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De allereerste Kastanjekrant!
Er is lang over nagedacht en hard aan gewerkt 
maar met veel trots stellen we u de allereerste  
editie van onze Kastanjekrant voor! Bij het begin 
van elke maand vindt u onze krant in uw 
brievenbus. Wij willen u via deze weg op de 
hoogte houden van de activiteiten die we 
organiseren, verjaardagen die voor de deur staan 
en wat er leeft voor én achter de schermen van 
De Kastanjevesten.

November ’12

In deze krant is er ook plaats voor uw verhaal! 
Een kersvers achterkleinkind? Iets dat u graag wil 
delen met de andere bewoners? Een tof mopje of 
een leuke anekdote? Laat het ons weten en wij 
zorgen ervoor dat uw verhaal in het krantje 
verschijnt! 

Veel leesplezier en tot volgende maand! 
De redactie.
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Activiteitenkalender

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

29 30 31 1 2 3 4

Aperitief-
concert

5

Van 
Ongevalle 
Elise jarig

6 7 8 9 10 11

Sint-
Maarten

12

Kerstballen 
knutselen

13

Spelletjes-
namiddag

14 15 16 17 18

Herfst-
degustatie

19

De Cock 
Elisabeth 
jarig

Kerstballen 
knutselen

20

Verhegge 
Godelieve 
jarig

21 22 23 24 25

26

Helga jarig

Koffie-
namiddag 
voor de 
jarigen

27 28 29 30

Gino jarig

1 2

November



Zondag 4 november - Aperitiefconcert - restaurant
Om 11u30 zal Jonas Van den Spiegel, achterkleinzoon van Stephanie Van den Broucke, 
het aperitiefmoment opluisteren met een pianoconcert. Niet te missen dus. 

Zondag 11 november - Sint-Maarten - restaurant
Om 15u komt de Sint op bezoek, en hij komt niet alleen! Hij brengt ook nog een heerlijk 
dessertenbuffet met zich mee. Vergeet ook uw familie niet uit te nodigen om er 
een gezellige namiddag van te maken! 

Maandag 12 november  - Samen kerstballen maken - vergaderzaal
Vanaf 15u kan u in de vergaderzaal terecht voor een tas koffie. Dan maken we samen enkele mooie 
kerstballen om onze grote kerstboom in het restaurant te versieren. Iedereen is van harte welkom! 

Dinsdag 13 november - Spelletjesnamiddag - bibliotheek
Om 15u voorzien we in de bibliotheek een lekkere tas koffie en leuke gezelschapsspelletjes.

Zondag 18 november - Herfstdegustatie - restaurant
Afspraak om 12u in ons restaurant. Het menu wordt later bekend gemaakt maar u 
kan er op rekenen dat het iets speciaals wordt. Kom langs en proef de Herfst!

Maandag 19 november - Samen kerstballen maken - vergaderzaal
Opnieuw afspraak om 15u in de vergaderzaal, dan werken we onze kerstballen verder af zodat onze 
kerstboom in het restaurant er prachtig zal uitzien. 

Maandag 26 november - Koffienamiddag voor de jarigen - restaurant
Iedereen is vanaf 15u welkom in het restaurant om de verjaardag van Elise, Elisabeth, Godelieve, Helga en 
Gino te vieren met een gebakje en een tas koffie. 
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Elke maand nemen we een kijkje achter de schermen van onze residentie. Deze maand laten we 
Helga aan het woord, die na zes jaar opnieuw tot het Kastanjevesten-team behoort.

