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VOORWOORD

In 2020 eindigde ik mijn kerstwens met: ‘We hopen op een vaccin,

we hopen op een knuffel en mekaar eens goed vastpakken, we

hopen op een open huis…’

Het jaar 2021 begon ook hoopvol. Als eerste in Limburg kregen onze

bewoners het langverwachte vaccin. We waren goed op weg naar

vrijheid. Inmiddels weten wij wel beter, we werden geconfronteerd

met de derde en de vierde golf. Met hulp van vaccins leren wij

stilaan leven met het coronavirus. Maar we beseffen dat de weg naar

de vrijheid nog lang is. We kijken daarom met gemengde gevoelens

terug op het afgelopen jaar, maar zeker ook met trots. De flexibiliteit

en inzet die van ons allemaal gevraagd werd en wordt is ongekend.

Dat is bewonderenswaardig en daarvoor mijn dank aan alle

bewoners, familie, vrienden en in het bijzonder onze zorgtoppers.

Wat 2022 ons brengt, blijft nog een ongeschreven bladzijde waarin ik

weinig durf beloven maar jullie veel wil wensen: Zorg goed voor

jezelf , wees lief voor elkaar en houd moed. Het komt goed!

Jos Claes,

Campusdirecteur WZC Sint-Jozef & het Teutenhof

Een kerstkoekje bij dit boekje!

Bij dit kerstkrantje hoort ook een leuk kerstpakket voor iedere

afdeling.

Een kerst-bakpakket om de kerstweek gezellig en lekker met elkaar

door te brengen!

Maak het lekker gezellig! Veel bakplezier!
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Een kleurrijke Kerst!

Als ik een WZC kleuren kon

heel zacht buiten de lijn

dan kleur ik een ´(t)huis met een ziel´

waarin iedereen zichzelf kan zijn!

En ook als corona toeslaat

wil ik je dagen kleuren

Met kleurpotloden tracht ik dan

je wereld op te fleuren

Ik teken pastelkleurige gesprekken,

zachte zorg iedere dag

Ik kleur ´presente´ zorgtoppers

met een prachtige mondmasker-lach!

Als ik - trots en dankbaar -

een woonzorgcentrum kleuren zou,

dan kleur ik... JOU!

Dankjewel voor

je warme en kleurrijke ‘zijn’

in WZC Sint-Jozef en het Teutenhof!

Jos, Evi, Leen, Karen
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ONZE JARIGEN
JANUARI EN FEBRUARI

Datum

01/02

03/02

03/02

04/02

06/02

08/02

09/02

09/02

10/02

11/02

11/02

13/02

13/02

14/02

15/02

15/02

16/02

16/02

18/02

18/02

19/02

20/02

20/02

21/02

28/02

29/02

Naam + Leeftijd

Ria Van Baelen (69)

Annie Houben (87)

Agnes Reumers (92)

Yvonne Lauwkens (85)

Lena Van Roy (90)

Marie Thérèse Cox (95)

Eliza Van den Oetelaar (93)

Hugo Gevers (84)

Martin Van Hout (87)

Drika Alders (94)

Zr. Nelly Jansen (86)

Marie Thérèse Debacker (88)

Catho Schildermans (95)

Thoke Vanchaze (83)

Gerda Groenen (83)

Zr. Lutgarde Mertens (85)

Zr. Laetitia Bellens (89)

Guido Driesen (69)

Jacques Clercx (97)

Pauline Stevens (89)

Gini van der Ark (80)

Jet Thans (88)

Marieke Pirard (87)

Lisette Coenen (89)

Babs Vanhout (81)

Rosa Voets (86)

Datum

02/01

03/01

04/01

05/01

05/01

09/01

10/01

10/01

14/01

14/01

16/01

17/01

17/01

18/01

20/01

21/01

22/01

23/01

26/01

29/01

30/01

Naam + Leeftijd

Henri Boonen (80)

Mia Gijbels (99)

Albert Olijslagers (70)

Mia Dewit (86)

Hilde Schraepen (84)

Mia Serroyen (90)

Celine Meykens (92)

Jeanne Kauffman (86)

Jan Driesen (94)

Marc Ramaekers (63)

Tho Dilissen (95)

Theo Vlemmix (88)

Theo Hoesen (80)

Mia Ras (98)

Mia Meuwis (91)

Maria Neven (92)

Godelief Schreurs (86)

Arno Geunes (73)

Mene Claes (90)

Anneke Cox (82)

Oscar Kegelaer (98)

Verjaren

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

Kostbaarheden bewaren.
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Welkom in ons huis
Welkom!

Kom gerust binnen, doe je jas maar uit.

Hier mag je jezelf zijn, je omringen met warme mensen,

je nestelen in de luie zetel die je omarmt,

nieuwsgierig rondkijken naar het leven in ons woon- en zorgcentrum

waar jij beetje bij beetje jouw verhaal aan vast kan knopen.

Wij willen alvast heel graag een '(t)huis met een ziel' voor jou zijn!

Annechina Van der Ark

Flatjes

Evarist Mertens

't Rozeke

Harry Holsteens

´´`'t Zand

Harry Dilissen

't Klooster

Agnes Spooren

't Rozeke

Mene Janssen

't Klooster

Mieke Swinnen

Teutenhof

Thoke Vanchaze

Teutenhof

Lieke Janssen

Teutenhof

Mia Kwanten

Teutenhof

Mia Steensels

Teutenhof

Lucie Nijs

Teutenhof

Henri Janssen

Teutenhof

Rosa Voets

Teutenhof
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Hallo allemaal,

Ik wil ‘ons’ even voorstellen…

Sommige zullen ‘ons’ nog wel kennen als afdelingscoach en huishond

van 't Passantje, maar vanaf december 2021 heb ik deze taak

overgedragen aan Sarah Custers. Zij is nu teamcoach van ’t

Passantje (Centrum Voor Kortverblijf).

