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Nieuwsbrief 

Huize  

De Veuster 

Januari 2022 

VOORWOORD 

Wat gaat de tijd snel! De eerste maand van 2022 is      
alweer een feit! 

Covid 19 is, helaas, nog niet verdwenen. Ook in Huize De 
Veuster zijn we niet gespaard gebleven. Er komt vaak 
heel wat puzzelwerk aan te 
pas om het nodige personeel 
te voorzien. Maar… met ver-
eende krachten en een portie 
flexibiliteit lukt het wel. We 
mogen het personeel dat dag 
en nacht klaarstaat om onze 
bewoners op te vangen, niet 
vergeten. Dat verdient een 
pluim! 

Wij hopen jullie in 2022 terug te mogen ontvangen in 
onze voorziening. Toch zullen we met Covid-19 nog     
rekening moeten houden.  

Hou zeker uw mail, onze website en facebookpagina in 
de gaten! 

 

Wij wensen u alvast veel leesplezier! 
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JARIGEN 

 

4 oktober: Monia (HOR) 10 oktober: Matthieu (NEST) 

19 oktober: Marc C. (HOR) 

6 oktober: Kristof (HOR) 

14 oktober: Stéphane (RGB) 
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27 oktober: Thierry (RGB) 

22 oktober: Yves (NEST) 

 

25 oktober: Jos (RGB) 

 

4 november: Trees (NEST) 5 november: Ronny (HOR) 
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9 november: Marc DR (ZNW) werd 60 jaar!! 
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17 november: Wouter (RGB) 

 

22 november: Shauni (HOR) 

26 november: Brent  (BH) 

 

15 december: Maurice (RGB) 

3 januari: Robert B (RGB) 4 januari: Björn DK (ZNW) 
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3 oktober: etentje Zonnebloem, sponsor Huize De Veuster 
 

Het was lang geleden. Eindelijk konden enkele bewoners naar het etentje van de 

Zonnebloem. En of het gesmaakt heeft! 

ACTIVITEITEN 

19 oktober: booster 
 

Onze 65-plussers kregen in het vaccinatiecentrum van 
Rotselaar hun boosterprik. Van de parking naar het   
vaccinatiecentrum werden ze vervoerd met een golf-
karretje. Onze bewoners konden 
dit wel smaken! Wat een luxe! 
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    De Zonnewijzer hield een bbq 

 
Gezelligheid troef met de bbq van de Zonnewijzer. Er werd gesmikkeld en genoten. 

Een bbq, een vuurkorf, elkaars gezelschap,… meer moet dat niet zijn! 
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  Allerheiligen  

Ook in Huize De Veuster vergeten we onze overleden bewoners en familieleden 

niet. We gingen naar het kerkhof om een bloemetje te plaatsen.  
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  Pannenkoeken bij Marcella 

Kersthappening 

In november brachten we een bezoekje aan Marcella, 1 van onze vrijwilligers. We 

werden er getrakteerd op overheerlijke pannenkoeken. We zien elkaar wat minder 

door de pandemie maar we genieten des te meer wanneer we elkaar terugzien. 

Lange tijd waren we in onzekerheid of de kersthappening kon plaatsvinden. In de    

bezigheid brachten we alvast alles in gereedheid en zorgden we voor een mooi         

assortiment.  
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Bowlen: de Horizon 

De Horizon trok eropuit. Zij gingen bowlen. Actief of passief: alle bewoners hebben 

ervan genoten! 
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  Sinterklaas 

De Sint en zijn roetpiet waren Huize de Veuster én zijn brave bewoners gelukkig 

niet vergeten. Iedereen nam met plezier zijn cadeautje in ontvangst.  
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Mini-kersthappening 

Op 19 december hielden we een mini-kersthappening. Deze ging buiten door. Je 

kon er terecht voor een hapje en een drankje. Iedereen kon ook, coronaproof, 

een bezoek brengen aan ‘’t winkeltje’ om kerstartikelen aan te   kopen. Aan ie-

dereen die langskwam: van harte bedankt! 
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Kerstwandeling 

De beentjes strekken! We wandelden naar Werchter. Bij Marcella konden we  ge-

nieten van een warm drankje of sommigen zelfs van een jeneverke! 
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Feestdagen in Huize De Veuster 
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  BEDANKT  

 

CHAMPAGNEVERKOOP DOOR MICKAEL VAN VAERENBERGH 

Deze actie werd reeds voor de derde keer op rij georganiseerd. De eerste maal werd 
dit georganiseerd in het kader van de Warmste Week. De laatste twee jaren           
organiseert Mickaël deze verkoop uit eigen persoon. 

