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TELEFOONNUMMERS
Onthaal
‘t Passantje
De Kolis
De Bemmert
‘t Zand
‘t Rozeke
‘t Riet
‘t Gehucht
‘t Heike
‘t Ven
‘t Klooster
Dagopvang De Buurt
Nacht (na 22.00 uur)

011 80 03 50
011 80 03 55
011 80 03 56
011 80 03 57
011 80 03 51
011 80 03 52
011 80 03 53
011 80 03 54
011 80 03 62
011 80 03 67
011 80 03 63
011 80 03 60
011 80 03 64

Taxi Attent
Taxi Hendriks
Belbus
Binnenhof

011 72 72 82
011 80 98 80
011 85 03 00
011 94 94 99
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VOORWOORD
2020 Wat een jaar!!!
Wat een speciaal jaar
2020 Een moeilijk jaar
Een jaar van herbronning
2020 Een jaar van gemis
Maar ook van het besef hoe belangrijk familierelaties zijn
2020 Een jaar van afstand houden
Maar ook van warme afstandsknuffels via skype en raambezoeken
2020 Een jaar dat onze deuren dichtgingen
Maar ook een jaar waarin de zorg in het daglicht wordt gezet
2020 Een jaar van moeilijke keuzes maken
Maar ook van nieuwe prioriteiten
2020 Een jaar met de focus op ‘het coronavirus buiten houden’
Maar ook een jaar vol geëngageerde en verantwoordelijke
medewerkers
2020 Een jaar van mond-neus-maskers dragen
Maar ook een jaar ‘samen sterk’ en met de neuzen in dezelfde
richting
2020 Een jaar van kopzorgen en niet weten waar je aan toe bent
Maar ook een jaar van kleine attenties uit onverwachte hoek
2020 Een jaar van ‘kort op de bal-beslissingen’
Maar ook het gevoel dat het wel goed komt
2020 Een jaar met soms de handen in het haar
Maar ook een jaar van rust en voldoening
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VOORWOORD
2020 Een jaar met tranen om afscheid
Maar ook vele tranen van ontroering en geluk
2020 Een jaar met een cafetaria zonder bier en volk
Maar ook met meer ‘bubbelmomenten’ op de afdeling
2020 Een jaar verlangend uitkijken door het raam
Maar ook van het zonnetje genieten in onze tuin
2020 Een jaar van afwachten
Maar ook een jaar van ‘kleurrijk leven’ in huis
2020 Een jaar om vlug te vergeten…
Of toch niet?
Laat ons samen vol verwachting uitkijken naar 2021
Hopen op een vaccin
Hopen op een knuffel én elkaar weer eens goed vastpakken
Hopen op een open huis…

Zalig Kerstfeest en een hoopvol Nieuwjaar!
Jos Claes,
campusdirecteur WZC Sint-Jozef
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ONZE JARIGEN
NOVEMBER & DECEMBER
Datum

Naam

Datum

Naam

01/11
01/11
11/11
14/11
15/11
15/11
16/11
17/11
21/11
21/11
24/11
25/11
27/11
27/11

Thoke Meuris
Walter Geelen
Mia Walbers
Gerard Witters
Thoke Willekens
Jan Vanderheyden
Truda Van Otterdijk
Magda Vossen
Josée Bernaerts
Bertha Tielens
Jan Loots
Annie De Wachter
Jeannette Poelmans
Marleen Smeets

01/12
02/12
03/12
07/12
07/12
08/12
08/12
09/12
09/12
12/12
12/12
12/12
13/12
15/12
18/12
18/12
20/12
20/12
21/12
22/12
23/12
24/12
24/12
25/12
29/12
29/12

Ida Thijs
Jang Boelaers
Arie Gringhuis
Jeanne Ceelen
Magrietje Claesen
Lea Vandriel
Adrienne Nijssen
Miel Janssens
Adrienne Nijssen
Julia Schuljin
Mia Kenis
Mène Leynen
Gerard Lamers
Henri Holsteens
Jef Meuris
Hubertina Claes
Jules Cornelissen
Mia Baeken
Joep Baeten
Adriaan Dijsselbloem
Jef Esch
Rob Knevels
Christine Weltens
Maria Cuyvers
Jen Vanhoudt
Annie Bergs
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ONZE JARIGEN
JANUARI & FEBRUARI
Datum

Naam

Datum Naam

03/01
04/01
05/01
09/01
10/01
14/01
14/01
14/01
16/01
18/01
20/01
21/01
22/01
23/01
30/01

Mia Gijbels
Albert Olijslagers
Mia Dewit
Fina Didden
Celine Meykens
Jan Driesen
Marc Ramaekers
Mia Sevens
Tho dilissen
Paul Cleas
Mia Meuwis
Maria Neven
Godelief Schreurs
Arno Geunes
Oscar Kegelaer

03/02
03/02
06/02
06/02
07/02
08/02
08/02
08/02
09/02
10/02
11/02
11/02
15/02
15/02
16/02
16/02
16/02
18/02
18/02
18/02
20/02
20/02
20/02
21/02
25/02
26/02
28/02

Verjaren
Wijsheid komt met de jaren.
Ga geluk vergaren
en liefde ervaren.
Kostbaarheden bewaren.

Anges Reumers
Godelieve Vrolix
Lena Van Roy
Anna Vanesch
Fina Noukens
Marie-Therese Cox
Irene Vanhengel
Jeanneke Triki
Eliza Van den Oetelaar
Martin Van Hout
Drika Alders
Zr. Nelly Janssen
Gerda Groenen
Zr. Lutgarde Mertens
Laetitia Bellens
Guido Driesen
Jan Beckers
Mathieu Vinken
Jaques Clercx
Pauline Stevens
Marieke Pirard
Mia Theuwissen
Jet Thans
Lisette Coenen
Marie-Therese Magnette
Clement Deckers
Babs Vanhout
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Nieuwe bewoners
Welkom thuis
Jef en Marie zijn enkele maanden geleden 60 jaar getrouwd.
“Zeg Marie, wat hadden we toch een mooi leven…” zegt Jef.
‘’Hadden… zei je dan toch, Jef, want nu wordt alles zo zwaar…” merkt
Marie op.
Na heel wat gebabbel valt het woord ‘rusthuis’…
“Ik? Nooit!” zegt Marie.
“Ja...,” zegt Jef, “Piet van Sjel is er ook en die vindt het er wel heel
goed. En het noemt nu ook niet meer ‘rusthuis’ maar
‘woonzorgcentrum’. Je kan er gezellig wonen met je eigen meubels. Je
voelt je er meteen thuis, en ja .. je bent hier thuis!”
Jef en Marie zijn ondertussen al een jaar in hun nieuwe thuis en
hebben er veel vrienden bijgekregen.
“Maar weet je wat echt telt?” zegt Jef, “Niet de naam, maar wel de
sfeer en de goede zorg voor ons.”
“Jij en ik... wij wonen hier gezellig samen.
Wij zijn hier thuis... onze thuis.
Dit is nu onze thuis met een ziel.”

Geschreven door Hermans Lisa (De Kolis)
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Welkom!
In onze spiegelboom kies je zelf, als nieuwe bewoner, je eigen plekje!
Iedere bewoner draagt - op zijn eigen unieke wijze en naargelang zijn
talenten en mogelijkheden - zijn persoonlijke ‘spiegelsteentje’ bij.
Samen met familie, medewerkers, vrijwilligers,… maken wij er in dit
woonzorgcentrum een kleurrijke tijd van!
Welkom in onze spiegelboom, nieuwe bewoners!
Welkom in jullie nieuwe (t)huis!

We verwelkomen onze nieuwe
bewoners en hopen dat ze zich
snel thuis voelen
Boelaers Jang & Lemmens Annie
De Kolis
Magnette Marie Thérèse
't Zand
Neven Maria
't Rozeke
Bongers Harrie
't Klooster
Cremers Denise
't Gehucht
Wynants Raymond
't Heike
Nijssen Adrienne
't Klooster
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Integro: 'Leef kleurrijk!'
Integro vzw wil graag met een nieuw logo en huisstijl naar buiten
treden. Woonzorgcentra hebben sinds jaar en dag een stoffig, grijs
imago. Integro wil aan de buitenwereld tonen dat het ook anders
kan.

