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’t Is weer voorbij die mooie zomer

Je hebt er maandenlang naar uitgekeken

De koude winter wou maar eerst niet om

Traag en langzaam kropen langs de weken

Maar eindelijk, daar was ie toch: de zon

De nachten kort, de dagen lang

De ochtend vol van vogelzang

Het scherpe, hoge zoemen van een mug

Dan denk je: ha, daar is ie dan

Dit wordt minstens de zomer van een eeuw

Maar lieve mensen, oh wat gaat 't vlug

't Is weer voorbij die mooie zomer

Die zomer die begon zo wat in mei

Ah, je dacht dat er geen einde aan kon komen

Maar voor je 't weet is heel die zomer

Al weer lang voorbij

De wereld was toen vol van licht en leven

Van haring geur vermengd met zonnebrand

Een parasol om 't felle licht te zeven en in je kleren schuurde zacht het zand

We speelde golf en jeux de boule we zonden zalig in een stoel we dreven

met een vlot op de rivier

We werden weken lang verwend maar ach aan alles komt een end nu zit ik

met mijn dia's in de regen hier

DANKJEWEL VOOR DIE MOOIE ZOMER!

DANKJEWEL AAN ALLE MEDEWERKERS, JOBSTUDENTEN, NAASTEN,

VRIJWILLIGERS, …

VOOR JULLIE WARME INZET

JULLIE BRACHTEN VAKANTIESFEER IN HUIS!

SAMEN BELEEFDEN WE EEN ONVERGETELIJKE VAKANTIE

OP CAMPING SAINT-JOSEPH!

Jos Claes, campusdirecteur WZC Sint-Jozef & Teutenhof

Voorwoord
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Camping Saint-Joseph
festival
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Verjaardagen
September - Oktober

02/09

03/09

05/09

05/09

06/09

07/09

09/09

10/09

10/09

15/09

16/09

17/09

19/09

20/09

24/09

26/09

28/09

28/09

29/09

29/09

30/09

Frans Gielen (88)

Wally Odinius (85)

Wim Hendriks (72)

Hilda Gielen (84)

Angeline Heijligen (91)

Marie Thérèse Cailleau (87)

Martha Nelissen (96)

Drik Dilissen (91)

Madeleine Agten (93)

Antoinette Govers (84)

Mia Van Den Boer (93)

Lena Segers (88)

Maria Truyens (84)

Mia Schildermans (84)

Mientje Eben (84)

Gerrit Kroon (96)

Gerard Reyners (89)

Andrea Simons (93)

Guido Molemans (81)

Joséé Vos (87)

Marie Thérèse Eerdekens (88)

September
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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.''

Oktober

05/10

07/10

08/10

10/10

10/10

10/10

12/10

13/10

15/10

19/10

20/10

21/10

22/10

24/10

25/10

25/10

30/10

30/10

31/10

Alda Brouwers (89)

Henri Peeten (90)

Antoinette Custers (89)

Fernanda Luyten (97)

Bert Lunenburg (89)

Lieske Geunes (92)

Alice Meylaers (86)

Jaak Beckers (88)

Joep Molemans (84)

Louisa Caes (93)

Mariëtte Gielen (81)

Jules Cuyvers (92)

Mieke Swinnen (85)

Rita Vaes (60)

Marcel Domen (94)

Maria Cuyvers (84)

Lisette Gielen (88)

Bertha Steensels (88)

Liza Schurmans (94)
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Welkom nieuwe bewoners

WELKOM

Een huis dat is vier muren

wat ramen en een deur.

Met links en rechts de

buren.

Een thuis dat is de kleur

van waargebeurde dromen.

De warmte en de geur

Van mensen die er wonen

en mensen die er komen.

(Stijn De Paepe)

Wij verwelkomen

in Sint - Jozef:

Annie Wijnen

't Zand

Spaas Mia

't Riet

Swake Meuris

't Heike

Josefa Garcia-Luna

't Gehucht
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't Heike

Zin

Ik nam je mee.

Jij nam me in.

Je bleef me bij.

Ik bleef bij jou.

