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  Zomer 
 
 
 
 
 

De bijtjes dragen het stuifmeel rond, 
bezorgen bloem en plant 

nieuw leven. 
Zie, hoe dit seizoen zich openbaart, 

nu ons zoveel weelde wordt gegeven. 
 

De zomer strooit zijn milde geuren, 
brengt ons een bont palet van kleuren, 

zodra de zon de hemel open brandt 
boven het wachtende, 

vruchtbare land. 
 
 

Jozef Vandromme 



Het is weer komkommertijd 
 

Volgens Van Dale is komkommertijd de periode in de zomer waarin 
er weinig nieuws is. Maar komkommertijd betekent ook vakantietijd 
bij kranten, internet, radio en televisie.  
Het moge duidelijk zijn dat deze periode van dalend nieuws aan de 
verslaggevers ligt. Waarom zou er in augustus minder gebeuren dan 
in de overige elf maanden van het jaar? Sterker nog: recent 
onderzoek heeft aangetoond dat als het warm is, mensen over het 
algemeen agressiever zijn. Dus is de kans groter dat iemand in 
elkaar geslagen wordt, dus is er meer nieuws te melden!  
Daarnaast is augustus de periode waarin mensen op vakantie gaan 
en zich met de auto op vreemde wegen begeven. Files en 
ongelukken zouden dus tot meer nieuws moeten leiden. En wat te 
denken van die kleine tuigjochies die nu meisjes gaan lastig vallen in 
het zwembad? Op hol geslagen reptielen? Nieuws te over zou ik 
zeggen!  
Als je nu de kranten aandachtig leest, zal je zien dat ze nog steeds 
vol staan. Dus: er moet nieuws genoeg zijn. Het is alleen ander 
nieuws! Vanwege de recessen van diverse regeringsleiders wordt er 
op hoog niveau eenvoudigweg weinig besloten. Dus valt er politiek 
gezien weinig te melden, dus gaan we over tot diefstalletjes en de 
weggelopen kat van tante Mien. Maar dat betekent niet dat dit geen 
nieuws is!  
Dit brengt mij tot de slotconclusie: Van Dale klopt niet! 
Komkommertijd betekent niet dat er weinig nieuws is, komkommertijd 
betekent dat er gewoon ander nieuws is!  
 
Column: ChrisJX – 2003 
  



Wist je datjes over de zomer. 
 

Wist je dat de maanden juni, juli en augustus op het noordelijk 

halfrond zomer heet? Zomer, een van de vier seizoenen. Zomer, vaak 

relatief hoge temperaturen, lang daglicht een prachtig bloeiende natuur 

en natuurlijk voor veel mensen zomervakantie. 

Wist je dat het door de stand van de aarde ten opzichte van de zon 

in de zomer warmer is, dan in de winter? Doordat de stralen bijna 

loodrecht naar beneden vallen, verliezen ze minder energie. Dit maakt 

de zomer warmer. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wist je dat je naar de kust moet in de zomer voor zon? Ga naar de 

kust , daar heb je namelijk de grootste kans op zon. 
 

Wist je dat we het woord hittegolf in de zomer vaak zonder reden 

gebruiken? Er is namelijk een officiële definitie van een hittegolf. 
Deze luidt: Ten minste vijf dagen achtereen waarop de 
maximumtemperatuur 25,0 ºC of meer bedraagt (zomerse dagen); 
waarbij ten minste op drie dagen de maximumtemperatuur 30,0 ºC 
of meer bedraagt (tropische dagen). 
 



Als afsluiting een aantal zomerse spreuken. 

• Wat elke zomer is gebleken, is dat het warm was - met de 

winter vergeleken. 

• Zo heet het is in juni, zo koud het is in december. 

• Is de zomeravond mistig, dan is het weer met gaven kwistig. 

• Is in juli de morgen rood, 's avonds verkeert het weer in nood. 

• Is de eerste week in augustus heet, zorg voor goed warm 

winterkleed. 

Een fijne zomer! 

