
INHOUDSTAFEL 

INHOUDSTAFEL ............................................................................................ 1 

VOORWOORD ............................................................................................ 3 

DIRECTIEFJE ................................................................................................. 6 

NIEUWE BEWONERS .................................................................................... 9 

GEDICHTJE ................................................................................................ 11 

TERUGBLIK: Oktoberfest .......................................................................... 12 

VERDWENEN BEROEPEN .......................................................................... 13 

OVERLIJDENS ............................................................................................ 15 

VERJAARDAGEN BEWONERS ................................................................. 16 

VERJAARDAGEN PERSONEEL ................................................................. 17 

INFORMATIEFJE: SENIOREN VAN TEGENWOORDIG ............................ 18 

NIEUWJAARSBRIEF AAN ALLE MEDEWERKERS VAN AVONDVREDE . 23 

TERUGBLIK: AAIDIEREN ............................................................................. 24 

ZINGEVINGS-EN PASTORALE RUBRIEK ................................................... 25 

TERUGBLIK: SENIORENWEEK .................................................................... 29 

De Smid ..................................................................................................... 31 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT ........................................................................ 32 

HET LEVENSVERHAAL ............................................................................... 33 

RECEPT IN DE KIJKER ................................................................................ 35 

LEZ GENT .................................................................................................... 37 

TERUGBLIK: SINTERKLAAS ......................................................................... 41 

TRAIN JE BREIN .......................................................................................... 42 

PLANT IN DE KIJKER .................................................................................. 47 

GEBRUIKERSRAAD .................................................................................... 49 

TERUGBLIK: KERSTPERIODE ...................................................................... 54 



2 

 

WAARHEEN MET DE FAMILIE ................................................................... 55 

ACTIVITEITENKALENDER ........................................................................... 57 

 

  



3 

 

VOORWOORD 

 

Beste lezers, 

 

We hebben ervoor gekozen om het volgende nummer van onze 

huiskrant samen te laten vallen met de start van het nieuwe jaar 

2020.  Niet alleen biedt dit ons de mogelijkheid om ook langs deze 

weg u onze allerbeste wensen toe te wensen, maar geeft het ons 

ook de mogelijkheid om nog even achteruit te blikken. 

 

Als we terugblikken op de voorbije periode 

dan kunnen we stellen dat – op wereldvlak – 

het jaar 2019 verbonden zal blijven met toch 

enkele belangrijke gebeurtenissen. In de 

eerste plaats denken we aan de grote brand 

in de Notre-Dame van Parijs en dit op 15/04; 

het voetbalschandaal waarin ook mijn club 

vermeld werd doch terecht vrijgesproken.. In 

mei hadden we dan weer in België de 

regionale, federale en Europese verkiezingen. 

Ja… een Vlaamse regering hebben we al 

maar het blijft wachten op het federale 

akkoord.  

In 2019 hebben we ook afscheid genomen van een aantal 

bekende personen zoals Willy Willy, Godfried Danneels, Niki Lauda, 

Jacques Chirac, Marieke Vervoort, Panamarenko,... Daarnaast is 

er  nog steeds het probleem van de (toenemende) stroom van 

vluchtelingen; is er nog steeds geen vrede in de landen zoals Syrië, 

Irak, Jemen, …  Uiteraard zijn er dit jaar nog vele andere 

belangrijke gebeurtenissen waarbij we even zouden kunnen 

stilstaan doch dat zullen de andere media wel op zich nemen of 

reeds gedaan hebben.  

 

In dit voorwoord willen we evenwel vooruit blikken naar 2020 en 

een aantal goede voornemens ook uitspreken.  

 

Vooreerst wensen we verder in te zetten op een kwaliteitsvolle, 

toegankelijke  en betaalbare zorg-en dienstverlening in WZC 

Avondvrede. Dit jaar willen we met onze medewerkers, verder 
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inzetten op ‘goede 

‘zorg’. Wat goed loopt 

wensen we te 

behouden, wat minder 

scoort wensen we 

verder te verbeteren. 

In het bijzonder willen 

we ons steeds de 

vraag stellen :’wat 

kunnen we voor u doen ?’.  Naast de aandacht voor het 

lichamelijke en psychisch  welbevinden van de bewoner, willen 

we dit jaar in het bijzonder nadenken hoe we het spiritueel 

welbevinden/zingeving verder kunnen bevorderen. Ook zullen we 

ons zorgethisch beleid verder uitschrijven en hiermee in overleg 

gaan met onze huidige en toekomstige bewoners.   

 

Ten tweede willen we dit jaar verder inzetten op de organisatie 

van de zorg. In 2020 willen we de teamwerking verder vorm en 

inhoud geven. Bij het hertekenen van de teamwerking wensen we 

aandacht te geven aan het bevorderen van de autonomie van 

onze medewerkers, het inzetten op het bevorderen van 

competenties, het maken van verbinding tussen de eigen zorgvisie 

en de missie van de voorziening. Op deze wijze hopen we een 

werkomgeving aan te bieden dat het beste uit de medewerkers 

naar boven haalt. 

 

 

Ten derde wensen we in 2020 

belangrijke stappen vooruit te 

kunnen zetten in het 

bouwdossier. Onze droom is dat 

we half 2020 het terrein 

bouwrijp hebben kunnen 

maken en dat er reeds gestart 

werd met het plaatsen van de 

fundering.  

 

Ten vierde starten we begin 2020 ook met een andere wijze van 

maaltijdbedeling. In plaats van – op voorhand- de boterhammen 

klaar te maken in de keuken, zal er met de buffetwagens 

rondgereden worden en zullen de bewoners op het moment zelf 
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een keuze kunnen maken. Hiermee willen we inspelen op de 

‘goesting’ van het moment en hopen we dat bewoners nog meer 

tevreden zijn over het maaltijdgebeuren in de voorziening. 

 

In deze huiskrant gaat u verder nog vele goede voornemens 

lezen.. uiteraard weten we dat er altijd één belangrijke 

voorwaarde is om deze allemaal te kunnen vervullen. Met name 

dat we gezond mogen blijven zodat we die dingen kunnen doen 

die we ons voorgenomen hebben.  

 

Afsluiten doe ik dit voorwoord dan ook door u allen heel veel 

leesgenot toe te wensen met een huiskrant die volledig in het 

teken van ‘goede voornemens’ is opgemaakt, u allen een 

gezegend en heilvol 2020  toe te wensen en u uit te nodigen om 

op vrijdag  10 januari om 10u30 mee de start van het nieuwe jaar 

samen te vieren. Gelukkig Nieuwjaar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koen Van Wauwe 

Algemeen Directeur 

Wzc Avondvrede 
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DIRECTIEFJE 

Beste bewoners, familieleden en 

vrijwilligers, 

Naar goede gewoonte wordt in 

deze rubriek vanuit de directie 

informatie verstrekt over de 

verschillende projecten die 

lopen in wzc Avondvrede. 

Bedoeling is enerzijds u te 

informeren over de ontwikkeling 

of de uitbouw van ons 

woonzorgcentrum. 

In mijn voorwoord verwees ik even naar een aantal belangrijke 

doelstellingen voor 2020.  In dit directiefje wil ik  vooral verder 

ingaan op deze belangrijke projecten. 

 

Een eerste project dat dit jaar en de komende jaren nog de 

aandacht zal vragen is de realisatie van het bouwdossier. Ik breng 

nog even in herinnering dat we voorzien in een nieuwbouw die 

gerealiseerd zal worden aan de Stropkaai 38.  Naast de 

vervanging van de 77 woongelegenheden ( 72 wgl permanent 

verblijf) en 5 woongelegenheden kortverblijf), wordt er ook 

voorzien in een uitbreiding met 8 woongelegenheden permanent 

verblijf en de bouw van 20 assistentiewoningen. Daarnaast wordt 

er ook geïnvesteerd in een grote ondergrondse parkeergarage 

van ongeveer 210 parkeerplaatsen. De grote parking zal 

gebouwd worden door de vzw De Broeders van Liefde en wzc 

Avondvrede zal een aantal parkeerplaatsen afhuren. Op basis 

van een mobiliteitsstudie 

zal bepaald worden 

hoeveel parkeerplaatsen 

we zullen huren. Op basis 

van eigen studiewerk zal 

dit ongeveer 30 

parkeerplaatsen zijn.  

Daarnaast zullen ook de 

gebruikers van de 

assistentiewoningen een 

parkeerplaats kunnen 
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gebruiken.   

Realisatie van dit investeringsproject is voorzien half 2022.  

 

De omgevingsvergunning werd ingediend eind november 2018 en 

goedgekeurd met voorwaarden in 2019. Ondanks het 

aantekenen van een bezwaar tegen de opgelegde 

voorwaarden, is ons bezwaar niet gehoord geworden en zullen we 

enkele aanpassingen moeten uitvoeren. Het betreft vooral de 

plaats van de technieken in de ondergrondse ruimtes.  In principe 

mag deze aanpassing geen grote impact hebben op onze 

nieuwbouw. De komende maanden zullen ook de lastenboeken 

verder opgemaakt worden  en wordt de procedure van 

aanbesteding verder bekeken.  Ook wordt er de laatste hand nog 

gelegd aan de financiering van het project. In het voorjaar  zijn er 

nog enkele gesprekken gepland met de banken. Doelstelling is 

dat we in aanbesteding kunnen gaan in het voorjaar en de 

werken zouden kunnen opstarten in het najaar. Vorig jaar spraken 

we de wens uit van een kraan te hebben op de werf.. in 2020 

moet dit echt gerealiseerd worden willen we ons project kunnen 

finaliseren tegen half juni 2022.  

 

Ondertussen zal je 

gemerkt hebben dat er 

in de tuin van wzc 

Avondvrede nog steeds 

hard gewerkt wordt. 

