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VOORWOORD
Beste lezers,
Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf begint net de lente. Het is
prachtig weer. Tijdens een wandeling langs de Dommel viel het mij op hoe
groen de weiden al zijn, hoeveel bomen er al in bloei staan, hoe fris het ruikt
en hoeveel lammetjes er al zijn! Het geeft mij een goed gevoel en ik krijg
spontaan meer energie om van alles te ondernemen. De lentekriebels zijn
duidelijk aanwezig en ik hoef er niets voor te doen, het overkomt me
gewoon.
Ik denk dat iedereen dit gevoel wel herkent. Na een veel te lange winter weer
spontaan meer goesting krijgen in alles. De lente heeft ontegensprekelijk
een positief effect op alles en iedereen.
De zon lokt ons naar buiten, zet ons letterlijk in beweging en zorgt voor onze
noodzakelijke portie vitaminen D.
Door gezond te bewegen maken we ‘dopamine’ aan en de zon zorgt
onrechtstreeks voor de aanmaak van ‘serotonine’, deze twee gelukshormonen
zorgen ervoor dat we ons geestelijk goed voelen. Beweging en zon bepalen
dus mee onze levenskwaliteit.
Alle redenen om te zorgen dat onze bewoners zoveel mogelijk naar buiten
kunnen. De ‘Kom uit je kot’ actie van vorig jaar blijven we daarom
verderzetten. We proberen zoveel mogelijk tijd vrij te maken om samen met
onze bewoners naar buiten te gaan en stimuleren ook familie en bezoekers
om hetzelfde te doen. We zoeken hiervoor ook nog steeds vrijwilligers.
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij de balie of via
info.immaculata@integrozorg.eu.
In de maand april zal er extra aandacht zijn voor de beweging van onze
bewoners tijdens de week van de valpreventie en onze medewerkers kunnen
in de maand mei meedoen met de actie ‘no steps no glory ‘ een initiatief van
het Vlaams Instituut Gezond Leven waarmee ze mensen willen stimuleren om
elke dag zoveel mogelijk stappen te zetten. Er is dus aandacht voor zowel de
gezondheid van bewoners als van medewerkers.
We kunnen nu ook al aankondigen dat we na het groot succes van vorig jaar
op donderdag 23 juni de 2de editie van ‘Immaculata zomert ‘ organiseren,
een openluchtfeest voor alle bewoners en medewerkers.
Ik wens jullie een aangename lente, een nieuw begin na toch wel zware
maanden waar het coronavirus in ons huis weer veel bepaald heeft en
mensen opnieuw geïsoleerd heeft. Laat ons hopen dat we dit snel voor goed
achter ons kunnen laten en we voortaan weer kunnen en mogen genieten
van elkaars gezelschap in alle omstandigheden.
Ivo Claes
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NIEUWE
BEWONERS

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

Den Dries
Truda Timmers

Welkom op den Dries, Truda!

Den Tuiert
Jaak Jacobs

Fijn je te leren kennen Jaak!
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't Reepke
Anna Heylen

Welkom op 't Reepke, Anna!

Alda Croonen

Wat fijn dat je er bent, Alda!
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't Meike
Melanie Beutels

We zijn blij je te leren kennen, Melanie!
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GEFLITST
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ONZE
JARIGEN

't Meike
12/5 Fien Dewith, 90 jaar
23/5 Berthy Rogiers, 76 jaar
28/6 Mia Stevens, 90 jaar
't Reepke
8/4 Maria Schreppers 83 jaar
18/4 Nelly Jonckheere, 91 jaar
3/5 Trees Voets, 97 jaar
28/5 Wim Huyers, 86 jaar
16/6 José Van Beek, 90 jaar
De Lommert
18/4 Clea Dierckxsens, 77 jaar
9/5 Lena Hermans, 89 jaar
6/6 Angèle Put, 84 jaar

17/4 Lina Vereijken, 87 jaar
24/4 Lieve Vanhout, 77 jaar
27/4 Johan Dewith, 83 jaar
4/5 Mia Meus, 88 jaar
19/05 Harry Gielkens, 91 jaar
23/5 Mia Nouwen, 93 jaar
15/6 Stina Eerdekens, 87 jaar
Den Dries
16/4 Lydia Nijs, 72 jaar
3/5 Maria Janssen, 93 jaar
8/5 Juliette Custers, 78 jaar
9/5 Tilleke Vanbrabant, 99 jaar
14/5 Zoe Winters, 94 jaar
20/5 Toon Simons, 89 jaar
17/6 Mia Vanderfeesten, 86 jaar
DVC
1/4 Julienne Horinecki, 78 jaar
16/4 Corrie Goossens, 76 jaar
11/5 Ingrid Pijnenburg, 66 jaar
20/5 Jet Smeets, 69 jaar