 

 
 



Gebruikersraad 26 juni 2017 leefgroep Geel 

 

• Aanwezige bewoners :  
De Coninck hedwige , De Roo Jeannine, Goossens Jeannine, Blomme Pieter, 
Maenhout Emilie, De Smet Agnes, Lanneau Margriet, Landuyt Paula, 
Verhaeghe Yvonne, Van De Kerckhove Christiane, Cromheecke Maria, Bert 
Martha, Van Vooren Godelieve, De Smith Yvonne, Cherlet Jacqueline, 
Mestdagh Lydia, Braet Rachelle, De Meyer Alina, Verstrynge Oprha, Maes 
Angela, De Loof Paula  

 
Verslag : Yana Willems  
Begeleiding vergadering: De Cock Myriam 

 

• Verwelkoming :  
Iedereen van de afdeling is welkom op de gebruikersraad.  
We namen afscheid van Roger Timmerman   
Wij verwelkomen Yvonne Verhaeghe   

 

• Meldingen- en suggestieboek :  
Het zwarte boek met opschrift meldingen en suggesties bevindt zich op de 
salontafel in de buurt van de TV. 
Officiële klachten dienen echter te gebeuren via een klachtenformulier. 
Er zijn geen meldingen of suggesties. 

 

• Opvolging vorig verslag : 
Er zijn ondertussen frietjes op het menu geweest. 
Is het ondertussen al beter met de middagrust? Ja het is al beter, soms wel 
nog eens lawaai over de middag.  

 

• Voorbije activiteiten :  

• 20/03: Uitstap frituur Maria: Was goed, moeten we nog eens doen 

• 21/03: Optreden: P&O discobar Johan Truyaert : sommigen zeiden dat het 
iets minder was en anderen zeiden dat ze het goed vonden   

• 27/03: Showcooking: croque Monsieurs : was lekker en voor herhaling 
vatbaar  

• 12/04: Kindernamiddag, paasfeestje : was leuk, maar soms wat te druk 
maar ja het zijn kinderen die kunnen moeilijk stil zitten  

• 14/04: Goede vrijdagviering : mooie viering  

• 18/04: Avondbuffet Pasen : was goed  



• 19/04: Modeshow Dimoda +: mooie kleren voor senioren, was leuk om de 
modellen te zien lopen  

• 27/04: Hondenshow Habitus : De honden waren aan het lopen en springen 
en deden trucjes, sommigen zitten wel niet zo zot van beesten  

• 9/05: Optreden Werner Michiels: sommigen hoorden hem niet graag zingen 
en anderen vonden het dan weer goed  

• 10/05: Avondactiviteit: scampi’s : was lekker, goede saus  

• 15/05: Dessertbord Moederdag: heeft gesmaakt 

• 19/05: Bezoek aan school de papaver: goed, iemand kende nog een juf van 
daar  

• 23/05: Mariaviering: goed, sommige mensen hebben veel kunnen meezingen 
met de liederen  

• 7/06: Italiaanse namiddag : pizza maken: goed en we hebben zelf de 
groenten gesneden  

• 12/06: Avondbuffet Vaderdag: was lekker  

• 13/06: Optreden Frank Valentino ( verbroedering Huyze Den Hoorn ):  een 
enkeling vond de muziek wat te luid, ze zat te dicht bij de speakers, anderen 
vonden het goed. 

• 14/06: uitstap de boerderij: was goed, een bewoner had nog nooit gezien 
dat konijntjes zo op hun achterpootjes stonden om te drinken  

• 19/05: Zomerse Cocktailnamiddag : goed, een bewoner vroeg zich af of er 
alcohol inzat, ze voelde het wat in haar hoofd  

• 23/05: uitstap treintje: goed, veel gezien en ook veel nieuwe dingen op het 
platteland, alles is al veel veranderd buiten vroeger, het treintje mocht zelf 
nog trager rijden   

• 04/04, 16/05, 20,06: Komen eten : alles was lekker, voor herhaling vatbaar  
 

• Komende activiteiten :  

• 27/06: ontbijt  
  Traktatie vriendenkring  

• 6/07: Zangnamiddag en olliebollenkraam  

• 27/07: Optreden Abden’s Dansshow   

• 31/07: uitstap kinderboerderij  

• 24/08: bezoek Huyze Ten Hoorn  

• 11/09: Traktatie vriendenkring ( kermis )  
 

• Opmerkingen keuken :  
✓ Verschillende mensen zouden graag bij het warme weer eens een koud 

plaatje eten  
✓ Het eten is altijd erg lekker.  



 

• Algemene opmerkingen en vragen: 
 

✓ Een aantal bewoners zijn tevreden en content over de werking en hebben 
geen opmerkingen.  

 
✓ Een bewoner wilde meegeven dat het verzorgend personeel altijd lief en 

vriendelijk is, je kan alles vragen zonder dat ze boos worden.  
 

 

• Mededeling:  
 
✓ De menu’s worden niet langer op papier uitgedeeld. Deze kunnen nu 

bekeken worden op de tv op het kanaal van het WZC. Dit komt 
automatisch op de tv wanneer je ze aanzet.  

