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Voorwoord 

Beste bewoner, familie, bezoeker, 
 
We leven in een boeiende periode.  Nooit gingen veranderingen zo snel.  Nooit hadden we als 
mens de wereld rondom ons minder onder controle.  Nooit waren de uitdagingen voor de toe-
komst groter.  Willen we als organisatie succesvol overleven, dan leren we best om zo snel en zo 
goed mogelijk om te gaan met deze turbulente wereld.  Ons denken zal zich moeten aanpassen. 
Nadenken over nieuwe mogelijkheden is onvermijdelijk, we moeten af en toe andere zienswij-
zen durven hanteren.  We moeten successen observeren, proberen te ontdekken welke fouten 
er gemaakt worden, kennis delen, ervaringen uitwisselen. En zo zullen we proberen ongeschon-
den uit deze uitdagende tijd te komen.  We gaan flexibel nadenken hoe we ons woonzorgcen-
trum kunnen maken tot de plaats waar bewoners en medewerkers zich goed voelen.  We willen 
sterker worden in weerbaarheid en wendbaarheid, twee noodzakelijke vaardigheden die van-
daag belangrijk zijn geworden.  Weerbaarheid gaat over onszelf versterken om veranderingen 
meester te zijn.  Wendbaarheid gaat over de mate waarin we flexibel kunnen omgaan met ver-
anderingen in onze omgeving.   Er is nog nooit zoveel geschreven over de residentiële ouderen-
zorg dan de laatste maanden.  We lezen dit met heel veel interesse.  En we appreciëren ook de 
opmerkingen en suggesties die bewoners en bezoekers ons geven.  We willen graag samen met 
jullie ervoor zorgen dat alle betrokkenen zich gehoord en gerespecteerd voelen en dat iedereen 
bekomt wat men hoopt te bereiken in woonzorgcentrum Christine. 
 
De te bereiken doelen in een woonzorgcentrum worden uitgeschreven in het Woonzorgdecreet 
dat behoort tot de bevoegdheid van de Vlaamse Overheid.  De richtlijnen in het woonzorgde-
creet worden regelmatig herschreven op basis van nieuwe inzichten, marktomstandigheden en 
verwachtingen van een ruime groep betrokkenen.  Zo werd er in 2012 in een aangepaste nota 
beslist om niet meer te spreken over Rust en Verzorgingstehuis, afgekort RVT.  Men wilde meer 
de nadruk leggen op de ‘thuis’ component voor senioren die komen wonen in een omgeving 
waar gemakkelijk beroep kan gedaan worden op zorgmedewerkers.  De naam RVT werd afge-
voerd, en het Bestuursorgaan van Christine heeft in 2012 onze officiële benaming in het Staats-
blad laten veranderen in WZC of Woonzorgcentrum Christine.  Het valt ons op dat 10 jaar later 
nog altijd heel veel mensen blijven spreken over RVT Christine.  En dat is ook begrijpelijk omdat 
je RVT nog terug vindt op ons welkombord aan de inkom van ons domein, op de autobus en in 
ons mailadres.  Wat dat laatste betreft zijn onze mailadressen sinds deze week gewijzigd in …. 
@wzcchristine.be i.p.v. ….. @rvtchristine.be.  Je kan dat dus best aanpassen, maar voorlopig ko-
men uw mails aan ons vorige adres nog wel door.  In de komende weken gaan we verder alle 
sporen naar RVT wissen. 
 
De overgang naar de herfst heeft zich dit jaar veel later ingezet dan anders. Toch ook wel een 
seizoen waar veel mensen van kunnen genieten, zeker met een ruim zicht op te natuur. We 
gaan dat dan ook doen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Harald Van Drom 
 



Jarigen van de maand 

Bewoners WZC Christine 

Bewoners Residentie Lukas 

1 november: Pannemans Germaine         K.212 24 november: Vissers Annie                      K.211 

1 november: Allemand Helene                  K.216 27 november: Ceusters Clementine         K.117 

13 november: Bossaerts Mia                     K.315 29 november: Kloeck Magdalena             K.201 

Personeel 
1 november: Van Royen Vanessa 18 november: Goncalves  Da Cruz Rafaella 

2 november: Taeymans Hailie 19 november: Van Wyk Britt 

7 november: Vriesacker Inge 23 november: Franquet Ingeborg 

18 november: Botic Miralema 24 november: Zeroual Ibtissam 

Aan alle jarigen  

een gelukkige verjaardag 

toegewenst! 

18 november: Cop Jozefina 30 november: Vande Pas Anna 

26 november: Beirens Arthur  



Welkom 

Wij wensen u een fijn verblijf in WZC Christine! 

We verwelkomen meneer Alphonse De Kerf op leefgroep 3. We mogen 
meneer aanspreken als Fons. Fons is geboren in Diegem, nabij  
Zaventem. Maar bracht het grootste deel van zijn jeugd door in Erps-
Kwerps. Meneer is afgestudeerd als industrieel ingenieur in de  
houtbewerking. Hij heeft dan ook heel zijn carrière gewerkt in deze  
sector. Tijdens zijn pensioen ging hij vooral graag op stap met vrienden 
of ging hij wandelen. Ook ging hij regelmatig op reis. Fons heeft 3  
dochters en een zoon. Hij kijkt telkens uit naar het maandelijks krantje 
over zijn familie, de famileo.  

