Een mooie toekomst
Welkom bij ‘Annonciaden’! Met dit magazine of door ons gewoon even te bezoeken
aan de Turnhoutsebaan in Wijnegem maakt u kennis met de opwaardering die de site
‘Annonciaden’ de afgelopen jaren heeft ondergaan. Costermans Projecten heeft, in nauw
overleg met de gemeente Wijnegem, de oude normaalschool met bijhorend klooster van
de Zusters Annonciaden van Huldenberg nieuw leven in geblazen.
Als projectontwikkelaar waren wij meteen gecharmeerd door de karaktervolle historische
panden en de unieke locatie in het hart van de gemeente Wijnegem. Met respect voor
deze bijzondere omgeving hebben we een moderne duurzame nieuwbouw gerealiseerd
en de waardevolste historische panden in hun oude glorie laten herrijzen.
‘Annonciaden’ en zijn omgeving bruisen opnieuw dankzij de bewoners van de
assistentiewoningen, het doorwaadbare openbare park, de verschillende sociale
voorzieningen en de handelszaken zoals het restaurant, de kapper en de bakker. En dit
allemaal op wandelafstand van het Marktplein, het gemeentehuis en de winkels.
Naast een tweede leven voor de site staat voor onze bewoners een verhuis naar
‘Annonciaden’ gelijk aan een nieuw begin. Samen met de andere gebruikers van het project
zorgen zij voor de warme sfeer die er in ‘Annonciaden’ heerst. De assistentiewoningen
kennen ondertussen een mooie bezetting. De eerste bewoners hebben hun woning knus
ingericht, ze ontmoeten elkaar op de gang, in het restaurant, bij de bakker of in onze
gezellige lounge. Ze maken nieuwe vrienden, praten over hun dagelijkse bezigheden en
beoefenen hun hobby’s in een veilige en gemoedelijke omgeving waarbij alle mogelijke
verzorgingsdiensten binnen handbereik zijn.
Met beheersinstantie Cos.Care vzw blijft Costermans Projecten betrokken bij de exploitatie
van de assistentiewoningen. Want kwaliteit en uitstraling verdienen onze bewoners
elke dag opnieuw. Hoe dit wordt verwezenlijkt, leest u in dit magazine waarin wij, onze
bewoners, de handelaars en de dienstverleners zich met plezier voorstellen.
Kom eens proeven wat ‘Annonciaden’ te bieden heeft. Je kan hier een mooie toekomst
tegemoet gaan. Wij ontvangen u graag voor een geheel vrijblijvend gesprek, kom de sfeer
opsnuiven in de sfeervolle ingerichte gebouwen of wandel eens door het fleurige park.
U zal merken dat deze plek iets bijzonders heeft, een ziel heeft waar u en uw familie deel
van kunnen uitmaken.

David en Stefan Costermans

Voor info verhuur en verkoop
03 369 16 16
info@annonciaden.be
www.annonciaden.be
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Costermans Projecten ontwikkelde ‘Annonciaden’
De ontwikkelaar en drijvende kracht achter het project ‘Annonciaden’ in
Wijnegem is Costermans Projecten. “Met de centrumlocatie en het mooie park
zagen we meteen het potentieel van deze site”, vertelt afgevaardigd bestuurder
David Costermans. Dankzij de vzw Cos.Care heeft het bedrijf meteen een lange
termijnvisie voor ‘Annonciaden’ uitgewerkt.
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“Nog geen moment spijt gehad van mijn beslissing”
In april 2016 zette Agnes Peeters (78) de stap van haar eigen appartement
naar een assistentieflat in ‘Annonciaden’. “Ik was niet meer gelukkig thuis. Maar
de familie en vrienden die me hier nu komen bezoeken, zien meteen aan mij
dat ik weer straal”, vertelt Agnes na haar eerste maanden in Wijnegem.

Gezinszorg Villers biedt zorg op maat
Met een uitgebreide waaier aan diensten biedt Gezinszorg Villers
ondersteunende diensten aan op maat van de bewoners van ‘Annonciaden’
en personen in de regio. “Onze deur staat steeds open voor de bewoners
van ‘Annonciaden’. Wij zijn beschikbaar om hun gewenste dienstverlening te
bespreken of om hun vragen te beantwoorden”, vertelt wijkverantwoordelijke
Priscilla Fierens.
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Costermans Projecten
ontwikkelde ‘Annonciaden’
De ontwikkelaar en drijvende kracht achter het project ‘Annonciaden’
in Wijnegem is Costermans Projecten. “Met de centrumlocatie en
het mooie park zagen we meteen het potentieel van deze site”,
vertelt afgevaardigd bestuurder David Costermans. Dankzij de
vzw Cos.Care heeft het bedrijf meteen een lange termijnvisie voor
‘Annonciaden’ uitgewerkt.
Het is in 2012 dat het project ‘Annonciaden’ officieel van start gaat. “In dat
jaar kochten wij de site van de Zusters Annonciaden van Huldenberg. Door
de centrale ligging en het prachtige park zagen wij er de ideale locatie in
om de oude school om te vormen tot 89 erkende assistentiewoningen
met winkelruimte en bijkomende zorggerelateerde diensten zoals een
artsenpraktijk, een massageruimte, een logopedist en een dienst voor
thuiszorg”, beschrijft David Costermans het project.

OPWAARDERING WIJNEGEM-CENTRUM
De omgeving op de hoek van de Turnhoutsebaan en de Schoolstraat in hartje
Wijnegem onderging een volledige gedaanteverwisseling. “De school stond
drie jaar leeg en de site was een afgesloten geheel. We hebben het park
toegankelijk en doorwaadbaar gemaakt zodat heel Wijnegem er van kan
genieten. Door ons project kon de Schoolstraat ook worden verbreed van 9
naar 18 meter, wat de schoolgaande jeugd veel meer veiligheid biedt”, zegt
David Costermans, die ook de goede verstandhouding met het Wijnegemse
gemeentebestuur in de verf zet.
De school werd volledig afgebroken en er kwam een prachtige nieuwbouw
in de plaats. “We kozen voor een hedendaagse architectuur met natuursteen
voor de gevels. De inpandige terrassen zijn eveneens een kenmerk van het
geheel.” Maar Costermans Projecten hechtte eveneens veel belang aan de
authenticiteit van het project. “‘Huis Meeùs’, genoemd naar de bekende
jeneverstoker en oud-burgemeester van Wijnegem, naast de oude school
hebben we gerenoveerd. Nu zijn onze kantoren en een evenementenruimte
voor recepties, bedrijfsseminaries en etentjes er in onder gebracht. ‘Huis
d’Arippe’ werd omgevormd tot drie appartementen. Het tuinpaviljoen, met
zijn nostalgische uitstraling, bewaarden we eveneens en gaven we een
nieuwe bestemming.”

ASSISTENTIEWONINGEN
Het project ‘Annonciaden’ wordt voor het grootste deel ingenomen door de
assistentiewoningen. “We beschikken over assistentiewoningen van 65 tot
140 vierkante meter. Geïnteresseerde koppels of alleenstaanden kunnen de
flats kopen of huren. Naast de flats hebben we zoveel mogelijk functies op
de site betrokken. Onze bewoners kunnen gebruik maken van het restaurant,
de bakker, de kapperszaak, de CM-Zorgmakelaar, de fitness, de thuiszorg,
de logopedie en de artsenpraktijk. Het is een waaier aan diensten die ze zelf
kunnen samenstellen. Vanaf de eerste dag ervaren de bewoners een warm
thuisgevoel en kunnen ze elkaar ontmoeten in de lounge die iedere dag goed
wordt benut.”
David Costermans haalt, naast de ondersteunende diensten, graag de centrale
ligging van ‘Annonciaden’ aan. “Het Marktplein, waar vrijdag de wekelijkse
markt doorgaat, bevindt zich schuin over ons. Er is een apotheker aan de
overzijde van de straat en de Delhaize ligt op 75 meter van ons project. Op de
Turnhoutsebaan liggen nog verschillende winkels en het Wijnegem Shopping
Center is twee bushaltes verwijderd van ‘Annonciaden’.”

