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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 80
011 85 03 00
011 94 94 99
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VOORWOORD
Beste bewoners, familie, mantelzorgers, zorgtoppers, …
Tijdens de laatste winterdagen met de lente in het verschiet snakt
iedereen naar nieuw leven. Naar vogels die fluiten, bloemen die
bloeien en ‘op-nieuw LEVEN’ in ons woonzorgcentrum. De vaccinaties
van onze bewoners en personeel zijn vlot verlopen en we genieten
van een grote bescherming. ‘We zijn op weg naar de vrijheid,’ zei
onlangs een politicus. Vrijheid om te kunnen doen wat wij willen,
genieten van wat het leven te bieden heeft, warmte te kunnen geven
en te ontvangen.
Laat de lente die tijd zijn waarin alles weer gaat openbloeien. Laat de
lente een periode zijn die ons actiever en energieker in het leven laat
staan en ons hoopvol naar de toekomst laat kijken. Maar of de zon er
is of niet, het weer of geen weer is, waar wij zeker mogen van zijn is
dat de toekomst er één wordt van herwonnen vrijheid.
Jos Claes, campusdirecteur
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ONZE JARIGEN
MAART & APRIL
Datum

Naam

Datum Naam

04/03
06/03
06/03
07/03
07/03
08/03
08/03
13/03
13/03
15/03
15/03
17/03
17/03
18/03
19/03
21/03
22/03
24/03

Catho Simons
Renee Pinxten
Jenny Willekens
Philomène Philippe
Jet Alders
Jenneke Snoekx
Louisa Broeckx
Mia Claes
Christine Swinnen
Truda Lemmens
Gerard Steensels
Rosalia Paesen
Jan Hoeks
Lea Bilsen
Rosa Verduyckt
Jef Ras
Lena Smeets
Roza Dolders

01/04
02/04
02/04
04/04
05/04
07/04
08/04
08/04
11/04
11/04
17/04
22/04
22/04
23/04
25/04
27/04
28/04
29/04
30/04

Marie Bloemen
Maria Vandael
Mia Knevels
Jeanne Lucas
Rosalie Gielen
Mia vandenbroek
Jeanne Schildermans
Flip Looymans
Adrienne Van Mulders
Joseph Vuerstaek
Jan Eerdekens
Raf Noten
Annie van Sambeeck
Mariette Vandenberghe
Julia Geerts
Mia Herkens
Anny Cuyvers
Gustaaf Vanmierlo
Irène Andelhofs

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

Cremers Denise
't Gehucht
Wynants Raymond
't Heike
Nijssen Adrienne
't Gehucht
Hillen Sophia
't Klooster
Schildermans Jeanne
't Zand
Claes Philomène
't Klooster
Vanesch Anna
't Gehucht
Van Baelen Ria
De Zandberg
Gielis Mathilde
't Passantje
Coemans Lucien
Nieuwstraat
Meykens Celine
't Gehucht
Molemans Gust
't Gehucht
Baeten Joep
De Bemmert
7