Ikzelf zal de taak van woonassistent op mij nemen. Deze neem ik

over van Katrijn Verbeek.

Zij gaat in het Teutenhof aan de slag in de rol van sociale dienst en

buurtbetrekker.

Bij mij kan je terecht voor inlichtingen van de assistentiewoningen

('t Gangske, Alto, Nieuwstraat en Zandberg) en vrijwilligerswerking

.Dus als je vragen hebt omtrent een assistentiewoning of wil je graag

je handen uit de mouwen steken en ons team versterken, twijfel dan

niet om contact met me op te nemen

Dit kan zowel telefonisch, via mail of spring gerust even binnen in

mijn bureau.

Je kan me terugvinden tegenover het kapsalon.

P.S. Het gouden mandje van hond Hugo blijft staan op het 't

passantje.

Groetjes en hopelijk tot snel!

Hugo en Loes

Loes.Huysmans@integrozorg.eu

Even voorstellen
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Kwaliteit en beleid

Jaarverslag 2021

In onze huizen werken en wonen we samen. Medewerkers werken in

het huis van de bewoners. Dat is ons motto. We zijn en doen er veel

samen. We bouwen samen, organiseren samen, ontdekken samen,

groeien samen, ... Samen: bewoners, medewerkers, familie,

vrienden, buren, vrijwilligers, … Samen proberen we iedere dag

opnieuw kleur te geven aan onze visie: ‘Een (t)huis met een ziel’!

2021 werd voor ons allemaal – dankzij COVID-19 opnieuw - een jaar

van samen plannen maken en regelmatig weer her-plannen. Het

werd een jaar waarin we nog meer in mogelijkheden en oplossingen

gingen denken.

• Niet kunnen samen komen met familieleden om de

gebruikersraden terug op te starten? Sommige afdelingen

gingen aan de slag met een digitale vragenlijst die ze

opstuurden via mail. Op tijd en stond de werking evalueren of

eens polsen naar de mening van een ander? Participatie en

inspraak vinden we nu eenmaal belangrijk.

• Een Corona-uitbraak? Enkele afdelingen werden hiermee

geconfronteerd. Ongelofelijk hoe flexibel medewerkers,

bewoners en familie omgingen met de steeds veranderende

maatregelen! Onze medewerkers gingen tot het uiterste om

bewoners veiligheid te bieden en tegelijkertijd het ‘normale

leven’ zo goed als mogelijk te laten doorlopen.

Een doelstelling die we dit jaar zeker wilden behalen is dat iedere

bewoner over een woonzorgleefplan zou beschikken dat hij samen,

eventueel met een naaste, vorm geeft. Luisteren is één van de

dingen die vooropstaan als je nauw wil samenwerken. We luisterden

met aandacht naar onze bewoners en/of hun naasten. We weten

graag wat bewoners belangrijk vinden rond goede zorg en invulling

van tijd. Vervolgens willen we een plan maken hoe we daar samen

aan tegemoet komen. We kunnen met trots mededelen dat we deze

doelstelling behaald hebben. Elke afdeling werkte een plan uit om

bewoners systematisch te betrekken bij ‘hun plan’.
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Kwaliteit en beleid

Echter, we merkten gaandeweg dat enkel luisteren niet voldoende

bleek om te weten wat iemand écht belangrijk vindt in zijn leven.

Daarom werd er geïnvesteerd in het ‘Live And Vitality Assessment’.

Dit gespreks-instrument helpt ons om tijdens een gesprek de regie

volledig bij de bewoner te laten. Het Lesensa-team (onze

ergotherapeuten en begeleiders wonen & leven) kreeg opleiding om

dit gespreksmiddel te gebruiken. Bewoners die door middel van het

LAVA konden aangeven wat ze erg belangrijk vinden, omschreven

het gesprek als ‘kwali-TIJD-svol’. Medewerkers waren soms verrast

omdat ze bewoners ‘anders’ hadden ingeschat. NIVEA: Niet Invullen

Voor Een Ander!

Een goed gesprek is belangrijk, maar goede zorg is minstens even

belangrijk. Tijdens sterrolleergroepen ‘De Warme Hand’ kregen

medewerkers gedurende het volledige jaar begeleiding van tandarts

Marlies Wilms. Zij gidste ons door theorie en praktijk om zo voor

iedere bewoner goede mond- en tandzorg te kunnen garanderen. In

ons eigen magazijn werden er enkele hulpmiddelen opgenomen

zodat de bewoners snel de juiste materialen ter beschikking hebben.

In het Teutenhof ontstond zelfs een interessante samenwerking. De

zoon van een bewoonster is tandarts en helpt ons met het bepalen

van goede mondhygiëne.

De werkgroep dementie en werkgroepje kwaliteit voor bewoners

bogen zich samen over een evaluatie van onze huidige

dementiezorg. Via het boek ‘Ik, jij, samen mens’, evalueerden ze

samen enkele doelstellingen. De bewoners van het kwaliteitsgroepje

toonden aan dat het belangrijk is om voldoende tips en info uit te

wisselen over de ziekte, zodat iedereen op een gepaste manier

contact kan leggen met persoon met dementie.
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Kwaliteit en beleid

In 2021 was er gelukkig ook ruimte voor vernieuwing en nieuwe

ideeën:

• Project ‘Fit for work’: de personeelsraad werkte een visie en

plan uit over hoe we medewerkers fit en gezond kunnen

houden! Eén van de initiatieven was dat ze hun collega’s lieten

kennismaken met vers fruit tijdens het teamoverleg.

• Theater Souvenir: Enkele medewerkers volgden een vorming

om contact te maken met personen met dementie via theatrale

elementen. In 2022 staan er reeds enkele voorstellingen

gepland.