Nog even in herinnering 

brengen : deze werken 

hebben geen verband 

met het 

nieuwbouwproject. Het 

is de congregatie van 

de vzw Zwarte Zusters Augusti nessen die deze werken uitvoeren 

aan hun gebouwen. In het bijzonder worden de bestaande 

appartementen vernieuwd.  Deze werken zullen in het voorjaar 

van 2020 afgerond worden.  Dit betekent dat we de tuin ook nog 

in 2020 zullen moeten delen en ervoor moeten zorgen dat de 

werken geen veiligheidsrisico voor onze bewoners teweeg 

brengen.  Vanuit de directie trachten we – in nauw overleg met 

de aannemer- de werfinrichting zo veilig mogelijk te maken.  
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Een tweede  project is de verdere uitrol van ons ESF project rond 

Innovatieve arbeidsorganisatie. Ook wel IAO genoemd.  Op dit 

moment wordt er verder gekeken hoe we de diensten nog beter 

kunnen laten samenwerken en de betekenis hiervan voor de 

teamwerking.  Immers, eendrachtig en met verenigde kracht 

willen we verder inzetten op een kwaliteitsvolle zorg. Zo hebben 

we ervoor gekozen dat er op iedere afdeling een teamcoach zal 

zijn. Ook zullen de teams meer bevoegdheden krijgen en zullen de 

teamleden- naast hun prioritaire rol als bv. ergotherapeut/ 

verpleegkundige/ zorgkundige/…. – ook andere rollen kunnen 

opnemen. Op de komende gebruikersraden zullen we deze 

werking verder toelichten.  

 

Kleine projecten die de komende maanden  ook verder vorm 

zullen krijgen en gerealiseerd worden is de opstart van de 

maaltijdbedeling met behulp van de buffetwagens;  de evaluatie 

van de leefgroepwerking voor personen met dementie en de 

noodzakelijke bijsturing ervan; de uitbouw van het aanbod rond 

zingeving en pastoraat verder 

verfijnen;  de verdere uitbouw 

van het zorgethisch beleid; de 

invoering van de richtlijnen rond 

preventie van valincidenten; de 

organisatie van de sociale 

verkiezingen ( om de 4 jaar 

organiseren we deze); het 

herschrijven van onze visieteksten 

rond palliatieve zorgcultuur, 

vroegtijdige zorgplanning en 

levenseindezorg; …..  

 

U merkt het, ook al zal de realisatie van de nieuwbouw heel wat 

aandacht vragen in 2020…in wzc Avondvrede trachten we verder 

in te zetten op de verdere deskundigheid en professionalisering 

enerzijds en anderzijds op het creëren van vele kansen tot 

ontmoeting.  Hopelijk kunnen we eind 2020 dan ook terugblikken 

op de vele realisaties van onze voornemens…  

 

Koen Van Wauwe 

Algemeen directeur 

Wzc Avondvrede  
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NIEUWE BEWONERS 

Meneer A. Albert  

Meneer A. Albert is al eventjes bij ons, maar 

we willen hem zeker en vast toch nog een 

warm welkom toewensen in onze 

bewonerskrant. Hij is geboren op 8 juni 1928 te 

Kluizen. Zijn vrouw Liliane C. woont hier ook op 

de derde verdieping. Samen hadden zij een 

bakkerij in de Dampoortstraat. Mevrouw 

bediende de klanten en Albert bakte de 

broodjes. Meneer geniet van een tas koffie 

met fijn gezelschap (en misschien een stukje 

gebak erbij). Hij maakt graag wandelingen. 

Breng hem gerust een bezoekje op kamer 

217.  

 

Meneer W. Erik en mevrouw H. Christine. 

We verwelkom Mr. W. Erik en Mevr. H. Christine. Dit lieflijke koppel is 

allebei afkomstig uit Gent. Meneer is er geboren op 14 oktober 

1944. Mevrouw H. is geboren op 2 januari 1946. Erik is vroeger 

schrijnwerker geweest, mevrouw huisvrouw. Mr houdt van muziek; 

voornamelijk pianomuziek en gitaar. Christine is een erg creatieve 

dame die graag deelneemt aan knutselactiviteiten. Aan de 

inkomhal kan iedereen momenteel meegenieten van de mooie 

bloemstukjes die ze zelf gemaakt heeft.  
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Meneer N. Jean  

Meneer N. Jean is geboren en getogen te 

gent. Hij is er geboren op 12 juli in 1939 en 

heeft gewoond in de Lange Violettenstraat. 

Hij heeft drie dochters. Meneer is vroeger 

zelfstandige geweest. Hij had een zaak in 

luchtfilters. Jean is iemand die graag geniet 

van de rust en de stilte op zijn kamer. Welkom!  
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GEDICHTJE 

De melkboer, de letterzetter, de 

stronttonnetjesschepper 

Wie kent ze nog steeds ? 

De scharensliep, de kruidenier, de porder of wekker 

Kwamen voor in klein- en grootsteeds. 

Als porder kwam men tikken op het raam om 

mensen te wekken 

Zodat de man des huizes op tijd naar zijn werk kon vertrekken. 

De letterzetter stond achter de zetkast, gewapend 

met letters, tekens en een zethaak. 

Het maken van leesbaar drukwerk, dat was zijn taak. 

De stronttonnetjesschepper was veruit het smerigste 

beroep,  

Zijn taak was beerputten leegmaken tot 

uitwerpselen rapen op de stoep. 

Bij de kruidenier kocht met droge levensmiddelen zoals koffie, thee 

en tabak. 

Maar ook huiselijke producten zoals kaarsen, zeep en stijfsel vond 

men daar met gemak. 

De melkboer op pad met paard en kar, volgeladen met 

grote melkbussen, ging van huis tot huis lopen 

Om met een grote soeplepel pannetjes melk te vullen 

en aan de moeder des huizes te verkopen. 

De scharensliep ging met de bakfiets en met de 

nodige  

gereedschap voor het grijpen 

Langs de deuren om scharen, messen en schaatsen te slijpen. 

Veel van deze beroepen zijn intussen verdwenen en vergeten 

Toch moeten we één ding weten. 

Dit waren één voor één heel respectabele 

beroepen 

Konden we ze maar weer in het leven roepen. 

 

Daniella B. 
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TERUGBLIK: Oktoberfest 
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VERDWENEN BEROEPEN  

 

Veel beroepen zijn intussen zeldzaam geworden of simpelweg 

verdwenen en vergeten. We zetten een aantal beroepen uit 

vroegere tijden op een rijtje voor je. Herken jij ze nog? 

 

 

Man en vrouw trekken een vrachtschip 

door een binnenkanaal. (1931) 

 

 

 

 

 

Een kolenboer pakt een zak met kolen vanaf 

een wagen. Rechts zien we de scharensliep.  

 

 

 

Ijsdragers bezorgen ijs in de tijd van voor de 

koelkast en de diepvriezer.  

 

 

 

 

De dienstbode is bezig met het dweilen 

van de stoep (1912) 

 

 

 

De mijnwerkers uit Limburg lachend op 

de foto na het werk.  

 

 

 Een bakker bezorgd brood aan de deur. 

Vaak werden de inkopen in een boekje 

opgeschreven en per week afgerekend.    
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Een letterzetter aan het werk bij het 

zetten van loden letters voor een 

drukwerk.  

 

 

 

een veerman zet met zijn roeiboot een 

aantal mensen over de vaart.  

 

 

 

 

Onderonsje van wachtende koetsiers 

bij het Centraal station.  

 

 

Winkelierster aan de koffiemolen in 

haar kruidenierszaak.  

 

 

 

 

Wekservice uit de vroegere jaren. Een 

porder/wekker tikt met zijn stok tegen een 

slaapkamer.   
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OVERLIJDENS 

 

 

Mevrouw W. Maria overleed op 28 oktober 2019 

Meneer D.P. Franciscus overleed op 04 november 2019 

Mevrouw V. Lydie overleed op 19 november 2019 

Meneer D.W. Robert overleed op 16 december 2019 

 

 
 

Onze oprechte deelneming. 

 

 
 

 

 

Er is niets dat 

voorgoed verdwijnt als men 

de herinnering bewaart 

 

 

  



16 

 

VERJAARDAGEN BEWONERS 

 

Januari  

 

K. 206 

K. 218 

K. 310 

K. 113 

K. 316 

K. 205 

K. 120  

 

H. Christine 

B. Augusta 

D. Paula 

D. Evelina 

L. Georgette 

R. Bernadette 

B. Lea 

02/01/1946 

13/01/1925 

14/01/1929 

16/01/1932 

21/01/1927 

24/01/1942 

31/01/1940 

 

Februari 

 

K. 221 

K. 013 

K. 216 

K. 117  

 

D. Patricia 

M. Rolande 

R. Monique 

S. Agnes  

 

08/02/1962 

16/02/1935 

20/02/1947 

27/02/1929 

 

 

Maart 

 

K. 118 

K. 005 

K. 119 

K. 222 

 

T. Georgette 

V. Dorothea 

G. Gafur 

V.D.S. Wim  

  

05/03/1933 

05/03/1932 

20/03/1934 

22/03/1966 
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VERJAARDAGEN PERSONEEL 

 

Januari 

 

1 januari  

6 januari 

16 januari 

Saida 

Katja 

Ella 

 

Februari 

 

 

6 februari 

11 februari 

21 februari 

24 februari 

26 februari 

 

Seyma 

Gratienne 

Wesley 

Aleksandra 

Melania 

 

Maart 

 

3 maart 

10 maart 

10 maart 

Tom 

Christine 

Salah 

22 maart Wioletta 
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INFORMATIEFJE: SENIOREN VAN 

TEGENWOORDIG 

Senioren van tegenwoordig. 

Op 3 oktober van dit jaar ging een panelgesprek door in De Krook. 

