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Beste lezer

De voorbije maanden waren behoorli jk zwaar in Rozemarijn. Afdeling per afdeling werden 
we geconfronteerd met verschillende coronabesmettingen bij de cliënten. Gelukkig 
werd er niemand zwaar ziek. Ook de medewerkers vielen uit, waardoor er enerzijds moest 
gepuzzeld worden aan de uurroosters en anderzijds heel wat medewerkers moesten 
inspringen.

Gelukkig is dit nu achter de rug en kijken we hoopvol uit naar een mooie zomer. Het bli j f t 
soms wel moeili jk om voluit te genieten, wetende dat elders in Europa burgers worden 
ontmenseli jkt en dit alleen maar omwille van de machtswellust van een aantal politieke 
leiders.

De eerste fase van onze renovatiewerken in Keerbergen loopt - met veel vertraging 
wegens ontbrekende materialen -  stilaan op zijn einde. In het najaar worden nog de 
schuine daken vervangen in de Wageman en in Putsebaan 100.  In Haacht, Grote 
Appelstraat 40, werd een koeling geplaatst op de ventilatie. Alles bij elkaar zullen we 
meer dan één mil joen euro aan renovatiekosten moeten ophoesten. Gelukkig kunnen 
we rekenen op de gulle steun van de gemeentebesturen en van zoveel mensen en 
organisaties, waarvoor dank!

Half april ging de tweede editie van onze ontbijtactie door en het was weer een groot 
succes. Veel dank aan het origaniserende team van medewerkers en aan iedereen die 
een ontbijt bestelde.

Om de zomer goed in te zetten en omdat we jullie al zo lang hebben moeten missen, 
nodigen we iedereen graag uit op ons tuinfeest op zondag 26 juni te Haacht. De 
affiche met alle info vind je op de allerlaatste pagina van dit boekje.

Beste lezer, ik wens iedereen een deugddoende en ontspannen zomer met veel fi jne 
ontmoetingen!

Koen Dries 
Directeur



Rozemarijn Haacht

We namen afscheid van Sylvia... 
Volgende woordwolk omschrijft wie ze was voor haar medebewoners :

genieten

donderwolk

zonnetje

gibberbuien

zenuwachtig Special olympicS

groot hart

meiSjeSdingen

eerSte om te helpen

fantaSieverhaal





Uit het 
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Rozemarijn Keerbergen
Op bezoek bij Dimitri na de verhuis

Op woensdag 30 maart brachten 
we een bezoekje aan Dimitri’s familie 
in hun nieuwe huis in Boortmeerbeek.

Francois leidde ons  langs de mooiste 
fietsweggetjes. We volgden hem 
plichtsgetrouw.

In Boortmeerbeek werden we warm 
ontvangen: we dronken een glaasje  
op het terras en maakten kennis met 
Dimitri’s kippen, Tik, Tak en Tok.

Dimitri’s hond Dipsy was ook van de 
partij en begroette ons enthousiast. Stief 
heeft er alvast een nieuwe kameraad bij. 

Dimitri toonde ons vol trots de groentjes 
die hij samen met papa geplant heeft 
in de serre.

Het was een kort, maar gezellig 
bezoekje!

St i e f ,  Chr i s ,  Dim i t r i ,  Ivo



“Paasfoaf”

Op dinsdag 29 maart werd er 
in Rozemarijn Keerbergen een 
vervroegd Paasfeest gevierd. 

De refter werd even omgebouwd 
tot een hippe karaoke- en 
danszaal. Vele Vlaamse 
klassiekers werden luidkeels 
meegezongen door zowel 
cl iënten als begeleiders. Voor 
hen die meezingen en dansen 
minder leuk vonden, was er keuze 
tussen een crea-activiteit of een 
wandeling.
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Paasbloembak

Sinds kort staat er op het 
buitenterras van leefgroep 1 
een houten bloemenbak op 
wieltjes. 

Hij is volledig zelf gemaakt 
en aangeplant door cliënten 
van het hout- en tuinatelier. 
Tijdens de koude nachten heeft 
de bloemenbak een warm 
plaatsje in de gang tussen de 
leefgroepen.
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Hup hup Anderlecht! 

Nadat hij er weken super-
enthousiast naar uitkeek, 
was het eindelijk zover! 

Op 3 maart nam vrijwilliger 
Stephan, Gunther van home 
Keerbergen mee op uitstap 
naar de voetbalmatch van 
Anderlecht tegen Eupen. Het 
werd een prachtige avond. 
Zowel Stephan als Gunther 
hebben enorm genoten. 
Gun the r s  aanwez ighe id 
bracht ook nog eens geluk, 
want de match eindigde op 
3-1! Ze hebben gefeest en 
gejuicht! 



Decoratie maken voor Pasen: Nele en Marije

Om de 14 dagen, op donderdagnamiddag, gaan Nele en ik samen iets 
gezelligs doen. Het belangrijkste van deze middag is het samen zijn. Wat we 
gaan doen, bekijken we samen.

