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TELEFOONNUMMERS
Onthaal
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VOORWOORD

Dag allemaal!
Herfst, één van de kleurrijkste seizoenen van het jaar. De natuur die
nog een laatste keer sfeer en kleur geeft. Voor mij een mooi seizoen
waar ik enorm van kan genieten.
De natuur inspireert, om ook in de herfst van ons leven, kleur en
betekenis te geven aan ons leven:
• Het is een tijd van oogsten. Wat wil je nog bereiken?
• Het is de tijd van een mooi kleurpalet. Waar kan je van
genieten? Wat geeft jouw leven kleur?
• Het is de tijd van vallende bladeren. Loslaten is niet altijd
gemakkelijk, hoe laat jij de dingen die jou uit evenwicht brengen
los?
• Het is de tijd van rust. Wat geeft jou rust en gemoedsrust?
• De tijd van …..
Dagelijks wandelen wij samen een stukje doorheen de herfst van het
leven.
Geven jullie ons de richting aan?
Beleef en leef jouw herfst kleurrijk want straks komt de winter eraan!
Jos Claes,
Campusdirecteur WZC Sint-Jozef en het Teutenhof, huizen van
Integro vzw
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De herfst van mijn leven
Genieten
in de najaarszon
Nog even alles geven
Een kleurrijk lichtspel
Rood, bruin, geel
Ik heb de herfst
van mijn leven!
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ONZE JARIGEN
SEPTEMBER & OKTOBER
Datum Naam + Leeftijd

Datum Naam + Leeftijd

02/09
03/09
05/09
05/09
05/09
06/09
09/09
10/09
11/09
15/09
15/09
16/09
17/09
19/09
09/09
20/09
24/09
26/09
28/09
28/09
29/09
30/09

05/10
06/10
07/10
08/10
10/10
10/10
12/10
13/10
15/10
18/10
19/10
20/10
22/10
22/10
24/10
25/10
25/10
25/10
28/10
30/10
30/10
31/10

Frans Gielen (87)
Wally Odinius (84)
Maria Vandenberk (87)
Wim Hendriks (71)
Hilda Gielen (83)
Angeline Heijligen (90)
Martha Nelissen (95)
Madeleine Agten (92)
Leo Sevens (94)
Antionette Govers (83)
Dora Jalon (93)
Mia Van den Boer (92)
Lena Segers (87)
Mia ¨Paesen (97)
Maria Truyens (83)
Maria Schildermans (83)
Mientje Eben (83)
Gerrit Kroon (95)
Gerard Reyners (88)
Andrea Simons (92)
Guido Molemans (80)
Marie-Therese Eerdekens
(87)

Alda Brouwers (88)
Jacqueline Matthijs (100)
Henri Peeten (89)
Antoinette Custers (88)
Bert Lunenburg (88)
Fernanda Luyten (96)
Alice Meylaers (85)
Jaak Beckers (87)
Jean Timmers (91)
Sofie Hillen (86)
Louisa Caes (92)
Mariette Gielen (80)
Leo Berben (85)
Mieke Swinnen (84)
Rita Vaes (59)
Marcel Domen (93)
Jef Vangansewinkel (89)
Maria Cuyvers (83)
Henry Swinnen (89)
Lisette Gielen (87)
Bertha Steensels (87)
Liza Schurmans (93)

Verjaren
Wijsheid komt met de jaren.
Ga geluk vergaren
en liefde ervaren.
Kostbaarheden bewaren.
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ONZE JARIGEN
NOVEMBER & DECEMBER
Datum Naam + Leeftijd

Datum Naam + Leeftijd

01/11
04/11
09/11
11/11
14/11
15/11
15/11
16/11
17/11
17/11
17/11
19/11
21/11
24/11
25/11
26/11
27/11
27/11

01/12
02/12
03/12
04/12
07/12
07/12
07/12
08/12
09/12
12/12
12/12
12/12
13/12
15/12
17/12
18/12
18/12
19/12
20/12
20/12
21/12
21/12
22/12
23/12
24/12
24/12
25/12
26/10
28/10
29/12

Thoke Meuris (90)
Walter Geelen (89)
Jan Eerdekens (89)
Mia Walbers (93)
Gerard Witters (86)
Jan Vanderheyden (97)
Thoke Willekens (85)
Truda Van Otterdijk (89)
Magda Vossen (77)
Chel Theuwissen (87)
Godelieve Alen (83)
Elza Van Samang (89)
Bertha Thielens (100)
Jan Loots (82)
Annie De Wachter (76)
Mathilde Gielis (89)
Jeannette Poelmans (98)
Marleen Smeets (70)

