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Ditjes en Datjes
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NIEUWE
BEWONERS

't Reepke

Een warm welkom aan onze nieuwe
bewoners. We hopen dat ze zich snel thuis
zullen voelen in ons woonzorgcentrum.

Mia Janssenswillen

Van harte welkom op 't Reepke, Mia!

Theo Louwers

Wat vinden we het fijn je bij ons te hebben!
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de Lommert

Pierre Rabijns

We wensen je van harte welkom op de Lommert!

Liesbet Custers

Liesbet, welkom op de Lommert!

Yvonne Vandael

Fijn je te leren kennen, Yvonne!
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Louis Cemens & Georgette Heijligen

Louis en Georgette, fijn jullie te leren kennen!

't Meike

Anny Creemers

We zijn blij je te leren kennen, Anny!

den Tuiert
Lieve Vanhout

Lieve, welkom op den Tuiert!
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Irène Leen

Irène, van harte welkom op den Tuiert!
Maria Tutelaars

Hartelijk welkom op den Tuiert, Maria!
Stina Eerdekens

Stina, we zijn blij je te leren kennen!
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ONZE
JARIGEN

't Meike

den Tuiert

1/7 Anny Creemers, 79 jaar
4/8 Catherina Van Endert, 80 jaar
5/8 Catho Reijnders, 93 jaar
11/9 Mia Oversteyns, 97 jaar

14/7 Jef Verlinden, 98 jaar
24/7 Lies Vandael, 98 jaar
30/7 Melia Leijnen, 92 jaar
6/8 Maria Tutelaars, 90 jaar
19/8 Jeanne Vanseggelen, 86 jaar
20/8 Mia Sleurs, 84 jaar
23/8 Jan Korsten, 84 jaar
25/8 Georgette Bex, 76 jaar

't Reepke
6/8 Dora Loots, 94 jaar
10/8 Mia Verduyckt, 91 jaar
18/8 Virginie Schelmans, 66 jaar
26/8 Mia Schildermans, 92 jaar
27/8 François Tutelaars, 88 jaar
31/8 Mia Vandeweyer, 85 jaar
4/9 Mia Vangerven, 93 jaar
6/9 Jean Luyten, 88 jaar
6/9 Zus ter Haar, 97 jaar
9/9 Theo Louwers, 78 jaar
14/9 Fien Kerkhofs, 85 jaar
14/9 Annij Meus, 86 jaar

de Lommert
14/7 Bertha Tuyaerts, 77 jaar
16/7 Harry Vandael, 83 jaar
11/8 Pierre Rabijns, 91 jaar
14/8 Paula Schoonis, 90 jaar
16/8 Rosa Maes, 87 jaar
20/9 Catho Hoeben, 78 jaar

den Dries
3/7 Antoinette Pellens, 88 jaar
13/7 Jean Bleyen, 86 jaar
21/7 Catho Desair, 100 jaar
2/8 Mien Fransen, 94 jaar
26/8 Jos Vandeperre, 63 jaar
28/9 Josée Mertens, 82 jaar
DVC
14/8 Carlo Segers, 70 jaar
15/9 Christine Schurgers, 92 jaar
20/9 Mia Schildermans, 83 jaar
27/9 Rosa Linden, 90 jaar
28/9 Lucienne Van Cranenbroek, 76
jaar
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TIP VAN DE KINE
Uitgangshouding: zit op een stoel/zetel
Uitvoering: strek beide benen, even gestrekt aanhouden (10 tellen)
Aantal: 5x

JUBILEUM

Op 27 mei 2021 waren Ludo en
Catho 60 jaar getrouwd.
Op 26 mei 1956 zijn André en Mia
in het huwelijksbootje gestapt.
Proficiat aan beide koppels met
jullie jubilea!!
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EVEN LACHEN

Ken je die mop van de
timmerman?

Een nul komt een acht tegen.
De nul zegt tegen de acht:
“Zit je riem te strak?”

Die slaat nergens op!

Het eten was zo vies dat ik een
slechte recentie wil schrijven!
Maarja.. het blijft toch je vrouw he.

Waarom kon Einstein geen muur
bouwen?
Hij had maar ein stein.

Wat gaat altijd omhoog, maar
nooit naar beneden?
Je leeftijd.

Twee billen komen elkaar tegen.
Vraagt de ene bil aan de
andere: 'Zullen we trouwen?'.
'Nee, we gaan toch bij de minste
scheet uiteen.'

Wat heb je als 3 olifanten in je
boom zitten?
Een sterke boom.

Er waren twee cowboys. Schiet de
ene cowboy in de ander zijn oog.
Zegt de andere cowboy: als je dat
nog eens doet, bezie ik u niet
meer!

Wat krijg je als je 'drol'
omdraait?
Vuile handen!