• Aandacht voor de voeding en voedingstoestand van

bewoners: via een screeningsinstrument dat een collega - die

ook dieetkundige is - ons aanreikte, volgen we de

voedingstoestand van bewoners op. Valt iemand plots enkele

kilo ‘s af? Merk je op dat eetlust verdwijnt en heeft dat effect op

het algemene welzijn? Dan bespreken we samen welke de

mogelijkheden zijn. Om het risico op ondervoeding te

voorkomen, werd het aanbod van tussendoortjes geëvalueerd

en aangepast. Bepaalde boters, melkproducten en

dieetproducten werden vernieuwd. Medewerkers van

sterrolleergroep ‘Het Huismoederke’ gingen aan de slag met

recepten om ook bewoners die moeilijk kunnen bijten of slikken

een lekker ontbijt of tussendoortje aan te kunnen bieden.

• Het werkgroepje kwaliteit voor bewoners evalueerde ook het

aanbod tijdens het middagmaal. We hadden het samen over

de visie op maaltijden en alternatieven bij een dieet of als je iets

niet lust.

• Er werd geïnvesteerd in een belevenistafel: een tafel waarin

een beeldscherm staat dat mogelijkheden geeft om samen

spellen te doen. Zeker het ontdekken waard met je familie, of

tijdens een koffiemoment!
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WZC Sint-Jozef en WZC Teutenhof willen erg graag deel uit maken

van de bestaande buurt. Daarom legden we contacten met onze

buurten:

• In Sint-Huibrechts Lille hebben Samana en Ferm hun weg

gevonden naar het woonzorgcentrum. Ze organiseren er

activiteiten waar ook bewoners aan kunnen deelnemen.

• Ook werd er contact gelegd met Syntra, het opleidingscentrum

en met KANL, de kunstacademie in Pelt: we kijken alvast uit

naar de mooie projecten die opgestart worden.

• Waar we ook zeker met een warm gevoel aan terug denken is

de samenwerking met de bibliotheek en hun vrijwilligers. Ook

dit jaar verrasten zij ons op wereldgedichtendag met een filmpje

vol prachtige gedichten. En naar aanleiding van onze start van

de vakantie brachten zij ons een ‘coronaproof-dialoog’.

• En dan hebben we het nog niet gehad over onze vrijwilligers!

Iedere keer geven ze ‘t beste van zichzelf om medewerkers en

bewoners te ondersteunen op afdelingen, in cafetaria, kapsalon,

tijdens wandelingen, tijdens activiteiten, voor het aanreiken van

een goed boek, een hartelijk gesprek enzovoorts. Via hier

nogmaals een dikke dankjewel!

In 2021 keken we een eind in de toekomst. VZW Integro lanceerde

het project ‘Room with a view’ waarin er samen met de huidige baby-

boomgeneratie getracht wordt een beeld te vormen van goede zorg

in de toekomst. ‘Hoe zien wij goede zorg als wij in onze

thuisomgeving niet meer de juiste zorg kunnen ontvangen?’ Over dit

project zullen jullie in ‘Het Belang Van Limburg’ binnenkort meer

lezen. Ter voorbereiding op dit project kwamen actrice Ann Nelissen

en haar partner Peter Perceval bij ons op bezoek.

Kwaliteit en beleid
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Ook was er interesse van enkele parlementsleden, ministers en

politieke partijen. Ze planden een bezoek aan onze woonzorgcentra.

Ze zijn oprecht geïnteresseerd hoe wij het leven, wonen en zorgen

organiseren. Verder werden we gevraagd om onze manier van

wonen en werken via hartverwarmende voorbeelden te presenteren

op het congres van NVKVV, de beroepsorganisatie voor

verpleegkundigen en op het Prezo-event.

2021... We vatten afgelopen jaar graag samen met de woorden van

een bewoonster: ‘Het heeft gestormd maar doordat we een stevig

schip zijn, blijven we overeind in deze storm. Door naar elkaar te

luisteren, elkaar te respecteren en samen te werken blijven we fier

overeind!’

Kwaliteit en beleid
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Seniorenweek

Seniorenweek - ‘De smaak van geluk’

Ieder jaar wordt er in de seniorenweek gewerkt rond een thema. Dit

jaar draaide de feestweek helemaal rond ‘De smaak van geluk’.

Samen met de bewoners werd stilgestaan bij de SMAAK van geluk:

Aan welke maaltijden hebben we mooie herinneringen? Van welke

ingrediënten worden we gelukkig? Maar we staan ook stil bij GELUK

an sich: Waar worden we gelukkig van? Welke kleine lichtpuntjes zijn

er in ons leven? Wat bepaalt ons geluk? …

Iedere afdeling geeft tijdens de seniorenweek een eigen invulling

aan dit thema. Zo nam ‘t Zand ‘geluksstofjes’ in zich op tijdens een

zitdans, op ‘t Rozeke proefden ze het geluk in allerlei lekkernijen,

tijdens het bewegingsmoment op ‘t Riet voelden de bewoners het

geluk in warm geworden spieren, op ‘t Gehucht vonden bewoners

een leuke verrassing in hun schoen. Op ’t Klooster beleefde men

geluk in het feest van een 100-jarige. Op ‘t Heike, ‘t Ven en De Kolis

proefden bewoners zilte geluksherinneringen in een pot mosselen

met friet (geluk maak je zelf!), op De Bemmert zagen ze het geluk in

kleine verwenmomenten en ‘t Passantje zong vrolijk mee ‘dat heet

dan gelukkig zijn’. De Buurt maakte een collage met lichtpuntjes. De

flatbewoners genoten van een gezellige receptie. En in het

Teutenhof maakten bewoners een ‘klavertje FIER’ terwijl ze

reflecteerden over hun persoonlijke geluk.