“De ligging maakt
deze woonsite
uniek”
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VZW COS.CARE
Cos.Care draagt zorg voor zowel de bewoners als voor zijn gebouwen. Voor de menselijke zorg heeft Cos.Care een
overeenkomst met CM, al zijn bewoners vrij in hun keuze van ziekenfonds. Om de gebouwen op lange termijn te
onderhouden, waakt Cos.Care over een goed onderhoud en de uitstraling.
“Met deze vzw zijn we de beheersinstantie voor de site en de gebouwen. Ook in de toekomst blijven wij betrokken partij
van ‘Annonciaden’. De levenskwaliteit van de bewoners, de uitstraling en het onderhoud van het gebouw is met Cos.
Care op lange termijn verzekerd”, besluit David.
‘Annonciaden’ beschikt over 89 erkende assistentiewoningen. Concreet betekent dit dat:
1.
2.
3.

er 24 uur noodpreventie is voorzien
alle ruimten toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers
er dagelijks warme maaltijden worden aangeboden

VOOR INFO VERHUUR EN VERKOOP
03 369 16 16
info@annonciaden.be
www.annonciaden.be

COSTERMANS PROJECTEN NV
Haar eerste sporen heeft Costermans Projecten verdiend met het ontwikkelen van tijdloze villa’s. In 2006 werden de
activiteiten uitgebreid met residentiële appartementen. Sinds 2012 heeft Costermans Projecten ook assistentiewoningen
in zijn portefeuille. Het bedrijf, met zetel in Wijnegem, garandeert in deze drie domeinen de beste kwaliteit voor de
klanten. Samen met hun team waken bestuurders David en Stefan Costermans iedere dag over de klantvriendelijke
service bij ieder project.
Turnhoutsebaan 400
2110 Wijnegem
03 385 02 44
www.costermans-projecten.be
info@costermans-projecten.be
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“Geboren en getogen in Wijnegem,
dan kom je naar ‘Annonciaden’”
Zelf wonende in Wijnegem waren René Bevers (85) en Martha Van Rymenant (82) één van de eersten die
tekenden voor een woning in ‘Annonciaden’. René en Martha vertellen graag hoe ze hier terecht kwamen
en wat hen aantrok in het woonproject.
Het Wijnegems koppel heeft 58 jaar lang in de Koolsveldlaan gewoond op 300 meter van ‘Annonciaden’. Op hun oude
dag zochten ze een nieuw verblijf met voldoende luxe en met een centrale ligging in hun geliefd Wijnegem. Sinds op
11 april 2016 de eerste bewoners hier hun intrek namen, wonen ook René en Martha op de eerste verdieping langs de
Turnhoutsebaan.
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Waarom hebben jullie voor ‘Annonciaden’ gekozen?
René: Wij woonden in een groot huis met een ruime tuin.
Martha doet nog alle huishoudelijke werken zelf en voor
haar moet alles tiptop in orde zijn. In die grote woning
hadden we teveel werk en dat konden we niet meer aan.
Martha: Het is erg wanneer je een huis altijd onderhouden
hebt en je ziet het dan achteruit gaan. Voor alle duidelijkheid,
het was ook op het einde nog goed onderhouden hoor.
Toch hebben we de beslissing genomen om naar een
kleiner appartement over te stappen.
René: Ik heb ook eens nagedacht over de mogelijkheden.
We hebben onze ouders en schoonouders oud zien
worden en waar zijn die vaak beland? Toen mijn moeder
stierf is mijn vader in een rustoord terecht gekomen.
Hij was er graag, want hij zei altijd dat hij er niet kwam
om te sterven maar om er langer te leven. Een positieve
ingesteldheid. En wij hebben dat ook. Met ouder worden
in het vooruitzicht hebben we beslist om niet te blijven
hangen in onze voormalige woning.

lang meer staan, niet ver gaan. Hier heb ik alles. Ik kook
nog zelf, we doen de was en de strijk nog zelf.
René: We wonen zoals vroeger, maar dan in een
appartement.
Wat vinden jullie van de site? De architectuur, de
inrichting of de voorzieningen?
René: Er is een mooie tuin en een park.
Martha: En die tuin moeten we zelf niet onderhouden.
(lacht)
René: Ik ben hier geboren en ging eind jaren ‘30 hier
vlakbij naar de jongensschool. Dus ik ken deze site al heel
mijn leven. Mijn ouders woonden aan het fort en elke dag
ging ik 1,5 kilometer te voet naar school door het centrum
van Wijnegem. Het is altijd een mooie plek geweest. Maar
nog belangrijker dan hoe het er hier uitziet, is het sociaal
contact met de andere bewoners.
Komt u veel in contact met de anderen?

Jullie hebben altijd in de Koolsveldlaan gewoond, amper
300 meter van ‘Annonciaden’. Afkomstig van Wijnegem
wilden jullie toch duidelijk in het dorp blijven wonen?
René: Ik ben hier geboren, mijn vrouw was van Schilde. We
hebben een paar jaar in Schilde gewoond om daarna naar
Wijnegem te komen. Hier hebben we ons hart verloren.
Het feit dat ‘Annonciaden’ in het centrum van Wijnegem
ligt, is de reden waarom we zo snel gekozen hebben voor
deze site. Had het bijvoorbeeld in Zandhoven gelegen,
dan was het niets voor ons geweest.
Hadden jullie snel beslist om hier te komen wonen?
Martha: Het oude gebouw moest nog afgebroken worden.
René: Wij hebben beslist toen we het plan hadden gezien.
Martha: We wilden zeker langs de Turnhoutsebaan zitten.
Ik kan niet goed gaan en als ik dan hier aan het raam of op
het terras zit, zie ik toch mensen voorbij komen met af en
toe een bekend gezicht.
René: We wilden in het centrum wonen, omdat we zelf
van het dorp zijn. Op deze manier blijven we betrokken bij
het dorpsleven. We hebben nog contact met de mensen
en zitten regelmatig op het terras.
Waren jullie niet terughoudend om jullie oude woning
te verlaten?
Martha: Ik dacht altijd dat we nooit uit ons huis zouden
verhuizen, maar mijn carrosserie is versleten. Ik kan niet

René: Het sociale leven is voor ons heel belangrijk.
Martha: Er is hier een groep van bewoners waarmee we
geregeld samenkomen.
René: Inderdaad. Dat kan beneden in de lounge zijn of in
het restaurant NONNA. In de voormiddag ga ik gewoonlijk
de gazet lezen en dan babbel ik eens met de mensen die
daar ook zitten. Er komen in de voormiddag wel meer
mannen de krant lezen. En in de namiddag spreek ik al
eens af om iets te gaan drinken met een oude kennis. Dat
zijn fijne momenten, vlakbij huis.
Martha: Gewoonlijk komen de bewoners hier vanaf 15 uur
naar beneden en dan wordt er gebabbeld over koetjes en
kalfjes.
René: Ons sociaal leven hier kan niet beter zijn.
René was voor hij naar ‘Annonciaden’ verhuisde ook een
gepassioneerd wielertoerist. Kan je die hobby hier nog
uitoefenen?
René: Ik ben altijd een fervente wielertoerist geweest
en was zelfs 16 jaar voorzitter van de Wijnegem Bicycle
Club. De eerste maanden dat ik hier woonde, reed ik nog
elke week mee. Maar sinds september ben ik gestopt met
fietsen. Nu ga ik hier in de fitness trappen. Daar staat een
hometrainer en daar zit ik nog elke dag op. Zo’n 20 minuten
met een zekere weerstand, want zonder weerstand is het
niets voor mij. Ja, ik heb hier alles wat ik wens.
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“‘Annonciaden’ is een
meerwaarde voor
Wijnegem”

Samenwerking tussen gemeente
en Costermans Projecten leidt
tot resultaat
Bij de ontwikkeling van een bouwproject is een goede samenwerking tussen een
gemeentebestuur en de projectontwikkelaar onontbeerlijk. Voor de uitbouw van
‘Annonciaden’ wisten het Wijnegemse gemeentebestuur en Costermans Projecten
elkaar perfect te vinden. “Dit dossier zorgde voor een verrijking van onze gemeente”,
reageert burgemeester Ivo Wynants.

Als burgemeester kijkt Wynants uiteraard naar de
troeven die ‘Annonciaden’ met zich meebrengt
voor de hele gemeente. “De trage weg die door
het park van ‘Annonciaden’ werd gecreëerd,
is een pluspunt voor elke Wijnegemnaar en
zeker voor de schoolgaande jeugd. Vanaf de
Turnhoutsebaan en het Marktplein kunnen de
kinderen nu heel vlot en veilig naar hun school.”
Ook de vernieuwde Schoolstraat naast
‘Annonciaden’ valt in de smaak. “Van een smalle
Schoolstraat gingen we naar een prachtige
brede straat die de veiligheid serieus verbetert,”
geeft Wynants aan.

SERVICE
Over het project zelf heeft de burgemeester
enkel woorden van lof. “Op de eerste plaats vind
ik dat de twee woningen (‘Huis Meeùs’ en ‘Huis
D’Arippe’) en het tuinpaviljoen knap werden
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bewaard. Verder is eigenlijk het hele concept
fantastisch. De service die ze aanbieden aan de
bewoners is uitmuntend. Ik las onlangs nog in
de media dat er een te kort aan opvang is voor
bejaarden. Projecten als ‘Annonciaden’ bieden
hierop de ideale oplossing als tussenstap tussen
een eigen woning en een woonzorgcentrum.”

LEKKER ETEN
Dat de handelszaken eveneens toegankelijk
zijn voor iedereen, daar kan de burgemeester
zeker over meespreken. “Ik ben reeds een paar
keer gaan eten bij NONNA. Ik heb er telkens
echt heel lekker gegeten. Het restaurant begint
ondertussen meer en meer bekend te worden
in Wijnegem. Kortom, de opwaardering van het
oude klooster en de voormalige school heeft
heel positieve gevolgen voor onze gemeente
met zich meegebracht,” besluit Ivo Wynants.