 
✓ In september gaat onze jaarlijkse uitstap naar restaurant De Tol opnieuw 

door.  
 
 

De vergadering wordt afgesloten met een aperitief.            
Volgende bewonersraad, zie krantje. 

  



Gebruikersraad 05 juli  2017 leefgroep paars 
 

• Aanwezige bewoners :  Simone Coene, Ann Baetens, Elza Lippens, Dora De 

Buck, Maria Vaneeno, Georges Meire, Madeleine Borle, Marie-José De Lille, 

Mariette Vantyghem, Jeanne Vandemoere, Lea De Freest, Suzanne 

Henneman, Cecile Van Parys, Denise Bonte, Angela Maebe, Brigitte Van 

Vooren, Marcella Sabbe, Roger Naert 

 
Verslag : Sarah Govaert  

 

• Verwelkoming :  Iedereen welkom op de gebruikersraad van juli. We 

verwelkomen Georges Meire die zich hier ondertussen al goed thuis voelt. 

 

• Meldingen- en suggestieboek :  

Er zijn geen meldingen of suggesties in het boek 
 

• Opvolging vorig verslag : 

Niets speciaals 
 

• Voorbije activiteiten :  

✓ 21/03 : P&O Discobar tof 

✓ 23/03 : Croque Monsieurs lekker en lang geleden ondertussen. 

Graag nog eens deze zomer 

✓ 14/04 : Goede Vrijdagviering 

✓ 18/04 : Avondbuffet Pasen lekker en verzorgd 

✓ 19/04 : Modeshow Dimoda mooi 

✓ 27/04 : Hondenschool Habitus aangename show met dit jaar veel 

hondjes. Leuk om te zien 

✓ 09/05 : optreden Werner Michiels  

✓ 22/5 : uitstap naar De Papaver goede ontvangst, wel een heel 

warme dag en een beetje lastig voor sommige bewoners 

✓ 23/5 Maria viering pannenkoek met ijs en chocolade achteraf 

smaakt altijd 

✓ 9/6 : Mannenuitstap Vaderdag heel geslaagd en gezellig 

✓ 13/6 : Frank Valentino mooi, wordt gesmaakt 

✓ 23/6 : Uitstap Pajero mooie rit, heerlijke aardbeien en lekkere taart 



✓ 03/07 : De Tol zoals jaarlijks heel leuk en aangenaam. Iedereen 

was moe maar voldaan 

✓ 04/07 : Spel mooiste plekje van Maldegem leuk, eens iets anders 

dan gewone kaartbingo 

 

• Komende activiteiten :  

✓ 06/07 : Zangnamiddag en oliebollen 

✓ 20/07 : Sneukeltoer 

✓ 27/07 : Abden’s dansshow 

✓ 03/08 : BBQ 

✓ 08/08 : La douce france : verrassing 

✓ 10/10 : modeshow Decostyle 

 

• Opmerkingen keuken :  

✓ Graag ’s avonds nog eens kriekjes met fricandon, mag koud zijn 

✓ Alles prima en lekker 

✓ Op algemene vraag graag meer afwisseling in beleg voor ’s 

avonds 

✓ Een bewoner vindt dat alles smaakt 

✓ Een bewoner vindt de soep de ene keer te zout en de andere 

keer te weinig gekruid. Er staat steeds zout en peper ter 

beschikking om bij te kruiden naar wens 

✓ Mocht het lukken graag eens biefstuk 

✓ Een bewoner sluit zich overal bij aan 

 

• Algemene opmerkingen en vragen: 

✓ De binnentuintjes zijn eindelijk onder handen genomen. Kan dit 

op meer regelmatige basis? 

✓ Soms heeft het personeel een beetje weinig tijd vindt een 

bewoner dit kan al eens gebeuren in de ochtendspits maar 

zeker niet verkeerd bedoeld. Wordt zeker goed gemaakt 

✓ Het WC water ziet er soms gekleurd uit en lijkt niet proper dit is 

echter wel proper maar is geen leidingwater, komt uit put, 

vandaar 

✓ Een bewoner laat weten dat zij hier heel goed en tevreden is, 

een andere bewoner is het hier al goed gewoon 



✓ Een bewoner vindt het vervelend dat zonweringen voortdurend 

op en neer gaan 

✓ Er is de vraag aan het personeel om steeds vriendelijk te zijn in 

alle haast soms eens kort maar zeker niet zo bedoeld. Er zal op 

gelet worden 

            Volgende bewonersraad, zie krantje. 
 