Den Tuiert
7/4 Giel Hendriks, 92 jaar
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WIJSHEDEN van de IMMACLOWNS

NOOD AAN EEN BABBEL?
Begeleiding door DAGG
(Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg)
Enkel voor bewoners en familie van woonzorgcentrum Immaculata
De verhuis naar een woonzorgcentrum kan mentaal heel wat teweeg brengen bij
zowel 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,
nieuwe 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 kunnen vastlopen in een bepaalde situatie waarvan ze niet
altijd goed weten hoe ermee om te gaan en hoe correcte hulp te bieden.
Voor alle vragen, moelijkheden en situaties waarin de problemen zich situeren in de
psyche van de bewoner kan u beroep doen op de sociaal verpleegkundige van het
DAGG.
Info of afspraak:
• Via het diensthoofd van de afdeling
• Via Veerle Janssen
• Maak zelf een afspraak met Elly: Elly.nowak@dagg-cgg.be of 089/56 38 94
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FEESTDAGEN
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BEZINNINGSMOMENT
Onderstaande tekst werd ons bezorgd door E.H Giel Hendriks.
Mijn vader.
Mijn vader.
Toen hij nog leefde, vertelde hij dikwijls over zijn vader.
En nu hij dood is, weet ik wat hij zeggen wou.
Mijn vader.
Hij haatte het hoge woord, hij hield van stilte en dacht na.
En nu, na jaren weet ik veel van wat hij dacht.
Mijn vader.
Hij was nederig zoals het land waarop hij werkte.
En in al die eenvoud was hij meer mens dan menig ander.
Mijn vader.
Hij had talenten, maar geen voor roem of centen.
En daarom ben ik blij dat ik mij op hem beroemen mag.
Mijn vader.
Hij hield van moeder met hand en hart en met wijs verstand.
En doorheen al die tijd ervaar ik dat geluk ook erfelijk is.
Naar: Jozef Remans, oud-burgemeester van Zutendaal, over zijn vader
zaliger
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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
Muziek
Muziek maken, zingen en luisteren naar muziek stimuleert de hersenen. Het kan
de stemming verbeteren, beweging stimuleren en herinneringen ophalen. Het
kan mooie contactmomenten opleveren. Muziek kan ontspannend werken bij
onrust en verdriet.
Nostalgie
Gebeurtenissen uit het verleden worden het laatst vergeten, maar ook
voorwerpen, beelden, geuren, smaken kunnen nostalgie opwekken. De parfum
van moeder kan bijvoorbeeld rust geven. Een herkenbaar schilderij of voorwerp
uit de woonkamer kan geruststellen. Nostalgie kan ook emoties beïnvloeden of
een babbel op gang brengen.
Oogcontact
Maak oprecht en met aandacht oogcontact, zorg ervoor dat je op ooghoogte
bent. Door oogcontact kan je in de leefwereld van een ander binnentreden. Je
kan checken of je echt contact hebt. Ogen zijn de spiegel van de ziel. Je ziet of er
rust, verdriet of angst is. Anderzijds kunnen jouw ogen door contact ook rust en
vertrouwen geven.
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Prikkels
Door een ziek brein verwerken mensen met dementie prikkels anders dan
voorheen. Een filter in ons brein beschermt ons tegen “prikkels die niet van
toepassing” zijn. Zo kunnen we onszelf focussen. Bij dementie valt deze filter
weg en komen alle prikkels intens binnen. Wees je bewust van de prikkels in
de omgeving. Ga op zoek naar de prikkels die voor irritatie of onrust zorgen.
Doseer prikkels!
Quality time
Stress en spanning kunnen klachten verergeren. Door kleine genietmomentjes kan je spanning of emoties doorbreken. Zoek naar
mogelijkheden van ontspanning. Het hoeft niet lang te duren. Kleine
