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Camping Saint-Joseph

De komende weken zullen we met

veel weer op vakantie vertrekken.

Vakantie een tijd van rust, of toch

liever een sportieve uitdaging! Naar

een ver land of toch liever dichtbij

huis.

Als corona ons iets geleerd heeft, is

het wel het opnieuw ontdekken van

de schoonheid dicht bij huis, met de

mensen die ons dierbaar zijn.

Dat is ook ons niet ontgaan en

daarom wordt er met onze

medewerkers gebouwd aan een

heuse camping in de tuin van ons

woonzorgcentrum.

Wij bouwen aan ‘Camping Sint Jozef.’

Beste bewoners, ga op verkenning,

neem je familie mee en geniet van

de zomer en de belevenissen op

onze camping.

Jos Claes, campusdirecteur WZC

Sint-Jozef & Teutenhof

Voorwoord
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Heb plezier. Neem je rust.

Maak gebruik van de
barbecue.

Geniet van de zon.

Ga rond de tafel zitten. Maak nieuwe vriendschappen

of kom oude bekende tegen.

Camping Saint-Joseph
Regels:
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Verjaardagen
Juli - Augustus

03/07

05/07

06/07

13/07

14/07

14/07

16/07

18/07

18/07

20/07

21/07

23/07

23/07

23/07

25/07

27/07

28/07

Miet Kuppens (88)

Helene Adriaens (89)

Marie-Jeanne Triki (72)

Pol Volders (95)

Clara Habraken (101)

Piet Follen (89)

Jerome Wynants (89)

Angel Vleugels (89)

Dorethea Truyens (88)

Paul Claes (79)

Lena Alders (91)

Jacqueline Hermans (92)

Jean Coenen (83)

Wieske Thijs (88)

Loes Rienks (86)

Drica Lenskens (93)

Leon Theuns (92)

Juli
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''Een hele fijne
verjaardag.

Speciaal voor een
bijzonder mens, een
heel warme
verjaardagswens.

Vandaag ben jij het
stralende
middelpunt.Geniet er
van zoveel je kunt.''

Augustus

02/08

04/08

04/08

04/08

05/08

06/08

06/08

06/08

07/08

09/08

09/08

10/08

10/08

10/08

13/08

14/08

15/08

15/08

16/08

17/08

17/08

20/08

24/08

31/08

31/08

31/08

Sieke Schildermans (85)

Maarten Vrolijk (74)

Chris Berben (73)

Leo Van Cauwenberghe (77)

Jose Ramaekers (87)

Julia Van Beek (97)

Dorethea Loots (95)

Harry Kuppens (85)

Maria Coenjaerts (92)

Simonne Verdonck (81)

Victorine Van Beek (93)

Jef Cardinaels (87

Maria Hendrickx (97)

Catrien Beckers (89)

Thieu Pareyns (95)

Evarist Mertens (88)

Pierre Cox (93)

Robert Michiels (77)

Theo Bloemen (88)

Jaak Boonen (91)

Jean Vos (71)

Lisa Claes (83)

Annie Bierkens (90)

Paul Baeken (95)

Jef Mertens (89)

Lily Quaden (69)
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Welkom nieuwe bewoners

Welkom

Nieuwe bewoners

plakken hun ‘spiegelsteentje’

op onze spiegelboom.

De spiegelboom refereert

naar onze visie.

Samen willen we een

‘(t)huis met een ziel’

zijn voor elkaar.

En iedereen draagt

zijn ‘spiegelsteentje’ bij.

ook jij!
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Wij verwelkomen in Sint - Jozef:

Christine Grossard

't Riet

Mia Steegen

't Rozeke

Jef Cardinaels

't Gehucht

Henri Boonen

't Riet

Leo Aerts

't Rozeke

Jan Oversteyns

De Kolis

Rita Vaes

't Gehucht

Marie - Thérèse Cailleau

't Klooster

Frida Swusten

't Zand

Theo Vlemmix

De Bemmert

Louis Swinnen

't Heike

Willy Noten

't Klooster

Leneke Houben

't Rozeke

Lein Spooren

't Rozeke

David Boonen

't Rozeke

Margriet Peeten

't Gehucht

Annie Wijnen

't Zand

Mia Spaas

't Riet

Anny Rabijns

't Riet

Wij verwelkomen in het

Teutenhof:

Lieske Geunes

Nelly Pellens

Margriet Driesen

Stiena Pinxten

Marcelle Timmermans

Tinneke Derks

Jos Jansen
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De Bemmert

##Naammagazine | ##Datummagazine

ZOTTEKESPRIJS

Op De Bemmert

zijn we net iets zotter

We wonnen dan ook

een heerlijk ijsje

van De Potter.

