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Voorwoord
Beste lezer,
“Het is weer voorbij die mooie zomer…” Tenminste,
de zomervakantie zit erop, we zijn intussen al
september.
Ondertussen is bijna iedereen terug uit verlof. Men
moest niet speciaal naar het buitenland reizen om
mooi weer te hebben: hier bij ons hadden we ook
regelmatig zuiderse (tropische) temperaturen!
Hopelijk heeft iedereen nieuwe energie opgedaan
om terug aan de slag te gaan.
We bedanken vanuit het diepst van ons hart de vele
studenten die ons gedurende de voorbije vakantie
hier hebben geholpen! Dankzij hen konden alle
medewerkers er toch even tussenuit… Dikke merci!
Voor hen start nu een nieuw schooljaar. We wensen
hen veel succes in hun studies en hopen hen
volgende zomer terug te mogen welkom heten!
Alvast een deugddoende septembermaand!
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Wist je dat...

de oliebollenbak al enkele keren uitgesteld werd?
Op 7 september komen onze vrijwilligers onder leiding van oma
Rosa heerlijke oliebollen bakken om jullie te verwennen.

de festivalweide op 24 augustus
gesloten bleef wegens de hitte?
We hopen echter om Rimpelrock te kunnen
laten doorgaan op 29 september want wij
zijn er helemaal klaar voor.

we tijdens de seniorenweek in
november een heuse
trouwmodeshow organiseren?
We zijn daarvoor nog op zoek naar
trouwjurken van vroeger tot nu. Mogen
we jouw trouwkleed eens lenen
daarvoor? Breng het binnen voor 15
november bij het ergo- en animatieteam.
Bedankt alvast !

Kaffee Dansant doorgaat op 4 oktober in Spikkerelle?
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Wist je dat...

we opnieuw deelnemen aan de cupcake-actie t.b.v. Alzheimer
onderzoek?
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In de kijker

65 jaar Omer en Cecile
Omer Devos en Cecile Vuylsteke wonen sinds september 2020 in de Eikenlaan.
Ze waren op 3 augustus, 65 jaar getrouwd. Dat vierden we samen met alle
bewoners op de dag zelf en op 28 augustus samen met hun kinderen.
Cecile is afkomstig van Jabbeke, maar haar ouders bouwden in Otegem. Zo
leerde Cecile, Irma kennen (de zus van Omer). Ze gingen dikwijls op zondag
samen een toertje fietsen en zo kwam ze bij Irma in huis. Op een keer vroeg
Omer haar om eens naar de cinema te gaan en van het één kwam het ander...
Ze ontmoetten elkaar regelmatig onderweg naar ‘t werk. Omer werkte bij
Balcaen in Ingooigem en Cecile bij Favril in Avelgem. Ze zagen elkaar tot 3 keer
per week.
Ze verkeerden een jaar of 2 voor Omer haar ten huwelijk vroeg.
Op 3 augustus 1957 zijn ze in het huwelijksbootje gestapt in Otegem op de
gemeente en in de kerk. Het huwelijksfeest was bij Omer thuis met de nonkels
en tantes. De moeders stelden de menu samen en er kwam een kokkin van
Tiegem koken.

9

In de kijker

Na het huwelijk woonden ze ongeveer een jaar naast de ouders van Omer. Daar
werd Ingrid, hun oudste dochter, geboren in 1958. Daarna bouwden ze ook in
Otegem. Hun kinderwens ging verder in vervulling met de tweeling Geert en
Rudy in 1961, Myriam in 1963, Christelle in 1967 en Steven in 1972.
Omer is gaan werken bij Bekaert in 1959 en werkte daar 30 jaar.
Toen de eigen kinderen ouder werden, werd Cecile onthaalmoeder en naaister
voor de buurt. Zo heeft ze een 20-tal kinderen onder haar vleugels gehad.
Hun grootste verdriet was het verlies van Steven. Ondertussen hebben ze ook al
14 kleinkinderen en bijna 13 achterkleinkinderen.
Cecile en Omer zijn 88 en 87 en waren op 3 augustus 65 jaar getrouwd. 2 jaar
geleden verlieten ze hun geliefde woning in Otegem en genieten ze hier samen
van hun zilveren jaren.
Ze zijn hier goed ingeburgerd en je vindt hen in de voormiddag dikwijls in de
zetels in de gang. In de namiddag zijn ze meestal riebedebie. Omer rijdt
namelijk nog met de auto en zo gaan ze dikwijls samen naar één van de
kinderen.
Hopelijk mogen ze nog vele jaren samen gelukkig bij ons leven.

