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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)
Teutenhof

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
011 15 19 30

Taxi Attent
Taxi Hendriks
Belbus
Binnenhof

011 72 72 82
011 80 98 98
011 85 03 00
011 94 94 99
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VOORWOORD

Het is vakantie! We hebben er enorm naar uitgekeken, echt vakantie,
zonder het zes letterwoord dat ik niet meer ga noemen. Een tijd met
mooi weer, genieten van buitenlucht en warme contacten.
Wie zeker een welgekomen vakantie verdiend heeft, zijn onze
medewerkers! Zij hebben zich het laatste anderhalf jaar enorm
ingezet en in dikwijls moeilijke omstandigheden werk en thuis
moeten combineren.
De vakantie voor onze bewoners is al volop ingezet. Wie onze
website of Facebook volgt, kan al genieten van de fotoverslagen van
een boerderijbezoek door de bewoners van 't Ven of van de
medewerkers in het Teutenhof die samen met de bewoners een
vakantiedrink hielden. Er werd al een BBQ gegeven op afdeling De
Kolis. De genieters van De Buurt gaan ‘echt’ op vakantie, met
overnachting in het Teutenhof. ’t Passantje is bezig met de
voorbereiding van het eeuwfeest van Clara. Op alle afdelingen is
men in de weer om onze bewoners fijne vakantiedagen te bezorgen,
dit jaar met ‘Nederland’ als vakantiebestemming. Alles ziet er
veelbelovend uit voor de vakantie 2021.
Ik wens iedereen een deugddoende vakantie!
Jos Claes,
Campusdirecteur WZC Sint-Jozef
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ONZE JARIGEN
JULI & AUGUSTUS
Datum Naam + Leeftijd

Datum Naam + Leeftijd

02/07
03/07
05/07
06/07
08/07
09/07
13/07
13/07
14/07
16/07
18/07
20/07
20/07
20/07
21/07
23/07
23/07
27/07
29/07

01/08
02/08
04/08
05/08
06/08
06/08
06/08
09/08
10/08
10/08
10/08
10/08
12/08
13/08
13/08
14/08
14/08
15/08
15/08
17/08
17/08
17/08
20/08
22/08
24/08
25/08
31/08
31/08
31/08

Catho Willekens (95)
Miet Kuppens (87)
Helene Adriaens (88)
Marie-Jeanne Triki (71)
Ria van Hoof (80)
Jos Veraa (82)
Pol Volders (94)
Marie-Paule Masquelier (82)
Clara Habraken (100)
Jerome Wynants (88)
Drothea Truyens (87)
Elly Maesen (88)
Gerarda Aerts (89)
Paul Claes (78)
Lena Alders (90)
Jacqueline Hermans (91)
Jean coenen (82)
Drica Lenskens (92)
Truda cuyvers (81)

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

Lieske Hermans (96)
Sieke Schildermans (84)
Chris Berben (72)
José Ramaelers (86)
Julia Van Beek (96)
Dorethea Loots (94)
Harry Kuppens (84)
Simonne Verdonck (80)
Jozef Cardinaels (86)
Maria Hendrickx (96)
Jef Cardinaels (86)
Catrien Beckers (88)
Antoinet Schutters (90)
Thieu Pareyns (94)
Hans Kuyken (89)
Evarist Mertens (87)
Henri Janssen (88)
Robert Michiels (76)
Pierre Cox (92)
Jaak Boonen (90)
Maria Moons (72)
Jean-Pierre Vos (70)
Kurt Paradis (46)
Alda groenen (81)
Annie Bierkens (89)
Jetje Verbanck (81)
Paul Baeken (94)
Jef Mertens (88)
Lily Quaden (68)
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ONZE NIEUWE
BEWONERS
Walter Smets
't Rozeke
Rosalie Gielen
't Gehucht
Leo Sevens
De Kolis
Lambert Bex
't Klooster
Jos Swinnen
't Rozeke
Jan Hoeks
't Gehucht
Drica Lenskens
't Klooster

