
De liefde of boksen?
Dat liefde alles is, is

ontegensprekelijk.

Van diamanten jubileum tot

liefde voor lekkers op het bord

en in de dagelijkse zorg.

Maar soms nog meer!

Zo ontdekten we dat bewoner Stefan stopte
met boksen voor zijn grote geliefde Elisabeth.
En dat bewoner Marcel een groot hart heeft
voor dieren en natuur. In deze editie leer je
enkele van onze bewoners beter kennen en
gunnen we je een blik achter de schermen.

We nemen je mee naar de keuken, leiden je
langs ons dagverzorgingscentrum en je ontdekt
wat wij de afgelopen maanden allemaal
beleefden. Voorzitter Ria licht het reilen en
zeilen van ons bestuur toe en we nodigen je uit
op nieuwe tentoonstellingen voor en door
bewoners. Kom je eens kijken?

En krijg je van al dat lekkers honger? Vul dan
zeker het kruiswoordraadsel in en maak kans
op één van de vijf etentjes bij Sodexo!

En die liefde? Dat is de rode draad.
Dat is ons Hart voor ZOrG.

Doorgroeien bij ZOG? Ja!

Wat eet jij liefst?

Klein geitenparadijs
in wzc Mandana

Editie 01

September 2021
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De hele Covid-19 periode leerde ons dat
communicatie belangrijk is. Wij zijn trots
dat we jullie het eerste nummer kunnen
presenteren van de nieuwe ZOG-krant.
‘Samen Thuis’ staat daarin centraal.

Alleen samen vormen we die warme thuis. Zowel

bewoners, familie, medewerkers, leveranciers,…

maar ook personen van buiten onze organisatie,

laten we dan ook aan het woord. ZOG is immers

een kleine leefgemeenschap binnen de grotere

Genkse samenleving. De ZOG-krant, vanaf nu

onze 3-maandelijkse huiskrant, is jullie forum om

ervaringen te delen met elkaar. Boordevol verhalen

en beelden over wonen en leven in wzc

Toermalien en Mandana.

Jos Aben

Ingrid Dreessen

Algemeen Directeur

Directeur Zorg

Voorwoord

p. 2

Covid had een grote impact op ons samenleven. Ondanks

moeilijke momenten, ontdekten we de kracht van ‘Samen

Thuis’. Zonder weken- of maandenlange kamerisolaties. De

prille reorganisatie naar kernteams per woongroep in wzc

Toermalien zorgde ervoor dat bewoners, net zoals in wzc

Mandana, in hun woongroep de lockdown samen

doorkwamen. Wat konden we daarin constructief

samenwerken met jullie: medewerkers, bewoners en familie!

Natuurlijk liep niet alles steeds zoals wij en jullie het wilden,

allicht lieten we soms steken vallen, maar de inzet en het

engagement, de bevlogenheid van onze medewerkers

zorgden er voor dat de huissfeer goed bleef.

Wij hopen dat de voorbije moeilijke maanden snel vervagen.

Omdat we zien dat heel wat medewerkers de grens van hun

kunnen wat bereikt hebben, proberen we met allerlei

ondersteunende initiatieven de draagkracht en veerkracht te

vergroten zodat ook zij hun welzijn, hun goed-voelen

terugvinden.

Dankjewel aan iedereen die meewerkte aan deze editie.

Veel leesgenot,
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JOUW WIJSHEDEN NOG GRAAG

DELEN?

Jouw verhaal telt!

Heb jij nog een spreuk,

goed advies of een wijsheid die je

graag wil delen?

Neem een invulstrook en noteer dan

jouw verhaal en drop het in de box

aan de tentoonstelling. Vermeld zeker

je naam en of je in beeld wil komen of

niet. Zo bouwen we samen aan een

leuke inspiratiebox die gebruikt kan

worden op de woongroepen.

BELEVINGSGANG
wzc Toermalien (-1)

Ontdek deze ijne plek voor mensen

met dementie die alle zintuigen

prikkelt. Van voelen tot horen. Van

herinneringen van toen we jong

waren tot nu. Van bekijken tot

aanraken.