Alles kreeg zin.
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De Bemmert

##Naammagazine | ##Datummagazine

Op stap met Pelterkids

Vriendjes zijn

vitamientjes

voor jong & oud!
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Thaise picknick

##Naammagazine | ##Datummagazine

Zorgtoppers nemen

een Thaise picknickpauze

op de camping

Zoals jullie allemaal

wel zullen weten…

Er is niets zo lekker

als samen buiten eten!
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Muziektherapie intervisie

Intervisiemoment van muziektherapeuten

Elke 1emaandag van de maand heeft Inga, onze muziektherapeut,

intervisie-overleg met enkele collega-muziektherapeuten van andere

voorzieningen. Normaal gezien is dit online, maar deze keer werd er

gekozen voor een LIVE overleg. Na een rondleiding en wat uitleg over

mijn fantastische werkplek, werd het overleg verdergezet op Camping

Saint-Joseph.

Er werd informatie uitgewisseld, gereflecteerd over visies en inzichten,

nieuwe technieken en methodieken besproken, interessante

literatuur doorgegeven, …

Zo blijven we up-to-date en helpen we elkaar verder in het blijven

beoefenen van onze pracht-job!
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Dankjewel afdelingscoaches

Dankjewel afdelingscoaches (afco’s)!

Wisten jullie dat onze afco’s (van de piket-dienst) iedere vakantiedag

bij het ochtendgloren alle afdelingen bezochten om na te gaan of

alles in orde was met bewoners en medewerkers? En wisten jullie dat

er ook dagelijks om 11.00 uur gebriefd werd op de camping met het

beleidsteam? Samen werd er gezocht naar oplossingen voor goede

zorg voor bewoners en zorgtoppers. Het was vaak een pittige

opdracht om creatieve oplossingen te bedenken voor ziekteopvang.

Afco’s, een dikke dankjewel daarvoor! Ook een woordje van dank aan

Loes (woonassistent) en Lieve (referentiepersoon dementie) die de

afdelingen ondersteunden!
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De Buurt

De Buurt heeft de BBQ gehuurd

Zwoel weertje

Zalig campingsfeertje

Dat doen we nog een keertje!
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Diamanten bruiloft
Juul & Maria Cornelissen-Cuyvers

Zestig jaar getrouwd

Een diamanten dag

die ik met jou beleven mag

Ik, jij, wij

Trots en blij

dat je nog steeds lacht

als ik lach!

Van harte gefeliciteerd!
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Integro op campingbezoek
Spring, spring, spring…

Integro bezoekt onze camping



18

Vakantiefeest

Feest! Feest! Feest!

De start van onze vakantie

is mooi geweest!
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De Kolis

Jong & oud

Je kunt nooit oud en wijs zijn

als je niet eerst jong en wild

bent geweest!
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Senne als directeur
Jos gaat met pensioen,

kleinzoon Senne gaat het

verder doen!

Senne is de oudste kleinzoon van

onze directeur Jos Claes. Eind juli

was Senne enkele dagen op

vakantie bij opa Jos en deze nam

hem gewoon mee naar het werk.

‘Jong geleerd is oud gedaan!’

moet hij gedacht hebben en

Senne mocht mee knutselen en

koffiekletsen in de dagopvang. Jos

maakte hem ook wegwijs in ons

woonzorgcentrum.

De Pelterkids hadden omwille van

de hitte – met 40° C was het de

warmste dag van het jaar – hun

bezoekje aan ’t Gehucht afgezegd,

maar Senne wilde wel eens

langskomen voor een goed

gesprek met de bewoners. Jong

en oud samen, dat zien we graag!

Ik informeer of ik het goed

begrepen heb dat Senne op

termijn de job van Jos wil

overnemen. Senne ontkent dat. In

september start hij in de

middelbare school en hij geeft

aan dat hij gebeten is door

techniek. Zijn interesse gaat

voornamelijk uit naar een

opleiding tot elektricien.

Dus niet in de zorg. Maar Senne

vertelt dat hij het toch erg leuk

vindt om met de ouderen om te

gaan en een beetje te helpen in

de zorg. Hij is trots op zijn opa

die hier directeur is!

Ik informeer naar zijn hobby en

hij antwoordt meteen ‘voetbal’!

Ik vraag hem om zich in te

beelden dat hij een goeie 85 jaar

oud is en verhuist naar een WZC.
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‘Wat moet hier dan zeker zijn voor

jou?’