De Bemmert

ZOTTEKESPRIJS

Op De Bemmert

zijn we net iets zotter

We wonnen dan ook

een heerlijk ijsje

van De Potter.
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SPLASH

ideaal weer voor een

ROLSTOEL CARWASH!

Jaak zet De Bemmert

in de bloemetjes!

Vroeger had je het tuinbedrijf

van Jaak

Nu vallen zijn groene vingers

hier erg in de smaak!
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Ik en mijn talent

Op De Bemmert

mag je zijn wie je bent

mogelijkheden en talenten

worden benut en zijn gekend!

Zomersalade

Het mooie weer snakt

naar een lekkere salade

En wij spelen

vrolijk keukenbrigade
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De vrolijke noot

Tromgeroffel…

Ons contactkoor heet voortaan… DE VROLIJKE NOOT!

Wisten jullie dat… de koorleden van ons contactkoor voor personen met

geheugenproblemen en hun naasten zelf de naam ‘De Vrolijke Noot’

bedachten?

En wisten jullie dat nieuwe koorleden nog steeds van harte welkom zijn!

Neem gerust contact op met Inga Segers, onze muziektherapeute

Inga.segers@integrozorg.eu

Muziek is het beste medicijn

voor hart en ziel!
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De Buurt

Bocholtse bakkenmoezenvlaai

Da’s lekker… amaai!
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Vakantiepoëzie uit De buurt

Jong en oud, samen het zomeralfabet

je moet ons geloven wat een pret

Wordt het Chillen of Chatten of liever een Cocktail in 't Cafe

Wat dacht je van Zeilen of toch Zwemmen in de Zee

Er zijn er die gaan Fietsen of Fun beleven op een Festival

Genieten van wat Vissen of een partijtje Voetbal

Een Siësta in Spanje kan iedereen bekoren

Een Duvel drinken of Dansen en Dronken zijn,

De zomer wordt reuzefijn!
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Genietersraad

‘Zijn onze teamdoel

en teamcharter

nog up-to-date?’

Het is maar

dat u weet…

Wij gaan over zulke zaken

in gesprek én in relatie

Ze noemen dat…

BEWONERSPARTICIPATIE!

Wellness

Voor ons geen stress

maar zalig genieten

van een heerlijke wellness!
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Campinggevoel
Muziek kleurt

het leven,

zoals de zon

de dag kleurt.
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Sint-Jozef feest

Sint-Jozef feest 2022

Samen leven, samen doen

Wij vieren het feest

van onze patroonheilige

in ´t lentegroen!
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De Kolis

Op de koffie bij ‘huismoederke’ Silvie

Deze zorgtopper heeft haar sterrol als ‘huismoederke’ niet gestolen.

Een gewone fietstocht mondde uit tot een spontane, gezellige

koffienamiddag met rondleiding bij Silvie thuis. Bedankt

‘huismoederke’ voor jouw warme ontvangst!
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Frietkot
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't Gehucht

Een schot in de roos

Voor zijn verjaardag wil Jan graag nog eens gaan boogschieten in club

´De oude stam´.

Het werd EEN SCHOT IN DE ROOS.
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Coupe aardbeien

Geef ons maar

slagroom en aardbeien

op een bolletje ijs…

en wij hoeven niet op reis!

EENDJE

Daar loopt een eendje

in z´n eentje

op straat.

´Jij bent er mij er eentje,´ zeg ik.

En nu zijn we met z´n tweetjes!

Kunst kleurt het leven!

Lentewandeling

met een vleugje cultuur

In ´t Dommelhof

ontdekken we

werken van Malou Keunen

in de gang en aan de muur.
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Summer vibes

Wij zorgen zelf

voor onze

SUMMER VIBES!

