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V O O RW O O R D

Beste bewoner, familie, medewerker, vrijwilliger,
Beste lezer,
De meimaand begint, buien en grillen maken plaats voor
lente en zon.
De natuur herleeft, alles bloeit open, een nieuw begin.
Ook wij staan voor een nieuw begin. Het nieuwe woonzorgcentrum
Roosendaelveld zal op 31 mei de deuren openen. Heel wat bewoners en
medewerkers zullen het Hof van Egmont vaarwel zeggen en hun nieuwe thuis
maken in de nieuwbouw gelegen tussen het nieuwe ziekenhuis en de mooie Tivoli
-wijk. Alles wordt tot in de puntjes voorbereid. En toch zal het raar doen, zoals
iedere verhuis, waarin je dozen inpakt en herinneringen zorgvuldig koesterend
met je meedraagt.
Wie in Hof van Egmont blijft wonen zal de organisatie ook voelen wentelen naar
een nieuwe werking : wat nodige infrastructurele aanpassingswerken, maar ook
een evolutie tot werken in kleinere teams, waardoor we onze kwaliteitswerking en
persoonsgerichte zorg verder willen optimaliseren. Omdat we jouw stem in dit
verhaal bijzonder belangrijk vinden, nodigen we jou graag uit op de
klankbordgroep die plaatsheeft op 3 mei.
Je kan deelnemen van 9.30 uur tot 11.30 uur of van 13 uur tot 15 uur.
Ik wens je in deze meimaand vele mooie momenten, bij een goed boek, een fijn
bezoek, een deugddoende babbel en vooral heel veel lente in je hart. De nieuwe
terrasmeubeltjes nodigen er extra toe uit.
Geniet van elk moment op je eigen liefste manier.
Veel leesplezier,
Tom Van Berckelaer – waarnemend directeur

REDACTIE
Ria Martens
Ria Porteman
Katrien Van Robaeys Christel Somers
Dominique Beldé
Tom Van Berckelaer
Lien Clissen

WERKTEN VERDER MEE
animatie-en ergoteam
Marijke De Smedt
Cindy Vertommen
Ann Desmet
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K L A C H T E N E VA L U AT I E

Klachtenevaluatie januari tot en met maart 2021
Tijdens het eerst kwartaal van 2021 dienden 7 personen een klacht in over
één van volgende onderwerpen: zorg (4), communicatie (1), linnen (1), en veiligheid (1). Zes van deze klachten bleken gegrond te zijn.
Waarover gaan deze klachten?
Zorg
Hof van Egmont wil een thuis zijn voor de bewoners, waar wonen en leven
centraal staan naast het bieden van zorg. Het voorbije jaar stond zorg sterk
op de voorgrond omwille van Corona waardoor er soms onvoldoende aandacht
was voor de (soms kleine) dingen van elke dag die het leven zoveel aangenamer maken. Nu het leven in Hof van Egmont weer stilaan zijn normale gang
gaat vragen we onze medewerkers opnieuw die extra aandacht voor het dagelijkse wonen en leven, voor het creëren van een aangename omgeving voor
elke unieke bewoner.
Wij blijven medewerkers en stagiairs coachen op communicatie en houding,
zowel in groep als individueel. Aandacht en respect voor de unieke persoon die
elke bewoner is staan hierbij centraal, dit is verankerd in onze kernwaarden.
We vragen medewerkers ook meer aandacht te hebben voor het zorgplan en
dit regelmatig te lezen zodat ze steeds op de hoogte zijn van de nodige informatie en eventuele aanpassingen, zeker ook als een bewoner terugkomt uit
het ziekenhuis.

Wafels
Schepijs
Cafetaria
Bubbels

Communicatie vormt vaak de rode draad doorheen binnenkomende klachten.
Ook nu komt weer tot uiting hoezeer familie nood heeft aan informatie. We
brengen graag goed nieuws, maar we moeten er ook aandacht voor hebben
minder goede dingen te melden aan de familie, zelfs als die van voorbijgaande
aard zijn. Wij willen de familie daarin tegemoet komen en hen meer informeren, ook over het dagelijkse leven en welzijn ook als er eens een minder goede dag of beleving geweest is.