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

Ida Thijs (84)
Jang Boelaers (89)
Arie Gringhuis (78)
Anny Vermeulen (89)
Jeanne Ceelen (88)
Margrietje Claesen (94)
Lisette Verpôorten (76)
Lea Vandriel (86)
Louis Swinnen (84)
Mène Leynen (96)
Gerard Lamers (91)
Julia Schuljin (89)
Gerard Reynders (94)
Henri Holsteens (83)
Truda Wouters (90)
Hubertina Claes (80)
Piet Wynen (86)
Thoke Vandersteen (88)
Jules Cornelissen (82)
Mia Baeken (88)
Joep Baeten (82)
Lambert Bex (90)
Adriaan Dijsselbloem (93)
Jef Esch (93)
Melanie Poelmans (94)
Christine Weltens (86)
Maria Cuyvers (91)
Anneke Vaesen (90)
Thea Pellens (76)
Annie Bergs (83)
7

Welkom in ons huis
Welkom in ons huis! Welkom in onze spiegelboom!
Wij nodigen al onze nieuwe bewoners uit om een ‘spiegelsteentje’ te
kleven op onze spiegelboom in de cafetaria. De spiegelboom
refereert naar onze visie. Samen willen we een ‘(t)huis met een ziel’
zijn voor elkaar. En iedereen draagt zijn ‘(spiegel)steentje’ bij, ook jij!
Welkom
Kom binnen,
doe je jas maar uit.
Welkom in ons huis!?
Dit is het huis
waar wij
wonen en leven!
Ga gerust even zitten
en luister naar ons verhaal.
Wil je een koekje bij de koffie?
Dit huis heeft vele deuren.
Achter iedere deur woont een verhaal.
Kijk, dit is mijn kamerdeur
een houten schot tussen binnen en buiten.
Ik sta binnen
en mijn (levens)verhaal zoekt een weg naar buiten.
Met een bel die vraagt, met een stem die roept.
Zie mij.
Zie mij graag!
Je mag mij omarmen
met warme zorg,
de fonkel in mijn ogen terugvinden,
mij het gevoel geven
dat ik iemand ben.
Ik mag er zijn, ik voel mij thuis
achter deze deur
in dit huis.
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ONZE NIEUWE
BEWONERS
Rosalie Gielen
't Gehucht
Annie De Wachter
't Klooster
Lisa & Toon Schildermans
De Kolis
Anna Vaesen
't Zand
Antoinette Custers
De Bemmert
Bert Lunenburg
't Klooster
Anny Vermeulen
De Kolis
Albert Olijslagers
't Klooster

In het Teutenhof heten wij
welkom:
Ber Boonen
Josèe Geenen
Mia Martens
Jenny Sels
Nelly Van Seggelen
Georgette Vanveggel
Hilda Gielen
Jef Quanten
Alda Brouwers
Lizette Reymen
Mèa Hulsbosch
Elza Van Samang
Hans Kuyken
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Kwaliteit en beleid-Tubbe
Inspraak en participatie in het woonzorgcentrum
Wisten jullie dat wij op de Week voor Verpleegkundigen in
Oostende een lezing gaven met als titel ‘Nooit te oud om te
participeren’? We vertelden hoe wij in WZC Sint-Jozef werken aan
een relatiegerichte participatiecultuur, geïnspireerd door het
Zweedse Tubbe-model. We kregen vele mooie reacties op onze
praktijkvoorbeelden. Een dikke dankjewel aan alle bewoners en
medewerkers want het zijn jullie die dag in dag uit samen werken
aan een woonzorgcentrum waar het goed is om te wonen, te werken
en te leven!
En wisten jullie dat de medewerkers van sterrolleergroep ‘De
draaiende molen’ op 7 oktober 2021 met deze lezing aan de slag
gingen en elkaar inspireerden om nog beter naar jullie te luisteren
en jullie te betrekken bij het dagdagelijkse leven op de afdeling?
En wisten jullie dat wij samen met andere woonzorgcentra op 7
oktober 2021 in Brussel uitgenodigd werden door de Koning
Boudewijnstichting om deel te nemen aan een intervisie Tubbe
met andere woonzorgcentra die met het Tubbe-ideeëngoed aan de
slag gaan?

