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 Nieuwsbrief Huize  De Veuster 

September 2022 

VOORWOORD 

 

De herfst is in ‘t land: regen, wind en ook de koude     
komt ons tegemoet. Tijd om de verwarming terug te 
doen branden of een extra trui aan te trekken. Nestel u 
gezellig in de zetel en blik even terug naar betere tijden. 
Deze zomer genoten we van warm en zonnig weer en 
dat is ook te merken aan de foto’s die u in deze nieuws-
brief zal terugvinden.  
     

 Wij wensen u veel leesplezier! 
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  JARIGEN 

 

16 juni: Geert (ZNW) 

18 juli: Sam (ZNW) 

18 juni: Jason (NEST) 

22 juni: Björn B. (ZNW) 

26 juni: Marc S. (RGB) 
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10 augustus: Daniël (BH) 

3 augustus: Carolien 

 

1 augustus: Wilfried (NEST) 

 

9 augustus: Jan (NEST) 
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  11 augustus: Dimitri (ZNW) 
Dimitri werd 30 jaar en dat werd uitgebreid gevierd in de Zonnewijzer met een   
heuse barbecue! 
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17 augustus: Daniëlle (HOR) 

 

     23 augustus: Pascal (HOR) 

 

10 september: Benny (RGB) 14 september: Myriam (NEST) 
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ACTIVITEITEN 

2 juni: Extrema Special 
 

Enkele, door muziek gebeten, bewoners gingen met Tessa en Jens 
naar het Extrema Special festival in Houthalen-Helchteren. Een     
festival exclusief voor mensen met een beperking én volledig gratis.  
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4 juni: Plankendael 
Een traktatie van Fifty-one club Keerbergen met een gemeende 
‘dankjewel’ aan  Sonja en Paul. Langs deze weg bedanken we ook graag 
alle vrijwilligers die tijdens deze dag onze bewoners begeleidden.  
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  17 juni: afscheid Lieven voor personeel,  
sympatisanten, vrijwilligers,... 

Onze directeur, Lieven Callewaert, gaf een afscheidsfeestje. Hij heeft de 
fakkel doorgegeven aan Ellen Heyligen. Zij is vanaf 1 juli directeur van 
Huize De Veuster. Wij  bedanken Lieven voor zijn vele jaren dienst en 
wensen Ellen veel succes in haar nieuwe functie! 
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  18 juni: afscheid Lieven: bewoners en families 
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28 juni: ‘t Nestje ging naar Scherpenheuvel 
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  Zonnewijzer: groepsfoto 

7 juli: petanque in de bezigheid 



12 

  7 juli: Volleybal in de bezigheid 

Wandeling in Ter 
Laken—Booischot 
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28 juli: alternatief sport zomervakantie 
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  Uitstap naar Leuven 



15 

  

Zonnewijzer wandeling 



16 

  

Jaarlijkse uitstap bezigheid: kinderboerderij 
Booischot 
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Vervolg kinderboerderij 
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5-8 september: enkele bewoners van ‘t Nestje 
gingen op vakantie naar Brasschaat 
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5-8 september: vakantie ‘t Nestje vervolg 
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15 september: de Zonnewijzer ging een dagje  
naar zee 
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15 september: de Zonnewijzer ging een dagje  
naar zee vervolg 
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19-23 september: Vera en Maria namen enkele           
bewoners van ‘t Nestje mee naar zee 
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24 september: familiaal overleg van de Zonnewijzer 
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  BEDANKT  

 

Zondag, 28 augustus organiseerde Koen VDP, lid van de Belgian Mercedes
-Benz club een rally met ontbijt ten voordele van Huize De Veuster. Onze 
bewoners konden op het kerkplein een kijkje nemen bij de mooie old-

timers én mochten nadien, bij het vertrek van elke wagen, afvlaggen. De 
ingezamelde centje willen wij graag gebruiken om, samen met ander 
sponsorgeld, nieuwe meubeltjes aan te kopen voor onze stopplaats     