‘Met gebundelde kracht werken we elke dag weer aan een kleurrijk
leven voor de bewoners, een kleurrijke werkomgeving voor elke
zorgtopper en een kleurrijke samenwerking met externe partners. Zo
voelt iedereen zich hier thuis.’
Op een kleurrijke herfstdag vond er in ons woonzorgcentrum een
heuse ‘fotoshoot’ plaats om het imago van Integro wat meer kleur te
geven. Bewoners, medewerkers en hun familie werkten hier graag
aan mee en haalden hun mooiste glimlach boven!
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Integro: 'Leef kleurrijk!'
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Kwaliteitsgroepje
Verslag ‘Werkgroepje kwaliteit bewoners’ - 12 november 2020

Omwille van de Coronapandemie en de veiligheidsmaatregelen die
daarbij horen is het niet evident om een groep mensen samen te
brengen. Omdat we inspraak van bewoners en familie zo belangrijk
vinden, kozen we ervoor om onze groep in twee delen, op veilige
afstand van elkaar en beperkt in tijd te laten samenkomen.
Aanwezig: Marcel D., Lisa H., Lisette en Jaak B., Jenneke S., Bertha T.,
Mia P., Albert M., Inge Schepers (Teamcoach Teutenhof), Karen
Janssens (Kwaliteitscoach), Ellen Leyssen (begeleider Wonen en Leven)
Agenda:
• Korte herdenking van Frans Schoemans
Frans was lid van ons ‘bewonersgroepje kwaliteit’. Hij was de
echtgenoot van Lisa H. Frans overleed op 26 augustus 2020. We gaan
zijn aanwezigheid, zijn kijk en inbreng op kwaliteitsthema ’s missen.
• Het Teutenhof
Inge Schepers, teamcoach van Het Teutenhof gaf ons een digitale
rondleiding door de nieuwe gebouwen. Omdat de opendeurdag, die
gepland was op 8 november, niet kon doorgaan omwille van Corona,
konden geïnteresseerden wel een kijkje nemen op de website, waar ze
ook via deze digitale rondleiding een zicht krijgen op de gebouwen,
flats en omgeving.
Het Teutenhof is een nieuwe woonzorgcampus van Integro VZW,
gevestigd in Sint- Huibrechts Lille. Het Teutenhof beschikt over 46
energiezuinige flats die de bewoners zelf kunnen inrichten. Elke flat
heeft een gemiddelde grootte van 60m² en beschikt over een
leefruimte, keuken met eetruimte, slaapkamer voor één of twee
bedden, apart of aaneengesloten, badkamer met douche en terras.
Alle flats kunnen bewoond worden door één of twee personen, met
of zonder zorgbehoefte waarbij we dag en nacht assistentie
gegarandeerd wordt.
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Kwaliteitsgroepje
In het Teutenhof wordt er ook aan familie en vrienden van de
bewoners gedacht. Er wordt gewerkt aan verbinding met
(buurt)bewoners. Ook kinderen van bewoners worden sterk
betrokken in de werking: ze denken mee na over kwaliteit van leven
en algemeen welzijn. Er zal een soort kindercomité opgericht worden
(vergelijkbaar met het oudercomité van een school).
Een eenpersoonskamer zal er 66,80 € kosten. Deze prijs bekomt men
door de volledige prijs 71.91 € te verminderen met
infrastructuurkorting (- 5,11 €).
De (gefaseerde) opening van onze nieuwe campus staat gepland op 1
februari 2021.
We vroegen aan het kwaliteitsgroepje bewoners of er adviezen,
bezorgdheden of bedenkingen waren:
• Hoort Het Teutenhof bij Sint-Jozef? Ja; het wordt gezien als een
afdeling van Sint – Jozef zoals ’t Zand, De Kolis, ’t Klooster.
• Moet je dan zelf koken? Nee, ontbijt, middageten en avondeten
is inbegrepen en wordt voorzien, maar je kan kiezen of je in je
kamer eet, of in de gemeenschappelijke ruimte. Bewoners
kunnen er ook kiezen om bijvoorbeeld samen op de kamer te
eten.
• Kunnen de kinderen of kleinkinderen blijven slapen? (als ze
bijvoorbeeld verder weg wonen?) Inge overlegt dit met Jos, hier
was nog niet over nagedacht.
• Er wordt opgemerkt dat Het Teutenhof huiselijker is door de
grotere ruimte, aanwezigheid van keuken.
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Kwaliteitsgroepje
• Het feit dat koppels samen kunnen blijven wonen, ook als één
van de twee niet hulpbehoevend is, wordt als een enorm
pluspunt ervaren. Ook als de partner overlijdt, kan de bewoner
op de flat blijven wonen. De flat past zich dan aan aan de
zorgbehoeften van de bewoner.
• Is er de mogelijkheid om daar ook een bad te nemen omdat we
enkel een douche zien in de badkamer van de flat? Ja, er is ook
een hoog-laag bad voorzien in het gebouw.
• Moeten bewoners zelf poetsen? Er werd gebaseerd op het
principe zoals we thuis poetsen: één keer in de week zal een
medewerker de flat grondig poetsen.
• Bezorgdheid dat het lijkt dat je nog ‘goed’ of ‘zelfstandig’ moet
zijn om in Het Teutenhof te wonen. Inge legt uit dat de
zorgondersteuning ten alle tijden aangepast kan worden
waardoor je in de flat kan blijven wonen, ook als je niet meer
zelfstandig bent.
• Mag ik mijn eigen poetsvrouw mee nemen? In de woonzorgflat
niet, in de assistentieflat wel.
• Is er ’s nachts ook een medewerker aanwezig? Ja, ook ’s nachts
kan je hulp verwachten als je die nodig hebt.
• Kinderen van bewoners kunnen betrokken worden in een
‘kindercomité’ waar ze mee kunnen denken. Dit wordt door de
aanwezig bewoners als positief gezien omdat kinderen dan
betrokken zijn en gerustgesteld hoe de organisatie werkt.
Bedankt voor je aanwezigheid, en graag tot de volgende bijeenkomst!

Oproep kwaliteitsgroepje bewoners
Bent u geïnteresseerd om deel uit te maken van ons
kwaliteitsgroepje bewoners? Laat dan zeker iets weten aan de
afdelingscoach van jouw afdeling of aan Karen Janssens
(kwaliteitscoach). Wij stellen uw mening erg op prijs en zullen u
met open armen ontvangen!
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Seniorenweek
Ook in coronatijden lieten we de seniorenweek niet zomaar aan ons
voorbij gaan.
Dit jaar stond de 3° week van november helemaal in het teken van
‘bomen’. Het thema van de seniorenweek was dan ook: ‘De kracht
van de boom wordt bepaald door zijn wortels!’
De wortels van mensen (verleden, levensloop, stamboom) beslissen
mee hoe zij in het leven staan. Elke boom gaat door verschillende
fases. Ook een mens gaat door verschillende levensfases. Tijdens de
seniorenweek keken we samen naar onze wortels, maar we keken
ook vooruit: naar de lente, naar de bloei, naar onze ambities en
verlangens, … Welke dingen doen ons openbloeien? Wat geeft ons
kracht? Waar willen onze bewoners meer energie in steken? Waarin
zijn we uniek en wat hebben we gemeenschappelijk? … De week was
inspirerend!
Langs deze weg willen we ook de vrijwilligers van het Rode Kruis
bedanken voor de leuke traktatie die al onze bewoners mochten
ontvangen. Een dikke merci!
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Seniorenweek
Bomen
hebben iets eeuwigs
en veel van mensen.
In de lente,
de frisheid van de jeugd;
in de zomer,
vind je rust en beschutting;
in de herfst,
vormen ze
een warm wintertapijt;
in de winter,
geven ze nieuw leven
aan hun wortels.
Ze zijn echt,
bij hen geen aanstellerij;
een den is een den,
een eik is een eik.
Je moet maar eens
wat meer naar de bomen kijken.
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Seniorenweek
Aandenken aan de seniorenweek 2020
De slogan van de seniorenweek was te mooi om er niet mee aan de
slag te gaan op ’t Rozeke. ‘De kracht van de boom wordt bepaald
door zijn wortels.’ We spraken over wat geluk brengt in de herfst van
het leven. We wilden de spreuk graag mooi en blijvend in beeld
brengen op 't Rozeke.
We konden hiervoor terugvallen op het artistiek talent van Gerard.
Gerard wilde een kader vorm geven door een collage te maken van
gedroogde herfstbladeren. Gerard nam er zijn tijd voor. Hij gebruikte
zijn kritisch oog en dat zie je aan het eindresultaat. Onze keuken is
iets moois rijker!