YouTube

Samen YouTube filmpjes kijken

Ons wereldje verrijken
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Zorgtoppers

Lieve COCA-COLA-lega’s,

Laten we er samen de SPRITE

in houden, met wat extra verkoeling

bij deze tropische temperaturen.

Wist je dat jullie GINI-ën zijn!?

Echt waar!

Jullie zijn FANTA-stisch!!!
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't Heike

Kennen & verwennen

Ik wil jou

graag leren kennen

jou echt ontmoeten

en verwennen!
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Verhaal van een zorgtopper
Johnny is 52 jaar, gelukkig
gehuwd en heeft 2 zonen: Gijs
en Jonas. Hij wou als jonge
mens graag als kok in de
horeca werken, maar heeft
uiteindelijk voor de opleiding
Huisinstallateur/Elektriciteit
gekozen en tegenwoordig is hij
de graag geziene klusjesman in
ons woonzorgcentrum.

Ben je blij met je werk hier,
Johnny?
“Ja hoor! Heel blij. Het is

afwisselend werk en ik kom onder

de mensen. Dat is ideaal voor

mij.”

Johnny, vind je het goed als we

het even over vakantie gaan

hebben want dat is het thema

van dit huiskrantje?

“Prima! Shoot!”

Wat is voor jou de ideale

vakantie? Ga je op hotel? Huur

je een huis of trek je naar de

camping met je gezin?

“Wij gaan het liefst naar een plek

waar het niet al te warm is en bij

voorkeur op hotel omwille van het

gemak en de rust. Mijn vrouw

heeft geen zin om tijdens de

vakantie ook nog in de keuken te

staan en ik begrijp dat volkomen.

De laatste vakanties hebben we

voor de B&B-formule gekozen

omdat dat net wat meer vrijheid

geeft dan een verblijf in een

hotel.

Kamperen deed ik in mijn jeugd

wel eens met de KSJ, al verbleven

we dan meestal in gebouwen en

niet in tenten. Maar onlangs

hadden we een toffe glamping-

ervaring in Durbuy.
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We hadden ons daarvoor

ingeschreven via de CERA-

Vennoten. Op die manier konden

we genieten van een

overnachting in een luxe tent – je

merkt niet eens dat je in een tent

slaapt, alle comfort is daar

aanwezig – en een etentje bij de

top-chef Wout Bru.”

Wat is je mooiste

vakantieherinnering?

“Ah, we zijn via het jeugdkoor

Kiliana, mijn zonen zijn daar lid

van, ooit gastgezin geweest voor

leden van een koor uit Zuid-

Afrika. Nu is het de goede

gewoonte van die koren om een

tegenbezoek te brengen en zo

zijn we enkele jaren geleden naar

Zuid-Afrika gereisd. We werden

daar enorm goed ontvangen door

ons gastgezin. Het was een

heerlijke reis. De natuur is er

indrukwekkend mooi en met

name de kustlijn is er prachtig. Je

maakt er ook voor ons Peltenaren

ongewone dingen mee. Op een

zeker ogenblik werden we

getrakteerd op een nekmassage

door een struisvogel! Te gek!

Maar net buiten de steden

hebben we ook heel veel

armoede gezien.”

Naar welk land ga je het liefst

op vakantie?

“Italië! Daar heb je alles: het is

niet al te ver, er is cultuur, er zijn

mooie steden, oude gebouwen,

kerken, de natuur is er prachtig

en ze hebben daar verstand van

wijn maken. En daar houden we

van!!

Eigenlijk bestaat onze ideale

vakantie uit een dagje luieren aan

het zwembad afgewisseld met

een dag op culturele uitstap.”

Ik moet het vragen, maar heb

je ook nare vakantie-

ervaringen?

“Neen, gelukkig niet. Eén keer

bestolen geweest in de

luchthaven te Zaventem, maar die

dief hebben we nog gevat. Dat is

goed afgelopen.”

Hè, oef!