Er werden 284 flessen verkocht. Dat levert Huize De Veuster de mooie som van 
€1500 op. Hiermee evenaren we de opbrengst van vorig jaar.  

Langs deze weg willen we Mickaël nogmaals hartelijk danken om de vele kilometers 
af te leggen alsook alle sympathisanten, vrijwilligers, familieleden,… die champagne 
aankochten. 

In deze moeilijke coronatijd hebben mensen nog een hart voor een goed doel en dat 
doet deugd! 

              Foto: Conny Justé 
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BEDANKT  

SCHENKING €1250 BOFIDI 

Boekhoudkantoor Bofidi steunt verschillende  

lokale goede  doelen: “Zij verdienen een  

steuntje in de rug” 

ZOERSEL/HOOGSTRATEN/GENT/LEUVEN/HASSELT/BRUSSEL/ME 

Het boekhoudkantoor Bofidi met zeven kantoren verspreid over     

Vlaanderen zet zich al enkele jaren in voor Kom op Tegen Kanker. Dit 

jaar trokken ze daarnaast ook de kaart van de lokale goede doelen om 

hen een steuntje in de rug te geven. Het kantoor bevroeg daarvoor de 

eigen medewerkers om een keuze te maken. Goede doelen uit Hoog-

lede-Gits, Gent, Brussel, Ranst, Hoogstraten, Mechelen en Tremelo 

kunnen rekenen op een mooi bedrag. Toon Verheijen 20-12-21, 19:04 

 

Bofidi heeft kantoren in Antwerpen, Brussel, Leuven, Zoersel, Gent,     

Hasselt en Halle en zet al enkele jaren in op het ondersteunen van  

goede doelen doelen. “Een viertal jaren geleden zijn we gestart met één 

fietsteam voor de 1.000 kilometer van Kom Op Tegen Kanker”, zegt 

Wim De Meulemeester van Bofidi. “We reden met één ploeg mee, maar 

het zorgde voor zo’n kippenvelmoment dat we besloten om het jaar er-

op weer mee te doen. Om het inschrijvingsgeld bijeen te krijgen, hielden 

we een wafel-verkoop en zo was de trein vertrokken.” Daarnaast deed 

Bofidi ook al mee met dwars door Hasselt om het MS-onderzoek te 

steunen. 

Medewerkers 

Bofidi gaat KOTK blijven steunen, maar tijdens de coronacrisis rijpte het 

idee om lokale goede doelen te zoeken om te ondersteunen. “We zijn 

daarvoor naar het hart van onze organisatie getrokken”, zegt Wim De 

Meulemeester.  
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“We hebben onze medewerkers gevraagd of zij op een of andere    

manier een nauwe band of betrokken zijn bij een goed doel. Per     

kantoor hebben we dan één of twee goede doelen weerhouden. We 

hopen dat we hen met onze steun een beetje kunnen helpen, want ook 

voor hen zal het in coronatijd niet eenvoudig zijn.” 

De goede doelen 

De goede doelen die dit jaar door Bofidi gesteund worden zijn zorg-

instelling Lysterbesse in Hooglede-Gits, FibroRes (onderzoek naar   

Fibro-myalgie), opvangtehuis Shekina in Brussel, Leef in Ranst, De 

Kleine   Strijders in Hoogstraten, Prinses Harte uit Mechelen en Huize 

De Veuster uit Tremelo. 

BEDANKT  

Wij willen Bofidi van harte bedanken voor deze schenking.  
We hebben besloten om een hometrainer voor  ‘t Nestje aan te kopen. Wij 
hechten er veel  belang aan dat onze bewoners voldoende bewegen. Een  
hometrainer in de leefgroep zal daar zeker toe bijdragen. 
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Omdat, voor het 2de jaar op rij, het niet mogelijk was een Nieuwjaarsreceptie 

te organiseren, werden alle personeelsleden, de leden van het bestuurs-

orgaan en de leden van de gebruikersraad door de voorzitter van het be-

stuursorgaan en de directie getrakteerd op een Nieuwjaarspakket! 