‘Een voetbalveld om naar matchen

te kijken want zelf sjotten zal niet

meer gaan op die leeftijd. En zeker

een goede sportzender! Alhoewel,

gaan er dan nog tv’s zijn?’ vraagt hij

zich af. ‘Oh, en playstation 5, of wat

er tegen die tijd dan wel bestaat.’

Bewoner Jef, die ons gesprek mee

volgt, zegt dat het moeilijk is je

voor te stellen hoe het later zal zijn.

Hij wijst naar de smartphone van

Senne en vertelt dat zoiets vroeger

ondenkbaar was. Vaak was er maar

1 telefoontoestel in heel het dorp.

En dat ouderwetse ding werd

meestal alleen gebruikt in geval van

nood. Kinderen mochten daar niet

aan komen. Dat zoals nu, jong en

oud rondloopt met een smartphone

is echt iets van deze tijd.

Senne voorspelt dat er later nog

vliegende auto’s komen en dat

mensen heel anders gaan leven

dan nu. Er zullen ook veel robots

zijn, meent hij. En alles gaat

duurder worden.

‘Dat is nu al het geval,’ interpelleert

Gust, ‘kijk maar naar de gasprijzen!’

‘Er zullen ook robots ingezet

worden in de zorg,’ denkt hij.

‘Voeding, medicijnen, dat gaat

allemaal veranderen.’

Bewoner Gust is zelf helemaal mee

met de tijd en toont dat hij een

Airtag in zijn portefeuille heeft. Een

Airtag is een rond dingetje, zo

groot als een munt van 2 €, dat in

verbinding staat met zijn

smartphone waardoor hij zijn

portefeuille altijd zal kunnen vinden

mocht hij die kwijt geraken.

Op zijn vraag verstop ik zijn

portefeuille en hij demonstreert

hoe de Airtag werkt. Via zijn

telefoon kan hij zien en zelfs horen

waar ik het ding heb verstopt.

We zijn onder de indruk! ‘Zo wordt

zelfs de Heilige Antonius van de

verloren voorwerpen nog

overbodig door de technologie!’

bedenkt Mia.

Gust zucht dat hun generatie te

dom is voor die nieuwerwetse

dingen waarop Senne antwoordt

dat hij er ook al meer van kent dan

zijn eigen pa. Maar dat komt omdat

zijn generatie er van jongs af aan

mee bezig is. ‘Dat heeft niets met

domheid te maken,’ zegt hij.

Dan is het tijd dat Senne terug naar

zijn opa gaat, hij wil nog een beetje

bij hem zijn want hij moet alweer

bijna naar huis.

Ik dank hem voor het fijne gesprek

over zijn visie op de toekomst en

breng hem terug naar Jos want

Senne kent de weg nog niet

helemaal. Onderweg stel ik hem

voor stiekem zo’n Airtag in Jos zijn

broekzak te stoppen, dan weet hij

altijd waar zijn opa is. ‘Ha! Daar heb

ik ook al aan gedacht,’ antwoordt

de jongeman.
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't Gehucht

Lekker niksen

Niks moet

en niksen mag

@camping Saint-Joseph
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Op blote voeten

de wereld ontmoeten

Natte tenen

Lekker fris

Genieten

van zomer

en dat wat is

Het is hot in ons kot!

Wij fabriceren

een ouderwetse waaier

om te waaien

naar jou te zwaaien

om een beetje af te koelen

en een zuchtje wind te voelen.
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Terug naar school
Het is nog hartje zomer als we met

een groepje bewoners

herinneringen over de schooltijd

ophalen.

De meeste bewoners van het

gespreksgroepje gingen graag

naar school. Het was dè plek om

andere kinderen te ontmoeten.

Denise vond het op school zelfs

beter dan thuis zijn, want ‘thuis’

zijn, betekende: meewerken in de

beenhouwerij of het café.

Iemand anders bleef dan weer

liever weg van de school omdat je

er altijd wel straf riskeerde als je

iets had mispeuterd.

En die straffen, dat was niet niks:

de leraar sloeg met de lat op de

vingers, jongens moesten met hun

knieën in klompen zitten of je

moest straf schrijven. ‘Ze zouden

het nu niet meer moeten proberen,

die lijfstraffen! Voor je het weet

heb je dan een proces aan je been!’

roept iemand.

