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Voorwoord

Ann Van Calenberge

Dagelijks verantwoordelijke

Beste bewoners, bezoekers en familie,

Om de komende wintermaanden met een warm hart tegemoet te treden

zetten de vrijwilligers en het personeelsteam weer hun beste beentje voor.

Als het seizoen is ingetreden dat we liever vanachter het raam de natuur

bewonderen dan smaken de wafels op het verjaardagsfeest nog beter.

Er worden meer indoor activiteiten georganiseerd en een uitstap naar

Interflower mag dan ook niet ontbreken.

We slaan het stof van de sinterklaaskledij en blinken de kerstballen op, want

een fonkelende kerstboom doet ons dromen van mooie ontmoetingen met

familie en vrienden in het huis.

De kerstperiode is traditiegetrouw een periode waar we veel mensen

mogen ontvangen en wensen uitspreken aan al degenen die ons dierbaar

zijn.

Ik wens jullie alvast veel vreugdevolle momenten toe in deze komende

weken op weg naar het eindejaar!

Met vriendelijke groeten,

Ann Van Calenberge
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Gedicht van de maand
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We herdenken

Het is onmogelijk
om iemand te vergeten
die je zoveel gaf
om te herinneren

Reik me je hand
Laten we elkaar troosten en nabijheid geven

in ons verdriet om het heengaan
van onze geliefde medemens

Lea Buytaert (wzc)

6/4/1928 - 18/8/2022

Maria Straetman (wzc)

26/6/1932 - 21/8/2022

Eliane De Maesschalck (wzc)

11/2/1940 - 29/8/2022

Gaston Van Acker (wzc)

13/3/1930 - 7/9/2022

Roger Puis (wzc)

27/1/1926 - 10/9/2022

Marita Staessens (wzc)

2/4/1949 - 18/9/2022

Zuster Ludgeria overleed op 28/8/2022 (°4/10/1930)

Zij is in 1950 ingetreden bij de Mariazusters van Franciscus

Zij woonde vele jaren in ons woonzorgcentrum waar ze Zuster Overste was.

Onze oprechte deelneming
en veel sterkte toegewenst

aan alle familieleden
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Nieuwe bewoners

Half september mochten we Adrienne De Bus in huisje nr 3 verwelkomen

en enkele dagen later nam haar echtgenoot Petrus (Pierre) Seghers zijn

intrek op kamer 64 in 't Heuverveld.

Op het Smidseplein in kamer 10 verwelkomen we graag Georgette De Mot.

Zij werd geboren in Berchem op 23 oktober 1933.

Op het Smidseplein in kamer 8 zagen we

nog een nieuw gezicht. Haar naam is

Mariëtte De Beule. We kennen haar

natuurlijk al langer dan vandaag.

Zij woonde 10 jaar in een assistentiewoning.

Adrienne is van geboorte van

Hamme Sint Anna en Pierre zag het

levenslicht in Temse. Na hun

huwelijk op 16 april 1966 verhuisden

ze eerst naar Elversele, nog later

naar Sombeke. Samen hebben ze

twee zonen Eddy en Danny en 5

kleinkinderen. Adrienne voelt zich

hier al helemaal thuis en ook Pierre

vindt al helemaal zijn draai.

Na haar huwelijk kwam ze in Waasmunster

wonen op de Grote Baan. Ze heeft 2

kinderen, 10 kleinkinderen en 5

achterkleinkinderen. Ze werkte eerst als

verkoopster in de Sarma te Sint - Niklaas

maar later werd ze fulltime huisvrouw. Haar

grootste hobby's waren naaien en breien.

Ze maakte haar eigen kleding. Spijtig

genoeg kan ze dat nu niet meer. Ze houdt

zich nu graag bezig met lezen, TV kijken en

meedoen met alle activiteiten.
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WELKOM

Op verdiep 1 mochten we ook drie nieuwkomers verwelkomen.

