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HET VOORJAAR...
SEIZOEN VAN NIEUWE ENERGIE EN KRACHT
De tijd van alle vogels die een ei leggen in mei.
De tijd van bloeiende bomen.
Dieren die uit hun winterslaap komen.
En het weer dat zich van een zonnige kant laat zien en
langzameraan de winter aan het verdringen is.
Lees de leukste uitspraken,
mooie gezegden en spreuken over het weer
en vroege feestdagen in de lente.
*aprilleke zoet
geeft nog weleens een witte hoed
*zingt de vink vroeg in de meimorgen,
dan zal die dag voor regen zorgen
*juni met veel donder
brengt de oogst ten onder

een nieuwe lente
een nieuw begin
frisse winden
wekken strelend bloem en veldgewas
een schuchter zonnetje komt schijnen
's morgens vroeg op mijn terras
wat speels geluid daarbuiten
nu de eerste merels fluiten
't is net of 't leven blij ontwaakt
na een lange winterslaap
de bomen en het struikgewas
getooid met katjes, glanzend zacht
alles kleurt in voorjaarspracht
dag lente, wat hebben we op jou gewacht!

*het kan vriezen in mei,
tot de Ijsheiligen zijn voorbij
*Medardus (8 juni) met zijn regen,
hou je in 6 weken niet tegen
*Het weer van Sint Jan (24 juni)
houdt 30 dagen aan
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Veel leesplezier

Welkom

In de voorgaande maanden mochten wij volgende
bewoners welkom heten:
dhr. Cleeren Leopold
mevr. Moureau Emilia
dhr. Devoge André
mevr. Vanspauwen Paula
dhr. Maris Remy
dhr. Vrancken Victor
mevr. Joosten Carine
mevr. Nijs Maria
dhr. Ysewyn Roger
mevr. Renquet Myriam
dhr. Genné Joseph
mevr. Geudens Maria
dhr. Boa Stefan
mevr. Jacobs Marie-Josée
mevr. Daniëls Alice
dhr. Vandewal Jan
mevr. Vandersmaesen Julia
mevr. Achten Suzanne
dhr. Gijbels Yvan
dhr. Levecq Joseph
mevr. Hermans Bertha
dhr. Geladi Francis
dhr. Carlens André

Er zulen altijd handen zijn,
die je wilen dragen.
En armen war je veilig bent,
en mensen die je zonder vragen,
zegen dat je WELKOM bent !
Ton Hermans

De bewoners van de kortverblijf kamers
vermelden we hier niet, gezien het verloop van
die bewoners heel groot is.
Desalniettemin heten wij ze ook van harte
welkom !!!
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jarig

IN DE KIJK
KIJKER
ER

JARIG in APRIL
1 april mevr. Philippe Irène
3 april dhr. Vertommen Felix
4 april mevr. Dilissen Louise
5 april dhr. Verplancke Jef, mevr. Dewael Maria en
dhr. Davinder Singh
8 april mevr. Tans Marie-Jeanne
9 april dhr. Van Aerde Paul
10 april mevr. Lemmens Maria
12 april mevr. Cwicla Colette, Dhr. Debout Hubert en
mevr. Piccard Julia
13 april mevr. Heleven Marie-Louise, mevr. Wiedner
Anna en dhr. Thewis Albert
14 april dhr. Ballet Raymond, dhr. Castermans John,
mevr. De Groof Lisette en dhr. Alen Philippe
15 april mevr. Poncelet Elza en mevr. Slegers Regine
16 april mevr. Kusters Paula en mevr. Guedens Maria
18 april dhr. Billen Marcel en dhr. Frisson Eddy
23 april mevr. Coenen Gilberte
24 april mevr. Paque Hermine
25 april mevr. Pauly Maria
26 april mevr. Troosters Adeline
27 april mevr. Vandamme Jeannine en mevr. Mertens
Yvonne
30 april mevr. Martens Julia

WEEK VAN DE VALPREVENTIE
van 25 tot en met 29 april
Er worden ook dit jaar activiteiten georganiseerd op iedere
afdeling.
Houd dus zeker de weekplanning in de gaten voor meer
informatie!
Een kort overzichtje:
1) veel bewegen: beweegparcours, fit-o-meter
2) activiteit rond gezonde voeding
3) veilig schoeisel? controle
4) goed zicht in de kijker
Van harte uitgenodigd om deel te nemen!