‘De mooiste momenten in het leven, zijn de kleine geluksmomenten’

en die kleine momentjes worden soms aangevuld met grotere

geluksmomenten. Zo genoot iedere afdeling ook nog van een

feestelijke receptie met kir royal en belegde sandwiches (met op de

achtergrond de live uitzending van het seniorenfeest in CC Palethe)

en werd de seniorenweek feestelijk afgesloten met een lekkere

bavarois bij de koffie. De (groot)keuken voorzag eveneens

nostalgische gerechten: bloedworst met appelmoes, een warm

ontbijt met boekweitkoek, …
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Seniorenweek

Ook werden rond ‘familiebetrokkenheid’ enkele mooie initiatieven op

poten gezet want ‘Geluk is het gevoel niet alleen te zijn’. Bezoekers

leveren een grote bijdrage aan de geluksbeleving van onze

bewoners. Zo verwende ‘t Gehucht zijn bezoekers met een lekkernij

en werden familieleden op ’t Gehucht verrast met mooie foto’s van

hun geliefde met zijn/haar geluksvoorwerp.

Tot slot kreeg iedereen een lekker geurend presentje van de

vrijwilligers van het Rode Kruis, waarvoor dank! Zo werden alle

bewoners in de seniorenweek op de één of andere manier verwend!

En veel bewoners kwamen tot de volgende conclusie: ‘Wie zijn geluk
niet kent, leeft arm in rijk bezit’. Het geluk zit niet in grote dingen,

maar in die kleine verwennerijen, kleine geluksmomenten, een

gezellig samen zijn, … Veel ‘klein geluk’ allemaal!

Bij het doorbladeren van dit Kerstkrantje kan je een blik werpen

op de verschillende activiteiten die de afdelingen organiseerden

in kader van de seniorenweek en ‘De smaak van geluk’! Veel

foto-plezier!
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Vrijwilligers Rode Kruis

Wat hebben wij een geluk in huis
met de vrijwilligers van het Rode Kruis!

Dankjewel voor gezellige momentjes
en de lekker geurende presentjes!
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De Kolis

Bloemstukje

Op creatieve en mooie wijze

herdenken wij onze geliefden

die er niet meer zijn.

Een bloemstukje

om jou niet te vergeten…

Klein kamerconcert

‘Jij bent voor mij PRESENT’

in een klein kamerconcert,

een onverwacht zorgmoment!
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De Kolis

Cadeautje

‘Pak je zelf in en weer uit,’

want je bent zelf een leuk cadeautje

voor je geliefden!’

Boosterprik

Een boosterprik voor iedereen

In moeilijke coronatijden staan we niet alleen

Iedereen in de rij

voor een prik, maar ook voor gezellige

verwennerij!
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De Kolis

Knutselen en kokkerellen

Spijkers kloppen is niet alleen voor

mannen.

Maar gelukkig krijgen we hulp

uit onverwachte professionele hoek!

En lekker koken is niet alleen voor

dames.

Om een grote pompoen klein te

krijgen,

hebben we een sterke man nodig!
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Light Run

Lightrun

Op vrijdag 26 november organiseert Sporting AtletiekClub Neerpelt

‘Dommelhof by Night’ ten voordele van WZC Sint-Jozef, huis van

Integro. Welkom aan alle sportievelingen en sympathisanten! Hartelijk

dank, SACN!

Bewoonster: ´Waar kan ik zo´n hippe tafel kopen?'

Directeur: ´Daar moet je wel eerst hard voor lopen!'

Dankzij Atletiekclub Neerpelt werd LIGHTRUN

ook voor onze bewoners FUN!

Een belevenistafel vol spelplezier!

Zo dankbaar en fier!!!
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De Bemmert

Sfeer op De Bemmert

Wat een leuke tijd!

Wij geven een tien

voor sfeer en gezelligheid!
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De Bemmert

Sfeer op De Bemmert

Wat een leuke tijd!

Wij geven een tien

voor sfeer en gezelligheid!
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't Gehucht

Bewoners van ‘t Gehucht
verwennen hun bezoekers!
Bij elk bezoekje

hoort een

zelfgebakken koekje

Volleybal

Zie ons maar eens knallen

We LOVE volleyballen

Yess, wat is die opslag mooi…

Wij winnen LEEFPLEZIER

in dit toernooi!
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't Gehucht

Spreuk

Een dag lijkt de zoveelste

in een alledaagse sleur

tot je plots een blaadje vindt

in je warmste lievelingskleur!

Warm wintertafereel:

Zij houdt zich bezig

en ons warm
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't Heike

Geachte Sint,

Met dit eenvoudige schrijven,

willen we u bedanken en verblijven...

U heeft een top pieten-team

Dat hebben wij hier wel gezien!

Uw klusjes-piet en zoon

maakten onze dag geweldig schoon!

Hoogachtend,

Bewoners en zorgtoppers van ´t Heike
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't Heike

Najaarsschoonmaak

Vallende blaadjes

Herfstpraatjes

Vegen, ruimen, sjouwen

Ook wij steken de handen

uit de mouwen!

Zelfgebakken friet

Vandaag nemen wij de ´lead´

en bakken zelf onze friet.

Het smaakt naar goudgeel geluk,

Onze dag kan niet meer stuk!
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Bertha 100 jaar!

Bertha 100 jaar!

Op je honderdste verjaardag

ben je nog lang geen stuk antiek

Maar met je wijsheid en je lach

ben je hier echt een ‘pièce unique’!

Een hele dikke proficiat!

In de gazet

Wat een leuke vondst

deed ik daarnet...

Ik ontdekte mezelf

in de gazet!

En daar moet je dan 100 jaar

voor geworden zijn!
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Busy Board

Busy board

De zoektocht naar

materialen en Handige Harry´s

leverde vandaag gelukkige gezichten op...

Zo blij zijn wij

met onze ´busy boards´!

Ze houden onze bezige handen bezig!

Een dikke dankjewel!!!

Wat is een ‘busy board’?

Een ‘busy board’ is een handgemaakt bord voor zintuigelijke spel. Op 6

december gingen onze pieten met de zelfgemaakte borden op pad…

Nieuwsgierig naar de reacties van de bewoners....

De interesse kwam vooral van onze mannelijke bewoners die de

kwaliteit van de borden zorgvuldig aan een test onderworpen.