Redactievergadering
De redactieraad van ‘t Huiskrantje verwelkomt twee nieuwe leden:
bewoonster Lisa Hermans van De Kolis en bewoner Joep Baeten van
De Bemmert. Zij zetelen mee in de reactieraad, beslissen mee over
thema en artikels, schrijven stukjes, verbeteren, gaan op zoek naar
mopjes en raadseltjes, … Van harte welkom, Lisa en Joep, en alvast
een dikke dankjewel!
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Redactievergadering
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Teutenhof
Chiro Samowe fleurt Teutenhof op met kleurrijke vlinders
In februari 2021 namen de eerste bewoners hun intrek in het
Teutenhof. Zij kregen alvast een hartelijke ontvangst van de
zorgtoppers. Maar ook de leidsters van Chiro Samowe uit SintHuibrechts-Lille verrasten hen met kleurrijke vlinders. Elke vlinder
werd door een Chiro-lid met strijkparels in elkaar geknutseld op basis
van een instructiefilmpje dat de leiding online verspreidde. Voor de
kersverse bewoners is dit initiatief van de jeugd een bevestiging van
de warme en hechte buurt waarin het Teutenhof gelegen is. De jonge
dames waren op hun beurt onder de indruk van de accommodatie en
ruime flats waarin de bewoners van het Teutenhof wonen. Jong en
oud zelfs op afstand in verbinding, als dat geen zorgzame buurt is!
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Kapster Caroline
Hoera! Wij mogen terug naar de kapster!
Eindelijk van ons coronakapsel verlost!
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Kwaliteitsgroepje
Verslag: kwaliteitsgroepje bewoners 9 februari 2021
Aanwezig: Thoke, Liza, Marcel, Albert, Lizette en Jaak, Leen, Karen,
Antoinette, Jenneke, Lizette en Gerard
Welkom
Welkom iedereen!
Welkom ook aan Thoke van ’t Zand. Zij komt voor het eerst naar het
kwaliteitsgroepje van bewoners.
Agenda
• Corona: Hoe gaat het met jullie?
• Evaluatie maaltijden
• Hoe verloopt de avond en nacht in WZC Sint-Jozef?
• We rollen onze roze meter uit: Welke competenties en talenten
heeft de ideale zorgtopper?
1.Corona: Hoe gaat het met jullie?
• ‘Goed! We hebben het virus goed doorstaan. Ook de prik was
minder erg dan verwacht. We hebben onze familie erg gemist.
We hebben echt uitgekeken naar het vaccin.’
• ‘We zijn blij met versoepelingen nu iedereen hier gevaccineerd is,
maar we moeten niet te snel hierin gaan. We blijven voorzichtig
voor onze familie. We moeten nog voorzichtig zijn. Liefst willen
wij verdere versoepelingen stap voor stap aanpakken.’
• ‘Wij kijken uit naar de ontmoeting met onze klein- en
achterkleinkinderen. Wanneer zouden zij weer mogen
langskomen?’
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Kwaliteitsgroepje
• ‘Waarom worden wij niet verwittigd als er iets verandert? Als
onze familie ons niets zegt, weten wij zelf echt van niets! Denk bij
versoepelingen en veranderingen ook aan jullie communicatie
naar de bewoners toe.’Voorstellen van de bewoners: De afco
vertelt dit aan de groep tijdens de maaltijd of hang de nieuwe
afspraken op een prikbord! Druk de brieven af en bezorg deze
aan iedere bewoner persoonlijk.
• ‘Mogen wij zelf eigenlijk naar buiten? ‘Wie mag er op je kamer
komen? En hoe zit het met die mondmaskers?’
Bovenstaande vragen en bedenkingen werden op 11 februari 2021
aan de directie bezorgd.
2. Evaluatie maaltijden
• Tijdens het vorig kwaliteitsgroepje werden foto’s van
geserveerde maaltijden beoordeeld. Conclusie: Bewoners
hebben veel keuzes, maar er wordt soms teveel of verkeerd
besteld. Bewoners willen meer groenten en er zijn klachten over
het vlees (taai, gepaneerd).
• In 2021 nemen we de maaltijden verder onder de loep. Alles
wat eten betreft, gaan we analyseren. Wat doen we goed/niet
goed? Wat is lekker/wat niet? …
• Ook voor het Teutenhof in Sint-Huibrechts-Lille moeten we
nagaan op welke manieren de maaltijden georganiseerd en
geserveerd worden.
• Een aantal bewoners van het kwaliteitsgroepje kregen een
beoordelingslijst van de menu. Andere bewoners hebben deze
taak nog tegoed.
• Karen zal alle analyses en conclusies m.b.t. het hele
keukenverhaal opvolgen en hierover informeren. Dit is een
heel proces en zal stapsgewijs gebeuren.
• De bewoners geven aan dat meestal aan elkaar verteld
wordt als iets niet lekker is, maar we vergeten te zeggen wat
er wel lekker is en wat er goed loopt. Dit moet ook zeker in de
analyses meegenomen worden!
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Kwaliteitsgroepje
3. Hoe verloopt de avond en nacht in WZC Sint-Jozef?
Uit de bewonerstevredenheidsmeting komt naar voor dat er ’s avonds
redelijk veel beloproepen zijn van bewoners. Dit willen we verder
analyseren. We vragen ons af: Wat maakt dat er zoveel
beloproepen zijn? Hoe ziet de avond en nacht van de bewoner
eruit? Hoe laat gaan bewoners graag slapen? Is dit tijdstip anders
dan vroeger thuis? …
De bewoners van het kwaliteitsgroepje geven hun bedgeheimen
prijs!
Conclusie: De bewoners geven aan dat het in deze situatie voor hen
goed is zoals het is. Zij geven aan niet echt iets te missen. Dan wordt
aangegeven dat men van andere bewoners wel eens hoort dat zij
door de medewerkers van hun eigen afdeling ‘slaapklaar’ gemaakt
willen worden (en zij werken maar tot 21.30u) en dat dit toch vroeg is.
Er is ook een verschil in zomer- en wintertijd wordt beaamd.
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Kwaliteitsgroepje
4. De roze meter: Welke talenten en competenties moet de ideale
medewerker hebben?
Er wordt een roze ‘meter’ uitgerold met cijfers van 1 tot 10.
Een medewerker in WZC Sint-Jozef moet een aantal eigenschappen,
competenties hebben. Welke zijn voor bewoners belangrijk? (10= het
is heel belangrijk dat de zorgtopper deze eigenschap heeft, 1= niet
belangrijk)
• Samenwerken: 9
• Probleemanalyse, herkennen van mogelijke oorzaken van
problemen: 8
• Initiatief tonen en nemen: 9
• Luisteren: 9,5
• Durven risico’s nemen: 5
• Sociaal zijn: 10
• Creatief: 5,5
• Bezield zijn, met hart en ziel werken: 10+
• Stressbestendig: 7
‘Een beetje stress daar moet je tegen kunnen.’
• Verantwoordelijkheidsgevoel hebben: 10
• Deskundigheid: 9
• Aandacht voor details, aandachtig zijn: 8
‘ Als ik benauwd ben, moeten ze dit zien als ze de kamer
binnenkomen.’
• Inlevingsvermogen: 8
Ik denk niet dat iemand zich echt kan inleven in onze situatie, zeker
geen jonge meisjes. Ik voel mij beter bij medewerkers die
inlevingsvermogen hebben.
Je in de plaats van iemand anders stellen, is erg belangrijk.’
• Discipline (correct regels opvolgen): 8
• Flexibel zijn: 7,5
‘Een medewerker moet een beetje van alles kunnen, overal
inzetbaar.’
• Plannen en organiseren: 8
‘Dit is meer iets voor de leidinggevenden.’
15