Dit was georganiseerd in het kader van de week van de 

geestelijke gezondheidszorg, specifiek voor senioren. Omdat het 

onderwerp en de sprekers me boeiden kon ik deze namiddag 

bijwonen. 

Dit waren de panelleden: 

- Els Aerssens, psychologe 1stelijnsdienst voor Lokale Diensten 

Centra van Gent. 

- Luc Van de Ven, klinisch ouderenpsycholoog UPC KUL 

(Universitair Psychiatrisch Centrum Katholieke Universiteit Leuven) 

en gekend van het Tv-programma “Therapie”, enkele maanden 

terug uitgezonden op Canvas. 

-Ann Peuteman, redactrice Knack, auteur van het boek 

“Grijsgedraaid. Waarom we bang moeten zijn om oud te 

worden.”                                                                                                                                                                                   

-Paul Pataer, jurist, eresenator, lid RVB stedelijke seniorenraad Stad 

Gent. 

Hopelijk nodigt dit alvast uit om vooral verder te lezen. 

De lezingen:                                                                                                                                                                                              

Els Aerssens was de eerste psychologe die werd aangesteld, 11 

jaar terug, voor het laagdrempelige aanbod vanuit Lokale 

Diensten Centra in Gent aan senioren met levensvragen en 

psychische problemen. 

Waar senioren mee in de knoop kunnen liggen: multiple 

verliessyndroom, leren hulp aanvaarden, kleinere leefwereld, het 

levenseinde. Vaak niet onderkende depressie.  

Bij deze dienst hebben verkennende gesprekken plaats om 

eventueel door te verwijzen, men geeft er geen therapie. 
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Luc Van de Ven wordt geconsulteerd voor depressie, regressie, 

vereenzaming en rouw.  

Er is aandacht voor recent gepensioneerde partners, wat doet dit 

met het koppel? Veranderde gedragingen ten gevolge van 

neurologische aandoeningen. Opvangen en beluisteren van de 

machteloosheid die kinderen kunnen ervaren als hun ouders ziek 

of afhankelijk worden.  

Hij pleit voor mobiele teams en specifieke opleidingen in diverse 

disciplines met betrekking tot de ouderenzorg. Bij artsen is 

voldoende kennis nodig  in verband met  neuropathie en 

neuropsychologie. 

Het is belangrijk de familiale achtergronden en hoe men met 

elkaar omgaat te bevragen. Een brede verkenning van de 

context. 

Belang van liaisonteams waar multidisciplinaire observatie gebeurt  

en haalbare toekomstplannen worden opgemaakt. 

Mobiele teams kunnen ingezet worden voor het coachen van 

zorgteams in rustoorden i.v.m. het omgaan met bewoners met  

moeilijker te hanteren gedrag. 

Luc Van de Ven vindt het ook aangewezen dat er 

tussenwoonvormen worden opgericht. Kleinschalige projecten, 

waar senioren meer omringd worden dan thuis en toch maximaal 

zelfstandig kunnen wonen. Hij vergelijkt dit met het bestaande 

Beschut Wonen in de gehandicaptensector.  

Hij besluit met volgende goede raad:  betuttel ouderen niet, 

spreek tegen hen zoals je tegen 

om het even welke volwassene 

spreekt. Corrigeren en 

tegenspreken horen daar bij of 

met andere woorden, je hoeft 

een senior niet altijd gelijk te 

geven. 
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Ann Peuteman ondervond tijdens haar opzoekingen en 

gesprekken met 80-jarigen volgende aspecten van het ouder 

worden/zijn: 

Ook al heeft men in het verleden autoriteit en respect 

opgebouwd, de stem van de senior vervaagt, verdwijnt vaak in 

het “rumoer” van de omgeving. Slaagt een senior er toch in zijn 

stem te kunnen gebruiken, dan wordt er te vaak minzaam 

geglimlacht. Alsof die ervaring er nog weinig toe doet.  

We hebben allemaal de neiging om 

ons anders te gedragen tegenover 

een bejaard persoon dan tegenover 

onze leeftijdsgenoten. Ben je je daar 

van bewust dan kan dit je toon, je 

gedrag beïnvloeden. 

Er is in de samenleving en in de politieke beslissingen te weinig 

aandacht voor de veranderde mobiliteit van de senior. Wie komt 

met zijn rollator/rolstoel gemakkelijk en betaalbaar waar hij zou 

willen zijn? In de stad Gent zijn er bijvoorbeeld veel problemen 

rond de toegankelijkheid van voetpaden, bussen, winkels, enz. 

Iedere volwassene blijft, tot bewijs van het tegendeel, 

wilsbekwaam en dit  ongeacht zijn leeftijd. 

Paul Pataer stelt terecht dat de beleving van een 60-jarige anders 

is dan die van een 80-jarige, een 100-jarige. Zelf 80 jaar zijnde weet 

hij dat hij heel graag over vroeger vertelt, het zijn enkele afdrukken 

van wie hij was, is. Er is een bewustzijn van vergankelijkheid en dat 

aanvaardt hij. Hij is trager gaan leven omdat het kan en het best 

aangenaam is. Tegelijk wil hij verontwaardigd blijven en dat ook 

uiten en proberen aan te pakken.  

Hij vindt het bijzonder belangrijk dat er intergenerationele 

contacten zijn, het organiseren van uitwisselingen tussen scholen 

en woon-zorg centra vindt hij zeer waardevol. Hij zegt: naar 

aanleiding van “Youth for climate” zijn er ook “grootouders voor 
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het klimaat” opgestaan, misschien moeten senioren meer gaan 

samenspannen met de jeugd tegen die dertigers tot vijftigers die 

alles maar denken te mogen regelen voor iedereen … met de 

glimlach maar toch wel gemeend… 

Laat de senioren ook maar blijven geloven in utopieën, dat houdt 

de geest jong. Ook vrijwilligerswerk doen én zingen raadt hij aan. 

Tot slot vraagt hij aan allen die senioren omringen om mee 

waakzaam te blijven voor het misbruiken van begoede 

goedgelovige senioren, helaas ook een realiteit binnen onze 

samenleving. 

Het afsluitend vragenmoment 

Volgende reacties komen op de vraag “wat heeft een senior 

minimaal nodig om te aarden in een woon-zorg centrum als 

zelfstandig wonen niet langer een optie is?” : Geef zo veel 

mogelijk controle op de dingen des levens. Weet wie men is, ken 

de geschiedenis, maak de leefomgeving, de kamer persoonlijk. 

Laat koppels kiezen of ze liefst samen of apart wonen/slapen.  

Laat  kiezen of men wenst deel te nemen aan activiteiten. 

Anderzijds kan het ook geen kwaad een bewoner even uit zijn 

comfortzone te halen om mogelijke vereenzaming binnen de 

muren van het woon-zorg centra tegen te gaan. 

Probeer activiteiten divers te maken, sommigen hebben  weinig 

aan schlagers uit “de tijd van toen” of 

aan bingo-namiddagen. Besef dat 

iedere bewoner andere interesses en 

achtergronden heeft. Heb aandacht 

voor het levenseinde, kunnen partners 

nog eens bij elkaar slapen, elkaar 

vasthouden onder de lakens (als ze dat 

wensen, zie hoger)? 

Leg geen “algemene” betuttelende regels op zoals geen alcohol 

aan tafel, laat de senior, indien mogelijk, zelf zijn keuzes maken. 
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Men kan wel wijzen op de medische en/of psychosociale 

gevolgen van gedrag of leefgewoonten. 

Persoonlijke blik en indrukken 

Misschien moeten dergelijke 

gespreksnamiddagen meer plaats 

hebben en een breder publiek 

bereiken. Nu waren er vooral 

senioren zelf aanwezig en enkele 

vertegenwoordigers van sociale 

diensten van woon-zorgcentra en 

lokale dienstencentra. 

Staan we allemaal te weinig stil bij wat het betekent “ouder” te 

worden en te zijn? Van de onafhankelijkheid te zien afbrokkelen? 

Van opgenomen te worden in een woonzorgcentrum? Hoe gaan 

we zelf om met senioren, met onze bewoners? Gebruiken we 

verkleinwoorden? Lijkt het soms alsof we tegen kinderen aan het 

praten zijn en niet tegen volwassenen? Betrappen we er onszelf 

op dat we inderdaad te weinig weten van wie onze bewoners zijn, 

waar ze hebben gewoond, wat hun beroep was, wat hun hobby’s 

waren?  

De uitleg van de 4 sprekers  leek op het eerste zicht allemaal  

gekend en vanzelfsprekend, maar tegelijk een welkome 

herinnering om toch maar aandachtig te blijven voor wat erg 

belangrijk is in het omgaan met elkaar en in het verlenen van zorg 

aan onze bewoners. 

Heeft dit alles nu een link met het thema van deze 

bewonerskrant? Beroepen van vroeger en nu, beroepen van onze 

bewoners, beroepen van de sprekers, van de aanwezigen in het 

publiek, van de vele hulpverleners in het zorglandschap. Ja dus . 

 

Leen R. 

Sociale Dienst 
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NIEUWJAARSBRIEF AAN ALLE 

MEDEWERKERS VAN AVONDVREDE  

 

Lieve personeelsleden, 

Vraag me niet te herinneren,  

Test niet telkens weer mijn verstand.  

Laat me weten dat jij er bent,  

Kus me op de wang en pak mijn hand. 

 

Mijn verwarring is groter dan je denkt.  

Een moment van vreugde en verloren moment 

Ik heb je nodig, hou me vast 

En laat me voelen dat je er bent. 

 

Verlies alsjeblieft niet je geduld met mij  

Schreeuw niet als ik raar reageer 

Ik kan het echt niet helpen 

Ik kan niet anders, hoe hard ik ook probeer 

 

Vergeet nooit dat ik je nodig heb  

Dat is mijn grootste wens voor 2020 

 

Jullie lieve bewoners.  