ACTUEEL
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K L A C H T E N E VA L U AT I E
Linnen

Een bewoner merkte op dat delicate kledingstukken onzorgvuldig gewassen worden, zo kwam een wollen truitje gekrompen terug van de wasserij. Ook de kwaliteit
van het strijken laat te wensen over, regelmatig zitten er valse plooien in de kleren.
We hebben de wasprocedure overlopen met de verantwoordelijke van wasserij
Cleanlease. Ze zal onze opmerkingen bespreken met de medewerkers van de wasserij en aandringen op extra aandacht bij het sorteren van delicate was en zorgvuldigheid bij het strijken en inpakken van de gewassen kleding. Cleanlease heeft het
truitje vergoed aan de betrokken bewoner.
Veiligheid
Deze klacht werd individueel opgenomen en in die zin opgelost.

Wij blijven het belangrijk vinden dat bewoners, familieleden of anderen ons melden
als iets niet naar wens verloopt. Soms geeft dit aanleiding tot een specifieke actie
of verandering in onze werking. Het is belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven en dit ten bate van een goede dienstverlening en vertrouwen.

ACTUEEL
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BEWONERSRAAD

In maart kwamen de volgende punten aan bod :
Vorig verslag
Maaltijden
Roosendaelveld en Hof van Egmont 2
Activiteiten

Vragen van bewoners
Er waren in totaal 33 bewoners op 4 verschillende bewonersraden aanwezig.
Wegens de huidige maatregelen kunnen helaas geen familieleden uitgenodigd
worden en vonden er geen familieraden plaats.

Maaltijden
Aanwezige bewoners gaven aan in het algemeen tevreden te zijn over de
maaltijden. Er wordt gekookt volgens het seizoen, de soep is lekker. We zijn ook
blij dat bewoners terug de keuze kunnen maken om ’s middags en/of ’s avonds
in het restaurant te gaan eten. Hier maken reeds meerdere bewoners gebruik
van maar iedereen die wenst is zeker welkom.
Bij het bakken van de eitjes worden steeds spekblokjes meegegeven, enkele
bewoners stellen de vraag of dit ook eens echt ontbijtspek kan zijn, wat
krokanter en zo ook gemakkelijker om te eten is.
Sommigen stellen de vraag naar echt volkorenbrood en echte krokante pistolets
op zondag.

Er wordt ook gevraagd om meer afwisseling te geven tussen dunne en dikke
frietjes.
Als beleg stellen enkele bewoners de vraag om het assortiment van kaas wat
ruimer te maken.
Er was wat onduidelijkheid rond de pap die op vrijdagmiddag voorzien wordt, dit
is niet ter vervanging van de soep, je mag dus gerust soep nemen voor je
hoofdgerecht en warme pap als dessert.

ACTUEEL
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BEWONERSRAAD

Bovennoemde vragen werden doorgegeven aan het keukenteam. Zij bekijken
welke acties kunnen gebeuren.

Roosendaelveld en Hof van Egmont 2
Bewoners kregen een toelichting over de stand van zaken. De verhuis naar
Roosendaelveld staat gepland op 31 mei. In Hof van Egmont zullen dan enkele
aanpassingswerken gebeuren die nodig zijn op vlak van brandveiligheid. Meer
info hierover lees je ook in het artikel rond ‘samen op weg naar HVE2’ en de
regelmatige brieven die je ontvangt.
De klankbordgroep voor Hof van Egmont 2 gaat door op 3 mei, wees welkom!

Activiteiten
Het jaarthema jaren ’50 in de eerste 4 maanden van dit jaar was een succes.
Sommige bewoners gaven aan dat ze minder fijne herinneringen hadden aan
de jaren 50.
De nieuwjaarsrecepties vielen in de smaak.
De vuurspuwer was helaas niet vanuit elke kamer en verdieping goed te zien.
Sinds maart zijn er weer grote activiteiten en deze kennen een groot succes.
Het doet iedereen deugd weer van de afdeling te kunnen en andere bewoners
te ontmoeten.
De snackavonden in het restaurant (we hadden de croque monsieurs al en de
frietjesavond) vallen, gezien de grote opkomst, duidelijk in de smaak.
Sommige bewoners zouden graag eens picknicken, naar Planckendael of naar
zee gaan, kaartnamiddag, petanquen, muziekoptredens in de tuin, samen pizza’s maken. Pizza’s maken staat alvast gepland op de snackavond in mei.
Verder werden de huidige richtlijnen omtrent bezoek, contactberoepen, maatregelen in de samenleving,..nog eens samen overlopen.