Jozef Theunissen
Teutenhof
Anneke Cox
Teutenhof
Truda Lemmens
Teutenhof
Lou Haverbeke
Teutenhof
Jet Jannis
Teutenhof
Hilda Schraepen
Teutenhof
Henri Kwanten
Teutenhof
Marie-Therèse Debacker
Teutenhof
Mia Ras
Teutenhof
Jet Driesen
Teutenhof
Jan Eerdekens
Teutenhof
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Redactieraad
Een inspirerende redactieraad
31 mei. Ik loop de deuren binnen waar manlief (en jullie klusjesheld
;-)) Max elke dag vol enthousiasme naar binnengaat. Niet om zelf de
handen uit de mouwen te steken, wel om een keertje mee te denken
over dit krantje. Iets wat ik al acht jaar lang met evenveel
enthousiasme als Max wekelijks doe voor het magazine en de
website van Flair.
Ik werd koninklijk onthaald door jullie redactieraad en samen
bedachten we een heleboel leuke ideetjes die jullie misschien zelfs al
in dit krantje kunnen terugvinden. Ga jij op zoek naar de
nieuwigheden? Laat zeker weten als je zelf nog leuke ideetjes hebt
om op te pikken!
Elke Spelters
Foto: Op de foto missen we Joep!
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Vorming rond onze visie
EEN KOFFERTJE MET EEN HART VOOR DE BEWONER
Een onverwacht kippenvel-momentje
op onze vorming visie & werking…
Medewerkster Linda bracht een koffer mee
met warme praktijkvoorbeelden
die vertellen hoe wij onze visie ‘een thuis met een ziel’
in het alledaagse leven waarmaken voor onze bewoners…
Het koffertje van Linda kwam recht uit het hart
en ging ook recht onze harten binnen!
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Op vakantie naar Nederland
Vakantie in Nederland
Iedere jaar gaan we in WZC Sint-Jozef met z’n allen op ‘virtuele’
vakantie. Dit jaar trekken we de grens over naar Nederland. Lekker
dichtbij omdat we de varianten van het coronavirus toch niet
helemaal vertrouwen. Maar dat het leuk wordt, dat weten we wel:
een muziekoptreden van Johnny Frederix, vakantieverhalenvertellers
op bezoek, stroopwafels, pepernoten, haringhappen, tulpen uit
Amsterdam, klompen, quiz, … Wij kijken er alvast naar uit!
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Op vakantie naar Nederland
Verhalenvertellers brengen vakantie in huis
Vertellers Ann en Scott brengen
een hele zomer lang
vakantieverhalen op al onze afdelingen.
Wij luisteren gretig
Genieten met volle teugen
Vakantieverhalen komen weer
tot leven in ons hoofd en in ons hart!
Dankjewel, Ann en Scott!!
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De Bemmert
Briljanten bruidspaar Mia & Jef
65 jaar, dat is een niet geringe tijd
met ups en downs, plezier en spijt
Maar ze hebben het samen gehaald
Kijk maar eens hoe het paar nu straalt
Een feestje met bubbels en koek
én de burgemeester op bezoek!
65 jaren trouw
Dat is echt: ‘Ik hou van jou!’
Proficiat!!!

Welkom
Joep en Mene op de Bemmert!
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De Bemmert
Duivengeluk
Roekoe, Roekoe...
Een duifje in een nestje
Wij kijken zachtjes toe...
en krijgen een levenslesje
'Geluk zit voor ons raam,
gewoon in een klein hoekje'
Binnenkort brengen we saam
een (k)raambezoekje!