Halverweghe. Merci! 
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CHAMPAGNE 

 

De eerste kerstbomen verschijnen in de winkels. Sommigen dromen 
reeds van een witte Kerst… De tijd gaat snel! Denk eraan tijdig uw 
champagne voor de feestdagen te bestellen! 
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  STOPPLAATS HALVERWEGHE 

 

Onze stopplaats Halverweghe sluit de deuren op 1 oktober. Vanaf 2 
april 2023 kan men er opnieuw terecht om te genieten van een drank-
je.  
Het nieuwe seizoen start met onze Paasmarkt waarop iedereen van 
harte   welkom is. Meer info volgt in een volgende nieuwsbrief.  



27 

  FESTIVITEITEN 

 

ROMMELMARKT 

Op zondag, 4 september, organiseerden we voor de 2de maal onze 
rommelmarkt. Mede door het goede weer was dit weer een groot 
succes. Bedankt aan iedereen die de tijd nam om even langs te komen 
alsook aan alle standhouders.  
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  VERANDERINGEN IN HUIZE DE VEUSTER 

PERSONEEL 

Vanaf 1 juli is Ellen Heyligen directeur. 
Voorheen was zij de groepschef en  
kwaliteitscoördinator.  
 

Jelle Jordens, voorheen verantwoor-

delijke van de Zonnewijzer, neemt de 
taak van groepschef op zich.  
 

Reno Van Heel  is ondertussen verant-
woordelijke van de Zonnewijzer.  
 

Nancy De Busscher zal, naast haar werk 
als opvoedster in ‘t Nestje, de taak van 
kwaliteitscoördinator op zich nemen.  

BEWONERS 

 

 
 

Op 28 september vertrok Trees, 
bewoonster van ‘t Nestje naar 
het rusthuis. Zij zal daar genieten 
van haar oude dag.  
 

 

Myriam uit ‘t Nestje verhuist 
naar de Horizon. 
 

 

 

Daniëlle en Eddy, bewoners van 
de Horizon, nemen hun intrek in 
‘t Nestje.  
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AGENDA  

 

oktober 

4 oktober Monia (HOR) geeft een feestje, zij wordt een jaartje ouder 

6 oktober  Opnieuw een jarige in de Horizon: Kristof 
10 oktober  In ‘t Nestje vieren ze de verjaardag van Matthieu 

14 oktober Stéphane (RGB) mag een extra kaarsje uitblazen op zijn verjaardagstaart 

19 oktober Marc C. (HOR) zit zijn laatste jaar op tram 4 

22 oktober Onze oudste bewoners, Yves (NEST) mag 75 kaarsjes uitblazen! 
25 oktober In de Regenboog is Jos jarig, hij wordt 62 jaar 

27 oktober Het kan niet op in de Regenboog, ook Thierry wordt een jaartje ouder 

 

 

November 

5 november In de Horizon wordt Ronny 52 jaar 

9 november  Marc DR (ZNW) is jarig 

17 november Wouter (RGB) kan een feestje bouwen, hij mag 45 kaarsjes op de taart  
  zetten 

18 november Herfstfuif Huize De Veuster met optreden van Geeno, speciaal voor de  
  bewoners van HDV 

22 november Feest in de Horizon: Shauni wordt 27 jaar 

26 november  Een deelnemer aan de dagbesteding, Brent, wordt ook een jaartje ouder 

 

December 

4 december KERSTHAPPENING 

15 december Maurice (RGB) wordt 57 jaar 

 

Januari 

3 januari Robert B. (RGB) wordt 70 jaar! 

4 januari feest in de ZNW: Björn DK  is jarig 

 

 

 

 

 

Suggesties? Ideeën? Opmerkingen? Wenst u de nieuwsbrief niet langer 
te ontvangen? Gewijzigd e-mailadres? Mail naar 
eva.tossyn@huizedeveuster.be 