17

Tevredenheidsonderzoek
Hoe tevreden zijn bewoners en hun naasten in ons
woonzorgcentrum?
In het voorjaar van 2020 zijn we in alle huizen van Integro gestart
met een tevredenheidsbevraging van bewoners en familie. In totaal
deden 759 bewoners en families mee met de BING-bevraging.
In ons woonzorgcentrum organiseerden we die bevraging in februari
2020. We vinden inspraak van bewoners en hun naasten belangrijk en
willen jullie dan ook bedanken om jullie mening met ons te delen.
Door jullie mening weten we nu waar we aan kunnen werken maar
ook wat we goed doen en moeten behouden.
Meteen na de bevraging, in maart 2020 ging ons land in een eerste
lock-down door het Corona-virus. Dat virus stuurde vele plannen in
de war. Via dit artikel delen we graag de resultaten van het
onderzoek en enkele plannen waar we aan willen werken in 2021.
Woonzorgcentrum:
Hoogst gescoord door 56
bewoners van het WZC:
• Levenseindeplan sluit aan
bij wensen: 100 % tevreden
• Afspraken in het
woonzorgleefplan: 100 %
tevreden
• Betrokken bij wensen zorg
en diensten: 100 % tevreden

Hoogst gescoord door 69
families van bewoners van het
WZC:
• Uitleg over financiële
voorwaarden: 98 % tevreden
• De sfeer: 97 % tevreden
• Onthaal op de eerste dag:
97 % tevreden
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Tevredenheidsonderzoek
Centrum voor dagverzorging De Buurt:
Hoogst gescoord door 5
genieters van het CDV:
• Accommodatie in het
algemeen: 100 % tevreden
• Uitleg over medische
klachten: 100 % tevreden
• Viering feestelijke
gebeurtenissen: 100 %
tevreden

Hoogst gescoord door 8 families
van genieters van het CDV:
• Accommodatie in het
algemeen: 100 % tevreden
• Ontvangen info in het
algemeen: 100 % tevreden
• Activiteitenaanbod in het
algemeen: 100 % tevreden

Werkpunten aangegeven door 5
genieters van het CDV:
• Gelegenheid tot rusten
overdag: 100 % tevreden
• Respectvolle behandeling:
100 % tevreden
• Daginvulling sluit aan bij
wensen: 80 % tevreden

Werkpunten aangegeven door 8
families van genieters van het
CDV:
• Bekwaamheid zorgteam:
100 % tevredenheid
• Betrouwbaarheid zorgteam:
100 % tevreden
• De sfeer: 100 % tevreden

Serviceflats:
Hoogst gescoord door 37 bewoners van de SF:
• Afwisseling binnen aanbod: 100 % tevreden
• Respectvolle behandeling: 100 % tevreden
• Vriendelijkheid zorgteam: 100 % tevreden
Werkpunten aangegeven door 37 bewoners van de SF:
• Afhandeling klachten: 50 % tevreden
• Kwaliteit herstelling defect: 70 % tevreden
• Keuzemogelijkheden bij het eten: 79 % tevreden
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Tevredenheidsonderzoek
Het was erg fijn om te lezen dat jullie met zo velen tevreden of erg
tevreden zijn over de zorg, het wonen en leven in woonzorgcentrum
Sint-Jozef, centrum voor dagverzorging De Buurt en de serviceflats.
In de resultaten merken we dat bewoners zich betrokken voelen.
Bewoners zijn tevreden over de inspraak die ze hebben in de zorgen
die ze ontvangen, het wonen en leven hier in huis. In 2021 gaan we
samen nog verder aan de slag met jullie woonzorgleefplannen. Ook
vanuit de overheid wordt dit verwacht.
Zowel familie als bewoners geven aan dat we goed scoren op het
geven van een warm onthaal, sfeer en zorgverlening. Goede zorg is
belangrijk. Daarom staan er in 2021 nog enkele vormingen op ’t
programma voor onze medewerkers. Project ‘Gezonde mond’ is er
daar één van. In 2020 gingen we al van start met dit project. De
sterrolhouders ‘Warme hand’ kregen al enkele opleidingen en info om
goede mondzorg toe te kunnen dienen en advies te kunnen geven
over mondhygiëne.
Ook planden we al enkele verbeterprojecten voor in 2021. We willen
samen met bewoners en medewerkers de scores op ‘maaltijden’
onder de loep nemen. We weten graag waarom deze scores gegeven
werden. Daarna kunnen we bijsturen waar nodig. Als we verdere
informatie hebben hierover zullen we dit zeker bekend maken.
Waar we nog werk aan hebben is het ontvangen en afhandelen van
klachten. Dit was voor alle huizen van Integro een werkpunt.
Ondertussen is er een nieuwe klachtenprocedure ontwikkeld die in
2021 in werking zal gaan.
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Tevredenheidsonderzoek
Graag delen we ook het nieuws dat de technische dienst, dit zijn de
medewerkers die klusjes en defecten in huis opvolgen of herstellen,
vanaf januari 2021 uitgebreid zal worden.
Verder staat op de planning van 2021 nog het onderzoeken van het
activiteitenaanbod, uitleg medische klachten en snelheid
beloproepen. Daarnaast blijven we ook continu samen onze aandacht
houden op een goede handhygiëne en andere maatregelen om het
Corona – virus geen kans te geven in ons huis.
Moest je na het lezen van dit artikel vragen hebben of meer willen
weten, vraag gerust! We geven je met plezier verdere inkijk in de
resultaten of planning.
Karen Janssens, kwaliteitscoach
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Nachtvlinder Mieke
Nachtvlinder Mieke steekt haar handen uit de mouwen in De
Olijfboom, een huis van Integro dat hard getroffen werd in de 2°
coronagolf.
In november 2020 werd WZC De Olijfboom in Genk (ook een huis van
Integro) getroffen door COVID-19. De situatie was er zeer ernstig. Alle
hulp was dan ook welkom! Ook het leger werd ingeschakeld voor
logistieke ondersteuning. Mieke Hulsbosh, die bij ons in de nacht
werkt, besliste om De Olijfboom ook een hart onder de riem te steken
en bood haar verdiensten. Zij werkt er gedurende deze moeilijke
periode in de nacht.
Zij is een echte zorgtopper!
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Adoptie hondje Noah
Op een koude novemberochtend vonden de genieters van De Buurt
een kleine schattige puppy in een mandje de cafetaria. De puppy leek
als twee druppels water op hondje Wannes van de dagopvang!
Omdat de genieters al elke dag genieten van hond Wannes werd
samen besloten om de kleine puppy ter adoptie af te staan aan een
zorgafdeling zodat ook andere bewoners er plezier aan kunnen
beleven. En daarom schreven onze genieters van De Buurt volgende
advertentie uit:

