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Ditjes en Datjes

Zomer 2022
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Voorwoord

De zomer is begonnen!

‘Je krijgt het weer dat je verdient!’ wordt er vaak gezegd. Niet dat ik enig

geloof hecht aan deze uitspraak maar tijdens het zomerfeest op 23 juni,

waar ik deze uitspraak weer verschillende keren gehoord heb, was ik maar

wat blij dat de weergoden ons gunstig gezind waren.

Het was dan ook 'geweldig’ en ja, we hadden het verdiend. Bewoners,

familie, vrijwilligers en medewerkers hebben allemaal genoten van de

gezellig sfeer, muziek, optredens en vooral van het ‘samen’ zijn. De

‘verbondenheid’, één van onze sleutelprincipes, was duidelijk voelbaar.

Het zomerfeest was meer dan geslaagd. De perfecte start van een hopelijk

lange mooie zomer.

Ik wens dat iedereen deze positieve sfeer kan vasthouden en uitdragen om

in verbondenheid met elkaar vele mooie geluksmomenten te beleven.

Een fijne zomer gewenst!

Beelden zeggen vaak meer dan woorden.
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Barbara Hoogstijns

We hopen dat je je snel thuis voelt, Barbara!

NIEUWENIEUWE

BEWONERSBEWONERS

Een warm welkom aan onze nieuwe

bewoners. We hopen dat ze zich snel thuis

zullen voelen in ons woonzorgcentrum.

't Reepke

Alda Vandervelden

Alda, leuk dat je er bent!

Treeske Franssen

Van harte welkom, Treeske!
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den Tuiert

Jaak Janssen

Van harte welkom op den Tuiert, Jaak!

Kris De Winter

Van hart welkom op den Dries, Kris!

den Dries

Harry Vanbussel

We zijn blij je te leren kennen, Harry!

Francine Leijnen

Wat leuk dat je er bent, Francine!
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ONZEONZE

JJARIGENARIGEN

't Meike

1/7 Anny Creemers, 80 jaar

2/8 Emilie Kerkhofs, 84 jaar

4/8 Catherina Van Endert, 81 jaar

5/8 Catho Reijnders, 94 jaar

11/9 Mia Oversteyns, 98 jaar

't Reepke

6/8 Dora Loots, 95 jaar

10/8 Mia Verduyckt, 92 jaar

18/8 Virginie Schelmans, 67 jaar

31/8 Mia Vandeweyer, 86 jaar

4/9 Mia Vangerven, 94 jaar

6/9 Jean Luyten, 89 jaar

6/9 Zus ter Haar, 98 jaar

9/9 Theo Louwers, 79 jaar

14/9 Annij Meus, 87 jaar

15/9 Louis Biliën, 82 jaar

28/9 Treeske Franssen, 85 jaar

29/9 Fien Houben, 101 jaar

de Lommert

14/7 Bertha Tuyaerts, 78 jaar

16/7 Harry Vandael, 84 jaar

28/7 Renier van Geneijgen, 78 jaar

5/8 Paula Willekens, 76 jaar

11/8 Pierre Rabijns, 92 jaar

14/8 Paula Schoonis, 91 jaar

16/8 Rosa Maes, 88 jaar

4/9 Anneke Habraken, 93 jaar

20/9 Catho Hoeben, 79 jaar

den Tuiert

24/7 Lies Vandael, 99 jaar

30/7 Melia Leijnen, 93 jaar

6/8 Maria Tutelaars, 91 jaar

20/8 Mia Sleurs, 85 jaar

23/8 Jan Korsten, 85 jaar

10/9 Chel Eerdekens, 87 jaar

den Dries

3/7 Antoinette Pellens, 89 jaar

13/7 Jean Bleyen, 87 jaar

21/7 Catho Desair, 101 jaar

2/8 Mien Fransen, 95 jaar

26/8 Jos Vandeperre, 64 jaar

25/9 Gerarda Timmers, 93 jaar

28/9 Josée Mertens, 83 jaar

DVC

15/7 Juliette Deckers, 81 jaar

28/7 Mia Leurs, 85 jaar

31/8 Lieke Bielen, 84 jaar

2/9 Mia Hurkmans, 96 jaar

9/9 Bertha Kums, 85 jaar

15/9 Christiane Schurgers, 93 jaar
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TIP VAN DE KINETIP VAN DE KINE

Uitgangshouding: ga achter een stoel/externe steun staan (zodat je

altijd de kans hebt om je vast te grijpen als je uit evenwicht geraakt)

