstmis:  14.30 u. 

EUCHARISTIEVIERINGEN 
op ZON- en FEESTDAGEN 

om 10.30u 
DAGELIJKS om 11 uur. 

NAMIDDAGACTIVITEITEN IN 2018 
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PASTORAAL NIEUWS 
Nieuwe kapel in Home Vogelzang.  
Op zaterdag 4 oogst werd de nieuwe kapel voor het eerst in gebruik 

genomen ter gelegenheid van het Platina-jubileum van de Geloften van  

onze 93-jarige Zuster Josephine Theunis. 70 jaren religieus leven mag 

wel gevierd worden! Zusters, Familie en vrienden namen deel aan deze 

heuglijke gebeurtenis.  

 

 

 

 

 
 

Hier hebt u dan nog een kijkje in de nieuwe kapel.  
 

Dank ook aan de zondagse inzet van vrijwilligers kunnen ook mensen in 

de rolstoel hun plaatsje vinden in de nieuwe kapel! Er is plaats voor 

iedereen. Hierbij een gebed dat ter beschikking wordt  gelegd voor de 

bezoekers. Mochten we voor elkaar een echte zegen zijn!  

Zr. José Vivys, Pastor van Vogelzang 

Jan Roels, onze trouwe orgelist. 

P.Maurits, één van onze zondagse 

voorgangers, feliciteert Zr. Josephine 
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Gebed om zegen  -  ELKAAR TOT ZeGEN ZIJN 
 
 

Wij bidden U, God, 

dat U ons leven wilt zegenen, 

dat wij leven als mensen met elkaar, 

dat wij elkaar steunen en helpen, 

dat onze woorden goed doen, 

dat onze daden recht doen. 

 

Wij bidden U, God, 

dat U het leven wilt zegenen 

van alle mensen 

die wij ontmoeten op onze levensweg, 

van allen die ons dierbaar zijn, 

van alle mensen die leven moeten 

met moeite en pijn. 

 

Wij bidden U, God, 

dat U het leven wilt zegenen 

van hen die hulp nodig hebben 

en van hen die hulp geven; 

dat wij oog hebben voor elkaars waarde 

en dat we elkaar waarderen 

zoals we zijn. 

 

Wij bidden U, God, 

voor het huis waar we wonen en leven – 

dat er vertrouwen en eerbied voor elkaar mag zijn. 

Dat wij mensen elkaar tot een zegen zijn. 

Zo bidden wij.  

 

    Marinus van den Berg 
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Animatiekalender       Oktober  2018 

Maandag 1 oktober  
Schrijfatelier om 10u30 in de  cafetaria   

Spel– en kaartnamiddag om 14u in de cafetaria 

Dinsdag 2 oktober  

 Fit en fun Den Akker om 10u in de leefruimte 
 Voorleesuurtje om 10u30 in de kleine cafetaria 

Bibliotheek om 14u/ Blijf fit om 15u in de kleine 
cafetaria 

Café Home Vogelzang om 14u30 

Woensdag 3 oktober  
Bingo om 10u30 in de kleine cafetaria 

Fritkot Den Akker om 11u45 in de leefruimte 

Donderdag 4 oktober  
Actua-ronde om 10u30 in de kleine cafetaria 

Verwennamiddag (met gelaatsverzorging) om 14u in 
de cafetaria 

Vrijdag 5 oktober  
Koffieklets om 10u30 in de kleine cafetaria 

Fit en fun De Lelie om 14u45 in de leefruimte 
Café Home Vogelzang om 14u30 

Zaterdag 6 oktober   

Zondag 7 oktober  Café Home Vogelzang om 14u30 

Maandag 8 oktober  
Kookvoormiddag om 10u30 in de cafetaria  (wafels)                                                                                        

Spel– en kaartnamiddag om 14u in de cafetaria 

Dinsdag 9 oktober  

Fit en fun Den Akker om 10u in de leefruimte 
Voorleesuurtje om 10u30 in de kleine cafetaria 

Contactclowns 
Bibliotheek om 14u  

Blijf fit om 15u in de kleine cafetaria 
Café Home Vogelzang om 14u30 

Woensdag 10 oktober   
Bingo om 10u30 in de kleine cafetaria 

Film: “Achter de wolken” om 14u in de cafetaria 

Donderdag 11 oktober  
Actua-ronde om 10u30 in de kleine cafetaria 

Fritkot T1+T2 om 11u45 in de cafetaria 

Vrijdag 12 oktober  
Fit en fun De Lelie om 14u45 in de leefruimte 

Uitstap Carrefour inschrijven noodzakelijk (11u-14u) 
Café Home Vogelzang om 14u30 

Zaterdag 13 oktober   

Zondag 14 oktober  Café Home Vogelzang om 14u30 

Maandag 15 oktober  
Spel– en kaartvoormiddag om 10u30 in de cafetaria 

Grote Bingo om 14u in de cafetaria 
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Animatiekalender Oktober 2018 

Dinsdag 16 oktober 

Voorleesuurtje om 10u30 in de cafetaria 
 Fit en fun Den Akker om 10u in de leefruimte 

Bibliotheek om 14u  
 Blijf fit om 15u in de kleine cafetaria 

Café Home Vogelzang om 14u30 

Woensdag 17 oktober  
Bingo om 10u30 in de cafetaria 

Fritkot De Lelie om 11u45 in de leefruimte 

Donderdag 18  oktober 
Actua-ronde om 10u30 in de cafetaria 
Fritkot T3 om 11u45 in de leefruimte 

Grote Spelnamiddag  om 14u in de cafetaria 

Vrijdag 19 oktober  
Fit en fun De Lelie om 14u45 in de leefruimte 

Uitstap Carrefour inschrijven noodzakelijk (11u-15u) 
Café Home Vogelzang om 14u30 

Zaterdag 20 oktober   

Zondag 21 oktober  Café Home Vogelzang om 14u30 

Maandag 22 oktober  
Galgje om 10u30 in de cafetaria 

Spel- en kaartnamiddag om 14u in de cafetaria 

Dinsdag 23 oktober  

 Fit en fun Den Akker om 10u in de leefruimte 
Voorleesuurtje om 10u30 in de cafetaria 

Verjaardagsfeest De Lelie om 14u30 in de leefruimte 
Bibliotheek om 14u/ 

Blijf fit om 15u in de kleine cafetaria 
Café Home Vogelzang om 14u30 

Woensdag 24 oktober  
Bingo om 10u30 in de kleine cafetaria 

Verjaardagsfeest Den Akker om 14u30 in de leefruimte 

Donderdag 25 oktober  
Actua-ronde om 10u30 in de cafetaria 

Verjaardagsfeest om 14u30 in de cafetaria 

Vrijdag 26 oktober  
Koffieklets om 10u30 in de cafetaria 

Fit en fun De Lelie om 14u45 in de leefruimte 
Café Home Vogelzang om 14u30 

Zaterdag 27 oktober   

Zondag 28  oktober  Café Home Vogelzang om 14u30 

Maandag 29 oktober  
Knutselvoormiddag om 10u30 in de cafetaria 

Spel– en kaartnamiddag om 14u in de cafetaria 

Dinsdag 30 oktober  

 Fit en fun Den Akker om 10u in de leefruimte 
Voorleesuurtje om 10u30 in de cafetaria 

