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VOORWOORD
 
Beste bewoner,    
 
We leven nog altijd in een rare periode. We proberen het virus
buiten te houden. Maar we verlangen ook naar meer sociale
contacten. Het is moeilijk om een goed evenwicht te vinden. We
denken daar immers allemaal heel anders over.  
 
Maar laten we niet teveel stilstaan bij wat niet kan en genieten van
alle kleine en grote dingen die wel nog kunnen. We hebben nog
nooit zoveel bewoners zien wandelen of genieten van de zon op de
terrassen en in de binnentuin. Er komen veel mensen turnen en
kegelen. En jullie zoeken elkaar vaak op voor een babbeltje in de
living of cafetaria. We zien jullie genieten van de bezoekjes van
familie.  
 
De medewerkers maken zich klaar voor het najaar. Met
herstversiering maken we het binnen gezellig. Het team wonen en
leven zorgt voor aangepaste activiteiten. Zij horen ook graag wat je
zelf belangrijk vindt. Waarmee kunnen we jou een plezier doen?
Aarzel niet om dit aan hen te vertellen.  
 
En toch moeten we ook jullie geduld vragen. De maatregelen om het
virus buiten te houden zijn niet aangenaam en veranderen ook vaak.
We proberen wel steeds om binnen deze maatregelen het bezoek
met jullie familie zo aangenaam mogelijk te laten verlopen.  
 
Achter de schermen nemen we een aantal projecten terug op. Met
deze projecten willen we onze kwaliteit verbeteren. Ook een aantal
bijscholingen voor de medewerkers zijn terug ingepland. We
worden uitgedaagd om projecten en bijscholingen anders te
organiseren omdat we niet met grote groepen mogen samenkomen.
Alles is nu een beetje anders en toch weer hetzelfde. Met goede wil
en creativiteit komen we er wel!  
 
Kristin
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WELKOM
  

Den Binnennest
 

Bruneau Andréa
Van Raemdonck Juliette
Alardot Raymond               
 

 

Den Hoogen Polder
 

Weekers Jozef
Buys Yvonne               

 
 

Den Ouden Dijk
 

Delia Andrea
De Jonghe Paula
Van Vosselen Maria
Relaes Lea
De TenderAndré
De Vuyst Edmond
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AFSCHEID
 
 
 
 

Den Binnennest
 
Janssens  Leonore
Panis  Vera
Bosman Louis              
 
 
 

Den Hoogen Polder
 
Hoskens  Lea
Engels Leonza               
 
 
 

Den Ouden Dijk
 
Noirot  Jan
Vercauteren  Martha
De Puysseleyr Lisette
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Afscheid.
 
Je neemt
maar één 
keer afscheid
in het leven...
van het leven.
 
Dat in het
samenzijn
met  mijn 
geliefden
in verbinding
mogen
beleven...
 
daar zou ik
mijn leven
liefdevol in
en aan over geven.
 
© gedicht Marie-José Knuvelder
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Oktober  

 D'hoey  Mariette 01/10/1927 93
 Bal Brigitta 03/10/1935 85
 Van Raemdonck Juliette 04/10/1935 85
 Straetmans Gilbert 17/10/1933 87
 Lauwers Gaston 24/10/1925 95
 Van Limbergen Alfons 26/10/1929 91
 Van den Eeckhout Irene 27/10/1933 87
  

November  

 Mangelschots Jules 04/11/1950 70
 Bal Marie-Louise 09/11/1932 88
 De Bock Juliette 10/11/1928 92
  

December  

 Bruneau Andréa 01/12/1949 71
 Rotthier  Lisette 10/12/1945 75
 Vinckx Jacques 15/12/1941 79
 Van Goethem Gertrudis 17/12/1937 83
 Schuddings Florina 23/12/1928 92

7



Oktober  

 Verschaeren Hilda 17/10/1930 90
 Boeye Maria 19/10/1926 94
  

November  

 Engels Lisette 03/11/1934 86
 Anné Josephina 14/11/1923 97
 Heyndrickx Paula 26/11/1937 83
  

December  

 Van Mieghem Godelieve 24/12/1955 65
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Oktober    

 Lauwers François 12/10/1936 84
 De Vuyst Edmond 13/10/1935 85
 Smet  Josée 17/10/1928 92
 Bolssens Martha 27/10/1933 87
    

November    

 Van Raemdonck  Gilberte 12/11/1928 92
 Waem  Zoë 28/11/1924 96
 Palet Jacqueline 30/11/1940 80
    

December    

 Van Remoortere  Lea 01/12/1933 87
 Vercammen Maria 22/12/1921 99
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VERJAARDAGEN OP AFSTAND
 
De tijd staat natuurlijk niet stil. Door corona konden
er geen verjaardagen  uitgebreid gevierd worden met
de familie. Hier waren wel leuke oplossingen voor
zoals met z’n allen komen zwaaien aan de poort en
daar een babbeltje doen.
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TURNEN
Elke dinsdag en
donderdag-
voormiddag wordt
er op de
verschillende
afdelingen geturnd
want rust roest!