Kwaliteitsgroepje
5. Varia
• Kanaal 72: geen geluid ( is doorgegeven technische dienst!).
• Liza vraagt muziekgroep ‘t Gebak of ze eventueel een filmpje
kunnen bezorgen voor het intern televisiekanaal.
• Bewoners die ideeën voor het Sint-Jozeffeest hebben, kunnen
hiervoor terecht bij Karen en Leen.
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Draaiorgel
Enkele weken geleden reed Jan Quanten uit Sint-Huibrechts-Lille zijn
prachtige draaiorgel ons woonzorgcentrum binnen. Normaal verhuurt
hij zijn zelfgemaakte creatie, maar in coronacrisis leent hij zijn
draaiorgel uit aan verschillende woonzorgcentra in de buurt. Een
hartverwarmend gebaar, waarvoor veel dank! Momenteel staat de
draaiorgel in ons cafetaria en genieten wij met volle teugen van de
vrolijke deuntjes die uit de draaiorgel galmen.
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Vaccinatie COVID-19
Hoopvolle prikjes
Met twee kleine prikjes
p(r)ikken we de draad van het leven
voorzichtig weer op
en kijken hoopvol vooruit!
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Vaccinatie COVID-19
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Vaccinatie COVID-19

Gelezen in PLT-magazine
‘Vaccinatie is een grote geruststelling’
De bewoners van WZC Sint-Jozef kregen als eerste Peltenaren een
vaccinatie tegen COVID-19. Hun opluchting is groot. Ze raden dan
ook iedereen aan zich te laten vaccineren zodra het kan.
Marcel Domen, 92 jaar (oud-leraar): ‘Ik heb goed nagedacht over de
vaccinatie en er veel over gelezen, want het is een onbekend
product. Maar ik ben blij dat ik nu gevaccineerd ben. Het neemt de
ongerustheid toch voor een groot stuk weg. We worden hier goed
verzorgd, maar ik mis mijn kinderen en kleinkinderen. Ik hoop ook
dat ik snel weer op restaurant kan gaan.’
Lisa Hermans, 87 jaar (gaat graag eens een koffietje drinken): ‘Ik
raad iedereen aan zich te laten vaccineren. Zowel voor mij, als voor
mijn kleinkinderen is die vaccinatie een grote geruststelling. Ik hoop
dan ook dat heel veel mensen zich laten inenten zodat alles weer wat
losser kan. Ik kijk er enorm naar uit om mijn familie eens stevig te
knuffelen. En ik zou graag snel weer koffietjes gaan drinken in een
café of op een terras.’
Agnes Reumers, 91 jaar (heeft 10 kleinkinderen): ‘De schrik zat er
goed in, maar nu ik gevaccineerd ben, voel ik mij veel geruster. Het
prikje stelt niets voor. Hopelijk zijn we nu snel van die coronamiserie
af.’
Christine Weltens, 85 jaar (voormalig eigenares van Corner
Electro): ‘Ik ben opgelucht. Voor mij heeft de vaccinatie alleen maar
voordelen. Ik kijk ernaar uit om mijn familie weer vast te kunnen
pakken, want dat fysiek contact heb ik de afgelopen maanden erg
gemist.’

20

Prinsenpaar 2021
Carnaval: prinsenpaar 2021
Geen groot carnavalsfeest dit jaar wegens corona, maar op de
afdelingen ging carnaval toch niet onopgemerkt voorbij: knotsgekke
verkleedpartijen, toeters en bellen, danspartijtjes, lekkernijen, …
De prins en prinses van 2020 zullen wel nog een jaartje langer
aangesteld blijven in WZC Sint-Jozef. Volgend jaar geven ze met veel
vreugde hun mantel, scepter en veren door aan een nieuwe prins en
prinses, maar voorlopig houden ze dit plaatsje nog even warm.
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't Passantje
Levensboom
Dankzij de creatieve bewoners van
’t Passantje is het ‘pimpen’ van
onze tweede ‘levensboom’ nu ook
een feit. Dankjewel aan de
helpende handen!

