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VOORWOORD
De vakantiemaanden van 2020 zullen de geschiedenisboeken
ingaan als erg speciaal. Iedereen had gehoopt dat het
coronavirus bedwongen zou zijn en dat het een vakantie zou
worden als alle andere jaren. Niets was minder waar. De tweede
besmettingsgolf driegde, op verlof gaan in het buitenland zat
er niet in of was maar in beperkte mate mogelijk.
Nooit snakte iedereen zo hard naar vakantie als dit jaar.
Voor medewerkers was het tijd dat ze de inspanningen om het
coronavirus uit het rusthuis te houden even konden vergeten
en onze bewoners snakten naar contacten met familie en
vrienden.
Wij vonden dat die bezoekjes aan onze bewoners door familie,
vrienden en bekenden noodzakelijk zijn voor het levensgeluk.
In WZC Sint-Jozef hebben wij een soepele en ruime
bezoekregeling georganiseerd. De deuren zijn 7 dagen op 7
met openingsuren van 's morgens tot 's avonds open. Aan
iedereen wordt gevraagd verantwoordelijk om te gaan met de
covid-veiligheidsvoorschriften.
Ik bedank zowel bezoekers als
personeel omdat iedereen zijn
steentje bijgedragen heeft om
het virus buiten onze deuren
te houden. Tot op heden zijn
wij gespaard gebleven van
covid. Duimen dat we het zo
kunnen houden. Samen sterk
staan we sterk! Bedankt!
Jos Claes
Campusdirecteur
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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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NIEUWE BEWONERS
Maria Voets
't Zand
Jozef Veraa
Alto
Anna Bergs
't Rozeke
Maria Catharina Nysen
't Rozeke
Petronella Janssen
't Klooster
Oscar Georgius Kegelaer
't Klooster
Joanna Francisca Schildermans
Alto
Christina Maria Dewit
't Rozeke
Hubertina Beckers
Alto
Antoinet Schutters
't Klooster

'Thuis is geen plaats,
het is een gevoel.'
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ONZE J
JARIGEN
ARIGEN
SEPTEMBER
Datum

Naam

Afdeling

01/09
02/09
05/09
05/09
09/09
10/09
11/09
15/09
16/09
17/09
19/09
19/09
24/09
24/09
25/09
26/09
27/09
28/09
29/09
29/09
30/09

Lène Nysen
Frans Gielen
Wim Hendriks
Maria Vandenberk
Martha Nelissen
Madelein Agten
Leo Sevens
Dora Jalon
Mia Van den Boer
Lena Segers
Mia Paesen
Maria Truyens
Jet Cuyvers
Mientje Eben
Marlo Sak
Gerrit Kroon
Jozef Winters
Gerard Reyners
Guido Molemans
Joséé Vos
Marie-Therese Eerdekens

't Rozeke
De Zandberg
De Zandberg
't Heike
't Zand
De Kolis
Alto
't Klooster
't Zand
De Buurt
De Zandberg
't Gangske
't Riet
De Bemmert
't Gehucht
De Buurt 't
Klooster
De Kolis
't Heike
Alto
't Gehucht

Leeftijd
91
86
70
86
94
91
93
92
91
86
96
82
94
82
91
94
90
87
79
85
86
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ONZE J
JARIGEN
ARIGEN
OKTOBER
Datum

Naam

Afdeling

06/10
07/10
10/10
13/10
15/10
15/10
17/10
19/10
22/10
24/10
25/10
25/10
25/10
27/10
30/10
30/10
30/10
31/10

Jacqueline Mathijs
Henri Peeten
Fernanda Luyten
Jacobus Beckers
Maria De Croock
Jean Timmers
Jan Van den Oetelaar
Louisa Caes
Mieke Swinnen
Rita Vaes
Maria Cuyvers
Marcel Domen
Jef Vangansewinkel
Tina Verhoeven
Lisette Gielen
Frans Schoemans
Bertha Steensels
Liza Schurmans

't Klooster
De Nieuwstraat
't Gangske
De Zandberg
De Kolis
De Buurt
't Zand
De Bemmert
Alto
De Zandberg
't Gangske
De Kolis
De Bemmert
't Heike
't Passantje
De Kolis
Alto
't Riet