ACTUEEL
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D A G VA N D E B E V R I J D I N G

8 mei is het Bevrijdingsdag, de dag waarop het einde van de Tweede
Wereldoorlog wordt gevierd in de meeste Europese landen. Op "Victory
in Europe Day" herdenkt men de overwinning op Duitsland.

Het nieuws van Duitslands definitieve nederlaag heeft in zowat alle geallieerde
landen tot vreugdetaferelen geleid. Overal is de bevolking spontaan op straat gekomen om deze langverwachte overwinning te vieren.
Ook vele bewoners van het HvE hebben deze dag bewust meegemaakt waaronder
Ernest Lauwers. Hij was toen 14 jaar.
Enkele weken vóór het bombardement op het Arsenaal in 1944 was hij samen met
zijn familie gevlucht naar Keerbergen. Hij herinnert zich nog goed de V1 en V2bommen.
Toen de Duitsers zelf moesten vluchten namen zij alles mee wat ze maar konden
vinden en vooral ook alles wat wielen had en rijden kon.
Ernest had toen een rugzak gevonden in de bossen van Keerbergen vol met sigaretten en drank en weet nog dat zijn moeder kwaad was toen hij met die rugzak
thuiskwam. “Als de Duitsers dit ontdekken gaan ze ons doodschieten”, zei ze. Hij
denkt nog af en toe aan de oorlog , dit is iets om nooit meer te vergeten.
Maar al bij al verliep de terugtrekking van de Duitsers in Keerbergen heel rustig.
Ernest was in de bossen aan het spelen toen hij van de bevrijding hoorde en hij
liep zoals iedereen naar de grote baan waar de Canadezen en hun tanks met
feestgejoel werden ontvangen.

ACTUEEL
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RAMADAN – SUIKERFEEST

Ramadan is een vastenmaand voor moslims. Tijdens deze maand
mag er tussen zonsopgang en zonsondergang niet gegeten,
gedronken en gerookt worden. De Ramadan is een belangrijke
maand voor mij. Het houden daarvan is onderdeel van de vijf zuilen,
de belangrijkste leefregels voor moslims. Moslims bidden tijdens de
Ramadan veel. Het doel van de Ramadan is onder meer het
versterken van het geloof. Daarnaast staan waarden als
naastenliefde, verdraagzaamheid en vrijgevigheid centraal.

Na zonsondergang mag er weer gegeten worden. Dit wordt de
iftarmaaltijd genoemd. Dan dekken wij de tafel, dan wordt er zoetigheid en hartige
gerechtjes gegeten zoals een dadel, droge vijgen, honingkoek (Chebakia),
loempia’s, briwat ( bladerdeeghapje), quiche, Marokkaanse pannenkoeken, … .
Volgens de westerse kalender valt die maand elk jaar op een ander tijdstip. De
Ramadan wordt feestelijk afgesloten met het Suikerfeest, dat wordt samen gevierd
met het gezin en de familie.
Laila ( keukenmedewerker)
De ramadan is een belangrijke viering binnen de islam en één van de
vijf zuilen van deze religie. Het is ook de negende maand van de
Islamistische maandkalender. Op 13 april is de jaarlijkse vastenmaand
voor de moslims van start gegaan. Tijdens deze maand onthouden
moslims zich tussen zonsopgang en zonsondergang van eten, drinken
roken en seksueel contact. Het is fysiek een goede detox voor je
lichaam , maar ook het reinigen van het hart is belangrijk. Het is een
maand waarin moslims elkaar vergeven, zich ontdoen van boze
gedachten en zich focussen op hun band met God. Gedurende de vastenperiode is
er een samenhorigheid in gezinnen, families en tussen moslims wereldwijd. Ook is
het een maand van solidariteit. Zo worden er bijvoorbeeld door bepaalde
organisaties maaltijden klaargemaakt voor hen of voor diegenen die het niet
kunnen betalen. Geld doneren en elkaar helpen gebeurt ook heel vaak. Zo is er
geen verschil tussen arm of rijk, iedereen is gelijk. Het brengt de gemeenschap
dichter bij elkaar en keert terug naar de puurheid van de islam zonder al te veel
aandacht voor het wereldse of materiële. Het leert een moslim hoe hij de beste
versie van zichzelf kan zijn. De ramadan wordt afgesloten met een driedaags
feest, namelijk het Suikerfeest. In het Arabisch noemt men dit Eid-al-Fitr. Dit
betekent letterlijk het feest voor de terugkeer van het ontbijten. Tijdens het
Suikerfeest wordt er een gezamenlijk gebed gehouden in de moskee. Hierna
komen families samen om te genieten van allerlei zoetigheden. Ook worden er
cadeautjes uitgedeeld en draagt iedereen nieuwe kleren. Door de corona
maatregelen zal het Suikerfeest zoals vorig jaar waarschijnlijk anders verlopen.
Toch zullen we er het beste van proberen te maken. Ramadan mubarak aan alle
mensen die dit jaar mee vasten tijdens deze mooie maand.
Latifa (vrijwillger 6A)