Weer of geen weer.

De belevingsgang is een plek om even

te vertoeven buiten het leven van de

woongroep. Dagelijks toegankelijk, en

ook in verbinding met de binnentuin.

Kom je eens op ontdekking?

Bewoners
nieuws

Prikkelen via de zintuigen brengt

iemand vanuit het hoofd naar het lijf.

Het contact met het lichaam wordt

gestimuleerd, dit brengt rust in het

stresssysteem.

Alle prikkels zijn laagdrempelig, er is

geen falen.

p. 3

De bewoners van wzc Toermalien stellen je voor:

TENTOONSTELLING 'LEVENSWIJSHEDEN'

Ouder worden kent hét grote voordeel dat je heel wat levenswijsheid en ervaring

rijker bent.

Die ervaring en wijsheden delen bewoners én medewerkers graag met jullie.

Loop mee in de wereld van onze bewoners in de belevingsgang (niveau -1) en geniet

van hun verhalen.



4

Maar ook de visie op zorg mee richting

geven en het bewaken van ‘Samen Thuis’

en het bepalen van beleidsdoelstellingen en

hun opvolging."

Levenslang groeien in zorg

Ria vervolgt: “Zorg reikt veel verder dan

alleen zorgtaken. Zo zetten we bijvoorbeeld

heel sterk in op inzicht en aanpak van

bewoners met dementie. We hebben

inmiddels enkele BOM-coaches in huis, die

door hun expertise daarin dagelijks het

verschil maken in onze woongroepen en

ook andere medewerkers mee bewust

maken. Maar wat je misschien nog niet

wist, is dat we ook een eigen ZOG-school

hebben en er prat op gaan dat alle

medewerkers voldoende opleidingen krijgen

en ondersteuning waar nodig.

Medewerkers krijgen overigens ook de kans

tot doorgroeien naar hogere of andere

functies. Daarover meer in dit krantje,

trouwens. Knap, toch?!”

Knappe directie in tijden van
nood

“Covid vroeg afgelopen anderhalf jaar veel

van ons. Bewoners die familie en bezoek

moesten missen, die ziek werden en tot

onze treurnis ook enkele bewoners die het

niet haalden. Maar de inspanningen die ik

onze medewerkers zag doen, wauw, daar

was ik van onder de indruk. Ook zij

zetten sterk in op de communicatie met

het thuisfront en namen een stukje de rol

over van bezoek. Zelf zag ik de directie

van ZOG bijna dagelijks. Zij stonden er,

dag na dag, iedere ochtend voor de

werkdag begon, tot zelfs in de weekenden

op de momenten dat de Covid-crisis op

z’n hoogst was. Om in team de steeds

veranderende regels vast te leggen en te

communiceren. En vaak moeilijke

beslissingen te nemen. Ik durf gerust

zeggen, dat ik ook trots ben op de manier

waarop zij er stonden en leiding gaven

aan ons ZOG-schip. Een dikke dankjewel

en proiciat aan directie én medewerkers!”

Fier op ‘Samen Thuis’

“Vijf jaar Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk,

daarin werden grote stappen gezet voor

wzc Toermalien en Mandana. Dat warme

zorg daarin centraal zou staan, was van bij

het begin de ultieme doestelling. Zorg op

maat en met veel aandacht voor iedere

bewoner. Die ‘Samen Thuis’ is nu

doordrongen tot in het kleinste hoekje van

onze woonzorgcentra. Elke dag zie ik

medewerkers, bewoners, familie en

vrijwilligers daar samen aan werken, zo

knap! Daar ben ik -terecht- ier op”,

glundert Ria.

Raad van Bestuur, de steunpilaar

ZOG is een Welzijnsvereniging, met twee

deelgenoten: OCMW Genk en VZW Menos.

Een Raad van Bestuur draagt zorg voor heel

wat punten. Samen met 8 andere leden

komt Ria maandelijks samen. Ria vertelt:

“Op onze agenda? Beslissingen rond

aankopen, investeringen en inanciën.