WANDELEN
Ook gingen we zoveel mogelijk met jullie
wandelen. De buitenlucht toverde een lach op
jullie gezicht.  

PUZZELEN
Daarnaast hebben we sterk ingezet op kleine activiteiten die jullie zelfstandig konden doen. Zo hebben sommige
onder jullie het puzzelen (her)ontdekt.
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KEGELEN 
 
 
We kunnen jammer genoeg niet meer naar de
Beverse kegelbaan maar we schaven onze
techniek binnenshuis bij in afwachting van de
echte kegelbaan. 
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Zo hebben jullie
ook genoten
van een
fietstochtje 
rond Melsele 
met de zon in
onze snoet en
de wind in onze
haren.  

FIETSEN 
Naast onze wandelingen hadden
we in augustus ook de duo-
                      fiets in huis.
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Dit was voor
iedereen een
spannend moment,
want tuinconcerten
hadden we nog
nooit gedaan, maar
het was een schot in
de roos. Op deze
vrolijke deuntjes
hebben we onze
zangstemmen nog
eens kunnen
insmeren. 

OPTREDEN TOM SCHOTTEN Op 4 augustus
volgde een tweede tuinoptreden. Een gezellige
Nederlander die uit het leven gegrepen, verhalen
kwam vertellen. Dit alles overgoten met een
sausje van muziek en humor. 

Ook dit zorgde voor een welgekomen afwisseling
op een mooie zomermiddag.

Dit bracht ambiance op alle terrassen.

PIANIST FREDDY 
en 
TOM SCHOTTEN
vanuit de binnentuin
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Op 25 augustus
kwam Albert 
Dumoulin onze
middag 
opvrolijken met
een aantal leuke
meezingers. Het
was frisjes buiten
maar met de
fleece dekentjes
hadden we het
lekker warm.

OPTREDEN
ALBERT DUMOULIN
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't klein gelukje 
 

Het corona virus heeft bij iedereen de zomerse plannen stevig in de war

gestuurd.  In Briels was dit niet anders. Al de activiteiten die we gepland

hadden, moesten aangepast of geannuleerd worden. Dit is en was een

nare tijd voor ons allen.  

 

Desondanks dit alles willen wij leren uit deze tijd!  

We hebben jullie nog beter leren kennen. Hierdoor hebben we nog

meer gemerkt dat het geluk in kleine dingen zit.  Voor Corona hoorden

we vaak van jullie dat jullie de grotere activiteiten te druk vonden en we

merkten dat er vaak weinig mensen kwamen opdagen.  

 

Daarom willen wij met het team wonen en leven meer gaan inzetten op

deze kleine gelukjes: een bewoner heeft altijd in de tuin gewerkt en heeft

nu enkele tomatenplantjes op het terras, een bewoner houdt van opera en

huurt nu DVD’s over opera’s, een bewoner die altijd graag heeft gefietst

gaat nu met de duofiets op stap, … Het team wonen en leven zorgt er dan

voor dat dit gerealiseerd kan worden.  

 

Hierdoor zullen jullie minder groepsactiviteiten zien op de afdeling. Dit

komt doordat wij met kleine gelukjes bezig zijn van onze bewoners.  

 

Om de kleine gelukjes te weten te komen van de bewoner hebben we

naast onze gewone gesprekken ook het woonzorgleefplan. Dit wordt

afgenomen met jullie en eventueel samen met de familie.  Op deze

manier komen we te weten wat jullie belangrijk vinden in het leven en

waar je echt gelukkig van wordt.  

 

Dit wil echter niet zeggen dat er geen groepsactiviteiten meer zullen

zijn. De activiteiten die jullie wel graag doen, blijven behouden. We

blijven inzetten op het in beweging houden van onze bewoners. Zo zullen

de turnsessies op dinsdag- en vrijdagmorgen behouden blijven.

Daarnaast willen we zeker nog elke week kegelen met onze bewoners

van DHP. Op vraag jullie zullen ook andere groepsactiviteiten

georganiseerd worden. Of we proberen zelf nog eens iets nieuws uit.  