Het Tubbe-model in een notendop
Het Tubbe-model is een van oorsprong Zweeds organisatiemodel
dat meer inspraak wil geven aan de ouderen. Het model is
geïnspireerd op de visie van de Deense pedagoge Tyra Frank en wil
de betrokkenheid van medewerkers en bewoners verhogen. Het doel
is een woonzorgcentrum te creëren dat een aantrekkelijke en
aangename plaats is waar senioren hun leven ten volle kunnen
leven, en daar mogen ze zelf actief mee over nadenken en aan
meebouwen.
‘Zolang een mens leeft, wil hij LEVEN.’
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Kwaliteit en beleid-Tubbe
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De Bemmert
Hotdog
Zin in een hotdog?
Ja, dat kan!
Lekker smullen
daar kunnen we wat van!
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Kamperen in de tuin
Kamperen tussen bloemen
Het zomert waterzonnetjes
maar onze eetbare tuin lacht bloemen
dankzij bloemen van mensen!
Er werd ook een camper geplant
Is dat niet plezant?!
De kunst van het leven
is thuis te zijn
alsof men op reis is!
Langs deze weg willen de bewoners van ’t kwaliteitsgroepje alle
vrijwilligers van onze ‘eetbare tuin’ bedanken. Dankzij hun inzet
hebben wij de voorbije zomer genoten van de weelderige
bloemenpracht. Een hele dikke dankjewel!
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De Buurt
Trots op onze (lach)rimpels!
Wij zijn trots op onze rimpels
Wijsheid ligt in elke groef en kreuk
Rimpelverwennerij met lotion en klei
en we lachen ons een breuk
Joepie, weer een lachrimpel erbij!
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De Buurt
De mooiste fles
Voor de mooiste fles
ben je in CDV De Buurt
op het juiste adres!

Op vakantie in het Teutenhof
is verbindend en tof!
De genieters van CDV De Buurt
hebben ‘suites’ in ’t Teutenhof gehuurd
Een reisje vol plezier
dat zie je aan de foto hier!
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De Buurt
Speciaal voor Jade, op haar laatste dag
als vakantiewerker.
Jade,
Dank je wel voor de afgelopen jaren, je
hebt het fantastisch gedaan!
We voelde ons als vissen in het water.
Je deed het bere(n) goed.
Je activiteiten waren spektaculair .
Altijd met een lach
In geuren en kleuren
We vonden jou een toffe peer
Jammer, maar het zit ‘dr-op
We wensen je veel succes, want je hebt
nog veel in je mars
GA ER NU MAAR T(he)EGENAAN
De genieters van De Buurt
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De Kolis
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De Kolis
Mannenmomentje
Net als wijn
worden onderonsjes
met oude vrienden
beter met de jaren!
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Optreden Pierre Lenders
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Bezoek
Bezoek
Aangenaam verrast!
Actrice Ann Nelissen en Peter Perceval
waren in Pelt te gast
om Sint-Jozef en ’t Teutenhof te bezoeken
Bewoners en medewerkers deden trots
onze werking uit de doeken!
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Ambassadeur van PREZO
Zaki vertelt over hoe hij zijn levensherfst beleeft
Ons woonzorgcentrum is ambassadeur van Prezo Woonzorg, het
kwaliteitssysteem dat we in huis gebruiken om kwaliteitsthema ‘s te
bespreken en te evalueren. Op 9 september 2021 ging er een liveevent door in Antwerpen. Medewerkers uit woonzorgcentra over
heel Vlaanderen kregen er de kans om verschillende workshops te
volgen. Wij verzorgden zelf ook één van die workshops. We toonden
aan de hand van mooie voorbeelden hoe bewoners hier betrokken
zijn in het dagelijkse leven in huis: samen de maaltijden evalueren,
mee beslissen over zorg en hoe de dag ingevuld wordt, …
Het live-event startte met een lezing door Zaki. Zaki is gekend van
media en communicatie. Hij is vooral bekend als diskjockey en van
de radio- en televisieprogramma ‘s die hij sinds de jaren ‘60 maakt.
Hij beschrijft ouder worden als een bijzondere beleving: ‘Ouder
worden is een bevrijding. Je ontwikkelt de kunst om het aardse
bestaan blijmoedig en soms zelfs euforisch te beleven en komt in
een levensfase terecht waarin plaats is voor een goed boek, poëzie
en intense, rijke ervaringen. Elke rimpel heeft een verhaal en je kunt
eindelijk naar de dingen kijken met een knipoog.’
Zaki is momenteel 76 jaar. Tijdens zijn lezing maakte hij er ons attent
op dat senioren vaak – onder andere in de media – als
minderwaardig worden afgeschreven. Want jonger is zogezegd
beter. Hij vroeg ook om aandacht te hebben voor de ’babyboomers’
die nu ouder worden en mogelijks naar woonzorgcentra verhuizen.
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't Gehucht
Olympische vlammen
gespot op ’t Gehucht
Ook hier brandt een
olympisch vuurtje
tijdens een pittig turn-uurtje.
En olympisch bewegen op de
4de etage
verdient een heerlijke
massage!