PRIKBORD
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NIEUW PERSONEEL

Sophie Bezankeng
Zorgkundige C 5-6

GEBOORTE
Safiatu Sow is moeder geworden van
een zoon TAFSIR

Suham BouchaouinI is moeder geworden
van een dochter AMANI

WIJ NEMEN AFSCHEID VAN

➢

VAN HAMME Josephine

kamer 128 sinds 11/04/2021

➢

TORFS Jan

kamer 662 sinds 27/04/2021

In je hart leven mensen
die daar helemaal thuis zijn
en die blijven daar wonen
ook als ze er niet meer zijn

PRIKBORD
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W I J V E RW E L K O M E N
➢ DAVID Angèle

kamer 605 sinds 01/04/2021

➢ VAN SAET Rose-Maria

kamer 204 sinds 02/04/2021

➢ MAEREMANS Rudolph

kamer 311 sinds 08/04/2021

➢ VAN ASSCHE Francine

kamer 365 sinds 09/04/2021

➢ LATUI Jean

kamer 506 sinds 12/04/2021

➢ VAN CAESBROECK Paulina

kamer 464 sinds 14/04/2021

➢ SOUMILLION Ghislaine

kamer 408 sinds 15/04/2021

➢ DE VROEDE Denise

kamer 351 sinds 19/04/2021

➢ LAUWENS Laurant

kamer 313 sinds 22/04/2021

➢ HELLEMANS Judith

kamer 608 sinds 23/04/2021

U I T B E TA L I N G Z A K G E L D
Het zakgeld van MEI 2021 zal worden uitbetaald op:
dienst boekhouding:

DONDERDAG 13 mei 2021
IN DE VOORMIDDAG

op de kamer:

DONDERDAG 13 mei 2021
IN DE NAMIDDAG

LIFESTYLE
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PUZZEL

Even ons rekenen opfrissen. Plussen en minnen toevoegen.
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En nu onze taal.
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I N T E R N AT I O N A L E D A G T E G E N H O M O F O B I E
17 mei – Internationale dag tegen homofobie en transfobie
Die dag zet het belang van verdraagzaamheid voor liefde in
al haar vormen in de verf, maar is specifiek een steuntje in
de rug voor de holebi- en transgendergemeenschap. Want
iedereen verdient het om lief te hebben, en iedereen verdient het om dit openlijk te mogen delen. We wapperen
hiervoor graag onze regenboogvlag aan onze vlaggenmast.
Herinner je de recente dood van David P. Vermoord. Mogelijk omdat hij homo was. Het maakt stil. Omdat het niet altijd leuke en vlotte filmpjes over lgbtq-mensen moeten zijn,
geven we je hieronder enkele kijk- en leestips over de vaak
letterlijk pijnlijke aanpak van holebi’s in andere delen van de
wereld en op andere tijdstippen in de geschiedenis.


‘Bent’ een film uit 2018 over de vervolging van homo’s door de nazi’s in de jaren 1930. Niet voor doetjes, gevoelige kijkers dus. Engels met Franse ondertitels.
https://www.dailymotion.com/video/x1mriee



Wie meer wil lezen over bijna 1.000 jaar vervolging van holebi’s in België kan
terecht bij ‘Verzwegen verlangen. Een geschiedenis van homoseksualiteit in
België’. Een interview met mede-auteur Jonas Roelens vind je hier:
https://www.youtube.com/watch?v=5XL4W4TNfbc