 

Onze kalender wordt dus grondig onder de loep genomen zodat we alle

bewoners een klein gelukje kunnen geven en zetten we in op wat

de jullie belangrijk vinden.  
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JOOS VIJD   
Joos Vijd, opdrachtgever van het Lam Gods, wordt een jaar lang in
de kijker gezet:
“Hij heeft meer dan honderd afstammelingen in Beveren”  
 
Iedereen kent het Lam Gods en de gebroeders Van Eyck, maar de
opdrachtgever van het wereldberoemde werk is minder
bekend: Joos Vijd.
Nog minder bekend is dat hij een rasechte Beverenaar was, geboren
in het kasteel Singelberg. Zijn moeder was de rijke Amelberga van
der Elst, een dochter uit een notabele familie uit Melsele met
evenveel aanzien als grondbezit.
 
Naar aanleiding van de restauratie van het Lam Gods zet Beveren
een jaar lang de figuur van Joos Vijd in de kijker. 
Een eerste initiatief is een kruidentuin in Hof ter Saksen, waar alle
planten werden verzameld die op het Lam Gods staan afgebeeld.
 
Het Vijd-jaar zou normaal een grootse kick-off hebben gekregen,
maar door de coronacrisis is deze in het water gevallen.
 
De tentoonstellingen, lezingen en andere evenementen werden
verschoven naar de zomer.
Op de Vijdland fietsroute kom je langs de kerk van Melsele en dus
ook langs Briels.
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Het Melseels dialect:
grappig en sappig
vermenigvuldigen en diëlen 
 
 
 
(Een stukje uit Bombardon)
 
Tis iet da bij de kindertijd hoërt en dammammel in tschool geliërd
ein: de toffels va vermenigvuldiging. Die moestewe op oons
dumken vanbuite kennen. Veur sommige kinderen woatta wel wa
voeten in deirde om da allemaul tomtaun: 6 maul 7 was da nau 42
of 52? En 7 maul 8 was da nau tselfsten as 8 maul 7, dus
dreinseistig of toch nie?
 
Om da in toefenen wieren der ammets spellekes gedaun: allemaul
rechtstaun en ieder overtoer een koartsjen lezen, hoelanger hoe
moeilekker. Die mis was, moest neerzitten. En ochaarmen,
twoaren miëstal dezelfde dien deraf vielen. Mar zoë eimetwel
geliërd.
 
Die toffels eime vandaug noëdig veur tuitgeven van den
Bombardon. Hoe dikkels keume nen Bombardon lauten drukken
amme 4 euro par joar rekeren? En ammenau nieker iëntsjen in
kleur mauken, wa kosta den? Aja, den ist beter e klaan bitsjen op
te slaugen.
 
Derrom kostij nau 5euro. Mar vermenigvuldigen is veur den
Bombardon nog veel miër as waarken mee de toffels…
 
En nau gauwen een bitsje stoefen, al zie we da bij een ander nie
giëren en pazewed’r toons van.
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Want, tsprikwoord zeet: gifte stoefer broëd, de klauger ee giën
noëd! Mar vandaug ist fiëst en den meugewoons agen wel ies ne
frang geven.   
Den Bombardon ee zijn agen al neig vermenigvuldigd. Zoeveel
joare leen, begostewe mee 100 abonnees. Da woaren
hoofdzaukelek meinsen uit oonze vriendekring. Vandaug duweda
maul 10. Da’s rap uitgerekerd: een nulleken derachter. 1000
meinsen krijgen den Bombardon in de brievenbus. Ze noemen
ulder agen giën abonnee. De meinsezeigen: ik zij lid van den
Bombardon! Da wil wa zeigen want al die leden lauten de
durpsgazet lezen deur ulder kinderen, klaankinderen en ammets
oek de geburen.
 
En azoë vermenigvuldigt den Bombardon ontelboare kiëren. Mar
swinst diëlt den bombardon oek. Nuus diëlen da nie in de groëte
gazettestaut of op den teevee verteld woart, mar veural de goeie
dingen dien intressante meinsen te vertellen ein. En de lezers, de
leden, die spreken d’rover. ‘Amai, ik wiest nie dat die of die dattee
of dawiest of dakost…’ Of: ‘zeg, die ein ne muziekprijs gewonnen,
da moeten goei muzikante zijn. D’r moetewies nar gau lusteren.’ 
Dus: Bombardon vermenigvuldigt en diëlt in 1 bewaarking. Welke
rekensom kan da? Das vast hoëgere wiskunde. Da noemeze
vandaug ‘verbinnen’. Bombardon verbindt. En bombardon deetta
allank veurdatte gemiënte Beveren dattee. En das toch
tschoensten dagge een durp kunt weinsen: meinsen die
verbinding zoeken. En den een bitsjen blijven plakken, want den
Bombardon is oek e plakijzerken, e magneetsjen. Ge leesta sebiet,
vazoegau atta in huis is… Doarom weinsewe aun alle
durpsgazetten, dasse, zjuust gelek den Bombardon, nog lank
meugen meegaun en veel ‘leden’ meugen blijven auntrekken en
inspireren.
 