‘Hallo, ik ben Noah een kleine pup die niet meer groeit. Ik ben op
zoek naar knuffels en geborgenheid. Verder heb ik geen extra zorgen
nodig. Ik plas en eet niet en je moet niet met me naar buiten. Wil
jouw afdeling mij een liefhebbende en zorgzame thuis geven? Stuur
een originele en hartverwarmende aanvraag naar de genieters van
DeBuurt. Zij zullen de adoptie toewijzen aan de meest geschikte
kandidaat.’
Het werd een hevige discussie, maar uiteindelijk beslisten de
genieters samen dat puppy Wannes zijn intrek mag nemen op ’t
Heike! Wij wensen hem een gezellige en warme thuis!
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Een brief van een afdeling
in quarantaine
Op onze afdeling ’t Zand kregen we de laatste maanden te maken
met COVID-19 besmettingen, zowel bij enkele personeelsleden als
bewoners. De bewoners maakten de ziekte (gelukkig!) door als een
gewone verkoudheid, maar bij de medewerkers waren de symptomen
erger en kwam vooral het benauwde gevoel naar boven.
Eind oktober gingen we in quarantaine, omwille van een besmetting
bij één bewoner. Alle bewoners bleven op hun kamer en er kwam
geen bezoek meer langs, hetgeen leidde tot gevoelens van
eenzaamheid bij de bewoners. Medewerkers verlieten de afdeling
enkel om zich naar hun auto te verplaatsen. Het ‘omkleden’ gebeurde
op de afdeling en alle post, bestellingen, maaltijden, … werden tot
aan de deur gebracht. Medewerkers droegen een nog beterbeschermend masker, een FFP2 masker.
Er volgde een testing van medewerkers om te kijken of de besmetting
zich verder had uitgebreid. Een collega testte positief, de rest was
negatief. We klonken op ons geluk en genoten ervan weer een ‘open’
afdeling te zijn, bezoek te ontvangen, gezellig samen te zijn, samen
koffie te drinken en activiteiten te doen.

24

Een brief van een afdeling
in quarantaine
Maar helaas, er kwam weer een besmetting van een medewerker…
En vanaf 13 november 2020 ging onze afdeling ging weer in
quarantaine. Alle hoog risicocontacten werden opnieuw getest. We
duimden voor goede resultaten, maar helaas: ook een bewoner testte
positief. De deuren gingen weer op slot. Enkel vaste bezoekers onder
voorwaarden en zowel bewoner als bezoeker droegen een
mondmasker.

Ook rondwandelen in onze gangen mocht, mét mondmasker
natuurlijk. Bewoonster Jenneke wandelde ook in het buitenkoertje.
We fietsten ook op de kinéfiets, wat een geluk dat we deze hadden!
Na enkele dagen hoorden we van een collega dat ze de coronasymptomen had ontwikkeld: een verminderde reuk en een zware
verkoudheid. De afdeling bleef dus zeker nog een week extra in
quarantaine. Wat waren we weer angstig. Het einde was nog niet in
zicht.
Later mochten we naar buiten gaan om te wandelen, enkel de straat
recht tegenover onze afdeling en er mocht zeker geen contact met
andere wandelaars zijn. Natuurlijk ook weer met mondmasker. Dit
was een echt lichtpunt voor veel bewoners. En op een mooie dag
trokken we ook met de elektrische fietsen op pad.

25

Een brief van een afdeling
in quarantaine

Maandag 23 november 2020 werden onze bewoners weer getest met
een goed resultaat. Opluchting alom!. Dinsdag 24 november werd het
personeel getest en ook deze resultaten waren goed. Gelukkig! Het
einde was in zicht! Vanaf 26 november waren we weer een open
afdeling. De bewoners konden weer aan tafel komen eten en samen
koffie drinken. Wat hadden ze dit gemist! We vierden onze open
afdeling met een feestelijk middagmaal en een wijntje. De volgende
dagen moesten we - gek genoeg - wel weer wennen aan het oude
normale dagritme. Zo zie je maar… zelfs een quarantaine-ritme went
snel!
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Een brief van een afdeling
in quarantaine
De redactie heeft me gevraagd om een eerlijk verhaal te schrijven,
geen verbloemde werkelijkheid. En de eerlijkheid gebiedt me te
zeggen dat de werkelijkheid zowel voor- als nadelen heeft. Langs de
ene kant groeiden we allemaal naar elkaar toe. De bewoners zoeken
elkaar meer en meer op. Er zijn zelfs wachtrijen om te kunnen fietsen.
Ook het personeel groeide naar elkaar toe. Er is een groot
samenhorigheidsgevoel “samen kunnen we dit”.
Langs de andere kant komen er ook gevoelens naar boven van
frustratie, angst, zorg en eenzaamheid. Door de bewoners wordt er
vaker gebeld, meestal voor kleine dingen, omdat ze toch graag een
extra contactmoment hebben. De personeelsleden ervaren een
hogere werkdruk. De vraag die we ons soms stelden, was ‘hoe lang
kunnen we dit nog volhouden?’.
Wij hebben gedurende de quarantaine-weken veel geleerd en willen
graag enkele tips en ervaringen met jullie delen:
• Gebruik humor!! Zolang er gelachen kan worden, voelt alles een
stuk draaglijker.
• Creëer kleine contactmomenten en kleine geluksmomenten:
schrijf op de spiegel een mooie tekst, spring wat vaker binnen,
probeer van het koffiemoment iets leuks te maken met een
borreltje, zorg voor extra beweging, zet een muziekje op, …
Wees,als medewerker, ook niet te streng voor jezelf. Je doet wat
je kan. We ervaarden dat we graag meer wilden doen voor de
bewoners maar dat dit niet altijd kon.
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Een brief van een afdeling
in quarantaine
• Een steunbetuiging van andere afdelingen wordt enorm op prijs
gesteld, weten dat er aan je gedacht wordt is een heel fijn
gevoel. De chocolaatjes waren heel lekker, maar ook de gezonde
alternatieven en steunkaartjes werden geapprecieerd.
• Zorg voor een lekker oplossoepje, zo is er toch warme soep bij
de pauze.

• Geniet even van het gemak dat alles aan de deur wordt afgezet
(post, etenskar, bestellingen, …). Maar dit alles zelf verdelen is
niet zo makkelijk, denk maar aan het incontinentie materiaal.
• Probeer extra aandacht te hebben voor de kapsels van
bewoners, op ’t Zand hebben we gelukkig een kapster in huis!
Foto Anita ‘kapsalon’
• Zorg voor gezellige ruimtes en rustpunten. Als bewoners dan
door de gangen wandelen, hebben ze nog wat leuks om naar te
kijken.
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't Zand
Kegelen
Bij het koffiemoment kwam ter sprake dat de begeleider wonen en
leven graag wat meer ideeën krijgt vanuit de bewoners over wat we
allemaal samen kunnen doen op onze afdeling ‘t Zand. Hieruit kwam
naar voren dat de bewoners graag actiever bezig zijn in spelvorm. Ze
opperden sjoelen, een tijdje geleden probeerden we dit uit. Niet
iedereen had voldoende kracht om de sjoelschijven te werpen. Een
ander idee van de bewoners was kegelen en ook dit probeerden we
weer uit op 6 oktober 2020. We maakten een heuse kegelbaan waar
we in zetels goed anderhalve meter uit elkaar konden zitten. Dit werd
een zeer geslaagde activiteit, iedereen die dit wilde kon hieraan
deelnemen, vanuit de rolstoel. We speelden vier rondes en onze
algemene winnares als we de gemiddelden bekeken was Lieske, een
van onze oudste bewoners. Fier kon ze dit aan haar familie gaan
vertellen!
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't Zand
De dames van 't zand wensen iedereen alvast:

Beste wensen voor het nieuwe jaar!
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't Ven
Hulp in de tuin?
Bij het opentrekken van de gordijnen ’s morgens wordt
in de tuin van ’t Ven een onbekende tuinvrouw
gespot. ‘In iemand die hier gebukt en vrijwillig
in de tuin komt werken, zie ik geen problemen,’
lacht directeur Jos. Maar de werkzaamheden
schieten maar niet op. Vele uren later staat onze tuinvrouw nog altijd
even krom aan dezelfde struik. En medewerkster Carine van ’t Ven
lacht zich krom! Want zij heeft iedereen goed liggen. In een creatieve
bui heeft ze de ‘kromme’ tuinvrouw zelf gefabriceerd. En nu lachen wij
ons met z’n allen krom!
De kampioenen van ’t Ven
In goede en in kwade tijden
trekken wij ten strijde
met deze kampioenen
aan onze zijde…
Samen sterk!
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't Ven
Lachende gezichten
en samen dichten
Op een mooie novemberdag
zaten we met z’n allen op ’t Ven.
De bewoners zongen uit volle borst
en kregen daardoor geweldige dorst.
De porto en de wijn werden gekraakt
Het heeft ze hier duidelijk gesmaakt.
De tongen kwamen los
maar er werd vooral genoten
Er is niets zo fijn
als gezellig samen zijn!