Bibliotheek om 14u/ Blijf fit om 15u in de kleine cafetaria 
Café Home Vogelzang om 14u30 

Woensdag 31 oktober  
Bingo om 10u30 in de cafetaria 

Optreden circus “Halloween” om 14u in de cafetaria   
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Animatiekalender  november 2018                        

Donderdag 1 november  Feestdag: Allerheiligen 

Vrijdag 2 november  
Koffieklets om 10u30 in de cafetaria 

Fit en fun De Lelie om 14u45 in de leefruimte 
Café Home Vogelzang om 14u30 

Zaterdag 3 november   

Zondag 4 november  Café Home Vogelzang om 14u30 

Maandag 5 november  
Schrijfatelier om 10u30 in de kleine cafetaria 

Pannenkoekennamiddag om 14u in de cafetaria 

Dinsdag 6 november  

Fit en fun Den Akker om 10u in de leefruimte 
Voorleesuurtje om 10u30 in de cafetaria 

Bibliotheek om 14u / 
Blijf fit om 15u in de kleine cafetaria 

Café Home Vogelzang om 14u30 

Woensdag 7 november   Bingo om 10u30 in de kleine cafetaria 

Donderdag 8 november  
Actua-ronde om 10u30 in de cafetaria 

Spel– en kaartnamiddag om 14u in de cafetaria 

Vrijdag 9 november  
Koffieklets om 10u30 in de cafetaria 

Fit en fun De Lelie om 14u45 in de leefruimte 
Café Home Vogelzang om 14u30 

Zaterdag 10 november   

Zondag 11 november  
Feestdag: Wapenstilstand 

Café Home Vogelzang om 14u30 

Maandag 12 november  
Verwenvoormiddag om 10u30 in de kleine cafetaria 

Spel– en kaartnamiddag om 14u in de cafetaria 

Dinsdag 13 november  

Fit en fun Den Akker om 10u in de leefruimte 
Voorleesuurtje om 10u30 in de cafetaria 

Bibliotheek om 14u  
 Blijf fit om 15u in de kleine cafetaria 

Café Home Vogelzang om 14u30 

Woensdag 14 november  
Bingo om 10u30 in de kleine cafetaria 

Verjaardagsfeest De Lelie om 14u30 in de leefruimte 

Donderdag 15 november  
Actua-ronde om 10u30 in de cafetaria 

Grote spelnamiddag om 14u in de cafetaria 
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Animatiekalender   November 2018 

Vrijdag 16 november  
Koffieklets om 10u30 in de kleine cafetaria 

Fit en fun De Lelie om 14u45 in de leefruimte 
Café Home Vogelzang om 14u30  

Zaterdag 17 november   

Zondag 18 november  Café Home Vogelzang om 14u30 

Maandag 19 november  
Gezamenlijk ontbijt Den Akker om 8u in de leefruimte 

Spel– en kaartvoormiddag om 10u30 in de cafetaria 
 Optreden Anita om 14u in de cafetaria 

Dinsdag 20  november  

Gezamenlijk ontbijt T3 om 8u in de leefruimte  
van de Klaproos 

Voorleesuurtje om 10u30 in de kleine cafetaria 
 Fit en fun Den Akker om 10u in de leefruimte 

Attentie aan huis  (+koffie aan huis) 
Bibliotheek om 14u / Blijf fit om 15u in de kleine cafetaria 

Café Home Vogelzang om 14u30 

Woensdag 21 november  
Gezamenlijk ontbijt T1+2 om 8u in de cafetaria  

Bingo om 10u30 in de kleine cafetaria 
Verjaardagsfeest Den Akker om 14u30 in de leefruimte 

Donderdag 22 november  
Actua-ronde om 10u30 in de cafetaria 

Superbingo om 14u in de cafetaria 

Vrijdag 23 november  
Koffieklets om 10u30 in de cafetaria 

Fit en fun De Lelie om 14u45 in de leefruimte 
Café Home Vogelzang om 14u30 

Zaterdag 24 november   

Zondag 25 november  Café Home Vogelzang om 14u30 

Maandag 26 november  
Spel– en kaartvoormiddag om 10u30 in de cafetaria 

Kooknamiddag om 14u in de cafetaria 

Dinsdag 27 november  

 Fit en fun Den Akker om 10u in de leefruimte 
Voorleesuurtje om 10u30 in de kleine cafetaria 

Bibliotheek om 14u / Blijf fit om 15u in de kleine cafetaria 
 Café Home Vogelzang om 14u30 

Woensdag 28 november  
Bingo om 10u30 in de kleine cafetaria 

Bewonersraad: AW om 14u in de kleine cafetaria 
WZC om 15u in de cafetaria 

Donderdag 29 november  
Actua-ronde om 10u30 in de cafetaria 

Verjaardagsfeest om 14u30 in de cafetaria 

Vrijdag 30 november  
Koffieklets om 10u30 in de cafetaria 

Fit en fun De Lelie om 14u45 in de leefruimte 
Café Home Vogelzang om 14u30 
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Animatiekalender     December  2018 

Zaterdag 1 december   

Zondag 2 december  
Eerste zondag van de Advent 

Café Home Vogelzang om 14u30 

Maandag 3 december  
Schrijfatelier om 10u30 in de  cafetaria  

Spel– en kaartnamiddag om 14u in de cafetaria 

Dinsdag 4 december  

Voorleesuurtje om 10u30 in de kleine cafetaria 
 Fit en fun Den Akker om 10u in de leefruimte 

Bibliotheek om 14u / Blijf fit om 15u in de kleine cafetaria 
Café Home Vogelzang om 14u30 

Woensdag 5 december 
Bingo om 10u30 in de kleine cafetaria  

Sinterklaasattentie aan huis,  
aangeboden door de vrienden van Home Vogelzang  

Donderdag 6 december 
Actua-ronde om 10u30 in de kleine cafetaria 

Sinterklaas (10u vertrek; 14u Sint) 

Vrijdag 7 december  
Koffieklets om 10u30 in de kleine cafetaria 

Fit en fun De Lelie om 14u45 in de leefruimte 
Café Home Vogelzang om 14u30 

Zaterdag 8 december  Kerstmarkt van 14u tot 17u  

Zondag 9 december  
Tweede zondag van de Advent 

Kerstmarkt van 14u tot 17u  

Maandag 10 december  
Opruim kerstmarkt 

Verjaardagsfeest De Lelie om 14u in de leefruimte 
Spel– en kaartnamiddag om 14u in de cafetaria 

Dinsdag 11 december 

Voorleesuurtje om 10u30 in de kleine cafetaria 
 Fit en fun Den Akker om 10u in de leefruimte 

Bibliotheek om 14u / Blijf fit om 15u in de kleine cafetaria 
Café Home Vogelzang om 14u30 

Woensdag 12 december 
Bingo om 10u30 in de kleine cafetaria 

Adventsbezinning om 14u30 in de cafetaria 

Donderdag 13 december  
Actua-ronde om 10u30om 14u in de cafetaria 

Verwennamiddag om 14u in de cafetaria 
Verjaardagsfeest Den Akker  om 14u in de leefruimte 

Vrijdag 14 december 
Koffieklets om 10u30 in de kleine cafetaria 

Fit en fun De Lelie om 14u45 in de leefruimte 
Café Home Vogelzang om 14u30 

Zaterdag 15 december   
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Animatiekalender     December  2018 

