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VOORWOORD
Beste lezers,
De tijd vliegt! De herfst is alweer begonnen. De zomer die we achter ons
laten, viel wat het weer betreft wel een beetje tegen. Het was vaak kouder
dan gemiddeld, we hadden niet al te vaak zon en er viel ook nog eens
behoorlijk wat regen. Dit heeft ons echter niet tegengehouden om naar
buiten te gaan!
De zomeractie ‘Kom uit je kot’ was dan ook een groot succes. Voor de
kick-off van deze actie was er op 1 juli veel belangstelling. Ondanks het
minder goede weer kwamen bijna alle bewoners en medewerkers naar
buiten om samen feest te vieren. Ze konden er een frietje steken, een
glaasje drinken, genieten van een lekker ijsje en er werd zelfs gedanst op
de aanstekelijke muziek van de geweldige muzikant en zanger Geert. Het
was een geslaagd feest! De foto's op pagina 10 en 11 bewijzen dat het
voor herhaling vatbaar is!
Bewoners en medewerkers zijn allemaal enthousiast over de extra tijd die
er sinds juli in de namiddag wordt vrijgemaakt om samen plezante
dingen te doen en vooral om naar buiten te gaan. Verderop vinden jullie
foto’s van de vele initiatieven die er deze zomer op de verschillende
afdelingen genomen zijn. We hopen deze extra tijd ook creatief te kunnen
invullen tijdens de herfst en winter. We willen zoveel mogelijk activiteiten
organiseren afgestemd op de interesses van onze bewoners. We roepen
daarom ook familieleden, bezoekers en vrijwilligers op om hun talenten
te komen tonen en om samen met enkele bewoners met dezelfde
interesses en hobby’s iets leuk te ondernemen.
Na meer dan 20 jaren stopt Dr. Martin Loos zijn activiteit als coördinerend
arts van ons woonzorgcentrum. Al die jaren heeft hij trouw de medische
zorg georganiseerd en gecoördineerd in ons huis. We zijn hem zeer
erkentelijk voor zijn inzet en in het bijzonder voor zijn hulp tijdens het
zware coronajaar. Dr. Loos geeft vanaf 1 oktober de fakkel door aan Dr.
Nino van der Loo van huisartsenpraktijk Medipelt. In de volgende Ditjes
en Datjes zullen we Dr. van der Loo verder voorstellen.
Ivo Claes
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NIEUWE
BEWONERS

den Dries

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

Mia Vanderfeesten

We wensen jou van harte welkom om den Dries!

de Lommert
Louis Snoeckx & Paula Willekens

Louis en Paula, hopelijk voelen jullie je snel thuis op de Lommert!

4

't Reepke
Jet Claes

Jet, we hopen dat je je snel thuis kan voelen op 't Reepke!
Nelly Jonckheere

Leuk je te leren kennen, Nelly!

den Tuiert
Jef Hegge

Jef, we wensen je van harte welkom op den Tuiert!
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Angèle Truijens

Fijn je bij ons te hebben op den Tuiert!
Henri Theuwis

Van harte welkom, Henri!
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ONZE
JARIGEN

't Meike

den Tuiert

9/10 Maria Wijnen, 83 jaar
17/11 Mariette Testelmans, 89 jaar
20/11 Jan Dyckmans, 80 jaar
3/12 Madeleine Plessers, 82 jaar

14/11 Lieske Schuurmans, 93 jaar
22/11 Madeleine Baeten, 81 jaar
23/11 Mia Gijbels, 82 jaar
2/12 Rik Janssen, 70 jaar
7/12 Coleta Langenaken, 64 jaar
20/12 Jeanne Janssen, 91 jaar
25/12 Ludo Denissen, 85 jaar