De bewoners van ‘t Ven
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't Ven
Vogelvoedervilla
Dankjewel aan Marcel en Erica, familie van Marie-José van ‘t Ven! Zij
schonken ons deze prachtige vogelvoedervilla.
Vogeltjes vliegen op en aan.
Wij kunnen er uren naar kijken…

Op ’t Ven laten wij elkaar niet los!
In deze donkere tijden
houden bewoners
elkaars handen
stevig vast!
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Warme hand
Corona creativiteit
Een collega van ’t Ven zocht een creatieve oplossing voor het gemis
van fysieke affectie bij personen met dementie. Ze heeft daarom zelf
een hand gehaakt. Dit geeft tot nu toe een positief effect. Onze
bewoner pakt de hand/arm stevig vast en laat niet meer los. De
bewoner wordt ook kalm en rustig. Toch kijken wij met z’n allen
ongelofelijk uit naar levensechte armen die ons met veel warmte en
liefde omarmen...
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Winter
Winter. Je ziet weer de bomen
door het bos, en dit licht
is geen licht maar inzicht:
er is niets nieuws
zonder de zon.
En toch is ook de nacht niet
uitzichtloos, zo lang er sneeuw ligt
is het nooit volledig duister, nee,
er is de klaarte van een soort geloof
dat het nooit helemaal donker wordt.
Zo lang er sneeuw is, is er hoop.

Herman de Coninck
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't Rozeke
We love Bonnie!
Onze afdeling is een diertje rijker. Enkele bewoners
zijn er misschien wel even blij en fel mee als haar
nieuwe baasje... Welkom Bonnie!

Week van de smaak
In 2020 was het thema van de week van de smaak: ‘De smaak van
geluk’. Woonzorgcentra werden uitgenodigd om samen met
bewoners hun favoriete recepten te bereiden. Dit was een leuke
aanmoediging om echt samen aan de slag te gaan. We keken in oude
kookboeken (vanaf 1942) en kregen gesprekken om het water van in
de mond te krijgen. Een paar dagen later leerde Mia me een spiegelei
met spek volgens de regels van haar kunst bakken. Ik kan niet
anders dan vertellen dat ik weer wat bijgeleerd heb. Een warm ontbijt
is nog fijner als bewoners mee in de keuken staan.
Carole, begeleider wonen en leven op ‘t Rozeke
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't Rozeke
’t Rozeke viert Sint-Maarten
Sint-Maarten vierden we in onze living, met de haard aan en een
warme chocolademelk erbij. Anders dan anders, maar voor de
bewoners en collega’s van ‘t Rozeke was het zeker niet minder leuk.
We maakten er meteen een muziekmoment en ontdekten samen het
mooie van de kleinkunstmuziek. Het besluit van de bewoners: ‘We
kenden de nummers niet altijd, maar dan leren we ze eens kennen.
Ook fijn!’
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't Rozeke
Sint-cake bakken
Samen met stagiaire Katja maakten we er voor en met de bewoners
een gezellig en actief Sinterklaasmoment van. De geur van de Sintcake deed de herinneringen aan het Sint-gebeuren van vroeger jaren
weer helemaal weer naar boven komen. Heerlijk!

Kerstboom op ’t Rozeke
Onder het wakend oog van de bewoners zorgden Sybilla en Annie
voor een prachtige kerstboom en nog veel meer kerstdecoratie. De
bewoners volgden met plezier het gebeuren en bewonderden het
prachtige resultaat. Onze ‘kerstdressoir’ bleef een onderwerp van
gesprek. We klonken op gezellige dagen. Een fijn december aan
iedereen!
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Wanneer zetten we de
kerstboom dit jaar?
“Wanneer zullen we de kerstboom zetten op ‘t Gehucht?”, vroeg
collega Anja me laatst. “Na Sinterklaas, zoals gewoonlijk?” polste ik. Ze
was het met me eens.
Zo mocht vroeger thuis – mijn kinderen zijn er nu te oud voor – de
schoen ook pas na Sint-Maarten gezet worden. Elke heilige heeft per
slot van rekening recht op de nodige aandacht. Ze moeten elkaar niet
gaan overlappen, meen ik.
Sinds begin november vallen er al een hoop kerstbomen te zien zowel
binnen- als buitenshuis. Dat hebben we te danken aan een oproep in
de media om in die donkere dagen wat licht te brengen. Zeker nu we
in volle coronacrisis niet zomaar iemand mogen bezoeken en we nog
die afstand moeten houden.
Het idee om lichtjes aan te steken in de tuinen of aan de voordeuren,
vind ik mooi. Ik doe er ook aan mee. Er wordt nu veel gewandeld en
dat is leuker als het zo sfeervol is daarbuiten. Bovendien geeft het
een gevoel van verbondenheid ‘We moeten nog voorzichtig zijn maar
we geloven dat het goed komt!’.
Maar de kerstboom, die komt er pas na sinterklaas. Want anders, zo
meen ik, heb je er met de kerstdagen geen oog meer voor. En van die
kerstdagen maken we ook dit jaar iets moois. Ook al is het met
minder volk aan de feestdis. Met wat lekkers op tafel, mooie muziek
en fijne geschenkjes komt de sfeer vanzelf wel.
Dus na 6 december vliegen collega Anja en ik erin. Dan halen we de
kerstbomen tevoorschijn en gaan we met onze bewoners de afdeling
in de kerstsfeer onderdompelen.
Voor het nieuwe jaar wens ik ons allen alvast veel geluk, dat is
gebruikelijk, maar ook dat we weer veel mogen knuffelen wie we
maar willen en vooral een goede gezondheid. Hoe belangrijk dat
laatste is daar zijn we het voorbije jaar wel achter gekomen!
Liefs, Linda S. (’t Gehucht)
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't Gehucht
Zingen en borrelen op ‘t Gehucht
Om de Corona-ellende wat te vergeten hebben onze bewoners een
dik uur lang uit volle borst gezongen op ‘t Gehucht. Met een borreltje
erbij ging dat vanzelf goed! “Amai dat deed deugd!” hoorden we
achteraf in de wandelgang.

Themakoffer
De themakoffer over
het ‘huishouden vroeger’
maakte warme verhalen
en lippige tongen los…
“Ge hebt precies de kelder
van mijn ouders leeggehaald!”
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't Gehucht
Vriendschap in het woonzorgcentrum
Een bezoekje van Miet aan haar vriendin Truda…
Soms kennen bewoners elkaar al sinds hun kleutertijd,
soms zijn ze ergens familie en vinden ze elkaar hier terug,
en soms is de vriendschap gewoon in ons woonzorgcentrum
begonnen.
Hoe dan ook, vriendschap is mooi!

Verwenkoffie met havermoutkoekjes
Wij maken zelf havermoutkoekjes voor bij onze verwenkoffie! Heerlijk
genieten!
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't Gehucht
Seniorenontbijt op ’t Gehucht
Tijdens de seniorenweek genoten de bewoners van ’t Gehucht van
heerlijke boekweitkoeken met spek!
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Het verhaal van zwarte piet
Moeder is in de keuken met het eten bezig.
Dan roept ze op Piet en vraagt hem om een bus kolen voor de stoof
te halen in het kolenkot.
Piet, heel gedienstig, snelt naar het kolenkot, maar valt pardoes met
zijn gezicht in de zwarte kolen.
Toevallig komt de Sint langs. Hij ziet onze Piet daar zitten met zijn
zwarte gelaat. Piet vertelt aan de Sint dat hij in het kolenkot gevallen
is, met zijn gezicht recht in de zwarte kolen!
‘Zeg Piet,’ zegt Sinterklaas, ‘zou jij met mij mee op toer willen gaan
om de kindjes te laten zien wat er gebeurt als ze niet goed opletten?’
Piet is blij dat hij met de Sint mee mag. ‘Je moet wel de grote zak met
snoep op je rug dragen,’ zegt de Sint. ‘Als mijn vriend ook in het
kolenkot valt met zijn gezicht in de zwarte kolen, mag hij dan ook met
ons meegaan dan moet ik niet alleen met die zware zakken sjouwen?’
vraagt Piet. ‘Dat is een goed gedacht,’ lacht de Sint. En sindsdien is de
Sint altijd op ronde met zijn twee zwarte pieten.