gelukjes kunnen genoeg zijn om te genieten van het moment!
Rust
Nadenken en iets doen vraagt veel meer energie dan voordat er sprake was
van dementie. Een persoon met dementie kan zich zo’n 15 tot 30 min
concentreren. Eenvoudige handelingen zoals bijvoorbeeld helpen bij de
afwas kan al vermoeiend zijn. Uit onderzoek is gebleken dat een middagdut
onrust kan voorkomen of verminderen.
BRON: Mariët de Landmeter/ Mariët op zorgavontuur
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GEFLITST
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PALLIATIEF SUPPORTTEAM
Levensstijl en sterfstijl met elkaar verbonden
Als we in ons wzc willen werken aan ‘de bedoeling’, waarbij het geluk van
jullie als bewoner voorop staat, dan is het belangrijk dat we jou als persoon
goed leren kennen. Hoe sta jij in het leven, wat vind jij belangrijk, wat zijn
jouw wensen? En dit zowel betreffende het wonen en leven, maar ook
betreffende het levenseinde en het sterven.
Dacht jij er ooit al eens over na hoe jij graag zou willen sterven?
Zo ja, sprak je er dan al over met iemand? Zo ja, met welke reden?
Zo ja, met wie sprak je hierover?
Zo ja, waarom vind jij het belangrijk om hierover te spreken?
Of kreeg je ook wel reactie terug dat er niet over gesproken mag worden?
Of heb je het gevoel dat anderen erover willen spreken, maar jij zelf
helemaal niet?
Hoe verschillend we zijn in hoe we ons leven leiden, zo verschillend zijn we
ook in het kijken naar de dood. De dood is voor de ene taboe, de ander wil
net wel vooruitkijken en zo veel mogelijk de dingen plannen, in handen
nemen.
Stichting STEM (STerven op je Eigen Manier) heeft door de verschillende
manieren waarop mensen naar de dood kijken een indeling gemaakt naar
een 5-tal sterfstijlen. Ieder mens zal grotendeels in een bepaalde stijl passen,
maar heeft ook zeker deels eigenschappen van de andere sterfstijlen.
Als we beseffen dat iedereen anders kijkt naar de dood, kunnen we ook
begrijpen dat hoe we hierover in gesprek gaan ook afhangt van dit
verschillend zijn.
Heel kort geef ik een schets van de 5 verschillende sterfstijlen met enkele
kenmerken:
De vertrouwenden
• “Leven na de dood”
• Het is er gewoon. Alles heeft zijn cyclus. We zijn daarin met elkaar
verbonden.
• Is niet bang voor de dood. Erover spreken is ook niet echt nodig
• Behoefte aan rituelen
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De socialen
• “Bang voor de dood”
• Zet het van zich af. Denkt positief. “We hebben het toch goed”
• Behoefte aan pijnbestrijding, angst voor ongemakken
• Wilt warmte en troost
De rationelen
• “Verdringing van de dood”
• Dood is geen groot onderwerp. Je kan er zelf nog zo veel tegen doen.
• Wilt zekerheid, feiten om zich aan vast te houden
• Wilt niet spreken over de dood
De proactieven
• “Leven met de dood”
• Ik heb alles al geregeld. Ik laat niets over aan anderen.
• Angst om afhankelijk te worden
• Wilt openheid, duidelijkheid, wilt regie houden
De onbevangenen
• “Leven zonder de dood”
• Het onderwerp komt niet voorbij, is volslagen onbelangrijk
• Dood is ver-van-mijn-bed show
• Wilt blijven leven, is niet bang voor de dood
Heb je na het lezen van deze tekst hierover meer vragen of wens je meer
info over deze sterfstijlen of hoe je weet bij welke stijl jij meer aansluit,
kan je bij mij terecht. Vraag gerust aan iemand van de afdeling of ik even
bij je kan langskomen.
Karine Vanbuel, referentiepersoon palliatieve zorg
Karine.vanbuel@integrozorg.eu
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MOOIE QUOTES