Er wordt geholpen
Er wordt gepoetst
Laat de zomer nu maar komen!
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De Buurt
Met CDV De Buurt op L(t)eutenreis!
Wist je dat de genieters van De Buurt op teutenreis gaan in SintHuibrechts-Lille? Zij logeren in het gloednieuwe hotel ‘Het
Teutenhof’. In de voetsporen van de Teuten, de vroegere
rondreizende handelaars, gaan ze samen - onder begeleiding van
het hele team - het dorp verkennen en staan er allerlei leuke
activiteiten op het programma. Wij wensen hen alvast een toffe
vakantie toe!
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Aardbei
Aardbei op bezoek
‘Ik heb zin in aardbeien,’ zei ze luid
‘met dit weer veel lekkerder dan een koek!’
En kijk, soms komen kleine wensen uit…
Krijg je ineens een aardbei op bezoek!!!

15

De Kolis
BBQ-groetjes!
Met veel plezier en pret
wordt op De Kolis de vakantie ingezet
Lekkere BBQ met groentjes
Aan iedereen vele vakantiezoentjes!!!
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Liefde kent geen leeftijd
Toen Piet Wijnen ongeveer 67 jaar was,
schreef hij dit gedicht voor zijn vrouw Sieke Schildermans:

‘Schuif wat dichter bij elkaar en geef elkaar een pakkerd,
als opeens van binnenuit, de liefde volop flakkert.
En vind je dan de woorden niet om het haar uit te leggen,
geen nood, het lijf kan soms de mooiste zinnen zeggen!’
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De Kolis
Dolle pret
met zoveel leuke medewerkers op één
plek!
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Frietkot
Frietkot
Een ‘echte’ friet met
bami, cervela of frikandel
Een ‘echte’ friet met
een welgemeende dankjewel
van onze directie…
Mmm, dat lusten wij wel!

19

Kwaliteit project maaltijden
In onze vorige huiskrantjes kon je lezen dat we dit jaar het
maaltijdgebeuren onder de loep nemen. Eten, lekker eten, gezond
eten, de juiste producten in huis hebben, portioneren en
presenteren, … Er komt heel wat bij kijken als je het over ‘maaltijden’
hebt! We geven jullie graag nog eens een overzicht van hetgeen we
gedaan en bereikt hebben de voorbije maanden.
Eerst stonden we stil bij de visie op maaltijden die we in WZC SintJozef en Het Teutenhof hanteren.
Onze visie op maaltijden

We streven er naar om bewoners een kwaliteitsvolle, gevarieerde
maaltijd aan te bieden die vertrekt vanuit de voedingsgewoontes en
– noden van de bewoners.
We vinden het belangrijk dat bewoners inspraak hebben in de keuze
van ontbijt en broodmaaltijden die op afdelingen worden
aangeboden. Indien de wensen van bewoners met betrekking tot de
aangeboden keuze wijzigen, zal het aanbod in de centrale keuken
bijgestuurd worden.
Voor uitzonderlijke of eenmalige wensen rond voeding,
versnaperingen of tussendoortjes kan er individueel met de bewoner
of op de afdeling gekeken worden hoe we tegemoet komen.

Er werd ook in dialoog gegaan met de medewerkers van de
grootkeuken. Zij nemen vanaf nu ook deel aan de sterrolleergroepen
om sneller en gerichter feedback te krijgen over het eetgebeuren
op de afdelingen.
De medewerkers op de afdelingen plaatsen bestellingen bij de
grootkeuken om de kasten en koelkasten op afdelingen gevuld te
krijgen met wat bewoners nodig hebben en graag eten. We
evalueerden samen het bestelproces en boden hulpmiddelen aan
om dit proces te ondersteunen. Ook willen we op deze manier
verspilling tegengaan.
20