Sneeuwpret
Wat onze zorgtoppers
toch allemaal verzinnen
Genieten van de sneeuw,
doen wij gezellig binnen!
Wie wint de weddenschap:
Hoeveel sneeuw valt
buiten?
Wie wint de prijs
Boeketje ijsbloemen op
ruiten?
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't Passantje
Een stukje liefde
Een gezellig kopje koffie
met zelfgemaakte frambozentaart
Wil jij ook een stukje liefde?

Muzikaal pak pakt uit met dansparty op ’t Passantje!
Wat hebben we genoten van ons cadeau met opdrachten! Te gek voor
woorden! En toen het muzikaal pak helemaal uitgepakt was en er een
traktatie volgde, hielden we ons niet langer meer in en gingen onze
benen vrolijk in het rond en van de grond. Echt gezellig!
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De Kolis
Handige Harry Ludo
Op afdeling De Kolis zijn we met
ons gat in de boter gevallen. We
hebben niet alleen geluk dat
Liliane deel uitmaakt van ons
topteam, ook haar man staat
voor ons paraat. Ludo is een krak
in het maken van spektakelstukken uit hout. Zo heeft hij al
verschillende pronkstukken
gemaakt, speciaal voor De Kolis.
Tafelstukken voor verschillende
thema’s en seizoenen en een
mooie open haard voor in onze
living. We willen hem graag
bedanken voor zijn wondermooie
creaties. BEDANKT LUDO!

''Ik vind het een leuke hobby om
voor de afdeling De Kolis kleine en
grotere themawerkjes uit te voeren
die de gezelligheid op de afdeling
ten goede komen.''
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De Kolis
Wie ben ik?
Wie ben ik? Dat vroegen de bewoners
van De Kolis zich af. ‘Wie ben ik?’ is een
knotsgek spel waarbij de deelnemers
moeten raden wie ze zijn. Op hun
voorhoofd staat een naam die ze
moeten raden. Ze kunnen vragen stellen
aan hun medebewoners. Zo kunnen ze
te weten komen welke naam op hun
voorhoofd staat, want ben ik een
beroemde zanger, een medewerker op
De Kolis of misschien wel de directeur
van WZC Sint-Jozef?
JUIST geraden! Jij bent Will Tura!
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De Kolis
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De Bemmert
Lekker languit
Lekker languit
achter glas
Soezen in de zon
Genieten van witte daken
Poezenpootjes
in de sneeuw
Spinnen
van klein geluk!

Om onze quarantainetijd wat op te vullen en op te vrolijken
amuseerden we ons met kleurplaten. Een hele leuke en rustgevende
bezigheid!
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De Bemmert
En toen onze quarantaineperiode erop zat en we terug samen aan
tafel mochten zitten, vierden we feest naar hartenlust met een warm
ontbijt.

Daarna ding ging het alledaagse corona-leven weer zijn gewone
gangetje. We sjoelden dat het een lieve lust was, we deden onszelf
een portie vitamientjes cadeau met zelfgemaakte fruitsla, we
overtroffen onszelf met quizzen, we dronken een borreltje op de
verjaardag van Mia, we turnden ons fit, … en natuurlijk hebben we
ook sneeuwpret gehad. Hier zien jullie enkele sfeerbeelden.
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De Bemmert
En omdat liefde door de maag gaat, smulden we op Valentijn
heerlijke zelfgemaakte Valentijnskoeken.