Zondag 16 december  
Derde zondag van de Advent 

Café Home Vogelzang om 14u30 

Maandag 17 december  
Spel– en kaartvoormiddag om 10u30 in de  cafetaria 

Verjaardagsfeest om 14u in de cafetaria 

Dinsdag 18 december  

 Fit en fun Den Akker om 10u in de leefruimte 
Voorleesuurtje om 10u30 in de kleine cafetaria 

Bibliotheek om 14u / Blijf fit om 15u in de kleine cafetaria 
Café Home Vogelzang om 14u30 

Woensdag 19 december  
 

Bingo om 10u30 in de kleine cafetaria 
Kerstdiner om 11u45 in de cafetaria 

Donderdag 20 december  
Actua-ronde om 10u30 in de kleine cafetaria 

Boeteviering om 14u30 in de kapel 

Vrijdag 21 december  
Koffieklets om 10u30 in de kleine cafetaria 

Fit en fun De Lelie om 14u45 in de leefruimte 
Café Home Vogelzang om 14u30 

Zaterdag 22 december   

Zondag 23 december  
Vierde zondag van de Advent 

Café Home Vogelzang om 14u30 

Maandag 24 december  
Film: André Rieu om 10u30 in de  cafetaria 

Spel– en kaartnamiddag om 14u in de cafetaria 

Dinsdag 25 december  Feestdag: Kerstmis 

Woensdag 26 december  Bingo om 10u30 in de kleine cafetaria 

Donderdag 27 december  
Actua-ronde om 10u30 in de kleine cafetaria 

Grote bingo om 14u30 in de cafetaria 

Vrijdag 28 december  
Koffieklets om 10u30 in de kleine cafetaria 

Fit en fun De Lelie om 14u45 in de leefruimte 
Café Home Vogelzang om 14u30 

Zaterdag 29 december   

Zondag 30 december  Café Home Vogelzang om 14u30 

Maandag 31 december  
Galgje om 10u30 in de  cafetaria 

Cocktailnamiddag om 14u in de cafetaria 
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Voorbije activiteiten 

Op 11 juni werden we  
getrakteerd op lekkere  
Aardbeien!!! 

65 jaar getrouwd !! 
Proficiat  

Maria en Ward. 
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Het WK in Rusland was aanleiding 
voor de vrienden van Home Vogelzang 
om ons eens lekker te verwennen. 

Mevr. Flora Geerts werd 92 jaar! 
Haar familie bezorgde haar en ons  
allemaal een onvergetelijke namiddag 
met een optreden van Bart Kaëll. 
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Verwent worden... 

… zalig genieten 

Verzorgende 

gezichtsmaskers,  

hand– en voetmassage,  

lakken van teen– en 

vingernagels… 

Het kan allemaal! 
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Weerspreuken 

Oktober: 
 

Regent het op Sint Denijs (9), dan komt er niet veel ijs. 
Verdwijnt de boer van de akker, worden jager en hond wakker. 
Volgen op Sint Gommaris (11) droge dagen, 
  de zomer zal door veel nat mishagen. 
Blinkt Oktober in zonnegoud, de winter volgt dan snel en koud. 
Als 't waait en vriest in Oktober nacht, 
  dan verwachten wij een januari zacht. 
Sint Gallen (16), laat de sneeuw vallen. 
 
November: 
 

Geeft Allerheiligen (1) zonneschijn, dan zal 't spoedig winter zijn. 
November heeft maar dertig dagen, maar dubbel wind en regenvlagen. 
Rijp aan boom en plant, houdt geen drie dagen stand. 
Sint Elisabeth (17) doet verstaan, hoe de winter zal vergaan. 
Volgt de eerste sneeuw op regen, dat houdt een harde winter tegen. 
November heeft op de loer gelegen, en komt tevoorschijn met veel regen. 
Sint Andries (30), brengt de vries. 
 
December: 
 

Sint Elooi (1), brengt geen dooi. 
Donder in de decembermaand, belooft veel wind in 't jaar aanstaand. 
Plenst in de winter veel regen neer, dan krijgen we mooi zomerweer. 
Als met Sint Thomas (21) de dagen lengen,  
 beginnen de nachten te strengen. 
Is de wind stil met Sint Steven(26), dan zal 't jaar een goede oogst geven. 
Veel sneeuw rond Oudjaar, wis veel hooi in 't nieuwe jaar. 
 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxoNySsajcAhXQxqQKHSqCBsMQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fsintvincentiuslendelede.be%2Flager%2F2b%2Fherfst%2F&psig=AOvVaw0IrTdvlfMztSmJAbmB9zEc&ust=1531994146165211
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Bewaren van Groenten en fruit 

Er zijn nog altijd heel veel mensen die tomaten in de koelkast bewaren. 
En die niet weten dat je appels en kiwi’s beter niet bij andere vruchten in 
de fruitschaal legt. In volgende lijst staat waar je ze het best bewaart: in de 
koelkast (tussen 3 en 10°C), in de kelder of koele berging (tussen 8 en 15°
C) of op kamertemperatuur (vanaf 12°C). Daarnaast vind je welke 
groenten en vruchten je beter niet samen met andere bewaart omwille van 
het ethyleenprobleem. Ethyleen is een volstrekt natuurlijk 
rijpingshormoon en ongevaarlijk voor onze gezondheid. Maar wanneer je 
groente- en fruitsoorten die veel ethyleen produceren, bewaart naast 
soorten die daar heel gevoelig voor zijn, gaan deze laatste veel sneller 
bederven. Tomaten, rijpe appels en kiwi’s geven veel ethyleen af. 
Andersom zijn koolsoorten, komkommers, broccoli, aubergines en 
champignons zeer gevoelig voor bederf door ethyleen.  

In de koelkast: 

Aardbeien, bessen, frambozen en ander kleinfruit, appels (maar altijd in 
een aparte bak en nooit samen met groenten of ander fruit), peren (niet 
samen met appels en liefst ook niet samen met groenten en kleinfruit) 

Andijvie, asperges (liefst gewikkeld in een vochtige doek), bladselderij, 
knolselderij, bloemkool, broccoli, champignons en oesterzwammen, rode, 
groene, witte kool, prei, schorseneren, spruiten, alle slasoorten, spinazie, 
afgesneden tuinkruiden (potjes-met-wortel mogen op kamertemperatuur), 
wortelen met loof  (bewaarwortelen in de kelder), witloof. 

Nuttige tips 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwikxqi31v3ZAhWLh7QKHWRMAJwQjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fbuikspieren.nl%2Fvoeding%2Fgroente-en-fruit%2F&psig=AOvVaw2AJoYTW54fEpx_xpgiF__y&ust=1521730534318981
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In de kelder of koele berging: 

Citrusvruchten,  

Aardappelen (maar niet in de buurt van citrusvruchten, uien, kaas en 
andere zuivelproducten. ze nemen immers hun aroma’s over.), alle soorten 
bonen, doperwten, alle soorten paprika, courgetten, uien. 

 

Op kamertemperatuur: 

Bananen, kiwi (nooit samen met groenten of ander fruit), topische vruchten 

Aubergines (nooit in de directe buurt van tomaten), tomaten 
 

Geniale huishoudtips van oma 
 

Heb je last van een fruitvliegjesplaag?   