Ach ja, de ene leerkracht was

streng, de andere niet. Zo zal het

nu nog zijn.

Gust had een leraar die ‘s nachts

ging smokkelen waardoor hij

overdag van vermoeidheid lag te

snurken in de klas!

Na schooltijd gingen de meesten

recht naar huis. Het gebeurde wel

eens dat je bij een vriendje of

vriendinnetje bleef spelen, maar

doorgaans moest er geholpen

worden op de boerderij of in de

zaak van de ouders.

In die tijd was de schoolplicht tot

14 jaar en meestal ging men vanaf

dan ook uit werken. Het onderwijs

kostte veel geld en dat was er niet

altijd.



27

‘Zolang je naar de school ging,

kregen je ouders kindergeld,’

vertelt Jef Cardinaels, ‘maar gaan

werken bracht meer op.’

Jef Ras ging vanaf zijn 14de (en

eigenlijk al vanaf zijn 12de als er

geen school was) met zijn vader

mee schilderen. Zo rolde hij

stilaan in het vak dat hij jaren

uitoefende. Tweemaal per week

tot zijn 18de volgde hij nog

avondles boekhouding in Hamont

bij meester Theunissen.

Een verdere studie zat er niet in

voor Rosalie, anders was zij graag

leerkracht geworden zoals haar

drie dochters. Ze vond het heel

belangrijk dat haar dochters wel

een diploma behaalden.

Marie-Thérèse mocht wel verder

studeren. Zij vertelt hoe ze als 12-

jarig meisje de lerares moest

vervangen toen die ziek was. Zo is

ze later ook in het onderwijs

terecht gekomen. Net als Mia.

In tegenstelling tot nu moest de

jeugd vroeger ook op

woensdagnamiddag en

zaterdagvoormiddag naar school.

Veel tijd om te lanterfanten bleef

er niet over!

De jobstudent komt binnen met

verse koffie. ‘Vakantiewerk deden

we vroeger ook al,’ vertelt Jef,

‘maar dat was niet voor centen. Ik

ging helpen bij de buren voor

een stuk peperkoek.’

‘Of voor wat hesp!’ vult Gust aan.

De jobstudent lacht: ‘De tijden zijn

veranderd! Daar zouden ze mij

niet blij mee maken!’
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Zomerfietsen

Samen op de fiets

Er is niets

zo gezellig dan samen

op de fiets!
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Verhaal van een zorgtopper
Enkele snelle vragen aan kokkin

Anne Mie

Anne Mie Stevens, kok in het
WZC Sint-Jozef te Neerpelt, is 62
jaar en vrijgezel. In 1982 ging
ze in WZC Sint-Jozef (toen nog
‘Rusthuis Sint-Jozef’) aan de slag
als hulpkok. Ze volgde 5 jaar
avondschool in Mol om het
diploma van kok te behalen. We
zien haar misschien niet zo
vaak, maar ze werkt met hart
en ziel in de keuken!

Wat is je vroegste herinnering?

“Ik was nog heel klein, een jaar of

4, denk ik, en mijn oma woonde

nog bij ons thuis. Sinterklaas was

geweest en ik herinner me nog

goed de spanning en al de

verwachtingen die daarmee

gepaard gingen. Het was een fijne

tijd.”

Welke levende persoon

bewonder je het meest?

“Zonder twijfel mijn moeder. Ze is

intussen 90. Mijn ouders

trouwden kort na de oorlog. Ze

hadden niet veel en hebben alles

met hard werken moeten

opbouwen. Mijn moeder was een

echte doorzetter, niets was haar

teveel. Klagen deed ze nooit. Ze

zorgde goed en met veel liefde

voor oma en voor ons, haar

kinderen. Wij kregen ook alle

kansen. Nu zorg ik voor haar.”
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Wat wilde je later worden als

kind?

“Ik wilde graag kok worden en

droomde van een eigen

restaurant. Of verpleegster, dat

wilde ik ook wel worden. Ik wilde

zorgen voor mensen, maar mijn

ouders vonden dat niet zo een

goed idee omdat die jobs

weekend- en avondwerk met zich

meebrengen. Uiteindelijk ben ik

dan toch kok geworden.”