Aan het
woord

De zorg is blij met een
kanjer zoals jij.

ZOG wordt bestuurd door
een Raad van Bestuur. Maak
kennis met onze voorzitter.

p. 4

Ria Grondelaers

Voorzitter ZOG
Jasper Olaerts - Cindy Machiels - Kris Vaneerdewegh -Ria Grondelaers - Jo Gommers - Anniek Nagels - Geert Swartenbroekx - Solange Indenkleef

ontbrekend: Jan Creemers
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Medewerker aan
het woord
Natalia Kubova startte als
anderstalige kamerzorg
medewerker en groeide door
naar zorgkundige.

Natalia: “10 jaar geleden verhuisde ik van

Rusland naar België. Daar was ik

verpleegster in een psychiatrisch

ziekenhuis. Hier was mijn diploma echter

niet geldig. Ik startte daarom als

medewerker kamerzorg.”

Dankbaar voor studiekansen

“Ik ben ontzettend dankbaar voor de

kansen om verder te studeren die ik

kreeg van ZOG. Mijn beperkte taalkennis

was bij de start nooit een probleem. En ik

kon hogerop klimmen.

Zo groeide ik door naar zorgkundige”,

vertelt Natalia. Het liefst wilde Natalia nog

doorgroeien naar verpleegster. Ze begon

met volle moed aan de opleiding, maar

Corona gooide daar roet in het eten.

Afstandsleren werkt immers niet voor

iedereen. Maar zeg nooit ‘nooit’!

Natalia:

“Ik kreeg de kans om

hogerop te klimmen. Mijn

beperkte taalkennis bij de

start was nooit een

probleem.”

De zorg is wie ik ben!

“Ik zie mezelf gewoon niets anders doen!

De zorg is wie ik ben. Ik word gek van een

job als verkoopster. Ik kan niet stilstaan,

ben een bezige bij. Alles hier is ijn; de

medicatie klaarzetten, bewoners wassen, de

bewoners zijn vaak dankbaar, … Als ik iets

zou mogen veranderen? Ik zou liever nóg

wat meer tijd hebben voor onze bewoners.

Eén van onze bewoonsters is een beetje

depressief en was heel dankbaar toen ik

wat tijd maakte voor een babbel. “Ook al

heb je zoveel werk”, zei ze. Daar word ik

blij van.”

Een plek voor iedereen

“Kijk, daar is mijn zoon! Hij heeft

autismespectrumstoornis, en sociale

contacten en een job vinden is niet zo

evident. Maar hij doet hier vakantiewerk en

in september start hij als vrijwilliger in de

dienst Onderhoud,” Nikolay vult blij aan: “In

het begin vond ik het moeilijk, maar nu heb

ik al met veel mensen contact. En ik heb

zelfs zélf extra werk gezien in één van de

woongroepen, wat ik nu erbij neem.” Natalia

straalt: “Zie je, dat is wat ik bedoel met

kansen krijgen. Ook mijn zoon krijgt hier

een plek.”

p. 5
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Op rolletjes

We hebben de lente en zomer van
2021 al goed ingezet.

Geniet mee van onze leukste
momenten in wzc Mandana en wzc

Toermalien!

Heet weer, dat vraagt om BBQ!

In woongroep Safier sloegen medewerkers en

bewoners de handen in mekaar. Samen genoten ze

van een heerlijke BBQ. Wanneer is de volgende?

Getest en goedgekeurd! Binnenkort koopt ZOG een

aantal ietsen aan. Wij mochten al even testen en alle

bewoners genoten zienderogen. Binnenkort meer

nieuws!

Ook bij ZOG waren we in de ban van het WK. De

voetbalgekte liet zich voelen én zien in onze

woongroepen in wzc Toermalien en Mandana.

Multicultureel als we zijn, zijn we niet rouwig om

winnaar Italia! Camille supporterde alvast met toeters

en bellen voor de Belgen!

Gelitst

Zet de grill maar aan!