Zet een bakje met water neer en voeg er een klein beetje 
azijn bij.  De fruitvliegjes gaan er al snel vandoor. 
 

Hoe voorkom je dat de melk overkookt?   

Leg een houten lepel dwars over het pannetje. 
 

Pannetje aangebrand?   

Laat het een nachtje staan met cola erin. 
 

Een aangekoekte oven?  

Die maak je schoon door hem in te smeren met vloeibare groene zeep.  Zet 
er een glaasje ammonia in, doe de ovenklep dicht en laat 24 uur 
trekken.  Daarna kun je het vuil met een sponsje afnemen. 
 

Vieze schimmel in je badkamer?  

Je verwijdert hem met een mix van natuurazijn en St. Marc.  Doe dit 
mengseltje op een spons en dep hier de schimmel mee weg. 
 

Afwasmiddel op?   

Meng wat allesreiniger met shampoo.   

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi2tobw2_3ZAhVBKlAKHXxYBZcQjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fviralfood.nl%2Flifestyle%2Fkrijg-jij-aangebrande-pannen-ook-altijd-heel-moeilijk-schoon-met-deze-truc-is-het
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiL3IWM3P3ZAhUEI1AKHdHZD5cQjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.welke.nl%2Fpopular%2Fiets%2520leuk%2520voor%2520je%2520oma&psig=AOvVaw2B9_RfVR4XNdKeARJ_VHap&ust=1521732
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Kerstdiner 

Alleen voor de bewoners van  
Home Vogelzang 

Woensdag 19 december 
om 11u45 

in de cafetaria 
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4 ARTS 
 UREN 
 

5 APRIL 
 BOEKJE 
 LENTE 
 NIEUW 
 

6 AGENDA 
 BUREAU 
 HANDIG 
 HERFST 
 HOESJE 
 

 IDEEEN 
 MORGEN 
 OMSLAG 
 PAGINA 
 PAPIER 
 REGELS 
 SCHEMA 
 SCHOOL 
 

7 JANUARI 
 KANTOOR 
 MAANDAG 
 MINUTEN 
 

 NOTITIE 
 NUMMERS 
 OMSLAAN 
 WERKDAG 
 

8 GEGEVENS 
 ONDERWIJS 
 PLANNING 
 VERGETEN 
 

9 BINNENZAK 
 OVERZICHT 
 

10 OPSCHRIJVEN 
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Puzzelplezier 

Sudoku: 
Bij een sudoku vul je het diagram zo 
in , dat op elke rij, in elke kolon én 
in elk blok de cijfers van 1 tot 9  
slechts 1 keer voor. 
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Osteoporose 

Oudere mensen, en dan vooral vrouwen, breken gemakkelijk een pols of 
een heup. Ze worden ook kleiner en beginnen krom te lopen. Vroeger dacht 
men dat dit onvermijdelijke verouderingsverschijnselen waren, maar 
vandaag weet men dat het de symptomen zijn van osteoporose. 
Osteoporose is een ziekte die de beenderen aantast. De beendermassa 
vermindert en de beenderen worden poreus. Een toename van het risico op 
breuken (vooral van de heup, dijbeen en pols) en wervelinzakking 
waardoor de lichaamslengte afneemt, zijn de belangrijkste gevolgen. Een 
klein ongeval, bijvoorbeeld een ongelukkige stoot tegen een tafelrand, kan 
bijvoorbeeld volstaan om de pols te breken. 
Wat is het? 
Een ander woord voor osteoporose is botontkalking. De botten worden 

minder sterk doordat de 
hoeveelheid bot (dichtheid) en 
de kwaliteit ervan afneemt. 
Een tekort aan calcium en 
vitamine D speelt daarin een 
beslissende rol: het 
calciumtekort tast direct het 
bot aan, terwijl het tekort aan 
vitamine D (dat de absorptie 
van calcium vanuit de darm 

bevordert) de toestand nog verergert. Deze tekorten veroorzaken dan 
botbreuken, in het bijzonder ter hoogte van de heup, de pols en de wervels, 
vooral bij 65-plussers.  
Sommige mensen lopen meer risico om osteoporose te krijgen door 
bepaalde ziekten (bvb. schildklierziekten) of door het gebruik van 
bepaalde geneesmiddelen (bvb. cortisone). De aandoening komt vaker 
voor bij vrouwen, omwille van de hormonale veranderingen tijdens de 
menopauze of de overgang. Ook onvoldoende lichaamsbeweging, te 
weinig calcium in de voeding, te weinig zonlicht en roken dragen bij tot 
het ontwikkelen van osteoporose. 
Hoe vaak komt het voor? 
Osteoporose komt voor bij ongeveer 3% van de mannen en 19% van de 
vrouwen boven de 65 jaar. Elk jaar loopt 2% van de vrouwen tussen de 85 
en 89 jaar en 2,5 % van de vrouwen boven de 90 jaar een gebroken heup 
op. Bij mannen zien we dezelfde trend, maar dan met een vertraging van 6 
à 7 jaar. 
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Hoe kun je het herkennen? 
Osteoporose geeft op zich geen klachten. Daarom blijft deze aandoening 
vaak onopgemerkt, totdat het bot zo verzwakt is en er zich een botbreuk 
voordoet. 
 
Hoe stelt men de diagnose vast? 
Vroege diagnose van osteoporose, dus voordat een breuk is opgetreden, is 
alleen mogelijk via een meting van de botdichtheid. Heb je dus een 
verhoogd risico om osteoporose te krijgen, dan zal je arts een 
botdichtheidsmeting (of botdensitometrie) aanvragen, de zogenaamde 
DXA-meting. Hierbij wordt met behulp van röntgenstralen de hoeveelheid 
kalk in je bot gemeten. De dosis is veel kleiner dan bij een gewone 
röntgenfoto.  
Op dit ogenblik zijn er geen labotests beschikbaar om de diagnose van 
osteoporose te stellen. Er bestaan wel labotests waarmee de onderliggende 
oorzaak (bvb. een schildklierziekte) kan worden achterhaald. 
 
Risicofactoren 
1) leeftijd en menopauze 
Hoe ouder men wordt, hoe meer bot verloren gaat. Bij vrouwen verloopt 
dit proces vanaf de menopauze sneller dan bij mannen. Dit verklaart 
waarom osteoporose vooral vrouwen treft. Door de menopauze houden de 
eierstokken op met functioneren en wordt de productie van oestrogeen, het 
vrouwelijke hormoon, stopgezet. Dit hormoon speelt een essentiële rol in 
de opbouw van het bot. Wanneer de productie van oestrogenen te laat op 
gang komt of wordt onderbroken, dan verloopt de botopbouw niet 
optimaal. Dit gebeurt bv. bij een vroege menopauze, bij het laat optreden of 
het tijdelijk uitblijven van maandstonden of bij het wegnemen van de 
eierstokken. 
2) erfelijkheid 
Ook de erfelijkheid speelt een rol: indien osteoporose voorkomt in uw 
naaste familie, loopt u een hoger risico. 
3) Voeding 
Koffie, alcohol, en cafeïnerijke dranken (bv. coca cola) hebben een 
negatieve invloed op onze botmassa. Tabak verhindert dan weer de vlotte 
opname van calcium door het organisme en versnelt de afbraak van 
oestrogenen: allemaal te mijden factoren dus in de strijd tegen osteoporose. 
Ook een zeer vezelrijke voeding (bv. makrobiotisch) verlaagt de opname 
van calcium en kan dus de botopbouw verminderen. 
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4) Andere oorzaken 
Osteoporose kan nog andere oorzaken hebben, zoals 
bepaalde aandoeningen (bijvoorbeeld een overdreven 
werking van de schildklier, de bijschildklier of de 
bijnier, ziekte van Crohn, reumatoïde artritis, diabetes, 
enz.), langdurige bedlegerigheid of invaliditeit (een 
bedlegerig persoon verliest ongeveer 1% aan 
botmassa per week), of het langdurig gebruik van 
bepaalde geneesmiddelen (zoals bv. geneesmiddelen 
met cortisone, geneesmiddelen tegen epilepsie, enz.). 
Je kan ook genetisch voorbeschikt zijn. 
 