''de natuur is er
prachtig en ze
hebben daar
verstand van wijn
maken. En daar
houden we van!!''
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Anita op pensioen

Een waardevolle collega op

pensioen zien vertrekken, is

dankbaar afscheid nemen en

terugblikken…

Anita startte bij ons op 22 april

2008 als logistieke medewerkster/

keukendienst met een ‘wep-plus-

plan’. Een jaar later werd dit een

gewone arbeidsovereenkomst.

Samen hebben we gedurende die

14 jaar heel wat beleefd,

verbouwingen en veranderingen

doorstaan, bewoners en

medewerkers zien komen en

gaan, …

Anita bracht haar eerste jaren in

het oude rusthuis Sint-Jozef door

op Hof Thalia, met als kers op de

taart een onvergetelijke vakantie

met de bewoners. Later, in het

nieuwe woonzorgcentrum, kwam

ze op ’t Zand terecht. Daar nam

ze de sterrol ‘Het huismoederke’

voor haar rekening waarbij haar

aandacht uitging naar een

gezellige, huiselijke sfeer tijdens

de maaltijden, hulpmiddelen en

bijvoedingen, keukenbestellingen

en orde & netheid in het

keukengedeelte.

Anita, wij mogen wel stellen dat jij

je je hier doorheen de jaren

ontpopte als een echt

‘huismoederke’, een heuse

‘moederkloek’ voor bewoners,

familie, stagiaires en collega’s. Je

zette vele jaren al je competenties

en talenten in om onze visie ‘een

(t)huis met een ziel’ waar te

maken, waarvoor onze oprechte

dank!
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Kwaliteit ondersteunende

diensten
Ondersteunende diensten

Op 15 maart 2022 staken de medewerkers van de centrale

ondersteunende diensten de hoofden bijeen voor een denkoefening:

‘Hoe kunnen wij als keuken-, onderhouds-, administratieve, technische

en logistieke TOPPERS de bewoner, afdeling en organisatie

ondersteunen?´

Via co-creatieve opdrachten gingen ze aan de slag. Het resultaat is

een aanzet voor onder andere een rolomschrijving van deze diensten.
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Teutenhof

Teutenmarkt

Op de Teutenmarkt

zijn wij van de partij.

We love… deelnemen

aan de maatschappij!
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Op zoek naar

de ideale tuinstoel

Vandaag laten wij

de boel de boel,

gaan op uitstap

met een doel:

het vinden van

de ideale tuinstoel!
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Familieraad

Familie én wij paraat

op de FAMILIERAAD

Over thema ´krachten bundelen'

samen in gesprek

Aan ideeën geen gebrek!

En onze familieraad over het

bundelen van krachten

bracht familieleden

op geweldige gedachten.

Dankjewel!
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Ter gelegenheid van Moederdag

laten wij ons eens goed verwennen.

Zien wij er niet stralend uit?

Je zou ons bijna niet herkennen!
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Teutenfeest

Teutenfeest

Lachen, smullen,

dansen

om ter meest

‘t Is mooi geweest...

Ons eerste Teutenfeest!
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Moederdag

NAGENIETEN

Nagenieten

van ons moederdagfeest

met foto’s die lachen:

Het is mooi geweest!
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't Klooster

Moederdagontbijt

Ons moederdagontbijt was top

alleen... nu is alles op...

Maar zoals je voelt en ziet

onze moederliefde niet!
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Frietjes van de frituur

Een verjaardagsfeestje

met een bakje friet

en een ferme kwak mayonaise

Wie wil dat nu niet?
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't Passantje

##Naammagazine | ##Datummagazine

Wafelbak

Wafels bakken met

de vrijwilligers van het Rode

Kruis

smaakt naar meer...

en naar thuis!

Warme zorg

Ook onze onderhoud-toppers

staan borg

voor warme zorg!
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Flatjes

##Naammagazine | ##Datummagazine

Flatbewoners van

De Zandberg en De

Nieuwstraat

bezoeken het Teutenhof

Een hartelijk bezoekje

aan het Teutenhof

Boeiende gespreksstof!
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Pannenkoekenfeest

De Zandberg

Een heerlijke dag

om samen in te vullen

met franjes en krullen

en ...

pannenkoeken smullen!
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Vaderdag

##Naammagazine | ##Datummagazine

Vaderdag is…

Samen herinneringen ophalen

met chips en Calvados

over mijn legerdienst

en vader zijn…

Fijn!