't Reepke
15/10 René Verhaeren, 89 jaar
22/10 Mia Thijs, 84 jaar
4/11 Elisa Vanseggelen, 94 jaar
19/11 Philomène Weckx, 96 jaar
15/12 Anny Van Broekhoven, 72 jaar
19/12 Mia Vandervee, 96 jaar
26/12 Clemence Elen, 87 jaar

den Dries
1/10 Net Molemans, 87 jaar
2/10 Anneke Hendriks, 84 jaar
23/10 Paula Schildermans, 89 jaar
2/11 José Matthijs, 85 jaar
27/11 Annie Vanmuysen, 98 jaar
24/12 Els Schetz, 64 jaar

de Lommert
4/10 Yvonne Vandael, 79 jaar
6/10 Roosje Jacobs, 91 jaar
12/10 Lucie Gielkens, 95 jaar
27/10 Mia Steensels, 87 jaar
2/11 Alda Rynkens, 85 jaar
3/11Louis Clemens, 89 jaar
13/11 Juul Stessens, 82 jaar
28/11 Tho Croonen, 87 jaar
24/12 Truda Plessers, 91 jaar
28/12 Jef Meus, 93 jaar

Dagverzorgingscentrum
12/10 Gerda Molenaar, 88 jaar
15/10 Wies Leen, 82 jaar
16/11 Alda Vandervelden, 83 jaar
19/11 Rob Wibier, 79 jaar
4/12 Clement De Witz, 87 jaar
9/12 Mady Smets, 78 jaar
28/12 Annie Alders, 79 jaar
31/12 Fernand Bortels, 74 jaar
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WERKEN AAN KWALITEIT
In ons vorige krantje konden jullie lezen dat we in de zomerperiode aan de
slag zouden gaan met een aantal werkpunten. Zo hebben we om de 2
weken kleine tips verspreid op de afdelingen met als doel medewerkers aan
het denken te zetten om dingen anders aan te pakken. Enkele leuke
resultaten hiervan zijn onder andere: op meerdere afdelingen worden nu
aperitiefmomentjes voorzien, vaatwasmachines worden niet meer opgezet
tijdens de maaltijden om de rust veel meer te garanderen, rond
verjaardagen wordt er op de afdelingen overal nagedacht om dit nog meer
in de verf te zetten,…
Een tweede werkpunt was dat we meer aandacht zouden besteden aan het
levensverhaal van onze bewoner. Hier is men actief mee aan de slag
gegaan en zijn de eerste krijtlijnen hiervoor uitgezet op de afdelingen.
De ‘Kom uit je kot’ actie leverde fantastisch mooie en gezellige momenten
op. Er werd naar de markt gegaan, naar ‘t Ezelbruggetje, vele terrasjes
werden bezocht, wandelingen werden gemaakt, maar ook rond het huis
zagen we veel van onze bewoners en medewerkers buiten vertoeven.
Omdat beelden vaak meer zeggen dan woorden kunnen jullie in dit krantje
genieten van sfeerfoto’s van de afgelopen zomer.
Vanaf half september starten we met organiseren van familie-avonden per
afdeling. Ten gepaste tijden wordt u hiervoor uitgenodigd. De bedoeling is
om jullie tijdens deze avonden mee te nemen in ons verhaal rond
‘organiseren volgens de bedoeling’. We zullen dan ook samen met jullie
nadenken over diverse thema’s. We hopen jullie hier zeker te ontmoeten!
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DE ZOMER VAN DEN TUIERT

Ook op Den Tuiert zijn we volop uit ons kot gekomen!
We genoten met volle teugen van de weinige streepjes zon die
we deze zomer kregen.
Maar niet getreurd, ook bij koud of nat weer kwamen we uit ons
kot en genoten we op de afdeling van een gezellig samen zijn!
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DE ZOMER INZETTEN
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VERZETTEN KLOK
Binnenkort moeten we onze klok weer verzetten naar het
winteruur. In de nacht van 30 op 31 oktober zetten we de klok een
uur terug. Drie uur wordt dan twee uur. Geniet van het uurtje extra
slaap!

TIP VAN DE KINE
Uitgangshouding: zit op een stoel/zetel
Uitvoering: strek beide benen, beweeg tijdens het strekken van
de benen met je tenen naar je toe en weer van je weg
Aantal: 5x
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DE ZOMER VAN 'T MEIKE
Houden van alles wat liefde
brengt in het leven!