Leeftijd
99
88
95
86
95
90
97
91
83
58
82
92
88
82
86
90
86
92

'Het is geen kunst ouder
te worden.
Het is een kunst ervan te
genieten.'
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ATTENTIE
Van Essity ontvingen we een zalige handcrème om onze handen
tussen het vele ontsmetten door mee te verzorgen. Dank je wel!
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HET FRIETKOT
Op donderdag 25 juni 2020 trakteerde de directeur iedereen
op lekker vers gebakken frietjes! Er kwam speciaal voor de
bewoners en de medewerkers een mobiel frietkot naar het
woonzorgcentrum. De frieten, snacks en een verfrissende
frisdrank deden iedereen deugd op deze snikhete zomerse dag.
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BEROEMDHEID
Herken je haar? Jeannette van 't Gehucht schittert als model
op de cover van het huiskrantje van juli en augustus. Zie ze
maar eens blinken van trots!
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'T ROZEKE
Bij de start van de zomervakantie horen uiteraard
streekproducten. Op ‘ t Rozeke stelden ze een heus streekontbijt
samen met sap van Belgische appels, bosbossenconituur en verse
yoghurt.
Ook aten ze van de overheerlijke kaas van Catharinadal in
Achel. Al deze producten van de hoevewinkel vielen zeer in de
smaak bij de bewoners. Het deed hen duidelijk goed en het
toverde op hun gezicht een zomerse gloed.
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BIB OP BEZOEK
Twee vrijwilligers van de bibliotheek van Neerpelt, An en
Scott, brachten een bezoek aan ’t Rozeke, ’t Gehucht, ’t
Klooster
en
’t
Ven.
Via
verhalen
brachten
ze
de
vakantiesfeer tot in de het woonzorgcentrum.
Voor
sommigen
was
het
misschien
een
herkenbaar
vakantieverhaal van een verblijf bij ‘Nonkel Pastoor en zijn
meid’. Voor anderen was het verhaal van de eerste verre
reis tot Oostenrijk wel meer herkenbaar. Hoe dan ook bezorgden
An en Scott de bewoners een ontspannende namiddag.
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'T HEIKE
Op 't Heike weten ze wat
ontspannen
is.
Heerlijk
buiten genieten van het
zonnetje of lekker relaxen in
de stoel met een nekkussen.
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HOOG BEZOEK
Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke bracht op vrijdag 3
juli 2020 een werkbezoek aan ons woonzorgcentrum. Zijn
bezoek kaderde in het Vlaamse project 'Innovatieve
Arbeidsorganisatie'.
Alle deelnemende woonzorgcentra stappen daarmee in een
verandertraject
waarbij
hun
organisatiestructuur
geanalyseerd wordt. Het doel van dit traject is een betere
zorg te creëren voor de bewoners en een beter werkklimaat
voor alle medewerkers.
In WZC Sint-Jozef zijn we hiermee al jaren aan de slag en
hebben we al een mooie succesvolle weg afgelegd richting
'Innovatieve Arbeidsorganisatie'. Vandaar de interesse van
minister Wouter Beke in ons verhaal, onze werking en de
ervaringen van directie, medewerkers en bewoners.
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EEN PORTIE POËZIE

Afscheid van de winter
Dan, nu we eindelijk zijn,
wat iedereen wil worden,
maar niemand wil zijn.
Zitten we, al rollend van ouderdom,
in het huis van de voorlaatste rust.
‘Alles gezien’, zegt de reiziger.
‘Alles gelezen’, luistert de boekenwurm.
‘Alles gehoord’, denkt de muzikant.
En zij,
die verhuisden
naar het dorp van de onwetendheid.
Zitten, zij aan zij, naast elkaar.
Te staren
door het al even vergeten venster
en zeggen zacht:
‘Ik heb heimwee naar de toekomst.’
‘En ik, ik kijk uit naar het verleden.’