Naar de hand van
een van onze bewoners,
Lisa Hermans
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Sint en Piet
De Sint op raambezoek
Te gekke hulppieten brengen
binnen gezelligheid en koek!
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Sint en Piet
Uit de kindermond
Uit de kindermond: ‘De Sint kan dit jaar beter de trein nemen. Dan
kan iedere Piet in een eigen wagon.’
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't Passantje
Op 't Passantje zijn onze bewoners altijd druk bezig met van alles:
- Appelmoes maken
- Een receptie met echte zangtalenten
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't Passantje
- Een herfstwafelbak
- Een raambezoek van zorgkundige die nu verpleegkunde aan het
studeren zijn. Wij als bewoners zijn trots op hun!
- En de bewoners balen er heel erg van dat ze nog altijd een corona
kapsel hebben! Gelukkig kunnen enkele van onze verpleegsters
kappertje spelen.
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't Riet
Op 't Riet kunnen de bewoners echt
zeggen dat ze 'GENIETEN'
Met een muziekje, dansje en een
drankje maak je ze daar zeker
gelukkig.
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De ouderen zijn goud waard
Onze ouderen zijn goud waard
Hoezo, ouderen niets meer waard?
We zijn een fortuin waard!
We hebben zilver in onze haren,
goud in onze tanden,
gas in onze darmen,
stenen in onze nieren,
lood in onze schoenen,
kalk aan onze nagels,
staal in onze heupen,
plastic in onze knieën.
Vol met dure medicijnen
lijken we wel op goudmijnen.
Een mens met zoveel mineralen
is met geen miljoen te betalen.
Daarom ga ik zo fier door t leven
en neem kritiek op als een spons,
want door al die rijkdom
drijft de economie nog steeds op ons.

Binnengebracht door Mia Baeken van De Buurt
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De Buurt
Herdenkingsstukjes met beeldschone rozen
In de Allerheiligenperiode herdenken we onze overleden geliefden
nog meer dan we doorheen het jaar al doen. Ter ere van deze
herdenkingsdag maakten wij, genieters van De Buurt een mooi
bloemstukje. Hierin pronkten het frisse groen uit de tuin én een
zelfgemaakte bloem. Met servetten, een satéstokje en kaarsenvet
gingen we samen aan de slag en maakten beeldschone rozen om
onze bloemstukjes nog mooier te maken.
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De Kolis
De Kolis doet zijn koffertje open…
Een tijdje geleden werden allerlei oude voorwerpen ingezameld om
toffe ‘gesprekskoffers’ mee te maken door de ‘werkgroep dementie’
van het woonzorgcentrum. Op De Kolis haalden we de gesprekskoffer
met voorwerpen uit onze schooltijd onder het stof vandaan. Het werd
een gezellige en boeiende gespreksactiviteit! Het terugzien van
herkenbare voorwerpen uit de tijd van toen en het kunnen vertellen
over de eigen schooltijd heeft onze bewoners veel deugd gedaan.
Oproep! Wie heeft nog oude voorwerpen?
Maar we ontdekten samen ook dat we nog enkele oude voorwerpen
misten in de koffer zoals een katapult, een bordenveger, een paar
klompen, een kruis voor boven de deur,… Bij deze willen we nog eens
een warme oproep doen aan alle bewoners, familie, vrienden en
zorgtoppers om oude voorwerpen van vroeger binnen te brengen om
onze verschillende gesprekskoffers (speelgoed, school, huishouden,…)
te kunnen vervolledigen. Wij kijken er al naar uit om weer koffertjes
uit vervlogen tijden te openen!
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De Kolis
De Kolis trapt goed door!
Op De Kolis wordt veel gebruik gemaakt van de nieuwe fietsen
(rolstoelfiets, riksja). Zowel de medewerkers als familieleden trapten
goed door en namen onze bewoners mee voor een fietstochtje én een
frisse neus. Ergotherapeut Jorina is zelfs met Gerard en Lisette naar
het huis van medewerksters Hannelore en Silvie gefietst. Geheel
onverwachts en een héle leuke verrassing!
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Snoepje
Snoepje
Neem een snoepje, neem een snoepje
zei het duiveltje in mij
en ik kan nog altijd horen
wat mijn engeltje dan zei
‘Doe het niet, hoor! Blijf eraf’
Anders krijg je zeker straf
En als ik dan de lege snoeptrommel
even later gadesla
komt er een dikke grote hommel
en ze vliegt met achterna
de duvel schatert in z’n vuistje
ik hol het huis uit naar het plantsoen
ik sla van angst een dubbel kruisje
nooit meer, nooit meer zal ik het doen
elke keer wanneer het leven
mij weer verboden snoepjes biedt
is er altijd weer die hommel
en het engeltje van: ‘Doe het niet!’.
Toon Hermans

Dit gedicht werd binnengebracht door Marcel Doumen (De Kolis).
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De Bemmert
Bewoners in de watten
Op een regenachtige, luie herfstdag werden de bewoners van De
Bemmert in de watten gelegd. Ze genoten met volle teugen van een
handmassage en een gezichtsmasker. Iedereen kwam heerlijk tot
rust. Dit is zeker voor herhaling vatbaar!
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De Bemmert
Samen kokerellen
Met gezellig kokkerellen kunnen we de bewoners van De Bemmert
altijd een plezier doen! Er passeerden al heel wat heerlijke
zelfgemaakte gerechts de menu: boekweitkoek met spek, frikandellen
met krieken, cake,… Zie ze maar eens genieten!
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't Heike
Feestelijke frietjes
Zelf frietjes bakken is een feest!
En de bewoners decoreren dan met veel plezier de feesttafel!

’t Heike bakt koekjes
Havermoutkoekjes met banaan
door de bewoners van ‘t Heike
goed gemaakt
en goed gesmaakt!
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't Heike
Sint-Maarten
Vurigevuurkorf
heerlijke hapjes
mooie muziek
gelukkig genieten
wonderlijke warmte
sfeervol SAMEN!
Sint-Maarten staat bij ons vooral gekend als gezellig samen zijn,
muziek, vuur, ... Met heel het huis rond het vuur een glaasje drinken
zat er dit jaar spijtig genoeg niet in. Maar met een jenevertje, warme
chocomelk, muziek, haardvuur en verhalen hebben de afdelingen elk
apart er zeker een gezellige namiddag van kunnen maken met onze
bewoners.
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Wat ik wel zou willen
Ik wil je zo graag knuffelen
met mijn armen om je heen.
Ik wil je graag begroeten,
met kusjes, op elke wang één.
Ik wil je graag ook weer
een stevige handdruk geven.
En ik wil je graag van dichtbij zien,
al is het maar voor even.
En ik weet dat alles wat ik wil
in deze tijd niet mogelijk is.
Maar ik moet toch even zeggen
dat ik dat allemaal wel mis.
Ja, wat eens zo gewoon was,
dat mis ik nu het meest.
En ik hoop dat alles ooit
weer wordt zoals het is geweest.
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Huisgemaakte speculaas
Huisgemaakte speculaas
200 g boter/margarine
450 g bruine suiker 1 snuifje zout
1 el vloeibare honing
1 ei
750 g bloem
30 g amandelmeel
15 g kaneel
100 ml melk