Culinaire verwennerij bij NONNA
“De bewoners komen graag een praatje maken in de keuken”
Eén van de vele gezellige rustpunten bij ‘Annonciaden’ bevindt zich bij NONNA. Met zijn bar, lounge en
restaurant is het de plaats bij uitstek om te ontmoeten. Zaakvoerders Tim Schoeters en Christine Mees
ontvangen hun gasten met open armen. “Sommige van de bewoners hebben reeds hun vaste gewoonte
om ’s middags iets bij ons te komen eten”, zegt Christine.
‘Nonna’ betekent ‘grootmoeder’ in het Italiaans, een bijkomende hint om aan te tonen dat de senioren van ‘Annonciaden’
altijd kunnen bijschuiven voor een heerlijke maaltijd in het restaurant. “We zijn nog niet zo lang open maar we voelen
al zeker een band met bepaalde bewoners. Sommigen hebben reeds de gewoonte om ’s middags op hetzelfde tijdstip
naar beneden te komen om onze dagschotel te eten. Soms passeren ze even langs de keuken van Tim om hun verhaal
te doen. Voor de bewoners is de aanwezigheid van het restaurant op sociaal vlak vrij belangrijk”, weet Christine.

DAGVERSE BEREIDINGEN
Voor Tim en Christine is NONNA niet hun eerste avontuur in de
horeca. Ze hebben verschillende jaren ervaring opgebouwd en
weten precies hoe ze hun gasten in de watten moeten leggen.
“Vanaf mijn zestiende werk ik in de horeca. De afgelopen drie jaar
hadden we een broodjes- en cateringzaak op ’t Zuid in Antwerpen.
In juni kregen we het voorstel om een restaurant in ‘Annonciaden’
te beginnen. Het moest heel snel gaan maar we hebben zeker de
goede beslissing genomen. Sinds onze start in juli loopt de zaak
goed vol.”
De taken bij NONNA zijn mooi verdeeld. Chef Tim, die verschillende
jaren samenwerkte met Wout Bru, zorgt in de keuken voor de
culinaire verrassingen terwijl Christine op een vlotte manier de
gasten ontvangt en bedient. “Tim werkt iedere dag met verse
ingrediënten. Voor de suggesties kijkt hij ook uit wat de markt te
bieden heeft. Op die manier proeven de gasten steeds het beste
van ieder seizoen. Onze kaart mag worden omschreven als een
Frans-Belgische keuken met de unieke Aziatische toets van Tim”,
beschrijft Christine.

BRUISENDE SITE
Een koffietje om de dag te starten, een dagmenu op de middag
of een uitgebreid menu ‘s avonds. Bij NONNA vindt iedereen zijn
plaats. Want naast de bewoners van ‘Annonciaden’ is iedereen
welkom in het restaurant. “We openen iedere dag om 10 uur,
behalve op maandag, onze sluitingsdag. Vanaf de voormiddag
kan er bij ons al een kopje koffie worden gedronken om eventueel
aansluitend een dagschotel te bestellen als lunch. Verder
serveren wij kleine gerechten zoals diverse croques, salades en
- 14 -

pannenkoeken. De gasten kunnen zich eveneens culinair uitleven met een meergangenmenu. Deze bestaat bijvoorbeeld
uit onze huisbereide garnaal- en kaaskroketten, vis- en vleesgerechten en een zacht dessert als afsluiter.”
Bij mooi weer speelt NONNA een extra troef uit. Het terras in de tuin van ‘Annonciaden’ nodigt uit tot een moment
van rust met een heerlijk hapje. Voor fietsers en wandelaars is de zaak makkelijk bereikbaar tussen het centrum van
Wijnegem en het Albertkanaal. “Op die manier bieden wij een echte meerwaarde aan Wijnegem. Samen met de rest van
‘Annonciaden’ zorgen wij voor een bruisende omgeving”, besluit Christine.

NONNA
Schoolstraat 2
2110 Wijnegem
Tel.: 03 616 00 20
Mail: info@restaurantnonna.be
Web: www.restaurantnonna.be

OPENINGSUREN
Dagelijks open van 10 tot 22 uur,
met uitzondering op maandag
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Porto Sogno
Altijd een beetje vakantie
Te midden van het prachtige binnengebied van ‘Annonciaden’
ligt Porto Sogno. Een behandelingsruimte waar relaxmassages en
voetverzorging worden gegeven. Letterlijk een haven van rust waar
je even kan wegdromen. “Op mijn tafel liggen, is altijd een beetje als
op vakantie gaan”, knikt massagetherapeute Chrisje.
Met ruim twintig jaar ervaring als
kinesiste heeft Chrisje een uitgebreide
kennis van het menselijk lichaam.
Ze kent de remedie tegen nek -of
rugproblemen, kan spierverrekkingen
behandelen en zonder moeite past ze
dankzij haar medische achtergrond
de massage aan op maat van haar
cliënteel. Enkele jaren geleden besliste
de therapeute om zich verder toe te
leggen op relaxatietherapie. “Omdat
ik het zo graag doe”, lacht Chrisje. “Ik
vind het heerlijk om rust te scheppen
in het leven van anderen, zodat
mensen zich even kunnen ontspannen
in een stressvolle maatschappij.”

DROOMHAVEN

van het Italiaanse ‘Porto Sogno’ is
droomhaven. Mijn echtgenoot heeft
iets met boten en zo ben ik me er
zelf ook in gaan verdiepen. In een
haven kom je voor rust, net als op
mijn massagetafel”, verklaart de
therapeute. “Bovendien vind ik het
haventhema wel passen bij deze site.
Als ik hier op het plein rondloop, heb ik
altijd een vakantiegevoel. Het lijkt wel
een stadje in Zuid-Frankrijk, gezellig
met een enorm pittoresk gevoel.” De
praktijk van Porto Sogno werd ook
ingericht met decorelementen die aan
een haven doen denken. Meubelen uit
steigerhout, foto’s van steigers die de
zee inlopen of de typisch geknoopte
touwen waarmee boten worden
aangelegd.

Chrisje werkt vanuit haar eigen haven
van rust, te midden van ‘Annonciaden’.
Haar praktijk is gevestigd in het
gerenoveerde koetshuis van het
voormalige klooster. Hoewel ze
enkele herkenbare elementen van
het koetshuis in haar interieur heeft
behouden, drukte Chrisje ook een
eigen stempel op de werkplek.
Naar analogie met een haven waar
de matrozen komen voor rust,
werd ook haar massagetafel een
droomhaven. “De letterlijke vertaling

Porto Sogno mag dan wel in het
hart van ‘Annonciaden’ liggen, de
massagetafel staat er voor iedereen.
Een massage boeken bij Porto Sogno
gaat uiteraard vanzelf. Je belt Chrisje
waarna ze kort de mogelijkheden
bespreekt. “Aan de telefoon worden
de keuzes meestal overlopen. Klanten
geven aan waar precies de pijn of
opgehoopte spanning zit, zodat
ik gericht kan werken. Het is de
bedoeling dat de klant een keuze
maakt uit bijvoorbeeld een anti-stress

massage, een ontspannende massage
of een volledige lichaamsmassage
(alle keuzes zijn terug te vinden op de
Facebookpagina).”

EIGEN TECHNIEKEN
Behalve de gebruikelijke massages,
ontwikkelt Chrisje ook haar eigen
technieken. Zo geeft ze Hot Stone
Massages op een net iets andere
manier. “Ik werk een beetje anders
met de warme stenen. Ik masseer
ermee terwijl ze in heel wat andere
gevallen gewoon op het lichaam
worden gelegd. Mijn eigen techniek
is dus een combinatie van Zweedse
massage met warme stenen. Hot
Stones zijn overigens enorm populair
én zeer relaxerend”, verklapt Chrisje.
“Masseren is mijn passie en daar wil ik
uniek in zijn. Dankzij mijn kennis van
het lichaam kan ik me toeleggen op
nieuwe technieken en die volledig tot
hun recht laten komen.”

PORTO SOGNO
Turnhoutsebaan 402D
2110 Wijnegem
Chrisje: 0478 31 51 65
Facebook: Porto Sogno
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In april 2016 zette Agnes
Peeters (78) de stap van
haar eigen appartement
naar een assistentieflat
in ‘Annonciaden’. “Ik
was niet meer gelukkig
thuis. Maar de familie
en vrienden die me hier
nu komen bezoeken,
zien meteen aan mij dat
ik weer straal”, vertelt
Agnes na haar eerste
maanden in Wijnegem.

“Nog geen moment
spijt gehad van mijn
beslissing”
- 18 -

Agnes voelt zich helemaal thuis bij ‘Annonciaden’
Om deze stap in haar leven te zetten, ging Agnes niet
over één nacht ijs. “Ik woonde in mijn eigen appartement
in Merksem. Ik wou verhuizen naar een serviceflat maar
het mocht niet afgelegen zijn. Hier trof ik een mogelijkheid
aan in het centrum van Wijnegem. Dat was perfect voor
mij want ik ga nog graag zelf winkelen. Ik ben hier drie
keer voorbijgereden en dan maakte ik een afspraak om
te komen kijken. Ik had nog iemand meegebracht en
ook zij was meteen helemaal weg van het gebouw en de
omgeving. We werden trouwens heel hartelijk ontvangen”,
geeft Agnes aan.
Ondertussen wil Agnes echt niet meer weg uit
‘Annonciaden’. “Veel mensen zeiden dat een serviceflat
niets voor mij was maar ik voelde me thuis niet meer
gelukkig. Ik hoop dat dit de laatste woonplaats in mijn
leven mag zijn. Mijn familie ziet aan mij dat ik weer gelukkig
ben. Dat komt door verschillende redenen.”