Mille Vermeulen
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'T PASSANTJE
Op 't Passantje hielden ze zich bezig met zomerse activeiten.
Gezellig samen aardbeien snijden en een wandeling maken
langs de wondermooie Passantenhaven van Neerpelt.
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OMA WORDEN IN 2020
2020 is voor ons allen op zijn minst gezegd een bijzonder jaar.
Voor mij al helemaal, u moet weten, ik ben zo pas voor de eerste
keer oma geworden!
Vanaf het ogenblik dat mijn dochter en haar man mij een
kleuterservies cadeau gaven waarmee ze me duidelijk wilden
maken dat ze een kind verwachtten, tot op het moment van de
bevalling was er een ijne spanning en nieuwsgierigheid: alles
zal toch in orde zijn? Hopelijk gaat het vlot. En, op wie zou hij/
zij lijken?
Ze verklapten niet welk geslacht hun kindje zou hebben en ik
was ervan overtuigd dat het een meisje zou zijn: “ons Olivia”
noemden we haar alvast. Niet dus. Op de dag met de mooie datum
07/07/2020 werd Siem geboren: een kereltje van vlot vier kilo en
een half en maar liefst 57 cm lang. Ja, dat heeft u goed gelezen!
En sinds die dag ben ik oficieel “Omi”.
Maar mijn kleinkind gaan bewonderen en mijn dochter wat moed
toespreken – de bevalling was tenslotte zwaar geweest – behoorde
niet tot de mogelijkheden.
Immers, sinds het virus hier heerst, u weet wel: corona, worden
de kraamafdelingen in ons land angstvallig gesloten voor
bezoekers. En wat viel er meteen op? Die kersverse moeders
hadden veel meer rust en daardoor kwam de borstvoeding vlotter
op gang.
Kijk, daar valt niets tegenin te brengen. En daarom overweegt
men nu om die regel zo te houden, zelfs als er lang geen sprake
meer is van corona.
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Nu deel ik ook de mening dat rust belangrijk is na een
bevalling. Er staan hen nog vele korte nachten te wachten. Ik
herinner me van na mijn eigen bevallingen dat er hopen mensen
op bezoek kwamen. De cava vloeide rijkelijk en het leek er soms
meer op een drukbezocht café dan op een kraamafdeling. Prettig
was anders.
Maar als je oma bent geworden wil je dat kindje zien,
besnuffelen, bewonderen, vergelijken met je eigen baby’s,
kennismaken. Je wil helpen. Je wil je rol als oma zo goed
mogelijk invullen. “Wat kan ik doen?” “Voorlopig niets,” klonk
het. En dat was toch wel lastig.
Ik heb dan maar 4 lange dagen gevuld met, tja, met wat: eens naar
Hasselt gaan, veel wandelen, weer ergens anders shoppen, wat
verwennerijtjes laten brengen naar moeder en kind… En
tussendoor genieten van de ilmpjes en foto’s die ik binnenkreeg
van ons kleinkind. Maar dat is niet hetzelfde, hé…
De vijfde dag, voordat het kersverse gezinnetje zou thuiskomen,
vroeg ik of ze het ijn zouden vinden als ik kwam poetsen in hun
huis, zodat dochter en haar baby hun intrede in een net huis
konden maken.
Nu was ik niet de enige die dat idee had en een paar uren later
stonden er 2 nieuwbakken oma’s - de ene moeke, de andere omiin het huis van dochter en schoonzoon te dweilen, stofzuigen,
af te wassen, bloemen schikken, enin, u kent het wel. Blij, omdat
we iets konden doen.
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We hadden het over dat sterke gevoel van al zoveel liefde te
voelen voor dat kereltje zonder hem te kennen en ineens, alsof
het afgesproken was, vloeiden de tranen bij ons beiden.
“Dat het toch niks was, zolang moeten wachten eer we dat
kindje mochten zien! Wie heeft dat nu weer bedacht? En dat
grootouders, oma’s in het bijzonder, toch wel voorrang
moesten krijgen,” foeterden we om de beurt.
Intussen zijn ze uit het ziekenhuis. En ik heb hen al enkele
dagen verwend met gezonde kraamkost en ja, ik heb onze Siem
al bewonderd, besnuffeld, vergeleken en vooral in mijn armen
genomen. Ik verzeker het u, ik ben gek op dat kereltje!
Ik moet het hierbij houden, mijn verhaal, want ik ga nog eens
wat lekkers voor hen maken en mijn kleinkind straks
knuffelen. Ja, ik heb het er heerlijk druk mee, hoor!
Maar wat ik nog van u wilde weten: bent u ook grootouder en
hoe heeft u dat ervaren, die eerste keer dat u een kleinkind
kreeg? En wat vindt u ervan dat zelfs de grootouders niet op
bezoek mogen op de kraamafdeling? Hoe verliep dat eigenlijk
vroeger?

