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Voorwoord
September, de maand waarin de herfst zal starten en de bomen hun
blaadjes laten vallen. 1 september staat voor vele ouders in het rood
omcirkeld in hun agenda: de eerste schooldag. Ging jij vroeger graag naar
school? Benieuwd of je schoolse kennis nog bewaard gebleven is? Kijk dan
zeker in onze interactieve rubriek. Wil je samen met ons deze mooie
zomer afsluiten? Duid dan alvast 10 en 11 september aan op jullie kalender,
want het is weer zomermarkt! Op "Kessel Zomert" is er veel te beleven
voor jong én oud. Kom zeker langs, geniet met volle teugen van de sfeer
en gezelligheid. Tot slot zetten we ook enkele buurtzorgactiviteiten,
waaronder de familiegroep dementie, even in de kijker.
.
Veel leesplezier!
- de redactie -
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IN DE KIJKER

Graag starten we deze editie van de huiskrant met een nieuwe rubriek: Medewerker/
bewoner in de kijker. We zetten elke maand iemand in de spotlight. Zo leren we elkaar op
een leuke manier wat beter kennen.
Naam: Smits Lieke
Geboortedatum: 22/08/1996
Kinderen: Nog geen
Partner: Stijn Michiels
Huisdier: Mijn hondje Bo
Op welke woongroep werk je?/wat is jouw functie?
Tot kort werkte ik op afdeling 1, Beemdekens/Gasthuisbos. Sinds kort doe ik de planning en
ben ik ook het aanspreekpunt voor Buurtzorg. Ook ben ik het aanpreekpunt voor een ons
project ‘Zorgzame buurten Bevel’.
Dit is een project om Bevel leeftijdsvriendelijker te maken.
Hoe lang werk je hier al?
Ik ben hier gestart als student op 16 jarige leeftijd op afdeling Molenhoek. Na mijn studies
werkte ik 2 jaar elders, maar ik miste het hier zo erg dat ik teruggekomen ben. Nu werk ik
hier al bijna 3 jaar terug.
Wat vind je zo leuk om hier te werken?
Ik vind de sfeer onder de collega’s ijn. Ook mijn jobinhoud maakt dat mijn werk boeiend
blijft. Ik vind het erg ijn dat ik een hele dag onder de mensen kan zijn en ook steeds nieuwe
mensen leer kennen.
Wat doe je als je niet aan het werk bent?
Momenteel zijn wij een huis aan het verbouwen, daar kruipt nu al onze tijd in.
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Wat is een verborgen talent van jou dat we nog niet kennen?
Dat is nog steeds verborgen denk ik.
Wat is je lievelingseten?
Pizza en pasta
Wat is je lievelingskleur?
Blauw
Wat is je lievelingsdier?
Koala
Met wat doen we jou een plezier?
Met ijne babbels en een glaasje lekkere wijn.
Wat is jouw levensmotto?
Als je mensen beoordeelt, heb je geen tijd om van ze te houden.

Bedankt Lieke om de spits af te bijten!

Lieke en haar schattige
hondje Bo
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BUURTZORG