In de Spoeldreef kwam Maria De Beule in kamer

51 wonen. Maria is geboren in Tielrode op 10

juni 1937. Ze heeft één zoon, één dochter en

twee kleinkinderen. Maria is al vele jaren

weduwe. Ze werkte lange tijd geleden als

poetsvrouw en in de keuken in rusthuis

St.Camillus hier in Waasmunster. Maria woonde

in de Warandestraat in Sombeke. In haar vrije

tijd ging ze graag fietsen. Ze was actief bij Okra

en reed ook voor de minder mobiele centrale.

In de Spinnewieldreef kwam Georgette Bral in

kamer 34 wonen. Ook met haar hadden we

een gezellige babbel om kennis te maken.

Georgette werd geboren in Meerdonk op 21

februari 1926. Georgette heeft één dochter. Ze

is ook al vele jaren weduwe. Ze woonde in

Antwerpen en voor ze naar het Heuverveld

kwam woonde ze in een serviceflat in Hoboken.

Georgette heeft altijd graag gelezen en kijkt

graag naar TV.

En de kamer daarnaast, in nummer 35, mochten

we Germaine Sterckx verwelkomen. Germaine

werd geboren in Lokeren op 19 december 1926.

Ze woonde haar hele leven in Antwerpen.

In augustus 1947 huwde ze met Pieter Pauwels. Het

echtpaar kreeg één dochter, één kleindochter en

één achterkleindochter. In 1998 overleed haar

echtgenoot. Germaine was huisvrouw en naaister.

Ze maakte kleding voor haarzelf, familie, buren en

vrienden. In de vrije tijd ging ze graag op reis naar

Spanje en Oostenrijk. Ze hield ook van de zee.

Germaine woonde voor ze naar 't Heuverveld kwam

in een woonzorgcentrum op Linkeroever.
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Terugblik
Heuverveld

Wat hebben we een prachtige zomer gekend dit jaar. Er leek maar geen

einde te komen aan het mooie weer met zuiderse temperaturen. Zelfs na

die lange zomer konden we in september en zelfs tot in oktober genieten

van enkele prachtige nazomerdagen. We willen daarom nog graag even

terugblikken op enkele zomerse uitstapjes.

Zo trokken de bewoners van het

Spinnersplein er op uit naar de

markt in Lokeren. Altijd gezellig!

Men genoot ook van een uitstapje

naar Hamme. In Driegoten werd er

met het Veer overgezet naar

Weert voor een mooie wandeling.

Natuurlijk kon een gezellig terrasje niet ontbreken op deze zonnige uitstap
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We kregen ook een uitnodiging om het nieuwe Vrijetijdscentrum van

Waasmunster De Meermin te komen bewonderen.

Daar wilden we natuurlijk graag op ingaan.

We werden volledig rondgeleid in dit prachtig nieuw gebouw voor sport,

cultuur en ontspanning. We mochten een kijkje nemen, zowel vóór als

àchter de coulissen.

Achteraf werden we op een

heerlijk tasje koffie getrakteerd.

We moesten het vertier niet altijd ver gaan zoeken. We konden dit najaar

ook vele mooie wandelingen in de directe omgeving van 't Heuverveld en

op de Heide van Waasmunster.

Toch werd het stilaan wat frisser, zelfs op zonnige dagen.

We maakten het daarom binnen gezellig met tal van

activiteiten.

Zo stond er geregeld een spelnamiddag op het

programma. We speelden Japans Sjoelen. We haalden

ons grastapijt boven voor een spelletje petanque. We

speelden bingo op verschillende manieren, zo werd er

op het Weversplein een herfstbingo gespeeld. We

hebben gedobbeld, we speelden Woordzoeker, ...
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Daarnaast stond er ook een namiddag oude volkssporten op het

programma. Wie kent er het spel Trou Madame waar met houten schijven

in de gaten moet gemikt worden?... Of het tafelkegelspel waarbij met met de

houten bal ronddraaiend aan een touw de kegels omver moet kegelen?...

Het puitenspel is ook een heel oud gekend spel waar men de schijven in de

gaten en liefst in de puitenbek moet zien te mikken...

