wzc Immaculata - winter 2022

Ditjes en Datjes
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VOORWOORD
Beste lezers,
Graag wil ik jullie allemaal het allerbeste wensen voor het nieuwe jaar!
Dat het een jaar mag worden van gezondheid en vreugde.
Een jaar waarin we eindelijk weer meer vrijheid krijgen die er ondanks de
positieve verwachtingen in 2021 niet helemaal kwam.
Het coronavirus hield het hele jaar door, met up en downs, de wereld in
zijn greep en nog steeds.
We moeten echter hoopvol vooruit blijven kijken. Langzaam geraken we
uit de 4de en hopelijk laatste golf. Als de vaccinatiecampagne succesvol
wordt verdergezet en we samen voorzichtig blijven komt alles goed, daar
moeten we op vertrouwen.
Langs deze weg wil ik heel graag onze medewerkers bedanken voor hun
inzet van het afgelopen jaar. We zijn fier op onze zorgtoppers die elke
dag opnieuw het beste van zichzelf geven en er zijn voor onze bewoners,
dag en nacht.
Werken in de zorg is niet evident. Door de schaarste op de arbeidsmarkt
wordt de werkdruk steeds hoger. Onze vacatures geraken momenteel
niet ingevuld.
We willen daarom een warme oproep doen aan iedereen om mee te
helpen zoeken naar nieuwe zorgtoppers.
We zoeken steeds verpleegkundigen, zorgkundigen, logistieke
medewerkers, onderhouds- en keukenmedewerkers. Dit wordt onze
grootste uitdaging voor 2022.
Verder in dit krantje vinden jullie de vacatures met de nodige gegevens.
Gelukkig Nieuwjaar!
Ivo Claes
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NIEUWE
BEWONERS

de Lommert

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

René van Geneijgen

René, van harte welkom op de Lommert!
Elisa Geys

Elisa, we hopen dat je je snel thuis voelt op de Lommert!
Clea Dierckxsens

Leuk dat je er bent, Clea!

4

Alice Leen

Wat fijn je te leren kennen, Alice!

Anneke Habraken

Van harte welkom, Anneke!

den Tuiert
Diny ten Have

We heten je van harte welkom op den Tuiert, Diny!
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Lena Vrijsen

Lena, we hopen dat je je goed kan voelen op den Tuiert!
Jef Broeckmans

Welkom op den Tuiert, Jef!

Bertha Frausse

Hopelijk voel je je snel thuis op den Tuiert, Bertha!
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't Meike

Jet Pellens

Welkom op 't Meike, Jet!
Emilie Kerkhofs

Emilie, we zijn blij met je gezelschap op 't Meike!

den Dries
José Byloos

José, welkom op den Dries!

7

't Reepke

Pierre Pennemans

We zijn blij dat je er bent, Pierre!
Louis Biliën

Fijn je te leren kennen, Louis!
Lena Gorssen

Lena, leuk dat je er bent!
Lisa Hendriks

Welkom op 't Reepke, Lisa!
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Maria Schreppers

We zijn blij je te leren kennen, Maria!
Clement De Witz

Clement, wat fijn dat je er bent!
Wim Huyers

Wim, we wensen je van harte welkom op 't Reepke!
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ONZE
JARIGEN

't Meike

Den Tuiert

2/1 Marie-Louise Theuwissen, 81 jaar
19/1Monique Gebruers, 70 jaar
10/2 Jet Pellens, 79 jaar
12/2 Jacqueline Kelgtermans, 85 jaar
5/3 Dini Gijsbers, 98 jaar
10/3 Dina Dirckx, 82 jaar
15/3 Antoinette Fransen, 89 jaar

1/1 Pashtoun Mohabat, 56 jaar
10/1 Jef Van Endert, 69 jaar
19/1 Maria Vandekerkhof, 83 jaar
27/1 Henri Theuwis, 89 jaar
30/1 Diny Ten Have, 77 jaar
8/3 Jef Brouckmans, 95 jaar
9/3 Nelly Trines, 93 jaar
22/3 Melanie Schuurmans, 88 jaar
23/3 Gerard Franssen, 86 jaar
25/3 Adrienne Hendriks, 93 jaar