Opsporen van osteoporose 
Op een bepaald ogenblik bereikt de botafbraak een 

zogeheten breukdrempel. Onder die drempel is de kans groot dat men bij 
het minste incident iets breekt. Vanaf 50 jaar loopt zowat 10%van de 
vrouwen een verhoogd risico op breuken door osteoporose en in de 
leeftijdsgroep van 65 tot 74 jaar zijn zowat 40% van de vrouwen 
"risicopersonen" voor osteoporotische breuken. 
Het risico op breuken kan gemeten worden door een speciale techniek, de 
botdichtheidsmeting of botdensitometrie. Het is volledig pijnloos en duurt 
nauwelijks een 10-tal minuten. 
 
Wat kan je er tegen doen? 
1) Calcium 
Vermits de afbraak van botweefsel vanaf een jaar of 
35 onvermijdelijk wordt, komt het erop aan van in de 
kinderjaren een zo groot mogelijk "beenderkapitaal" 
op te bouwen. Een evenwichtige voeding met een 
voldoende inname van calcium, is een sleutelelement 
in de preventie van osteoporose. Halfvolle 
zuivelproducten zoals melk, yoghurt, kwark en kaas, 
zijn een prima bron van calcium, al   
moeten we beseffen dat slechts een deel van de aangebrachte calcium ook 
daadwerkelijk door het lichaam wordt opgenomen. Er wordt aangeraden 
dagelijks 4 porties melkproduct te nemen, bijvoorbeeld 2 glazen melk, 1 
yoghurt en 1 portie kaas (+/- 30 gr). Magere, halfvolle of volle melk 
bevatten ongeveer dezelfde hoeveelheid calcium. Wanneer men sojamelk 
gebruikt, kiest men bij voorkeur sojamelk verrijkt met calcium. De 
calciuminame moet groter zijn - 6 porties per dag - tijdens de groei (tussen 
10 en 19 jaar), de zwangerschap en borstvoeding en na 50 jaar (65 jaar 
voor mannen). Andere voedingsmiddelen die rijk zijn aan calcium zijn bv. 
sardientjes en zalm in blik, noten, gedroogde vruchten, enz. Ook sommige  

 

Typische  
osteoporose-breuk 
van een rugwervel 
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mineraal waters bevatten vrij veel calcium. 
Eventueel kan uw huisarts speciale calciumsupplementen voorschrijven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Vitamine D 
Ook een voldoende aanbreng van vitamine D (vooral uit zonlicht) is heel 
belangrijk, omdat het de opname van calcium in het bloed, via de 
darmwand, stimuleert. Wie elke dag een half uur buitenkomt, heeft in 
principe voldoende vitamine D opgenomen. Vooral in de winter kunnen 
vitamine D-rijke levensmiddelen zoals vette vis (haring, zalm, sardines...), 
olie, boter, margarine, lever en eieren een welkome aanvulling vormen. 
Wees evenwel voorzichtig met voedingssupplementen die veel vitamine D 
bevatten: ze kunnen ons organisme grote schade berokkenen. 
 
3) Lichaamsbeweging 
Een tweede middel om osteoporose tegen te gaan, is sporten, en dit ook 
van kleinsaf. Immers: hoe méér de 
spieren en beenderen worden belast, 
hoe meer botmassa er wordt 
opgebouwd. Andersom zal iemand die 
lange tijd niet kan bewegen, veel 
botmassa verliezen. 
Alle vormen van lichaamsbeweging 
waarbij de beenderen worden belast 
(wandelen, lopen, dansen, tuinieren...) 
stimuleren de aanmaak van 
botweefsel. Zwemmen en fietsen 
bieden minder bescherming tegen 
osteoporose. 
 
4) Geneesmiddelen 
In bepaalde gevallen is het zinvol om extra vrouwelijke hormonen in te 
nemen tijdens de menopauze of wanneer de eierstokken werden 
verwijderd. Hoe sneller men met zo’n behandeling, substitutietherapie 
geheten, start, hoe meer het proces van botafbraak binnen de perken kan 
worden  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFyeXMs6PcAhUEMuwKHbdLD-sQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.corpusfysio.nl%2Faction%2Fnews%2Fitem%2F1074%2Fhet-verschil-tussen-osteoporose-of-artrose%2F&psig=AOvVaw
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjng4WhtKPcAhVSyaQKHYosDKsQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DTL4djP8eyos&psig=AOvVaw0897qepalIL8lgWvgERh2Q&ust=1531823008005923
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gehouden. Zo kan een hormonentherapie die gedurende 5 tot 10 jaar wordt 
gevolgd, het aantal breuken met 50 tot 90% verminderen. 
Toch bestaan er voor een hormonentherapie ook tegenindicaties. Het is dus 
belangrijk dat u samen met uw arts de voor- en nadelen op een rijtje zet. 
Andere geneesmiddelen ter preventie van osteoporose:  
• Bifosfonaten: kunnen zowel pre- als postmenopausaal worden toegepast. 
Zij verminderen het risico op wervel-, heup- en polsfracturen met 40 tot 
50%.  
• Calcitonine: een natuurlijk hormoon dat in de schildklier geproduceerd 
wordt. Het remt de botafbraak en heeft pijnstillende eigenschappen. Het 
kan via de neus (nasaal) of via inspuiting (parenteraal) gegeven worden. 
Het is minder efficiënt dan hormoonsubstitutie of bifodfonaat. Het wordt 
vooral gebruikt bij pijnlijke wervelinzakkingen. 
• Selectieve oestrogeen receptor modulatoren (raloxifene, merknaam  
Evista®). Dit is een relatief nieuwe klasse van geneesmiddelen waarvan 
veel wordt verwacht. Door hun oestrogeen effect verhogen ze de 
botmassa, er is geen stimulatie van de baarmoeder en mogelijk is er een 
beschermend effect tegen borstkanker. Bovendien hebben ze een gunstig 
effect op een aantal risicofactoren voor hart- en vaatziekten (verlagen LDL
-cholesterol, verhogen HDL-cholesterol). 
 