Kwaliteit project maaltijden
Carole Hontelé, begeleider wonen en leven op ‘t Rozeke, maar ook
dieetkundige van opleiding deed een steekproef om te weten of er
een risco is op ondervoeding bij onze bewoners. Zij leerde ons dat
je niet altijd aan het uiterlijk van een persoon ziet of hij/zij ondervoed
is. Ondervoeding heeft dus niet altijd iets te maken met het feit dat
je ‘slank’ of eerder ‘goed gebouwd’ bent of als je veel of weinig eet.
Omdat we vaststelden dat er toch een risico op ondervoeding is,
spraken we af dat alle bewoners de komende maanden gescreend
worden. Dat kan vrij snel en eenvoudig aan de hand van de MNA
(Mini Nutritional Assessment).
Om het risico op ondervoeding te beperken stelde Carole voor om
enkele producten die we aanbieden te wijzigen. Zo hebben we nu,
bijvoorbeeld, smeerboter met een hoger vetpercentage. Ook is er
onder andere de mogelijkheid om in de namiddag een eiwitrijke
vanille- of chocoladepudding, rijstepap, vanille-plattekaas te eten in
plaats van koffie met koek.
In ons vorig huiskrantje kon je lezen dat bewoners het dan toch niet
nodig vonden om ‘s middags keuze tussen groenten te hebben. Als
de groenten lekker klaargemaakt worden, als er ‘gewoon,
ouderwets’ gekookt wordt, zijn de bewoners het meest tevreden over
de maaltijden. Naast de groenten die op het menu staan, wordt er
fruit of groente uit blik aangeboden: appelmoes, peertjes, halve
perziken, rode kool, asperges, …
Verder schrapten de medewerkers van de grootkeuken op vraag van
bewoners de ‘harde’ stukken (ijsberg)sla van de menu, en voorzien
ze voortaan een mals slaatje bij de frietjes.
In september gaan we verder aan de slag met ‘Project Maaltijden’.
Heb je vragen, bedenkingen of tips ter verbetering? Laat het ons
zeker weten!
Karen Janssens, kwaliteitscoach
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't Gehucht
Het leven zoals het is…
op ‘t Gehucht
Het leven zoals het is…
Misschien niet zoals thuis
maar toch ook niet mis!
De ervaring van ‘samen zijn’
maakt ons dankbaar en klein!
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Team 't Gehucht
Team ’t Gehucht gaat SAMEN op weg naar een zelfsturend team
Dag allemaal!
Wij willen ons graag even aan jullie voorstellen omdat we ‘net een
beetje anders zijn dan de andere teams’. Het zit namelijk zo, ons
team wil graag een ‘zelfsturend team’ zijn, d.w.z. dat we samen met
alle collega’s van ’t Gehucht eraan werken om onze afdeling optimaal
te doen draaien, maar dan zonder afdelingscoach.
Enkele maanden geleden kwam er een vacature vrij voor de functie
van afdelingscoach op onze afdeling. Als team solliciteerden we
samen voor die job omdat we aan uitdagingen toe waren.
Het coördinatieteam was erg verrast door onze sollicitatiebrief, maar
we kregen de kans en gaan er nu ook als team voluit voor!
Ondertussen maakten we een teamdoel en gaven we afspraken over
hoe we willen samenwerken vorm in een teamcharter. Er werd een
rollenkader opgesteld om rollen, verantwoordelijkheden en taken te
verdelen onder alle collega’s van onze afdeling.
Dit betekent ook dat familie en bewoners ons allen kunnen en
mogen aanspreken indien er zich problemen voordoen.
De schouderklopjes delen we ook! ;-)
Het is allemaal nog niet vanzelfsprekend maar we worden hierin
super begeleid door Leen en Evi en samen streven we ernaar om alle
puzzelstukjes goed in elkaar te doen passen.
We zijn in elk geval erg blij en trots dat we deze uitdaging mogen
aangaan!
Een lieve groet van
team ‘t Gehucht
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Fit 4 Work
Traject ‘Fit 4 Work’ voor zorgtoppers!
Medewerkers die zich gezond en wel in hun vel voelen, kunnen beter
zorgdragen voor onze bewoners! Daarom werkte onze
personeelsraad een visie op gezondheid voor medewerkers uit. De
volgende jaren zullen er regelmatig kleinere en grotere prikacties op
touw gezet worden om een goede gezondheid te promoten.
In een eerste actie werd ‘gezonde voeding’ in de kijker gezet met
fruitige hapjes en drankjes op de teamvergaderingen. Het thema
‘beweging’ kwam aan bod in een ‘fitte’ wandeling die onze
zorgtoppers tijdens een teamnamiddag maakten in Sint-HuibrechtsLille. En in het najaar gaan we met ‘fit in je hoofd’ aan de slag. En we
vernamen dat er hier en daar ook al enkele medewerkers de uitdaging
aangegaan zijn om te stoppen met ‘roken’.
Zo zie je maar, wij willen graag FIT 4 WORK zijn voor jullie allemaal!!!
Gezond & wel in je vel
Met een portie vitaminen
en een verse fit4work visie
werken en leven wij
fit en gezond
de hele dag rond!
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Nèrpelt vruger