Wat is het verschil tussen een
tandarts en een juf?
De tandarts zegt: “Mond open.”
De juf zegt: “Mond dicht
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VERWENNERIJ MET PASEN
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WERKEN AAN KWALITEIT
Lieve bewoners,
Hier een update van ons project ‘organiseren vanuit de bedoeling’. In de
vorige editie kregen jullie wat meer uitleg over de bomen die op de
afdelingen werden ‘geplant’. Dit had alles te maken met een leuke
oefening voor medewerkers om onze bedoeling en sleutelprincipes extra in
de kijker te zetten.
Voor de nieuwe bewoners onder jullie een kort woordje van uitleg over
wat we hiermee willen zeggen. Het doel van ons hier in het
woonzorgcentrum is om te zorgen dat elke bewoner kan zeggen: ‘Ik ben
hier graag en voel me gelukkig’. Om dit te realiseren houden we een 5-tal
principes van waaruit we werken in ons achterhoofd. Het gaat hier om de
principes zinvol leven, zelf regie behouden, uniek zijn, verbonden voelen
en thuis voelen.
In de maanden maart en april hebben we jullie, onze bewoners, ook
meegenomen in deze denkoefening. Jullie mochten aan de hand van een
spel samen nadenken en dromen over hoe jullie dingen zien in het
woonzorgcentrum. We hebben hier heel veel uit geleerd en er kwamen
veel bruikbare ideeën naar boven. We zijn dan ook meteen aan de slag
gegaan met het thema ‘pastorale activiteiten’. Momenteel is er een
werkgroepje bezig om te bekijken hoe we terug een misviering kunnen
aanbieden, of er mogelijkheden zijn om terug een communiebedeling te
organiseren, om na te denken hoe we bezinningsmomenten meer op jullie
wensen kunnen afstemmen. Meer nieuws hieromtrent volgt snel.
Onze medewerkers hebben ook niet stilgezeten. Zij hebben allen
deelgenomen aan denknamiddagen om na te denken hoe we onze
werking verder kunnen optimaliseren vertrekkende vanuit de 5
sleutelprincipes. Hieruit zijn ook enorm veel bruikbare dingen gekomen.
Ook hier gaan we mee aan de slag. We gaan tijdens de vakantieperiode
medewerkers meer bewust maken van het levensverhaal dat mensen met
zich meedragen als ze hier komen wonen.
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We willen ook extra inzetten op het meer buitenkomen met bewoners, iets
wat enorm gemist werd tijdens het afgelopen coronajaar. Daarnaast
zullen medewerkers ter tijd en stond getriggerd worden met zinvolle tips
die ze mee kunnen nemen in hun dagelijkse job.
In het najaar nodigen we graag onze familieleden uit om hen verder in te
lichten over het proces en de stappen die we gezet hebben en nog willen
zetten. Ook de stem van familieleden telt in dit verhaal! Een uitnodiging
hiervoor volgt later.
Dan rest me nog om jullie een deugddoende zomer toe te wensen. Eentje
met mooi weer en veel contacten met al wie jullie lief is!
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VOETBALGEKTE!
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'T VERGEETMENIETJE
Tussen hoge bloesembomen
Heel dicht bij de grond
Bijna onzichtbaar
Fluisteren kleine bloemetjes
‘vergeet mij niet’

Waardevolle en nutteloze weetjes over het geheugen en
herinneringen
Ons geheugen takelt niet af. Het geheugen is onbeperkt. Wat er
gebeurt als we zaken vergeten, is dat we die opgeslagen informatie niet
meer kunnen terugvinden.
Heel intelligente mensen vergeten vaak eenvoudige dingen. Het
geheugen is bedoeld om vooral waardevolle informatie op te slaan. Daarbij is
het belangrijk dat het brein zich richt op de dingen die ertoe doen en alle
nutteloze informatie zo veel mogelijk negeert.
Speciale gebeurtenissen herinneren we makkelijker dan gewone. Dingen
die je iedere dag doet lijken zoveel op elkaar dat ze in je geheugen één brei
worden.
Het is heel goed voor je hersenen om regelmatig uitgedaagd te worden.
Door puzzels, kruiswoord of andere spellen te doen, kun je je geheugen
trainen.
Wist je dat je iets beter kunt onthouden als je het opschrijft?
De Russische journalist Solomon Veniaminovitsj Sjeresjevski had een
fantastisch geheugen. Hij kon wiskundige formules, rijen met duizenden
woorden en ook gedichten in andere talen onthouden en had maar een paar
minuten nodig om dat alles uit zijn hoofd te kennen.
Met een gezonde leefstijl kan je dementie voorkomen. Regelmatig
bewegen, gezond eten, sociaal actief zijn, het vermijden van roken en alcohol
en goede nachtrust kun het nen de kans om ontwikkelen van de ziekte
dementie verkleinen.
Champagne voorkomt dementie! Jammer genoeg is dit nooit bewezen bij
mensen. Terwijl er genoeg senioren kandidaat waren om deel te nemen aan
het onderzoek.
(Bronnen: Marleen Finoulst - zin en onzin over psychisch welzijn; Blogspotheelveelweetjes; Robert Bjork)

