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Beste lezer

Ook dit jaar zullen we - samen met alle medewerkers, bestuurders en vrijwilligers -  
en vertrekkend vanuit de vragen van onze cliënten, onze dienstverlening verder 
uitbouwen. Heel veel dank aan iedereen die elke dag het beste van zichzelf 
geeft!

Een nieuw jaar brengt spijtig genoeg ook weer nieuwe ‘regels’ en verplichtingen 
met zich mee voor (zorg)ondernemers in ons land. Dit jaar staat alvast op 
de agenda: het opstellen van een procedure  voor klokkenluiders, een 
opleidingsplan, een procedure rond de-connectie, de voorbereiding van de 
sociale verkiezingen… En natuurli jk blijven we nog procedures/plannen van 
vroeger opstellen: een beleidsplan, een kwaliteitsplan,  een welzijnsplan, een 
burn-outplan, een preventieplan… 

Of al die plannen daadwerkelijk bijdragen aan de kwaliteit van onze 
dienstverlening durf ik soms in vraag stellen. Als je, zoals in Rozemarijn, vertrekt 
vanuit een sterke missie en visie, dan besteed je per definitie aandacht aan 
alle aspecten die bijdragen tot een kwalitatieve dienstverlening en tot een fijne 
werkplek.  

Gelukkig blijven we in Rozemarijn ook veel feesten, u vindt hiervan heel wat 
verslagen in dit nummer.

Op 26 maart nodigen we u graag uit voor ons jaarli jks concert, waarbij we al 30 
jaar een hoogstaand programma aanbieden. Dit jaar zal het niet anders zijn. Ik 
ben fier dat ik Filip Jordens met ‘Hommage à Brel’ kon boeken. Filip kan als geen 
ander Jacques Brel en zijn prachtige liedjes vertolken. Hij doet dit normaal alleen 
in grote theaterzalen, maar maakt voor ons graag een uitzondering, waarvoor 
veel dank. Ik hoop jullie allemaal te mogen verwelkomen.

Tot slot ook veel dank aan de gulle sponsors, die het mogelijk maken om onze 
‘investeringsdromen’  te realiseren. Eind februari vesturen we de fiscale attesten.

Koen Dries 
Directeur



Rozemarijn Keerbergen
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Sinterklaas op bezoek
Op vrijdag 2 december stond Sinterklaas 
hier plots onverwacht aan de deur. Hij 
kwam eens polsen of alles in orde was.  
Er hing gelukkig al wat versiering omhoog 
maar nog niet alles was in orde voor zijn 
hoogbezoek dus spraken we af dat hij 
op 6 december nog eens terugkwam. 
(of hoe dat je miscommunicatie mooi kan 
uitleggen).

Sinterklaas bracht 2 pieten mee. Eén van 
hen leek verdacht hard op René Van 
Nuffelen, onze vroegere klusjesman. Zou 
hij in Spanje genieten van zijn pensioen? 

Uit de blije gezichten konden we afleiden 
dat het elk jaar toch een spannend en 
leuk bezoek blijft.  We kregen allemaal van 
de Sint te horen dat we goed bezig zijn. 

Na het bezoek van de Sint werden 
we door Barbara getrakteerd op een 
Sinterklaasdiner.  Het dessert was bijna te 
mooi om op te eten. 
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Toneel: “Sinterklaasvoorstelling”
Wat hebben wi j topacteurs in huis !  Wim speelde de kerstman en Shauni, de zus 
van de Sint.  Beiden hebben in een quiz, gepresenteerd door Luc Appermont, 
moeten uitvechten welke feestdag als eerste aan de beurt is in december. 
In de jur y zat de kok van Sinterk laas (Hanne) en de regenboogpiet ( Jor is) .
Het paard van de Sint (Tamira en Hasmik) deelden de chocolade uit. 
Gunter P was de orgelpiet. En Johan, een deugniet uit het publiek, die in de 
zak gestoken werd. 
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Kerstfeestje home Keerbergen

Maandag 12 december was het groot feest in het Home in Keerbergen! 
We begonnen al 2 weken vroeger aan ons kerst feest om goed in de sfeer 
te komen. Beide leefgroepen werden mooi versierd en we zi jn gestart met 
een hapje en een drankje en bi jhorende kerstmuziek. Barbara had heel 
lekker voor ons gekookt en Wil f r ied, pluspapa van Bert, had overheerl i jke 
kerststronken voor ons gemaakt. Uiteraard was er voor iedereen ook een 
cadeautje! Kortom het was een heel geslaagd kerst feest !
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Rozemarijn Haacht
Sinterklaas op bezoek

Op 1 december is de Sint naar 
Rozemarijn Haacht gekomen.  Heel 
de dag stond in het teken van de 
Sint.