Villa Schulte, wat
weet u hier nog over?

De zusters van
Neerpelt hadden een
''paardenmiddel''
tegen een zware
verkoudheid.
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't Heike
Zonnebril
Heb ik net mijn zomergarderobe
uit de kast gehaald,
past toch alleen mijn zonnebril !?
En de zon is zoek

Wat is ‘echt’ belangrijk?
Voel wat er leeft
en kijk met je hart
Zie de ogen en mimiek
Samen genieten
van dans en muziek!
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't Heike
Het kleine genieten
Genieten van elkaar
en van de kleine dingen…
dat is waar het nu om draait
in zachte zorg in kringen!
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't Klooster
Trouw van Sien
Zorgtopper Sien stapt in het
huwelijksbootje
en wij mogen een stukje
meevaren
en genieten van haar mooiste
dag…
Wat is Sien mooi…
en wat is Lommel veranderd!?
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't Klooster
Krijg jij ook grijze haren
van verjaren?
Een verjaardagsfeest
met een aperitiefje
zelfgemaakte spaghetti
én een zalig dessertje…
dat er heerlijk uitziet…
Vind je niet?

Geurzakjes uit de oude doos
Wij knutselen geurzakjes
en we vertellen over vroeger
in geuren en kleuren!
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Ons kippenfeestje
Scharrelruimte voor onze zorgtoppers!

Eieiei
Wat zijn we blij!
De corona-ophokplichtis voorbij.
Met onze kippenpootjes en hanenbillen
gaanwe scharrelen in hetPeltseLille
opzoek naar graantjesgeluk
Toktoktukkukelekuk
Wees er als de kippen bij
wanteen dikke pluim verdien ook jij!
Wisten jullie dat onze medewerkers in juni een namiddagje
rondscharrelden in Sint-Huibrechts-Lille en er ook het Teutenhof
bezichtigden? Na een moeilijk coronajaar was het nodig om er samen
even tussen uit te sKIPPEN en de batterijen weer op te laden. Ze
kregen opdrachten, materialen,picknick…mee op tocht en konden zo
hun eigen KIPPENFEESTJE maken!In dit krantje zien jullie alvast enkele
sfeerfoto’s.
Wij zijn erg trots op onze zorgtoppers.Een dikke PLUIM voor iedereen!