We willen ook graag

jong en fit blijven. Er

werd op geregelde

tijdstippen vol overgave

geturnd.
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We deden ook aan hersengymnastiek. Alle bewoners werden tijdens de eerste

schoolweek in september uitgenodigd voor de "Terug naar school Quiz".

Ook al moest er serieus nagedacht worden, we hebben ons heel erg

geamuseerd.

Er werd gerekend, er werd

geschreven, er werd zelfs gehaakt.

We hebben het de voorbije

maanden binnen in huis ook

gezellig gemaakt met geslaagde

bak- en kookactiviteiten.

Zo werden er in de kermistijd

samen vlaaien gebakken.

Eind augustus werden alle jarigen en alle medebewoners getrakteerd op

lekkere wafels. In september werden er lekkere pannenkoeken gebakken.

Onze bewoners moesten zelf ook

in actie komen.

Zo smeerden ze op een avond hele

stapels boterhammen voor lekkere

croque monsieurs.
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De tafels werden ook feestelijk gedekt voor onze maandelijkse

feestmaaltijden. Zo konden we in september genieten van lekkere mosselen

en in oktober stond er biefstuk friet op het menu. En of het gesmaakt heeft!

En het "kokkerellen" was nog niet gedaan want samen met de bewoners van

het Weversplein maakten we met onze zelf geoogste pompoenen overheer-

lijke pompoensoep.

De jarigen van oktober werden dan weer verwend met zelfgemaakte

appelflappen. Zeg nu zelf: Op een druilerige herfstdag kan zo'n ovenverse

appelflap toch wel heel erg smaken!
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Ook de creatieve bewoners kwamen aan bod. Met afplaktape en acrylverf

werden mooie kunstwerkjes gemaakt, helemaal in de warme herfstsfeer.

De resultaten zijn te bewonderen op de verschillende afdelingen.

Er stond een namiddagje Bloemschikken op het programma. Met allerlei

mooi tuinmateriaal in combinatie met kleurrijke herfstbloemen maakten we

prachtige bloemstukjes.

Op 4 oktober is het Werelddierendag. Voor die gelegenheid werden alle

trouwe huisdieren van familieleden of bezoekers samen met hun baasjes in

't Heuverveld uitgenodigd. We waren heel vereerd dat we die dag veel

dieren konden verwelkomen.
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We mochten dieren van allerlei 'pluimage' verwelkomen: cavia's, honden,

poezen, kippen, zelfs een baardagame en een aap. Al deze 'lieve' dieren

maakten er een echte beestenboel van. Er werd geknuffeld en geaaid,

gegruweld en gekoesterd, gekakeld en gemiauwd, ... Er werd vooral veel

genoten die namiddag!

Daags voordien bracht Spencer, onze trouwe huishond ons een laatste keer

een bezoekje. Spencer werd een laatste keer geknuffeld en zijn baasje Veerle

werd als bedanking in de bloemetjes gezet. We zullen ze missen maar we

hopen natuurlijk stiekem dat ze toch

nog af en toe eens binnen springen

en ons met een bezoekje verblijden.
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We sluiten onze Terugblik af met een Vooruitblik... Met alle huizen van

Samen Ouder samen werd een project uitgewerkt rond "De Jaren '50". Elk

huis zou een hele week lang activiteiten organiseren rond deze mooie tijd,

de tijd van de Expo '58, de tijd van de Twist en de Rock en Roll, de tijd van

hippe rokjes voor de vrouwen en vlotte pakken voor de mannen ( waarover

u meer kan lezen in de rubriek "Uit de oude doos").

Dit project "De Jaren '50" werd gestart met een heuse Old Timers show. Op

een zonnige oktobermiddag zaten alle bewoners, personeelsleden en

vrijwilligers klaar om 6 Old Timer tractors te bewonderen. Het werd een

prachtige show én een geslaagde fotoshoot. Achteraf kon iedereen

genieten van een lekker tasje koffie met een heerlijk gebakje!