Sjoel-STER
Ik wil de herfstzon voelen
met pompoensoep de zomer doorspoelen
met m’n voeten door herfstbladeren woelen
dansen in oude rolstoelen
samen met jou ‘jeu de boule-n’
je laten winnen met sjoelen…
Nee wacht! Dat gaat me toch iets te ver!
Wie wordt vandaag onze sjoel-STER?
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't Gehucht
Happy Birthday
Verjaren…
hartverwarmende wijsheid vergaren
op een feestje vol grijze haren!
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Belevingstafel
Blij met de belevenistafel!
In WZC Sint-Jozef zijn we blij met onze nieuwe aanwinst: de
belevenistafel. Waarom?
Door de hersenveranderingen bij dementie geraakt men de controle
van het lichaam kwijt en wordt men sneller angstig en gaat men zich
meer en meer terugtrekken in een eigen wereldje. Hierdoor geraak je
sneller geïsoleerd van de buitenwereld.
Met de belevenistafel willen we inspelen op het plezier in bewegen
en sociale interactie. Iedereen kan deelnemen op zijn of haar
niveau.
De lichtspellen zijn specifiek ontwikkeld om alle bewoners, ook bij een
gevorderd stadium van dementie een zinvolle (en leuke!) activiteit
te bieden.
De interactieve spellen zijn zo leuk om te doen want ze verbinden
mensen met elkaar, zorgen voor geluksmomenten en positieve
gesprekken.
Dit omdat de verschillende programma's je laten terugdenken aan
vroeger met de bijkomende verhalen die volgen....
De interactie met elkaar zorgt dan weer voor een positieve impact
op het welzijn van onze bewoners.
Daarnaast is het een zeer gemakkelijk verplaatsbare tafel die overal
inzetbaar is met een aanpasbaar en uitgebreid softwarepakket. Zo
kunnen we op een aangename manier veel verschillende bewoners
bereiken en activeren.
Met de belevenistafel willen we vooral inzetten op extra
geluksmomenten voor al onze bewoners en genieters!
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Belevingstafel
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't Heike
Samen op (uit)stap!
Een gezellig terrasje met bubbels
tijdens een uitstap in het mooie Pelt
Dat is voor ons wat telt!
Een wandeling omringd met warme mensen
Wat kunnen wij ons meer wensen?
Bewoners ‘t Heike
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Moppen en uitspraken
Grappige uitspraak in De Buurt
Tijdens een gesprekje over muziekvoorkeuren tussen studente Liza
(18), medewerker Cynthia (bijna 30) en de genieters van De Buurt:
Studente Liza vraagt aan de genieters welke muziek ze graag horen.
Ze vertelt dat ze zelf houdt van oude muziek. ‘Ah, zo de muziek van
de jaren 60-70? Die luister ik ook graag,’ zegt Albert. Waarop Liza
antwoordt: ‘Nee nee, de muziek van de jaren '90!’ Medewerkster
Cynthia lichtelijk in shock: ‘Is dat ook al oude muziek? Ah ja dat is
bijna 30 jaar geleden’. En toen besefte Cynthia dat ze ook AL 30
wordt dit jaar! :-)
Er komt een Pool bij de oogarts. Die wijst hem op een letterkaart aan
de muur:
‘CZWXONRQSTACZ’
‘Kunt U dit lezen?’ vraagt hij.
‘Lezen?’ vraagt de Pool, ‘Ik kén die vent zelfs!’

Uit de kindermond
Kareltje is naar de tandarts geweest. Als hij thuiskomt vraagt zijn
mama: ‘Wel lieverd, deed het pijn?’
Waarop Karel antwoordt: ‘Ik denk het wel. De tandarts sprong in de
lucht toen ik in zijn vinger beet.’
Het nichtje van Darina van ‘t Gehucht werd helemaal vrolijk toen ze
hoorde dat ze ergens gingen eten waar ze ook een chocoladefontein
hebben.
‘Dan ga ik mijn bikini aantrekken!’ riep ze blij uit.
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't Klooster
Wat is kwaliteitsvolle zorg voor de bewoners van ’t Klooster?
Dit is ons huis en onze thuis!
Hier maken we tijd
voor elkaar
Samen maken we dit waar:
een afdeling vol warmte en kwaliteit
voor inspraak en betrokkenheid
Samen maken we dit waar:
een afdeling vol warmte & kwaliteit!
In WZC Sint-Jozef dragen we kwaliteitsvolle zorg hoog in het
vaandel. Op alle afdelingen proberen wij ons uiterste best te doen
om kwaliteit van leven te bieden aan onze bewoners. Maar wat
verstaan onze bewoners onder kwaliteitsvolle zorg? Wat betekent
dit voor hen?
Vanuit het Tubbe-gedachtengoed, waarbij medezeggenschap en
bewonersparticipatie voorop staan, brengt afdelingscoach Sofie
de bewoners van ’t Klooster samen om na te denken over
kwalitateitsvolle zorg. Wat loopt goed? En waar moet zeker nog aan
gewerkt worden?
Alles werd nauwkeurig op post-its en flappen genoteerd. Groene,
rode en oranje duimpjes gingen vlot de lucht in. En er werden ook
een aantal werkpunten genoteerd. Zo werd onder andere
opgemerkt dat de maaltijden ’s avonds te vroeg worden opgediend
(17.00u). Ook gaven de bewoners van ’t Klooster aan dat de tafels
te vlug worden afgeruimd zodat zij het gevoel hebben dat alles
voor hun neus wordt weggehaald. Ook deelden bewoners die hulp
nodig hebben bij de maaltijd mee dat zij graag hebben dat de
medewerkers hen al zittend ondersteunen bij de maaltijd. Dat is
veel gezelliger en smakelijker!
Verder vinden de bewoners het heel fijn dat er rekening wordt
gehouden met ieders eigenheid. Ze voelen zich veilig en geborgen,
krijgen warme zorg en hebben echt wel een ‘thuisgevoel’ op ’t
Klooster! En ze geven een dikke pluim en dankjewel aan team ’t
Klooster!
Tijdens de teamvergadering wordt een actieplan opgesteld m.b.t.
de aangehaalde punten. En tijdens een koffiemoment volgt een
terugkoppeling naar de bewoners.
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't Klooster
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't Klooster
Jacqueline 100 jaar
‘Met LEVEN
ben ik nog niet klaar!’