Hoe zie je je toekomst?

“Ik doe dit werk nog graag maar

na 40 jaar hier in de keuken kijk ik

toch uit naar mijn pensioen.

Ik heb altijd graag gekookt voor

de bejaarden en ik wil het nog

goed blijven doen. Maar ik zal ook

blij zijn als ik kan genieten van

mijn pensioen en vooral omdat er

dan minder ‘moet’. Ik hoop dat ik

me dan kan toeleggen op mijn

hobby’s: fietsen, quilten en

patchwork. En ook naaien, ik

maak mijn kleding en die van

mijn moeder zelf. En daar zal ik

dan meer tijd voor hebben. Daar

kijk ik toch wel naar uit. Reizen

hoeft voor mij niet zo, al zou ik

graag eens Dresden willen

bezoeken. Ik kom graag in

Duitsland. Engeland vond ik ook

wel fijn. Ik ben er geweest en

logeerde dan in B&B ’s. Het

bijzondere aan Engeland is dat

alles er zo anders is.”

Ken je de film ‘Babette’s feest’?

Stel, je krijgt een groot budget

en je mag een feestmaal koken

voor enkele gasten. Wie nodig

je uit?

“Mijn moeder en mijn zus, heel

zeker!”

Wat houdt je ‘s nachts wakker?

“Als er problemen zijn op het

werk houdt me dat wel bezig. De

zorg voor mijn moeder ook. Ik

hoop toch dat ze nog enkele jaren

bij ons blijft.”

Wat zou de kwaliteit van je

leven verbeteren?

“Ah, als ik op het einde van de

maand nog loon over zou

hebben. Nu heb ik meestal op het

einde van mijn loon nog maand

over….”

Tiens, dat klinkt bekend. ;-)
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Hittedagen

Lieve collega’s & jobstudenten,

We zijn niet vergeten

hoe jullie hier

zwoegen en zweten!

Zeer warm weer

vraagt om warme zorg

met een tikkeltje meer.

Dikke dankjewel daarvoor!
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Teutenhof

Aardbeien

Omdat ze het graag doet

snijdt Lena aardbeien zo

zoet

verfrissend en gezond

Het zomert in de mond!
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Vakantie

Samen

Vakantie vieren

Plezieren

Zomerweer

Topsfeer

Een dag met flair

Muziek van Pierre
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Tante Teut en nonkel Hof

wonen voortaan samen

in het Teutenhof.

Benieuwd...

Wie ligt straks bij wie

onder de slof?

Zorg voor mens en dier

dat doen wij hier

Louka en Robert

trekken naar het

Natuurhulpcentrum

met een gewond musje

Dat is warme zorg

met een plusje. +++
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Koffieklets

Voor een gezellige koffieklets

komen wij graag uit onze flats!

Het zijn

de mooie dingen

die je hart

doen zingen!
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Jeannette en Erik
Jeannette en Erik in gesprek over

kamperen, vroeger en nu

In de jaren ‘70 was het nog niet

voor iedereen gebruikelijk om

tijdens de zomermaanden naar

verre oorden te trekken. De meeste

Belgen bleven in het land: men

bezocht familie, trok naar de

Ardennen of naar zee. Maar het

Belgisch kwakkelweer maakte dat

het zonnige zuiden lonkte.

Bovendien was het leven in Spanje

en Italië een stuk goedkoper. Dat

hadden Jeannette Poelmans en

haar man al gauw begrepen. Ze

schaften zich een caravan aan en

reisden tijdens de grote vakantie

naar het Gardameer in Italië.

Camping del Garda in Peschiera,

werd voor 3 weken hun thuis!

Een dikke 45 jaren later zitten we

met vieren aan een tafeltje in WZC

Sint-Jozef: Jeannette, haar dochter

Odette, Erik Leus (directeur Zorg en

Leven bij Integro VZW) en ikzelf,

Linda. Erik bracht een fles Prosecco

mee om de ‘Italiaanse vibes’ op te

wekken en Odette legt een

fotoalbum uit de seventies op tafel.

Erik bekent dat hij ook graag

kampeert. Vroeger trok hij met

vrouw en kinderen met de tent

naar het zuiden maar

tegenwoordig heeft hij een

mobilhome want ‘dat is toch een

stuk comfortabeler als je niet meer

één van de jongsten bent’.