Heb jij vragen over dementie?
Wil je een persoonlijk gesprek?
Je kan me altijd aanspreken of een afspraak met
me maken via het diensthoofd van de afdeling.
Veerle Janssen
Referentiepersoon dementie
veerle.janssen@integrozorg.eu

15

WERELDDAG DEMENTIE - 21 SEPTEMBER 2021

NOOD AAN EEN BABBEL?
Begeleiding door DAGG

(Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg)
Enkel voor bewoners en familie van WZC Immaculata.
De verhuis naar een woonzorgcentrum kan mentaal heel wat teweeg
brengen bij zowel de bewoners als hun familie. Gebeurtenissen uit het
verleden zijn vaak nog niet verwerkt en lijken weer de kop op te steken.
Ook de aanpassing (nieuwe omgeving, mensen, andere regels…) kan veel
klachten veroorzaken. We weten uit ervaring dat veel ouderen met
psychische problemen te kampen hebben. Ook de familie en het
personeel kan vastlopen in bepaalde situaties waarvan ze niet altijd goed
weten hoe ermee om te gaan en hoe de correcte hulp te bieden.
Voor alle vragen, moeilijkheden en situaties waarin de problemen zich
situeren in de psyche van de bewoner, kan u beroep doen op de
maatschappelijk werkster van het DAGG.
Zitdag in WZC Immaculata:
5 juli, 2 augustus, 6 september
Info of afspraak:
- via het diensthoofd van de afdeling
- via Veerle Janssen
- Maak zelf een afspraak met Miek:
miek.vandebergh@dagg-cgg.be
089/ 56 38 94
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BEDANKT!
We kregen van Nora Kleiberg een heleboel zelfgemaakte vogeltjes. Deze
mochten uitgedeeld worden aan onze bewoners. Natuurlijk werden ze met
veel liefde aangenomen!
De bewoners waren hier zeer blij mee. Hartelijk bedankt, lieve Nora!
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BEZINNINGSMOMENT
We houden van oude kathedralen...
van antieke meubelen...
oude geldstukken...
oude schilderijen...
en oude boeken...
Maar we zijn alles vergeten
over de enorme morele en spirituele waarde van ouderen.
Lin Yutang, Chinees schrijver (1895-1976)

Paus roept 'Wereldouderendag' in het leven
Op 31 januari 2021 riep paus Franciscus de Wereldouderendag in het leven.
Naast de Wereldjongerendag, de Wereldziekendag, de Wereldmigrantendag...
is dit een nieuwe katholieke themadag die voortaan op de vierde zondag
van juli gevierd zal worden.
De paus wil hiermee de maatschappelijke rol van ouderen versterken. Hij
benadrukt dat ouderen de schakel tussen generaties zijn en ons elk
herinneren aan onze wortels. Ze worden echter vaak vergeten, ondanks het
feit dat hun stem van onschatbare waarde is. "Een volk dat niet zorgt voor de
grootouders en hen niet goed behandelt, is een volk dat geen toekomst
heeft! En weet je waarom het geen toekomst heeft? Omdat het zijn geheugen
heeft verloren", aldus de paus.
De datum van de nieuwe werelddag (dit jaar op 25 juli 2021) is gekozen op
basis van de feestdag van de Heiligen Joachim en Anna, de ouders van Maria
en dus de grootouders van Jezus, die volgens de liturgische kalender op 26
juli wordt gevierd.
Op 25 juli zal de paus voorgaan in een eucharistieviering.
Enkele passende spreuken:
In de ogen van de jeugd zien we vuur.
Maar in de ogen van de ouderen zien we licht.
Victor Hugo, Frans schrijver (1802-1885)