1 januari 2020 

Geschreven door Mieke V.D. 



24 

 

TERUGBLIK: AAIDIEREN 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



25 

 

ZINGEVINGS-EN PASTORALE RUBRIEK 

 Kennismaking met onze nieuwe bisschop. 

"IN DE VREUGDE VAN DE GEEST" met Lode Van Hecke. 

Het zal u zeker niet ontgaan zijn in het nieuws van 27 november 

2019 dat we een nieuwe bisschop krijgen. 

Lode Van Hecke - 69 jaar - wordt onze 31ste bisschop van Gent in 

opvolging van Monseigneur Luc Van Looy, die op zijn 79ste met 

pensioen gaat. Men was al lang op zoek naar een opvolger. 

 

Foto: Bisdom Gent 

Tot nu toe was Lode Van Hecke abt als trappistenmonnik van de 

cisterciënzerabdij Notre-Dame d'Orval. Het gebeurde nooit eerder 

in België dat een abt bisschop werd, dit is een unicum, ongezien 

eigenlijk. Het is Paus Franciscus die hem tot bisschop heeft 
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benoemd. Hij had die vraag echt niet verwacht, zeker niet als 

monnik. 

Wie is deze man?   

Lode Van Hecke werd geboren in Roeselare in 1950, als tweede 

van vijf kinderen. In zijn jeugd was hij geëngageerd in de 

K.S.A.(Katholieke Studenten Actie). Na zijn humaniora wilde hij 

voor arts studeren, maar uiteindelijk kreeg hij een andere roeping. 

Hij studeerde filosofie en theologie. Het is als student dat hij kennis 

maakte met de trappistenabdij van Orval en besloot na zijn 

studies in te treden. Dat was in 1976, het is ruim 40 jaar geleden. Hij 

legt eeuwige geloften af in 1983.. In 1995 werd hij tot priester 

gewijd, in tegenstelling tot wat door de pers verkeerdelijk werd 

gezegd dat hij monnik was en geen priester. Hij is én monnik én 

tevens priester. Hij vervulde in de abdij meerde opdrachten: 

novicemeester, subprior, gastenbroeder en van prior over 

directeur van de brouwerij tot econoom. Hij was ook twee jaar 

lang (tussen 2002 en 2004) in Rome secretaris van de abt-generaal 

van de cisterciënzerorde, waartoe de trappisten behoren..Op 25 

januari 2007 verkozen de monniken hem tot hun abt, de 63ste 

sinds 1132. In de abdij was Van Hecke zowel de religieus als de 

zakelijke leider. Kortom, een pastoraal denker én een manager. 

 

Foto Frank Bahnmüller - 

Kerknet.be 

 

 

Op zondag 23 februari 

2020 wordt Lode Van 

Hecke in de Gentse Sint-

Baafskathedraal tot bisschop gewijd. De viering vangt aan om 15 

uur. Ze wordt geleid door Kardinaal Jozef De Kesel die duidelijk 

opgetogen is met deze keuze: "de paus heeft gekozen voor 

iemand die bekwaam is, die een open geest heeft, iemand met 
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een grote maatschappelijke bezieling en die de twee voeten op 

de grond heeft, hij weet wat hij wil." 

Hij behoud als bisschopsleuze deze van zijn abtsleuze: "In de 

vreugde van de Geest". "De vreugde is de bevestiging van echt 

leven, van vrede en harmonie" (Lode Van Hecke), en wat hebben 

we in deze tijd nog meer nodig dan "wonden helen". Het begint 

met een luisterend oor. We springen mee in de bres en hebben 

geen schrik van een schrammetje. Gods Geest houdt de toekomst 

open, ook in de moeilijkste omstandigheden. 

Onze nieuwe toekomstige bisschop zal misschien wel eens moeten 

kiezen tussen een amberkleurige Orval-trappist versus Bavo Tripel. 

Maar voor een niet-wereldvreemde monnik kan dat geen 

probleem zijn.   

 

Orval versus Bavo 

Hierbij willen we Mgr. Luc van Looy bedanken voor de meerdere 

keren dat hij ons woon- en zorgcentrum bezocht en de 

eucharistieviering voorging n.a.v. het Heilig Hartfeest en tijd 

maakte voor een koffietje én een gesprek ... Ooit zien we elkander 

weer ... Ref. o.a. 27/11/2019 - Tertio / Nieuwsblad / Kerknet.be 

Zr. Geertrui 

Pastoraal medewerker WZV Avondvrede 
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In het vorige boekje konden jullie alvast voor de eerste keer 

kennismaken met de Islam. We vervolgen ons verhaal met dank 

aan onze collega U-Soah B. !  

 

De geboorte van de profeet Isa ( Jezus in de Islam) 

 

Op een dag was Maryam op een plek van 

aanbidding toen er plots een schepsel 

verscheen. Het schepsel was de engel 

Jibreel in de gedaante van een mens. Hij 

gaf haar het nieuws dat Allah (god) ervoor 

zal zorgen dat dat zij zal bevallen van een 

kind. Ze was erg geschrokken van het 

nieuws en zei: “ Hoe kan ik zwanger geraken 

terwijl ik nog nooit geslachtsgemeenschap heb gehad met een 

man?” 

 

Wat de engel aangekondigd had, werd werkelijkheid. Toen de 

zwangerschap vorderde verliet ze haar plek van aanbidding en 

vertrok naar Bethlehem. Daar vergemakkelijkte Allah haar 

zwangerschap en ze beviel van een prachtig kind, Isa. Toen het 

volk haar zag met haar kind vroegen ze zich af hoe ze aan het 

kind kwam, aangezien ze nooit getrouwd was.  

 

Isa sprak tot hen toen hij slechts een paar dagen oud was en zei: “ 

Ik ben een dienaar van Allah. Hij heeft mij het boek gegeven 

(Injeel/Bijbel) en mij tot een boodschapper gemaakt. Hij heeft mij 

gezegend waar ik me ook mag bevinden en heeft mij het gebed 

en het geven van aalmoezen opgelegd zolang ik leef.” Koran 

19:30-31 

Daaraan voegde hij toe: “Ik ben de dienaar van Allah; dus niet de 

zoon van Allah of Allah zelf”. 

 

Isa groeide op in Bethlehem, een plaats dicht bij Jeruzalem. Na de 

dag dat hij had gesproken, het wonder dat iedereen waarnam 

toen hij een paar dagen oud was, had hij nooit meer gesproken 

tot hij de normale leeftijd had bereikt om te kunnen spreken. 

 

Geschreven door U-Soah B. 
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TERUGBLIK: SENIORENWEEK 
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De Smid 

De hamer slaat, de hamer slaat 

Op ’t aambeeld hier van vroeg tot laat.  

Het vuurtje vlamt nu rood en fel,  

De slagen klinken hard en schel,  

En wat de smid hier smeedt en doet,  

Dat maakt hij goed! 

Hij smeedt de ijzers voor het paard,  

Hij vormt ze rond en slaat met vaart,  

Zijn hamer slaat hij flink en sterk,  

Oef hei! – De smid is hier aan ’t werk! 

Kom mijn paardje, kom hier staan,  

Leg ik je de ijzers aan,  

’t Harde ijzer aan je hoeven,  

Dat je straks kunt trekken, zwoegen,  

Straks kunt draven bij je werk,  

Want je hoeven zijn weer sterk. 

‘k Sla de spijkers één voor één.  

Door de kleine gaatjes heen,  

Dringen in de hoornen hoef,  

Zitten stevig zo en stroef.  

Klip, klap, klop, zeg, hoor je ’t wel.  

Straks draaf jij weer flink en snel!  

 

 

 

 

 

 

Gedichtje gevonden door Steffi D.B.   
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VRIJWILLIGERS GEZOCHT 

 
Momenteel kan het WZC AVONDVREDE rekenen op verschillende 

vrijwilligers. De ene een paar uur per week, de andere een paar 

dagen per week naargelang de persoonlijke en familiale situatie.  

 

Iedere vrijwilliger doet waar hij of zij zich goed bij voelt en waar de 

bewoners mee geholpen zijn.  

 

 De taken zijn erg uiteenlopend:  

- knutselen 

- bediening in cafetaria 

- de bewoners opvrolijken met een bezoek 

- hulp bij uitstappen 

- voorlezen voor de bewoners 

- naaimoeders 

- bewoners op zondag naar de kapel begeleiden 

- … te veel om op te noemen 

 

Ben je geïnteresseerd? 

En beschik je over wat vrije tijd voor onze bewoners? 

Contacteer ons voor bijkomende info… 

 

ergo@wzc-avondvrede.be 

tel.: 09/267.66.58 

Het ergo-animatie team 

 

 

 

 

  

 

  

mailto:ergo@wzc-avondvrede.be
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HET LEVENSVERHAAL 

Steeds meer WZC’s vragen de familie van nieuwe bewoners om 

het levensverhaal op papier te zetten en dat om goede zorg te 

kunnen geven. Hier in Avondvrede hechten wij ook veel belang 

aan het levensverhaal. Bij de verhuis naar het WZC wordt er aan 

de familie een levensverhaalboekje gegeven. Wij vragen om het 

boek zo volledig mogelijk in te vullen, eventueel te illustreren met 

foto’s en ons zo snel mogelijk terug te bezorgen. 

 

 
 

Iemands levensverhaal kennen helpt zorgverleners om de 

bewoner te begrijpen, aan te sluiten bij diens gewoontes en 

voorkeuren zodat ze zich sneller thuis voelen. Het helpt ook 

betekenisvol contact te maken, dankzij het levensverhaalboek 

kunnen we een geschikte begeleiding verzekeren. 