Op leefgroep 4 verwelkomen we mevrouw Liliane Coppieters. We  
kennen mevrouw al van het kortverblijf, waar ze voor een korte  
periode bij ons verbleef voor ze hier een vaste kamer kreeg. Liliane 
woonde samen met haar echtgenoot in Ekeren, sinds geruime tijd. Ze is 
afkomstig uit Lokeren en kwam uit een groot gezin. Zelf heeft mevrouw 
vier zonen. Liliane had weinig vrije tijd  
aangezien ze altijd druk bezig was met haar groentewinkel aan de kerk 
van Ekeren, De Druiventros.  

10 jaar in dienst  

Proficiat Bianca Rosseels met je 10 jaar 
dienst en bedankt voor al je harde werk in 

de voorbije jaren. Mogen er nog vele  
bijkomen!  



 Aankondiging 

Programma week van de derde leeftijd  

21– 25 november  
 

Maandagvoormiddag: Hapjes maken voor het  
openingsfeest 

Middagnamiddag: Openingsfeest met hapjes en  
muziek 

 
Dinsdagvoormiddag: Gym 

Dinsdagnamiddag: Feestbingo 
 

Woensdagvoormiddag: Koffieklets in de rotonde 
Woensdagnamiddag: Christine zingt met optreden van 

Frank Mortiers 
 

Donderdagvoormiddag: Reminiscentie (Koffie en 
plaatjes van toen) 

Donderdagnamiddag: Cupcakes maken 
 

Vrijdagvoormiddag: Krant en koffie op leefgroep 3 
Vrijdagnamiddag: High Tea 

Ontbijtbuffetten  

 
Leefgroep 1: Dinsdag 15 november 

 
Leefgroep 2: Vrijdag 18 november  

 
Leefgroep 3: Woensdag 16 november 

 
Leefgroep 4: Donderdag 17 november 



Aankondiging Sint 

Post van de leefgroepen 

Sinterklaas komt op bezoek  
 

Op woensdag 30 november ontvangen we  
Sinterklaas in onze grote zaal! De Sint zal om 14u 
arriveren. De bewoners en familie zullen voorzien 

worden van koffie/thee. Voor de kinderen  
voorzien we randanimatie en de Sint zal ook  
cadeaus meenemen voor de ingeschreven  

kinderen. We maken er een gezellig feest van 
voor jong en oud!  

(Inschrijven kan nog tot 10 november)  
 

Tot dan! 

De bewoners van leefgroep 1 kregen een 
wondermooi aquarium cadeau! De  

bewoners genieten alvast van het prachtige 
uitzicht en de rust die de visjes meegeven.  
Met dank aan Caroline en Jolien voor dit 

mooie initiatief en de goede zorgen!! 



De bewoners op leefgroep 2 werden 
verwend met Croque Monsieur als 

avondmaal. Mooi verzorgd door  
Katleen. 

Op leefgroep 4  
kregen de bewoners 
een omelet met spek 

tijdens het ontbijt! 

 Heerlijk smullen in WZC Christine 

Er werden lekkere  
pannenkoeken voorzien 
voor onze bewoners op  

leefgroep 1! 

Op 14 oktober was Jeanne Willaert 
jarig! Dit werd gevierd met  

overheerlijke pannenkoeken op  
leefgroep 4. 



Sfeerbeeld van onze activiteiten  

Op dinsdag 4 oktober kwam Hilde 
haar herfstcollectie voorstellen via 

een modeshow! Nadien mochten de 
bewoners kleren naar keuze kopen.  

De sfeer zat goed tijdens het feest 
van de jarigen!  

Ter voorbereiding van onze herfstwandeling 
maakten onze bewoners mooie lampionnen!  



Sfeerbeelden van onze activiteiten 

Onze herfstwandeling was 
een enorm succes! Er waren 
tal van inschrijvingen en de 

sfeer was zeer gezellig! 



Post van de leefgroepen 

Werkgroep Dementie 

Ria werd getrakteerd op een lekker 
wijntje! Bij ons mag je wijn wie je 

bent!  



Residentie Lukas 

Varia 

Maandag 

Gym 
Elke  

maandag om 14u! 
 

Hersengym 

Donderdag 

Donderdag  
om 14u 

In de cafetaria van 
 Residentie Lukas 

Iedereen welkom! 
 

    Ergo 03/641.42.97 

 
 

Bib aan huis 

De vrijwilliger van de 
bib komt langs op  

aanvraag, gelieve tijdig 
door te geven wanneer 

je graag een nieuw  
pakketje wilt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op dinsdag 29 november organiseren we een 
uitstap naar de kerstmarkt van Oh Green! We 

vertrekken om 14u. Eerst snuiven we de 
kerstsfeer op bij de kerstmarkt en nadien 

drinken we gezamenlijk nog iets in de  
cafetaria van Oh Green.  

U kan zich inschrijven voor deze uitstap via 
Werner. (Let op, de plaatsen zijn beperkt!) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Een prachtig viergeslacht! 

 
Tuur 88 jaar 
Wim 63 jaar 

Maarten 34 jaar 
Ward 5 weken 



Kapperswedstrijd  

Succes & Tot volgende maand! 

 
Naam+kamernummer:……………………………………………………………………………………….. 

De winnaar van vorige maand is Maria Verlee, wonende op kamer 123 .  
Zij wint een kappersbeurt (wassen, brushing/watergolf, versteviger en haarlak)  

bij Nancy ter waarde van 21euro! Proficiat! 