Langs deze weg nog eens een dikke dankjewel zeggen voor de

materialen die we ontvingen en aan de vrijwilligers die gezorgd hebben

voor verschillende ‘busy borden’!
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't Klooster

Halloween

Is dat een nieuw woord?

Vroeger nooit van gehoord!

Herfst buiten, wij gezellig binnen

maken soep met spinnen

verhalen en pompoenen

Spinnensoep om te zoenen!
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't Klooster
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't Passantje

Kletspot geluk

Op ’t Passantje werd een kletspot met vragen over geluk bovengehaald.

Het resultaat van deze boeiende ‘geluksbabbel’ (gebaseerd op

wetenschappelijk onderzoek) kan je hieronder lezen. Veel leesgeluk!

Wij ouderen van ’t Passantje, zijn over het algemeen net zo gelukkig of

ongelukkig als jongeren dat zijn, niet meer of minder. In je eentje kan je

je eenzaam voelen, het samenzijn met anderen verhoogt het

geluksgevoel want je hoort ergens bij. Er wordt over iets gepraat,

gelachen en als je er niet bent, word je gemist. ‘Gelukkig zijn’ zit zeker

in de genen. Je ziet het in families terugkomen: zuurpruimen zetten

zuurpruimen op de wereld (haha). Te weten dat je familie er voor je is,

is een grote bron van geluk. Lijden en ziek zijn en de

ouderdomskwaaltjes zijn bij ons een feit, dit geeft zorgen en maakt,

ondanks dat de wetenschap anders beweert, toch ongelukkig. Dat je

‘gelukkig zijn’ kan leren was een doordenker in ons bewonersgroepje:

uiteindelijk was iedereen het erover eens dat positiviteit en beroep

doen op iemands sterkte vleugels geeft. Dat geloof gelukkiger zou

maken, is volgens sommige bewoners geen zekerheid. Andere

bewoners zeggen dan weer dat een sterk geloof kracht geeft. Werken of

bezig zijn, iets voor een ander doen, je steentje bijdragen, … maakt

zeker gelukkig! De hele dag niks doen, geeft een zinloos gevoel.

Daarentegen is af en toe tv kijken ook wel heel fijn, ook al draagt dat

niet bij tot geluk. ‘Ambitie maakt mensen gelukkig, afgunst maakt hen

ongelukkig’ is voor ons, ouderen, af en toe moeilijk. Als je je ongelukkig

voelt over wat je niet meer kan of over wat je meemaakt, ga je niet de

ander dit geluk niet gunnen, maar de ander zijn geluk net in de verf

zetten.

Hier volgen nog enkele ‘geluksfoto’s’ vanuit ’t Passantje…
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't Passantje
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Recept kaneelsterren

Recept: Kaneelsterren

Zimtsterne of kaneelsterren zijn een heerlijke klassieker die je op

elke Duitse kerstmarkt vindt.

Zo maak je ze:
Voorbereiding 25 min.

Baktijd 15 min

Afkoelen 2 uren

Benodigdheden:
Voor het deeg:

Eiwit van 2 middelgrote eieren

100 g gezeefde poedersuiker

350 g amandelmeel (gemalen amandelen)

1 ½ theelepel kaneel

Om te bestrijken:
Eiwit van 1 middelgroot ei

100 g gezeefde poedersuiker

Stervorm om koekjes uit te steken
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Recept kaneelsterren

Bereiding:
Voor het deeg de 2 eiwitten half stijf kloppen. Dan langzaam de

poedersuiker over het eiwit zeven en verder kloppen tot het eiwit goed

stijf is.

De amandelbloem en het kaneel voorzichtig eronder mengen met een

spatel tot er een homogeen deeg ontstaat.

Het deegmengsel in folie of in een diepvrieszak doen en minstens 2

uren (nog beter de hele nacht) koelen in de koelkast.

Het werkvlak of de bakmat licht met amandelbloem bestuiven en het

deeg uitrollen tot het 1 cm dik is. Met de stervorm de koekjes (40

ongeveer) uitsteken.

Tip: de stervorm regelmatig in koud water of in poedersuiker dopen,

zodat het deeg niet blijft kleven aan de vorm. Deegrestjes

samenkneden en uitrollen. We laten niets verloren gaan!

De sterren verdelen over 2 met bakpapier beklede bakplaten.

Voor de icing het eiwit kloppen en tegen het einde aan het

poedersuiker er geleidelijk aan over zeven. Blijven kloppen tot het eiwit

goed stijf is. (Test voor de durvers: kom omdraaien boven je hoofd!)

De oven op hete lucht stand 100 gr laten voorverwarmen. Intussen de

sterren met behulp van een borsteltje bestrijken met de icing. De

kaneelsterren ongeveer 15 minuten in de voorverwarmde oven bakken.

Ze moeten nog zacht en wit blijven! Laten afkoelen en dan proeven

maar!
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't Riet

Wij willen graag dat u dit ziet

Sfeervolle momenten op ’t Riet

Met een 3de coronaprik als

tussendoortje

trekken wij aan hetzelfde koordje!
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't Riet
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Kine

BEWEEG JE GELUKKIG

Regelmatig bewegen zorgt ervoor dat ouderen goed in hun vel

zitten. De hormonen die vrijkomen tijdens het bewegen zorgen ook

voor gevoelens van geluk en welzijn, en voor de ervaring van genot

en blijdschap.

Tijd voor actie! Samen bewegen we ons gelukkig

Sportieve groeten van het kiné-team!

Foto 1

Zet je rechterbeen naar buiten, doe dit 10 keer.

Wissel daarna af met je linkerbeen.

Foto 2

Tik met je rechterhand je

linkervoet aan en wissel af met

de andere kant. Doe dit 5 x aan

elke kant.
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Kine

Foto3

Steek beide armen in de lucht, samen

met 1 voet. Wissel daarna af met de

andere voet. Doe dit 5x met elke voet.