 
 

Zorgverleners hebben behoefte aan een beknopte samenvatting 

van de belangrijkste gebeurtenissen en personen in de 

verschillende fasen van iemands leven: kindertijd, schooltijd, 

volwassenperiode en de periode van het ouder worden. Dit kan 

worden weergegeven met teksten, foto’s of andere afbeeldingen. 
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Foto’s en afbeeldingen in het levensboek hebben als extra functie 

dat ze gebruikt kunnen worden om met de bewoner zelf om 

herinneringen op te halen. 

 

Het levensverhaal vastleggen kan ook voor de naasten zelf veel 

betekenen. Voor familie kan het vastleggen van de 

levensgeschiedenis van de geliefde een betekenisvolle bezigheid 

zijn, die het inzicht verdiept in diens geschiedenis, en vaak ook die 

van zichzelf. Het invullen van ons levensverhaalboek geeft jullie 

zeker en vast al een leuke middag, al die herinneringen terug 

ophalen… Daarnaast vormt het levensboek later een blijvende 

herinnering. 

 

 
 

Het levensverhaalboekje komt in een doos op de verpleegpost, zo 

kan iedereen er gebruik van maken. De personeelsleden kunnen 

het makkelijk inkijken, dit wordt zeker aangeraden aan de 

studenten en nieuwe personeelsleden. De bewoner en/of familie 

kan er ook steeds naar vragen, het blijft dus beschikbaar voor 

iedereen.  

 

 

 

 

Evelien Blancquaert 

Referentiepersoon dementie 

 

Heb je vragen over dementie, nood aan een klankbord of wil je 

graag dat we meezoeken naar manieren om in contact te blijven, 

de zorg vol te houden, … laat dan zeker iets van je horen.  
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RECEPT IN DE KIJKER 

 

 Ingrediënten  

 Spliterwten 500 g 

 dikke uien 3 

 boterklontjes 

 selder 3 stengels 

 stammen prei 2 

 dikke aardappelen 3 

 varkensschenkel (of 

varkensribben)1 

 gerookt spek 200 g 

 laurierblaadjes 6 

 tijm 2 takjes 

 zout 

 water (minstens)3 l 

 rookworst1 

 peper van de molen 

 

 

Bereiden 

 
1. Weeg de juiste hoeveelheid spliterwten en doe ze in een 

vergiet. Spoel de erwten onder stromend water. 

2. Pel de uien en snij ze in grove stukken. 

3. Verhit een grote stoofpot of een soepketel op een matig 

vuur. Smelt er een flinke klont boter in.Stoof de stukken ui in de 

boter en maak intussen de prei en de selder schoon. 

Verwijder het wortelstuk en het loof van de prei en de selder. 

Snij de preistammen overlangs in twee. Spoel alles grondig en 

snij de groenten grove stukken.   

4. Doe de prei en de selder bij de ui en stoof de groenten mee. 

Giet ook de spliterwten in de pot. 

5. Schil de aardappelen en snij ze in hapklare stukken. Doe ze in 

de pot. 

6. Leg vervolgens de varkensschenkel en het gerookt spek in de 

pot. Voeg laurierblaadjes en takjes tijm toe, én een snuifje 

zout. 

7. Schenk water in de pot tot alle ingrediënten ruimschoots 

kopje onder doen. Plaats het deksel op de pot en laat de 

erwtensoep minstens 2 uur pruttelen op een matig vuur. 
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8. Schep de malse gare schenkel uit de soep en pluk het vlees 

van het bot. Vis er ook de sneetjes spek uit en snij ze in fijne 

stukjes of reepjes. Hou de stukjes vlees opzij. 

9. Verwijder de blaadjes laurier en de takjes tijm. Mix de 

erwtensoep glad met de staafmixer. 

10. Snij de rookworst in fijne plakjes en doe ze samen met de 

pluksels schenkelvlees en het versneden spek in de soep. 

11. Roer, proef en kruid de soep naar smaak met peper van de 

molen en zout. 

12. Serveer iedereen een dampend hete kom verse soep. 

Bewaar de rest van de soep koel of vries ze in. Geef ze niet de 

kans om te verzuren. 
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LEZ GENT 

Met veel toeters en bellen is het reeds lange tijd aangekondigd, 

maar nu is het zover: de lage emissiezone van Stad Gent gaat van 

start op 01 januari 2020. Intussen is het circulatieplan reeds 3 jaar in 

voege en zijn de gemoederen hieromtrent stilaan bedaard. Voor 

Stad Gent is de tijd gekomen om hier een vervolgverhaal aan te 

breien. 

Het moet gezegd: stad Gent wil alles op alles zetten om verdere 

stappen te ondernemen in het proces om van het centrum een 

groene aantrekkelijke, autoluwe stad te maken waar het 

aangenaam is om te wandelen, te fietsen en te wonen.  

Gezien onze locatie wilden we dan ook onze bewoners, 

familieleden, medewerkers en bezoekers grondig informeren en 

hadden daarom 2 mensen van Stad Gent uitgenodigd om op 

dinsdagavond 17 december 2019 hier duiding rond te geven. Op 

het laatste moment hebben we dit toch geannuleerd omdat er te 

weinig feedback was gekomen op onze vraag om hieraan deel 

te nemen. Blijkbaar had de (sociale) media (AVS, kranten, website 

Stad Gent) intussen zijn werk gedaan en hebben de meeste 

mensen de nodige informatie reeds gekregen.  

Toch willen we deze informatie nog even op een rijtje zetten in 

onze huiskrant en hebben we ook infofolders rond deze LEZ2020 

aan het onthaal van ons WZC ter beschikking gesteld. 

We verwijzen ook nog naar de website van de stad via de 

volgende link: 

https://stad.gent/nl/mobiliteit-openbare-werken/lage-

emissiezone-2020 

 

We nemen de belangrijkste items hieronder nog eens op: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://stad.gent/nl/mobiliteit-openbare-werken/lage-emissiezone-2020
https://stad.gent/nl/mobiliteit-openbare-werken/lage-emissiezone-2020
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Ons WZC ligt natuurlijk midden in het centrum van Gent, waardoor 

alle regels van de LEZ om ons te bereiken van toepassing zijn. Het 

AZ Sint-Lucas ligt ook in de LEZ, maar zal wel bereikbaar zijn via de 

parking met inrit aan de Blaisantvest waardoor de regels voor 

bezoekers van deze site niet van toepassing zijn. 

Via de website van Stad Gent kan je controleren of uw wagen al 

dan niet onder de voorwaarden valt van de LEZ.  Je neemt 

hiervoor best uw identificatiedocument van uw wagen bij de 

hand. Mensen die van de regio zijn en naar de keuring gaan met 

hun voertuig zullen normaal gezien ook een melding zien 

verschijnen op hun keuringskaart als de wegen de LEZ niet binnen 

mag zonder vergoeding. 

Heel concreet op datum van 01/01/2020: 

GRATIS toegelaten voertuigen: 
- Dieselvoertuigen met euronorm 5 of 6 

- Voertuigen op benzine/CNG/LPG/LNG met euronorm 2/3/4/5/6  

 

BETALENDE-toelating van een week, maand/4 maand of een jaar: 
- Dieselvoertuigen met EURONORM 4 

 

BETALENDE-toelating voor maximaal 8 keer per jaar: 
- Dieselvoertuigen met EURONORM 1/2/3 

- Voertuigen op Benzine/CNG/LPG/LG met EURONORM 1 

 

Vanuit Stad Gent verwijst men graag naar de verschillende “park-

and ride” locaties waar u de wagen gratis kan parkeren en via 

bus/tram of een gratis shuttle naar het centrum van Gent wordt 

gebracht.  

https://stad.gent/nl/mobiliteit-openbare-werken/parkeren/park-

and-ride-pr 

 

Voor ons WZC Avonvrede is de dichtste P+R zone de WEBA locatie 

met 200 gratis staanplaatsen en een gratis shuttle tot aan de 

Dampoort, Sint-Jabobs of Sint-Annaplein.  

 

https://stad.gent/nl/mobiliteit-openbare-werken/parkeren/park-and-ride-pr
https://stad.gent/nl/mobiliteit-openbare-werken/parkeren/park-and-ride-pr
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Aansluitend bij dit mobiliteitsvraagstuk is tijdens een infomoment 

op 19 december 2019 in CAMPO Nieuwpoortstraat door Stad 

Gent ook ter sprake gekomen dat de onmiddellijke omgeving 

rond ons WZC Avondvrede in de nabije toekomst ook een 

vergroening zal ondergaan. Heel concreet wil dit zeggen dat de 

Nieuwpoort, Volmolenstraat, Houtbriel, Oude schaapmarkt en de 

Sint-Jansdreef volledig zullen heringericht worden tot woonerf.  