Linda Schoffelen
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POLITIEK BEZOEK
Op 16 juli 2020 kwam Vlaams volksvertegenwoordiger Lorin
Parys op werkbezoek in WZC Sint-Jozef. Hij werd hartelijk
ontvangen door Jenneke van de afdeling ’t Zand.
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SPECIALE SOEP
Op de afdeling ‘t Rozeke maakten ze soep volgens het recept
van Mia. Mia vindt het belangrijk om de prei en selder
eerst goed te stoven in wat margarine. Voor de soep werden
bovendien enkel verse groenten gebruikt. Dankzij de tips van
Mia smaakt vanaf nu ook de soep van de woonleefbegeleider
thuis nog lekkerder!
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VAKANTIE INZETTEN
Normaal gezien zou de zomervakantie vrolijk ingezet worden
met als thema Japan. Maar corona gooide roet in het eten en de
Olympische Spelen werden geannuleerd.
WZC Sint-Jozef moest dus noodgedwongen op zoek naar een ander
thema. Aangezien veel Belgen deze zomer in eigen land zullen
blijven werd België het nieuwe thema van de festiviteiten.
De bewoners zetten de vakantie in met een overheerlijke
ijscoupe met verse aardbeien. Ze genoten er zienderogen van.
Ook zaten ze lekker warm ingeduffeld op het terras met een
fris drankje in de hand, genietend van vakantie in eigen land!
Schol!
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HUISARTS OVER DNR
Als huisarts heb ik regelmatig gesprekken met mensen over wat
zij verwachten van een behandeling. Omdat we steeds ouder
worden, veranderen de verwachtingen die gesteld worden. De
nadruk verschuift meer en meer naar kwaliteit in plaats van
kwantiteit van leven.
Op de vraag wat we moeten doen in een noodgeval, bijvoorbeeld
een hartstilstand, krijg ik vaak het antwoord “alles dokter, als
ik er maar goed uitkom”.
Helaas is dit in de praktijk moeilijk te voorspellen. Ouderen
hebben frequent een complexe medische voorgeschiedenis en
beschikken over minder weerstand dan de doorsnee bevolking.
Als patiënten acuut verslechteren komen we soms in een
“reanimatie” situatie. De patiënt is dan dusdanig ziek dat de
levensfuncties in gevaar zijn en de dood zal optreden als we
niet “alles doen”. Over dit “alles doen” bestaan misverstanden.
Waar op televisie de reanimaties vrijwel altijd in een
spectaculair herstel uitmonden na enkele keren duwen op de
borstkas en een elektroshock, is de realiteit een stuk minder
rooskleurig.
De klassieke reanimatie heeft bij een persoon buiten het
ziekenhuis een slaagkans van rond de 10% en van deze
geslaagde reanimaties heeft slechts een klein aantal geen
restletsels achteraf. Hoe ouder men is, hoe verder de slaagkans
zakt.
De reanimatie op zichzelf lokt al veel letsels uit, waaronder
breuken en kneuzingen door het met veel kracht op de borst
duwen. Zonder in detail te treden is de reanimatie een stuk
traumatischer dan er op televisie wordt getoond.
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Omdat de kwaliteit van leven na een reanimatie zo moeilijk te
voorspellen is, zijn er steeds meer ouderen die besluiten om
niet meer gereanimeerd te worden. Dit wordt in de praktijk
vertaald naar een DNR code (Do Not Resucitate, Engels voor niet
reanimeren).
DNR code 1 staat voor niet meer reanimeren. Deze code kan
verder worden uitgebreid met een DNR code 2, waarbij speciiek
vastgelegd wordt welke behandelingen er bijkomend wel of niet
meer gedaan worden. Bijvoorbeeld kunstmatige voeding,
transport naar het ziekenhuis of zelfs antibiotica gebruik kan
hierin worden opgenomen. In sommige gevallen wordt er voor
gekozen om wel nog “alles” te doen. Dit is dan DNR code 0.
Om te kijken wat voor uw situatie het beste is, kan er een
zorgoverleg gebeuren samen met uw huisarts, verpleging en
familie. Samen kijken we naar uw wensen en verwachtingen en de
afspraken die we maken worden gedocumenteerd in uw dossier
onder uw DNR code.
Wat voor uw situatie van toepassing is, is afhankelijk van
vele factoren waaronder uw medische voorgeschiedenis en
levensovertuiging. Er is hier geen “goede” of “slechte” keuze
in te maken. Het belangrijkste is dat het uw keuze is en we dit
duidelijk afspreken, want goede afspraken maken goede vrienden.

Dr. Nino van der Loo
Huisarts Medipelt
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NACHTVLINDERS
Heb je de nachtvlinders al gezien?
Oh nee als we slapengaan kunnen we geen vlinders tellen.
Maar toch zijn ze altijd in onze buurt.
Ze zwerven de hele nacht door onze gangen en bieden hulp waar
nodig.
Heb je pijn of voel je je niet goed?
De vlinders komen met een innemende glimlach binnen en bieden
hulp waar het nodig is.
Onze nachtvlinders zijn onmisbaar.
Ik hoop dat we onze zwervers nog lang gezond in ons huis mogen
hebben.
We kunnen ze helemaal niet missen.
Heel veel dank voor jullie vliegend werk.
Soms noem ik ze wel 'engelen op aarde' voor al hun hulp voor jou
en mij in moeilijke tijden.
In mijn hart weet ik dat ze het met heel veel liefde doen.

Liza Hermans
Bewoonster De Kolis
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'T GEHUCHT
Op de afdeling 't Gehucht stond een Belgisch gerecht op de
menukaart. En wat hoort daar meer thuis dan heerlijke
mosselen met verse frietjes? De bewoners genoten met volle
teugen van hun eigen restaurant aan de Noordzee.
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'T VEN
Op de afdeling 't Ven zat de sfeer er deze vakantie goed in!
Het thema van deze zomer was ons eigen mooie Belgenlandje. Op
't Ven waren ze in de ban van de Rode Duivels.
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Wandeling
Met het mooie weer gaan de bewoners graag een wandeling
maken. In deze uitzonderlijke coronatijden dient dat
natuurlijk te gebeuren met een mondmasker over de mond en
neus heen. Het is nog een beetje wennen, maar het is voor de
eigen veiligheid en gezondheid.
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Tocht doorheen het WZC

Hallo, ik ben Mille.
Ik werk op de administratie
van Sint-J
Sint-Jozef
ozef
en ben hoofdredacteur van
'Ons Huiskrantje'.
Lees hier mijn verhaal.