kijk onze lach, het is dierendag!
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Seniorenweek
Seniorenweek ’21: De smaak van geluk
November is de maand van de ouderen! Ook in ons woonzorgcentrum
zetten we onze bewoners in de kijker tijdens de seniorenweek (22-26
november ’21)! Tijdens deze week werken we altijd rond een thema.
Dit jaar lieten we ons inspireren door de ‘Week van de Smaak’ (die ook
in deze periode plaatsvindt) en kozen we voor de slogan ‘De Smaak
van Geluk’.
Ook jij hebt ongetwijfeld een favoriet gerecht waar je altijd kan van
genieten en, al is het maar even, steeds weeroprecht gelukkig van
wordt. Wat smaakt naar geluk voor jou? Wat maakt jou gelukkig?
Welke geluk-ingrediënten kunnen we toevoegen aan ons leven? Tijdens
onze seniorenweek brengen we onze geluk-smaken tot leven en delen
we dit met mekaar. In huis organiseren we één grote ‘De Smaak van
het Geluk-seniorenfeest’. Daarnaast vinden er vele gezellige ‘De Smaak
van Geluk-activiteiten’ op iedere afdeling plaats. Laat het jullie allemaal
welgevallen en smaken!!!
Smaakvolle geluks-herinneringen ophalen…
Om jullie al even in de sfeer te brengen, schotelen we jullie alvast
enkele reflectie-vraagjes voor. Enkele mijmeringen, vragen of
gedachten om even bij stil te staan…
Mijmer alvast eens over jouw culinaire herinneringen en ervaringen
die je gelukkig maakten of jullie samen brachten, naar de kleine
geneugten van het leven, naar je ‘guilty pleasures’ of je favoriete
opkikkertje...
• Het koekje bij je koffie, het soldaatje dat je in je eitje dopt, de in te
veel chocolade gedopte aardbei of dat stukje cake volgens het
recept van je oma, ... of geniet je wanneer je stiekem met je
vingers de pot of je bord uitlikt? Waar word jij gelukkig van?
• Deel je leukste verhalen en anekdotes over hoe je kan genieten
van je zelf gekweekte groenten, over die keer dat je betrapt werd
met je mond vol chocolade of met dat glaasje te veel op, over een
uitzonderlijke gastronomische ervaring of over dat romantisch
dinertje.
• Wat is jouw geluk-recept? Welke ingrediënten gebruik je? Welk
voedsel heeft invloed op geluk? Welke geluks-proevertjes geef jij
mee aan je kinderen, klein- en achterkleinkinderen?
Veel geluk ermee!
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't Passantje
De bewoners wilden graag mosselen en een kienavond.
Dit hoefden ze maar één keer te zeggen zo te zien

Wegwijs in dementiezorg
Spelenderwijs
wegwijs
in dementiezorg
Aanzet tot gesprek
mooi en wijs!
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't Passantje
Poffertjes
Alweer geen weer
toch heerst er een gezellige sfeer!
Voor alle zoete boffertjes
bakken wij op moderne wijze
ouderwetse poffertjes!
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't Passantje
Clara is 100 jaar!
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Nerpelt vruger
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't Riet
Mmmm...osselen met friet
op 't Riet!
Zeg ken jij de mosselman
de mosselman
de mosselman
Zeg ken jij de mosselman
die woont in huis Sint-Jozef?
Zeg zie jij de mosselpan
de mosselpan
de mosselpan
Zeg zie jij de mosselpan
Samen smullen
van ons geweldig plan!