Als we dit bekijken op het kaartje wil dit zeggen dat ons WZC 

(ongeveer in het midden) centraal in dit gebied ligt. Concreet wil 

dit zeggen dat de parkeerproblematiek nog intenser zal worden 

als dit gerealiseerd wordt. Onze bekommernissen hieromtrent zijn 

door onze aanwezigheid op dit infomoment heel duidelijk 

overgemaakt en er is ons beloofd dat deze zullen mee genomen 

worden in de verdere voorbereidende studies van deze grote 

werken. Hoopgevend is toch wel dat de studies in het beste geval 

zeker nog anderhalf jaren zullen duren. De kans is dus reëel dat 

deze werken (die ook gefaseerd zullen lopen) pas zouden 

uitgevoerd worden als wij reeds onze intrek hebben genomen in 

onze Nieuwbouw aan de Stropkaai. De verhuis is nog steeds 

voorzien rond juni 2022. 
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Voor de geïnteresseerden onder jullie zijn de werken rond WZC 

Avondvrede sint 20 december 2020 ook te vinden op de website 

van Stad Gent (zie link hieronder): 

 

https://stad.gent/nl/mobiliteit-openbare-werken/openbare-

wegenwerken-jouw-buurt/wegenwerken-gent-

centrum/wegenwerken-ontwerpfase/nieuwpoort-en-omgeving 

  

https://stad.gent/nl/mobiliteit-openbare-werken/openbare-wegenwerken-jouw-buurt/wegenwerken-gent-centrum/wegenwerken-ontwerpfase/nieuwpoort-en-omgeving
https://stad.gent/nl/mobiliteit-openbare-werken/openbare-wegenwerken-jouw-buurt/wegenwerken-gent-centrum/wegenwerken-ontwerpfase/nieuwpoort-en-omgeving
https://stad.gent/nl/mobiliteit-openbare-werken/openbare-wegenwerken-jouw-buurt/wegenwerken-gent-centrum/wegenwerken-ontwerpfase/nieuwpoort-en-omgeving
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TERUGBLIK: SINTERKLAAS 
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TRAIN JE BREIN 
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Zoek de verborgen beroepen, titels, ambten, functies, posten en 

bezigheden in het volgende verhaal. Hieronder staan de 

beroepen die je moet zoeken in de juiste volgorde. 

 
Non – zager – pelgrim – imker – opperman – ontvanger – kapelaan – lakei – 
eigenaar – keeper – stuurman – stoker – schapenhoeder – loopjongen – 
besteller – voorman – keurder – ruiter – menner – kok – vakman – wachter – 
voerman – drukker – premier – drogist – maarschalk – speurder – kelner – 
zwijger – solist – overste – kunstenaar – fluitist – leider – jager – werkman – 
artist – koopman – etaleur – bijenhouder – huisbaas – huiseigenaar – doelman 
– gerant – bankier – kassier – tuinier – landmeter – etser – lasser – handlanger 
– patroon – baron – baas – knecht – aannemer – loods – eker – opzichter – 
visser – chef – ijscoman – mandarijn – advocaat – reporter – loodgieter – 
trainer – voeger – pastoor – manager – rover – redenaar – deurwaarder – 
dienaar – renner – directeur – bode – slager – pachter – ober – behanger – 
matroos – schilder – kramer – ambtenaar – opkoper – graveerder – dichter – 
bestuurder – diplomaat – bandiet – rentmeester – inlijster – kuiper – planter – 
klasseerder – boekhouder – bloemist – slachter – arbiter – bakker – oppasser – 
meid – prins – schotelwasser – versierder – leraar – verzekeraar – arts – 
bediende – vakkundige – nijveraar – portier – hotelmeester – serveerder – smid 
– barman – omroeper – tekenaar – barbier – uitgever – luitenant – delver – 
bieruitzetter – lijkschouwer – wetsdienaar – helderziende – stemmer – temmer 
– zeerover – reder – agente – dief – raadsman – uitbater – gast – gastronoom – 
astronoom – rector – artist – minister – waard – bereider – veerman – griffier – 
kunstenaar – dienster – waarzegger – notaris – zakenman – wever – verver – 
mulder – boer – wijze – schepen – pater – opmeter – krijgen – sandwicher – 
rechter – leurder – dominee – meester – vloerder – regent – bokser – 
letterzetter – haarkapper – meubelmaker – tolk – danser – producer – 
vuilnisman – nar – heler – venter – arbeider – bekister – handlanger – idioot – 
magistraat – harpist – dentist – koster – mijnwerker – denker – notabele – 
metser – herder – stichter – vertegenwoordiger – huisbewaarder – begeleider – 
raadgever – raadsheer – dokter – deken – onderwijzer.   
 

 
In het restaurant.  
 
Ik was pas neergezeten, toen een onbekende binnenkwam. Hij zag eruit als een 
pelgrim, kerend van een verre tocht en droeg een oppermantel uit bont van 
geruifd konijnenvel, die breed als een kapel aan zijn lompe schouders hing. Op 
het hoofd een klak, eigenaardig gevormd en met een keep er in, net een hoed. 
Hij hing, met zijn breed postuur, mantel aan de kapstok ergens achteraan, 
legde zijn sjaal op een schap en hoed er bovenop.  
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Hij groette “Hallo!” op jongensachtige wijze. “Weet je,” zei hij, “hier moet men 
nog het bestel leren. Stel je voor, man!” 
“Hoezo?” vroeg ik en keurde roerloos zijn goor uiterlijk.  
“Hier is men nergens! Hij heeft geen verstand van koken, die rekel! Hij kent niet 
eens zijn vak, man! Wacht, er staat je nog wat te beleven! Je krijgt hier slecht 
voer, man!” sprak hij met nadruk. “Kerels als hij zullen hiermee nog geen 
premie rapen. Bedrog is ‘t” Hij lachte droog, maar schalks. Ik speurde rond. 
Gelukkig was die “rekel” nergens te zien.  
“Zwijg er over! Gesol is’t!” zei ik overstelpt. “Koken is een edele kunste naar 
mijn gevoel. Er bestaat steeds meningsverschil. Van wat je zegt, geloof ik geen 
fluit. Is ’t niet naar je zin? Ik leid er nochtans uit af dat je hier meer komt.”  
“Ja, geregeld. Als ik niet werk, man”, antwoordde hij. “Maar ’t is tamelijk 
goedkoop, man! Slechts een klein getal euro’s. Ik heb nooit veel geld bij en hou 
de rest thuis. Baas in eigen huis! Eigenaardig, niet?” Hij lachte. “Begrijp je wat 
ik bedoel, man?” 
Het viel mij op dat hij geniepiger antwoordde. Hij ging zitten op een bank, Iers 
van stijl, die, ofschoon lomp als een karkas, sierlijk was bewerkt.  
En ik die dacht in de tuin der geneugten te zijn beland! Met ergernis staarde ik 
naar het servies, dat mij toch eerste klas servies leek. Wat was hier aan de 
hand? Langer wachtte ik echter niet. “Patroon!” riep ik tot de jongen die pas 
binnengekomen was en van de bar onbewogen toekeek.  
“Ik ben de baas niet”, zei hij. “Ik ben slechts de knecht.” 
“Komaan, neem rap nota,” zei ik haastig. Een potlood stak er achter zijn oor. 
“Zeker, mijnheer”, knikte hij.  
Ik koos op zicht ergens wat, liet ook vis serveren en als nagerecht pêche-
framboise met ijscomandarijn.  
“Met advocaat erbij?”, vroeg hij. “of verkiest u klare port erin?” 
“Nee”, zei ik, terwijl hij alles noteerde met zijn potlood. “Giet er liever wat 
kirsch extra in. Er is toch kirsch?” 
“Ik voeg er wel een scheutje bij”, zei hij. “Dat past oordeelkundig! Prima 
nagerecht!”  
Ook voor mijn metgezel die nu rustig geworden was, nam hij de bestelling op 
en ging toen langs een deur, over een trede, naar buiten.  
“Die deur, waar de rekel verdween, waar leidt die naartoe?” vroeg ik.  
“Naar de koer en nergens anders, wat dacht je?” zei hij honend. “Naar de 
directe urinering en de lavabo-desk”. Hij lachte hardop om zijn leuke 
opmerking, hief zijn dij hoog op en gaf een flinke slag er op.  
Ik keek om me heen. Het was een net etablissement en ik vroeg me af hoeveel 
pacht er wel te betalen zou zijn. De muren waren evenwel sober, het behang 
erop was mat roos geschilderd. Aan een kram, er ingedreven, hingen enkele 
lijsten met diverse ambten aardig afgebeeld, en ook een ets erbij, op koper 
gegraveerd. Er was ook, dichterbij, een door het bestuur der horecabedrijven 
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uitgereikt diploma, attractief ingelijst met een gouden band, iets te groot, vond 
ik. Ook een prent meesterlijk getekend, in een lijst ernaast. Bij de smalle deur, 
achteraan stond een vuilnisbak met een kuip erop. In de andere hoek was 
verder nog een kast met een plant ernaast en enkele boeken, netjes 
geklasseerd er bovenop, tussen twee stevige boekhouders.  
“Welke bloem is ‘t?” vroeg mijn buur.  
Ik kende niet eens het geslacht ervan, doch om indruk te maken zei ik: “Een 
Arbi Terra!” Wij werden bediend. Om de doorgang vrij te maken, moest de 
rekel eerst de vuilnisbak keren en kon daarop pas serveren. Het menu van mijn 
buur leek identiek aan het mijne. Ondanks alle kritiek werd ik prinselijk 
bediend. De schotel was sereen versier erbij, de kerel alleraardigst en, voor 
zover, zeker aartsgevoelig voor kleine attenties. Hij bediende vakkundig en met 
een ijver aardappelen en een grote portie rundgebraad. Daarna plaatste hij de 
schotel – meest ervan was reeds geserveerd – ergens midden op de tafel en 
ging weg.  
“Hij gaat naar de bar, man”, mompelde mijn gebuur. “Kom, roep er op, eer hij 
sluit!” Ik begreep zijn bedoeling, riep de jongen terug en gaf hem een teken. 
Aarzelend keek hij me aan.  
“Breng van de bar bier voor twee man,” vroeg ik. “Of sluit ge vervroegd?” 
“Nee, nee ik ga niet sluiten,” antwoordde hij. “Dat is roddel,” verklaarde hij 
verder. Hij schonk het bier uit, zette rustig een glas voor ons neer en zei: 
“Smakelijk!” 
“Schouw er naar”, riep met gezwets die naarling. “Hoe helder zien de pilsjes 
hier!” 
Ik kon aan zijn stem merken hoezeer hij overstuur was.  
Toen hief ik mijn glas en zei: “ter ere der vriendschap!” Ik vond het onnodig 
verder nog vragen te stellen of te twisten over de kwaliteit met iemand die fel 
tegendraads manoeuvreerde. Men kon hierover steeds discussiëren. Ikzelf 
vond de uitbater een goed gastronoom. Om evenwel direct orde op zaken te 
stellen zei ik nog: “Voor mijn part is ’t beslist geen rotzooi en evenmin is ’t 
ergens minderwaardig. Met zorg bereid. Erg lekker. Perfect ongeveer. 
Mankeert niks! Ze mogen grif fier zijn op hun kookkunst. En aardig 
gepresenteerd is ’t bovendien. Sterren kunnen ze  halen. Voorwaar, zeg gerust 
dat het heerlijk is!” 
Mijn buur keek op. “Voor u misschien, maar uw nota riskeert ook goed te zijn. 
Maar kom, dat zijn niet mijn zaken, man!”.  
Hij grinnikte, doch steeds begreep ik zijn bedoeling niet. Wel vond ik dat we ver 
verschilden van mening.  
Hij smulde rap verder op boerse wijze. Van zijn bord vielen bij elke schep 
enkele druppels of zelfs een flinke spat ernaast op de tafel. Na een poosje hield 
hij plots op met ergerlijk te eten.  