JARIG in MEI
1 mei mevr. Froyen Maria
2 mei dhr. Bosmans Jozef en dhr. Gebruers Isidorus
5 mei dhr. Reniers René
8 mei mevr. Drijkoningen Josephina en mevr. Briers
Ingrid
9 mei mevr. Cosemans Louisa, mevr. Leys Yvonne en
dhr. Borgers Ivo
12 mei mevr. Reekmans Gerda en mevr. Schepers
Josefien
16 mei dhr.Seuckens Alfons
17 mei mevr. Campion Maria
19 mei mevr. Champagne Marie-Jeanne
21 mei dhr. Thijs Rudi
24 mei dhr. Cools Eduard
25 mei dhr. Driesen Valère
27 mei mevr. Jans Marcelline
29 mei mevr. Vanrijckel Eugenie, dhr. Steegmans
Henri en mevr. Vangelabbeek Idalie

OPENDEURDAG
Na 2 jaar mag het eindelijk weer!
OP 15 MEI OPENEN WIJ ONZE DEUREN !

JARIG in JUNI
1 juni mevr. Abrahams Lisette, mevr. Van Schaik
Alfonsina en mevr. Corthouts Maria
3 juni dhr. Bielen Alfons en mevr. Vande Reyd Yvonne
6 juni mevr. Cosemans Maria en dhr. Devoge André
7 juni mevr. Dubois Ida
8 juni dhr. Roggen Robert en mevr. Vanrompay
Marie-José
10 juni mevr. Cox Eugenie, mevr. Croughs Maria en
mevr. Vanspauwen Paula
14 juni mevr. Martens Hélena
15 juni mevr. Vandermaesen Julia
20 juni mevr. Paulissen Jeanne
21 juni mevr. Raymaekers Carolina
23 juni mevr. Graulus Maria
26 juni mevr. Delsaer Helena en dhr. Slechten Michel
29 juni dhr. Franco Hendrik en dhr. Minten Michel

VAN HARTE GEFELICITEERD !

En bieden we iedereen de kans om kennis te maken met
ons Welzijnscentrum.
Laat jullie begeleiden doorheen onze 5 verschillende
woonvormen:
*woon - en zorgcentrum
*zorgappartementen
*kortverblijf
*oriënterend kortverblijf
*assistentie woningen
Maak onderweg kennis met ons multi-disciplinair team en
onze bewoners.
Terwijl jullie in een ontspannen sfeer genieten van een
hapje, een drankje en leuke muziek.
Ook aan de allerkleinsten is gedacht;
voor hen is er kinderanimatie voorzien.
Kortom: kom een (t)huis ontdekken voor iedereen!
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PASTORALE informatie
HEMELVAART
Heer God,
U woont daarboven en wij hier beneden.
Dat is een heel verschil.
Hier beneden lijkt het vaak alsof U er niet bent.
Maar de dag van Uw Hemelvaart herinnert ons
eraan
dat er een verbinding is tussen de hemel en de
aarde.
Die verbinding is gelegd door Jezus Christus.
Hij kwam naar beneden en Hij is weer
teruggekeerd naar boven.
Hij is nu bij U en dankzij Hem kunnen we bij U
komen.
Geef, God, dat wij daar warm van worden en blij
van hart
en zegen onze collega's en alle mensen die aan
onze zorg zijn toevertrouwd,
zodat we merken dat Jezus bij ons is.
Help ons om de band tussen hemel en aarde te
voelen
en voelbaar maken voor anderen
en hoor ons gebed om Jezus' wil.
PINKSTEREN
Het vuur van de Geest?
Vuurtjes van kleine mensen,
van gewone mensen,
mensen aangestoken door wat er schuilt achter
het zichtbare.
Levenskracht,
vuur in pijn of in hoop geboren,
vuur dat zoekt om te leven
en leven te geven.
Vuur van jou en van mij,
kleine vuurtjes, samen groot.
Moge Jezus' Geest kleine mensen aanzetten om
samen te bouwen
aan een betere wereld,
met mensen die elkaar niet loslaten
en in vrede en vreugde trachten samen te leven,
mensen die samen een lichtend vuurtje zijn
waar anderen zich aan kunnen optrekken.

wekelijkse vieringen in de kapel
*mandag vor ZA & KV

mandelijks op iedere afdeling
georganiserd:

*DINSDAG AFWISELEND VOR
hOME & bOHESA
*woensdag vor WZC 0
*donderdag vor WZC 1

*sNOEZELVIERINGEN VOR HOME &
bohesa
*beziningen vor de open
afdelingen

*vrijdag vor WZC 2
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EN TERUGBLIK OP DE VORBIJE MANDEN
maria
lichtmis...
wie dan
panenkoeken
et,
zou en jar
vol vorspoed
mogen
verwachten

mw. fina houben blast 100 karsjes uit !
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EN TERUGBLIK OP DE VORBIJE MANDEN

complimentjes en
schouderklopjes werden
kwistig in het rond
gesturd

wek tegen
pesten
met tal van
initiatieven rond dit
thema op de
afdelingen

iederen
is anders,
iederen
hort
erbij
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EN TERUGBLIK OP DE VORBIJE MANDEN

bewoners - medewerkers - familie nasten werden bedankt vor het
samen trotseren van de afgelopen
corona jaren
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wordzoeker