29

De Buurt
Tinnen jubileum voor DVC De buurt!
Dagopvang De Buurt viert haar 10-jarig bestaan! Ik heb een leuke
babbel met Lena, Mia en Truda. Zij komen al 10 jaar lang ‘genieten’ in
DVC De Buurt.
Lena herinnert zich nog goed het moment dat zij voor het eerst naar
‘De Buurt’ kwam. ‘De dagopvang ging toen nog door in het zaaltje van
serviceflatgebouw ’t Gangske,’ vertelt ze. ‘Medewerkster Karen stond
me op te wachten, samen met Mia T. die haar arm in de gips had. Na
een ziekenhuisopname maakte ik de keuze om enkele dagen in de
week naar hier te komen. En het was de juiste beslissing, want ik kom
hier nog altijd heel graag!’
Ook Mia vertelt me dat ze graag het gezelschap van anderen opzoekt
in DVC De Buurt. Haar kinderen hebben haar dit destijds aangeraden
en ze heeft er nog altijd geen spijt van! ‘Ik ging eerst naar de
dagopvang in Overpelt,’ zegt Truda, ‘maar toen sprak Roza mij aan en
ben ik samen met haar naar hier gekomen. Ik herinner mij nog heel
goed dat we hier warm onthaald werden. De medewerkers zijn hier
erg vriendelijk en gedienstig.’ ‘Vriendelijkheid en een luisterend oor,
dat is alles!’ beamen ook Lena en Mia.
De drie musketiers van het eerste uur vertellen mij dat ze vanochtend
blij verrast ‘De Buurt’ binnenkwamen. ‘We zagen een mooi gedekte
tafel, een taart met onze foto’s, een feestelijke boog met witte en tingekleurde ballonnen, overal tinnen schotels en vazen, …’ ‘Voor de
decoratie hebben we zelf gezorgd,’ vertelt Mia, ‘We brachten allemaal
tinnen voorwerpen mee. Het ziet er echt feestelijk en gezellig uit!’
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De Buurt
‘En wat doen jullie allemaal tijdens zo’n feestweek?’ vraag ik. ‘Allerlei
activiteiten zoals quizzen, bewegingsspelen, knutselen… maar dan
steeds met een origineel en creatief tinnen randje,’ lachen de dames.
‘Wij kregen ook een fotoreportage ‘10 jaar DVC De Buurt’ te zien. In de
loop der jaren hebben hier toch al heel wat mensen opvang en
gezelligheid gevonden. Het was fijn om iedereen op de fotoreportage
terug te zien. Ja, ik heb hier heel wat mensen leren kennen,’ mijmert
Mia.
In de beginperiode vertoefden hier zo’n 5-tal genieters per dag, later
werden dat er 7 en nu zitten we per dag gemiddeld met 12 genieters
aan tafel. ‘Normaal gezien toch, want wegens corona worden de
genieters voorlopig ingedeeld in bubbels van acht,’ corrigeert
medewerkster Carine.
‘De dagopvang heeft ook al verschillende locaties gehad: het zaaltje
van ’t Gangske, de wintertuin, afdeling ’t Rozeke en sinds 2014
vertoeven we op onze vaste stek. Dat is fijn want we kunnen hier ook
buiten genieten én we hebben een eigen keukentje, inkom en
rustruimte. We kijken uit op het plein. We rommelen hier wat af en
het is hier vaak nog te klein,’ glimlachen de jubilarissen.
Ik vraag hoe de dames hun dag hier doorbrengen en wat ze zo leuk
vinden aan De Buurt. Er wordt gewezen naar een bordje aan de
muur: ‘Niks moet, alles mag!’ ‘Dat is onze lijfspreuk hier,’ zegt Mia,
‘want we komen hier om te genieten!’ Verder vindt ze het fijn om te
knutselen, te handwerken en hier en daar een handje toe te steken.
‘Ik heb hier mijn taken en bezigheden, hoor! ik doe altijd de afwas!’
lacht ze. ‘We hebben ook een ‘beweegpot’. Als we even stilgezeten
hebben, halen we de pot boven. We trekken er dan een kaartje uit
met een beweegoefening en zo blijven we met z’n allen in beweging!’
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De Buurt
Truda ziet nog meer voordelen: ‘Je kan hier lekker eten, je wordt goed
ontvangen en gesoigneerd, de week is gebroken en er is veel
vriendschap onder elkaar. We doen allerlei spelletjes, bakken
havermoutkoekjes en we zijn nooit te oud om dingen te leren!’
Alle genieters en medewerkers worden onder de feestboog
gefotografeerd. ‘Die foto’s kunnen ze dan over 10 jaar laten zien in
een fotoreportage bij het 20-jarig bestaan,’ lachen de dames.
Truda laat mij een klein tinnen soldaatje onder een glazen stolpje
zien. ‘Kijk, dit souvenirtje hebben wij gekregen. Dit soldaatje krijgt
thuis een mooi ereplaatsje op de kast.’ Bij het souvenirtje hoort
volgend briefje:

Het tinnen soldaatje
Bang in het donker?
Ik doe het licht aan.
Kan je niet stappen?
Ik zal naast je staan.
Durf je niet te komen?
Ik zal voor je gaan.
Een goede soldaat
is altijd paraat!
Jij verdient dit soldaatje
als aandenken
aan ons tinnen jubileum!
CDV De Buurt
2.02.2021
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De Buurt
Het busje is daar. De dames maken zich klaar om naar huis te
vertrekken. Ik neem afscheid, maar mag eerst ook onder de
ballonnenboog plaatsnemen voor een foto. En ook ik krijg een
souvenirtje toegestopt. Ik koester het tinnen soldaatje op mijn
bureau!

Leen
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't Klooster

De geknipte liefde
Samen bedenken wij
de geknipte liefde
voor jou en mij!
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Nèrpelt vruger
Soep van ‘t Fabriek
Wie kent er nog de Prima
Soep van ‘t Fabriek?
Voor 7 frank de liter had je
lekkere soep in 1957!

Kennen jullie deze foto’s van Nèrpelt vruger?
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Nèrpelt vruger
Kennen jullie deze foto’s van Nèrpelt vruger?