BEDANKT  
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Wil u graag Huize De Veuster een steuntje in de rug ge-

ven? Dat kan! 

We informeerden u reeds enkele malen over Trooper. 

Nu slaan Delhaize en Trooper de handen in elkaar en kan u Huize De Veuster 

steunen door te winkelen bij Delhaize. 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe je dat doet? ‘t Is supersimpel! 

Vanaf 13 januari kan je je SuperPlus-punten, inruilen voor een schenking aan 

vzw Huize de Veuster. 

1. Je gaat winkelen bij Delhaize. 

2. Je spaart automatisch punten. 

3. Tik in je MyDelhaize-app onder ‘punten’ op het Trooperlogo. Indien je via 

‘delhaize.be’ gaat, vind je je ‘punten’ terug onder jouw profiel. 

4. Selecteer vzw Huize De Veuster. 

5. In ruil voor je punten, schenkt Delhaize een donatie aan vzw Huize De 

Veuster. 

 

Er zijn reeds heel wat mensen die via TROOPER onze voorziening steunen. 

Momenteel hebben we reeds €108 ingezameld met dank aan de mensen die 

er steeds aan denken om via TROOPER te passeren voor hun online aankopen.  

HUIZE DE VEUSTER STEUNEN 
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FESTIVITEITEN 
Noteer, ONDER VOORBEHOUD, alvast zondag, 10 april in jullie agenda. Met een 

beetje geluk ontvangen we jullie met open armen op onze paasmarkt. 

Hou uw mail, onze website én/of facebookpagina in de gaten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STOPPLAATS HALVERWEGHE 
Voorlopig is onze Stopplaats Halverweghe GESLOTEN. 

 

 

VERHUUR ZAAL 
Onze polyvalente ruimte kan gehuurd worden voor een feestje, vergadering,… 

Als huurder dient u er zelf voor te zorgen dat alles coronaproof verloopt. 

Meer info of voor een reservatie kan u terecht bij Eva Tossyn, onze communica-

tieverantwoordelijke. Zij is bereikbaar op het nummer 016/536597 of via mail: 

eva.tossyn@huizedeveuster.be. 
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  VERANDERINGEN IN HUIZE DE VEUSTER 

BEWONERS 

PERSONEEL  

Binnenkort komt Benny W. in de Regenboog wonen. 

Hier stond al een tijdje een kamer vrij.  

 

 

Rebecca B. werkt niet meer bij Huize de 

Veuster. 

Simon V. is onze nieuwe collega. Hij 

werkt vnl. als opvoeder in de Horizon 

maar springt ook in in andere leef-

groepen.  

 

Onze huisdokter, Magalie Desmedt, heeft 

sinds kort versterking gekregen van       

Dr. Valerie Discart.  

Zij waken nu met 2 over de gezondheid 

van onze bewoners.  
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AGENDA  

 

Februari 

 

3 februari Laurens (ZNW) wordt een jaartje ouder. 

9 februari In de Regenboog vieren ze feest. Robert H. krijgt er een jaartje bij. 

14 februari Manuel (HOR) wordt 30 jaar! Dat wordt uitgebreid gevierd.  

24 februari  Ook André (HOR) mag een extra kaarsje uitblazen. 

 

Maart 

 

7 maart Glenn (ZNW) wordt 28 jaar. Hip hip hoera! 

8 maart Alweer feest in de Zonnewijzer. Michel is jarig! 

20 maart 3x is scheepsrecht: Andy (ZNW) krijgt er een jaartje bij. 

21 maart Eddy (HOR) wordt 67 jaar. 

25 maart Maddy (NEST) mag een feestje geven. Zij wordt 66 jaar. 

 

April 

 

10 april Bruno (RGB) mag 27 kaarsjes uitblazen op zijn verjaardagstaart.  

10 april PAASMARKT (onder voorbehoud) 

 

Mei 

 

8 mei  Moederdag 

28 mei  1 jarige in ‘t Nestje. Diane wordt 59 jaar! 

 

Juni 

 

12 juni  ONTBIJTBUFFET i.s.m. Kiwanis Holsbeek (onder voorbehoud) 

12 juni  Vaderdag 

 

 

 

Suggesties? Ideeën? Opmerkingen? Wenst u de nieuwsbrief niet langer 

te ontvangen? Gewijzigd e-mailadres? Mail naar 

eva.tossyn@huizedeveuster.be 