Op een mooie zomerse vrijdagnamiddag, het is vrijdag 31
juli 2020, mag ik samen met kwaliteitscoach Karen naar de
afdeling ’t Rozeke. Als nieuwe werkneemster kom ik eens
kijken naar het dagelijkse reilen en zeilen van een afdeling
in het woonzorgcentrum.
Als eerste breng ik een tasje kofie naar Jos en babbel ik wat
met hem. Hij vertelt me dat hij het graag rustig heeft en het
liefst op zijn gemakje is. Daarom breng ik wat later ook zijn
vanille ijsje op zijn kamer, zodat hij daar in alle rust kan
genieten.
Bewoonster Mia heeft bezoek dus daarom breng ik ook bij haar
het verfrissend ijsje tot op de kamer. Mia is nog maar een
kleine week in het woonzorgcentrum. Het doet me enorm veel
deugd om te horen dat ze zich al thuis voelt in ons huis. Ze is
erg tevreden over haar mooie grote kamer met veel daglicht
en toont trots haar prachtige orchideeën.
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In de eetkamer zet ik me bij twee bewoonsters die hun ijsje wel
in de eetzaal zijn komen opeten. Al snel komt ook Mia aan tafel
zitten en houden we een gezellige kofieklets. Alle drie zijn ze
erg tevreden over hun verblijf in Sint-Jozef. De drie dames zijn
ook erg blij met elkaars gezelschap of zoals ze het zelf zeggen:
‘We hebben goede compagnie!’.
We babbelen nog wat verder en wat me opvalt is dat de drie
dames elkaars mening delen als het over hun kinderen gaat. Ze
vinden het heel belangrijk dat hun kinderen hun eigen leven
hebben en hun eigen weg gaan. Ook voor hun kinderen vinden ze
het belangrijk om te tonen hoe tevreden ze in het
woonzorgcentrum zijn. Ze zouden niet willen dat hun kinderen
zich schuldig voelen of zich zorgen maken over hun moeder. Deze
ingesteldheid vind ik mooi om te zien.

Plots komt Karen aangelopen en vrolijk zet ze zich op de
rollator van een van de dames. Het valt me meteen op hoe een
bijzondere band ze heeft met de bewoonsters. Als ik afscheid
neem van de afdeling vertel ik Karen dat het lijkt alsof ze een
vriendin is van de bewoners. ‘Dat is het mooiste compliment dat
je me kan geven’, zegt ze al lachend.
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'In dialoog gaan met de persoon die je verzorgt is voor mij een
evidentie. Ook in het woonzorgcentrum kan je als bewoner zo
nog ambitie hebben. Als je in de zorg werkt is het ook
belangrijk om de familie van de bewoner nog te betrekken bij de
zorg en om hen bij te staan tijdens moeilijke momenten. Ook
hier is het mijn visie en ambitie om van mens tot mens te
spreken.’
Een paar dagen later, op dinsdag 4 augustus, breng ik een
bezoek aan de afdeling ’t Heike. Ik word er rondgeleid door
Lieve, referentiepersoon dementie. Al snel maak ik kennis
met de bewoners van ’t Heike. Eerst help ik mee met het
kofiemomentje en zie ik dat de bewoners genieten van een
heerlijk kopje warme kofie met een lekkere koek erbij.

Adriaan kiest voor een chocolade mufin, iets typisch
Amerikaans. Samen grappen we wat over dat hij zijn mufin zelf
te voet of met het vliegtuig is gaan halen in de Verenigde
Staten.
Wat later spelen we een spelletje en dat zorgt voor een leuke
aleiding bij de bewoners. De tijd vliegt voorbij en al snel is
het tijd voor het avondmaal. Hier mag ik een bewoonster
helpen met haar eten. Het was een ijne tijd op ’t Heike!