Onze directeur zet graag enkele initiatieven van Buurtzorg in de verf:
Met Buurtzorg ‘De Geburen’ organiseren we activiteiten voor en door Nijlenaars. We
versterken het welzijn van mensen en dat van hun mantelzorgers. Alle inwoners van Nijlen,
Kessel en Bevel zijn welkom bij de activiteiten van De Geburen !
Concreet, enkele initiatieven:
• Buurtrestaurants, elke week op maandag in Bevel, op dinsdag in Kessel en op
woensdag in Nijlen. 3-gangenmenu voor €7, waar vind je dat nog?
• Hobbyclub in Nijlen (woensdag) en kaarten (maandag) in Kessel.
• Familiegroep ‘Dementie’ voor mantelzorgers (voor meer info, zie volgende pagina).
• ‘Kwijt’, een theatervoorstelling voor partners van en mensen met dementie (voor
meer info, zie volgende pagina)
• De rolstoeliets en de duo-iets staan elke week klaar om samen te ietsen. Dagelijks
wordt hier gebruik van gemaakt.
• Zomermarkt in WZC Sint-Jozef Kessel, weekend van 10-11 september. Allen daarheen!
• Fotozoektocht in Kessel. Deze loopt van 10/09/2022 tot 2/11/2022. Vertrek en
aankomst zijn voorzien in WZC Sint-Jozef.Deelname formulieren zijn te verkrijgen in
WZC Sint-Jozef: op de weekdagen aan het onthaal en in het weekend van 13u30 tot
16u30 in de cafetaria.
• Zorgzame buurten Bevel, met 10 partners zoeken we van 2022-2024 samen met de
Bevelaars naar initiatieven om Bevel meer zorgzaam te maken.
• Contactlijn Buurtzorg Nijlen waarop individuele vragen worden gesteld.
We merken dat Buurtzorg De Geburen de voorbije maanden steeds meer betekent voor
inwoners van Groot-Nijlen. Doe dus zelf ook mee.
Meer weten, bel 0470 89 90 90 of mail buurtzorgdegeburennijlen@zusters-berlaar.be.
Zonnige groeten,
Jo Sels
Directeur
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Familiegroep dementie
21 september staat elk jaar gekend als de werelddag dementie. In samenwerking met
buurtzorg De Geburen, Alzheimer Liga Vlaanderen, WZC Heilig Hart Nijlen en WZC SintJozef Kessel werd er in 2022 een familiegroep dementie opgericht. De bedoeling van
deze familiegroep is enerzijds dat lotgenoten steun kunnen vinden bij elkaar, maar
anderzijds ook dat tips en tricks met elkaar gedeeld kunnen worden. De familiegroep
komt ongeveer een vijftal keer per jaar samen en zet elke keer een ander onderwerp in
de kijker. Deelname is volledig gratis en er wordt een drankje voorzien tijdens de pauze.
Het programma voor het najaar van 2022 ziet er als volgt uit:
• 21 september 2022 om 19u (deuren open om 18.30u)
Kwijt: een liedjesvoorstelling over dementie
(mix van comedy, cabaret en theater)
Locatie: GC 't Dorp, Berlaarsesteenweg 2, Kessel
inkom is gratis, vooraf inschrijven is verplicht
• 26 september 2022 van 19u tot 21u
Wat iedereen zou moeten weten over dementie
Locatie: WZC Heilig Hart, Kerkeblokken 11, Nijlen
• 28 november 2022 van 14u tot 16u
Vroeger praten over later
Locatie: zaal 't Plaske Kessel
Heb je als familielid/mantelzorger interesse om deel te nemen aan onze familiegroep? Dit
kan zeker door je in te schrijven via nijlen@alzheimerligavlaanderen.be of te bellen naar
03 410 14 07 (dinsdag tussen 9.00 en 12.00 uur).
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Belangrijke mededeling:
Van 12/09/22 tot en met 25/09/22 kan je de rolstoeliets komen ontlenen in het WZC SintJozef. Dit is een andere iets dan de duoiets waar we eerder over schreven. Met de rolstoeliets
kan je een bewoner die in een rolstoel zit vervoeren.
Heb je interesse om de iets eens uit te proberen? Dit kan zeker! Je kan de iets GRATIS komen
ontlenen, ook in het weekend, mits je op voorhand reserveert.
Reserveren kan van maandag tot en met vrijdag via het nummer 03/491 96 50 of via het
onthaal van het WZC Sint Jozef in Kessel.
8

Terug naar school
Op 1 september gaan de kinderen terug naar school. Een leuk moment om terug te
denken aan onze eigen schoolperiode.
Vaak werden er tijdens de speeltijd liedjes gezongen tijdens het spelen. Dit zorgde
voor een hechte band want iedereen kende de liedjes.
Kennen jullie deze liedjes nog?
Werden er bij jullie andere liedjes gezongen? (Je mag deze altijd delen met de
redactie...)

Bij het zeeltje (touw) springen

'k heb een jakske gekocht
bij de naaister gebrocht
zo gezei, zo gedaan
bij de naaister gedaan
in spring, Jeannine komt in
uit spruit, Rosa loopt uit

Met de kaatsbal (in het Nijlens: boemla)

Knutsebal, ik heb de bal
keer u om, dan wettet al
Al in mijn hand, al in mijn twee handen.
Handjes klappen, voetjes trappen.
Al in mijn bloes, al onder mijn bloes.
Hans ging naar het kapelleke.
Hij wilde er een boontje pollen.
Het boontje viel in d'asse.
Hij verbrandde zijne vinger!
Wij zullen er een liedje van zingen
totdat de negen overgaat en
de brave kindjes naar het scholeke gaan.