Met dank aan de heer Paul Cuyvers
van de Heemkring Neerpelt
36

Maart
Het is pas maart.
De winterweiden zijn nog bedekt met een wit laagje
en de zwarte akkers nog zo naakt
snakken ernaar om bewerkt te worden
maar de mussen kwetteren erop los.
Fijne katjes komen weer aan wilg en hazelaar.
Het is al maart.
De dagen lengen en de zon komt alvast kijken.
Nog een maand en overal kiemt het zaad.
Nog een maand of twee en dan is het zomer.
Maar eerst nog maart, april en mei…

Lisa Hermans, De Kolis
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't Zand
De kaartclub
werd vroeger opgestart als ‘mannenclubje’, maar is ondertussen
uitgegroeid tot een ‘vrouwenclubje’ met 6 kaarters. Tijdens de
coronacrisis werd het kaartclubje verdergezet (met veel afstand
weliswaar!). Maar sinds midden februari mogen we weer gezellig kort
bij elkaar zitten. Wat fijn dat we weer in elkanders kaarten mogen
kijken!
En gelukkig zijn er ook onze ‘opzichters’ (= andere bewoners die
voorbij lopen of iemand die aan het fietsen is) die alles in 't oog
houden!
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't Zand
Veel liefs
Valentijn, een feest dat we vroeger niet kenden, maar wel een feest
dat uitnodigt om eens stil te staan bij de liefde en de vriendschappen
die we nu nog hebben. Op ‘t Zand maakten we daarom wenskaarten
om aan de ander te tonen dat we aan hem/haar denken.
We prikten een hart-vorm uit op een wenskaart en naaiden door de
gaatjes de omtrek van het hart. Of we knipten een hart uit stof dat
we op een wenskaart naaiden. Een hele namiddag werd er lustig
geknutseld en een gepaste tekst gezocht dat bij de ontvanger paste.
4 Kaarten werden door iedere bewoner op de post gedaan: voor een
mantelzorger, een kind of een vriend. Ook liggen er enkele kaarten
klaar op de kamer om nog uit te delen als het bezoek komt.
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't Zand
Op ‘t Zand is het een traditie geworden om op vrijdagnamiddag iets
te koken of te bakken. ‘Kan het ook eens iets gezonder dan al die
snoeperijen?’ luidde de vraag. Cynthia, begeleider wonen & leven,
stelde voor om samen spaghetti te maken. Iedereen was meteen
enthousiast.
Tijdens het koffiemoment werden de ingrediënten besproken. Een
gezellig groepsgesprek volgde: prei moest er zeker in maar courgette
niet, meer vlees dan groenten, ook verse tomaten. En ga zo maar
door….
Vrijdagnamiddag was het dan zo ver, 7 helpende handen kwamen
assisteren bij het snijwerk. En zoals iedereen weet: vele handen
maken licht werk! Daarna begon het bakken en het samenstellen van
de saus. Cynthia liet elke voorbijganger eens proeven van de saus:
nog te flauw, nog niet donker genoeg,… Maar op het einde van de
middag klonk het verdict unaniem: ‘Wauw zo een lekkere saus!’. ‘s
Avonds kookten Laura en Lieve de pasta en werd er gesmuld.
Voor de liefhebbers, hier volgt ons recept, samengesteld met het
team van ‘t Zand, zowel bewoners als personeelsleden: 4 ajuinen, 3
teentjes look, 1 prei, 500gr champignons, 3 paprika’s, 6 wortelen, 0,5
kg tomaten, 2 kg gemengd gehakt, 500ml tomatenpuree, 1 kg
bolognaise saus, 2 bouillonblokjes (1 vlees, 1 groente), kruidenmix
zakje, afgekruid met spaghettikruiden en Italiaanse kruiden.
Smakelijk!
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't Zand
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Interview Max Stuurmans
Enkele vragen aan Max Stuurman, onze nieuwe klusjesman
Max is 34 jaar en gehuwd met Elke Spelters. Samen hebben ze een
zoontje Otto. Zij wonen in Hamont-Achel vanwaar Max ook afkomstig
is. Maar zij hebben ook een tijdje in hartje Brussel en Mechelen
gewoond. Toen zijn vader overleed, keerde hij met zijn gezin terug
naar de Limburgse roots.
Max, welk boek of welke film heeft een grote indruk op je
gemaakt?
Zonder enige twijfel ‘Shantaram’, een autobiografisch verhaal van
Gregory David Roberts dat gaat over een Australische voortvluchtige
die in het begin van de jaren 1980 in Bombay belandt en uiteindelijk
lid wordt van de Mumbaiker maffia. Roberts werd uiteindelijk in
Duitsland opgepakt met een vals paspoort en heeft, na het uitzitten
van zijn resterende straf in Australië, zijn verhaal geschreven.
Geweldig boek!
Welke waarden dank je aan je ouders?
Van mijn vader heb ik geleerd om respect te hebben voor alle
mensen en iedereen in zijn waarde te laten. Mijn gevoel voor humor
heb ik ook van hem. Van mijn moeder erfde ik het vermogen om tot
rust te komen en rust te brengen bij anderen. Ze is een zachtaardige
vrouw en als moeder was ze wel streng, maar ook echt rechtvaardig.
Mijn ouders konden beide goed relativeren. Ik denk die gave van hen
gekregen te hebben.
Stel je was een uitvinder, wat
zou je uitvinden om van de
wereld een betere plek te maken?
Wel, als kind bedacht ik dat een
vliegtuig dat de wolken zou kunnen
vangen erg nuttig zou zijn. Daarmee
kon je dan de lucht reinigen, zo
droomde ik, maar ook het weer
mooier maken. Dat zou wat zijn!
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Mopjes
Jef werkt al een tijdje in een tankstation van Shell.
Zijn baas, de Ronny, is wel tevreden over hem maar vindt het vreselijk
dat Jef de bedrijfsnaam niet fatsoenlijk kan uitspreken. Jef heeft het
namelijk steeds over Shlel…
Na enkele weken is Ronny het zo beu dat hij Jef ontslaat.
Het kan toch niet dat je ergens werkt en niet eens de naam van het
bedrijf kan uitspreken?
Een maand of twee later komt Ronny bij stom toeval Jef tegen in café
‘De Kleine Komedie’.
Hij begroet Jef, trakteert hem een pintje en vertelt dat hij hem toch
wel mist, want Jef kon wel wat werk verzetten en die nieuwe gast…
tja…da’s toch niet hetzelfde.
‘Hebt ge al terug werk?’, vraagt Ronny, waarop Jef antwoordt: ‘Joa, bij
de Gluf!’