 

  



 
 
Geel 
02/08  Lydia Mestdagh 
 

Paars 
09/08  Georges Meire 
 

Rood 
05/08  Antoinette De Vlieger 
07/08  Marcella Pieters 
10/08  Julia Bekaert 
24/08  Lutgarde Missiaen 

 

Groen 
12/08  Denise De Vreeze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Agenda Gele afdeling 
 
 
 
 
Din 1 aug  14u30  Bingonamiddag 
Woe 2 aug   14u30  X-box 
Don 3 aug   11u30   BBQ 
   14u30  Huishouden van vroeger 
Vrij 4 aug   14u30  Quiz 
 
Vrij 11 aug   14u30  Kaartbingo 
 
Maa 14 aug   14u30  Pannenkoekenfestijn 
Din 15 aug     OLV HEMELVAART 
Vrij 18 aug   14u30  Getallenspel 
 
Maa 21 aug   08u00  Koken: voorbereiding buffet 
   17u00  Koud buffet 
Din 22 aug   14u30  Optreden Luc Around 
Don 24 aug   13u00  Bezoek naar Huyze Den Hoorn 
Vrij 25 aug   14u30  Hoger-Lager 
 
Din 29 aug   14u30  Teerlingen 
Woe 30 aug  14u30  Verjaardagsfeest 
Don 31 aug   14u30  IJskar 
 

  
 
 
 
 
 



Agenda Paarse afdeling 
 
Din 1 aug    14u30  Bingonamiddag 
Don 3 aug    11u30  BBQ 
 
Maa 7 aug   14u30  Kaartbingo 
Din 8 aug    14u30  La douce France 
Vrij 11 aug   14u30  Turnen met Abden 
 
Din 15 aug      OLV HEMELVAART 
Vrij 18 aug   14u30  Turnen met Abden 
 
Maa 21 aug   17u00  Croque monsieurs 
Din 22 aug   14u30  Optreden Luc Around 
Don 24 aug   14u30  Verjaardagsfeest 
 
Din 29 aug   14u30  Teerlingen 
Woe 30 aug   14u30  Jubileum Remy & Constance 
Don 31 aug   14u30  IJskar 
 
 

  
 
 
 
 
 
 



Agenda Rode afdeling 
 
 
 

Din 1 aug    14u30  Bingonamiddag 
Woe 2 aug   11u30  BBQ 
    14u00  IJssalon 
 
Maa 7 aug   14u30  Aperitiefnamiddag 
Din 8 aug    14u30  uitstap papagaaien 
Woe 9 aug      Voorbereiden Picknick 
    14u00  Picknick 
 
Din 15 aug      OLV HEMELVAART 
 
Maa 21 aug   14u30  Gezellig samenzijn 
Din 22 aug   14u30  Optreden Luc Around 
Woe 23 aug   10u00  Minipaardjes op bezoek 
Don 24 aug   14u30  Uitstap naar zee 
 
Maa 28 aug      Voorbereiden Jubileum 
Din 29 aug   14u30  Teerlingen 
Woe 30 aug   14u30  Jubileum Remy & Constance 
Don 31 aug   14u30  IJskar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Agenda Groene afdeling 

 
 
Din 1 aug   14u30  Bingonamiddag 
Woe 2 aug   11u30  BBQ 
   15u00  Beleeft TV 
Vrij 4 aug  15u00  Gezellig samenzijn 
 
Maa 7 aug   15u00  Aperitiefnamiddag 
Din 8 aug   13u00  Uitstap papegaaien 
Don 10 aug   15u00  Citroentaart 
   15u00  Kaartbingo 
Vrij 11 aug   15u00  Verjaardagsfeest 
 
Din 15 aug      OLV HEMELVAART 
Woe 16 aug  15u00  UNO 
Don 17 aug   15u00  Bezoek aan AZ Alma 
Vrij 18 aug   15u00  IJssalon 
 
Maa 21 aug   15u00  Spelnamiddag 
Din 22 aug   14u30  Optreden Luc Around 
Woe 23 aug  10u00  Minipaardjes op bezoek 
Don 24 aug   14u30  Uitstap naar de zee 
Vrij 25 aug      Voorbereiding Jubileum 
 
Din 29 aug   14u30  Teerlingen 
Woe 30 aug  14u30  Jubileum Remy & Constance 
Don 31 aug   14u30  IJskar 
 
 
 