Rainbow Index 2021 vertelt je alles over de gelijkberechtiging/discriminatie

van holebi’s in de wereld. Het jaarlijkse rapport van The International Lesbian,
Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA) vind je hier:
https://www.ilga-europe.org/annualreview/2021
Heb je nood aan een discrete babbel hierrond, dan kan je terecht bij Lien
Clissen, Sonja Kareman of Tom Van Berckelaer. Ze startten recent de werkgroep tederheid, intimiteit en seksualiteit op in ons woonzorgcentrum. Ze
werken hiervoor samen met de organisatie Aditi.
Liefde is Liefde.. Altijd.. Overal.. Voor iedereen

UIT EN THUIS
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BELEVINGSKALENDER MEI

Gezelschapsspellen

BBQ + optreden

Dinsdag 11 mei

Vrijdag 21 mei

14 uur

11.30 uur

Animatielokaal

Restaurant

Gymnastiek
Eucharistie

Dinsdag 4, 11, 18, 25 mei

Vrijdag 7 mei

Restaurant 10.15 uur

Restaurant

Suikerfeest

Batikken

Dinsdag 18 mei

Donderdag 6 mei

Restaurant 14 uur

Terras 14 uur

UIT EN THUIS

15

BELEVINGSKALENDER MEI

Vrijdag 7 en 21 mei
DEN DIJLE-AVOND
16.30 uur — 20.30 uur

Zangclub
Maandag 17 mei
14.30 uur
restaurant

Bingo
Woensdag 26 mei
Restaurant 14 uur

Avondgenot
Loempia
Dinsdag 25 mei
16.30 uur Restaurant

UIT EN THUIS
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BELEVINGSKALENDER MEI

Zondag 9 mei
Hanswijkprocessie
Live om 15 uur
Restaurant
(met inschrijving)
Op die dag is er een gebedswake ter vervanging van de Hanswijkprocessie.

Donderdag 6, 20 en 27 mei
Hanswijkbedevaart
14 uur — 16 uur
(met inschrijving)
Je kan samen met een vrijwilliger naar de Hanswijkbaseliek + de tentoonstelling
volgen in de tuin.

UIT EN THUIS
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BELEVINGSKALENDER MEI

Café Royal
Op maandag 31 mei

D e b e w o n e r s d i e j a r i g z i j n i n m e i wo rd en ge t r akt ee r d op
e e n l e k k e r s t u k b i s c u i t . De n i e t- j a r i g e n b e t al e n h i e r v o o r 3
euro.
Graag inschrijven en betalen
v ó ó r d i n s d ag 2 5 m e i b i j d e a n i m a t o r
o f o p d e a f d e l i ng .

UIT EN THUIS
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DEMENTIE : HET ‘NIET PLUIS’- GEVOEL
Vaak merk je als partner of familielid
veranderingen in geheugen, kennis of
kloppen: je krijgt een ‘niet pluis gevoel’.
- of verstandelijke problemen, is het
huisarts.

als eerste de subtiele, maar terugkerende
gedrag bij je naaste. Er blijkt iets niet te
Als er een vermoeden bestaat van geheugen
belangrijk om hierover te praten met de

Vaker iets vergeten, je moeilijker kunnen concentreren of moeite hebben met de
dagelijkse bezigheden kan verschillende oorzaken hebben. Hoe vroeger je dit
bespreekt met de huisarts, hoe sneller de juiste oorzaak gevonden wordt en een
gepaste behandeling kan starten.
Om meer inzicht te verwerven in het ‘niet pluis’ - gevoel kan je een eenvoudige
vragenlijst raadplegen: de ’niet pluis’-index.. Het is een hulpmiddel om verandering in
geheugenfunctie en het gedrag te herkennen bij je naaste.
Je vult de vragenlijst in door een x te zetten als een kenmerk aanwezig is. De
antwoorden geven een leidraad. Bij het aankruisen van 2 of meer items per
onderdeel, bespreek je dit best met de huisarts van je naaste.
1. Algemeen:

□ afgelopen jaar partner of naaste verloren
□ heeft klachten over slapen (slecht / te veel / te weinig)

□ heeft (vage) lichaamsklachten
□ huilt veel of regelmatig
2. Observaties

□ verzorgt zichzelf niet goed
□ heeft geen eetlust
□ is vergeetachtig
□ praat minder of meer dan gewoonlijk

3. Stemming

□ kan zich niet of slecht concentreren st met de huisarts van je naaste.
□ is moe of lusteloos, heeft nergens zin in
□ klaagt meer dan anders
□ heeft hoop verloren, mist vooruitzicht
□ is prikkelbaar of snel boos
□ uit allerlei beschuldigingen of is opstandig

4. Sociaal contact

□ heeft weinig of geen sociale contacten
□ voelt zich alleen of eenzaam
□ trekt zich terug (thuis en in de omgeving)
□ is niet in staat (lichamelijk) iets te ondernemen
□ wil geen contact met buren of met anderen

UIT EN THUIS
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WAT I S E R T E B E L E V E N I N D E E R G O ?