HOTELSERVICE
Het gezelschap vindt Agnes meteen een sterke troef. “De
mensen zijn hier allemaal zo vriendelijk. Ik moet maar een
telefoontje doen of naar de balie komen en alles wordt
geregeld. Onlangs liet mijn poetsvrouw weten dat ze door
een operatie niet meer kon komen. Ik ging naar de balie
met mijn probleem en ’s anderdaags was alles opgelost. Er
wordt echt naar ons geluisterd. Ik ben iemand die al eens
graag op haar eentje is. Daarvoor heb ik mijn appartement.
Maar ik zit even graag in de lounge. Daar komen we met
andere bewoners samen om een praatje te doen of om
te kaarten. We gaan binnenkort bespreken welke onze
vaste kaartdagen worden. Ik kan in de lounge ook de krant
lezen. Maar door de vele gezellige babbeltjes gebeurt het
dikwijls dat ik de krant niet eens kan openslaan. Ik zeg
soms tien keer dat ik weer naar mijn appartement ga maar
dan blijf ik toch een paar uur plakken”, lacht Agnes. Ook
de bijkomende diensten weet ze te appreciëren. “Men
kan dit wel serviceflats noemen maar ik vind dit meer

service op basis van een hotel. Een kapper, een restaurant,
poetshulp, de dokter en een fitness. Wie kan zeggen dat hij
of zij dit heeft vlak aan de deur?”, vraagt ze zich af. Onder
andere de eigen dokterspraktijk vindt Agnes een groot
voordeel. “Ik ben hartpatiënt en een dokter dichtbij geeft
dan toch een vorm van geruststelling. Onlangs voelde ik
me wat benauwd. Ik ging meteen naar beneden richting
de praktijk. De dokter heeft me tussen twee patiënten
door ontvangen en onderzocht. Hij zei me wel dat ik in
de toekomst niet naar beneden moet komen, maar dat
ik gewoon moet telefoneren en dat ze zullen komen. Dat
noem ik service.”

VEILIG
Agnes beschouwt het volledige concept als geslaagd.
“Dat zie je aan alle details. Binnen is alles heel verzorgd
en netjes. We hebben een tuin waarin we niet moeten
werken, maar waarin we alleen moeten genieten. Nog zo’n
detail is dat de poorten hier om 22 uur sluiten. Dat voelt
voor mensen zoals wij heel veilig. Bezoek dat later blijft,
kunnen we nog steeds buiten laten en als we zelf later
thuis komen, kunnen we uiteraard eenvoudig binnen met
onze badge.”

CENTRAAL GELEGEN
Als actieve senior gaat Agnes nog graag op pad. Zo gaat
ze naar haar kaartersclub en ontdekte ze dankzij de ligging
van ‘Annonciaden’ het Wijnegem Shopping Center. “Toen
ik nog in Merksem woonde, ben ik maar één keer in het
Shopping Center geweest. Sinds ik hier woon ben ik er al
veel meer geweest. Ik stap bijna voor de deur op de bus en
twee halten verder ben ik er. Ook tijdens de winter vormt
dit nu een ideale uitstap. De vrijdagmarkt is eveneens op
wandelafstand en de bakker is beneden. Nee, ik wil hier
echt niet meer weg. Met mijn verhuis stond ik voor een
belangrijke beslissing in mijn leven maar ik heb zeker de
juiste bestemming gekozen”, besluit Agnes.
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Haircorner brengt
extra sociaal
contact

Waar kan er beter een ontspannen
babbeltje worden gedaan dan
bij de kapper. Met kapsalon
Haircorner van Chris Vanhole
langs de Turnhoutsebaan beschikt
‘Annonciaden’ over zijn eigen
kapperszaak. Maar ook klanten
van buiten het woonproject zijn
voor een modieus kapsel steeds
welkom bij Chris.

HAIRCORNER
Turnhoutsebaan 398 A
2110 Wijnegem
Tel.: 03 353 22 99
Web: www.kapsalonhaircorner.be
Mail: info@kapsalonhaircorner.be

OPENINGSUREN
Dinsdag:

8.30 tot 12 uur
13 tot 19 uur
Woensdag: 8.30 tot 12 uur
13 tot 18 uur
Donderdag: 8.30 tot 12 uur
13 tot 17 uur
Vrijdag en zaterdag op afspraak

Als kapper is Wijnegemnaar Chris Vanhole zeker bekend in de gemeente.
“Ik ben geboren en getogen in Wijnegem. Sinds 1991 heb ik een kapsalon.
Mijn eerste zaak heb ik steeds in de Schoolstraat, om de hoek, gehad.
Door de uitwerking van het project ‘Annonciaden’ werd mijn oude zaak
mee afgebroken en kon ik een nieuwe stek openen in het huidige project”,
licht Chris toe.
Sinds 1 maart 2016 is hij met Haircorner een vaste waarde bij ‘Annonciaden’.
“Het leuke is dat ik nog school heb gelopen op het voormalige AnnuntiaInstituut dat vroeger op deze site stond. Daarom vind ik het tof dat ik nu
in dezelfde omgeving mijn zaak kan openen.”
Voor de bewoners van ‘Annonciaden’ is het uiteraard makkelijk om
een kapsalon op wandelafstand te hebben. “Het project bestaat uit
assistentiewoningen dus sommige mensen zijn niet meer zo goed te
been. Dat ze dan binnen hun site naar de kapper kunnen gaan, is handig
meegenomen. Mijn kapsalon is mooi geïntegreerd in het geheel. Ik voel
ook aan dat ik deel uitmaak van deze ‘gemeenschap’. Het is toch anders
dan dat je ergens in een straat een kapsalon hebt.”
Voor een knipbeurt en een babbeltje zijn de bewoners dan ook steeds
welkom bij Chris. “Er zijn reeds verschillende bewoners die komen en
die hier ondertussen hun gesprekje komen doen. Voor hen is het een
bijkomende vorm van sociaal contact aangezien sommige bewoners
toch ook alleenstaand zijn. Ze moeten niet ver stappen, zijn snel onder de
mensen en ze kunnen over alles een praatje slaan. Met bepaalde klanten
bouw je op die manier toch snel een mooie band op.”
Uiteraard zijn ook alle andere mensen uit Wijnegem en omstreken welkom
bij Haircorner. “Zowel dames als heren hun haren worden bij mij geknipt
en verzorgd. Van de klassieke knipbeurten tot een moderne look, het is
allemaal mogelijk”, besluit Chris.
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De architecten over hun creatie
De vormgeving en architectuur van ‘Annonciaden’ zijn van de hand van architecten Jan Veelaert en Veerle
Duyck van Veelaert Architecten uit Antwerpen. Zij sleutelden aan een oplossing voor het binnengebied én
aan een creatief bouwwerk pal in het centrum van Wijnegem. Het resultaat: een eigentijds wooncomplex
met klassieke bouwlijnen. “Wij zouden hier absoluut zelf willen wonen, moesten we wat ouder zijn”,
bevestigen de architecten.
Vier tot vijf jaar geleden vroeg projectontwikkelaar
Costermans aan architectenbureau Veelaert of ze interesse
hadden in het project ‘Annonciaden’. De architecten
waren meteen enthousiast want het ruime terrein van
1,2 hectare bood heel wat creatieve opportuniteiten. Op
dat moment bestond de site van ‘Annonciaden’ uit een
cluster van schoolgebouwen met aan de noordelijke zijde
van het terrein een parkgebied. Omdat de gebouwen
een historische binding hadden met het centrum van
Wijnegem waren de architecten er zich van bewust dat
een nieuwbouw moest inpassen in de omgeving. “We
hebben de voorbouw van ‘Huis D’Arippe’, ‘Huis Meeùs’ en
het tuinpaviljoen behouden omwille van hun historische
waarde”, vertelt architect Jan Veelaert. “Verder hebben
we gekozen voor een moderne bouw. Het was zo dat
de oude schoolgebouwen heel wat beperkingen hadden
voor een nieuwe invulling en ook niet meer voldeden aan
de hedendaagse normen. Nu staat er een nieuwbouw die
helemaal klaar is voor de toekomst.”
De architecten tekenden een nieuwbouw die doet denken
aan de massiviteit, de wisselwerking tussen open en
gesloten zoals bij vroeg Romaanse bouwwerken, het
handelsmerk van Veelaert. Van waar je het gebouw ook
bekijkt, je krijgt altijd een totaal ander zicht en dat is
uitermate boeiend aan een geslaagd project.
De verzonken ramen en terrassen zijn bewust geplaatst
om het massieve bouwvolume te behouden. Als kers op
de taart werden de moderne gebouwen in een lichte kleur
uitgevoerd, volgens Veerle en Jan omdat dit een positieve
invloed heeft op de omgeving. “Doordat de gebouwen

- 22 -

volledig vrijstaan in een open parkgebied met hoge bomen, hebben we ze tot zes verdiepingen hoog laten gaan. Dat is
dezelfde hoogte als de oorspronkelijke kloostergebouwen”, vult architecte Veerle Duyck aan. “Met die nuance dat het
aantal bouwlagen richting de Schoolstraat en Turnhoutsebaan werden verlaagd naar vier. En richting de bomenlaan
loopt het dak ook schuin af naar vijf bouwlagen zodat het beter aansluit op de naburige woningen.” Door het afschuinen
sluiten de gebouwen niet alleen mooi aan op de omgeving, maar leveren ze ook een optimale bezonning voor het
tuinpaviljoen op.