't Reepke
2/1 Mia Claes, 83 jaar
5/1 Jaak Perriens, 84 jaar
25/1 Anna Coenen, 84 jaar
12/2 Lena Gorssen, 91 jaar
20/2 Mia Vandervelden, 77 jaar
27/2 Noël Bernaerts, 83 jaar
29/2 Mène Oyen, 78 jaar
28/3 Mien Hertogs, 92 jaar
28/3 Jet Claes, 84 jaar

Den Dries
14/1 Kato Boonen, 95 jaar
22/1 Truda Rabijns, 85 jaar
18/2 Jacqueline Swusten, 96 jaar
15/3 Christ Plessers, 93 jaar
20/3 Madeleine Geelen, 88 jaar
DVC

De Lommert
14/1 Alice Leen, 86 jaar
27/2 Georgette Heijligen, 82 jaar
10/3 Piet Housen, 83 jaar

8/1 Gerda Voortmans, 76 jaar
6/2 Mia Jansen, 82 jaar
6/3 Ida Jannis, 88 jaar
18/3 Lèneke Hoeben, 82 jaar
22/3 Trees Snoekx, 92 jaar

10

11

SENIORENWEEK: "JIJ BENT DE KERS OP DE TAART"
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VERZETTEN VAN DE KLOK

In de nacht van zaterdag 26 maart 2022 op zondag 27
maart 2022 verzetten we de klok van het winteruur naar
het zomeruur. Twee uur wordt dus drie uur.
Jammer genoeg kunnen we een uurtje minder slapen!

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
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'T VERGEETMENIETJE
Tussen hoge bloesembomen
Heel dicht bij de grond
Bijna onzichtbaar
Fluisteren kleine bloemetjes
‘vergeet mij niet’

Vervolg ABC dementie
Geduld
Omgaan met mensen met dementie vraagt veel geduld. Zij hebben tijd
nodig om info te verwerken.
Ook begrijpen ze vaker iets niet in één keer en is er herhaling nodig. Is je
geduld echt op?
Neem even een time-out om te voorkomen dat je geïrriteerd gaat
reageren.
Humor
Lachen is gezond! Je kan met humor ook het ijs breken. Grapjes kunnen
voor afleiding zorgen.
Zorg dat je mimiek ook klopt. Met een open vrolijke uitstraling kan je
makkelijker contact maken.
Humor kan ervoor zorgen dat situaties minder gespannen zijn.
Interesse
Toon oprechte interesse in het doen en laten van mensen met dementie.
Neem ze serieus wanneer ze boos of verdrietig zijn.
Laat merken dat je echt wil luisteren als ze jou, op hun manier, iets
duidelijk willen maken.
Neem de tijd, ga er even bij zitten, maak oogcontact en stel veel vragen.
Jeugdtijd
Hoe verder de dementie vordert, hoe verder het geheugen terug in de tijd
gaat. Ze praten graag over herinneringen uit het verleden omdat ze zich
hierin begrepen voelen en dit niet vergeten zijn.
Het is goed om uit te vissen wat er nog "leeft" in hun beleving en
herinneringen.
Samen met de persoon met dementie terug naar het verleden gaan kan
mooie contactmomenten opleveren..
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Kansen
Focus op wat wel nog kan, begeleid wat minder gaat en neem over wat te
moeilijk is.
Het gevoel van eigenwaarde wordt hierdoor versterkt.
Ga op zoek naar andere mogelijkheden om hen zo lang mogelijk zinvol te
laten voelen in het dagelijks leven.
Levensverhaal
Hoe beter je iemand kent, hoe beter je bepaald gedrag kan begrijpen en
hoe beter je kan aansluiten op de belevingswereld.
Herinneringen uit het verleden kunnen het gedrag van nu bepalen
(= herbeleven).
Ook kunnen herinneringen de sleutel zijn om gedrag positief te
beïnvloeden.