Nog bij het touwtjespringen

'k Kwam al op een bruggske en ik wier ni nat.
'k Kwas nog iet vergeten, ma 'k weet ni wat.
Kom me zuske, dans me mij
(er komt een kind bij ingesprongen)
Steek de handjes in de zij,
draai al in de ronde en ik dans me u
draai al in de ronde en ik dan me u , salu.
(eerste kind loopt nu uit)

Schipper mag ik overvaren

Schipper mag ik overvaren
ja of nee?
Moet ik dan een cent betalen
ja of nee?
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Oude vrouw
Ginder komt zij aan

Er liep een oude vrouw op straat,
in de kei, in de kei,
in de Keizerstraat.
Zij had een aardig mutske op,
in de kei, in de kei,
in de Keizerstraat.
En waar die oude vrouw bleef
staan,
in de kei, in de kei,
in de Keizerstraat.
(hierbij hoorde een kringspel)

(kringspel waarbij 1 kind hinkelend aan de
binnenkant van een kring loopt)

Ginder komt zij aangelopen
Meetje op haar ene been.
D' ander been was niet gebroken,
neen, neen, dat is niet waar.
Neen, neen, dat is niet waar.
(het kind waarvoor men dan stopt, mag in
de kring)

Mand vol rozen
Aftelrijmpje 1

Ik heb een mand vol rozen staan.
Aan wie zal ik ze geven?
Aan wie het dichtst bij mij zal staan,
zal ik de rozen geven.
(hier stopt het kind en schudt de hand
van het kind voor haar en zingt;)
O, schone vrouw, geef mij die hand van
jou.
Die bloemen zijn voor jou, mevrouw.
(Waarop het laatste kind in de kring komt
en opnieuw begint)

Onder de piano lag een rat.
De juffrouw met bellekens had
erop getrapt.
Ame!, zei de rat, een stukske van
m'n gat!
A, B, C, ga doe nemië mee!

Aftelrijmpje 3

Ente, tente, ilomente,
Ente, tente, af.
Hij ligt in 't graf.
Een potteke me zalf,
en gij zijt er af.

Aftelrijmpje 2

Onder 't water lag ne pater
met zijn tenen boven 't water.
Hoeveel tenen had dien pater?
(aangeduid kind zegt een cijfer, bv. 6)
We zullen is gaan zien of da kind ni gelogen
he.
(het kindje dat 6 krijgt bij het aftellen valt af)

Een laatste

vis, vis, lange vis
die van de nacht gevangen is
van a-een, van a-twee, van a-dra
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Barbecue
Dinsdag 13 september
12u
Bij goed weer op de terrassen van je woongroep
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Verjaardagen september
• 8 september, Maria Doms, 88 jaar, GAW Huize Biddeloo
• 9 september, Agnes De Meyer, 85 jaar, GAW Huize Biddeloo
• 10 september, Erna Geysels, 79 jaar, Visput
• 19 september, Eduard Coenen, 91 jaar, Gasthuisbos
• 21 september, Irma Van Loock, 88 jaar, Molenhoek
• 25 september, Stan Docx, 93 jaar, d'Elzen
• 28 september, Lilly Phlippo, 86 jaar, Visput
• 28 september, Toon Smits, 85 jaar, GAW Huize Biddeloo
• 30 september, Albert Van Weert, 94 jaar, Visput
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• Mevr. Doms Suzanne: Zij verblijft sinds 14/07/22 op K 202 (Gasthuisbos)
• Dhr. Ferket Gerard: Hij verblijft sinds 18/07/22 op K 320 (Molenhoek)
• Mevr. Van Thielen Thilda: Zij verblijft sinds 25/07/22 op K 315 (Molenhoek)
• Mevr. Verhaert Maria: Zij verblijft sinds 26/07/22 op K 107 (Beemdekens)
• Mevr. Thys Maria: Zij verblijft sinds 08/08/22 op K 327 (Molenhoek)
• Dhr. Van Tendeloo Louis: Hij verblijft sinds 18/08/22 op K 104 (Beemdekens)
• Dhr. Cuypers Roger: Hij verblijft sinds 22/08/22 op lat 3 (GAW Huize Biddeloo)