46 

 

“Ik krijg er genoeg van! Liever een sandwich, man, dan dit hier!” bromde hij, 
keek naar de vuilnisbak in de hoek en ging er recht op af, het bord in de hand, 
sleurde roekeloos de kuip er van weg en kipte dom ineens alles in de bak, doch 
meest ernaast op de vloer. De rare “gentleman” stampte op de bak, keerde 
zich om, gaf een boks er op en, met luid gekletter, zette rap haar kap perfect er 
weer bovenop. Een kort moment stond hij stil naast het meubel, mak, erg 
gestoord, draaide zich toen plots om als een tol, kerend op zijn hakken en deed 
een waanzinnige dans erbij, onderwijl akelige geluiden producerend. Toen 
sloeg hij, met nog een laatste blik naar de vuilnis, mantel en klak over een arm 
en vertrok, de hele rotzooi achterlatend.  
De knecht stond in de oven te rakelen. Schijnbaar onbewogen. Ik had naar 
beider aangezichten gekeken zonder iets ongewoons te merken  
“Dat gebeurt hier regelmatig”, verklaarde de jongen. “Dat hij een kerel met een 
grote bek is, tergt me niet. Men wordt langzamerhand langer hoe meer eraan 
gewend. Is idioot. Omwille van zijn grote maag noemt men hem Magi. 
Straatarm en dol als een harp is ’t ie.” Hij keek op. “En evident is ’t dat u ook de 
kost ervan betaalt! Het is mijn werk er voor te zorgen. Denk er aan!” 
“Niet zo idioot”, dacht ik, nu ik begreep waarom hij het zo goedkoop vond en 
om de nota belet gaf. Ik betaalde, met service erbij, maar zag toch er de rare, 
ziekelijke toestand van in.  
“Is die dan niet beter in een gesticht ergens?” opperde ik. “Ik begrijp niet hoe 
tot dusver, tegenwoordig, er niet voor gedaan wordt.” 
“Hij wordt thuis bewaard, er begeleid, er verzorgd en in zekere graad – ge 
verstaat dat wel, hij is erg tegendraads hé – er ook verpleegd. Laat zich niet 
bedokteren. Nu kruipt hij vast onder de dekens.” Ik vroeg me enkel nog af of hij 
daaronder wijzer zou worden.  
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PLANT IN DE KIJKER 

 

Nu de feestperiode weer is aangebroken is er 1 plant waar we niet 

omheen kunnen. Overal zien we hem opduiken, in de 

grootwarenhuizen, kerstmarkten, in etalages,… .  

Ik heb het natuurlijk over de alom gekende Kerstroos…of is het de 

kerstster?  

Om een eerste misverstand de wereld uit te helpen, de plant die 

we overal zien opduiken is wel degelijk de Kersster! Hier wat meer 

uitleg. 

De kerstster of poinsettia is een plant uit 

de wolfsmelkfamilie. De soort komt van 

oorsprong voor in Mexico maar wordt 

veel gekweekt om de sierwaarde. Hij 

wordt in de gematigde streken, 

waaronder de Benelux, voornamelijk 

gekocht voor de kerst.  

De soortaanduiding "pulcherrima" 

betekent in het Nederlands 'de 

schoonste'. De Duitse plantkundige Carl 

Ludwig Willdenow heeft de botanische 

naam aan de plant gegeven vanwege de opvallend gekleurde 

bovenste bladeren, de schutbladen van de bloeiwijze. Willdenow, 

die in 1812 overleed, publiceerde de naam echter niet zelf. Dat 

gebeurde pas in 1834 door Johann Friedrich Klotzsch die het 

herbarium van Willdenow als bron voor de 

naam opgaf.  

De naam poinsettia komt van de 

Amerikaanse ambassadeur Joel Poinsett in 

Mexico, die de plant in het begin van de 19e 

eeuw in de Verenigde Staten invoerde. Er zijn 

rassen met helderrode, donkerrode, zalmrode, 

witte en gele schutbladen die stervormig 

gerangschikt zijn om de bloemknoppen. De 

eigenlijke bloemen zijn klein en geel van kleur. 

De schutbladen trekken insecten aan.  

Kerssterren zijn er ondertussen in vele kleuren, 

rood, wit, roze en zelfs meerkleurig! 
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Giftigheid 

Het sap van de kerstster zou giftig zijn en op de huid rode vlekken 

en bij opname door de mond vergiftigingsverschijnselen en 

spijsverteringsproblemen veroorzaken. Dit wordt inmiddels 

betwijfeld. In experimenteel onderzoek bij ratten is van giftigheid 

niets gebleken. Een kind van 25 kilo zou meer dan een halve kilo 

van de bladeren moeten eten om doses te bereiken die hoger zijn 

dan de doses die bij ratten geen effect hadden. Ook uit consulten 

van vergiftigingen-informatiecentra bleek nergens dat de kerstster 

ooit symptomen had veroorzaakt. 

De vermeende giftigheid kan wellicht zijn ontstaan vinden in de 

giftigheid van de kerstroos, die wel giftig is. De kerstster wordt o.a. 

in België verward met de kerstroos (Helleborus niger). Verder 

komen in de wolfsmelkfamilie veel soorten met wit melksap voor 

die wel giftig zijn. 

 

Legende 

Een Mexicaanse legende verklaart de verbintenis van de kerstster 

met Kerstmis. 

Het arme kind Pepita, dat 

geen cadeau kon kopen 

om op kerstnacht aan 

Christus te geven, plukte 

enkele onkruiden in de 

wegberm en maakte er 

een klein boeket van. Het 

kind was verteld dat een 

nederige, maar liefdevol 

gegeven gift aanvaardbaar was in de ogen van God. In de kerk 

begon het boeket te bloeien met rode en groene bloemen en de 

kerkelijke gemeente beschouwde dit als een kerstwonder. Vanaf 

dat moment werd de kerstster in Mexico Flores de Noche Buena 

genoemd. 

 

Dit plantje is dan weer de Kerstroos of Helleborus. 

De kerstroos komt in het wild voor op de hellingen 

van de Oostelijke Noord- en Zuidalpen en is wel 

degelijk giftig! 
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GEBRUIKERSRAAD 

Datum: vrijdag 29 november 2019 

 

Aanwezige bewoners: Mariette V.H. ; Evelina D. ; Marie-Céline D.C. 

; Agnes S. ; Simonne S. ; Germain R. ; Antoinette M.; Liane D.S. ; 

Albert A.; Wim V.S.  

Aanwezig personeel: Van Wauwe Koen, Oosterlynck Nina. 

 

1. Overlopen werkpunten vorige verslag 

- In de vorige gebruikersraad vertelden bewoners dat ze het 

gevoel hebben dat zorgkundig en verplegend personeel het 

soms vervelend vinden wanneer men meermaals op korte 

termijn belt. Er wordt meegedeeld om zeker geen schrik te 

hebben om hulp te vragen. Met het personeel zijn er 

afspraken gemaakt om snel te reageren.  Bij bewoners die 

heel veel bellen, kunnen er soms afspraken gemaakt worden 

omtrent reageren op de oproepen. Dit gebeurt steeds in 

overleg. Besluit: het opvolgen van de beloproepen is een 

belangrijk aandachtspunt en wordt ook opgevolgd door de 

teamcoaches. 

 

 

2.  Evaluatie van de voorbije activiteiten: 

- Donderdag 5 en vrijdag 6 september: BBQ. Door het slechte 

weer hebben we helaas onze maaltijd binnen genuttigd. Het 

was een lekkere barbecue, de bewoners hebben kunnen 

smullen!  

- Vrijdag 13 september: Daguitstap naar zee: lekker gegeten in 

de Floréal. We hebben nadien kunnen uitwaaien op de dijk. 

Het was een mooie dag!  
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- Vrijdag 11 oktober: Oktoberfest: de bewoners vonden het 

erg druk in de cafetaria, het was een leuk initiatief.  

- Vrijdag 18 oktober: Breugelavond: gezellig samenzijn met 

medebewoners of familie, gepaard met een heerlijk buffet.  

- Dinsdag 22 oktober: Uitstap naar de Carrefour: De bewoners 

vonden het fijn om zelf hun eigen boodschappen te doen. 

Het zou leuk zijn om dit in de toekomst meer te doen, of eens 

te gaan winkelen in Gent zelf.  

- Maandag 18 november: Start van de Seniorenweek met 

viering de kapel en aperitiefmoment, mosselen met frietjes: 

Chapeau aan de keuken voor de lekkere mosseltjes!  

- Dinsdag 19 november: Groot Spel in de polyvalente zaal: Een 

leuke namiddag.   