Vraag steeds raad aan je arts, 
hij weet wat voor jou het 
beste is. Wat goed werkt 
voor de één, is niet goed 
voor de ander. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Bronnen: www.gezondheid.be 
 www.gezondheidenwetenschap.be 
 www.uzleuven.be 
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Gedichten en verhalen door onze bewoners 

Jeugdfilosofie 
 
Iedere generatie heeft zijn jeugd 
Zij kennen elk verdriet en vreugd 
Om er iets zinnigs over te schrijven 
Moet men trachten onbevooroordeeld te blijven 
De levensomstandigheden veranderen steeds 
De toekomst begint van in de week reeds 
Wordt men rijk geboren 
Is men reeds uitverkoren 
Dan zijn de keuzemogelijkheden enorm 
Maar de macht en wellust is alom 
Wanneer men komt uit een arm en warm nest 
Is de wilskracht tot slagen er op zijn best 
Voor beiden is er één probleem 
De juiste keuze vinden is er één 
Het onderwerp jeugd is zo algemeen 
Dat ik mij hou aan de opvoeding alleen 
Een kind verwacht steun en warmte 
En dit van de ouders in de huiselijke kalmte 
Zij moeten liefde, geduld en voorbeelden bieden 
Maar ook een luisterend oor aanbieden 
De verdere ontplooiing gebeurt niet alleen 
Leraars, jeugdbewegingen, sportclubs in ’t algemeen 
Zijn nodig om de verschillende levensopvattingen te ontdekken 
En begrip en respect voor elkaar op te wekken 
Af en toe verantwoordelijkheden geven 
En desnoods gebreken en moeilijkheden vergeven 
De huidige opvoeding is een geduldige strijd 
Waarvan het resultaat slechts komt op latere tijd 
Wanneer dit met enthousiasme wordt gedaan 
Is het succes hier niet ver vandaan 
 
 E.D. 
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Jeugd 
 
Elk van ons heeft een verschillende jeugd gehad! 
Waren uw ouders dagloners, zelfstandigen,  
hoogopgeleiden met een praktijk, of ben je toevallig van adel: dit alles 
heeft zijn primordiale invloed over het verloop van je jeugd! 
Groeide je op in een gelukkig gezin of in een one parent family 
Won je vader de lotto of kende hij de ene tegenslag na de andere  
en zat hij in financiële moeilijkheden? 
Een andere invloed kwam je toe van uit een andere hoek! 
In je korte leven; tot je twintigste,  
kwam je in aanraking met duizenden mensen! 
De meesten van hen gingen voorbij zonder een significante invloed,  
waar sommigen je zelfs weldoende beïnvloeden! 
Andere, je weet niet dewelke, kunnen je tijdelijk in de verkeerde richting 
sturen die je al of niet kunt bijsturen 
De combinatie van al deze invloeden heeft een zeker resultaat dat je 
Echter ook na je twintigste nog in de goede richting kunt duwen! 
Een leven, beginnende bij je jeugd, is geen gemakkelijke opgave!!! 
 
 Jacques W 

De jeugd van tegenwoordig is losbandig, lui.  Zij hebben weinig normen 
en waarden.  Zij hebben slechte manieren, minachten het gezag en hebben 
geen eerbied voor ouderen. Jonge mensen staan niet meer op als een  
oudere de kamer binnenkomt. Zij spreken hun ouders tegen, houden niet 
hun mond in een gezelschap. Zij tiranniseren hun leraars! 
 
Wie beweert er nu zoiets, dit zijn woorden van de Griekse wijsgeer  
Socrates + 2500 jaar geleden!!! 
Persoonlijk, denk ik, is dit zeker overdreven. Na meer dan 30 jaar leraar 
zijn, heb ik in die jaren veel prachtjongeren mogen ontmoeten. 
Natuurlijk waren er ook wel mislukkingen, maar de schuld lag dan meestal 
bij de ouders.  
 
 Ward R.  



 

46 

Ouder worden - ouder zijn 
Ouder worden is echt een menselijk gegeven. Ieder mens wordt 
geconfronteerd met het fenomeen “ouder worden”. Natuurlijk is er een 
verschil tussen ouder worden (wat wij allen moeten ondergaan)en ouder 
zijn. Hoeveel jonge mensen voelen zich oud. 
Als men denkt aan al die woonzorgcentra’s, waar bewoners meer en meer 
zorg nodig hebben. Het feit is er: de vergrijzing neemt meer en meer toe. 
Het leven van het animatieteam, de pleegzorg, de poets en kookpersoneel 
wordt er niet gemakkelijker om. Hun werk wordt steeds zwaarder. Dan 
hebben wij nog regelmatig stagiairs, meestal zeer jonge mensen, die op 
enkele weken wat ervaring moeten opdoen. Het zou eens interessant zijn 
voor ons ouderlingen, hoe zij die contacten met die ouderlingen ervaren 
hebben. Natuurlijk hebben bewoners van woon-zorgcentrums een 
levenservaring, met al zijn “ups en downs “ ervaren. Zij, de stagiairs, zijn 
nog jonge mensen voor wie het echte leven nog moet komen. Maar niet al 
te min, ik heb bewondering, maar vooral waardering voor al die jonge 
mensen. 
Ouder worden is iets anders dan oud zijn. Je bent pas oud als je er niet 
meer naar verlangt om te lachen of van dingen te genieten. Oud worden is 
een gemoedstoestand. Het hangt er maar van af in hoeverre je jezelf 
openstelt voor nieuwe dingen en hoe nieuwsgierig je bent naar het leven 
en de wereld om je heen. 
Eenzaamheid is een groot gevaar, dat wij als ouderlingen kunnen oplopen. 
Natuurlijk, als wij onze partner verloren hebben en zodoende alleen 
verder moeten leven, kan misschien ook een oorzaak zijn van 
eenzaamheid. Ook misschien een oorzaak van eenzaamheid is dat wij niet 
op onze waarde worden gewaardeerd. Wij hebben toch allen een 
levenservaring achter de rug. Wij zijn toch geen kleine kinderen, die 
alleen moeten gepamperd en gevoed worden! Waardering, respect voor 
ons, ouderlingen, is van zeer groot belang. 
 

  Jef R. 
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Aanwezig:  Bewoners  WZC,  10 bewoners. 
 
Uitgenodigd:  Mw. Herbots Anny (voorzitter), Mw. Penny  
 Makris (animatie -psycholoog), vrijwilligster Salina en  
 Dhr. Rom  
 
Het verslag van de vorige vergadering van 7 maart 2018 werd 
goedgekeurd.  
 
Nieuwe punten : 

 
    

 Een bewoners had klachten over een personeelslid. Dit 
personeelslid was te direct in haar communicatie. De directie volgt 
dit op. 

 
 Een bewoner van team 2 was 2 peignoirs kwijtgeraakt bij de 

wasserij. De directie geeft dit door aan de verantwoordelijke van 
team 2. 

 
 De thermostatische kraan bij een bewoner (team 2) werkt niet. De 

externe firma ‘Veolia’ zal aangesproken worden. 
 
 Het licht op een gang (team 2) werkt niet. De technische dienst zal 

aangesproken worden. 
 
 Een personeelslid gaf door dat tijdens hun pauze, de bewoner niet 

op het oproepbelletje diende te drukken. De directie tolereert dit 
niet. De bewoner mag ten alle tijden de verzorgingsequipe 
oproepen. Welk moment ook, het personeel dient ten dienste te 
staan van de bewoner!  