‘Bovendien geeft het ons de vrijheid

om op een mooie plek wat langer

te blijven als we daar zin in

hebben. Van zodra we in de

mobilhome stappen, begint de

vakantie. En we mijden de

autostrade. Langs de kleine wegen

valt nog wat te ontdekken. Onze

volgende reis gaat naar Portugal!’
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Jeannette en haar gezin zijn

vroeger niet alleen naar het

Gardameer gereisd, maar ook

naar Villach in Karinthië en naar

de Weissensee. Ze gingen altijd

met familie of vrienden. Elk met

zijn eigen caravan. Dat was

gezellig. Je had altijd gezelschap

om een kaartje te leggen, samen

te eten of een koffietje te gaan

drinken.

Ze reden nooit in één ruk door.

Tegen de avond zochten ze een

plaatsje om te overnachten in de

caravan om dan ‘s ochtends

uitgerust de reis verder te zetten.

En zo gebeurde het eens, zo

vertelt Odette, dat ze ‘s avonds in

de buurt van het meer van

Genève een fijn open plaatsje

hadden gevonden om te slapen

en ‘s morgens erg vroeg gewekt

werden door marktkramers die

hun kramen wilden opstellen,

maar de caravan van Jeannette

stond in het midden van het

marktplein… Nu kunnen ze er

eens goed om lachen maar toen

was het schrikken, weet Jeannette

nog.

‘Dat hebben wij ook meegemaakt,

maar wij konden niet meer weg

want de markt stond al

opgebouwd rond onze caravan!’

vertelt Erik.

‘Wat vond je zo fijn aan Italië?’

vraag ik, terwijl Erik een prosecco

uitschenkt, waarop Jeannette

antwoordt: ‘Het is er toch zó

mooi! Die palmbomen! De zon…

zo fijn allemaal. En we maakten er

veel plezier. ‘s Avonds wandelden

we langs het meer. We gingen er

naar de markten en kochten

schoenen of handtassen. De

mannen kregen een nieuwe riem.

Het leer was goedkoop in het

zuiden. Behalve die schoenen die

ik in Venetië heb gekocht, hè,

Odette! Die waren duur!!!’

‘Omdat je toen nog met Italiaanse

Lires moest betalen?’ vraagt Erik,

‘want die moest je in die tijd nog

halen bij de bank. Van de Euro

was nog lang geen sprake!’ ‘Lires,

Deutsche Mark, Franse Francs,

Zwitserse Franken… We moesten

toen een hoop verschillende

munten meenemen voor

onderweg én voor tijdens onze

vakantie!’ weet Jeannette nog.

Eigenlijk moest je redelijk

avontuurlijk aangelegd zijn om in

die tijd zo een reis te

ondernemen. Er was geen gsm

waarmee je naar huis kon bellen,

geen airco, laat staan GPS in de

wagen!

‘Juist,’ vertelt Jeannette, ‘we

hadden de kaart op de schoot en

moesten goed opletten om niet

verkeerd te rijden.’

En die Franse toiletten

onderweg….nog zo’n avontuur!
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Heel veel dames willen op

vakantie niet koken, maar

Jeannette vond het helemaal niet

erg om te koken op de camping.

Integendeel, het was gezellig zo

met z’n allen. Ze maakte elke dag

middageten klaar want dat wilde

haar man graag. En af en toe

gingen ze wel eens een pizza

eten.

In al die jaren hebben ze gelukkig

nooit iets vervelends

meegemaakt, geen ongeval of zo.

‘Alles is altijd goed verlopen, op

die duif na, die op het San

Marcoplein in Venetië iets liet

vallen op mijn schoonzoon. Maar

ach, dat brengt geluk, zeggen ze!’

lacht Jeannette.

Erik weet ons te vertellen dat je

tegenwoordig inkom moet

betalen om Venetië te bezoeken.