“GETEKEND ALSOF HET VOOR ONSZELF WAS”
Eén van de grootste uitdagingen voor de architecten was
de optimale integratie in het centrum van Wijnegem. Het
gemeentebestuur wil de komende jaren verder inzetten op
kernversterking en grote projecten als ‘Annonciaden’ zijn daarin
vanzelfsprekend belangrijk. Bij het uittekenen van de plannen
zocht het architectenbureau naar natuurlijke integratie. “Er moest
bijvoorbeeld een trage verbinding komen van de Turnhoutsebaan
met de achterliggende scholen en het centrum. Dus we hebben
van ‘Annonciaden’ een doorwaadbaar gebied gemaakt. Mensen
kunnen er niet enkel door wandelen, maar ze treffen er ook
allerlei voorzieningen. Er is bijvoorbeeld een restaurant, een
kapper, enzovoort. Dat maakt dat de mensen die er wonen ook
deel uitmaken van de gemeenschap. Het brengt de passant
letterlijk tot in het project en creëert op die manier een mooie
belevingswaarde”, aldus Jan Veelaert.
Het uiteindelijk resultaat van hun plannen wordt op de site
erg gesmaakt. Niet alleen bewoners, maar ook bezoekers zijn
unaniem positief over de architectuur en de ideologie erachter.
De architecten zelf zijn eveneens tevreden van hun creatie in de
dorpskern. “We hebben dit aangepakt en uitgewerkt alsof het
voor onszelf zou zijn. In alle eerlijkheid zou ik er wel zelf willen
wonen”, lacht Veerle. “De centrale ligging in het dorp, vlakbij
het Wijnegem Shopping Center en een busrit verwijderd van
Antwerpen, en de interactie met buren of bezoekers zijn slechts
enkele troeven. Ook de aanwezigheid van het restaurant en de
andere voorzieningen lijken me fantastisch.”
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“Sterk geloof in projecten als ‘Annonciaden”
De verhuis van een eigen woning naar
een assistentiewoning blijft een grote
stap voor de meeste senioren. Martine
haar ouders beslisten vlak na de zomer
van 2016 om een appartement te kopen
in ‘Annonciaden’. “Het was zeker geen
makkelijke beslissing voor hen, maar nu
de kogel door de kerk is, willen ze zo snel
mogelijk naar hun nieuwe woonst”, vertelt
Martine.
Als inwoonster van Wijnegem was Martine snel
op de hoogte van de plannen van Costermans
Projecten. “Nog voor de start van de
bouwwerken wist ik dat er assistentiewoningen
gingen komen. Mijn ouders wonen samen in hun
appartement in Antwerpen maar omdat mijn
vader een nieuwe knie moest hebben, ging ik
uitkijken naar een andere oplossing.”
“Hun nieuw appartement mocht echter niet
zomaar ergens gelegen zijn. Het moest een
centrale ligging hebben, dicht bij diverse
winkels en andere diensten. Daarom ben ik in
de zomer van 2015 een eerste maal alleen gaan
kijken bij ‘Annonciaden’. Ik werd er meteen goed
ontvangen en begeleid door Ann Willems”,
getuigt Martine.

POSITIEF
Kort na haar eerste kennismaking met ‘Annonciaden’ bracht
Martine haar ouders mee. “Er volgde ook nog een tweede
bezoek en afgelopen zomer zijn we een keer samen iets gaan
eten bij NONNA. Het heeft dus toch een goed jaar geduurd,
maar vlak na afgelopen zomer beslisten mijn ouders dan
toch om de stap te zetten. In die periode was het project
ook volledig afgewerkt en was de tuin prachtig aangelegd.
Tegen maart 2017 verhuizen zij naar ‘Annonciaden’. Het
duurde een tijd voor ze de beslissing namen maar nu kijken
ze hun verhuis heel positief tegemoet. Ondanks dat ze nog
enkele weken hebben, zijn ze reeds aan het inpakken en de
verhuis aan het voorbereiden. Ze hebben de klik ondertussen
gemaakt want ze zijn al enkele malen terug gaan kijken naar
hun nieuw appartement. Trouwens, al die tijd heeft Ann ons
altijd tot in de puntjes blijven adviseren.”

HOTELGEVOEL
Martine ziet veel troeven aan de nieuwe thuis van haar ouders. “Ik geloof heel sterk in dergelijke projecten. Het is de
ideale stap tussen een eigen huis en in een latere fase, indien het noodzakelijk is, een rusthuis. Met onder andere een
kapper, de kinesist, een lekker restaurant en een lounge is alles vlakbij om aangenaam te wonen. Ik zeg wel eens dat de
bewoners er een hotelgevoel moeten hebben.”
Tot slot hoopt Martine dat haar ouders nieuwe sociale contacten leggen bij ‘Annonciaden’. “In hun flat in Antwerpen
wonen mijn ouders eerder op hun eilandje. Mijn vader doet nog zelf de boodschappen maar buiten ons bezoek zijn ze
verder vooral onder hun tweetjes. Als voormalig ondernemer zie ik mijn vader wel naar de lounge trekken om mee te
praten met zijn generatiegenoten. Als ze op die manier meer sociaal contact hebben, is het helemaal in orde. Dat er
ondertussen een bewonersraad wordt opgericht, vind ik helemaal een positief gegeven”, besluit Martine.
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Een centraal gelegen assistentiewoning
huren of kopen? Tel. 03 369 16 16

Ontdek de centrale ligging van ‘Annonciaden’. De assistentiewoningen liggen op 100 meter
van het Marktplein (1) en het gemeentehuis (2). Met zijn centrale locatie op de Wijnegemse
Turnhoutsebaan (4) zijn er diverse handelszaken in de buurt en is het gemeentepark ‘Wijnegemhof’
(3) slechts 300 meter verwijderd. Er is een bushalte voor de deur beschikbaar. De bus brengt de
bewoners na twee halten tot aan het Wijnegem Shopping Center (7). De keerlus van tramlijn 10
Wijnegem - Antwerpen (5) en cultuurcentrum ‘t Gasthuis (6) kom je tegen na ongeveer 500
meter wandelen.

- 25 -

Marc Jacobs, passie voor brood en banket

Als bewoner van ‘Annonciaden’ moet men niet ver gaan om dagelijks vers brood op tafel te zetten. In
het woonproject is eveneens de ruime en gezellige bakkerij van Marc Jacobs voorzien. “Met een bezoek
aan onze bakkerij ondergaan onze klanten een echte beleving”, vertelt Marc.
Het moet gezegd zijn, bij het binnenkomen van de bakkerij kijk je je ogen uit. Patisserie, chocolade, ijs, charcuterie,
brood, koffiekoeken, al dit lekkers is allemaal uitgebreid aanwezig in de bakkerswinkel. Achter de winkel werd een
gezellige eetruimte ingericht om een koffie tot een croque monsieur te verbruiken.

ZICHT OP BAKKERIJ
“We willen dat de mensen een bezoek aan onze zaak beleven. We bieden momenteel een keuze aan van 28 broodsoorten.
Terwijl de klanten iets eten of drinken, kunnen ze achter het glas onze medewerkers in de bakkerij aan het werk zien. Op
die manier is het mogelijk om de broden uit de ovens te zien verschijnen of de afwerking van de patisserie op de voet
te volgen. Dat zijn allemaal onderdelen om ons verhaal in beeld te brengen”, vertelt Marc Jacobs.
Hij heeft reeds een lange carrière als bakker achter de rug. “Ik ben zelf afkomstig uit de Kempen waar ik in 1983 in het
vak stapte. Ik was er iedere dag mee bezig. Het beroep is echt mijn passie geweest vanaf de eerste dag. Sinds mijn
21 jaar ben ik zelfstandige. Veertien jaar geleden had ik in Wijnegem een bakkerij aan de overzijde van ‘Annonciaden’.
Het was een bakkerij-superette. In deze winkel was eveneens charcuterie verkrijgbaar voor de klanten. Naast brood en
banket ben ik ook altijd al gepassioneerd geweest door vlees.”
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Naast de bewoners zijn natuurlijk andere klanten altijd
welkom bij Bakkerij Marc Jacobs. “Om 6 uur ’s morgens zijn
onze klanten reeds welkom voor een ontbijt. We hebben
verschillende vormen van ontbijt, van een snelle formule
tot een uitgebreid luxeontbijt. Op onze kaart staan verder
diverse soorten belegde broodjes, salades, panini’s, ijsjes,
toast en croques. Voor de liefhebbers beschikken we over
een uitgebreid aanbod van Engelse thee”, overloopt Marc.
Marc Jacobs heeft eveneens bakkerijen in het Wijnegem
Shopping Center en in Oelegem. “De bakkerij met
broodjeszaak in Oelegem was eigenlijk een voorbereiding
op onze zaak hier in ‘Annonciaden’, waarin we drie units
bestrijken op het gelijkvloers. Onze bakkerij is trouwens een
goede aanvulling voor het hele project. De bewoners kunnen
makkelijk hun brood komen halen of gerust een koffie komen
drinken zonder dat ze echt buiten moeten komen”, besluit
Marc Jacobs.