 
 Ee bewoner speelt met het idee om bewoners samen te brengen en 

een seniorenraad op te richten. De directie geeft door dat hij dat 
mag doen. 

 
 
 
 

Verslag van de gebruikersvergadering 
van het WZC Home Vogelzang 

27 juni 2018 

Gebruikers- 
vergadering 



 

48 

Verslag van de gebruikersvergadering van  
de Assistentiewoningen  

27 juni 2018 

Aanwezig:   Bewoners serviceflats (10 bewoners) 
 
Uitgenodigd:  Mw. Herbots Anny (voorzitter), Mw. Penny  
 Makris (animatie - psycholoog) en Dhr. Rom. 
 
Opvolging vorig verslag: er zijn nog 2 technische punten blijven liggen 
sinds de vorige vergadering: 
 een toilet van een flatbewoner dient hersteld te worden 
 een licht dient in een flat hersteld te worden. 
De technische dienst zal eraan herinnerd worden om deze zaken op te 
volgen. 
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd. 
 
Nieuwe punten : 

 Volgende technische mankementen zijn er én dienen door de 
technische dienst opgevolgd te worden: 

  - rooster aan koelkast is losgekomen 
  - toilet blijft lopen en tekort aan debiet 
  - deur bergplaats piept in 2 flats 
  - kraan keukenlavabo beweegt moeilijk 
  - plafondtegels vernieuwen en nazicht vocht 
  - silicone aanbrengen op terrassen 
  - afvoer douche niet in orde 
  - dampkap piept bij openen en sluiten 
 De petflessen en plastiekverpakkingen horen bij het 
 ‘restafval’ én dienen niet apart geplaatst te worden in de   
 afvalberging. 
 Na gebruik van de gemeenschappelijke droogkast dient deze steeds 

gereinigd te worden. En niet de regel, wie na mij komt zal het wel 
doen! 

 Men had graag dat de tuinbank aan de petanquebaan wordt 
verplaatst dichter bij de weg. Dit zal uitgevoerd worden. 

 
 
       Verslagen: J. Rom 

Gebruikers- 
vergadering 
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Aanwezig:  Bewoners  WZC,  7 bewoners. 
 
Uitgenodigd:  Mw. Herbots Anny (voorzitter), Mw. Gerda  
 Wuyts (animatie) en Dhr. Rom  
 
Het verslag van de vorige vergadering van 27 juni 2018 werd 
goedgekeurd.  
 
Nieuwe punten : 
 Een bewoner van team 3 heeft nog steeds verloren wasgoed. 

Daarnaast geeft de directie opdracht aan de verantwoordelijk 
schoonmaak om een ontgeurder te plaatsen in de toiletruimte van deze 
bewoner. 

 De oorfluwijnen zijn niet goed glad gestreken. De directie zal dit 
melden aan de wasserij. 

 Als op een eetplateau zaken ontbreken, bv. frit, mag men ten alle 
tijden bellen naar de verantwoordelijke van de keuken. Gelieve niet 
rechtstreeks naar de keuken te bellen. 

 Een bewoner geeft door dat je te lang dient te wachten bij een bel 
-oproep. 

 De eetplateau’s zijn niet altijd volledig, zoals het ontbreken van bestek 
of bv een botertje. Het keukenpersoneel zal extra aandacht schenken 
bij het klaarzetten van de plateau’s. 

 Als het zorgpersoneel briefing heeft, dient men te lang te wachten als 
men op zijn belletje drukt. De directie bespreekt dit met de 
verantwoordelijken verpleging. 

 Het eetbestek is niet altijd proper. De directie zal het 
onderhoudspersoneel , extra duiden op hun verantwoordelijkheid. 

 Bij een bepaald team heeft een bewoner de hoofdverpleging nog niet 
ontmoet. De directie zal dit melden aan de hoofdverpleegkundige. 

 De communicatie als een bewoner niet zal aanwezig zijn en geen 
maaltijd behoeft loopt niet vlot. Je kan steeds contact opnemen met de 
keukenverantwoordelijke, om dit te melden. 

 De kranten komen via de post vrij laat toe, (late voormiddag). 
Vogelzang heeft al verschillende keren contact gehad met de post om 
de post vroeger te mogen ontvangen, maar echter zonder resultaat. 

Verslag van de gebruikersvergadering 
van het WZC Home Vogelzang 

5 september 2018 

Gebruikers- 
vergadering 
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Verslag van de gebruikersvergadering van  
de Assistentiewoningen  

5 september 2018 

Gebruikers- 
vergadering 

Aanwezig:   Bewoners serviceflats (14 bewoners) 
 
Uitgenodigd:  Mw. Herbots Anny (voorzitter), Mw. Gerda Wuyts 
 (animatie) en Dhr. Rom. 
 
Opvolging vorig verslag: er zijn nog 2 technische punten blijven liggen 
sinds de vorige vergadering: 
 een toilet van een flatbewoner dient hersteld te worden 
 deur berging piept. 
De technische dienst zal eraan herinnerd worden om deze zaken op te  
volgen. 
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd. 
 
Nieuwe punten : 

 Volgende technische mankementen zijn er én dienen door de 
technische dienst opgevolgd te worden. 

  + kraan keuken in 2 flats dient nagekeken te worden 
  + silicone opnieuw aanbrengen op terrassen, blijkbaar onlangs 
  hersteld, maar toch niet goed genoeg gedaan. 
 Nog steeds worden petflessen en plastiekverpakkingen apart 

geplaatst in de afvalberging. Oproep: hoort bij restafval! 
 Er worden nieuwe glazen in roulatie gebracht voor het middageten. 
 Een bewoner wenst steeds fruit bij het middageten. Wordt in orde 

gebracht. 
 Indien de evacuatiesirene gaat, gelieve u dan te begeven naar de 

kleine cafetaria. 
 De directie geeft praktische info aangaande al dan niet stemmen bij 

de komende gemeenteverkiezingen. 
 Uitdrukkelijke oproep aan de bewoners om hun persoonlijke 

medische fiche steeds correct te houden. In geval van nood kan de 
verpleging juiste info geven aan de hulpdiensten.   

 
 
         Verslagen: J. Rom  
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Een echtpaar was boodschappen aan het doen en de hele stad was vol met 
winkelende mensen. Lopend door het winkelcentrum en kijkend naar de 
etalages blikte de vrouw ineens verwonderd opzij om te ontdekken, dat ze 
haar man nergens meer zag. Ze wist dat ze nog veel te doen hadden en 
werd erg kwaad. Ze rommelde in haar handtas om haar mobieltje te 
zoeken. Toen ze het gevonden had, belde ze haar man en vroeg hem waar 
hij toch gebleven was. Haar man antwoordde kalm: "Liefste, herinner jij je 
die juwelierszaak nog waar we 5 jaar geleden waren en waar je helemaal 
verliefd werd op die diamanten halsketting die we toen helaas niet konden 
betalen. Maar ik vertelde je 
toen ook dat ik hem eens op 
een dag voor je zou kopen". De 
ogen van de vrouw vulden zich 
met tranen, ze  
begon zacht te huilen en terwijl 
ze een snik probeerde te  
onderdrukken fluisterde ze: 
"Ja, die juwelierszaak herinner 
ik me zeker nog". "Wel", zei 
hij, "ik zit in 't café er naast!" 
 