Allez allez, GOAL!

p. 6
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In wzc Toermalien wordt gretig gebruik gemaakt van

de petanquebaan. Kom gerust eens een boule

gooien!

Als een lopend vuurtje

Plots waren ze daar! Konijntjes in Mandana. Vanuit

het niets. Even was er paniek, maar ze veroverden

meteen ieders hart. Wij gaven hen een warme thuis,

de nodige zorg en véééééél knuffels.

Lena is een echte dierenvriend, haar lievelingsdier is

een kat, maar ze knuffelt onze konijntjes regelmatig.

Tu tires ou tu pointes?

Als een konijn uit een hoed

Mantelzorgers: onze helden

Dat wij blij zijn met onze mantelzorgers, mag

geweten! In wzc Mandana zetten ze dit extra in de

bloemen met een prachtige collage. Toppers!

p. 7

Brandweercommandant Stefan leerde onze medewerkers

om steeds bij de pinken te zijn. In theorie én praktijk. In

enkele simulaties leerden ze omgaan met een

branddeken, poederblusser en CO2 blusser. Deze

brandopleiding is er eentje in een reeks van vele, die

onze preventiecoördinator Herwig nauwgezet uitrolt voor

ZOG. Als een lopend vuurtje verspreiden wij deze kennis

onder alle collega’s!
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Gerard & MiaWilly & Maria

Eeuwige liefde, bestaat dat?

Deze koppels zijn alvast goed op weg. Maria & Willy en Mia & Gerard vierden maar liefst een diamanten huwelijk.

Een heerlijke dag, gevuld met liefde en vriendschap, lekker eten en taart om vingers en duimen mee af te likken.

‘Ware liefde is eeuwig, oneindig en altijd zoals het hoort te zijn’, Honore ́ de Balzac

Dit voorjaar konden onze bewoners terecht in de

POP-UP winkel 'Boutique Angèle'. Fijn en veilig

winkelen en bovendien gratis. Voor elke bewoner die

op zoek was naar iets moois, wat wils. Alle pre-loved

kledij en zelfs schoenen werd met de grootste zorg

geselecteerd door onze medewerkers, en is afkomstig

van familie, giften, .... Zo krijgen ze weer een nieuw

leven bij onze bewoners. Een waar succes en zeker

voor herhaling vatbaar!

Extra schattige hulp gespot

p. 8

Vrijwilliger Ferre steekt niet alleen 2 handen uit de

mouwen, maar doet daar 4 pootjes bovenop.

Huishond Toby doorstond de screening en maakt

onze bewoners blij.Jou ook?

Shoppen naar hartelust
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Sodexo
Diëtiste Elke

Bewoonster Fientje:

“Chapeau voor de keuken,

wil je dat zeker doorgeven?”

“Eens een stukje buikspek, of

koteletje, dat zou zó

smaken.”

Pastalover of grootmoeders kost?

Verhuis je naar één van onze wzc? Dan

komt diëtiste Elke na 2 weken op bezoek bij

jou. Je krijgt de kans om eerst eens te

proeven van ons aanbod. Daarna bekijken

we samen jouw voorkeuren.

Elke: “Sommige bewoners hebben een hekel

aan patatjes en kiezen liever voor rijst of

pasta. Dat kan. Net als de keuze voor vis,

vlees of vegetarisch op het bord.

In ons maaltijdbeheersysteem houden we

nauwgezet de voorkeuren bij van alle

bewoners.”

p. 9

Liever vis of puree? Sodexo

bereidt dagelijks maaltijden voor

onze bewoners, óp maat. Dat kan

dankzij hun unieke

maaltijdbeheer-systeem.

Wonen zoals thuis, dat is ook eten zoals je

dat graag wil. Bij ZOG horen we dan ook

graag jouw voorkeuren. Sodexo, onze

keukenpartner in huis, zorgt voor het

lekkers op je bord dat jij kiest. Diëtiste Elke

neemt ons mee op culinaire trip doorheen

onze woonzorgcentra.

“Onze menucyclus is seizoensgebonden.