Wat kan
'samen' toch
gezellig zijn!

Echte vrienden hebben geen
woorden nodig.
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PALLIATIEF SUPPORTTEAM
Beste bewoners en familie,
Elk jaar op de 3de donderdag van oktober organiseert Kom op tegen
Kanker (KOTK) de Dag tegen Kanker.
Dan steken we met z’n allen kankerpatiënten en hun naasten een groot
hart onder de riem en tonen we hen dat ze omringd zijn met mensen die
hen steunen.
Tijdens de Dag tegen Kanker vragen we één dag expliciet aandacht voor
kankerpatiënten, hun hulpverleners, familieleden en al wie om hen
bekommerd is. Een grote groep mensen, want jammer genoeg wordt bijna
iedereen vroeg of laat geconfronteerd met kanker, rechtstreeks of in de
naaste omgeving.
In aanloop naar, maar ook op de Dag tegen kanker, zullen er in heel
Vlaanderen weer vele acties op touw gezet worden door lokale besturen,
organisaties, verenigingen, instellingen. Eén van de meest gekende is
misschien wel de verkoop van azalea’s.
Als wzc willen wij KOTK sinds een paar jaar mee ondersteunen door op de
Dag tegen Kanker onze directie en medewerkers het gele lintje te laten
dragen, uit solidariteit voor iedereen die op één of andere manier
betrokken is bij personen met kanker.
Geen grote actie, maar vooral een symbolische betekenis!
Verdere info rond KOTK en de acties die overal plaatsvinden, kan je lezen
op www.komoptegenkanker.be

Karine Vanbuel, referentiepersoon palliatieve zorg
Leden van het PST
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KERSTMARKT
We zijn blij te mogen melden dat de Kerstmarkt
dit jaar door zal gaan op
zaterdag 11 december 2021 van 13u30 tot 17u!
Natuurlijk is dit afhankelijk van de covid19maatregelen die dan zullen gelden.
We hopen dat we er weer een mooie dag van
kunnen maken!
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DE ZOMER VAN DE LOMMERT

Vriendinnen
slappe lach
aan 1 blik genoeg
een luisterend oor
voor elkaar klaarstaan

Als je d
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ENKELE SPREUKEN

Daar waar liefde is, daar is het
leven.

Van wat we krijgen kunnen we
bestaan, maar van wat we geven
kunnen we leven.

Een vriend is iemand die het lied
in je hart kent en het voor je kan
zingen als jij die woorden bent
vergeten.

Waar gelachen wordt, komt het
geluk graag binnen.

Het leven is als zeilen. Ook met
tegenwind kun je vooruit gaan.

Hoe ouder ik word, hoe meer ik
besef dat de dingen in het leven
die niets kosten, het meest
waardevol zijn.

Wacht niet op een goede dag,
maak er een!

Wees dankbaar voor wat je hebt.
Je wil niet weten hoeveel mensen
er zijn die dat willen hebben wat jij
hebt.

Om nieuwe dingen in je leven toe
te laten, zul je soms eerst oude
dingen los moeten laten.

Als je denkt dat alles tegenzit,
denk dan opnieuw.
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FEEST

21 juli 1921 werd Catho geboren.
100 jaar later geniet ze nog iedere
dag van het leven.
Gelukkige verjaardag Catho!!