In het volgend nummer van 't Boeksken kan u zeker een uitgebreide

reportage lezen over de rest van deze heel bijzondere projectweek.
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Cuesta

Nieuws

"Hier zijn we met de mosselen!" Die stonden op het menu van ons

maandelijkse feestmaaltijd. De mosselen werden geserveerd met frieten of

brood en een heerlijke mosselsaus. Dit alles met een lekker glas wijn werd

het een echt feestmaal. Er ging een hele dikke pluim naar onze

keukenpieten en -mieten. Er werd goed en veel gesmuld. Oei, had er daar

nog iemand nadorst??

Eigenlijk wilden we graag nog eens buiten op het

grasplein. Maar het was te warm of het regende. Dan

amuseerden we ons maar binnen. We haalden de

vogels en de houten schijven van onder het stof voor

een leuke namiddag gaaibolling. Daar is de kunst om

zoveel mogelijk vogels van hun stokken te gooien. En er

werd gesmeten dat het kletterde! Daar komen serieuze

turnoefeningen aan te pas. De dames namen het op

tegen de heren. Hélène was de kampioen van de dag.

Ivo liet de rest van de mannen achter zich.
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4 oktober was het dierendag. Lea haalde grote

zakken vol met knuffels van de zolder. Wij

maakten er een gezellige knuffeldierenbingo

van. Er werd nogal gegrabbeld in de prijzenpot!

Oei, was me dat verschieten!! We kregen

bezoek van een echte aap! Het was wel een

hele lieve!

Onze vrijwilligers stonden paraat en schoten

zich achter de ijzers om voor alle bewoners

lekkere wafels te bakken.
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Uit de

Ouwe Doos

De projectweek rond de jaren ’50 is nog maar net gepasseerd.

Aangezien we onze eigen foto’s van deze bijzondere week in ons volgende ’t

Boeksken' pas kunnen tonen willen we graag al een voorsmaakje geven. We

willen het hier graag hebben over de kledij van de jaren '50.

De mode tussen 1950 en 1960 is op z’n minst ‘interessant’ te noemen. De

Tweede Wereldoorlog was toentertijd net een paar jaar gedaan. Tijdens de

WO II was de mode simpel en vooral functioneel. Door de schaarste in

materialen en stoffen lag de noodzaak uiteraard ergens anders. Dat

veranderde aan het begin van de jaren ’50. Men ging het plezier van mode

weer inzien en de mode kende een grote comeback.

Vrouwen in de jaren '50 droegen meestal een rok met daarop een blouse en

vest of een twinset. Een twinset was een gebreid truitje met korte mouwen

en een vestje met lange mouwen in dezelfde kleur. De rok kon een kokerrok

zijn of een wijd uitlopende rok, in de stijl van de New Look.

Effen kleuren waren in die tijd passé. In het modebeeld zag je veel prints

zoals bloemenmotieven, streepjes, ruitjes en polkadots. Bolletjes, streepjes

ruitjes en bloemetjes zag je vooral op dameskleding en dan het liefst op

jurkjes met een wespentaille of op een wijd uitlopende rok of kokerrok.

Kleding van de jaren '50

Hét model uit deze jaren was het A-lijn model. Dit model zagen we niet

alleen in jurken en rokken maar ook in de meest kleurrijke damesjassen.
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Hierbij werd vrijwel altijd een ceintuur gedragen om de mooie taille nog

beter te kunnen accentueren. Deze kledingstukken kwamen veelal in mooie

pastelkleuren, zoals roze, geel en blauw.

Met een haarband in een kleur die bij de rest van de outfit matchte zat je

als modebewuste vrouw helemaal goed in die tijd.

Ook werden jurken en rokken niet meer gemaakt met een minimale

hoeveelheid stof, maar werden ze juist voller, zwieriger en opgeleukt met

allerlei versieringen en mooie details.

Bij de mannen waren in die tijd de tweed jasjes, jasjes met brede revers en

broeken met omslagen dan weer heel populair. Ook gingen steeds meer

mannen over op nylon overhemden en smalle dassen. Daarnaast werd het

ook minder gebruikelijk om een smoking te dragen. In plaats daarvan

werden juist donkerkleurige kostuums veel gedragen.