BAKKERIJ MARC JACOBS
Turnhoutsebaan 398
2110 Wijnegem
Tel.: 03 353 76 36
Web: www.bakkerijmarcjacobs.be
Mail: info@bakkerijmarcjacobs.be

OPENINGSUREN
Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 6 tot 18.30 uur
Zaterdag, zon- en feestdagen van 6 tot 17.30 uur
Dinsdag gesloten
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Wit-Gele
Kruis bemant
noodhulpsysteem
Wanneer de bewoners van
‘Annonciaden’ in nood verkeren,
bijvoorbeeld bij een val, kunnen
ze op elk moment een beroep
doen op de bijstand van het
Wit-Gele Kruis. “Wij ontvangen
de alarmen van de bewoners
en leggen meteen contact”,
vertellen Elise Torfs en Christel
Wintermans van het Wit-Gele
Kruis.
Met zijn ervaring, technische kennis
en opgeleide verpleegkundigen
heeft het Wit-Gele Kruis alle troeven
in huis om de noodoproepen
efficiënt en vlot te beantwoorden.
“In
de
provincie
Antwerpen
hebben wij 7.300 aansluitingen van
personen die ons in nood kunnen
bereiken.
Voor
‘Annonciaden’
betekent dit dat alle bewoners
automatisch zijn aangesloten op
ons systeem”, verduidelijkt Elise
Torfs,
projectverantwoordelijke
zorgtechniek bij het Wit-Gele Kruis.

AFDELING ZOERSEL
Frans Hensbergenstraat 39
2980 Sint-Antonius-Zoersel
Tel.: 03 383 23 85
Fax: 014 24 24 00
Mail: zoersel@wgkantwerpen.be
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ONMIDDELLIJK CONTACT
Met de drukknoppen in de assistentiewoningen en in de gemeenschappelijke
ruimten van het gebouw of via zenders aan de pols of hals krijgen de
bewoners rechtstreeks contact met de centrale. “Als de bewoners op
de knop duwen, ontvangen wij meteen het signaal. Dankzij een spreekluisterverbinding met de telefoon kunnen wij de bewoners via de telefoon
spreken zonder dat ze moeten opnemen. Op die manier hebben we
meteen zicht op de toestand en kunnen we een verpleegkundige langs
sturen als het nodig is. Wanneer we geen gehoor krijgen, proberen we
contact te zoeken via de gsm of een ander opgegeven nummer. Als ook
daar geen reactie komt, wordt de verpleegkundige meteen uitgestuurd.
Binnen het half uur kan men in het appartement zijn.”

RAPPORT
De opvolging van de bewoners door het Wit-Gele Kruis gebeurt door
Christel Wintermans. Zij is coördinator crisiszorg bij ‘Annonciaden’. “Ik
ga bij de bewoners langs voor het intakegesprek. Via een vragenlijst
polsen we naar hun achtergrond. Sommige medische zaken weten we
graag op voorhand om efficiënt in te grijpen wanneer er een noodoproep
binnenkomt.”
Na een oproep of interventie volgt er steeds een rapport. “Dit rapport
sturen wij naar de CM-Zorgmakelaar zodat die weet wat er is gebeurd.
We voorzien ook maandelijkse overzichten. Op die manier heeft de
zorgmakelaar een duidelijk beeld van wie er bijvoorbeeld dikwijls een
noodoproep nodig heeft. Met deze informatie kan de zorgmakelaar met de
betrokken bewoner bekijken of die misschien extra diensten nodig heeft.”
Een team van zes verpleegkundigen staat in een permanentiesysteem
steeds klaar om de bewoners te helpen als het nodig is.

MEDISCHE ZORG
Naast de crisiszorg mogen de bewoners het Wit-Gele Kruis eveneens
inschakelen voor niet-dringende medische hulp. “Personen die bijvoorbeeld
uit het ziekenhuis komen maar thuis nog medische zorgen nodig hebben,
kunnen op ons rekenen. Wij komen dan langs om de zorg toe te dienen.
Maar voor deze zorg zijn de bewoners vrij in het kiezen van de instantie”,
besluit Christel.

Het eerste aanspreekpunt voor zorg
Op de site van ‘Annonciaden’ is alles bij de hand. Een prachtige tuin, voldoende voorzieningen
én een zorgmakelaar die elke werkdag tijdens de voormiddag aan de onthaalbalie zit. “Wij
helpen als zorgmakelaar bij elke dienstverlening waar bewoners gebruik van maken”,
vertelt zorgmakelaar Arlette Marcelis.
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“Aan onze balie doen wij de permanentie en beantwoorden wij vragen van de bewoners in verband met
zorg. Dat kunnen administratieve vragen zijn, maar het kan ook gaan over een poetshulp, gezinszorg,
of verpleging eventueel. Nieuwkomers schrijven zich in voor een kennismakingsgesprek om zo met
ons kennis te maken. Daarbij leggen we onze werking uit en wat we allemaal voor de nieuwe bewoners
kunnen betekenen.”
De zorgmakelaar is terug te vinden op de meest centrale plaats van het complex. Op weekdagen
zitten Arlette of haar collega steevast aan de onthaalbalie tussen de lounge en het restaurant. Door de
strategisch gekozen plek is Arlette goed aanspreekbaar voor alle bewoners. “Dat is zeker belangrijk.
Niet alleen voor praktische zaken, maar soms komen de mensen ook al eens met andere probleempjes.
Dan is het goed om een bepaalde vertrouwensrelatie te hebben met de bewoners”, verduidelijkt Arlette.
“Omdat die vertrouwensrelatie zo belangrijk is, organiseren we ook activiteiten zoals bijvoorbeeld een
praatcafé. Daarmee bereiken we nieuwe bewoners en leren mensen elkaar kennen. We werken voor het
praatcafé ook rond een centraal thema, voor de eerste keer was dat de verhuis naar ‘Annonciaden’. We
hebben al eens een ergotherapeut uitgenodigd die over valpreventie en tiltechnieken heeft gesproken.”
De organisatie van al deze activiteiten alsook de aanwezigheid van een zorgmakelaar, zijn bedoeld om
het leven van de bewoners makkelijker te maken. Arlette werkt voor de CM, maar ook bewoners die
aangesloten zijn bij een andere mutualiteit worden geholpen.

THUISZORG VILLERS
“Onze bewoners kunnen perfect bij een andere mutualiteit aangesloten zijn en toch beroep op ons
doen. Moest het nodig zijn, bijvoorbeeld voor bepaalde premies, dan nemen wij contact op met hun
mutualiteit en we vragen dat de maatschappelijk werker hier langskomt.”
Bewoners kunnen voor allerlei diensten beroep doen op de zorgmakelaar. Bijvoorbeeld voor het
regelen van een poetshulp. “Ik denk aan mensen die op hun vorig adres een poetsdame hadden, maar
die persoon is niet meegegaan naar hun nieuwe woning. Wij horen dan naar wie ze op zoek zijn. Wat
ze verwachten van een poetshulp. Hoe vaak moet die komen, wekelijks of om de 14 dagen? We leggen
ook uit welke verschillen er zijn. Zo werken sommige poetsdames met dienstencheques, anderen op
reguliere wijze. We kunnen voor elke dienstverlening beroep doen op onze thuiszorgpartners zoals
onder andere Villers. Dit is een organisatie met eigen diensten voor gezinszorg en poetshulp. Zij zitten
ook hier op de site ‘Annonciaden’”, aldus Arlette.
Verder helpt de zorgmakelaar ook bij het invullen van de nodige papieren voor de noodcentrale. Het
Wit-Gele Kruis neemt de alarmering voor haar rekening, maar het is de zorgmakelaar die het dossier
‘gezondheid’ opstelt. “We proberen het leven van de bewoners makkelijker te maken door dagelijks aan
de balie aanwezig te zijn en te helpen indien nodig.”
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Een nieuw avontuur begint bij ‘Annonciaden’
Ze hebben amper getwijfeld voor ze beslisten hier te komen wonen. Francis
(79) en Diane (78) De Vleesschauwer namen een optie op een appartement
en tekenden toen ze beneden waren. “De lift bracht verheldering: we
doen het”, lachen ze. Sinds 1 augustus wonen de zeventigers op de vierde
verdieping met prachtig uitzicht over de site.