 

Waarom zijn de meeste 
vrouwen slechte chauffeurs?  
 Omdat de meerderheid van de rijschoolinstructeurs mannen zijn. 
 

Olympische gedachte!  
Joske komt thuis van school, en vraagt aan zijn ouders: "Is "overspel " een 
sport ? Uitspraak van de moeder: 'Bij overspel zijn er geen winnaars, enkel 
verliezers.' Reactie van vader: "Maar deelnemen is belangrijker dan 
winnen." 
 

Kareltje zit in zijn kamer. Hij gaat naar beneden, tot bij zijn moeder. 
Vraagt Kareltje aan zijn moeder: "Mama, mag ik een foto van jou?" 
Vraagt de mama van Kareltje: "Waarom?" Kareltje: "Ik verzamel foto's 
van natuurrampen!!!" 
 

Sinterklaas wil graag van Elsje weten wat ze in haar schoentje wil. Elsje 
vraagt Sint om de pil. "Waarom de pil?" vraagt de Goedheiligman. "Ik heb 
nu al zes poppen en ik wil er geen meer." 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiR4N_zzIXdAhVMLFAKHaBZCUsQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fhenk50.wordpress.com%2F2014%2F06%2F25%2Fbezuinigingen-ouderenzorg%2F&psig=AOvVaw2yHON_4GzO9GffCr9OSSRP&ust
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De zoon van een profvoetballer komt thuis met zijn eindrapport. Vader: 
'Alles in orde?' 'Ja,' zegt de zoon, 'ik heb mijn contract met de 4e klas 
verlengd.' 
 

Een jongetje tot zijn moeder:  
"Ik heb besloten niet meer naar 
school te gaan!" "En voor 
welke redenen dan wel?" 
vraagt zijn moeder. "Wel, ze 
hebben daar juist op TV 
getoond dat ze in Italië iemand 
vermoord hebben omdat hij te 
veel wist." 
 
 

Brute pech 
Een dief is van plan in te breken in een huis. Op de deur ziet hij een bordje 
met de woorden: 'Opgepast, hier waakt onze gevaarlijke papegaai Flip!' 
De dief haalt lachend de schouders op. Wie is er nu bang voor een  
papegaai? 
Maar juist op het ogenblik dat hij de deur openbreekt en naar binnen wil 
stappen, hoort hij de papegaai roepen: "Aanvallen Brutus!" 
 

Twee mannen gaan naar de onderbroeken 
winkel. 
De een koopt 7 broeken en de ander 12. 
Zegt de ene “waarom koop jij er 7 ?” 
“Nou jeweetwel. Maandag, dinsdag,  
woensdag, enz. 
“Maar waarom koop jij er 12 ?” 
“Nou jeweetwel. Januari, februari, maart, 
enz.” 
Nieuwe papa 
“Ik heb een nieuwe papa,” vertelt Stella 

van 4 trots aan haar vriendjes en vriendinnetjes in de kleuterklas, doelend 
op de nieuwe vriend van haar moeder. “En hij komt me straks ophalen na 
school!” 
Als het eenmaal zover is, lopen Stella en haar klasgenootjes naar buiten 
om de ‘nieuwe papa’ te bewonderen. “Kijk, daar is mijn nieuwe papa,” 
zegt Stella. Waarop Tim enthousiast roept: “OOOOOH,  DIE IS 
KEIGAAF… DIE HEBBEN WIJ OOK GEHAD!” 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjj-uDczYXdAhVIa1AKHVsaAr0QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.seniorennet.be%2FPages%2Fgrappig_schattig%2Fposts%2F10544&psig=AOvVaw2yHON_4GzO9GffCr9OSSRP&ust=153519
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZk5WUz4XdAhXEa1AKHcdBCcwQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.kerstfun.nl%2Fplaatjes%2Fplaatjes.php%3Fn%3D6%26v%3D0&psig=AOvVaw0lDoMSID2hwSVrKe2It8no&ust=153519752284
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NUTTIGE INFORMATIE 

 KAMERSLEUTEL BEWAREN 

 

 Elke kamer/appartement is voorzien van een haakje op de 
 deurlijst. 
 Gelieve je KAMERSLEUTEL daar aan op te hangen om te  
 vermijden dat je sleutel zoek raakt. 
 Bij afwezigheid kan je je sleutel in bewaring geven aan het  
 secretariaat. 
 
 

 

 IDENTITEITSKAART 

 

 Bij opname wordt je identiteitskaart overhandigd aan de verpleegpost 
 van jouw afdeling.   
 Je ID-kaart dient vanuit de verpleging gebruikt te worden voor het  
 bestellen van je medicatie en is dan bovendien gemakkelijk  
 voorhanden  in geval van ziekenhuisopname, controleonderzoek… 
 Indien nodig, kan je ID-kaart steeds opgevraagd worden via de  
 verpleging. 
 Gelieve na gebruik opnieuw aan je verpleegpost te bezorgen. 
 
 
 
 

 WIJZIGINGEN MELDEN 
 

Alle wijzigingen aangaande: 
ADRES- EN/OF TELEFOONGEGEVENS van uw contactpersonen 
POSTABONNEMENTEN (krant/tijdschrift)  
HUISARTS, 
ZIEKENFONDS (MUTUALITEIT) enz.  
dienen steeds vermeld te worden aan het SECRETARIAAT. 
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Algemeen telefoonnummer HOME VOGELZANG 016/27.97.11 

Centraal telefoonnummer/Secretariaat 711 

Mr. Rom 701 

Nele  702 

Onderhoud  703 

Technieker  704 

Kinesist  707 

Gerda  708 

Animatie  788 

Sociale Dienst (Sofie en Anja) 713 

Kapsalon 717 

Kwaliteitscoördinator 720 

Verpleegteam 1 Hoofdverpleging (Christel) 727 

Verpleegteam 2 Hoofdverpleging (Lieve) 731 

Verpleegteam 3 Hoofdverpleging (Sandra) 735 

Nachtwaak 719 

Telefoonlijst  

Let op!  
Voor een buitenlijn dient men extra 0 voor het zonenummer te duwen. 
Het gebruik van een binnenlijn is steeds gratis. 
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Oplossing vorige puzzels 

Prijspuzzel: Dat gaat mij aan het hart. 

Legpuzzel: 

Sudoku: 
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Samenstelling redactieraad : 
 

 Jo ROM : hoofdredacteur 
 Marcel HINDERYCKX : redactielid 
 Sofie STEENO: redactielid 
 Nicole VANDEGAER : redactielid 

5 juiste inzendingen kwamen tijdig binnen op de redactie van uw 
huiskrant.  

Onze onschuldige hand trok   
mr. Piet Neckebroeck van de 3 -maand.   

Zij mag (via de dames van de animatie) een prijs kiezen  
uit de prijzenpot. 

Proficiat aan alle deelnemers !!!! 

Met ons nieuw gazetje komen we op een nieuwe prijsvraag, deze keer een  
woordzoeker. 

Vergeet niet de oplossing binnen te brengen op het secretariaat  
vóór 26 november 2018.  Hopelijk tot binnenkort !! 

 

NAAM : ……………………………………………… 
 

KAMERNR. : ………………………………………... 
 

HET WOORD: ………………………………………. 