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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KWALITEIT
Hallo allemaal,
Vooreerst wil ik iedereen een gelukkig 2022 wensen!
Graag wil ik jullie ook verder op de hoogte houden over onze werking
rond kwaliteit.
In het najaar organiseerden we familieavonden. Tijdens deze avonden
hebben we familieleden uitgelegd hoe we werken aan kwaliteit in ons
woonzorgcentrum. We hebben ook uitgelegd dat we dit willen doen door
iedereen zoveel mogelijk mee te betrekken in de dingen die we doen.
Een eerste aanzet was dat we tijdens deze avonden samen hebben
nagedacht over sterktes en werkpunten voor de afdelingen. Dit gaf ons
heel veel informatie waarmee we op de afdelingen van start kunnen
gaan.
Sinds 6 december zijn de tijdstippen van de maaltijden ook veranderd.
Het middageten wordt nu om 12u geserveerd en het avondmaal start nu
pas om 17u30. Deze omschakeling is er niet zomaar gekomen. We
kregen tijdens denknamiddagen met collega’s en koffiekletsmomenten
met onze bewoners veel vraag naar verschuiving van maaltijden naar
een later uur. Dit hebben we dus niet laten liggen en sinds december is
het later tijdstip van maaltijden een feit. Dit zal in de loop van de maand
januari ook geëvalueerd worden.
Jullie hebben misschien ook al gemerkt dat de bomen op de afdelingen
geen blaadjes meer hebben, maar sterren hebben gekregen. We hebben
onze medewerkers aangemoedigd om op zoek te gaan naar kleine,
onvervulde wensen bij onze bewoners. Telkens als ze er een kleine wens
vervuld wordt, mag dit genoteerd worden op een ster en komt deze in
de boom te hangen. We hopen dat we in de loop van dit nieuwe jaar veel
sterren mogen zien in onze bomen!!!
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PALLIATIEF SUPPORTTEAM
In deze editie wil ik jullie betreffende palliatieve zorg een paar nieuwigheden en
weetjes meegeven, zowel van binnen ons wzc als van palliatieve zorg in het
algemeen.
In de week voor Allerheiligen mochten we deze keer de families van de overleden
bewoners weer uitnodigen voor een herinneringsmoment. Aangezien dit in het
jaar 2020 niet kon wegens Covid, waren we erg blij dat het deze keer weer met
fysieke aanwezigheid konden doen. Op maandag 25 en donderdag 28 oktober
hebben we de families ontvangen met een bezinningsmoment en achteraf met
koffie met vlaai. Buiten de leden van het PST waren er ook meerdere
medewerkers van elke afdeling aanwezig, die achteraf een gezellige babbel aan
tafel hadden, waarvoor veel dank aan alle helpende handen van die avonden.
Families waren aangedaan en dankbaar dat we de bewoners op deze manier
herdenken.
Het vroegere Pallion en het Netwerk Palliatieve Zorg Limburg zijn
samengesmolten tot één organisatie. De naam Pallion staat nu voor Palliatieve
Limburgse Ondersteuningsequipe. Zij zijn beschikbaar voor zowel palliatieve
situaties thuis als in wzc. Wij kunnen als wzc bij hen terecht voor deskundig
advies en teamondersteuning als dit nodig zou zijn. Hun website: www.pallion.be
of info via Karine Vanbuel.
Daarnaast zorgt Pallion ook voor vorming allerlei. Van ons PST zullen er in het
voorjaar 2022 twee medewerkers de kernopleiding palliatieve zorg gaan volgen,
een 7-daags vormingsprogramma dat meerdere thema’s omvat die met
palliatieve zorg te maken hebben. Op hun beurt kunnen zij dan hun kennis
binnen ons wzc delen. Op die manier versterken we onze eigen deskundigheid op
dit vlak.
Onze referentiepersoon palliatieve zorg, Karine Vanbuel, geeft meermaals
lezingen voor het brede publiek in de dienstencentra, zowel in Pelle Melle als in
het Binnenhof. Het thema daar is vroegtijdige zorgplanning, wat kan ik doen om
mijn toekomstige zorg af te stemmen op mijn wensen? Met wie ga ik hierover
spreken, wat zijn mogelijke wilsverklaringen, wie is mijn wettelijk
vertegenwoordiger, en wat is het verschil met een vertrouwenspersoon?
Onze nieuwe CRA, Dr. Van der Loo, hebben we laten kennismaken met ons
huidige palliatieve dossier. Hij zal ons in onze werking hierin ook verder
ondersteuning geven.
Het bespreken van jouw toekomstige zorg, zoals jij het wenst, dat omhelst
vroegtijdige zorgplanning en is een onderdeel van hoe wij de zorg in huis voor
jou zien. Het past in het grote geheel van wonen en leven, in ‘de bedoeling’ met
zijn 5 sleutelprincipes. Ik wens jullie een mooi 2022 toe, waarin jullie het gevoel
hebben dat wij onze (palliatieve) zorg afstemmen op hoe jij het wenst!
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MOOIE QUOTES

Als je denkt dat alles tegenzit,
denk dan opnieuw.