Soms gaan we fietsen, wandelen of boodschappen doen. Of we blijven gewoon 

thuis: samen legpuzzels maken, breien,  of op Robyn (mijn kleindochter) passen. Dat 

laatste is helemaal Neles ding. Soms doen we ook helemaal niets: wat babbelen in 

de zon op ons terras en genieten van een cola en een chipje. Heerlijk toch!

Donderdag voor Pasen stond het versieren van de paastakken op het programma. 

Nele vloog er direct in en wist van een paar kale takken een prachtig paasstuk te 

maken. Ze heeft goed haar best gedaan en met veel plezier gewerkt. Het was niet 

altijd makkelijk… Soms was het echt een gepruts met die kleine haasjes, kuikentjes 

en eitjes. Toch is het Nele gelukt en het was fijn om haar zo bezig te zien. Het was 

een topnamiddag! Ik hoop dat er nog veel van dit soort middagen mogen volgen.

Nele en Marije





Huis 46
Hoera! Kevin was jarig ... 

Hip hip hoera!!! Kevin is 27 jaar geworden daarom aten 
we gezellig chocoladetaart met ijs. Jummie jummie.

Kevin was ook superblij met zijn kado, een poster van 
FC De Kampioenen!



Pasform: ‘kokkerellen’

“Op 9 febrauri dan ben ik met Christina en Yves naar Pasform geweest.

We hebben heel lekkere dingen gemaakt zoals pannenkoekjes met 
bananen en heel lekkere gele valinepudding en ook balletjes van kokos 
met chocolade.

Ik ben een kookboekje aan het maken met alle recepten in. Binnenkort kan ik 

dan zelf een lekker receptje klaarmaken voor jullie om op te eten! “

Veel  kookg ro e t j e s  v an  Helga



Rozemarijn Putse 1+2
Sfeerverslagje van de afgelopen maanden
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Rozemarijn Tildonk
Gespot op Facebook!
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Spelletjeshoek

Kleuren maar!



Vind jij het paasei?



Quizvraag! Wie won 

deze supergrote 

paashaas?

Het was Johan. Proficiat!



Stel jezelf even voor. 

Ik ben 61 geworden op 12/10/2021 
en ben in vervroegd pensioen vanaf 
1/11/21.  Ik heb altijd gewerkt als 
toonzaalverkoper van trappen en 
binnendeuren en had een zeer toffe 
job.  Mijn enige dochter Romina (31) 
en haar man Martijn (35) hebben 
samen het prachtigste op aarde; 
mijn kleinkinderen, Vik (5) en Lou (3).  
In Wespelaar ben ik geboren en 
getogen.

Hoe (of via wie) heb jij voor het 
eerst gehoord van Rozemarijn?

Ik heb Rozemarijn altijd gekend dankzij 
een kennis: Robert De Keyser. Hij is de 
papa van Stijn die in Haacht naar het 
DC gaat.

Waarom wilde je vrijwilligerswerk 
doen in Rozemarijn?

Als verkoper heb ik bij wijze van 
spreken mijn hele carrière “genomen”.  
Ik dacht toen ik werkte, ik wil ook wel 
eens iets “geven”.  Vandaar mijn keuze 

om vrijwilligerswerk te doen.  Omdat 
Rozemarijn niet ver uit de buurt ligt, was 
de keuze snel gemaakt. 

Sinds wanneer, waar en met wie 
doe je nu vrijwilligerswerk? 

Eigenlijk was ik voor mijn vervroegd 
pensioen technisch werkloos (corona) 
vanaf 20/01/21.  Ik denk dat ik rond 
de maand mei/juni begonnen ben om 
mee te wandelen in groep omdat ik 
geen enkel idee had hoe ik met de 
mensen met een beperking diende om 
te gaan.  Ondertussen weet ik het al 
te best: gewoon “gewoon”.  Ik wandel 
in Haacht met Katharina, een lieve 
juffrouw van 25.

Hoe zou je Rozemarijn 
omschrijven?

Rozemarijn is een haven voor al die 
mensen die hun bootje met veel of 
weinig hulp aangemeerd dienen te 
krijgen.

Wat is jouw droomwens?

Mijn wens gaat verder dan 
Rozemarijn: VREDE VOOR IEDEREEN!

Wat is jouw lievelingsmuziek en 
lievelingseten?

Ik hou van alle soorten muziek maar 
toch net dat ietsjes meer van Il Divo en 
Rob De Nijs.

Balletjes in tomatensaus of vol-au-
vent vind ik heerlijk met lekker krokant 
gebakken fijne frietjes. Maar ik ben ook 
gek van alle soorten groenten.

Rose- Marie

Vrijwilliger in the picture



cocktails     mocktails     frietkraam     ijsjes
 kindergrime      zandbak       springkasteel

ROZEMARIJN

TUINFEEST

zondag 26 juni

ROZEMARIJN HAACHT

Grote Appelstraat 40
3150 Haacht

14U30 

TOT 

18U30