Mille Vermeulen
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'T GEHUCHT
Tijdens de uitzonderlijke hittegolf begin augustus proberen
ze met lekkere ijsjes het hoofd en lijf koel te houden op 't
Gehucht.
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DVC DE BUURT
Het thema van deze zomer was 'vakantie in eigen land'. De
genieters van de dagopvang bezochten België virtueel en
smulden van streekproducten. Tijdens een andere zomerse
activiteit maakten ze een ictieve stop in alle provincies
van ons land. De eerste stop was in Sint-Truiden, waar de
genieters appel crumble maakten van heerlijke Jonagold
appels.
Enkele dagen later kwamen de genieters aan in de provincie
Antwerpen
waar
ze
wentelteefjes
maakten.
Eindelijk
toegekomen aan de Belgische kust maakten de genieters
mosselen proper. Even later konden ze genieten van heerlijke
mosselen met verse frietjes.
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'T HEIKE
Lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria! Maria werd
op 10 augustus 95 jaar!
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Tijdens de hittegolf proberen de bewoners van 't Heike
actief te blijven door hun benen te strekken en te
turnen. Daarna genieten ze van een plekje in de schaduw
met een lekker ijsje en een milkshake om wat af te koelen.
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'T PASSANTJE
Op de afdeling 't Passantje haalden ze een reiskoffer boven. De
bewoners mijmerden over reizen van vroeger en nu en daar viel
het een en het ander over te vertellen. Boeken uit de
reiskoffer hielpen ons om oude herinneringen vanonder het stof
vandaan te halen.
Iedereen was het erover eens dat op vakantie gaan in de jaren
dat zij zelf klein waren er zeker niet in zat! Er moest gewerkt
worden. Niks doen was een zonde, dat kwamen de bruine paters
je wel even vertellen. Het reizen begon erin te komen toen zij
zelf een gezin kregen.
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DE KOLIS
Op De Kolis hielden ze deze zomer een bierdegustatie. Vijf
heerlijke streekbieren prijkten op tafel en gingen goed binnen,
samen met abdijkaasblokjes. De smaakpapillen van de
deelnemende bewoners waren het unaniem eens dat het Postel
bier het lekkerste bier is.
Wist je trouwens dat een Trappist altijd een abdijbier is, maar
een abdijbier niet altijd een Trappist? Het verschil schuilt in
de bereiding. Een abdijbier mag door eender wie gebrouwd
worden zolang het maar gekoppeld is aan een abdij. Een Trappist
daarentegen is slechts een Trappist als deze gebrouwd wordt
door of onder toezicht van de monniken van de Orde der
Cisterciënzers.
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'T RIET
Op de afdeling 't Riet hielden ze zich tijdens de hittegolf
lekker koel door voetbadjes en verfrissende drankjes.
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Sooi Willems
Het Sooi Willemsplein is door iedereen in Neerpelt gekend.
Maar ken je het verhaal achter Sooi Willems? François Willems
wordt op 14 september 1912 geboren in Neerpelt. Hij groeit op
zonder zijn moeder, want zij stierf kort na zijn geboorte aan
kanker. François, ook wel Frans, Wa, Wakkes, maar vooral Sooi
genoemd, blijft achter met zijn oudere zus en zijn vader. Sooi
groeit op in volle oorlogstijd.
In zijn memoires vertelt hij dat het plaatselijk hoofdkwartier
van de Duitsers vlak naast zijn huis ligt. De Duitsers komen
regelmatig een pint drinken in het café van zijn vader. Ondanks
het feit dat hij in volle oorlogstijd opgegroeide heeft hij
warme herinneringen aan zijn schooltijd. Vooral Zuster sœur
Jeanne-Lies heeft Sooi’s godsdienstige gevoelens gevoed.
Later gaat Sooi naar het SintHubertus college. Na het derde
jaar mogen enkel de beste
leerlingen naar het college te
Sint-Truiden.
Omdat zijn leerkrachten hem
niet hoog inschatten gaat Sooi
naar het college van Visé.
Uiteindelijk belandt Sooi via
een omweg toch nog op het
college van Sint-Truiden.
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Later gaat hij ilosoie studeren aan het Grootseminarie van
Luik. In 1938 wordt Sooi tot priester gewijd. Sooi wordt meteen
benoemd tot professor in het college van Hasselt. Maar na
enkele dagen wordt hij al over geplaatst naar het college van
St.Martin in Seraing als leraar van de vierde Latijnse.
Echter, een jaar later, in 1939 wordt Sooi gemobiliseerd als
soldaat in het leger. Even wordt hij gedemobiliseerd, maar als
de oorlog echt uitbreekt, in 1940, moeten alle jonge mannen
tussen 16 en 25 jaar terug het leger in. Maar ook hier wordt Sooi
snel gedemobiliseerd en teruggestuurd naar het college in
Seraing.
Sooi wordt aalmoezenier bij het leger en later ook bij Milac,
een katholieke vormingsbeweging in het Belgisch leger.
Overal waar Sooi komt spreken hangen de toeschouwers aan
zijn lippen. Hij leeft intens en is van nature een optimist.
Sooi preekt meer dan 30 jaar de militaire Lourdesbedevaarten
en duizenden soldaten scanderen hem na: Vriendschap, vreugde,
vrede!
De vrolijke Sooi krijgt helaas terminale kanker en stergt op
78-jarige leeftijd op 17 februari 1990. In Neerpelt is er een
borstbeeld van hem geplaatst op een plein dat zijn naam draagt.