Leef in het heden en geniet.

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

Soms hebben we alleen maar een
knuffel nodig.

Wacht niet op een goede dag,
maak er een!

Verder gaan betekent niet dat je
vergeet. Het betekent alleen
dat je accepteert wat plaatsvond
en besluit door te gaan met
leven.

Alles heeft zijn schoonheid,
het is maar een kwestie van het
te willen zien.

Gelukkige mensen hebben niet
altijd het beste van het beste. Ze
maken het beste van wat ze
hebben.

Liefde is de wens dat het de ander
goed zal gaan.

Geef vandaag je glimlach aan
een vreemde. Het is mogelijk de
enige zonneschijn die hij
vandaag ziet.
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WIST-JE-DATJES
Wist je dat ...
onze bewoners superveel talenten hebben? Zo
hebben we bijvoorbeeld Melia. Zij maakt de
mooiste gedichten!
Op de volgende pagina kan je al een prachtig
exemplaar vinden.
Wil jij je talent ook laten zien in de volgende
editie? Laat het ons zeker weten!
Wist je dat ...
in het weekend en op feestdagen onze
cafetaria altijd open is van 14:00-17:00?
Onze vrijwilligers staan voor je klaar om de
lekkerste taart en de beste kofie te serveren!
Jullie zijn allen van harte welkom en hopelijk
zien we jullie binnenkort in het Hophof!

Wist je dat ...
je de 'ditjes en datjes' ook online kan
raadplegen op onze nieuwe website?
Kijk snel op: https://wzcimmaculata.eu/
Wist je dat ...
We tegenwoordig niet één, niet twee, maar
DRIE immaclowns hebben!
Pépé heeft er twee vriendinnetjes bij!Heb jij al
kennis gemaakt met Pippa en Kwebbelijn?
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VOORSTELLING CRA
Algemene gegevens:
Ik ben Nino van der Loo. Ik ben 32 jaar jong en vader van 2 kindjes.
Mijn vrouw en ik zijn van Nederland afkomstig, maar wonen in Lommel.
Wat wou je als kind graag worden?
Doordat ik uit een zeer technische familie kom, wou ik graag automonteur
worden. Ik ben een iets andere richting uit gegaan. Nu sleutel ik aan
mensen in de plaats van aan auto's.
Nadat ik besloten had dokter te worden, wou ik graag als geriater gaan
werken. Uiteindelijk heb ik toch gekozen voor huisarts.
Wat is een positieve karaktereigenschap van jezelf?
Humor! Ik zeg altijd: 'Wie niet kan lachen met ernstige dingen, is geen
serieus mens.'
Ook ben ik zeer direct, maar ik denk dat iedere Nederlander deze
karaktereigenschap heeft.
Waarom heb je ervoor gekozen om onze nieuwe CRA te worden?
Ik heb altijd graag met ouderen gewerkt. Nu kan ik dat mooi combineren
met mijn job als huisarts.
Wat wil je nog bereiken in het leven op professioneel vlak?
Werken aan modernisering en digitaliseren. Ik ben ook een 'doener'.
Iemand die de koe bij de horens vat en niet enkel bij het theoretisch aspect
blijft hangen.
Wat vind je van wzc Immaculata?
Wat me aanspreekt aan wzc Immaculata is dat jullie focus ligt op een goede
basis, niet op te veel theorieën. De teams functioneren goed en kunnen
vooruit denken.
Ook Ivo, de directeur, durft heel kritisch naar de werking te kijken. Dit past
helemaal bij mijn visie als huisarts.
Wat zou je graag nog willen vertellen aan de bewoners van wzc
Immaculata?
Ik ben nog jong, maar door de reeds opgedane ervaring in het ziekenhuis
en als huisarts ben ik klaar voor deze uitdaging!
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BEZINNINGSMOMENT
Lieve bewoners,
Elke ochtend start ik de dag met het lezen van ‘een woord van rust’, ik draai
het blaadje van die kalender om en laat de uitspraak van de dag even tot
me komen.
In de editie van dit krantje wil ik graag enkele van die gedachten met jullie
delen, jullie lezen ze misschien allemaal in één keer, maar je kan ook af en
toe eens wat langer stilstaan bij één van deze quotes.
Karine Vanbuel, pastoraal werker.