Puur is beter dan perfect.

De goedkoopste facelift is een
glimlach!

Wat je in je hart bewaart, geraak
je nooit meer kwijt.

Een knuffel is een glimlach met
armen.

Op het einde komt het altijd goed
en als het niet goed komt,
is het nog niet het einde.

Fouten zijn het bewijs dat je
tenminste probeert.

Maak van de moeilijke weg een
mooi wandelpad.

Herinner gisteren,
droom van morgen,
leef vandaag.

Geef elke dag de kans om de
beste van je leven te worden.

Laat je niet tegenhouden door
tegenslag.
Gebruik ze om er sterker uit te
komen.
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MOEDERDAG
Zeg weet je mama
Dankbaar ben ik
en ook nog best trots
Op zo'n schouder, een steun
in de branding mijn rots
Ja weet je mama
trots ben ik en dus dankbaar
Voor alles wat je doet
en gedaan hebt
Maar ook gewoon
zomaar
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WERKEN AAN KWALITEIT
Hallo allemaal,
Hier weer meer nieuws rond het project ‘organiseren vanuit de bedoeling’.
Begin 2021 hebben we een visietekst gelanceerd over wat we willen
bereiken met onze bewoners willen bereiken. Deze tekst is gebaseerd op 5
belangrijke principes: zinvol leven, eigen regie behouden, uniek zijn,
verbondenheid en thuisvoelen. Hieronder kan je onze bedoeling nog even
terug nalezen.
De bedoeling
Elke bewoner kan zeggen “IK ben hier graag en voel me gelukkig!”
Sleutelprincipes
Zinvol leven:
Elke dag is de moeite waard om te leven: de bewoner blikt terug op het
leven en vult zelf de verdere toekomst in.
Eigen regie houden:
In dialoog met alle betrokkenen maakt de bewoner eigen keuzes en mag hij
van gedachte veranderen.
Uniek zijn:
De bewoner kan zichzelf zijn met zijn eigen waarden en normen, met zijn
eigen geschiedenis en toekomst. De bewoner ziet wat hij nog kan maar
accepteert ook dat hij bepaalde dingen niet meer kan.
Verbondenheid:
De bewoner voelt zich gezien, gewaardeerd en krijgt ruimte voor contact en
ontmoeting met anderen.
Thuisvoelen:
Wij werken in het huis van de bewoner. De bewoner omringt zich met
vertrouwde spullen en mensen. De bewoner heeft een plek waar hij zich
goed voelt.
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Ondertussen vordert ons proces en hebben de leden van de procesgroep
een tekst geschreven waarin staat hoe we binnen ons woonzorgcentrum
willen werken aan deze basistekst. Als basis voor deze tekst zijn we
vertrokken van info die we gekregen hebben van onze medewerkers, maar
ook van bewoners en jullie familieleden. Het resultaat lees je hieronder.
HOE werken we elke dag opnieuw aan onze BEDOELING?
ZINVOL LEVEN
We geloven er sterk in dat iedereen kan blijven groeien, ook onze
bewoners. Talenten en krachten van iedereen die hier woont, werkt en op
bezoek komt spelen hierbij een belangrijke rol. We kijken voortdurend naar
kansen, wensen en interesses, met een positieve blik op wat nog wel kan.
We werken in het hier en nu, ongepland maar wel op maat van de
bewoner. In het kader van zinvol leven gaan we op zoek naar de waarden
en normen van iedere individuele bewoner als ook naar zijn/haar
zingeving. We geven de bewoner kansen om (vroegere) rollen op een
betekenisvolle manier te kunnen opnemen.
EIGEN REGIE HOUDEN
We geven de bewoner het roer in eigen handen. Hierbij wordt hij
bijgestaan door iedereen die voor hem betekenisvol is. Van bij het eerste
contact tot aan het levenseinde beluisteren we de bewoner. We
onderzoeken samen met de bewoner en zijn familie de noden, wensen,
interesses en gewoontes om zo een ondersteuning op maat te bieden. We
staan open voor nieuwe ideeën of voorstellen vanuit de bewoner naar de
werking van het huis.
Om dit te realiseren bevragen we de bewoner en stimuleren zijn eigen
inbreng. We blijven dit doen want noden, wensen en interesses kunnen
veranderen. Iedere bewoner heeft zijn eigen verhaal. Dit betekent dan ook
dat onze medewerkers eigen waarden en normen niet vooropstellen maar
ze naast deze van onze bewoners leggen. Bewoners en hun familie maken
eigen keuzes. Wij als medewerkers nemen hierbij een rol op als begeleider,
ondersteuner om hen op weg te helpen. We zijn respectvol en eerlijk, ook
over zaken die minder goed gaan.
De gedachte dat we werken in het huis van onze bewoner staat hierbij
steeds voorop.
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VERBONDENHEID
De relaties van de bewoner met anderen en de buurt staan centraal.
Iedere bewoner heeft het gevoel ergens bij te horen en iets te kunnen