Interne verhuis
• Mevr. Vandersteegen Sophie: Zij verblijft sinds 06/07/22 op K 003 (D'Elzen)
• Dhr. Coenen Ward: Hij verblijft sinds 06/07/22 op K 212 (Gasthuisbos)
• Mevr. Mariën Yvonne: Zij verblijft sinds 06/07/22 op K 313 (Molenhoek)
• Mevr. Phlippo Lily: Zij verblijft sinds 06/07/22 op K 406/1 (Visput)
• Dhr. Phlippo Tony: Hij verblijft sinds 06/07/22 op K 406/2 (Visput)
• Dhr. Mees Jan en Mevr. Dom Maria: Zij verblijven sinds 16/08/22 op lat 9 (GAW
Huize Biddeloo)
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Personeelsnieuws
We mochten de afgelopen maanden enkele nieuwe medewerkers verwelkomen:
• Doth Gebruers en Shakira Van Loo zijn het team van
woongroep Molenhoek komen versterken als zorgkundigen
• Ook woongroep d'Elzen/Visput mocht nieuwe medewerkers
verwelkomen: Ellen Van Beylen (zorgkundige) en Jessica Van
Gestel (logistieke medewerker)
• Ditske Van den Branden is als verpleegkundige gestart in de
Nacht
• Keischa De Laet komt het team van onderhoud versterken
We willen hen allen van harte welkom heten!
Enkele medewerkers kozen voor een nieuwe uitdaging:
• Jennifer Henderikx (zorgkundige woongroep Molenhoek)
• Kiona Gelpkens (zorgkundige woongroep d'Elzen/Visput)
• Patricia Lembrechts (Onderhoud)
Wij wensen hen veel succes in hun nieuwe job!
Enkele medewerkers moesten ook afscheid nemen van een geliefde:
• Onze oprechte deelneming aan Katleen Peeters (zorgkundige Nacht),
Liesbeth Garcia (verpleegkundige Molenhoek) en Wannisa Srimarueng
(zorgkundige Molenhoek) bij het overlijden van hun stiefvader/
stiefschoonvader
• Onze deelneming ook aan Ann Selslagh (kinesist woongroep
Beemdekens/Gasthuisbos) bij het overlijden van haar vader.

De fruitkar
Wist je dat je.....
Elke vrijdag fruit kan kopen aan de fruitkar die langskomt aan het
woonzorgcentrum.
De fruitkar komt ongeveer rond 10 uur langs en kan je herkennen aan zijn leuke
deuntje.
Je kan de fruitkar terugvinden aan de GAW.
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Omdat er liefde is,
bestaat er geen
voorbij.

OVERLEDEN
BEWONERS

In alle eeuwigheid
ben jij.

Dhr. Louis Buyens
+ 12/07/2022

Mevr. Odette Van Rompay
+ 13/07/2022
Mevr. Irène Van Doorsselaere
+ 17/07/2022
Mevr. Margriet Cuyvers
+20/07/2022
Mevr. Simonne Van Den
Broeck
+03/08/2022
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PASTORAAL
HOEKJE

Pastorale activiteiten in september
We nodigen jullie graag uit op de volgende
eucharistievieringen. Telkens om 10u30 in de grote zaal.
• Vrijdag 2 september
• Vrijdag 16 september
• Vrijdag 30 september

Wie graag op zondag de eucharistieviering volgt op televisie, kan dit op volgende zenders:
• Zondag 4 september om 10u op één: vanuit de Sint-Pauluskerk te Antwerpen
• Zondag 11 september om 10u op Nederland 2: vanuit de Sint-Jozefkerk te WaubachLandgraaf
• Zondag 18 september om 10u op één: vanuit de kerk O.-L.-Vrouw Hemelvaart te
Ninove
• Zondag 25 september om 10u op Nederland 2: vanuit de Sint-Janskathedraal te Den
Bosch
• Zondag 2 oktober om 10u op één: vanuit de Sint-Salvatorkathedraal te Brugge
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PASTORAAL
HOEKJE
De doolhof van 't vergeten
In de doolhof van ’t vergeten,
wijst het hart de juiste weg.
Daarbij zijn geen woorden nodig,
geen gesprek, geen overleg.
Daar laat je de liefde spreken,
die zich uit in lichaamstaal.
In de doolhof van ’t vergeten,
is het spreken niet verbaal.
In de doolhof van ’t vergeten
vindt verdriet een eigen plek.
Daar kun je de liefde voelen,
in het zwijgende gesprek.
Troost zit daar in de omhelzing,
acceptatie, in een zoen.
Woorden hoef je niet te zoeken,
omdat woorden niet voldoen.
In de doolhof van ’t vergeten,
zullen woorden je ontgaan.
Met je glimlach, met je tranen,
kun je daar elkaar verstaan.
In de doolhof van ’t vergeten
daar bestrijd je angst en pijn,
door het hart te laten spreken,
door er simpelweg te zijn.

Hans Cieremans
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TERUGBLIK

Op dinsdag 26 juli organiseerden we een
grootoudersfeest. Zo konden bewoners
samen genieten met hun familie van leuke
volksspelen in de grote zaal. We hebben er
met zijn allen enorm hard van genoten.
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Samenstellingen: voeg de twee plaatjes aan elkaar.
Welk woord krijgen we?
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Heb je een leuke suggestie of een leuk verhaal?
En wil je dit met ons delen in een volgende editie van de
Kesselaar?
Je kan ons bereiken via info.sjk@zusters-berlaar.be

Verantwoordelijke uitgever:
Jo Sels: campusdirecteur
WZC Sint-Jozef
Gasthuisstraat 10
2560 Kessel
03/491.96.50
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