30

Ons kippenfeestje
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't Passantje
Het zomert
Het zomert op ’t Passantje…
Kijk maar!
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Het kleine geluk van
onze medewerkers
‘Welke kleine, dagdagelijkse dingen maken onze medewerkers
gelukkig?’ Met deze vraag gingen de genieters van CDV De Buurt aan
de slag. Zij maakten er mooie collages van.
Tijdens de sterrolleergroepen genoten onze medewerkers van de
collages en gingen ze na of hun persoonlijke ‘klein gelukske’ er ook
bij stond. Er werd opgemerkt dat onze genieters de ‘kleine gelukskes’
van medewerkers vrij goed konden inschatten, maar enkele zaken
vonden we er niet tussen: een warm bad nemen zonder gestoord te
worden, luisteren naar een Podcast, een vogelvoederhuisje in de
gaten houden waar de vogeltjes komen eten, …
Zeker herkenbaar uit de collage: 20% korting ontdekken, een kleedje
bestellen en dan de bel van de voordeur horen waar je pakje
geleverd wordt! Voor mijn liefste mama: gezinstijd, Natuur,
wandelingen, lekker eten en drinken.
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Schenking schilderij
Zo blij met een schilderij!
Aan het onthaal van ons woonzorgcentrum kunnen jullie sinds kort
genieten van een mooi schilderij van de Neerpeltse kunstenaar
Antoine Ceysens. Het schilderij werd ons geschonken door
Goossens-Lamers, familie van Gerard Lamers (’t Klooster). Een
welgemeende dankjewel van ons allemaal!
Toine Ceysens, want zo kenden ze hem in Neerpelt, werd in 1900 in
Eksel geboren. In 1927 huwde hij in Neerpelt met Jacqueline
Donckers en ze kregen samen 6 kinderen. Na de Tweede
Wereldoorlog verhuisden zij naar de Groenstraat in Neerpelt alwaar
hij het vak van horlogemaker en juwelier uitoefende.
Op het schilderij zien we de Kloosterstraat. Links bij de afslag van de
weg staat het huis van Mercier, een fietsenwinkel en in de jaren ‘50
de eerste autogarage van Neerpelt.
Het kleine huisje iets verder was de winkel van kromme Miel. Op de
plek van dat huisje bevindt zich nu – zo ongeveer – de winkel
Leonidas. In de verte zien we de kerk.
Toine overleed op 30/11/1976 te Neerpelt.
Met dank aan Paul Cuyvers van de Heemkundige Kring van
Neerpelt voor de deskundige uitleg.
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Plantjes/stekjes bieb in ons
WZC Sint-Jozef
Wij verwelkomen graag alle plantenliefhebbers in ons
woonzorgcentrum! Nodig familie en vrienden gerust uit om een stekje/
plantje te ruilen voor een ander stekje/plantje! Onze plantenbieb staat
aan het onthaal!
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't Riet
Ons kleine terras
Het hoeft niet altijd
groots te zijn
Ook op een klein terras
is het gezellig samenzijn
Zelfs ‘terrassen’ op een rij
maakt ons dankbaar en blij!
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't Riet

Zondagsgevoel
Jobstudent
met talent én attent
voor mij en HAAR
maakt mij klaar
voor een ZONdag
Ik glimlach!
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Intervieuw met Will
We kent Will nog niet?
Will werkt in onze cafetaria.
Enkele ‘snelle vragen’ aan Will:

Waar ben je het gelukkigst?
Lekker thuis!
Wat is je favoriete bezigheid?
Koken. Allerlei recepten uitproberen voor een etentje. En soms sta ik
graag achter mijn schildersezel.
Wat waardeer je het meest aan je vrienden en je familie?
De vriendschap en het samen-zijn. Familie heb je voor het leven.
Vrienden ook. Belangrijk is dat ze er altijd voor je zijn in goede en in
slechte tijden. Ik doe hetzelfde voor mijn familie en vrienden.
Waarover zou je het liefst minder willen piekeren?
Eigenlijk ben ik niet zo een piekeraar. Ik zeg het meestal meteen als
ik ergens mee zit.
Wat is je ‘guilty pleasure’ (letterlijk vertaald: een beschamend
pleziertje)?
Ik ga graag af en toe naar het casino.
Waarvoor ben je bang?
Dat de mensen waar ik veel om geef wegvallen. Verder zou ik het
niet weten.
Met welke beroemdheid wil je wel eens een terrasje doen?
Geen idee, als het maar gezellig is.
Wat is je slechtste gewoonte?
Dat ik nogal gehaast ben.
Oh, dat treft dan dat het ‘snelle vragen’ waren. Dank je wel!
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't Ven
Uitstapje naar de boerderij
Bewoners zitten samen
op een bankje op een rij
Wat hebben ze genoten
Uitstapje naar de boerderij!!!
Mooi om te zien hoe dieren
het hart van mensen
beroeren en plezieren!
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Samen voor een NIVEA
mindset
Samen gaan wij voor de NIVEA-mindset!
In WZC Sint-Jozef en in hetTeutenhof
willen we - met z’n allen in relatie gaan met de bewoner
én aandacht geven aan wat de bewoner
écht belangrijk vindt.
Met een NIVEA-pot
- als reminder - op onze afdeling
smeren we onze boodschap uit:
NietInvullenVoorEenAnder!
Wisten jullie dat onze begeleiders ‘wonen & leven’ een LAVA-training
volgden? Via LAVA-gesprekjes kunnen we - samen met jou - te weten
komen wat voor jou echt belangrijk en van tel is voor een gelukkig
leven in ons woonzorgcentrum. Jij zit aan het roer van jouw leven!
Wat is voor jou belangrijk? Wat wil jij of wat wil je liever niet?
Waar wil jij mee aan de slag? Waar kunnen wij of jouw naasten een
rol in spelen? …
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Teutenhof
Zomergroetjes van Het Teutenhof
Geniet met volle teugen
Kom weer op verhaal
Een zalige zomer allemaal!!!
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't Rozeke
Babyboom in de familie van
Annie
Wist je dat bewoonster Annie
op enkele weken tijd maar
liefst 3 baby’s in de familie
mocht verwelkomen? We
vierden de babyboom met
suikerbonen en foto's van
klein- en achterkleinkinderen.
Er volgde een verbindend
mooi gesprek over
familiegeluk, over ouder en
grootouder zijn.