In de voormiddag was er veel te doen. 
Er waren verschillende ateliers, allemaal 
rond het thema Sint. Je kon knutselen, 
liedjes zingen, bakken en een vorming 
volgen. Er werd ook een spel gespeeld.

In de namiddag is de Sint geweest.  We 
moesten in de refter even wachten tot hij 
kwam. Hij had 2 roetpieten mee en een 
zak vol lekkers. In zijn boek stond over 
iedereen wat in geschreven, zelfs het 
personeel kwam aan bod. Hierna kregen 
we allemaal iets lekkers.

We zongen en dansten samen en hadden 
veel plezier. Tot slot zwaaiden we de Sint 
en zijn pieten uit.
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“Tractoren lichtstoet” 
“ We zi jn op maandag 26 december buiten gaan zitten om naar een stoet 
met tractors te zien. Ik vond dat heel prachtig! Ze verdienen van mi j elke dag 
een bloempje die alt i jd lacht. Ik k i jk ook naar de wolken en ze lachen naar 
ons. Dat zi jn 3 mensen voor mi j :  Alyssa, Jan en Sylvia.

We gaan er in 2023 een knal op geven!”
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Groetjes, Horia



Uitstap leefgroep 1

Wij gingen op woensdag 23 november op leefgroepuitstap met 
leefgroep 1.

Eindeli jk was het weer zover. We konden weer op uitstap! Eerder dit jaar moesten 

we onze uitstap spi j t ig genoeg uitstel len omwil le van Corona, vandaag moesten we 

onze plannen wi jz igen omwil le van het weer.

We besloten om wat regen onze dag niet te laten verpesten maar gooiden het wel 

over een andere boeg. We begonnen de uitstap met een picknick in het Tivol i park 

in Mechelen. Gelukkig waren de weergoden ons gunst ig gezind want het begon pas 

te regenen toen we terug op de bus stapten. 

We reden verder naar de cinema waar we genoten van een f i lm over onze 

Belgische natuur.  Katharina had deze f i lm al gezien en koos er voor om naar ‘Lyle, 

Lyle Crocodile’ te gaan, dit bleek een superleuke f i lm te zi jn !

Afs luiten deden we met een lekker stukje Ital iaanse pizza. Het was weer een 

geslaagde dag! :)



Uitstap leefgroep 3
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Wij gingen op donderdag 15 december op 
leefgroepuitstap met leefgroep 3.

Alle voorbereidingen werden getroffen, de jassen gingen 
aan en de bus werd ingeladen. De leefgroepuitstap kon 
beginnen. 

Onze eerste stop was Bon Appetit in Haacht. Daar gin-
gen we onszelf trakteren op een heerlijk middagmaal. Het 
ging van balletjes in tomatensaus naar vol-au-vent naar 
een lekker visje. Iedereen nam wat hij of zij het liefste at. 

Onze maaltijden waren nog maar net gezakt toen we 
vertrokken naar onze volgende bestemming. Na de ont-
spanning kwam natuurlijk de inspanning. De volgende be-
stemming was de bowling. De zijhekjes gingen omhoog, 
de glijbaan werd voor de bowlingbaan gezet en daar 
gingen we dan. Iedereen kon een balletje laten rollen 
op zijn eigen manier en eigen kunnen.  Iedereen was trots 
op zijn/haar prestatie. Met dat trots gevoel, laadden we 
de bus terug in want het was weer tijd om naar huis te 
vertrekken. 

Hiermee kwam er een einde aan een leuke en mooie dag 
vol onvergetelijke herinneringen….



Huis 46
“3-jarig bestaan Huis 46”

Voor ons 3-jarig bestaan hebben we een receptie gehouden. Het was 
gezellig met een hapje en een drankje. Fijne babbels en kennismaken 
met elkaars familie.
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Adventskalender

Elke dag keken we vol 
spanning uit wie van ons 
tevoorschijn kwam. Deze 
fotokalender vonden we 
heel leuk en zo telden we 

af naar kerstmis.

Het is fijn als er logeetjes zijn



Schenking Beenhouwerij De Bie

Dank aan Beenhouwerij De Bie uit Boortmeerbeek voor een mooie 
schenking van 900 EUR aan Rozemarijn.  Zij verkochten tijdens de 
feestdagen een Rozemarijn kerstmenu ten voordele van onze werking.
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Rozemarijn Tildonk
Zalig Kerstfeest!

Wij wensen iedereen het vermogen schoonheid 
te zien en geluk te vinden in kleine dingen. 
De wondertjes die ons elke dag overkomen, 

een blad in knop, de zon door het raam, een 
schone zakdoek als je er eentje nodig hebt, een 

lekker stukje cake, een goeie mop.
Én cadeautjes natuurlijk. Vééél cadeautjes!

Gezondheid! Op het leven!