Maar wij passen deze aan naar feedback

van de bewoners, jaarlijks én dagelijks. Af

en toe zorgen we voor een verrassing. Zoals

verse asperges dit voorjaar. Zo kan

iedereen proeven van kraakverse

seizoensproducten.”

“De stergerechten? Dat zijn zonder twijfel

ham met witlof, rode kool en

wortelstamppot! Al heeft ons mosselfestijn

in het najaar ook altijd wel succes,”

glimlacht Elke.

De bewoners, onze strengste
recensenten!

Elke is een bekend gezicht in de

woongroepen. Ze polst dagelijks naar de

voorkeuren en bemerkingen van bewoners.

Sommigen bellen ook rechtstreeks naar de

keuken. Zo ook Fientje: “Ik ben heel content

van de keuken. Er is veel afwisseling, en

de soep is écht lekker. Ook het stoofvlees,

met een heerlijke saus. Sst, niemand weet

dat ik 30 jaar kokkin was. Soms bel ik naar

de keuken om te zeggen dat het goed was,

ik weet van vroeger dat dat ijn is. Wat ik

graag eens zou willen eten? Een goei

stukske buikspek of malse kotelet!”

Soms komen bewoners ook een kijkje

nemen in de keuken. Eén van de Sodexo

medewerkers geeft de groep dan een

rondleiding.

Heb je interesse? Geef het dan zeker door

aan Elke!

Appelmoes, dé favoriet!

“Ons meest gevraagd bijgerecht, is

ongetwijfeld appelmoes. Die valt écht in de

smaak bij onze bewoners. Soms als

groentevervanger, soms als extraatje.”

p. 9
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Ik stopte met boksen uit liefde
voor mijn vrouw

Stefan: “ik begon op mijn 16e met boksen.

Ik ging dagelijks lopen, in het bos, op straat,

schaduwboksen … En koordspringen, dat

ook! Ik was een pluimgewicht van 48 kg en

mijn voetenwerk was supersnel.”

“Ik mocht met mijn broer en schoonzus

mee naar een dancing in Winterslag. Daar

kwam Stefan binnen. Wat een knappe man!

Het was liefde op het eerste gezicht”, straalt

Elisabeth.

“Elisabeth was altijd bezorgd wanneer ik

bokste. Ze kon niet tegen bloed. Ik beloofde

haar te stoppen zodra ik Limburgs

kampioen was. Dus daar ging ik voor.

L’amour, he!” glimlacht Stefan.

Bokser Stefan Porç en geliefde
vrouw Elisabeth Nurski

Bewoner Stefan en Elisabeth zijn al meer

dan 70 jaar getrouwd en wonen samen in

wzc Toermalien.

Wielerprof van 1946 tot 1953

Rik Evens: “Voor mijn plechtige communie

vroeg ik een koersiets. Door een nonkel

ging ik ietsen.” Dat bracht Rik van heel

veel Vlaamse koersen tot in de Alpen en de

ronde van Spanje. “We kregen 1 iets per

jaar en 1000 frank als we wonnen.” “Ik heb

Coppi nog gekend, ze lieten hem winnen in

Hasselt.”

New Yorkse parkietjes

Na zijn wielercarrière schopte Rik het ook

nog tot internationaal keurmeester van

siervogels. Tot in New York was er

interesse!

Een blik op het verleden
Wist je dat?

p. 10

"Ik zeg altijd:
l'amour."

Wielerprof en
keurmeester
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Ontspanning

p. 11

Maak kans op 1 van de 5 etentjes bij Sodexo Grand

Kaffee. Vul het kruiswoordraadsel voor 30/9/21 in en

mail je oplossing, met vermelding van je gegevens, naar:

communicatie@zoggenk.be.

Uit alle correcte inzendingen wordt door loting* de

winnaar gekozen. Succes!

*Wedstrijdreglement op aanvraag beschikbaar.
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Dagzorg
't Kosenhuisje

Een gezellige plek om overdag te
vertoeven, voor ouderen met een
hoge zorgbehoefte of dementie,
dat is ’t Kosenhuisje.
15 dagbewoners krijgen er
ondersteuning van een warm
team.