Francis en Diane De Vleesschauwer zijn kleurige zeventigers. Jarenlang baatte het koppel
een bloemenwinkel uit in Antwerpen terwijl ze ook bloemdecoraties verzorgden voor
evenementen en feesten. Hun leven tussen de bloemen maakte van hen levensgenieters
voor wie er al eens wat meer luxe mag zijn. Op hun gezegende leeftijd van 78 en 79 waren
de gewezen bloembinders op zoek naar een mooie assistentiewoning met alles erop en
eraan. “Wegens onze ouderdom zochten we al een tijdje naar een assistentiewoning.
Wij woonden in Schoten op een groot appartement van ruim 200 vierkante meter en
we wilden bij onze verhuis toch nog een zekere luxe behouden. Dat hebben we hier
gevonden bij ‘Annonciaden’”, beamen Francis en Diane. “Het zijn appartementen, geen
kleine kamertjes. Het is volledig nieuw. We hebben een slaapkamer én een bureelruimte.
Enfin, de nodige luxe was aanwezig.”
Hoewel het verhaal over hun snelle beslissing iets genuanceerder is, hebben Francis en
Diane nooit lang getwijfeld. Tijdens hun zoektocht naar een assistentiewoning hadden
ze in de omliggende gemeenten al verscheidene projecten bezocht, maar pas in
Wijnegem vonden ze hun goesting. Lang moesten ze niet nadenken vooraleer de stap
te zetten. “De beslissing om naar hier te komen, is eigenlijk pas bij het tweede bezoek
gevallen”, herinnert Francis zich. “De eerste keer hadden we een ander appartement
gezien, dat we leuk vonden. Maar het was al genomen. Dan zijn we de tweede keer
naar hier teruggekomen en na enkele appartementen te bezoeken, zagen we dit. We
hebben toen een optie genomen en die heeft welgeteld tot beneden geduurd. Toen
we beneden in de hal aankwamen, hebben we besloten om het te nemen. Omdat we
de eerste keer een goed appartement hadden mislopen, hebben we gelijk beslist. We
wilden toch zeker zijn.”
Het koppel vond in ‘Annonciaden’ iets dat ze op andere locaties misten. “Andere
projecten die wij bezocht hebben, waren vaak verouderd en sommige verblijven
erg klein. Het comfort, de luxe, al die voorzieningen die je hier hebt… dat vonden we
nergens”, klinkt het.
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SOCIAAL CONTACT
Van de aanwezige voorzieningen maakt het fleurige koppel dan ook graag gebruik.
Niet alleen hun comfortabel appartement, maar de volledige site spreekt hen aan.
De vrijheid om te gaan en staan waar ze willen, de mogelijkheid om in het park te
wandelen of het doordachte gebruik van de open ruimte zijn belangrijke troeven.
“Het restaurant is bijvoorbeeld een geweldige voorziening”, menen Francis en Diane.
“We gaan er ’s middags al eens eten. Je kan daar een dagmenu bestellen en dat doen
we dan samen met enkele medebewoners. Want gezellig samen eten, is een goede
manier om contact te hebben met de buren. Dat contact verloopt overigens zeer
positief.”
Als voormalig middenstanders zijn Francis en Diane enorm sociaal geëngageerd.
Contact met medebewoners vinden ze belangrijk en dagelijks worden in ‘Annonciaden’
nieuwe vrienden gemaakt. In de fitnessruimte, langs de petanquebaan of in de lounge,
overal kan je wel een praatje slaan met een buur. “In de fitnessruimte ga ik ook al eens
sporten. In de lounge kom ik al eens om mijn krant te lezen”, knikt Francis. “In de zomer
zaten we ook verschillende keren op het terras of speelde ik petanque. Die dingen doe
ik wel graag, omdat het allemaal manieren zijn om contact te hebben met andere
bewoners. Hier zijn ook regelmatig bijeenkomsten. We proberen altijd alles mee te
doen, of toch als dat mogelijk is. Soms komt er al eens iets tussen. Gepensioneerden
hebben niet elke dag tijd, hé… (lacht).”
Zijn sociaal engagement heeft Francis er ook toe gebracht om zich op te geven voor
de bewonersraad. Of hij effectief zal zetelen, valt af te wachten. Maar nu al heeft hij
enkele suggesties voor de raad van ‘Annonciaden’. “Ik vind het belangrijk dat zoiets
bestaat. Dan kan je toch voorstellen doen waar de beheerder van de gebouwen niet
onmiddellijk aan denkt. Bijvoorbeeld dat ze niet met fietsen over het binnenplein
mogen rijden. Dat is voorlopig nog niet vastgelegd, maar het is een wandelpad.
Natuurlijk mag het publiek daar gebruik van maken, alleen zou het voor de oudere
bewoners veiliger zijn als ze naast hun fiets wandelen. Dat is één van de voorstellen
die ik klaar heb.”

NAAR ‘T STAD MET DE BUS
Tevreden over hun keuze voor ‘Annonciaden’ krijgen ze ook van familie en vrienden
positieve reacties te horen. “Het is hier prachtig. En niet alleen wij vinden het mooi.
Ook als we bezoek krijgen van familie of vrienden, horen we altijd positieve reacties.
Ze vinden het allemaal een aantrekkelijk gebouw. Het is niet éénvormig”, vertelt het
koppel. “En tenslotte zouden we de centrale ligging nog vergeten. In deze straat
heb je vlakbij de Delhaize, verschillende kleinhandelaars en een apotheker. Niet veel
verder hebben we het shoppingcenter van Wijnegem. Bovendien kunnen we naar
Antwerpen met de bus. Die vertrekt hier bijna voor de deur en ze rijdt tot aan de
Rooseveltplaats. Daar zijn we ook al eens naartoe gereden.”
Nog boordevol plannen en met een waaier aan nieuwe vrienden zijn Francis en Diane
vol overtuiging aan hun nieuw avontuur begonnen.
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Gezinszorg Villers biedt zorg op maat
“Een sterke band tussen ons cliënteel en onze medewerkers is belangrijk”
Met een uitgebreide waaier aan diensten biedt Gezinszorg Villers ondersteunende diensten aan op maat
van de bewoners van ‘Annonciaden’ en personen in de regio. “Onze deur staat steeds open voor de
bewoners van ‘Annonciaden’. Wij zijn beschikbaar om hun gewenste dienstverlening te bespreken of om
hun vragen te beantwoorden”, vertelt wijkverantwoordelijke Priscilla Fierens.
Gezinszorg Villers mag trots terugkijken op een geschiedenis van meer
dan 65 jaar. Al die tijd zet het zijn medewerkers in om senioren zo lang
mogelijk thuis te laten wonen of om gezinsleden en alleenstaanden bij
te staan wanneer ze bijvoorbeeld minder mobiel zijn na een operatie.
Sinds zes jaar is de onafhankelijke dienst actief in Wijnegem waar het
ondertussen een mooi wijkhuis opende in de tuin van het woonproject
‘Annonciaden’.
“Deze wijkafdeling staat in voor de cliënten van Wijnegem, Schilde
en ’s Gravenwezel. Maar uiteraard zijn we er ook voor de bewoners
van ‘Annonciaden’. De appartementen, de bewoners en ons wijkhuis
op deze site vormen een ideale match. Aangezien wij hier aanwezig
zijn, verlaagt de drempel voor wie ons wilt aanspreken en wij kunnen
vlot een dienstenpakket op maat samenstellen na een intakegesprek”,
geeft Priscilla aan.

POETSHULP
De bewoners kunnen voor de meest uiteenlopende vragen en
diensten terecht bij Gezinszorg Villers. “Medische handelingen mogen
onze medewerkers niet uitvoeren. Maar de bewoners zijn welkom om
huishoudelijke, ondersteunende en hygiënische hulp te vragen. Wij
bieden eveneens acute thuiszorg aan. Wanneer een persoon uit het
ziekenhuis wordt ontslagen maar niet voldoende mobiel is, staan wij
klaar om de eerste snelle ondersteunende diensten aan te reiken. Ook
poetshulp kan door ons worden geregeld.”
De medewerkers die ook op zaterdagen, zon- en feestdagen in de
weer zijn, worden geregeld bijgeschoold om steeds hoge kwaliteit
aan te bieden. “Na het intakegesprek gaan wij op zoek naar de best
passende medewerker voor de cliënt. Het is belangrijk dat het klikt
tussen beide partijen. Zeker voor de cliënt doet een goede band
deugd. Wij gaan ook geregeld op huisbezoek om na te vragen of alles
naar wens verloopt”, besluit Priscilla.
De bewoners van ‘Annonciaden’ mogen rekenen op de uitgebreide
service van Gezinszorg Villers. Priscilla en haar team komen graag
langs bij de bewoners of nodigen ze met plezier uit in het wijkkantoor
in de tuin.

GEZINSZORG VILLERS VZW
Turnhoutsebaan 402B
2110 Wijnegem
Tel.: 03 543 92 20
Web: www.villersvzw.be
Mail: pfierens@villersvzw.be

DE DIENSTEN VAN GEZINSZORG VILLERS
1.

huishoudelijke diensten: koken, strijken, boodschappen gaan doen, het huishouden
onderhouden, poetshulp regelen,…
2. ondersteunende diensten: met de cliënt naar de apotheker, bank, dokter, specialist
of andere vertrouwelijk plaatsen gaan, met de cliënt mee gaan winkelen met de
auto om grotere zaken te vervoeren, mee kledij gaan kopen,…
3. hygiënische diensten: haar wassen, hand- en voetverzorging, ochtendtoilet,…
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De zusters worden niet vergeten
Voor de huidige bewoners sinds april 2016 hun intrek namen, leefden hier de zusters Annonciaden van
Huldenberg. De zusters brachten de normaalschool naar Wijnegem, waar kleuterleidsters en leerkrachten
voor het lager onderwijs werden opgeleid. “We hebben als zusters toch wel iets betekend voor de
gemeenschap”, weet zuster Wuyts.
Ooit woonden de zusters met 54 personen in het kloostergebouw
van de normaalschool. Ze gaven onderricht aan de studenten
en ondersteunden het internaat. Maar de laatste jaren van
hun verblijf telde de kloostergemeenschap nog slechts twaalf
zusters. Zes van hen verhuisden in 2009 naar een kleinere
woning elders in Wijnegem, de overige zusters sloten zich aan
bij de kloostergemeenschap in Huldenberg. Op dat moment
was het gebouw aan de Turnhoutsebaan te groot geworden
voor hen. “We zijn stilaan aan het verdwijnen, hoewel onze
hoofdafdeling in Huldenberg nog altijd redelijk groot in aantal
is”, vertelt zuster Wuyts. “Op het laatste was het klooster voor
ons véél te groot geworden. Heel wat kamers stonden leeg en
het gebouw moest onderhouden worden.”
Na hun verhuis wisten de zusters niet meteen wat ze met de
gebouwen van de normaalschool moesten doen. De site stond
eerst twee jaar leeg vooraleer beslist werd om het oude klooster
te verkopen. “We hadden het niet meteen te koop gezet. Ik was
uiteindelijk wel blij dat die knoop werd doorgehakt. We konden
dit niet blijven onderhouden. Ik kwam hier op een zekere
winterochtend eens binnen en ik hoorde gedruppel. In de
kelder trof ik een plas van een lek aan. De centrale verwarming
was kapot gevroren bij -10 graden. We moesten ook geregeld
onze aanwezigheid tonen tegen vandalisme. In de twee jaar
dat het leegstond, ben ik veel hier geweest. Uiteindelijk had ik
het gevoel: nu mag de deur toe.”