betekenen voor anderen, zowel binnen ons WZC, maar ook erbuiten. De
invulling zal individueel per bewoner vorm krijgen. We denken hier ook
aan de mensen die nu misschien minder of niet meer aanwezig zijn.
We streven naar een kwaliteitsvolle relatie tussen de bewoner en zijn
betekenisvolle anderen. We gaan met bewoners, familie en medewerkers
in trialoog. Dit in continue onderlinge wisselwerking. Om dit mogelijk te
maken, gaan we in overleg met de bewoner en zijn familieleden op een
formeel moment en tijdens spontane gesprekken. Bewoner/familie zijn
evenwaardige gesprekspartners.
We hebben aandacht voor de contacten tussen bewoners onderling.
Hierbij hebben we aandacht voor ieders eigenheid, het samen zijn en
leven in ons WZC. Medewerkers ondersteunen en begeleiden de bewoner
zodat hij zich optimaal thuis kan voelen. Respect en eerlijkheid staan
hierbij voorop.
THUISVOELEN
We heten de bewoner welkom in een veilige, positieve en warme
omgeving. We bieden de bewoner rust en structuur. Medewerkers en
familie passen zich aan het tempo van de bewoner aan. We hebben
aandacht voor het samen lachen, huilen en genieten. We geven samen
met bewoners vorm aan het wonen en leven op de afdeling.
We leven respectvol samen met elkaar met oog voor ieders verhaal.
Naar aanleiding van deze tekst hebben we onze bomen op iedere afdeling
ook in een ander jasje gestoken. Je kan hier de sleutelprincipes terug
vinden als ook kernwoorden of een stuk van de tekst. Het is de bedoeling
dat de boom nu gevuld wordt met foto’s die voor zich spreken en een
weerspiegeling geven van wat we in de tekst vertellen.
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DE PASTORALE WERKING
Bij het verschijnen van deze editie van ons huiskrantje zitten we volop in de
Vastentijd, de periode in voorbereiding naar Pasen. We kijken uit naar de
Goede Week, te starten op Palmzondag en te eindigen met Pasen op 17 april.
In de maand mei valt de feestdag van O.H. Hemelvaart en zetten we ook
Maria in de schijnwerper tijdens de Mariamaand. Daarnaast vieren we alle
moeders op zondag 8 mei.
Pinksteren valt dit jaar op 5 juni en we vieren alle vaders op zondag 12 juni.
Voor hen heeft E.H. Giel Hendriks ons in dit krantje een mooi eerbetoon
bezorgd.
Een tekstje van een aantal jaren geleden, maar steeds geldend en momenteel
ook zeer actueel:
‘t Is vasten
Wegen naar verzoening zijn soms lang en smal.
Wegen naar bevrijding liggen overal.
Woorden tussen mensen maken kleinen bang.
Woorden van vergeving komen traag op gang.
Waarden die wij eerden klagen velen aan.
Waarden gaan verloren in dit koud bestaan.
Werken aan een wereld is ook ieders plicht.
Werken aan de vrede schept dan evenwicht.
Hopen in het leven doet ons veel verstaan.
Hopen op de toekomst doet ons verder gaan.
Liefde zal ons tonen wat te wachten staat.
Liefde legt weer vreugde op elk bang gelaat.
Frans Weerts.
Karine Vanbuel, pastoraal werker
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WIST-JE-DATJES
Wist je dat ...
de winnaar van de pret-en verzetwedstrijd
iedere keer getrokken wordt door een
onschuldige hand?
Carlo Segers van het dagverzorgingscentrum
leende zijn onschuldige hand om de winnaar
bekend te maken.
Catho Hoeben van de Lommert mag snel haar
prijsje in ontvangst nemen. Proiciat!
Wist je dat ...
we sinds kort ook een instagrampagina
hebben?
Bekijk hem snel!
--> wzc_immaculata
Wist je dat ...
de jongens van Provil ION belevingsborden
voor ons gemaakt hebben?
Hieronder kan je het resultaat bewonderen.
Hartelijk bedankt, mannen!
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GEDICHTEN
De winter is voorbij!
De tuin staat vol met bloemen.
Heb jij ze al gezien?
En weet je ook hoeveel er staan?
Wel vijf of zes misschien?
Er vliegen kleine beestjes.
En weet je wat die doen?
Ze geven elke bloem vandaag
een hele dikke zoen!
En waarom doen die beestjes dat?
Waarom zijn ze zo blij?
Gewoon, omdat het lente is.
De winter is voorbij!

De lente is gekomen
nu geen sneeuw of koude meer
door de takken van de bomen zingt de lieve vogel
weer
Tralalalalalalaaa
Melia
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PRET- EN VERZET
De winnaar van de wintereditie is: Catho Hoeben
Iemand van het woon-en leefteam komt zo snel mogelijk een leuk prijsje
brengen!

Los de rebus op!

OPLOSSING:

OPLOSSING:

Breng de oplossing binnen in de pret-en verzetdoos in het Hophof
voor 13 juni 2022 en maak kans op een leuke prijs!
Naam en afdeling bewoner:
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