Elke heer

vinden wij…

een toffe peer!
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##Naammagazine | ##Datummagazine

Schol!

Wij klinken

op alle mannen

die vaderen!
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Wafels recept

##Naammagazine | ##Datummagazine

Hartvormige wafels

Er werd een oproep bij de naasten gedaan of iemand af en toe tijd

heeft om samen iets te organiseren voor de beschermde afdeling ’t

Rozeke, want samen kunnen we meer! Denk bijvoorbeeld maar aan

samen naar buiten gaan. Hierop kwamen verschillende positieve

reacties, ook later nog, waarvoor veel dank! Zo mochten we proeven

van hartverwarmende wafeltjes met frambozenconfituur en zure room!
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Ingrediënten:

• 2 eieren

• 100 gram suiker

• 2 dl karnemelk (of gewone melk)

• 1,5 dl melk

• 1 dl water

• 350 gram patisseriebloem

• 1,5 theelepel bakpoeder

• 1 theelepel vanillesuiker

• 0,5 theelepel kardemompoeder

• 120 gram gesmolten boter

• Een beetje zout

+ zure room vermengd met suiker en frambozenconfituur om te

serveren

Bereidingswijze:

• Meng de eieren, boter, suiker, vanillesuiker, zout, het bakpoeder

en de patisseriebloem.

• Klop dit goed op.

• Voeg melk en water toe tot het beslag de juiste dikte heeft.

• Breng op smaak met het kardemompoeder.

• Je kan de wafels serveren met opgeklopte zure room en met wat

suiker en confituur.
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Zomers recept

Omelet met tomaat volgens het recept van Mia van ’t Rozeke

• Snijd enkele rijpe tomaten in plakjes.

• Verhit wat bakboter of bakmargarine in een pan.

• Bak de tomatenplakjes hierin en draai ze eens om.

• Kluts ondertussen enkele eitjes met wat peper en zout.

• Giet het eiermengsel bij de gebakken tomaat.

• Laat dit bakken tot het gaar is.

• Dit wordt een zomerse omelet om, bijvoorbeeld, bij de boterham

te eten.

Een zomers aardbeienreceptje van oma

• Snijd wat aardbeien in kleine stukjes.

• Stoof ze gaar in een pannetje.

• Los wat aardappelzetmeel op in koud water.

• Voeg dit toe aan de gestoofde aardbeien terwijl je roert met een

garde.

• Laat dit 1 minuutje al roerend doorkoken zodat het bindt.

• Breng op smaak met wat suiker.

De hoeveelheden?

Dat doe je op het zicht en gevoel, want oma kookte zo ook!
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Jobstudenten

##Naammagazine | ##Datummagazine

Welkom jobstudenten

Een dag vol mooie momenten

want bewoonster Lizette ontvangt

een bende jobstudenten.

´Jullie zijn voor ons belangrijk

en brengen wat vakantiesfeer

iedere zomer keer op keer!'
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't Riet

##Naammagazine | ##Datummagazine

Sfeervolle momenten

Zoals je ziet…

op ’t Riet

maken kleine

sfeermomentjes

het mooie weer!
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Muziekfestival

Muziekfestivalsfeer in Pelt

én in WZC Sint-Jozef

Reken maar, dat telt!

Muziekfestival
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't Rozeke

##Naammagazine | ##Datummagazine

Verjaardagsfeest

Wij vieren op ‘t Rozeke

iedere verjaardag ‘op maat’

De invulling verschilt, maar altijd

‘gezellig aan de praat’!
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Souvenir

Kijk eens hier…

’t theatergroepje SOUVENIR

brengt op ’t Rozeke vertier!

t Rozeke pakt uit...

met de slagroomspuit!

Resultaat: een gâteau

van hoog niveau!

Mmmm...
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Momentendoos

Om samen fijne momentjes te creëren, wil ’t Rozeke graag foto's en

materialen delen met bewoners, naasten, collega's en vrijwilligers. Zo

ontstond het idee van de momentendoos. Dit is een doos met

bijvoorbeeld foto's van het dagelijks leven op 't Rozeke, een

spreekwoordenspel, een inspiratiebundeltje voor een goed gesprek,

een vereenvoudigde wekelijkse krant ... We hopen dat we hiermee

kunnen bijdragen aan fijne momenten voor iedereen op 't Rozeke.