PRACHTIGE RENOVATIE
De afgelopen jaren werd hard gewerkt aan de renovatie en heropbouw van de site tot hoe ‘Annonciaden’ er vandaag
uitziet. Een aantal gebouwen zijn bewaard gebleven, een aantal zaken werden afgebroken. Nadat de site volledig was
gerenoveerd, mochten de zusters op uitnodiging het nieuwe project eens bezoeken. Na hun bezoek reageerden ze vol
lof over het resultaat. “Ik heb heel wat nieuwe dingen ontdekt. Ik hoorde bijvoorbeeld zeggen dat er massages werden
gegeven in het tuinpaviljoen. Dat wilde ik natuurlijk ook wel eens zien. Want bij ons werd dat paviljoen gebruikt als de
schuur waar vroeger de dieren geslacht werden. Verder werd het gebruikt als berging en als washuis. Bij de logopediste,
die naast de massageruimte zit, ben ik eveneens een kijkje gaan nemen. Toen ik in die ruimtes rondliep, wist ik nog waar
de klink was om naar het fietshok of de stallen te gaan. Wij hadden in die ruimtes zelf wat verbouwd om bijvoorbeeld
onze wagen binnen te kunnen zetten. Ze hebben het nu heel mooi vernieuwd en het is leuk dat het kan blijven bestaan.”
Naast de herkenbare zaken ontdekte zuster Wuyts ook de nieuwbouw. Hoewel de sfeer en de rust van de voormalige
schoolgebouwen behouden bleven, is de architectuur op sommige vlakken ingrijpend veranderd. “Het is zeker knap
geworden. Er is natuurlijk wel een heel stuk afgebroken. Van het oude gebouw kende ik elk raam, elke deur en elk
hoekje. Nu is het toch wel iets helemaal anders geworden. De locatie waar wij woonden, is bijvoorbeeld verdwenen. Het
gebouw tegen de straatkant, waar nu de kantoren van Costermans zijn, dat waren onze kamers voor familiebezoek. Op
het laatste, toen we niet meer met zoveel waren, werd het onze tweede tv-zaal.”

ANNONCIADEN
De zusters zijn intussen al enkele jaren weg uit het centrumgebouw langs de Turnhoutsebaan maar de gemeenschap
zal hen nooit vergeten. Projectbeheerder Costermans gaf zijn project de naam ‘Annonciaden’, genoemd naar de
voormalige bewoonsters. “We vinden het zeer fijn dat de naam is behouden, zodat we niet doodgezwegen worden. We
hebben als zusters toch wel iets betekend voor de gemeenschap en daarom vind ik het leuk dat onze naam bewaard
blijft voor de volgende generaties. Zo worden we niet vergeten”, besluit zuster Wuyts.
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De charmante historiek van ‘Annonciaden’
‘Annonciaden’ is helemaal klaar om een nieuwe pagina te schrijven in de rijke geschiedenis van Wijnegem.
Maar geen toekomst zonder verleden. De site heeft namelijk een erg bruisende geschiedenis dankzij
Louis en Hippoliet Meeùs en de zusters Annonciaden van Huldenberg. Een korte terugblik:

FAMILIE MEEÙS
‘Huis Meeùs’, waar nu de kantoren van Costermans Projecten zijn, is onlosmakelijk verbonden met Louis en Hippoliet
Meeùs. In de negentiende eeuw zorgden zij mee voor de economische ontwikkeling van Wijnegem dankzij hun
jeneverstokerij. Hippoliet was zelfs enige tijd burgemeester van de gemeente.
Het neoclassicistische herenhuis langs de Turnhoutsebaan is het centrale punt van de site waar alles begon. Ook het
tuinpaviljoen en het park heeft men te danken aan de familie Meeùs. Naast het gerenoveerde gebouw bevindt zich
‘Huis D’Arippe’, eveneens stijlvol gerestaureerd, dat werd genoemd naar een schoonzoon van Hippoliet. De zusters
Annonciaden kochten in 1920 de gebouwen over van de familie.

DE ZUSTERS VAN ANNONCIADEN VAN HULDENBERG
Op die manier komen we bij de tweede belangrijke speler die de geschiedenis van ‘Annonciaden’ mee bepaalde: de
zusters Annonciaden van Huldenberg. Zij waren reeds in 1870 aanwezig in Wijnegem om er een meisjesschool te
beginnen. In 1890 trokken ze hun klooster, waar nu ‘Annonciaden’ pronkt, op. De school kende een stevige groei want
vlak voor Wereldoorlog II waren er al 22 klassen en 630 leerlingen.
Ondertussen zitten de leerlingen van het Annuntia-Instituut in een modern schoolgebouw een beetje verder langs de
Turnhoutsebaan.
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Pedicorner wil mensen helpen
Behalve voor relaxerende massages kan je in Porto Sogno ook terecht voor voetverzorging. Ingrid
Daniëls is medisch pedicure en werkt op vakkundige wijze de vervelendste kwalen weg. Een eenvoudige
ingreep kan soms geweldig resultaat hebben voor de patiënt. “Ik help mensen bij het verlichten van de
pijn of met een grondige reiniging van de voeten”, aldus Ingrid.
In een gezellig hoekje van het pittoreske koetshuis is
Pedicorner gevestigd. De praktijk van pedicure Ingrid Daniëls
maakt deel uit van Porto Sogno. Behalve op de massagetafel
komen cliënten hier ook tot rust in de stoel waar ze hun voeten
laten verzorgen. “Mensen moeten zich goed voelen op mijn
stoel. Sommige mensen hebben bijvoorbeeld nood aan een
babbel, anderen zwijgen liever de hele tijd. Ik pas me altijd
aan”, vertelt Ingrid. “Het sociaal contact met mensen is ook de
reden waarom ik voor deze job koos. Ik probeer met iedereen
een fijn gesprek aan te knopen. Dat is ook een belangrijk deel
van een behandeling. Je bent met mensen bezig en soms sta
je versteld van wat ze je in vertrouwen vertellen. Maar dat blijft
steeds vertrouwelijk.”
De medisch pedicure wil vooral mensen helpen. Haar
patiënten kunnen er terecht voor een basisbehandeling, wat
onder meer nagels wegknippen, nagelbedden schoonmaken
of eelt verwijderen kan betekenen. Basisbehandelingen zijn
gebruikelijk voor ouderen die zelf niet goed aan hun voeten
kunnen. Maar medische voetverzorging gaat verder en werkt
ook rond gecompliceerde problemen. “Mensen met tenen
die over elkaar groeien of hamertenen bijvoorbeeld. Dat kan
ontzettend veel pijn doen, maar dat hoeft niet”, weet Ingrid. “Met
behulp van een orthese kan je de druk op bepaalde plaatsen
wegnemen. Een orthese is hulpstuk uit siliconen waarmee
je de vorm van je tenen kan sturen. Het helpt aanzienlijk om
bepaalde pijnen weg te nemen.” Hoewel haar methodes al
heel wat mensen geholpen hebben, blijft Ingrid een natuurlijke
angst voor voetverzorging bij sommigen terugzien. “Sommige
mensen durven vaak niet te komen, omdat ze hun probleem
zo erg vinden. Toch is het altijd beter om toch te komen, want
anders wordt het vaak nog erger”, aldus de specialiste.

WERKEN OP VAKANTIEPLEK
Haar voetverzorgingshoekje is een onderdeel van Porto
Sogno, een gezellig plekje van rust. De locatie is volgens de
voetverzorgster fantastisch. “Ik vind het heerlijk als ik hier
bij ‘Annonciaden’ binnenkom. In de zomer lijkt het wel een
vakantieoord. Een residentie zoals wanneer je op vakantie gaat.
Zalig toch, dat gevoel heb ik hier telkens als ik kom werken.
Wie kan dat nu zeggen”, zegt ze ontspannen. “Bovendien is de
band met de mensen hier ook fantastisch. Dat maakt mijn werk
alleen maar boeiender. Patiënten gaan op mijn stoel zitten en
vertellen vaak uitgebreide verhalen. Dat kunnen bepaalde
gevoelens zijn, maar vaak ook grappige anekdotes. Dan zitten
we hier samen dubbel van het lachen. De tijd vliegt.”

- 38 -

Wie graag meer informatie heeft over de
voetverzorging of de mogelijkheden bij
Pedicorner, kan Ingrid altijd telefonisch
bereiken. Voor een behandeling moet u
eerst een afspraak maken.

PEDICORNER
Turnhoutsebaan 402D
2110 Wijnegem
Ingrid Daniëls - 0477 86 58 48