58

'T PASSANTJE
Op 't Passantje hielden ze een echte Lady's Night! Gezellig
speelden ze met vijf het gezelschapsspel Rummikub. Het
spelen van het spel is een goede training voor de hersenen
en de bewoners babbelden gezellig met elkaar. Op die manier
leren ze elkaar beter kennen, hetgeen niet zo evident is bij
kortverblijvers, die hier tijdelijk hun intrek nemen.
De uiteindelijke winnaar van Rummikub was niet bekend, maar
deelnemen is belangrijker dan winnen. Moe maar voldaan ging
iedereen lekker slapen.
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'T GEHUCHT
Op de afdeling 't Gehucht werden de bewoners in de watten
gelegd met een ware schoonheidsbehandeling. Hun gezichten
werden met tal van verzorgingsproducten verwend en hun
nagels kregen een mooi kleurtje. Wat hebben ze ervan genoten.
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DE RIKSJA
Van de gemeente Pelt kreeg WZC Sint-Jozef een Riksja ter
beschikking. Dat is een bakiets waar onze bewoners gezellig
kunnen inzitten, zonder dat ze zelf moeten trappen. Genietend
van de ochtendkoelte en de verwonderde blikken van omstaanders
stonden de bewoners toch wel te kijken dat Pelt toeristisch heel
wat te bieden heeft.
Spontaan kwamen er gezellige babbels, ijne herinneringen en
soms ook straffe verhalen naar boven. Het natuurgebied,
voetbalveld, dorpsplein, kapelletje, oude bekende huizen en hun
vergeten bewoners, alles kwam aan bod! De bewoners kregen van deze
ritjes op de iets een echt vrijheidsgevoel.
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LIEFDE IN
MOEILIJKE TIJDEN

Marie-Thérèse van ‘t Gehucht is eindelijk terug thuis sinds
begin juli. Het zit zo. Toen die hele corona ellende begon zat
Marie-Thérèse met een groot probleem: haar vriend Jérôme
woont sinds een tijdje naast ons rusthuis. Iedere middag eten
zij samen en brengen zij samen de dag door.
Een wandeling maken naar de winkel, wat tv kijken, een
kofietje gaan drinken. ‘s Avonds keert Jérôme dan terug naar
zijn appartementje.
Maar op 12 maart jongstleden kwam daar abrupt een einde
aan. De deuren van ons WZC sloten zich voor bezoekers uit
vrees voor het corona virus. Nu heeft ongetwijfeld iedereen
tijdens de lockdown het moeilijk gehad, en zo ook MarieThérèse en Jérôme, zij misten elkaar enorm.
Voor Jérôme, die in Pelt geen familie heeft wonen, woog de
eenzaamheid te zwaar. Marie-Thérèse maakte zich dagelijks
zorgen om hem en bovendien liepen de gsm-rekeningen erg
hoog op.
De enige voor de hand liggende oplossing was dat ze bij hem
zou intrekken voor onbepaalde duur.
“Hopelijk niet te lang," zei Marie-Thérèse. Op 20 april
vertrok ze naar Jérôme met een valies vol kleren en
toiletspullen om voor hem te gaan zorgen. Een moedige en
bewonderenswaardige beslissing.
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Maar voor Marie-Thérèse, die op onze afdeling heel wat taken
op zich neemt, sloeg de verveling al gauw toe. Koken hoefde
ze er niet, de warme maaltijden werden bezorgd door een
traiteur. Trouwens, Jérôme had geen potten of pannen meer. Van
ellende begon deze bezige bij er kasten op te ruimen!
Ik belde ongeveer wekelijks bij hen aan om, op veilige afstand
en met mondmasker, te vragen hoe het met hen ging en telkens
antwoordde ze: “Het gaat hier goed hoor, we zijn blij dat we
samen zijn. Maar ik mis mijn thuis, daar op ‘t Gehucht. Echt
waar, dáár is mijn thuis!”
Gelukkig mocht ze op 6 juli terugkomen en kon Jérôme haar weer
komen bezoeken. Iedereen blij, want ook wij hadden haar erg
gemist op ‘t Gehucht!

Linda Schoffelen
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RECEPT
Rood fruit met
havermoutcrumble
Een overheerlijk vieruurtje of dessert
voor op een druilige herfstdag.

Ingrediënten (4 personen)
- 300 g braambessen
- 300 g appels
- 200 g frambozen

- 1 zakje vanillesuiker
- 1 el bruine suiker
- 100 g havermout

- 100 g boter
- 100 g bloem

- 50 g kristalsuiker

Bereiding
1. Snij de appels in stukjes. Doe het fruit samen met de bruine
suiker en vanillesuiker in een schotel en laat minstens 30
minuten marineren.
2. Haal het fruit uit het vocht en doe het in een ingevette
ovenschaal.
3. Verwarm de oven voor op 180°C. Meng voor de crumble de bloem met
de boter, havermout en kristalsuiker tot een kruimelig deeg.
4. Verdeel de crumble over het fruit in de ovenschaal en zet 15 à
20 minuten in de oven tot de crumble mooi kleurt. Serveer warm
of koud. Tip: een bolletje ijs of wat slagroom maken het gerechtje
extra lekker.
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WOORDZOEKER
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QUIZ