Van maandag tot vrijdag kan je als gast

overdag terecht in het dagzorgcentrum. Je

vertoeft er in de gezellige living, open

keuken of rustig terras in een groene

omgeving.

Leon:

“Ik breng mijn vrouw met

een gerust hart naar

’t Kosenhuisje”

Zorgverlening op maat

Een professioneel team van zorg- en

verpleegkundigen en ergotherapeuten biedt

hulp, ondersteuning en verzorging. Alles

gebeurt in samenspraak met de

mantelzorger die zo maximaal betrokken

blijft.

p. 12

Fijne ontmoetingen en leuke
activiteiten

Dagbewoners genieten van een zinvolle,

begeleide dagbesteding maar worden

daarbij gestimuleerd in hun zelfontplooiing

en zelfstandigheid. Van bakken, tot

wandelen, knutselen of muziekactiviteiten,

voor ieder wat wils.

Maar ook een rustig momentje in de

gezellige living of genieten van het zonnetje

op het terras, kan eens deugd doen. Af en

toe is er zelfs een concertje mee te pikken,

door bijvoorbeeld muziektherapeut

Maarten.

’t Kosenhuisje is ook een ijne plek om

anderen te ontmoeten en nieuwe sociale

contacten te leggen.

Momentje rust voor
mantelzorgers

Als mantelzorger sta je er vaak dag en

nacht. ’t Kosenhuisje wil die dagelijkse zorg

wat verlichten en maakt het voor jou

mogelijk eens een dagje te recupereren.

Dankzij de samenspraak met ons team kan

je de zorg met een gerust hart uit handen

geven in een warme omgeving.

Net als thuis

Net als in wzc Toermalien en Mandana
staat ook in ‘t Kosenhuisje ‘Samen Thuis’
centraal. Als dagbewoner vertoef je in een
gezellige en huiselijke omgeving, omringd
met warme zorg en aandacht voor je
persoonlijke wensen. Dat brengt rust voor
iedereen, dagbewoner én mantelzorger.
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Na 5 min uitgebroken!

“Toen kwamen de geitjes. Op 5 minuten tijd

waren ze al uitgebroken! We hebben dan

extra draad gezet. Nu kunnen ze niet

zomaar buiten.” Vertelt Marcel lachend. “Ze

moesten een tijdje wennen aan ons en

waren wat verlegen. Maar nu kennen ze

ons goed."

Wandelen met Wendy, Linda en
Petra

“De namen?” Marcel lacht breed. “Ja, zoals

de drie hoofden hier in Mandana, he!

Linda, de witte, dat is de baas. Een

deugniet, ze wil al het eten voor haar

alleen. Iedere avond ga ik met ze wandelen.

Dan mogen ze in de binnentuin. Want ja,

het gras is daar lekkerder. T’is nochtans

hetzelfde!”

Klein paradijsje

“Ik verzorg de geitjes elke dag. Geef ze

voer en verse wortelen, proper water. Voor

het uitkuisen van de stal is er wel hulp.

Ook de vogeltjes verzorg ik, ik pluk soms

groen in het wild om aan hen te geven,”

vertelt Marcel. “En de moestuin! Die doe

ik ook. Kijk eens wat een tomaten!”

Kleine droom

“Waar ik nog van droom? Een hondje!”

Marcels gezicht licht helemaal op: “ik had

vroeger een hondje, maar bij mijn verhuis,

is het naar een vriend verhuisd. Maar in

het asiel zitten zoveel lieve beestjes, die

zouden hier zo blij zijn. En ik ook.”

Van water smelten ze

Marcel: “Als het regent, zie je ze niet.

Geitjes denken dat ze smelten van water.

Dan blijven ze in hun stal. Kom dus maar

kijken als de zon schijnt!”

Geitjes met stal en al

Marcel: “Medewerker Dirk -dienst

onderhoud- kwam met het idee. Hij kende

iemand die zijn geitjes wegdeed. En of dat

niks voor Mandana was. Wat een goed

idee! En de stal kregen we erbij. Die gingen

de mannen van onderhoud afbreken en

samen hebben we die opgezet. Ook de

omheining. Die recupereerden we van

Schaapsdries [oude locatie wzc Mandana].