Project ‘Ik, jij, SAMEN mens’
Een project voor personen met
dementie
Ik, jij, samen mens
daar doen wij graag aan mee
dat is onze wens!
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't Rozeke
Zomergevoel
Wat hoort echt bij het zomergevoel? Een ijsje van de ijskar natuurlijk! De
wens leefde bij de bewoners om een ijsje naar keuze te bestellen en om
een zeldzamere ijssmaak te proeven. Dit sloot perfect aan bij het vieren
van de verjaardag van Jeanne. Zo nodigden we de ijskar uit en dat viel
erg in de smaak. Het zorgde voor gezellige momenten op een erg
warme dag!

Verwenkoffie
Zorgtopper Nele zorgde op haar vrije namiddag voor een verwenkoffie
voor de bewoners. Mia raadde hierbij cake met een scheutje Whisky
aan. En een ijsje en een praline passen daar toch ook goed bij! En het
koffiemoment werd helemaal compleet bij het ontdekken van de
nieuwste CD van ‘De Stem Van Ons Geheugen’!
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't Zand
Zomergevoel
Wat een regen hemeltjelief
Tijd voor een fruitig aperitief
Met 50 donkere tinten grijs als gewelf
maken wij ons zomergevoel zelf!
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't Zand
Moeder- en Vaderdag
Moeder- en Vaderdag zijn op ’t Zand niet onopgemerkt voorbij
gegaan. De vrouwen werden verwend tijdens een verwenactiviteit.
Een gezichtsbehandeling, een voetenbadje en ook de handen
werden netjes verzorgd. En de bewoonsters genoten! Zo zijn ze
helemaal klaar voor de zomermaanden! Voor de twee mannen op ‘t
Zand werd een borrelnamiddag georganiseerd. Ze mochten ook
komen naar de verwenactiviteit, maar dit was toch niet helemaal hun
ding.
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Kwaliteit & Beleid
Wist je dat we in WZC Sint-Jozef meewerken aan een
doctoraatstudie?
Tijdens sterrolleergroep ‘De blauwe pen’ organiseerden we een
focusgroep waar Amber Damiaens, een doctoraatsstudente en haar
team ons enkele vragen stelden.
Het doel van de studie is om bewoners en hun mantelzorgers meer te
betrekken bij het medicatiebeleid en het maken van beslissingen met
betrekking tot medicatie in het woonzorgcentrum.
Met andere woorden: ‘Je woont nu hier in het woonzorgcentrum. Wie
ben je? Wat vind jij belangrijk en wat zijn jouw verlangens? Heeft de
medicatie die je nu neemt daar effect op? Of heb je medicatie nodig die
jou ondersteunt om te kunnen doen wat je graag wil?’
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Toer de Pelt
Tour de Pelt
Krijg jij van het kijken naar de Tour de France ook goesting in een
gezellig fietstochtje?
Heb jij ook zin in een zomerbries door je haren of in een stevige Tour
de Pelt?
Aan het onthaal staat een rolstoelfiets, duofiets en riksja klaar om u en
uw familie een deugddoend ritje te bezorgen. Maak er gerust gebruik
van!
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Van horen zeggen..