Door dik en dun
Wij zijn oud en versleten
We vergeten
maar niet wat belangrijk is in 't
leven
elkaar (onder)steunen en dragen
door dik en dun...
Ons hoor je niet klagen
Wij hebben 'fun'!
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't Riet
Appelgeluk
De appelpluk
brengt
appelgeluk!
Met blozende wangen
schillen wij nog een appeltje
met de zomer...
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Kine
Stilstaan is achteruitgaan!
We willen allemaal graag gezond oud worden en zo lang mogelijk fit
blijven, maar helaas ontkomen we daarbij niet aan veroudering en
daaraan gerelateerde fysieke en mentale achteruitgang. We weten
allemaal dat regelmatig bewegen onderdeel is van een gezonde
leefstijl.
Fit en gezond blijven naarmate we ouder worden gaat niet vanzelf,
daar moeten we iets voor doen. We zouden het menselijk lichaam
kunnen vergelijken met een fiets: zet je hem in de schuur, dan gaat
hij roesten. Bij mensen is het eigenlijk net zo. Als ouderen in de stoel
blijven zitten, gaat bewegen uiteindelijk steeds moeizamer en heeft
dat verstrekkende gevolgen voor de gezondheid.
In onze oefenzaal in het woonzorgcentrum zijn bewoners welkom
die op doorverwijzing van de huisarts therapie komen volgen rond
valpreventie, maar ook evenwicht, coördinatie, uithouding en
spierkracht wordt hier geoefend. Ook voor revalidatie na,
bijvoorbeeld, een breuk of een hersenbloeding kan je bij ons terecht.
Natuurlijk kunnen deze medische problemen voorkomen worden
door zelf de touwtjes in handen te nemen. Zorg zelf voor
beweging. Zo kan je regelmatig eens met je rollator op de gang
wandelen, of deelnemen aan de activiteiten die op de afdeling
gepland worden. Ga bij mooi weer eens naar buiten of bekijk eens of
je kleine huishoudelijke taken kan doen op de afdeling.
Denk eraan: stilstaan is achteruit gaan!
Sportieve groetjes van Anja, Solange en Bente!
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Kine
Mia heeft alvast het goede
voornemen gemaakt om elk uur
recht te staan en een wandeling
op de gang te maken!
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't Ven
Trouw
Vandaag is de dag! Wij trouwen!
Jij de mijne, ik de jouwe
Ga je nog wel van mij ‘houwen’
als ik ben ‘een vergeten ouwe’?
Ja Natuurlijk! Feestje bouwen!

Vurige confituur
We duiken terug in de tijd
met een leuke en zinvolle bezigheid
Vol passie en vuur
vullen wij zelf onze potjes confituur
Trots en van harte gemaakt
dat raakt en smaakt!
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't Ven
Met herfstbladeren
creëren wij een schaal
met een verhaal!
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't Rozeke
Hoe bak je de lekkerste wafels?