We hebben met een paar bewoners

geholpen daarbij.”

Aan het
woord

De dieren die het meest op de mens

lijken, zijn het minst gelukkig

Erasmus

Een vleugje
poëzie

In wzc Mandana is er leven in

de brouwerij. Sinds kort wonen

er zelfs geitjes. En daar wordt

goed voor gezorgd.

p. 13

Bewoner
Marcel
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September Oktober

14 Einde tentoonstelling levenswijsheden

14 PETANQUE 14u binnentuin Toermalien

15

16

17

18

19 Dag tegen Kanker

19 KIENEN 14u Grand Kaffee

20 Wereld osteoporosedag

21 Mariaviering 14u Hugo en Jempi GK

21 PETANQUE 14u binnentuin Toermalien

22 einde Tentoonstelling Jef Bollen Toermalien

23

24 Dag van de Stilte

25 Samen zingen 14u Hugo en Jempi 't Trefpunt

26 KIENEN 14u Grand Kaffee

27 Wereldergotherapiedag

28 PETANQUE 14u binnentuin Toermalien

29 Tirolernamiddag 14u 't Trefpunt

30

31 Halloween

16 Week van de mobiliteit

16 PETANQUE 14u binnentuin Toermalien

17

18 Dag van de landbouw

19

20

21 Dag van de vrede

21 Internationale alzheimerdag

21 KIENEN 14u Grand Kaffee

22

23 PETANQUE 14u binnentuin Toermalien

24 Toermalien verjaart 14u Erwin Life Music GK

25

26 Konijnendag

27 Dag van de Franse gemeenschap
27 Samen zingen 14u Hugo en Jempi 't Trefpunt

28 KIENEN 14u Grand Kaffee

29 Werelddag van het hart

30 Broer-zusdag

30 PETANQUE 14u binnentuin Toermalien

Agenda

p. 14

Oktober

01 Start tentoonstelling levenswijsheden

01 Internationale dag van de ouderen

02

03

04 Werelddierendag

05 Wereldglimlachdag

05 KIENEN 14u Grand Kaffee

06

07 PETANQUE 14u binnentuin Toermalien

08 Werelddag van de palliatieve zorg

08 Herfstwandeling

08 Tentoonstelling Jef Bollen Toermalien

09

10 Werelddag van de geestelijke gezondheid

10 Eucharistieviering 10u30 Grand Kaffee

11

12 Wereld Reuma dag

12 KIENEN 14u Grand Kaffee

13
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30/06/2021

12/07/2021

05/08/2021

09/08/2021

22/08/2021

02/06/2021

08/06/2021

23/06/2021

07/07/2021

14/07/2021

15/07/2021

19/07/2021

19/07/2021

25/07/2021

30/07/2021

06/08/2021

19/08/2021

24/08/2021

01/09/2021

Cuppers Emilia

Condina Rocco

Quetin Maria

Hensen Gerardine

Achten Marie José

Di Fiore Ada

Vansteelandt Paula

Custers Jeanne

Carpentier Rosa

Akkermans Martha

Schildermans Maria

De Keyzer Yvonne

Leoni Germana

Devos Jozef

‘t En is van u hiernederwaard,

geschilderd of geschreven,

mij, moederken, geen beeltenis,

geen beeld van u gebleven.

Geen teekening, geen lichtdrukmaal,

geen beitelwerk van steene,

‘t en zij dat beeld in mij,

dat gij gelaten hebt, alleene.

o Moge ik, u onweerdig,

nooit die beeltenis bederven,

maar eerzaam laat ze leven in mij,

eerzaam in mij sterven.

Guido Gezelle

(4/5/1891)

In gedachten

Moederken

Medaer Michéle Marie

Budna Justina

Schraepen Josephus

Simenon Ludo Gerardus

Krzanowski Genik

wzc Toermalien wzc Mandana

p. 15
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