Foto 4

Strek je rechterarm naar links en

draai mee met je romp. Doe dit ook

met de linkerarm.

Doe dit 5x naar elke kant.

Foto 5

Strek beide benen vooruit en kruis

afwisselend je voeten over elkaar.

Doe dit 5x.
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Toon Hermans

Toon Hermans viert Kerst met een brede lach

Watjes ?!

Ja, watjes.

Watjes hadden we in de boom.

M'n tante gooide er altijd een paar watjes in.

Moest dan sneeuw voorstellen.

Ik zie haar nog plukken aan dat pak.

Dan rolde ze zo en mikte ze zo erin.

Rollen, gooien, plukken, rollen, gooien.

Een stuk of zes hingen erin.

En na de Kerst stopte ze ze weer in haar oren.
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Nèrpelt vruger
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't Rozeke

Horizontaal

‘Wij gaan horizontaal

Lekker lang chillen

Liggen waar we willen

Lekker lui niet normaal’

HORIZONTAAL

Op ‘t Rozeke

kan het allemaal!

Warm ontbijt

Op woensdagochtend is het warm ontbijt op ‘t Rozeke. Bewoners

kunnen kiezen tussen een gebakken of gekookt eitje, verloren brood of

... Deze variatie wordt erg op prijs gesteld. En als het door al die keuzes

eens wat langer duurt, zeggen de bewoners meestal: 'Doe maar rustig,

wij hebben alle tijd' ... en ontstaan er gezellige spontane gesprekken aan

de ontbijttafel!
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't Rozeke

Pensioenfeestje voor Annemie op ‘t Rozeke

Op 29 oktober 2021 vierden we het pensioenfeestje van Annemie op ‘t

Rozeke. We wilden haar graag een betekenisvol cadeau vanuit de

afdeling geven. Bij het ophalen van herinneringen aan ‘op pensioen

gaan’ kwam bij de bewoners naar voor, dat erkenning krijgen voor wat je

vele jaren gedaan en betekend hebt erg belangrijk is. We besloten een

bloemstuk te laten maken met heel veel wenskaartjes van bewoners en

naasten. Nicole, de vrijwilligster, stak haar tijd in mooie uitnodigingen en

wenskaartjes. Het werd een bijzonder geheel met veel boodschappen

die tonen dat Annemie hier mooi werk deed. De creativiteit van Annie

maakte het cadeau helemaal af.
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't Rozeke

Annemie op pensioen

‘Jij verdient een boompje’

Annemie,

Jij staat als een boom

voor iedereen klaar

Jouw bessen smaken

Jouw wortels verbinden

collega’s, bewoners, vrienden, familie…

Je gaat graag naar buiten

om te wandelen en te fietsen

Door naar buiten te gaan

ga je ook naar binnen

naar jezelf…

En die mooie binnenkant

bracht je binnen in WZC Sint-Jozef

Dankjewel daarvoor!

En een welverdiend pensioen!
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Sint en pieten

Sint & pieten

Vandaag maakte de Sint een ommetje

langs ´big smile´ senioren...

Omdat wij er ook graag bij horen!!!
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't Ven

Naar de kapper

Jij en ik

samen naar de kapper

worden we knapper

Haren in de krul

Haren in de plooi

Zijn we niet

hartverwarmend mooi?

Mosselen

De smaak van geluk

in een pot mosselen met friet

roept zilte herinneringen op

en die vergeet je niet!
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't Ven

Speculaas

Voor jou

wil ik speculaas bakken

met de geur van vroeger

en de smaak van weleer

Koekjes vol liefde

Wat wil je nog meer?
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De Buurt

De ouderen van tegenwoordig

Wat gebeurt er als je een 90-jarige

vraagt om zelf een turnoefening te

bedenken?
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De Buurt

Gezelschapsspelen

Regelmatig staan er in De Buurt gezelschapsspelen op het

programma. Er heerst dan gegarandeerd een sfeer maar op van

spanning, plezier en een krakend geheugen.

Genieten in de herfstzon

Wij plukken

de herfstzon!

Wij vangen straaltjes

warmte van de bron.

Wij stoppen zonlicht

in een doosje

En in de winter bekijken

we dat een poosje…

Dan genieten wij nog na

in een warme buurt!

Genieters van De Buurt
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't Zand

Familieraad ’t Zand

De familieraden/gebruikersraden in WZC Sint-Jozef worden afwisselend

georganiseerd door directie en afdeling. Door corona werden heel wat

familieraden het voorbije jaar afgeblazen. Gelukkig kon de geplande

familieraad van ‘t Zand op de valreep wel nog doorgaan op 12 oktober

‘21. Teamcoach Lieve en ergoherapeute Cynthia maakten een mooie

presentatie met uitleg over de afdelingswerking, projecten, teamleden,

visie, … De PowerPoint werd opgefleurd met foto’s van de bewoners in

actie. De bewoners hielpen met de voorbereidingen: uitnodigingen,

tafels dekken, cake snijden, ... We genoten tijdens de presentatie van

een tas koffie met wat lekkers en sloten af met een gezellige babbel en

een rondleiding in huis.
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't Zand

Quiz

Wij gaan mee

met tijd en technologie

Kom, kijk en zie!

Samen quizzen op ’t Zand

Leerrijk en plezant!

Seniorenweek op 't Zand
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Teutenhof

Speculaaskoek

Wij bakken speculaaskoeken

met kruiden, boter, bloem, ei, kandij

en... LIEFDE

maar daar moet je niet naar zoeken

Die krijg je er zomaar bij!

Sint-Hubertus

In Sint-Huibrechts-Lille

gaan we Sint-Hubertus vieren!

Zegening van paarden

en huisdieren

Met een gezellig borreltje erbij

Natuurlijk was ook ‘t Teutenhof

van de partij!
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Teutenhof

Klavertje Fier

Wie ben jij?

Wat maakt jou gelukkig?

Wat vind jij belangrijk?

Waar ben je fier op?