Vandaag bij de waarzegster geweest… Ik klopte op de deur, zegt ze:
‘Wie is daar?’
Tja, dan hoeft het voor mij ook niet meer!
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't Heike
’t Heike zet De Buurt in de bloemetjes
Wij willen met dit bloemetje laten weten dat we jullie niet zijn
vergeten.
Dagopvang 'De Buurt' proficiat met jullie 10 jarig bestaan vanwege de
bewoners en het personeel van 't Heike.
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't Heike
Carnaval
Waar is dat feestje? Hier is dat feestje!

Sporten
Een dag niet gesport is een dag niet geleefd....
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't Heike
Jamkoekjes Valentijn
Vroeger dacht men dat alle emoties zich in het hart bevonden. Later
viel deze eer alleen de liefde nog te beurt. Het hart is nog steeds het
symbool van liefde, en dus van Valentijnsdag. De bewoners van ’t
Heike maakten daarom jamkoekjes in de vorm van een hart dat ze
achteraf met veel smaak en liefde opaten.

RECEPT VOOR EEN GOED HUMEUR
Smelt boter en suiker in een pot
Voeg wat bloem toe tot slot
En wat krijg je?
Een heerlijke geur
Wafeltjes lichtbruin van kleur
breken de dagdagelijkse sleur
en zijn geweldig voor
onze smaak en ons humeur!
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Gedichtendag
Gedichten krijgen gezichten
dankzij vrijwilligers en Bib Pelt
Warme woorden en zotte zinnen
Poëzie glipt onze (huis)kamers binnen
via het intern kanaal op tv
Een super ‘coronaproof’ idee!
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't Ven
Carnaval
Gekke kleren, malle hoeden
kleur op rimpelige snoeten
In de lucht hangt carnaval
dus wij doen een beetje mal!
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't Ven
3 koningen 3 koningen 3 koningen!!

Gezelschapspelen op 't Ven
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't Riet
Pompoen-curry soep op ‘t Riet
Dankzij Christa, dochter van Lea, en haar pompoenstukjes én met de
hulp van Truda werd op ’t Riet heerlijke pompoen-curry soep
gemaakt!

Geluk is…
genieten in deze heerlijke relaxzetel!
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't Riet
Hiep hiep hoera!
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't Rozeke
Verjaardagsfeestjes op de afdeling
De verjaardagsfeesten in de grote zaal gingen het afgelopen jaar
wegens corona niet door, maar dit stimuleerde medewerkers en
bewoners van ‘t Rozeke wel om iedere verjaardag wat bewuster op de
afdeling zelf te vieren. Vooraf wordt er nu met elke toekomstige
jarige in dialoog gegaan over hoe hij of zij de verjaardag ziet. We
maken samen met de jarige en zijn naasten een plan van aanpak voor
een fijne dag. Dit is een verandering die er gekomen is dankzij
corona, maar eentje om zeker te behouden! Zo zie je maar…
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't Rozeke
Oud worden (volgens Toon Hermans)