Zitnetbal

De wandelclub

Vrijdag 21 en 28 mei

Maandag 10 en 17 mei

in cafetaria Dijlepot en bij mooi weer
buiten

Vanaf 10.0 strekken we de benen in
de prachtige Botanique

vanaf 10 uur

Crea

Crea & kleuren

Donderdag
13 en 20 mei

Woensdag 5,12, 19, 26 mei

vanaf 14 uur

vanaf 10 uur

in het ergolokaal

in het ergolokaal

IN DE KIJKER
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MOESTUINERS

Polle Hendrickx
Ik had thuis ook een moestuin, een beetje zoals
hier met verschillende perceeltjes.
Dat is altijd werken hé, Je moet daar elke dag
eigenlijk in bezig zijn. Hier hebben de mensen
niet altijd veel tijd en dan groeit er veel vuil hé,
bij ons groeide geen vuil.
De mensen hadden vroeger een moestuin
nodig, ze hadden anders niets. Ze hadden een
stukje grond en dan was er ook een moestuin.
Dat waren allemaal redelijk grote met meestal
ajuin, selder, erwten, wortelen, bonen en
patatten.
Wij hadden meestal alle soepgroenten in de tuin: ajuinen, sjalotten, selder,
wortelen, prei …
Ik deed alles graag in de tuin, je zet erin wat je zelf wil. Na de zomer alles
ophopen, een beetje mest opdoen, dan was dat klaar voor de winter. Dan trok ik
alles gelijk en maakte ik met mijn voeten de voren.
Dit jaar ziet de tuin er goed uit. Vorig jaar was dat niets hé met de corona. Ze
waren goed begonnen maar we mochten dan niet meer buiten en dan is er veel
verloren gegaan omdat het verder niet meer werd onderhouden. De salade
groeide tot een meter hoog, dat was wel mooi om te zien, maar dat zou je vroeger
nooit gezien hebben hé. De bedoeling is dat je het zet om ervan te eten.
Ik vind het wel fijn dat dat hier is, je kan je daar een beetje mee bezig houden,
wat helpen hier en daar. Soms zie ik dingen die ik zelf niet zou doen, maar ja, ze
moeten dan van elkaar wat leren hé. Zoals kleine patatjes in een emmer planten,
vroeger was dat gewoon in grote aantallen in volle grond en echt om te eten, nu
hebben ze dan een klein aantal kleine patatjes blijkbaar, maar dat zal wel lekker
zijn hé.

IN DE KIJKER
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MOESTUINERS

Of er worden misschien te vroeg zaken gepland want als het met de ijsheiligen
nog vriest dan zijn je bonen of je tomaten weg hé. Ik zou ook niet zo’n diepe
voren maken, want daar komt allemaal vuil in en dat vangt water op en dat blijft
daar allemaal in staan, dat hoeft niet hé.
Ik heb zelf geen tuintje maar ik help als ze het me vragen en ik houd het dan zo
wat proper, zoals de dieven uit de tomatenplanten halen. Er is nu nog niet zoveel
te doen natuurlijk. Ik kan het ook allemaal niet meer zo goed, die tijd is door. Af
en toe ne keer helpen en wat gaan kijken is meer dan genoeg voor mij.
Ik ga ook elke dag eens kijken naar de fruitbomen, die zijn hier vorig jaar
geplant. Er staan nu bloemekes op en normaal gezien wordt dat allemaal fruit hé,
ik ben benieuwd. Ik vind dat plezant dat zo te zien groeien. Zoals de bomen die je
ziet vanuit mijn raam, nu komt daar groen op en binnenkort is het uitzicht weg
omdat dat helemaal volgroeid is. Het is mooi om te zien dat het allemaal zo leeft
en groen wordt.