Hij schenkt de glazen nog eens

vol en weer zegt Jeannette hoe

mooi ze het in Italië vond. Ze

geniet nog van de herinneringen

die opgeroepen worden door de

foto’s van haar dochter. Erik

vertelt nog dat hij in heel Europa

is geweest met de tent. Intussen

hebben ze met de mobilhome

heel Frankrijk gedaan, de Moezel

en Spanje in de buurt van

Valencia. De grootvader van Erik

is vanaf zijn pensionering in

Spanje gaan wonen. Dat zouden

Odette, Erik en Jeannette niet zien

zitten. Vakantie in het buitenland

is mooi maar ze blijven wel liever

in België wonen.

Odette vertelt dat haar moeder

nog nooit gevlogen heeft waarop

Erik meent dat we daar iets aan

moeten doen tegen dat zij 100

wordt en dat duurt niet meer zo

heel lang.

En aangezien hij iemand kent met

een vliegbrevet… :-)

Intussen is het 17.00u geworden

en dus bijna etenstijd. Ik beloof

Odette om haar mama terug te

brengen naar ‘t Gehucht en we

nemen afscheid van Erik.

‘Een fijne man en een gezellige

namiddag,’ zegt Jeannette, terwijl

we de lift instappen, met de rest

van de Prosecco!

We klinken op een gezellige

vakantie in de campingtuin van

‘Saint-Joseph’!
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't Klooster
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Bar 't Klooster opent

deze snikhete dag de deuren

met een frisse cocktail

in zomerse kleuren!

MMMMM...
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't Passantje

##Naammagazine | ##Datummagazine

’t Is weer voorbij die mooie zomer

Hoe zag de zomer van ’t Passantje eruit?

• Als het buiten te warm is binnen gezellig keuvelen met elkaar

• Spetteren met water met als excuus dat je rolstoel eens grondig

gepoetst moet worden

• Tijd maken voor een bezoekje

• Met de fiets nieuwe wegen ontdekken

• Jong en oud samenbrengen

• Muziek en BBQ op de camping
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Uitspraken

##Naammagazine | ##Datummagazine

Hortensia-knuffel

Wisten jullie dat zorgtopper Linda van ’t Gehucht graag hortensia’s

knuffelt? Ze wordt helemaal 'zen' als ze met haar fluweelzachte

vingers haar hortensia’s streelt. Misschien wordt hortensia-knuffelen

nu wel een vaste activiteit op ’t Gehucht… wie weet?

Slecht geweten

Een Zorgtopper wandelt met een bewoner door de gang. De deur

van de traphal valt dicht, de bewoner schrikt.

‘Weet je wat ze daarover zeggen?’ vraagt de Zorgtopper.

‘Neen,’ zegt de bewoner.

Zorgtopper: ‘Dat je dan een slecht geweten hebt.’

Bewoner: ‘Heb ik slecht gegeten? Neen, het was lekker!’
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Muis in tafelpoot

Karen en Leen gaan in de kelder van ons woonzorgcentrum op zoek

naar campingmateriaal voor camping Saint-Joseph. Helemaal achteraan

zien ze twee tafelbladen staan. Ietsje verderop liggen de ‘holle’

tafelpoten. ‘Die kunnen we goed gebruiken,’ zegt Karen enthousiast en

ze sleept een tafelblad de kelder uit. ‘Ik neem er ook één,’ lacht Leen.

Marleen komt binnen en ziet de twee collega’s sukkelen. ‘Ik zal de

tafelpoten wel meenemen,’ zegt ze behulpzaam. Plots slaakt ze een

luide gil. Uit de holle tafelpoten valt iets wat ooit een muis is geweest.

Camping-cat

Wist je dat een witte kater ook een campingplaatsje reserveerde op

camping Saint-Joseph? We noemen haar: de CAMPING-CAT. En wist je

dat muziektherapeute Inga meerdere toontjes hoger zong, toen de

camping-cat haar een onverwacht bezoekje bracht?

Hond neemt snipperdagen

Wist je dat Wannes, het hondje van dagopvang De Buurt, deze zomer

ook enkele snipperdagen nam? Hij mocht met onze directeur mee…

jawel hoor, naar een camping!!!

Afdeling ‘t Plezantje

De Pelterkids zijn op bezoek in WZC Sint-Jozef. In de wandelgang horen

we het ene kind tegen het andere zeggen: 'Ik ben op twee afdelingen

geweest, de fijnste afdeling was ‘t Plezantje, daar hebben ze een klein,

bruin hondje dat je kan aaien.'
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Optreden Pierre & Christine

##Naammagazine | ##Datummagazine

Optreden Christine & Pierre

Ook wij hebben zin

in een festivalzomer...