In de seniorenweek
staan we stil
bij wat ons gelukkig maakt…
want geluk dat smaakt!

Klasse kinderen

Wie komt daar om het hoekje?

Een klas KLASSE Kinderen

brachten ons een hip buiten-bezoekje...

Wat een klasse!

Dankjewel derde leerjaar Helibel!!!
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Teutenhof

Arghavan, onze stagiaire Orthopedagogie kwam op het idee om de

bewoners aan de hand van het schilderij van Pieter Breugel de

verschillende spreekwoorden te laten zoeken.

In de schilderij staan meer dan 100 spreekwoorden verstopt, maar

onze bewoners konden vlot nog andere spreekwoorden opsommen

die niet verwerkt zijn in het schilderij.

Vergezeld met kaas, kokostaart en lekkere vlaai was het een

gezellige namiddag.

Hondenwandeling

Met 't hondje van onze vrijwilliger

braaf en lief in ´t mandje

wandel ik apetrots en blij

door heel ons Teuten-landje!
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Teutenhof

Enige tijd geleden hebben we in het Teutenhof een Kunsttour

georganiseerd.

Omdat er heel wat kunstenaars wonen, hadden we wel bijna op

iedere gang een tussenstopje om in de flat de kunstwerken te

bewonderen.

De bewoners vertelden graag over de kunstwerken en de hoe deze

tot stand kwamen.

We hebben er heel wat van bijgeleerd. Om rechte lijnen te

schilderen kan er bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van

plakband en is het heel ontspannend om mandala’s te kleuren.

Ook de verschillende technieken werden besproken.

Gezellig samen

Genieten

Seniorenfeest

Live Streaming

CC Palethe
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Souvenir

Souvenir

Enkele medewerkers volgen momenteel een traject bij OpenDoek

om via theatrale elementen echt contact te maken met personen

met dementie, hen te ontmoeten en warme momenten te bezorgen.

Een boeiende tweedaagse zoektocht

naar ‘ontmoeting’ en ‘contact’

met personen met dementie

via theatermethodieken…

Dankjewel OPENDOEN

voor dit krachtig SOUVENIR!
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Begin de dag met een lach!

GELUKKIG zijn

er nog de kleine dingen

die het ‘m doen

Een lachend ontbijtbord

of de Sint in je schoen!

Goedendag



58

Een muzikaal cadeautje

Wat kan ik je kopen? De feestdagen komen eraan. Voor de meesten

een gezellige tijd waarin we elkaar eens met een cadeautje willen

plezieren. Maar wat wordt dat moeilijk naarmate we ouder worden.

Wat kan je nog gebruiken of geven?

Mag ik jullie deze keer dan een gouden tip geven? Bezorg je

geliefde, je ma of pa, je oma of opa een leuk muzikaal cadeau!

Muziek kan de kwaliteit van je leven echt verhogen, en in het

bijzonder bij mensen met dementie. Muziek ontspant als iemand

onrustig is, maar kan ook activeren of de stemming verbeteren. Het

kan afleiden van ‘vervelende’ momenten (roepgedrag, jammeren,

verdriet, agressie, iemand die niet graag in bad gaat,…) maar ook

bijdragen aan mooie momenten (een liedje bij de koffie, een bezoek

van de partner, sinterklaas of kerstliedjes,…) om weer met elkaar in

contact te komen of om herinneringen op te halen. Er wordt hier in

Sint-Jozef regelmatig muziek opgezet op de kamer of in de

leefruimtes. En dat doet deugd om te horen of zien! Maar niet

iedereen houdt van dezelfde muziek op hetzelfde moment. Vandaar

mijn tip: koop een mp3-speler met bluetooth en een hoofdtelefoon

met bluetooth en je geliefde kan zijn/haar persoonlijke muzieklijst

beluisteren. Of een kleine muziekbox waar je een usb kan inpluggen

voor op de kamer. Zo kan iedereen genieten en vrolijk of rustig

worden op zijn/haar favoriete deuntje!

Fijne muzikale feestdagen!

Inga, muziektherapeute

Muzikaal
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Optreden Pierre Lenders

Op 19 oktober 2021 genoten we van een optreden van Pierre

Lenders en Christine. Op dat moment waren de corona-maatregelen

nog niet verstrengd, dus mochten we allemaal samen feest vieren.

En een feest werd het! Een echte samenkomst van verbinding.

Mensen van diverse afdelingen zochten elkaar op, oude vrienden

zagen elkaar weer, familieleden herenigd, vroegere

afdelingsgenoten ontmoeten elkaar, ... Ook was er weer verbinding

te met de vrijwilligers van het Rode Kruis, ook zij waren heel blij om

terug te kunnen komen, ze kwamen weer een beetje thuis in Sint -

Jozef. En er werd samen een polonaise gedanst met Pierre voorop,

wat genoten we ervan! We voelden ons weer samen één en lachten

volop, een plezierige namiddag waar we nog lang van kunnen

nagenieten in afwachting tot het weer mag, dat volgende feest…

Optreden
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Uitspraken

Medewerkster Sarah staat met bewoner Jaak te wachten aan de lift.

Een oudere dame zit in de lift en vertrekt naar boven, nadien stopt

de lift terug en komt er een jonge vrouw uit.

Jaak zegt: ‘Oooh, hier moet ik mijn vrouw Lisette ook eens insteken!’

Wist je dat alle afdelingscoaches jaarlijks een coachgesprekje hebben

met Leen, Evi en Jos (coördinatieteam)?

Na haar coachgesprek haalt medewerkster Sofie haar zoontjes op. In

de auto vertelt ze hen dat ze op gesprek is geweest bij de ‘bazen’

van haar werk. ‘Hoeveel punten heb je gekregen?’ vraagt haar

zoontje. Trots zegt Sofie: ‘Goh, het ging heel goed, ik denk misschien

wel 10 op 10!’ Waarop haar zoontje zegt: ‘Zo weinig, hopelijk krijg je

volgend jaar 100!’