Uitvoering: ga afwisselend op je tenen en dan op je hielen staan,

probeer met je bovenlichaam goed recht te blijven staan

Aantal: 10x

GEDICHT

Het is morgen weer het is morgen weer
De zon schijnt door de ruiten

Ik denk aan onze lieve heer en wip m’n bedje uit
Ik bid nu 3 maal wees gegroet en naast me zit m’n engel zoet

Die vraagt of ik de hele dag weer Jezus kindje wezen mag
Het poesje geeuwt en rekt zich uit, daar is het poesje voor

Maar ik wil liever kindje zijn en netjes bidden hoor
Dan wast mijn moeder fris en fijn want zelf ben ik nog te klein
En als dat allemaal is gedaan, mag ik fijn naar school toe gaan

Melia
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'T MEIKE

Het spelbord, pannenkoek
met ijs, knutselspullen,

dansschoenen.. alles werd uit
de kast gehaald op 't Meike!
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EVEN LACHEN

Er zijn 15 visjes, 5 verdrinken er.

Hoeveel blijven er dan over?

15, visjes kunnen niet verdrinken

Als er een gat in zit, dan zit er

geen gat in. Zit er geen gat in,

dan zit er een gat in.

Wat is het?

Een wc-bril

Wat heb je als 3 olifanten in je

boom zitten?

Een sterke boom.

Waarom doet een dom blondje

de melk open in de winkel?

Omdat er staat "hier openen"!

Een man en een vrouw lagen op het

strand bruin te bakken zegt de man

tegen de vrouw: "Dat was een lekker

windje."

Zegt de vrouw: "Zal ik er nog een

laten dan?"

Wat zegt een kip als die tegen

de muur aanloopt?

Tok!

Waarom vliegen vogels altijd

naar het zuiden?

Omdat lopen te lang duurt.

Een man zegt tegen zijn vrouw:

“Schat, laten we er eens een

leuk weekend van maken.” “Wat

een goed idee!”, antwoordt zij.

Waarop de man zegt: “Prima,

dan zien we elkaar maandag

weer!”

Het ene blondje zegt tegen de

andere: ‘Als jij raadt hoeveel

snoepjes er in deze snoeppot

zitten, krijg je ze alle vijf…?”

Waarop het andere blondje

antwoordt: “Drie?”

De juf vraagt aan Olivia:

“De zin 'Ik ben mooi', is dit

tegenwoordige tijd

of verleden tijd?”

Waarop Olivia antwoordt:

“Verleden tijd, juf.”
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GENIETEN MET PASEN

Met Pasen zagen we kuikentjes aan het onthaal, mooie

knutselwerkjes, een leuke paaszoektocht en wedstrijd, werd er

lekker gegeten.. kortom: veel gelukkige mensen!
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WERKEN AAN KWALITEIT

Ik breng jullie graag op de hoogte van de dingen waarmee we bezig

zijn in ons project ‘Organiseren vanuit de bedoeling’.

Het is jullie misschien al opgevallen... We hebben nieuwe tuinstoelen

en een aantal tafeltjes aangekocht! Uit de bevragingen op de

koffiekletsmomenten met bewoners en op de familieavonden hoorden

we heel vaak dat er toch nood was om gezellig buiten te kunnen zitten.

We hopen op vele zonnige dagen zodat deze tuinstoelen al volop

dienst kunnen doen!

Uit de bovengenoemde bevragingen kwam ook sterk naar voor dat

men het fijn zou vinden als er op een of andere manier kenbaar

gemaakt kan worden op de afdeling wie er aanwezig is. Gezien dit een

rode draad was, zijn we hier met de procesgroep over gaan nadenken.

Er zijn voo elke afdeling borden voorzien waarop de foto van het

aanwezige personeel zal worden opgehangen. Zo weten jullie altijd wie

er op een bepaald moment aanwezig is om jullie verder te helpen waar

nodig!

In de gang, ter hoogte van de ingang van het Hophof, hebben we een

muur opgefrist. Op deze plek zullen jullie steeds kunnen zien met wat

we bezig zijn in het proces. Dit om jullie nog beter te informeren.

Achter de schermen hebben we ook onze werkorganisatie (de manier

waarop we nu werken) in kaart gebracht. We hebben een tweetal

weken strikt genoteerd wat we op bepaalde momenten aan taken

volbrengen. Al deze info wordt momenteel verwerkt. In het najaar gaan

we dan verder aan de slag met de teams om na te denken of we zaken

anders of beter kunnen inplannen om zo ook meer te werken naar de

noden van onze bewoners. Dit wordt later zeker nog verder toegelicht.