Camping ‘t Rozeke

Leerlingen van Sint-Maria

gingen de uitdaging aan:

campinggevoel creëren

op de afdeling

En kijk: het ging!
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Camping 't Zand

##Naammagazine | ##Datummagazine

Camping

Wat is er gezelliger

dan met elkaar

in een tentje kruipen

binnenshuis

Samen weg

maar toch thuis!
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't Ven

##Naammagazine | ##Datummagazine

TUINKABOUTER

In onze tuin staat een kabouter.

En weet je wat dat kleine ventje zei?

‘Er zijn nog heel wat zitjes vrij,

komen jullie er ook gezellig bij?’
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Leve moeder!

Wij hebben

een groot hart

voor alle mensen

die moederen!

‘t Is vakantie

Ik ben blij

Het zonnetje schijnt

Ik voel me vrij

Korte broek, sandalen aan

De hond een snoepje

en... kwispelend

naar buiten gaan.
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't Zand

##Naammagazine | ##Datummagazine

Circus

Leven is

soms een circus...

(Te) veel ringen

en ballen

in de lucht houden

Vandaag hangen wij eens

de clown uit

en voelen ons

wonderwel

goed in ons vel!
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Gezellige gezelschapsspelen

Herinneringen

aan de tijd van toen

ouderwets samen

spelletjes doen

Jong en oud

Hart van goud.
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Leef kleurrijk!

Kleurrijke dagen

vragen om

kleurrijke fruitsla.

Voilà!

Doe ons dat

maar na!

Denksport

Er zitten soms gaatjes

in ons verstand

maar we laten ons geheugen

gezellig rennen, springen,

vallen en weer opstaan

op de belevenistafel

en leven ons uit.

Voluit!
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De Bemmert
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ZOTTEKESPRIJS

Op De Bemmert

zijn we net iets zotter

We wonnen dan ook

een heerlijk ijsje

van De Potter.
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Pastoraal
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Vakantiegebed

God, geef mij een hart dat

vakantie kan nemen,

zich even kan losmaken uit het

gareel

van de zorgen en

verantwoordelijkheid,

dat, los en vrij,

de aarde kan proeven en ruiken,

en de lucht en het water en de

mensen erbij.

Geef mij een hart dat nog kan

luisteren

naar de vogels en kan glimlachen

bij de verre geluiden van koeien

als de morgen begint.

Geef mij een hart dat nog op de

uitkijk staat

naar vreemde mensen en andere

dingen

en gelukkig is, om hun anders-

zijn.

Geef mij een hart, dat nog kan

spelen

en alles kan vergeten bij een bal

in het water

of een kind in het zand.

God, geef mij een hart dat

vakantie kan nemen

zoals Gij, op die zevende dag,

toen alles zeer goed was,

wat Gij had gemaakt.
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Wij gedenken onze overleden bewoners

Wij gedenken

08 Maart

13 Maart

15 Maart

16 Maart

17 Maart

18 Maart

19 Maart

20 Maart

22 Maart

25 Maart

26 Maart

26 Maart

31 Maart

03 April

04 April

09 April

06 Mei

12 Mei

14 Mei

14 Mei

15 Mei

16 Mei

18 Mei

18 Mei

03 Juni

08 Juni

09 Juni

15 Juni

16 Juni

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

Roza Linden

Gerard Lamers

Jef Quanten

Henri Kwanten

Thieu Stevens

Louisa Broeckx

Henri Swinnen

Celin Meykens

Gabrielle Vanholsaet

Hans kuyken

Louis Verduyckt

Mia Gijbels

Lizette Coenen

Thoke Vanchaze

Jef Spapen

Maria Neven

Jacqueline Mqtthijs

Elly Maesen

Lies Hermans

Mia Dewit

Philomen Claes

Mia Paesen

Maria Vandenberk

Marie-Paule Masquelier

Maria Therese Cox

Mia Voets

Gerarda Aerts

Truda Lemmens

Catharina Spooren
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