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.
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

18

DE ZOMER VAN 'T REEPKE

De zomer ebt langzaam voorbij.
Ook al was het dit jaar niet de zonnige zomer zoals we gewend waren,
wij van 't Reepke hebben ons zeker niet verveeld!
Tussen de regenbuien door, genoten we van elke zonnestraal.
Zo zijn we vaak gaan wandelen, gingen we samen met de verpleging een
terrasje maken..
Ook de ijsjes mochten deze zomer niet ontbreken!
Mooi weer of niet, wij van 't Reepke lieten het niet aan ons hart komen.
Wij hebben genoten van de zomer!
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'T VERGEETMENIETJE
Tussen hoge bloesembomen
Heel dicht bij de grond
Bijna onzichtbaar
Fluisteren kleine bloemetjes
‘vergeet mij niet’

ABC Dementie
(Bron: Mariët de Landmeter)

Hieronder kan je reeds het begin van een ABC met tips vinden voor de
omgang met mensen die dementie hebben.
Per letter volgt er een tip die mogelijk toegepast kan worden in het
dagelijkse leven.
Dit ABC helpt hopelijk mee in het vergemakkelijken van het contact en de
omgang met mensen met dementie.
Wanneer er een goed contact en een belevingsgerichte omgang ontstaat,
dan heeft dat ook een gunstige uitwerking op het welzijn van mensen met
dementie.
AFLEIDING
Mensen met dementie kunnen in een emotie of beleving blijven hangen.
Bij boosheid of verdriet kan dat vervelend zijn.
Je kan afleiden met een wandeling, samen kijken in een fotoboek, een
grapje...
BEWEGING
Beweging stimuleert de hersenen en heeft een positief effect op een
betere stemming.
Korte wandelingen zijn al voldoende.
Zelfs bewegen vanuit de (rol)stoel zet de hersenen in gang.
Verandering van omgeving zorgt voor andere prikkels en activeert de
hersenen.
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COMPLIMENTJES
Het is fijn om een compliment te krijgen. Mensen met dementie hebben
het gevoel op allerlei vlakken te falen.
Complimentjes uitdelen, hoe klein ook, versterkt het gevoel van
eigenwaarde en geeft zelfzekerheid.
DUIDELIJKHEID
Mensen met dementie hebben behoefte aan duidelijkheid. Verandering
geeft verwarring.
Probeer zoveel mogelijk voorspelbaar te zijn en elke dag ongeveer in
hetzelfde ritme te laten verlopen.
Gaat dit een keertje niet?
Bereid het dan voor, leg het duidelijk uit en geef tijd om de verandering te
plaatsen.
EMPATHIE
Empathie is dat je jezelf inleeft in de ander.
Probeer vanuit de beleving van de persoon met dementie te denken.
Hun beleving is een andere "wereld" als onze werkelijkheid, hier en nu.
Er tegenin gaan heeft geen zin. Probeer mee te bewegen met hun
beleving, dat kan iedere keer anders zijn.
Dat vraagt geduld en ook fantasie!
FOTO’S
Woorden betekenen steeds minder. Herkenbare beelden en foto's van
vroeger kunnen onverwachte reacties uitlokken en aanleiding geven tot
een mooi gesprek.
Ga op zoek naar oude foto-albums, knip mooie prenten uit tijdschriften of
zoek op internet naar mooie foto's die aanspreken.
Maak eigen vertelboeken of maak een levensverhaal op.
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
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GEDICHT
Als ik je vraag
Als ik je vraag hoe het met je gaat
wil ik zien waar je voor staat
mijn praten is wat dan stopt
ik wil inzien wat voor jou echt klopt
Als ik je vraag hoe het met je gaat
wil ik begrijpen wat voor jou bestaat
ervaren waar jouw gedachten heen gaan
om deze in alle vrijheid zelf op te slaan
Als ik je vraag hoe het met je gaat
wil ik juist ervaren wat je echt toelaat
ik ben niet zozeer geïnteresseerd in klonen
ik hoop juist dat jij echt jezelf durft te tonen
Als ik je vraag hoe het met je gaat
wil ik echt voelen waarover je praat
de pure emoties die ons dan prachtig verbinden
zo uniek als we ieder zijn en toch eensgezinden.
Mark Verhees
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KLEINE GELUKSKES

Een rustig moment
na een drukke dag.
Honger hebben op de dag
dat je favoriete maaltijd op
het menu staat.
Een handgeschreven
brief met de post
krijgen.
Het wafeldeeg van de spatel
aflikken.
De (klein)kinderen die
onverwachts op bezoek komen.