Verwarm de oven voor op 180°C.
Doe de boter/margarine samen met de bruine suiker in een
mengkom. Meng met de mixer goed door mekaar tot een homogene
massa.
Voeg zout, ei en honing toe, samen met de melk en blijf kloppen met
de mixer.
Zeef de bloem, het amandelpoeder, de kaneel, over het botersuikermengsel en klop verder tot een luchtig beslag.
Laat het speculaasdeeg een nachtje afgedekt rusten in de koelkast.
Bestuif ’s anderdaags je werkblad met wat bloem en rol het
speculaasdeeg uit tot een dikte van ongeveer een centimeter. Steek
dan je speculaaskoekjes uit in de gewenste vorm of versnijd het deeg
in rechthoekjes.
Bekleed een bakplaat met bakpapier of een siliconenmatje en leg
hierop de speculaaskoekjes. Schuif ze in de oven en laat 25 tot 30
minuten bakken.
Laat de speculaas afkoelen op een rooster.
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't Klooster
Wonen en leven op 't Klooster
Deze foto’s geven een kleine impressie van het wonen en leven op ’t Klooster. Het
kloosterteam werkt samen met afco Sofie aan de verdere invulling van wonen en
leven op de afdeling. En daarbij zijn betrokkenheid, inspraak en participatie er
belangrijk. Zo plooiden de bewoners van ’t Klooster brieven voor de
marketingcampagne van het Teutenhof, worden ze betrokken bij
functioneringsgesprekken van medewerkers en gaan ze samen op zoek naar een
zinvolle daginvulling. Voor Albert betekent dit, bijvoorbeeld, dat hij zijn verdiensten
als kleermaker kan verderzetten in zijn eigen naaiatelier op de afdeling.
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Kerst en eindejaar in WZC
Sint Jozef
Beste bewoner, familie, mantelzorger, …
Eindelijk is er licht aan het einde van de tunnel. Er is hoop om
binnenkort van start te kunnen gaan met de vaccinatie tegen het
coronavirus. Eindelijk, want iedereen wordt al die corona-regels beu.
Toch is volhouden de boodschap! Tot nu toe zijn wij erin in geslaagd
om in ons huis het coronavirus weinig of geen kans te geven. Ik wil een
zeer warme oproep doen aan jullie allemaal om tijdens de komende
weken en feestdagen samen inspanningen te doen om dit zo te
houden! De regels waaraan wij ons houden in WZC Sint-Jozef zijn
gelijklopend met de regels waaraan wij ons in België allemaal moet
houden.
Voor alle duidelijkheid lijst ik de afspraken die voor WZC Sint-Jozef
gelden nog even op:
- Iedere bewoner mag twee bezoekers ontvangen die om de 14 dagen
mogen wisselen.
- Er is maar één bezoeker gelijktijdig aanwezig
- Alle bezoeken zijn beschermde bezoeken. Dat wil zeggen dat iedereen
een mondmasker draagt, zeker daar waar de afstand van 1,5 meter niet
kan gewaarborgd worden!
- Bij bezoek van een bewoner aan familie is de regel nog altijd dat een
familie (bubbel) maar één iemand thuis mag ontvangen. Voor een
alleenstaande zijn dat twee personen. Indien er afgeweken wordt van
deze regels, wordt aan onze bewoner gevraagd om 7 dagen in
quarantaine te gaan.
- Na een familiebezoek van meerdere dagen gaat men sowieso voor 7
dagen in quarantaine.
De recente nieuwsberichten over corona-uitbraken in woonzorgcentra
tonen aan dat wij nog steeds zeer voorzichtig moeten zijn. Wij zullen er
alles aan om de eindejaarperiode voor iedereen zo aangenaam mogelijk
te laten verlopen. Samen staan wij sterk!
Jos Claes, Campusdirecteur WZC Sint-Jozef
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Kerst en eindejaar in WZC
Sint Jozef
Kerst- en eindejaarinitiatieven in WZC Sint-Jozef
Tijdens de kerst- en eindejaarperiode proberen we het in ons woonzorgcentrum
extra gezellig te maken. Onze medewerkers versieren samen met bewoners
prachtige kerstbomen en knutselen kerstkaarten. In huis klinkt kerstmuziek, overal
sfeervolle kerstdecoratie en fonkelende kerstlichtjes.
Ook staan er warme afdelingsactiviteiten op het programma:
• Zo komt iedere afdeling gedurende deze hele feestperiode ‘in bubbel’ naar de
kapel om samen met Pierre Lenders sfeervolle kerstliedjes te zingen en te
beluisteren.
• Op 17 december 2020 wordt een heerlijke feestmaaltijd geserveerd door de
grootkeuken en vieren we hier ‘in afdelingsbubbels’ ons kerstfeest.
• paraat voor de bewoners van het hoofdgebouw en om 15u15 worden de
bewoners van het gebouw aan de Onderwijslaan op muziek getrakteerd.
• Bij Kerst en Oudejaar voorzien wij een verwenpakketje met lekkers voor
iedere bewoner en zijn/haar vaste contactpersoon. Wij hopen dat jullie van
harte genieten van deze lekkere versnaperingen!
• Een kerstviering in de polyvalente zaal kan dit jaar niet. Daarom bezorgde
onze pastoraal medewerkster Linda iedere afdeling kerstgebeden,
kerstverhalen en een mooie kerstbezinning.
• Enkele medewerkers die de opleiding ‘Vedermethode’ volgen, brengen via een
huiskamervoorstelling met oude voorwerpen, gedichten en liederen
kerstsfeer voor bewoners met dementie.
• Verder zijn er op alle afdelingen allerlei kleine activiteiten gepland. Een greep
uit het aanbod: kerstganzenbord, warm kerstontbijt, ‘warmste wekenactiviteitjes’, warme chocomelk en glühwein, koffiekletsen en herinneringen
ophalen, kerst-dobbelen, kerstborrel en nieuwjaarsdrink, kerstgebak maken,
kerst-turnen, kerstkaartjes en nieuwjaarsbrieven schrijven en voorlezen, kerstbeauty activiteiten en verwennerij, een kerstwandeling in de tuin, kerstquiz,
Maar nog belangrijker:
Wij willen er vooral en met heel ons hart ZIJN voor onze bewoners. De feestdagen
zijn niet voor iedereen even gemakkelijk en zeker in niet deze coronatijden waarop
het bezoek beperkt wordt. Daarom trachten onze medewerkers in deze donkere
kersttijd extra alert te zijn voor het welzijn van de bewoners.
Samen zullen we lachen, een traan wegpinken, buurten en babbelen, bidden,
stilstaan bij wat is geweest, herinneringen ophalen, missen, aanvaarden, luisteren
naar elkaar en… klinken op een hartverwarmend en hoopvol 2021!
Op betere tijden! Samen sterk!
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Herdenking
Herdenking 2020 Warme reacties van familie op het
herdenkingsmoment
2020 stuurde vele plannen in de war. Door Corona konden onze
herdenkingsvieringen niet doorgaan zoals we dit al jaren gewoon zijn.
Onze bewoners kwamen dus per ‘afdelingsbubbel’ naar de kapel om
hun overleden medebewoners te herdenken. Ook een groot
herdenkingsmoment kon niet. Daarom kozen we ervoor om de
families van de overleden bewoners een kaartje te sturen én op
hetzelfde tijdstip met de familie een kaarsje te branden ter
nagedachtenis.
Na dit moment mochten we verschillende warme reacties ontvangen
van families en naasten van de overleden bewoners. Deze reacties
gaven medewerkers en teams erkenning, steun en een hart onder de
riem tijdens de voorbije bizarre tijden. Een welgemeende dankjewel
voor alle reacties. Dit doet zo ‘n deugd!
We delen enkele reacties van familieleden:
• ‘Bedankt voor de herinneringskaart van Rita. Het was een mooie
tekst geschreven vanuit het hart hoe Rita zich voelde in het
woonzorgcentrum. Dankzij jullie allemaal was het voor Rita, maar
ook voor allen die haar omringden draagbaar gedurende lange
tijd. Wij blijven bewondering hebben voor jullie inzet.’ Ludo
• ‘Graag zou ik jullie allen willen bedanken voor de mooie tekst en
foto ‘s van mijn ma. Het was helemaal verwoord hoe ze was. Ik
zal jullie voor altijd in mijn hart sluiten. Bedankt voor alle goede
zorgen en luisterend oor. Veel respect voor jullie in deze donkere
moeilijke tijd.’ Irène
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• ‘Het heeft ons echt gepakt dat jullie in deze zeer moeilijke tijd
toch nog zoveel aandacht besteden aan de kleine belangrijke
dingen. Ik heb alles gedeeld met de familie en iedereen was vol
lof over dit mooie, warme gebaar.’ Ria
• ‘Dank jullie wel voor de hele mooie en onroerende kaart. Lieve
woorden over Wilma!! Fijn dat jullie haar nu gedenken. Wat een
warmte. Lief!! Ook ik heb een kaarsje aangestoken en ben in
gedachten bij jullie.’ Odile
• ‘Onze familie kreeg vandaag de mooiste, ontroerendste post
ooit. Wat zou ik jullie allemaal een warme knuffel willen geven.
Het is zo hartverwarmend dat jullie in deze tijd zo attent zijn.’
Rosette
• ‘Lieve bewoners en zorgteam, ik wil jullie bedanken voor de
warme woorden en steun. Jullie omringden ons moeke met
liefde. Ontroerend hoe jullie met haar omgingen en tijd hadden
voor een warm woord voor ons.’ Amy
• ‘Heel mooi en ontroerend hoe jullie onze pa omschrijven: zo
puur, zo echt, net zoals wij hem ook gekend hebben. Hartelijk
dank voor jullie attentie.’ Anna
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Interview met Linda
10 vragen aan Linda Geerits
Linda Geerits werkt al 26 jaar in ons woonzorgcentrum. Eerst als
animator en later ook als begeleider pastorale en spirituele zorg.
Linda woont in Sint-Huibrechts-Lille en is gehuwd met Guido Boonen.
Zij hebben 5 kinderen en ondertussen ook al 7 kleinkinderen.
1. Waarvoor is er te weinig aandacht in de samenleving?
Op dit ogenblik, met het virus dat nu heerst, is er volgens mij te
weinig aandacht om dat probleem ook eens vanuit een andere hoek
te bekijken. De gevolgen op psychosociaal vlak worden wel
aangehaald, maar krijgen onvoldoende aandacht. De cijfers, die we
via de media continu gepresenteerd krijgen (aantal overlijdens, aantal
Covid-19 patiënten op intensieve zorg…), gaan met alle aandacht
lopen terwijl het niet-meetbare, de kwetsbaarheid van de mensen, op
termijn hoogst waarschijnlijk grote sporen zal nalaten. Er ontbreekt
voldoende psychosociale ondersteuning.
2. Welke waarden dank je aan je ouders?
Mijn ouders waren drukke zelfstandigen. Ze hadden 9 kinderen. Onze
pa had erg veel belangstelling voor de dingen die het moderne leven
met zich meebracht. Zo waren wij bijvoorbeeld in het dorp het eerste
gezin met een nieuwerwetse keuken en daar zat mijn pa achter. Mijn
moeder daarentegen had eerder aandacht voor eenvoud en was een
heel sociale vrouw. Je zou kunnen stellen dat ik van mijn vader het
‘openstaan voor nieuwe dingen’ erfde en mijn moeder mij sociale
vaardigheden en de hang naar eenvoud bijbracht.
3. Wat zou je graag beter kunnen?
Ik ben een beetje chaotisch. Ik wou dat ik beter kon plannen. Maar
doorgaans komt alles wel goed, hoor.
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4. Waaraan besteed je te weinig tijd?
Ik doe heel veel: fotografie, hardlopen, tegenwoordig ook kleien en
daardoor blijft er weinig tijd over voor een andere liefhebberij van
mij, namelijk lezen.
5. Welk boek/film heeft indruk op je gemaakt?
Het boek ‘Het maakt uit hoe je sterft.’ samengesteld door Thom Kloes
heeft een grote indruk op mij gemaakt. Het gaat in feite over
euthanasie, de antroposofische kijk op euthanasie en de grote vragen
die daarmee gepaard gaan.
6. Wat zou je uitvinden om van de wereld een betere plek te
maken?
Poeh… Ik ben geen uitvinder! Maar weet je, nu we zo weinig kunnen
en mogen, door dat Corona- virus, hebben we toch wel gemerkt hoe
belangrijk de natuur voor ons is. Zie maar hoeveel mensen nu weer
de natuur intrekken, al wandelend of fietsend. Awel, mocht ik een
uitvinder zijn dan zou ik op zoek gaan naar iets dat het milieu ten
goede komt!
7. Waar op de wereld zou jij je nog goed thuis kunnen voelen?
In Nederland! Zonder twijfel. Ik vind dat daar de dingen beter
geregeld zijn. Er wordt correct gehandeld en er worden duidelijke
afspraken gemaakt. Dat biedt rust. Wij gaan er ook graag op
fietsvakantie.
8. Wat zou iedereen op school moeten leren?
In deze tijd, met al die media, lijkt het me van groot belang dat
mensen evenwicht en harmonie vinden in zichzelf. Het lijkt er soms
op dat men zich nog maar moeilijk in de hand kan houden. Misschien
moet men daar op school wat meer rond werken.
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9. Stel dat je eens kon afspreken met een bekend persoon, met
wie zou je dan eens graag een terrasje willen doen?
Met Arthur Polspoel (docent, auteur, theoloog, stervens- en
rouwbegeleider). Ik heb via bijscholingen veel geleerd van die man en
ik bewonder hem echt. Ja, ik heb nooit echt idolen gehad, maar met
hem wil ik nog graag een terrasje doen. Van die man kan je blijven
leren.
10. Welk beroep zou je willen uitoefenen als je niet zou doen wat
je nu doet?
Ik zou het niet weten. Ik héb het mooiste beroep! Ik ben hier eigenlijk
ingerold. Ik heb kansen gekregen en gegrepen om me te kunnen
ontplooien en ik heb het gevoel dat ik op de juiste plaats ben
terechtgekomen. Mijn talenten, creatief of spiritueel, ik kan ze in mijn
vak kwijt. Ja, ik ben gelukkig in mijn job!
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Samen op weg naar kerst
Kijk, ik steek een vuurtje aan,
het donker wordt nu licht.
Het sist, het knettert en het knapt,
het gloeit op mijn gezicht.
Ik geef aan jou mijn vlam wel door,
zodat de kou verdwijnt
zodat overal het licht
in alle hoeken schijnt,
dan zal het nooit meer donker zijn!
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Gebedsmomenten
Januari & februari