‘Wat voor vlees is er vandaag?’ vroeg Kris van ‘ t Gehucht waarop

Katrien (*) antwoordde: ‘Tornado’s, of zoiets…’

Ze bedoelde Tournedos… :-)))

(*) De naam werd om privacy redenen veranderd ;-)

Uitspraak bewoonster Josée van het Teutenhof bij de

kamerschoonmaak:

‘Vrouwenhanden en paardentanden

staan ook nooit stil!’

Karen zit bij kapster Caroline.

Kapster Caroline: ‘Wat is jouw beste kant?’

Waarop Karen antwoordt: ‘Mijn achterkant!’
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Mama en zoontje Lars maken een fietstocht en komen voorbij een

speeltuin. ‘Mama STOP! Ik wil hier spelen,’ roept Kareltje, waarop

mama zegt dat ze dat wel een ander keertje zullen doen.

‘Andere keertje, andere keertje... jij hebt wel veel andere keertjes!’

antwoordt Kareltje.

Er zitten 2 vissen in een bokaal. De ene zegt tegen dien andere: ‘Zeg,

mag ik ook eens aan 't raampje zitten??’

Bewoner Gust riep de stagiaire bij zich: ‘Wico, kan je me even

helpen?’

We wezen hem erop dat Wico de naam van de scholengemeenchap

is en niet van de stagiaire. Waarop Gust antwoordde dat ze dan haar

naam maar in ’t groot moet zetten!

Hij heeft daar een punt.

Het leven zoals het is op de Buurt:

Er werd een foutje gemaakt waarop een genieter zei: Och, dat is nog

niet zo erg.’

Waarop een andere genieter lachte: ‘Jawel, da’s als een café zonder

bier!’

Uitspraak van Mia Steensel (Teutenhof): ‘Aan klagen geen nood en

stoefen geeft brood!’

Directeur Jos: ‘Carine, zou jij je fototoestel willen halen?’

Carine: ‘Waarom?’

Directeur Jos: ‘Om pannenkoeken mee te bakken!’

Uitspraken
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Kunst in de gang van ‘TINTO’

Vanaf januari 2022 kunnen jullie samen met jullie bezoekers nieuwe

kunstwerken bewonderen beneden in de gangen (hoofdgebouw)

van WZC Sint-Jozef. De werken zijn van Linda, Rianne, Hélène, Gerda,

Luc en Carl. Vijf jaar geleden zochten deze collega’s een zinvolle en

kleurrijke tijdinvulling na het beëindigen van hun loopbaan. En zo

ontstond de groep ‘TINTO’ (= Italiaans voor ‘kleur’) De groep komt

driewekelijks samen om hun hobby te beoefenen en ervaringen uit

te wisselen.

Alvast een kleurrijke dankjewel aan de groep TINTO om hun werken

in ons woonzorgcentrum te exposeren!

Kunst in de gangen
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Kunst in de gang van ‘TINTO’

Vanaf januari 2022 kunnen jullie samen met jullie bezoekers nieuwe

kunstwerken bewonderen beneden in de gangen (hoofdgebouw)

van WZC Sint-Jozef. De werken zijn van Linda, Rianne, Hélène, Gerda,

Luc en Carl. Vijf jaar geleden zochten deze collega’s een zinvolle en

kleurrijke tijdinvulling na het beëindigen van hun loopbaan. En zo

ontstond de groep ‘TINTO’ (= Italiaans voor ‘kleur’) De groep komt

driewekelijks samen om hun hobby te beoefenen en ervaringen uit

te wisselen.

Alvast een kleurrijke dankjewel aan de groep TINTO om hun werken

in ons woonzorgcentrum te exposeren!

Kunst in de gangen
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HerdenkingsvieringHerdenkingsviering

Herdenkingsviering 2021

Wij schilderen jou

in pastelkleurige woorden

Wij verbeelden jou

in fluweelachtige muziek

Wij portretteren jou

in unieke karakterfoto’s

Afscheid nemen is een kunst

die jou en mij verbindt!

Een dikke dankjewel aan

onze pastorale medewerkster Linda, de palliatieve werkgroep

en onze medewerkers Lesensa

voor de hartverwarmende herdenkingsvieringing
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Er moet een ster zijnEr moet een ster zijn

Er moet een ster zijn

Er moet een ster zijn

voor iedereen die zoekt

naar wegen en naar woorden

om anderen tegemoet te gaan.

Er moet een ster zijn

voor degene die zoals een herder

zijn tred vertraagt met aandacht

voor de achterop geraakten.

Er moet een ster zijn

voor wie amper overeind blijft

maar de verwachting als een fakkel

in zijn ziel bewaart.

Er moet een ster zijn

voor degenen die het licht

in zich dragen en overal vuurtjes aansteken

waaraan men zich verwarmen kan.

Er moet een ster zijn

voor wie de wijsheid en de eenvoud

leren om in een doodgewoon gebeuren

het buitengewone van menszijn te ontdekken.

Ik wens je van harte

dat jij één van hen bent.

Kris Gelaude



67

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

WIJ GEDENKEN

We gedenken onze

overleden bewoners van de

afgelopen maanden:

Jef Vangansewinkel

° 25 oktober 1932

+ 5 november 2021

Alda Groenen

° 22 augustus 1940

+ 7 november 2021

Marie Theres Magnette

°25 februari 1933

+ 13 oktober 2021

Dora Jalon

° 15 september 1928

+ 18 oktober 2021

Godelieve Vrolix

° 3 februari 1944

+ 18 oktober 2021

Mia Sevens

° 14 januari 1934

+ 26 oktober 2021

Thoke Meijlaers

° 2 mei 1922

+ 28 oktober 2021

Fina Didden

° 9 januari 1931

+ 12 december 2021

Catho Willekens

° 2 juli 1926

+ 12 december 2021

Margriet Claesen

° 7 december 1927

+ 19 decmeber 2021