Oud zijn is geen zaak van jaren
als ik 't even zeggen mag
meerd're malen heb ik mensen
oud zien worden in één dag
Leven is nog zo iets anders
dan alleen een rikketik
'k heb ook mensen jong zien
worden in een enkel ogenblik
Toon Hermans
Op ’t Rozeke stonden we samen stil bij dit gedichtje van Toon
Hermans. Hij omschrijft dat hij ook ouderen jong zag worden in een
ogenblik, dat leeftijd veel meer is dan de teller van de jaren. Wat hij
bedoelt, is het mooie waarvan wij soms getuige mogen zijn tijdens
ons werk op een afdeling. Daarom delen we graag enkele foto's die
dit gevoel weergeven.
Team ‘t Rozeke
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't Rozeke
Samen kokkerellen
Wat hebben we enorm uitgekeken naar het moment dat we weer
dichter bij elkaar mochten zitten. Dit maakt het dagelijks leven toch
gezelliger en gemakkelijker. Het eerste kookmoment 'zoals vroeger'
deed dan ook echt deugd.

Aftelkalender met warme
boodschappen
Van een godsdienstklas kregen we
op ’t Rozeke een mooie
aftelkalender met warme
boodschappen en lieve wensen. De
kalender zorgde voor een fijn
gevoel bij de bewoners. En dit is
slechts één voorbeeldje van de vele
lieve attenties die we ontvingen.
Bedankt allemaal! Het heeft deugd
gedaan aan ons hartje!
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Afscheid collega Carine
Onze collega Carine gaat zich bij het team voegen van het Teutenhof.
Wij als collega's van 't Ven gaan haar ontzettend missen!
TOI TOI TOI Carine!
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't Heike
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't Heike
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Puzzelpagina's
Onze puzzelpagina's zijn weer terug!
Heb jij nog leuke ideetjes die we er in kunnen verwerken?
leuke moppen, raadsels of ...
Breng dit dan zeker binnen aan het onthaal!
Heb jij je puzzel goed ingevuld, breng hem ook binnen bij het onthaal
en misschien maak jij dan kans op een prijs!
Wat de prijs is, houden we nog even geheim.

Een raadsel.
Hoe veel mensen werken er in de grootkeuken van het rusthuis?
...............................................................................................................
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Gebedsmomenten
Maart & April

Gebedsmomenten op de afdeling
Maart 2021 om 10.30u
Woensdag 3 maart ‘t Ven
Woensdag 17 maart 't Heike
Woensdag 24 maart De Bemmert
Woensdag 26 maart De Kolis
Woensdag 31 maart ‘t Zand
April 2021 om 10.30u
Woensdag 7 april ‘t Klooster
Woensdag 14 april ‘t Gehucht
Woensdag 21 april ‘t Riet
Woensdag 28 april ‘t Rozeke(10.00u)
Vrijdag 30 april ‘t Passantje
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Gebedsmomenten
Maart & April

Pastorale agenda
Maart 2021
Zondag 28 maart Palmzondag
April 2021
Donderdag 1 april Witte donderdag
Vrijdag 2 april Goede vrijdagviering (Kruisweg)
Zaterdag 3 april Paaszaterdag
Zondag 4 april Pasen
Maandag 5 april 2de Paasdag
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Luk Hermans

Met dankbaarheid denken wij aan Luk
Hermans,
onze goedlachse collega van ’t Passantje…
Lieve Luk,
‘Mag ik jullie nog eens verwennen?’
vroeg je haast zingend
tijdens jouw ‘keukendienst’.
Je vroeg het iedere keer opnieuw.
En de bewoners lachten
een dikke ‘ja’ terug.
Jij serveerde
warme chocomelk, spek met ei,
een vlotte babbel, een troostend gebaar,
smartlapmuziek op nuchtere maag,
een lach en een traan…
Je vulde jouw ‘dreamteam’
met gezellige babbels,
collega-plezier,
muziek en vrolijkheid…
Op ’t Passantje
ontpopte je je tot
een echt ‘huisvaderke’!
En zo bracht jij
op jouw unieke manier
klein, goedlachs en hartverwarmend
de visie van WZC Sint-Jozef
tot leven!
Dankjewel Luk! Voor alles!
Directie, medewerkers en bewoners
van WZC Sint-Jozef
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WIJ GEDENKEN

We gedenken onze overleden
van de afgelopen maanden:
Alda Royackers
° 31 juli 1930
+ 15 december 2020

Marcel Lenaerts
° 17 april 1930
+ 23 december 2020

Irene Vanhengel
° 8 februari 1948
+ 1 februari 2021
Truda Severens
° 12 maart 1930
+ 1 februari 2021
Robert Knevels
° 24 december 1935
+ 16 februari 2021

Adrienne Nijssen
° 9 december 1931
+ 8 januari 2021

Josée Bernaerts
° 21 november 1938
+ 19 januari 2021
Dré Vangeneugden
° 24 mei 1928
+ 25 januari 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
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