Januari ‘21 om 10.30u
• Woensdag 6 januari 2021: ‘t Ven
• Vrijdag 8 januari 2021: 't Heike
• Woensdag 13 januari 2021: De Bemmert
• Woensdag 20 september 2021: De Kolis
• Woensdag 27 januari 2021: ‘t Passantje

Februari ‘21 om 10.30u
• Woensdag 3 februari 2021: ‘t Klooster
• Vrijdag 5 februari: 9 oktober: ‘t Gehucht
• Woensdag 10 februari 2021: ‘t Riet
• Vrijdag 12 februari 2021: ‘t Rozeke (10.00u)
• Woensdag 24 februari 2021: ‘t Zand

‘Ik ontdekte dat ik minder en minder te zeggen had tot ik uiteindelijk stil
werd en begon te luisteren. In die stilte hoorde ik de stem van God.’ Kierkegaard

70

WIJ GEDENKEN

We gedenken onze
overleden van de afgelopen
maanden:
Harrie Deeben
° 23 januari 1940
+ 10 oktober 2020

Berb Rabijns

Mia Kwanten
° 25 april 1930
+ 27 november
2020
Rik Keunen
° 2 april 1931
+ 8 december 2020

° 12 februari 1933
+ 21 oktober 2020

Mia Kenis
° 12 december
1932
+ 27 oktober 2020

Juliette Vrijssen
° 6 mei 1935
+ 2 november 2020
Annie Lemmens
° 10 mei 1935
+ 13 oktober 2020

Als het moeilijk is
Als er tranen zijn om dat,
wat je zo mist
Weet dan, dat wij er voor
je zijn
Wie bemind werd en
beminde,
laat meer dan een leegte
achter
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