Met Christine en Pierre

als coole binnenkomer!
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Kermis in Pelt

##Naammagazine | ##Datummagazine

We hebben dan maar meteen

smoutebollen besteld!

En als ze van een

snikhete kermis thuiskomen,

gaan onze mondhoeken krullen.

Mmm...vingers aflikken

en lekker smullen!
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Pelterkids

Zomerse ontmoetingen met de Pelterkids

In de ontmoeting

tussen jong en oud

ontspringt de toekomst!

Deze zomer ontstond een intergenerationele samenwerking tussen

WZC Sint-Jozef en buitenschoolse opvang Pelterkids. Iedere

dinsdagnamiddag van de zomervakantie genoten ouderen en kinderen

van warme momenten samen. Een unieke kans ook voor onze

bewoners om hun levenswijsheid door te geven!
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't Riet

##Naammagazine | ##Datummagazine

Kijk eens hier...

Wat een hartelijk plezier

Gezellig vertier

Deze BBQ met de ´Rietjes´

stoppen we in ons boeketje

´vergeet-me-nietjes´
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't Rozeke

##Naammagazine | ##Datummagazine

’t Rozeke geniet

in de tuin van ’t Ven

Even om het hoekje gluren

Stoute schoenen aantrekken

en het tuintje van de buren huren

Tuingeluk en gezelligheid

Dag noemen we nu

Sint-Jozefse ‘buurt-solidariteit’!
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’t Rozeke in een dozeke

Camping-avontuurtjes

in de avonduurtjes

Marshmallows op vuurtjes

Gezellig en tevree

Dit moment

in een doosje alsjeblieft?

Dan nemen we het

overal mee!

Zorgtoppers Nele en Evelien kampeerden en organiseerden een

avond op de camping met bewoners en collega's. Een groot succes!

Een avond om in een herinneringsdoosje te steken!
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't Ven

##Naammagazine | ##Datummagazine

De keukenprinsessen

van de grootkeuken

maakten een feestmaaltijd klaar

voor afdeling ´t Ven

en zijn diamanten paar!

´t Was lekker! Reken maar!

Dikke merci!
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Koelbox toeristen

Wat jullie nog niet wisten??

De bewoners van ’t Ven zijn

echte koelbox toeristen!
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't Zand

##Naammagazine | ##Datummagazine

Zoooo plezant is ‘t

op ’t Zand

BBQ met hot-dog

Dat smaakt naar nog…
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After work party

##Naammagazine | ##Datummagazine

After work

even stoom afblazen

op Camping Saint-Joseph

Welverdiend vertier

Werkplezier

Trots op onze zorgtoppers!



63

##Naammagazine | ##Datummagazine



64

##Naammagazine | ##Datummagazine



65

##Naammagazine | ##Datummagazine

Sudoku
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Pastoraal

##Naammagazine | ##Datummagazine

Viering in de rusthuiskapel

In ’t Gangske verwelkomen wij Theo

Balis, priester - Salvatoriaan (Hamont).

Dankzij hem zal er voortaan in de

mate van het mogelijke - wekelijks op

dinsdag om 10.30u in de rusthuiskapel

een eucharistieviering plaatsvinden.

De dag na Maria-Hemelvaart,dinsdag

16 augustus, om 10.30u werd de

rusthuiskapel sinds lange tijd weer in

gebruik genomen worden.Mensen

hebben nood aan zingeving, zeker in

het woonzorgcentrum. Dat bewees de

goed gevulde kapel en een gang vol

geparkeerde rollators.
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Wij gedenken onze overleden bewoners

Wij gedenken

15 Juli

16 juli

19 Juli

02 Augustus

16 Augustus

2022

2022

2022

2022

2022

Robert Michiels °15/08/1945

Irène Andelhofs °30/04/1950

Thea Pellens °28/12/1945

Margriet Peeten °19/10/1931

Hélène Adriaens °05/07/1933
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WZC Sint-Jozef

Kloosterhof 1
3910 Pelt

www.integrozorg.eu

011/80 03 50