In 2000 kwam ik voor het eerst binnen in De Kastanjevesten. Ik was bij het team dat alles moest 
klaarmaken voor de grote opening. Amper een jaar later ben ik hier met mijn gezin komen 
inwonen. Vijf jaar lang hebben wij hier lief en leed gedeeld met de bewoners. Een periode waar ik 
met een warm gevoel op terugkijk. En toen kwamen er nieuwe uitdagingen 
op mijn pad. Op woensdag, donderdag en zaterdag werk ik in een 
modieuze schoenenzaak, Schoenen Katrien De Lathauwer in de 
Molenstraat. Maar nu ben ik blij dat ik opnieuw tot het Kastanjevesten-
team behoor. Het voelt alsof ik nooit ben weggeweest. Ik vind het 
belangrijk dat de bewoners zich hier thuis voelen en dat er een fijne sfeer 
heerst. En daar gaan we ons met het hele team voor inzetten! 
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“Een gezellige 
sfeer is heel 
belangrijk!”

Achter de schermen

De afgelopen maand mochten wij twee nieuwe bewoonsters verwelkomen, Elise en Agnes. 
Wij stellen ze kort even aan u voor! 

Elise Van Ongevalle
Elise is geboren in Sint-Maria-Oudenhove waar haar vader huisarts was. Ze ging naar het 
internaat in Michelbeke en ze is na haar studies getrouwd met dr. Richard Vanderstock (✝). 
Richard was een neus-keel-oorspecialist in het Oud-Hospitaal in Aalst en later in het Onze-
Lieve-Vrouwziekenhuis. 

Elise is moeder van vier kinderen: Monique, Luc, Nicole (✝) en Chantal. Ze heeft ook nog zeven 
kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. Een grote, gezellige familie dus!

Agnes Willems
Agnes is geboren in Westrem, een deelgemeente van Wetteren. Ze ging naar het internaat in 
Oosterzele. Ze trouwde met Roger Van Hecke (✝) en samen kregen ze twee zonen. Jean-Marie, 
die apotheker is en Reginald, die stadssecretaris is in Aalst. Agnes heeft ook één kleindochter, 
Lien en zij is leerkracht in Sint-Niklaas. 

Thuis woonde Agnes op een erg grote boerderij waar veel werk was maar ze verhuisde met haar 
gezin naar Gent waar ze syndicus was in een appartementsgebouw op de Vlaamse Kaai, een job 
die ze erg graag gedaan heeft. 

Welkom Elise & Agnes!
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Fotoverslag 

Breughelfestijn

Op 14 oktober organiseerden we voor 
het eerst een Breughelfestijn. 

Het hele Kastanjevesten-team had 
zich voor de gelegenheid een gepaste 
outfit aangetrokken en dat zorgde 
meteen voor een erg leuke sfeer! 

Het werd een toffe namiddag waar 
heel wat mooie foto’s genomen 
werden, hieronder kan u nog even 
nagenieten.











Fotoverslag 

Koffienamiddag 

voor de jarigen

Op maandag 22 oktober vierden we de 
verjaardag van Stephanie Van den Broucke, 
Jeanine Van Mol, Marthe Verheyden & 
Agnes Willems.

Het werd een gezellige namiddag en Helga 
had voor de gelegenheid zelfs haar disco-
kleding uit de kast gehaald! 
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Heeft u een leuk verhaal? Een anekdote? Iets dat u absoluut aan de andere bewoners 
wil vertellen? Aarzel niet en spreek Bernadet of Helga aan! 

Herfst

De zomer is alweer voorbij
een natte tijd breekt aan

het warme weer maakt de weg vrij
het najaar komt er aan 

de herfst met al zijn kleurenpracht
maar ook met storm en regen 

de zon neemt heel snel af in kracht
en komt de wolken tegen 

de tijd zo somber, vol gemis
maar laat ons niet vergeten 
dat deze tijd heel prachtig is 

en dat moet ieder weten 
ga er op uit en ja, geniet

van de veelheid van kleuren
en nee sluit nu je ogen niet

snuif op die herfstige geuren

Redactie
Bernadet De Pauw

Dirk De Backer
Helga Claus

Katia Martens

Fotografie
Dirk De Backer

Lay-out
Katia Martens
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