WOORDENBOEK 
Dammammel: dat we allemaal
Da woa wa voeten in deirde: dat was een moeilijke zaak
Ammets: soms Ieder overtoer: elk om de beurt
Een bitsjen opslaugen: de prijs wat verhogen
Dikkels: dikwijls
Ulder agen: zichzelf
Plakijzer: magneet
Oons agen ne frang geven: stoefen
Sebiet: onmiddellijk
Nog lank meuge meegaun: nog lang mogen bestaan.

19



BRIELS IN DEN BOMBARDON
 
INMEMORIAM
 
Jan Noirot 
 
°26.11.1946 +08.06.2020
 
Jan Noirot woonde in de Alfons Van Puymbroecklaan en verbleef
de laatste jaren in WZC Briels.
Hij werkte bij Bond Zonder Naam in Antwerpen en was een goede
bekende in Melsele. Hij verkocht kaarsen en kalenders van BZN.
 
Met zijn verkoopstand was hij trouw aanwezig op bijeenkomsten
van 11.11.11. en Broederlijk Delen. Legendarisch was ooit zijn
verkoop op een verkiezingsdag aan de kieslokalen, toen nog in de
gemeentelijke lagere school van Melsele. De hoeveelheid kaarsen
die toen verkocht werd was niet bij te halen.
 
Jan was meerdere jaren trouw op post als hulp bij de erediensten
in de kerk, ten tijde van pastoor Sabot.
Jan was heel optimistisch en steeds goed gezind.
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HET GRIEPVACCIN
 
WANNEER?
De jaarlijkse griepvaccinatie wordt best toegediend tussen midden
oktober en midden november. Het vaccin beschermt pas goed na
twee weken en is maar goed voor één winterperiode. Elk jaar
circuleren er immers andere types griepvirussen en de
samenstelling van het vaccin moet telkens worden aangepast. 
WAT? 
Griep wordt veroorzaakt door het influenzavirus. Er zijn
verschillende grieptypes en elk jaar circuleert er meer dan één type.
Omdat de circulerende virustypes jaarlijks veranderen, kan je elk jaar
opnieuw griep krijgen. De Wereldgezondheidsorganisatie bepaalt
elk jaar hoe de vaccins best samengesteld worden op basis van een
inschatting welke types meest waarschijnlijk zullen circuleren. Het
virus zit in de keel, neus en luchtwegen van iemand die ziek of
besmet is. Door hoesten, niezen en praten komen kleine druppeltjes
met het virus in de lucht. Mensen kunnen deze druppeltjes
inademen en besmet worden. Ook via de handen en voorwerpen
kan het virus worden overgedragen. Griep is besmettelijk vanaf 1
dag voor tot 5 of 6 dagen na het begin van de symptomen.  
WAAROM?
Griep is een bemettelijke ziekte van de luchtwegen. Meestal genees
je vanzelf na enkele dagen, maar bij sommigen kan griep ernstige
gevolgen hebben. 65-plussers, zwangere vrouwen en mensen met
gezondheidsproblemen zoals diabetes of een ziekte van longen,
hart, lever of nieren, laten zich daarom het best ieder jaar
vaccineren.  
WIE?
Voor mensen die in een gesubsidieerde zorginstelling in Vlaanderen
verblijven, is het vaccin gratis. Het gaat om woonzorgcentra,
psychiatrische instellingen voor lang verblijf of instellingen voor
personen met een beperking.    Omwille   van   de   COVID-19  
epidemie   is   het   dit   jaar   extra belangrijk  dat  de  risicogroepen 
(65+  / zwanger/ chronische aandoening/ samenwonend met een
 risicopatiënt/  zorg  voor  kind<  6maand) zich maximaal laten
vaccineren tegen de  griep. Dat geldt ook voor gezonde personen
vanaf 50 jaar. Zo vermijden we dat  de  ziekenhuisbezetting te hoog
zou worden bij een eventuele tweede coronagolf.
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