Winactie
Vraag op de afdeling een
papiertje
om
de
correcte antwoorden op
te schrijven. Breng jij
als eerste alle juiste
antwoorden binnen op
het onthaal? Dan win je
één drankbonnetje om in
onze
cafetaria
te
consumeren.
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KRUISWOORDRAADSEL
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PASTORAAL
Wat moeten we er van denken nu het coronavirus nog steeds
in ons leven van alledag is. De meeste mensen lijken zich wel
door deze tijd heen te kunnen slaan. Maar af en toe komt ons
ter oren dat bij sommigen de angst er toch wel inzit. Angst om
wat is en om wat nog komen zal.
Het is logisch dat jij je zorgen maakt, om jezelf of om jouw
familie. Het zijn dan ook vreemde tijden. Moest het jou teveel
worden, weet je met je eigen gedachten geen blijf, weet dan dat
er mensen rondom jou zijn die naar jou willen luisteren. Samen
slaan we er ons doorheen. De gebedsmomenten zullen vanaf
september weer door gaan.
VREEMDE TIJDEN
Zal het nu niet meer dan ooit
duidelijk zijn hoe belangrijk
het verenigingsleven is?
Zal het nu niet meer dan ooit
duidelijk zijn hoe belangrijk
warm, sociaal contact is?
Zal het nu niet meer dan ooit
duidelijk zijn hoe belangrijk
familie en vrienden zijn?
Zal het nu niet meer dan ooit
duidelijk zijn hoe belangrijk
onze creatieve inzet voor elkaar is?
Zal het nu niet meer dan ooit
duidelijk zijn dat mensen van goede wil zijn
en bezield zijn met een goed hart?
Zal het nu niet meer dan ooit
duidelijk zijn hoe kwetsbaar we allen zijn
en hoe zwaar eenzaamheid en angst kunnen zijn?
Zal het nu niet meer dan ooit
duidelijk zijn dat we elkaar zo nodig hebben?
Dat we dit nooit genoeg kunnen laten blijken!
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PASTORAAL
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GEBEDSMOMENTEN
SEPTEMBER & OKTOBER
September 2020 om 10.30 uur
•
•
•
•
•
•

Woensdag 2 september - ‘t Ven
Vrijdag 4 september - ‘t Heike
Woensdag 16 september - De Bemmert
Woensdag 23 september - De Kolis
Vrijdag 25 september - ‘t Passantje
Woensdag 30 september - 't Klooster

Oktober 2020 om 10.30 uur
•
•
•
•

Woensdag 7 oktober - ‘t Rozeke
Vrijdag 9 oktober - ‘t Gehucht
Woensdag 14 oktober - ‘t Riet (10.00 uur)
Vrijdag 16 oktober - ‘t Zand

Het herdenken van onze overleden bewoners (eind oktober,
rond Allerheiligen)
Of het coronavirus rond Allerheiligen uitgedoofd zal zijn,
weten we nog niet, maar naar alle waarschijnlijkheid kunnen
onze samenkomsten met de families om onze overleden
bewoners te herdenken niet doorgaan in de vorm zoals we dit
al jaren kennen.
Met de liefde voorop, het ‘wij’ in onze harten, rust in onze
tred en een diepe waardering voor iedereen die we gekend
hebben, zullen we op een gepaste manier hun namen nog eens
noemen. Zodra wij weten wat er mogelijk is, brengen we jullie
op de hoogte.
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WIJ GEDENKEN
Een warme herinnering aan onze bewoners die de afgelopen maanden
zijn overleden:
Lena Symkens
° 29 augustus 1930
+ 8 juli 2020
Louis Clijsters
° 6 februari 1942
+ 15 juli 2020

Toine Thys
° 4 februari 1927
+ 13 augustus 2020
Jos Jansen
° 9 maart 1932
+ 15 augustus 2020

Lena Serroyen
° 18 juli 1930
+ 25 juli 2020

Tina Verhoeven
° 27 oktober 1938
+ 17 augustus 2020

Josée Meurs
° 30 januari 1957
+ 28 juli 2020

Jen Vanlitsenburg
° 10 november 1927
+ 18 augustus 2020

Fons Beckers
° 7 augustus 1932
+ 9 augustus 2020

Frans Schoemans
° 30 oktober 1930
+ 26 augustus 2020

Ik was verbaasd, verliefd, verrukt.
Ik heb je als een bloem geplukt.
Eeuwig zul je bloeien want,
ik heb je in mijn ziel geplant.
Toon Hermans

71

Cover - Adriaan Dijsselbloem - Bewoner 't Heike

Wanneer heb je
voor het laatst
iets voor het
eerst gedaan?
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