P.s.: We vierden deze maand nog een 65-jarig jubileum; Romain en Antoinette. Hun
levensverhaal kan je volgende maand lezen...
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Gratis advies
Wie krijgt of geeft er niet graag eens gratis advies? Wij weten graag wat jullie
denken of er zaken zijn die we op een andere manier kunnen aanpakken of
welke zaken we goed aanpakken… we vragen jullie ‘gratis advies’. We doen dit
door de bewonerstevredenheidsbevraging die er in het voorjaar van 2023
aankomt. Daarnaast kan je ook altijd beroep doen op onze
‘klachtenprocedure’…
‘Klachten’; een zwaar en negatief geladen woord, maar goud waard. Er kan
altijd iets misgaan, iets verkeerd begrepen worden, … komt er een klacht dan is
het misschien even schrikken, maar belangrijk is dat we op dat moment met
elkaar in gesprek gaan. Op die manier spreken we niet langer van een klacht,
maar van een kans tot verbeteren, een ‘gratis advies’. Dit gratis advies helpt ons
verder in het uitbouwen van een kwaliteitsvolle werking.
Er zijn verschillende types klachten, er zijn klachten die mondeling geuit worden
waarop medewerkers onmiddellijk een antwoord kunnen bieden (informele
klachten). Er zijn ook klachten die op een meer formele manier schriftelijk geuit
worden via het suggestieformulier, email, … U kunt het ‘suggestieformulier’
steeds verkrijgen bij onze medewerkers en binnenkort zal u het ook digitaal via
de website kunnen invullen en indienen.
Een belangrijk onderdeel in een klachtenbeleid is het voorkomen van klachten.
Communicatie, openstaan voor elkaar, in gesprek gaan, is hierbij de sleutel.
Daarom staan wij steeds open voor uw mening, uw suggesties, uw advies. Die
kan je kwijt tijdens één van onze formele overlegorganen (bewonersraad,
koffie@home, tevredenheidsbevragingen,…) of spreek ons aan en laat weten
wat je denkt.
Wij zullen niet op iedere suggestie, klacht, advies een antwoord weten of hierop
positief kunnen ingaan, maar ook hier is in gesprek gaan met elkaar en het
samen vinden van een voor beide partijen aanvaardbaar antwoord van belang.
Zo zie je maar… hoe een klacht een gratis advies kan zijn en ons verder helpt bij
het
verbeteren
van de
kwaliteit van
wonen,
leven en zorg.
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Pastoraal

September
September. Een nieuw schooljaar voor onze
kinderen en jongeren. Afgelopen zomer
konden ze – na 2 “Coronazomers” (in 2020 en
2021) - weer eens volop genieten van hun
vakantie: op reis gaan, op kamp trekken met
de jeugdbeweging, volop genieten van een of
ander festival,… Kortom, hun batterijen zijn
(hopelijk) weer helemaal opgeladen om het
nieuwe schooljaar aan te vatten.
Wat zal het nieuwe schooljaar brengen?
Niemand die het weet… Hopelijk kan en mag
het hele schooljaar in ‘corona-code geel’
verlopen. Zo kunnen de jonge gasten steeds
fysiek naar school gaan en moet er geen
thuisonderwijs of online les georganiseerd
worden… Fingers crossed!
Graag wensen we hen allemaal, en ook alle
leerkrachten, alle medewerkers en
vrijwilligers met een of andere taak op
school, alvast een steengoed, keitof en
deugddoend jaar toe!
Want ‘naar school gaan’ is zoveel meer dan
leren rekenen en lezen alleen: naar school
gaan gaat niet alleen om kennis opdoen en
wijs te worden. Het heeft ook heel zeker een
sociale eigenschap: mensen, en kinderen in
het bijzonder, zijn sociale wezens en hebben
ontzettend veel nood aan contact met hun
leeftijdsgenoten. Samen leren, maar ook
samen spelen en contact met
leeftijdsgenoten en leerkrachten is evenzo
een belangrijk onderdeel van naar school
gaan.
We duimen alvast voor een mooi schooljaar!
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Bij aanvang van dit nieuwe schooljaar, graag dit mooie gebed:
“Heer, zegen onze kinderen en jongeren,
langs de wegen die zij zullen gaan,
zegen hen op dagen dat de zon schijnt,
maar ook (en nog meer) op dagen met regen en tegenwind.
Zegen allen die zij onderweg ontmoeten.
Zegen ook elke leerkracht die hen zal begeleiden.
Laat ieder van hen ontdekken welke weg zij moeten gaan.
Laat hen een klas ervaren die hen draagt en bemoedigt,
waar ze vooral zichzelf mogen en kunnen zijn
en laat hen vooral ook een beetje thuiskomen op school.”