• Jef vroeg zich af of we wisten hoe een ‘woerd’ paart?
“Op zijn eenDje….”
• Op ‘t Gehucht hebben ze een nieuwe dienst: de ‘jeukendienst’…
Dat wordt krabben
• Toen Feline, dochter van Cynthia van ‘t Zand en De Buurt,
hoorde dat haar overgrootmoeder 95 jaar werd, vroeg ze: ‘Kon
die dan nòg ouder worden?’
• Dries, de jongste van Evi, had goede raad voor zijn oma: ‘Moeke,
ge moet het verstand van uw iPad eens leegmaken want dat zit
echt hélemaal vol!’
• Floris van ons Karen had al iets moois geknutseld voor
Vaderdag en vroeg zich af of Karen ook al klaar was met haar
Vaderdagcadeautje. Karen vertelde dat ze nog niets had waarop
Floris zei dat ze dan maar eens aan haar baas moest vragen om
hulp.
• Wist je dat onze stoere klusjesmannen Max en Johnny een muis
hebben gevangen op ’t Klooster? Zij waren de helden van de
dag! Afco Sofie: ‘Ik vertrouw het toch niet helemaal. Ik kom
voortaan met dichte schoenen werken!’
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Optreden Pierre
WZC Sint-Jozef terrast!
Op ons terras in Pelt
werden deze week
ook liedjes besteld!
Dat heet dan gelukkig zijn...
Dankjewel Pierre Lenders!
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Voetbal gekte
Slingers, toeters en bellen
Je kan het zo gek niet verzinnen
We supporteren als gekken
Trap die ballen nu maar
binnen!
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Voetbal gekte
Ook wij gaan er tegenaan!
Elkaar en het voetbalplezier
innig omarmd
zijn we er klaar voor
én helemaal opgewarmd!
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Puzzelpagina's
Vakantiepuzzelen
Waag zeker je kans want onze prijs is niet mis:
je krijgt een heuse ‘make-over’ met foto’s
Dus wij maken van jou een ‘Mister’ of ‘Miss’!
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Puzzelpagina's
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Vakantiegebed

Vakantiemijmering
Luister naar de stilte.
Kom tot jezelf.
De weg die jij moet afleggen,
is niet lang.
Het is de afstand tussen jouw buitenkant
en je binnenste, jouw hart.
Wanneer daar geen vrede heerst,
zul je nergens op deze wereld
in je vakantie vreugde vinden.
Is er vrede in je hart,
dan kun je
gaan waar je maar wil.
Het zal een schitterende vakantie zijn.
Zelfs wanneer je thuis blijft.
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WIJ GEDENKEN
We gedenken onze overleden bewoners van
de afgelopen maanden:
Lambertine Van Hout
° 2 maart 1928
+ 27 april 2021
Germaine Driesen
° 17 januari 1927
+ 13 mei 2021
Alice Bierkens
° 16 februari 1939
+ 20 mei 2021
Maria-Therese Knapen
° 15 oktober 1925
+ 26 mei 2021
Marlo Sak
° 15 september 1929
+ 12 juni 2021
Jeanne Lucas
° 4 april 1923
+ 13 juni 2021

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

Paula Loos
° 3 mei 1937
+ 13 juni 2021
Anna Vanesch
° 6 februari 1926
+ 1 juli 2021
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