‘Hou je waffel!’ en luister eens echt naar mensen! Op ’t Rozeke gingen
we deze uitdaging en luisteroefening graag aan tijdens ‘De week van
dementie’.
We luisterden met open oog en hart naar bewoners, bezoekers en
naar de personen die wafels kochten… en noteerden voor jullie
volgende tips:
• Je kan bewaarwafels gewoon op vol vermogen bakken, dan gaat
het vlotter.
• Als je wat likeur aan het beslag toevoegt, krijg je luchtigere
wafels en een specialere smaak.
• Extra invetten tussendoor hoeft niet zo vaak, dan heb je nadien
ook minder te poetsen.
• Je doet best afwisselend van kant beslag op je bakplaten, dan
bakken de wafels mooier en egaler.
En wat is nu het beste recept?
Daar zijn we nog niet uit...
Bewoners van ‘t Rozeke
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't Rozeke
Avondactiviteit op ‘t Rozeke
Op de familieraad van ‘t Rozeke vingen we de bedenking op of we niet
meer huiselijke sfeer en gezelligheid aan de avonden kunnen
toevoegen. We vroegen de bewoners naar hun mening. Het was geen
duidelijke ‘nee’ of ‘ja’, maar ze wilden het wel eens proberen. We
ontdekten zo dat het fijn is om gewoon samen tv te kijken. Bewoners
gingen ondertussen ook in gesprek met elkaar. De belangrijkste
ontdekking is misschien wel dat we een aantal bewoners beter bereiken
in de avond dan overdag. We proberen het daarom graag nog een paar
keer extra uit. Wordt vervolgd…
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Week van dementie
Week van dementie 2021
Onze werkgroep dementie koos dit jaar voor de slogan ‘Hou je waffel’
om dementiezorg onder de aandacht te brengen in ons
woonzorgcentrum.
Hiermee willen we vooral benadrukken dat mensen met dementie ook
nog iets te zeggen hebben en dat het belangrijk is dat er dan ook
geluisterd wordt! De affiche met bijhorende foto zien we als
aanknopingspunt om een gesprek op gang te brengen over vergeten,
dementie, omgaan met geheugenproblemen, ...
De verkoop van wafels en cupcakes leverde het mooie bedrag van
1148 € op. De opbrengst gaat naar de aankoop van extra spellen,
materialen en hulpmiddelen in warme zorg voor personen met
dementie. Dankjewel allemaal!
Aan alle helpende handen, de kopers van onze wafels en cupcakes
en voor al de vrije giften die we mochten ontvangen: een hele
dikke dankjewel!
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't Zand
Nazomerke
Betrapt! Op heterdaad!
Met een coupe advocaat
stelen wij dit nazomerke
én de show!
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't Zand
Wonen en leven in de buurt van het woonzorgcentrum
Samenwerking Syntra
Ergotherapeute Cynthia speelde al een tijdje met de idee om de
banden met de buurt aan te trekken. Zo wilde ze graag polsen of
een samenwerking met Syntra mogelijk was. Zo zou er met hun hulp
voor onze bewoners bijvoorbeeld eens een extra verwenmoment
kunnen voorzien worden. ‘Ik vond dit heel spannend om te doen,’
vertelt Cynthia en ik dacht: ‘Ik trek mijn stoute schoenen aan en
neem eens contact op. Ik maakte een afspraak en met klamme
handen en een bonzend hart sprak ik mijn ideeën uit. Een nee heb
je, een ja kan je krijgen.’ Gelukkig was de campusmanager meteen
enthousiast, hij dacht mee en was zelf ook al een tijdje bezig met
hoe leven in de campus te brengen. De eerste stap in onze
samenwerking wordt een kerstmarkt, waar we met onze bewoners
een kijkje kunnen nemen tussen hun aanbod van zelfgemaakte
spulletjes en een verwenmomentje kunnen verkrijgen, daarna een
lekker drankje en stukje taart in hun cafetaria. We kijken er alvast
naar uit en dit verhaal wordt zeker vervolgd.
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Muziek therapie
Even voorstellen
Sinds kort werkt muziektherapeute Inga Segers in ons
woonzorgcentrum. Inga woont met haar echtgenoot en 2 kinderen
in Pelt-Fabriek. Ze werkt momenteel twee dagen per week, vanaf
januari 2022 4,5 dagen per week.
Welke meerwaarde biedt muziektherapie in een
woonzorgcentrum?
Inga: ‘Muziek is hét middel bij uitstek om een toegangspoort te
vinden en contact te maken met personen met dementie. Muziek
doet beroep op een ander deel van de hersenen dan gewoon praten
en blijft ook het langst intact in de hersenen. Zo kan het bijv. dat
iemand die aan afasie lijdt, m.a.w. moeilijk op zijn/haar woorden
komt, toch nog volle zinnen kan meezingen met liedjes die hij of zij
nog kent. Dit verhoogt de eigenwaarde van die bewoner. Een
persoon met die aandoening kan enorm genieten van het feit dat hij
dit nog kan.
Een muziektherapeute kan ook rust brengen bij iemand die aan
dementie lijdt en erg onrustig is, door eerst met de onrust mee te
gaan en vervolgens het tempo aan te passen.
Muziek kan ook een meerwaarde zijn voor mensen met depressieve
gevoelens of voor iemand in een rouwproces. Ik probeer zo bijv.
door middel van een zelfgemaakt lied hun gevoelens te verwoorden.
Het is vooral een kwestie van goed aanvoelen waar en welke noden
er zijn én inspelen op het moment.’
Welke opleidingen heb je daarvoor gevolgd?
Inga: ‘Ik heb een opleiding tot muziektherapeute gevolgd in
Nederland, nadat ik als pianiste bij het NIKO (nu KANL) en twee jaar
in het Lemmensinstituut te Leuven heb gestudeerd.
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Muziek therapie
Welke muziekinstrumenten bespeel je?
Inga: ‘Ik speel piano, gitaar, accordeon, djembé en tongdrum (een
soort van meditatie-instrument). En zingen doe ik ook ontzettend
graag!’
Hoe vind je het om in een woonzorgcentrum te werken?
Inga: ‘Ik vind het dankbaar en betekenisvol werk. Ik merk dat ik kan
bijdragen aan het geluksgevoel van de bewoners, hetgeen mij ook
gelukkig maakt. En als ik even mag dromen, ik hoop hier ooit een
koor op te richten!’
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Teutenhof
Jan & Jet
Samen op de fiets
Heart beats!

Bewonersparticipatie
Wie staat er hier bij de glasbak?
Ons Mireille!
Voor orde en netheid krijgt zij een
10!
Kom gerust maar eens zien!
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Teutenhof
Een gezellige thuis
Bewoners van het Teutenhof
gaan in dialoog
over de inrichting van hun huis.
En reken maar dat het gezellig
wordt
Een echte thuis!
‘Kijk niet naar de tijd,
niets gaat boven gezelligheid,’
zegt bewoonster Josée
als er een ‘gezellige’ klok wordt
gekozen.