Het was pas na de eerste helft van de jaren ‘50 dat er iets meer informele

kleding in de mannenmode te zien was. Ze kozen er bijvoorbeeld steeds

vaker voor om een net jasje te combineren met een lichte pantalon of om

een herenjas of broek te dragen met een ruitjesprint. Dat was al heel wat

voor die tijd.

Er is niet veel nieuws onder de zon want als je het goed bedenkt is de mode

van deze tijd heel erg gelijk met de mode van de jaren ’50. Kijk dus maar vlug

in uw garderobe want als je nog wat kledingstukken van die tijd in je kast hebt

hangen haal die snel uit de kast. Je bent weer helemaal “in”!
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Jarigen

BewonersBewoners
Elsa Meyer (k.43) - 4 november

Tonny Van Cauteren (k.63) - 7 november

Kamiel Rooms (k.14) - 13 november

Irene Beernaert (k.12) - 13 november

Vera Sillis (k.38) - 15 november

Mariette Van Ydegem (k.45) - 7 december

William De Schepper (k.72) - 9 december

Mariëtte Baert (k.79) - 10 december

Robert Buyle (k.17) - 15 december

Germaine Sterckx (k.35) - 19 december

Danielle Verhelst (k.33) - 27 december

Joanna De Prijcker (k.37) - 29 december

Bewoners assistentiewoningenBewoners assistentiewoningen
Paul De Malsche - 17 november

Rene Van Hese - 7 december

Roger Ketels - 10 december

Maria Keymolen - 16 december

Bewoners serviceflatsBewoners serviceflats
Nicole Coene - 19 december

Denise Hillaert - 20 december

Christiane Philips - 22 december
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PersoneelPersoneel
Philip Peeters - 4 november 1973

Marianne De Baere - 23 november 1958

Greet De Wolf - 1 december 1967

Natasha Boeyen - 5 december 1998

Karlien Gijsels - 7 december 1989

Annyta Zongo - 11 december 1978

Martine Vanhauwe - 17 december 1964

Gina Pieters - 21 december 1970

Tijdens een vreselijke wolkbreuk belt een man de Brandweer en zegt: 'Ik sta

tot m'n knieën in het water, help me!'. Waarop de man van de centrale

zegt: 'Voor een dergelijke kleine overstroming komen we nu niet meneer'.

Waarop de man roept: 'Oh nee? Ik woon wel op de derde verdieping!'

Moppentrommel

In de tijd dat er nog douane bestond in Europa: Een Belg kwam, na een hele

nacht rijden en hobbelend over de kinderkopjes van Roubaix-Tourcoing, aan

de Frans-Belgische grens.

Uitgeput stopt hij voor de gesloten bareel en draait traag het venstertje van

zijn wagen open.

Een douanier steekt zijn hoofd door het venstertje en brult tegen de arme

Belg: "COGNAC? ARMAGNAC? CHAMPAGNE?"

Waarop de Belg antwoordt: "Neen, merci, een kopje koffie zal volstaan..."
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Puzzeltijd

Nu het volop herfst is willen we voor onze nieuwe puzzeltijd graag een

herfst-puzzel laten oplossen.

Als u het antwoord hebt gevonden bezorg de oplossing dan voor 1 december

aan Sonja, Annemie of Anne van het A-team.

Veel succes!

De Puzzeltijd van ons zomernummer kende een groot succes.

Door de letters van de verschillende foto's bij de juiste spreekwoorden te

zetten kon het woord DUINEN gevormd worden.

Wel 30 puzzelaars wisten het juiste woord te vinden. Hieruit werden 6

gelukkigen uitgeloot.

Zij mochten een mooi herfstplantje in ontvangst nemen.

Een dikke proficiat aan alle deelnemers en vooral aan alle winnaars:

Georgette Vermeulen, Maria Walgraeve, Victoire Cornu (kleindochter Christel

nam de prijs in ontvangst), Lucien De Langhe, Alice Piessens, Simone David.
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Naam: ...........................................................................................................

Kamer- / flat- / woning nummer: ..............................................................

Het woord is ................................................................................................