- Woensdag 20 november: Wafelbak: lekkere wafeltjes, we 

hebben wel eventjes moeten wachten op een tweede 

wafel, maar het was het wachten zeker waard!  

- Donderdag 21 november: Filmnamiddag: De bewoners 

konden kijken naar FC De Kampioenen. Het was een leuke 

film. De vraag kwam om meer dan 1 keer per jaar een 

filmnamiddag in te plannen.  

- Vrijdag 22 november: Dansnamiddag: Er was veel ambiance 

in de cafetaria!  

 

 

3. Overlopen van de komende activiteiten: 

- Woensdag 4 december en vrijdag 6 december: Sinterklaas 

op bezoek.  
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- Dinsdag 10 december: Uitstap naar de Gentse 

Winterfeesten.   

- Donderdag 19 december: Kerstvoorstelling in de kapel 

- Dinsdag 24 december: Kerstviering om 14u en aansluitend 

smulnamiddag met kerstbuches. 

- Vrijdag 27 december: Kerstzangkoor in de kapel om 14u30.  

- Dinsdag 31 december: Nieuwjaarsfeest in het restaurant met 

een hapje en drankje.  

 

4. Mededelingen i.v.m. de voorziening 

-Stand van zaken rond de vervangingsnieuwbouw aan de 

Stropkaai: Vermoedelijk zou de verhuis doorgaan in 2022. We 

kunnen meedelen aan de bewoners dat we in de nieuwbouw 13 

kamers meer zullen hebben. Alsook verwelkomen we ook de 

gebruikers van de nieuwe assistentiewoningen. Hoe meer 

aanwezigen , hoe meer kans op ontmoeting.  

Daarnaast zal elk verdiep zijn eigen leefruimtes hebben, is er 

ruimte voor een ondergrondse parkeergarage en meerdere 

terrassen/buiten gelegenheden.  

- op ieder verdiep is er een teamcoach die de taken verdeelt. Op 

de eerste verdieping is dit Els en op de tweede verdieping neemt 

Aleksandra de leiding op zich. Voor de derde verdieping zijn er 

momenteel gesprekken gaande met potentiële teamcoach.  

- op 1 januari 2020 hanteren we nieuwe dagprijzen in Avondvrede. 

De nieuwe dagprijzen zijn een gevolg van de indexering.  De 

directie overloopt de verschillende prijzen per kamertype.  Voor 

meer informatie wordt er verwezen naar de brief die iedere 

bewoner zal ontvangen.  

- het afgelopen jaar hebben de bewoners kunnen kennismaken 

met de buffetkar. Door de vele positieve reacties van zowel 

bewoners als personeelsleden, hebben we twee buffetkarren 

aangekocht. Momenteel zijn we intern nog druk bezig met 
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afspraken te maken omtrent de werking van de buffetkar. We 

vermoeden zo snel mogelijk met de kar te kunnen starten in 2020.  

- de kerstperiode is een periode waarbij veel mensen gezelligheid 

opzoeken bij een mooie kerstboom en leuke lichtjes. Om de 

brandveiligheid te waarborgen, vragen we nadrukkelijk om de 

lichtjes ’s nachts telkens uit te doen, om geen kaarsen te doen 

branden en navraag te doen bij Mario (medewerker technische 

dienst) of dat de kerstverlichting veilig is.  

 

5.  Overlopen van de verschillende diensten 

 

- Directie: Mr. Edelhart Valcke is de dagelijks 

verantwoordelijke en is in opvolging gekomen van dhr. Luc 

Vuylsteke. Mr. Van Wauwe Koen is onze directeur. Samen 

doen ze hun best om aan onze wensen te voldoen. Men 

tracht veel te luisteren naar de bewoners. Het is fijn dat Mr. 

Valcke vaak te zien is (bv. in het restaurant, op het 

verdiep)  

- Administratie: een vriendelijke dame.  

- Onderhoud: de kamers worden netjes gepoetst!  

- Logistiek:  Is oké, lieve dames. De bewoners vragen meer 

toelichting rond de taken van de logistieke dienst.  

- Technische dienst: alles is in orde 

- Sociale dienst: alles is in orde   

- Keuken: soms heb je het gevoel dat je echt in een klasse- 

restaurant zit! Bewoners zijn zeer tevreden over de keuken.  

- Verpleging/verzorging: Het verzorgend en verplegend 

personeel is vriendelijk, proberen iedere dag je met een 

glimlach op je wenken te bedienen.  
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- Pastorale dienst: alles is in orde  

- Kinesitherapie: Bewoners zijn erg lovend over onze 

kinesisten.  

- Ergotherapie/animatie: enthousiaste dames en heren. We 

zien ze graag komen!  

- Vrijwilligers/Cafetaria: We danken al onze lieve vrijwilligers 

voor alles wat ze doen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!  

Oosterlynck Nina 
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TERUGBLIK: KERSTPERIODE 
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WAARHEEN MET DE FAMILIE 

 

Ontdek de grootste tentoonstelling rond Jan van Eyck uit de 

geschiedenis! 

Op 1 februari 2020 opent in het 

Museum voor Schone Kunsten Gent 

(MSK) de grootse tentoonstelling 

‘Van Eyck. Een optische revolutie’. 

De tentoonstelling wordt een 

absoluut once-in-a-lifetime 

gebeuren: nooit eerder waren er 

zoveel kunstwerken door onze 

Vlaamse Meester te zien op één 

plaats. 

 

Dankzij de samenwerking met tientallen internationale topmusea 

brengt het MSK bovendien ook meer dan 100 andere 

meesterwerken naar Gent, gemaakt door tijdgenoten en 

volgelingen van Jan van Eyck, én worden verschillende 

gerestaureerde stukken in absolute wereldprimeur getoond. Niet 

te verwonderen dat de hele linkervleugel van het museum 

momenteel wordt omgebouwd, en dat 40.000 fans hun ticket nu 

al kochten! 

 

Data en openingsuren 

‘Van Eyck. Een optische revolutie’ loopt van 1 februari tot 30 april 

2020 in het Museum voor Schone Kunsten Gent. Elke maandag, en 

afwisselend op vrijdag en zaterdag, is 

de tentoonstelling open tot 23 uur. 

 

Maandag 9:30 – 23:00 

Dinsdag 9:30 – 19:00 

Woensdag 9:30 – 19:00  

Donderdag 9:30 – 19:00 

Vrijdag 9:30 – 19:00 (23:00) 

Zaterdag 9:30 – 19:00 (23:00) 

Zondag 9:30 – 19:00 
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Tickets 

Een standaardticket kost 25 euro in voorverkoop en 28 euro tijdens 

de tentoonstelling. Bekijk zeker ons volledig ticketaanbod. 

De tentoonstelling is rolstoelvriendelijk! 

Het huis van Alijn: Mijn legerdienst: Het leven in het leger 

 

In de twintigste eeuw werden jonge 

mannen van alle rangen en standen uit 

het hele land opgeroepen om hun 

legerdienst aan te treden. In deze 

tentoonstelling maak je kennis met de 

Belgische miliciens van het ogenblik dat ze 

bij het leger gingen tot ze afzwaaiden. 

Deze tentoonstelling loopt nog tot 26 april 

2020 en is zeker een bezoekje waard! Je 

kan bij een bezoek natuurlijk ook genieten 

van de permanente collectie van het 

museum waarbij je als het ware een reis 

maakt door de tijd. 

Na afloop kan je genieten van een lekker 

drankje of kleine snack in het Alijncafé. 

 

 

Toegangsprijs 

Basisprijs   € 6 

Reductietarief +65 jaar  € 4.5 

Het museum is dagelijk s geopend 

van 10u. tot 18u. 

 

Contactinformatie Huis van Alijn 

Kraanlei 65 

9000 Gent 

België 

 

 

Wesley Bosmans 
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ACTIVITEITENKALENDER 

 

Januari  

Maandag 6 januari 2020 

 

Vrijdag 10 januari 2020 

 

 

Woensdag 22 januari 2020 

 

 

Dinsdag 28 januari 2020 

 

14u30: Drie Koningen/Smul in 

het restaurant  

10u30: Nieuwjaarsviering met 

aansluitend heerlijk diner in het 

restaurant!  

14u30: Lezen Onder de 

Leeslamp op het eerste verdiep 

met Karin. 

14u30: Zangmoment met 

studenten van de 

Arteveldehogeschool.  
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Februari  

 

Maandag 3 februari 2020  

 

 

Maandag 10 februari 2020 

 

Donderdag 13 februari 2020 

Vrijdag 14 februari 2020 

 

Woensdag 19 februari 2020 

 

 

Dinsdag 25 februari 2020 

 

Woensdag 26 februari 2020 

 

14u: Lichtmis in de kapel met 

aansluitend pannenkoeken in 

het restaurant.  

14u30: Smulnamiddag met 

hartentaarten in het restaurant  

11u30: Op restaurant!  

14u30: Valentijnzangkoor met 

liefdesliedjes!  

14u30: Lezen Onder de 

Leeslamp met Karin op het 

eerste verdiep  

14u30: Personeelsoptreden in de 

polyvalente zaal!  

14u30: Aswoensdag: viering in 

de kapel   
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Maart 
 

Vrijdag 6 maart 2020 

Dinsdag 10 maart 2020 

 

Maandag 16 maart 2020 

 

Dinsdag 17 maart 2020 

Woensdag 25 maart 2020 

 

 

Vrijdag 27 maart 2020 

Italiaanse avond  

14u30: Smulnamiddag met 

oliebollen in het restaurant  

14u30: Gebruikersraad in het 

restaurant  

14u: Uitstap naar de Carrefour.  

14u30: Lezen onder de 

Leeslamp met Karin op het 

eerste verdiep  

14u30: Optreden 

   

 

 

 