Rozemarijn Putse 1+2
Eindejaarsperiode
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De gezelligste periode van het jaar: de eindejaarsfeesten! 

Zoals elk jaar hebben we samen met alle bewoners van de 

Putse een kerstfeestje georganiseerd, maar speciaal voor deze 

editie waren er enkele verrassende twists… Naomi ging onze 

bewoners vroeger halen in het dagcentrum voor een heuse film-

namiddag! Lekker knus in de zetel, voorzien van fluweelzachte 

dekentjes en kussens hebben we samen de animatiefilm ‘Klaus’ 

gezien. Overduidelijk een voltreffer!

Na afloop van onze kerstfilm hebben we naar goede traditie 

samen een glaasje cava gedronken en hapjes gegeten. Chip-

jes, mozzarellaspiesjes met kerstomaat en ciabatta in de oven 

met brie, peer en honing. Voor ieder wat wils! En dan zijn we aan 

onze tweede twist gekomen… Als speciale gast kregen we be-

zoek van onze geweldige ex-collega die ons allen nauw aan 

het hart ligt: Gert! We gaan je allemaal erg missen!

Nadat we Gert uitvoerig hebben uitgewuifd zijn we in ons kerst-

diner gevlogen, gekozen door de bewoners zelf uiteraard. 

Chef-koks van dienst waren Naomi en Elias. Op het menu stond 

het volgende: tomatensoep met balletjes, kipfilet met kroketjes 

en een champignonroomsaus, gestoofde appels met veenbes-

senconfituur en een witloofslaatje! Als dessert hebben we nog 

een lekker stukje kerststronk gegeten. Hmmm!





Wendy

Vrijwilliger in the picture

 
Stel jezelf even voor.  

Ik ben Wendy, 51 jaar, gehuwd met Kurt en 
we hebben 1 zoon, Quinten, een geweldig 
pubermonster van 18 jaar. Ik werk als 
verpleegkundige in WZC De Klinkaert in 
Haacht. Voornamelijk ’s nachts, maar af en 
toe spring ik overdag ook een keertje in. 

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

Ann heeft me gecontacteerd. Ik heb 
me ooit ingeschreven op een site van 
vrijwilligerswerk en zo is Ann bij mij terecht 
gekomen. Het overviel me wel een beetje 
toen ik hoorde dat het met iemand van 
Rozemarijn was, voornamelijk omdat ik 
geen ervaring heb met deze mensen. 
Maar nu vind ik het geweldig.

Waarom wilde je vrijwilligerswerk 
doen in Rozemarijn? 

Omdat “iets goed doen” ook goed voelt. 
Ik had op de site aangegeven dat ik iets 
met dieren wilde doen.  Het moest dus niet 
speciaal in Rozemarijn zijn. 

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

Sinds maart 2020, met Johan uit Rozemarijn 
Keerbergen, een geweldig enthousiaste 
gast waar ik af en toe een beetje moet 
achter zitten omdat hij staat te dromen. 

 We werken bij Pieter die een manège 
heeft in Keerbergen. Eigenlijk is dit een 
combinatie die ik geweldig vind. Werken in 
de natuur, met dieren, en een topkerel als 
Johan. Kan alleen maar leuk zijn.

Hoe zou jij Rozemarijn omschrijven 
naar de buitenwereld toe?

Rozemarijn lijkt me een fijne plaats, met 
respect voor iedereen. Ik heb zoveel 
respect voor het personeel. Zelf werk ik met 
dementerende personen en ouderen die 
nog goed bij de pinken zijn. Maar ik weet 
niet of een job in Rozemarijn me zou liggen. 
Het personeel dat ik al gezien heb is super 
vriendelijk en enthousiast.

Wat is jouw droomwens?

Voor de wereld: dat die verschrikkelijke 
oorlog stopt want het breekt mijn hart als 
ik die beelden op tv zie. Zoiets wil toch 
niemand meemaken.

Voor mezelf en mijn gezin en vrienden: dat 
we nog lang en gezond mogen leven, 
genieten van de kleine en grote dingen in 
het leven. 

Wat is je lievelingsmuziek en je 
lievelingseten?

Ik kan zeggen dat ik alle genres graag hoor. Zo 
zijn we vorig jaar naar Rammstein in Oostende 
geweest, maar we gaan evengoed binnenkort 
naar een opera voorstelling in Antwerpen. 
En misschien ga ik dit jaar een keer naar 
Tomorrowland. 

Wat eten betreft, is het eigenlijk hetzelfde. Ik hou 
enorm van de Aziatische keuken, maar Italiaans 
vind ik ook super lekker. Vorig jaar zijn we een 
keer Mexicaans gaan eten. Ook geweldig. 
Eten doen we graag!



“Breng jij het paard tot bij de hoefsmid?”
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