IK WAS 12 IN HET JAAR 1965
S I LVA I N B E E C K M A N S
Ik ben opgegroeid in Hombeek.
We hadden een café toen, ik moest daar
niet echt helpen, af en toe wat pinten
tappen voor de vaste klanten. Dat café
heette: Café de mijnwerker en lag in
Hombeek in het dorp, maar nu is dat
afgebroken. Recht tegenover ‘t pleintje
was dat.
Thuis moesten wij toen zelf veel onze
plan trekken. We waren met 7 kinderen.
Mijn vader was alcoholist, die vertrok ’s morgens rond een uur of 9 en kwam
altijd tegen een uur of drie naar huis om te slapen en om van zijn oren te
maken en dan vertrok hij weer en kwam ’s avonds dan terug zat naar huis.
Mijn vader is gestorven toen ik 14 jaar was.
Na de basisschool moest ik naar het Sint-Theresia college in Kapelle-op-denBos. Maar dat ging niet zo goed. Ik kreeg daar onmiddellijk Frans en ik had dat
nog nooit gehad. Ik kende “oui” en “non” en dat was het. (lacht)
Ik ben dan een jaar intern geweest. Een week van huis. Dat was in een zaal
slapen met 40 man. Om 7u opstaan, om kwart na 7 waren we gewassen, om
half 8 naar de mis, gaan eten en dan was het 8u door en toen was het tijd
voor school. Als je dat niet deed, bijvoorbeeld je eten overslagen of niet op tijd
beneden, dan kreeg je straf. Het was een heel strenge school. Als je ging
slapen, je sloefen moesten niet schuin staan, die moesten mooi naast elkaar
staan. Als je ’s morgens opstond, moest je je bed openleggen zodat het
schoon lag om er ’s avonds terug in te kruipen.

Sint-Theresia-College (Kapelle-op-den-Bosch)
Het café opende in 1942 de deuren. Het werd opgestart door de grootouders van Leona Beeckmans en ging
vervolgens over op haar ouders. Sinds 1969 stond Leona achter de toog.
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IK WAS 12 IN HET JAAR 1965

Ik heb ook mijn plechtige communie toen gedaan. Op woensdagmiddag gingen
we elke week naar de mis. Dit werd dan gevierd met het gezin en enkele broers
en zussen. In plaats van spek was dat dan eens een biefstuk, mijn mama maakte
dat dan allemaal zelf klaar.
Zaterdagmiddag mocht je naar huis tot maandagmorgen. Dat was altijd heel
leuk, ik was de man dan hé, ik mocht thuis mijn goesting doen.

Dorpsplein Hombeek jaren ‘60

Omdat het niet goed ging op de school ben ik naar een andere school gegaan,
naar het TSM in Mechelen en daar heb ik direct de beroepsschool gedaan, metaal. Maar dat heb ik ook niet afgemaakt. Ik ben op mijn 15 jaar gaan werken. Ik
ging eigenlijk al werken toen. Metaalconstructie, postzakjes maken. Dat was
recht tegenover onze deur.
Ik had niet echt hobby’s maar we maakten thuis zelf frisco’s en daar hielpen we
allemaal mee. Mijn mama en zus reden met de crèmekar rond (IJskar Rita, dat
was mijn zuster haren naam) en in het weekend reed ik dan mee om de hoorntjes en de koekjes aan te geven. Dat was een ganse namiddag.
En op mijn 16 jaar is het leven begonnen hé, met de brommer uitgaan. Jaja …

TERUGBLIK
M E T Z ’ N A L L E N C R E AT I E F

PENSIOEN MARIT—MBW
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TERUGBLIK
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V E RW E N O N T B I J T

ZITNETBAL

O P T R E D E N G E O R G E S M O U S TA K I

G E N I E T E N VA N D E E E R S T E L E N T E Z O N

TERUGBLIK
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S A M E N S M U L L E N VA N F R I E T J E S M E T C U R RY W O R S T

AFDELING 3-4A

TELEFOONNUMMERS
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•

Niveau 1

vpla1@zbrivierenland.be

015 44 82 71

•

Niveau 2

vpla2@zbrivierenland.be

015 44 82 72

•

Nieuwenhuyse

vpla2@zbrivierenland.be

015 44 88 37

•

Afdeling A3-4

vpla3@zbrivierenland.be

015 44 82 73

•

Afdeling A5-6

vpla5@zbrivierenland.be

015 44 82 74

•

Afdeling C3-4

vplc4@zbrivierenland.be

015 44 82 75

•

Afdeling C5-6

vplc6@zbrivierenland.be

015 44 82 76

•

Maneblusserswijk vpld2@zbrivierenland.be

015 44 82 70
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