De toast met chocopasta die met
de goeie kant naar boven valt.

Zo hard lachen dat er snot uit je
neus vliegt en niemand die het
gezien heeft.
De geur van gras nadat het
geregend heeft.
Gaan wandelen en iemand
tegenkomen die je al lang niet
meer gezien hebt.
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DE ZOMER VAN DE DAGOPVANG

Op de dagopvang hebben we genoten van een mooie zomer. We hebben
verschillende zomerse activiteiten gedaan.
Zo deden we vele wandelingetjes naar de tuinkamer en genoten daar van
een lekker drankje of een heerlijk fris ijsje. De tuinkamer is deze zomer vaak
onze 2e plek geworden. Een heerlijk zonnetje op de ramen, niet te warm of
te koud. We konden het daar wel hebben!
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SENIORENWEEK

In de week van 15 november 2021 wordt er weer een seniorenweek
georganiseerd!
Dit jaar zal het thema ' Jij bent de kerst op de taart' centraal staan.
We gaan er samen weer een gezellige week van maken.
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DE ZOMER VAN DEN DRIES

De zomer was daar en de deuren gingen weer open,
We konden weer genieten en dit met hopen.
We aten ijsjes, gingen wandelen en hadden plezier,
Wat wonen we graag in ons “huisje” hier.
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PANDEMIE EN VACCINATIE, ANNO 1821 EN 2021
In een artikel in het tijdschrift 'Helpende handen van Paus Franciscus
dankzij uw giften' vernemen we wat de paus via vele caritatieve
organisaties, o.a. 'Pro Petri Sedi', in 2020-2021 gedaan heeft en nog doet
om de niets of niemand ontziende Covid-19 en andere natuurrampen te
helpen bestrijden.
Ook riep de paus iedereen op om zich te laten inenten en om de armen niet
te vergeten bij het aanprijzen van het vaccin.
Merkwaardige overeenkomsten
Met die oproep treedt paus Franciscus in het spoor van zijn voorgangers.
Want ook in het verleden zijn er bij allerlei epidemieën, net zoals nu,
gebaren geweest van medewerking met, zowel als uitingen van
tegenkanting tegen de maatregelen van de overheid.
Zo werd in 1820 en de volgende jaren Italië geteisterd door een
pokkenepidemie die, zo lezen wij in dat artikel, het leven zou gekost hebben
aan 10 a 20 % van de bevolking.
Pius VII, paus van 1800 tot 1823, verplichtte alle inwoners van de Pauselijke
Staten zich te laten inenten met een vaccin, ontwikkeld door de Engelse arts
Edward Jenner.
Omdat echter een groot deel van de bevolking daar niet van wilde weten
schafte de volgende paus, Leo XII (1823-1829), die verplichting af, maar
Gregorius XVI (1831-1846) voerde ze opnieuw in.
Rond 1848 had men opnieuw te maken met een pokkenepidemie en Pius IX
(1846-1878) lanceerde toen een inentingscampagne. Wie zich gratis liet
inenten kreeg zelfs een kleine financi¨¨ele tegemoetkoming.
Of die maatregelen aanvaard werden staat niet vermeld in het aangehaalde
artikel, maar we mogen veronderstellen van wel.
Toch valt het op dat in tijden van nood, zowel nu als bijna 200 jaar geleden,
vele mensen zich hebben afgezet tegen de goed bedoelde maatregelen van
de overheid.
De wereld is wel 200 jaar vooruitgeschoven, maar de mensen zijn niet
veranderd.
G.H.
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WIJ GEDENKEN

We gedenken onze overledenen
van de afgelopen maanden:
6 juli 2021 Harry Sleurs, 77 jaar
23 augustus 2021 Jan Poorters, 72 jaar
28 augustus 2021 Fien Kerkhofs, 84 jaar
11 september 2021 Jeanne Tielens, 93 jaar
19 september 2021 Mia Steensels, 86 jaar
20 september 2021 François Tutelaars, 88 jaar