Wandelen met Samana
Met een stralende lach
wandelen de vrijwilligers van Samana
ons doorheen de dinsdag!
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Vrijwilligers rode kruis
Kaartkienen
Vanaf september is onze samenwerking met de vrijwilligers van het
Rode Kruis weer nieuw leven ingeblazen. We hebben hen gedurende
de hele coronatijd gemist en zijn erg blij weer samen activiteiten te
doen. Op 28 september was het de beurt aan ‘t Zand en ‘t Gehucht
om samen te kaartkienen. De bewoners van ‘t Zand werden hartelijk
ontvangen op ‘t Gehucht met een lekker tasje koffie en een stukje
cake. Het Rode Kruis verzorgde de prijzen, we aasden meteen op een
zelfgemaakt hondje van handdoeken. Maar ook de zakdoeken en de
doekjes voor op tafel waren mooie prijzen. Het was een namiddag vol
verbinding, er waren veel oude bekenden tussen beide afdelingen. Zo
een samenkomst hebben we gemist!!
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Vrijwilligers rode kruis
Het Rode kruis
brengt geluk in huis!
Kaartkienen, feesten, rondgang bibliotheek,
zingen, dansen, bloemschikken, een lekkere cake, …
Wat een geluk hebben wij in huis
met zo’n geweldige vrijwilligers
van het Rode Kruis!
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Puzzelpagina's
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Puzzelpagina's

55

Herdenkingsviering

De herfst, tijd om te herinneren…
In de Allerheiligentijd nodigen wij de familie van de overleden bewoners uit
op onze herdenkingsvieringen (25 en 26 oktober om 19.00u), een
verbindend moment waarop wij afscheid nemen, verdriet delen en
terugdenken aan wie ons dierbaar is.
Ook wordt er in de najaarsperiode op alle afdelingen stilgestaan bij rouw,
verlies en verdriet. We branden een kaarsje en halen samen herinneringen
op aan overleden medebewoners.
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herdenking

Speciale dank gaat uit naar Lisa Hermans, die overleden is en in de
redactieraad van dit huiskrantje zetelde. Op haar sterfbed beloofden wij
ervoor te zorgen dat wij elke keer opnieuw een mooi en degelijke huiskrant
voor jullie zullen samenstellen.

Wat jij deed en wie jij was
bewaar ik voorzichtig
in de binnenzak van mijn jas.
Dicht bij mijn hart!
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Afscheid nemen

Ik heb je lichaam begraven in de aarde,
in die mooie kist, bij de bomen, in de ochtendmist.
Herdenken doe ik je vandaag,
niet bij die steen daar in die lange rij, al die oude namen,
Herdenken doe ik jou in mij
Dan kan ik met je praten en antwoord geven,
dan blijf jij leven in mijn leven.
Hier, neem mijn ogen en kijk met mij,
neem mijn voeten en loop met mij.
We gaan naar huis nu, wij allebei.
Vanaf vandaag leef jij in mij.
Vandaag herinner ik jou in mij.
Ik zal je niet zoeken waar je niet bent.
Blijf maar bij ons hier waar je iedereen kent.
Jouw plaats aan tafel hou ik voor je vrij.
We zullen lachen en weer plannen maken.
Ik zal met je slapen en met jou ontwaken.
Hier neem mijn mond en lach met mij,
neem mijn handen en voel met mij.
Wat je nog doen wou, doe ik erbij.
Vanaf vandaag leef jij verder in mij.
Hier neem mijn ogen en kijk met mij.
Neem mijn hart en leef met mij.
Kies een kleur en teken met mij
Wie je was, al is het voorbij
Ik kras mijn verdriet
En de herinnering aan jou
Ik schets de verbondenheid
Waarin jij verder leeft in mij
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WIJ GEDENKEN
We gedenken onze
overleden bewoners van de
afgelopen maanden:

Jos Veraa
° 9 juli 1939
+ 19 september 2021

Anna Vanesch
° 6 februari 1926
+ 1 juli 2021

Miel Janssens
° 19 december 1922
+ 21 september 2021

Antoinette Schutters
° 12 augustus 1931
+ 23 juli 2021

Jetje Verbanck
° 25 augustus 1940
+ 5 oktober 2021

Mia Theuwissen
°20 februari 1938
+ 31 juli 2021

Mariette Jutten
° 25 juni 1934
+ 8 oktober 2021

Catho Simons
° 4 maart 1932
+ 13 augustus 2021

Margriet van den Broek
° 11 december 1930
+ 13 oktober 2021

Thieu Vinken
° 18 februari 1937
+ 19 augustus 2021
Paul Claes
° 18 januari 1942
+ 3 september 2021
Fina Noukens
° 7 februari 1924
+ 8 september 2021
Lisa Hermans
° 22 juni 1934
+ 14 september 2021

Jen Vanhoudt
° 29 december 1935
+ 8 september 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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