Wie veel lacht
krijgt later de rimpels
op de juiste plaats
Schoonheid is een ongelukje van de natuur.
Op oudere leeftijd is het een kunstwerk.
Lin Yutang, Chinees schrijver (1895-1976)
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PALLIATIEF SUPPORTTEAM
Leerlingen van Musart - Kunsthumaniora Kindsheid Jesu te Hasselt
plaatsten i.s.m. het Netwerk Palliatieve Zorg Limburg vzw raamtekeningen
bij verschillende zorgvoorzieningen.
Op deze manier willen ze hulpverleners bedanken voor alle volgehouden
inspanningen en inzet in de precaire omstandigheden van de
coronapandemie. Palliatieve zorg verlenen in deze crisis was een hele
uitdaging!
Ongeziene uitdagingen kwamen op de zorgvoorzieningen af. Tijdens het
Vlaams Congres Palliatieve Zorg op 7 oktober wil men het thema “Onder
druk communiceren in palliatieve zorg“ verder uitdiepen.
Via deze website http://www.palliatief.be/vlaamscongres_2021 kan u
hierover meer informatie vinden. De raamtekeningen zullen ook tijdens
het digitaal Vlaams Congres getoond worden.
Bij deze willen we de organisatie bedanken voor de nominatie van ons
woonzorgcentrum en uiteraard hartelijk bedankt aan de leerlingen voor
het prachtige werk!
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WEEK VAN DE VALPREVENTIE
Van 19 tot 23 april werd er aandacht besteed aan de 'week van de
valpreventie'.
De kinesisten werkten, in samenwerking met het woon-en leefteam, een
week vol activiteiten uit.
Zo vond er een fietsmarathon plaats die gewonnen werd door de Lommert
met 65.6 kilometer! Ook de wandelmarathon was een groot succes. Op een
volledige dag werd er maar liefst 140 kilometer gewandeld! Verder werden
er bewegingsoefeningen uitgevoerd, de veilige wandelschoenen werden uit
de kast gehaald en gezonde gerechtjes werden klaargemaakt.
Ook de (achter)kleinkinderen deden goed hun best voor de kleurwedstrijd!
Mathis heeft hiervoor een lekkere snoepzak ontvangen.
Het was een zeer geslaagde week!
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GEDICHT
Het leven is zo mooi, het gaat zo snel voorbij.
Als ik kijk naar foto’s, over vroeger van mij,
dan denk ik terug aan mijn jeugdige jaren.
Wilde ik mooie schoentjes, moest ik daar heel lang voor sparen.
Ik ging fietsen en wandelen, overal heen.
Ik kende geen moeheid, zo ‘t scheen.
Nu ik ouder word, draag ik vaak blauw, grijs en zwart
en loop ik heel langzaam, vanwege het hart.
Doe het maar op uw gemak, zei de cardioloog,
u bent nog fantastisch goed… zo op het oog.
Annie M.G. Schmidt

BEWONER IN DE KIJKER
Heb jij ook nog een leuke tekst,
gedicht, afbeelding, mop... deel
hem met ons zodat dit volgend
krantje gepubliceerd kan worden!
Zo sta jij eens in de kijker!
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WIJ GEDENKEN

We gedenken onze overledenen van de
afgelopen maanden:
29 maart 2021 Louis Swinnen, 84 jaar
3 april 2021 Mia Hendriks, 91 jaar
8 april 2021 Lien Smeets, 86 jaar
28 april 2021 Fernand Janssens, 84 jaar
3 mei 2021 Ria Saenen, 77 jaar
10 mei 2021 Frieda Vrijsen, 91 jaar
8 juni 2021 Magda Royackers, 84 jaar
10 juni 2021 Waske Plessers, 94 jaar
15 juni 2021 Anny Desair, 80 jaar
18 juni 2021 Guillaume Vanlommel, 83 jaar
24 juni 2021 Fina Vanderhoydonck, 81 jaar

Als tranen een trap
konden bouwen,
En herinneringen een
brug,
Dan klom ik naar de
hemel,
En nam ik je mee
terug.
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GEDICHT
Volgend gedicht werd aangebracht door E.H. Giel Hendriks.

Het corona prikje
het lang verwacht prikje is daar:
de weg naar vrijheid en blijheid?
We zijn er allemaal gans klaar voor,
en wachten zo op onze vrijheid.
Wat zal het zijn Pfizer of Moderna?
Misschien wordt het AstraZeneca,
of Janssen Pharmaceutica?
De uitnodiging komt er weldra.
Onze identiteit wordt nagekeken,
en ook onze koorts wordt gemeten.
Het verwachte prikje komt dan snel.
Even wachten moeten we dan wel.
Wij gaan voor een tweede prik terug:
dan rechten wij zeker onze rug.
Zo hebben we weldra onze vrijheid:
Zal dit ook eindigen in blijheid?
A. Straetemans
Pelt, 16/5/2021
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PRET- EN VERZET
De winnaar van de lente-editie is: Jean Luyten
Iemand van het woon-en leefteam komt zo snel mogelijk een leuk
prijsje brengen!

Breng de oplossing binnen in de pret-en verzetdoos in het Hophof voor 12
september 2021 en maak kans op een leuke prijs!
Naam en afdeling bewoner:
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WZC Immaculata | Dorpsstraat 58 | 3900 Pelt | 011/80 56 50
https://immaculata.rusthuizenza.be
https://www.facebook.com/wzcimmaculataoverpelt/
ditjes en datjes| zomer 2021
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