Nog nooit was er zoveel verdriet
Dan op het moment dat jij deze wereld verliet
Nog nooit voelde iets zo leeg
Dan op het moment dat jij je vleugels kreeg
Maar daar waar jouw leven eindigde
Eindigde niet jouw verhaal
Want jij leeft voort in liefde
In ons allemaal
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BEZINNINGSMOMENT
Beste bewoners en familie,
In oktober plant de beroepsvereniging voor zorgpastores elk jaar de ‘Dag van
de spiritualiteit’, waarbij ze het belang van pastorale en spirituele zorg wensen
te belichten. Het thema voor dit jaar is ‘Rakelings nabij’.
• Aanraken en aangeraakt worden. Gedurende deze coronacrisis merkten
we meer dan ooit hoe wezenlijk deze vorm van nabijheid is in ons leven
en hoe we hiernaar verlangen als het niet kan of mag. Door een passende,
zachte aanraking (van huid op huid) verdwijnt afstand en kan
aanwezigheid, respect, troost, waardering... op een diepmenselijke manier
uitgedrukt worden. Een ‘voetdruk’ (in plaats van een handdruk), het
‘werken met de ellebogen’, zwaaien vanop afstand, troostende woorden
via skype... kunnen nooit volledig dezelfde vorm van nabijheid bieden.
Aanraking gebeurt immers via de huid: hét ‘nabijheidszintuig’ bij uitstek.
• Naast fysieke aanraking worden we uiteraard ook als mens ‘geraakt’.
Geraakt door de schoonheid van de natuur, door de kracht van iemand,
door kunst, door een inspirerende persoon, door een verhaal... Maar ook
door het lijden van de ander, de klimaatopwarming, de natuurrampen,
oorlog... Wat ons raakt, vertelt ons veel over wat we waardevol vinden,
wat zin geeft in het leven. M.a.w. ‘aanraakbaarheid’ geeft ons een inkijk in
de spirituele dimensie van mensen, en is gelinkt aan onze fundamentele
verbondenheid met elkaar. ‘Ik ben, omdat jij er bent’.
Op 1 november vieren we Allerheiligen, het feest van alle heiligen. En op 2
november is het Allerzielen, we denken dan aan alle mensen die gestorven zijn
en die we missen. Op deze dagen bezoeken heel wat mensen het kerkhof of
de plaats waar hun dierbare overledenen begraven liggen. Ook in ons huis
zullen we een bezinningsmoment plannen waarin we hierbij stilstaan en de
overleden bewoners van afgelopen jaar herdenken.
Het nieuwe kerkelijke jaar start op de 1e zondag van de Advent, dit jaar op 28
november. In de Advent kijken we als Christenen uit naar Kerstmis. Het is een
tijd van wachten, verwachten en voorbereiden op de komst van Jezus. Vier
zondagen steken we elke week een kaarsje meer aan op de adventskrans. Dat
is een teken dat er steeds meer licht in de donkere winterperiode komt. We
zetten de kerstboom, en versieren hem met kleine lichtjes, we plaatsen er de
kerststal onder, waarin de kribbe nog leeg staat. Laat ons dan ook niet somber
gestemd worden tijdens deze periode, maar laat de periode van de Advent
week na week ons voorbereiden en uitkijken naar het komende Licht, de
geboorte van Jezus, die we met Kerstmis vieren.
Karine Vanbuel, pastoraal werker.
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PRET- EN VERZET
De winnaar van de zomereditie is: Mia Schildermans van 't Reepke
Iemand van het woon-en leefteam komt zo snel mogelijk een leuk
prijsje brengen!

Naam en afdeling bewoner: ..............................................................................
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PRET- EN VERZET
Vul de getallenlijn verder aan (in de grijze vakjes):

Breng beide pret- en verzet bladeren binnen in de pret-en verzetdoos in het
Hophof of geef de oplossing af aan iemand van het woon-en leefteam voor 13
december 2021 en maak kans op een leuke prijs!
Naam en afdeling bewoner: ..............................................................................
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