Sta elke dag lang genoeg bij iets moois stil
om te zeggen: ‘Is dit niet prachtig!’ (Van: Alice Freeman Palmer)
Kalmte als de wereld vol is van geweld.
Liefde als de wereld wreed en harteloos schijnt...
Dat is mijn wens voor jou. (Van: Pam Brown, geb. 1928)
Geniet van de kleine dingen,
want op een dag kun je terugkijken en ontdekken
dat het grote dingen waren. (Van: Anoniem)
Geluk bestaat niet uit veel bezit,
maar uit tevreden zijn met weinig.
(Van: Marguerite, gravin van Blessington, 1789-1849)
Maak het eenvoudig.
Hou op je druk te maken over bijzaken.
Nu is het tijd voor bomen en gras en dingen die groeien.
(Van: Anoniem)
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WIJ GEDENKEN

We gedenken onze overledenen van de afgelopen
maanden:
3 oktober 2021 Mia Thijs, 83 jaar
4 oktober 2021 Karel Pinxten, 83 jaar
21 oktober 2021 Jef Tuyaerts, 85 jaar
24 oktober 2021 Georgette Bex, 76 jaar
24 oktober 2021 Mia Schildermans, 92 jaar
12 november 2021 Mia Janssenswillen, 85 jaar
14 november 2021 Marie-José Jannis, 86 jaar
16 november 2021 Angèle Truijens, 88 jaar
6 december 2021 Juul Stessens, 82 jaar
13 december 2021 Clemence Elen, 86 jaar

De leegte zonder jou
Is met geen pen te beschrijven
De leegte zonder jou
Zal altijd bij ons blijven
Maar vele ijne herinneringen
Verzachten onze smart
Voorgoed uit ons midden
Maar altijd in ons hart 25

TIP VAN DE KINE
Uitgangshouding: zit op een stoel, handen op de knieën of armsteun
Uitvoering: beide armen voorwaarts omhoog heffen
Aantal:10x

GEDICHT

Mijn guitig broertje

Ik zal u eens vertellen wat mijn broertje zoal doet.
Ik zag hem eens op wandel gaan met vaders hoge hoed.
En pas had vader hem gevat en lachend weggedaan.
Of broertje was alweer op zwier met moeders schoenen aan.
“Gij rap!” sprak moeder en ze trok de reuze schoenen uit.
“Kwa kwa” deed broertje schalk en zie hij sprong gelijk een puit.
Maar ho, hij viel zo lang hij was de vuile kolen bak in.
De rakker lachte en wreef zich zwart van ‘t haar tot aan de kin.
Toen ging hij voor de spiegel staan en zei:
“och moeder kijk die jongen daar is met zijn neus gevallen in het slijk.”
Moe riep:
“Gij kleine duivel toch, hoe krijg ik u weer net?!
Kom hier dat ik u was en dan in de kelder zet!”
Maar toen het gezuiverd blozend kind haar aankeek, zoet en teer,
schonk moeder hem een kus en dacht aan geen kelder meer.
Ja het is een echte guit mijn broer, toch maakt hij veel gedruis.
We hebben hem zo lief, hij is de vreugde van ons thuis.
Melia
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PRET- EN VERZET
De winnaar van de herfsteditie is: Jean Luyten ('t Reepke)
Iemand van het woon-en leefteam komt zo snel mogelijk een leuk prijsje
brengen!

Hoe vaak zie je het getal 7?

Hoe vaak zie je het getal 1?

89453687135976

558691358164

58623472654697

315871569354

37965875136576

126813567512

23568413675561

369812547125

Antwoord =

Antwoord =

Hoe vaak zie je het getal 31?

Hoe vaak zie je het getal 72?

83658731568

7358675695

13159875315

1728645935

56873657648

2768726572

69854831564

6987531725

Antwoord =

Antwoord =

Breng de oplossing binnen in de pret-en verzetdoos in het Hophof
voor 10 maart 2022 en maak kans op een leuke prijs!
Naam en afdeling bewoner:
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