De pastorale kalender
• 4 sept.: 10u: tv-mis op één vanuit de Sint-Pauluskerk in Antwerpen
• 7 sept.: 10u30: eucharistieviering in de Stille Ruimte en ’t Kaffee
• 11 sept.: 10u: tv-mis op NPO2 vanuit de Sint-Jozefskerk inWaubachLandgraaf
• 18 sept.: 10u: tv-mis op één vanuit de Kerk O.L.Vrouw Hemelvaart in
Ninove
• 21 sept.: 10u30: eucharistieviering in de Stille Ruimte en ’t Kaffee
• 25 sept.: 10u: tv-mis op NPO2 vanuit de Sint-Janskathedraal in Den Bosch
• 27 sept.: 10u30: gebedsviering in de Stille Ruimte en ’t Kaffee t.g.v. het
Feest van de H. Vincentius. We heffen aansluitend het glas op het
naamfeest van ons huis.
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Mensen staan zo weinig stil
bij wat “samen” zeggen wil.
Zij beseffen pas het groot gemis,
wanneer “samen” uit de wereld is.
Wij herinneren:
Mevrouw Yolande Verdonckt
Mevrouw Jacqueline Vanmarcke, schoonmoeder van Pascale Houpline

Proficiat
Nele Chantrie is in het huwelijksbootje gestapt met Jan Deluyker op vrijdag 26
augustus.
Mieke Bornauw verwelkomde op 18 augustus haar dochtertje, Ellie.
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Wij vieren de verjaardagen van:
Bewoners

Personeel

02/09 Etienne Van Wymelbeke

10/09 Melissa Lambert

02/09 Marie-Louise Van Eeckhout

11/09 Daniel Stipak

08/09 Cecilia De Decker

13/09 Simonne Bruninx

10/09 Willy Desmit

16/09 Jolien Demerie

14/09 Annette Masure

17/09 Kathleen Decandt

21/09 Rosa Vercant

20/09 Shauni Desmet

21/09 Luc Crommelynck

20/09 Branco Vandecasteele

22/09 Rachel Devos

22/09 Mieke Vanneste

26/09 Egidius Kinds
26/09 Bernice Coppens

Vrijwilligers

27/09 Agnes Baert

01/09 Frida Saubain
03/09 Isabelle Van Wonterghem
05/09 Annie Willequet
08/09 Ginette Seynhaeve
22/08 Bernard Lemarcq
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Woordzoeker
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Train je brain

Puzzel september
In september gaan we terug naar school, maar ken jij deze Bekende
Vlamingen die ook leraar ( geweest ) zijn of hun diploma onderwijzer
hebben?

Indienen vóór 15/09
Naam: ________________________________________________________
Oplossing puzzelhoek juli-augustus:
Rome, Parijs, Venetië, Londen, Berlijn, Brugge, Porto, Athene en Barcelona

Moppentrommel

Een toerist zegt tegen de douanebeambte dat
er in zijn bagage alleen kleren zitten. Als de
man de koffer openmaakt, stuit hij direct op
een fles whisky.
“Zo”, zegt de douanier cynisch, “en wat is dit
voor kledingstuk?” Toerist: “Een slaapmutsje.”

Aan het einde van de eerste
schooldag vraagt de meester:
'Heeft iemand nog een vraag?'
Jantje steekt zijn vinger op en
vraagt: 'Wanneer begint de
volgende vakantie?'

De vrouw van een gierige man was ziek.
De dokter schreef haar zeelucht voor.
En weet je wat haar man deed?
Hij kocht een haring en hing die voor een ventilator.
Een Fransman die sinds kort met zijn gezin in Avelgem woont, rijdt met zijn VWbusje en zijn gezin voor het eerst naar het noordzeestrand.
In Scheveningen aangekomen bemerkt hij een bord met de tekst: 'Duinenweg'.
'Nonde, nonde!' sakkert Clement 'Duinen zijn weg!'
Even later merkt hij een bord met 'Strandweg' en daarna met 'Zeeweg',
'Alles weg!' sakkert hij nogmaals.
'Wij dan maar beter teruggaan naar huis.'
Het begint al te schemeren als een politiepatrouille Clement staande houdt op
de autobaan.
'Uw rechter voorlicht brandt niet,' meldt de agent.
'Lamp en licht ook weg!' sakkert de radeloze Clement.
'Geen nood,' zegt de agent. 'Drie kilometer verderop bevindt zich een
benzinestation daar kunt u een nieuwe lamp kopen.'
Clement is opgelucht dat hij geen boete heeft gekregen.
Even later arriveert hij bij het benzinestation en bemerkt een bord met de tekst:
'Halogeenlampen'...
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