Rest mij nog jullie allen een mooie zomerperiode toe te wensen. Geniet

er met volle teugen van!
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'T REEPKE

Lekkere wafels, genieten van het
zonnetje en rondtrekken

met de fiets.
't Reepke heeft ervan

geprofiteerd!

Wist je dat..

Iedereen deze fiets kan huren?!

Meer info kan je vragen aan de

balie van Pelle Melle.
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GEHULDIGDEN

20 jaar dienst:

• Tina Cardinaels

• Monique Kees

• Gilberte Lauwkens

• Cindy Vangeneugden

• Mariëlle Sevens

• Cindy Quanten

25 jaar dienst:

• Kelly Hilkens

• Linda Mertens

• Annick Rutten

• Noëlla Kelchtermans

• Lydia Deckers

• Heidi Vanhees

• Irène Cornelissen

• Liliane Cremers

• Luc Vanbussel

• Ivo Claes

30 jaar dienst:

• Sonja Peeten

35 jaar dienst:

• Sabine Aerts

De gehuldigden hebben er omwille van corona even op moeten

wachten, maar ze vergeten: zeker niet!

Ook namen we officieel afscheid van onze vorige CRA Dr. Martin Loos.

Bij deze willen we ze nog eens bedanken voor de goede inzet al die

jaren!
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DEN TUIERT

Bewoners, familieleden en medewerkers van Den Tuiert genoten

van een heerlijke lentewandeling en een terrasje!

Wist je dat... we tijdens onze wandeling ontdekt hebben dat er een

Tuiertstraat gelegen is in Overpelt!
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PALLIATIEF SUPPORTTEAM

Knipperlichten om palliatieve zorgnoden tijdig te herkennen

Globaal genomen blijven mensen veel langer thuis met ondersteuning van
zorgverleners en mantelzorgers vooraleer de stap naar een wzc genomen wordt.
De hulpbehoevendheid van bewoners in een wzc is dan ook groter, en onderzoek
toont aan dat de gemiddelde verblijfsduur ook wel korter is dan een aantal jaren
geleden.
Palliatieve zorg, of comfortzorg in de laatste periode van het leven, is dan ook
een groot deel van de zorg die bewoners krijgen. Vooral op het ritme van en
volgens de wensen van de bewoner zelf (zoals ook onze visie ‘werken vanuit de
bedoeling’ vooropstelt). Niet altijd wordt er in wzc tijdig het palliatieve stadium
opgemerkt.

Daarom werkte Expertisecentrum Dementie Paradox samen met Palliatieve Zorg
Gent-Eeklo een lijst uit van ‘knipperlichten’, kleine maar soms onopvallende
aspecten die mogelijk een teken zijn dat er palliatieve zorg, comfortzorg, nodig
is. Enkele van die ‘knipperlichten’ zijn:

• Elk vermoeden van verandering: zowel naasten als hulpverleners die een
bewoner enkele dagen niet zagen, geven soms aan dat er op korte tijd een
verandering merkbaar is.

• De slikfunctie gaat achteruit: verschillende ziektebeelden kunnen
slikstoornissen veroorzaken (bv dementie, ziekte van Parkinson, CVA...). We
zien soms verslikken, kwijlen, trager slikken of meermaals slikken na een
hap voeding.

• Herhaalde infecties: bewoners hebben meermaals een luchtweginfectie of
urineweginfectie, het gebruik van antibiotica lijkt hier minder effect op te
hebben

• Weigering van zorg en/of voedsel: steeds ernstig te nemen. Soms kan
aanpassing van de voeding helpen, maar soms kan het ook een uiting zijn
van de wil van de bewoner om te stoppen.

• Nieuwe ernstige ziekte: het vaststellen van nieuwe bijkomende diagnose is
een moment om samen de wensen opnieuw te bespreken.

• Gewichtsverlies van >5% op 6 maanden tijd: dit kan een ernstig teken zijn
dat er lichamelijk een grote verandering gebeurt in het lichaam, vaak een
onomkeerbaar proces van eiwitafbraak en spieratrofie.

• Na een ziekenhuisopname: de ervaringen bij een ziekenhuisopname en de
verandering in de algemene toestand kan ervoor zorgen dat de bewoner
zijn zorgdoel wenst aan te passen en geeft dus aanleiding tot een nieuw
gesprek.

• Herhaaldelijk vallen: men kan op zoek gaan naar oorzaken van het vallen
en preventieve maatregelen treffen. Anderzijds is het goed om stil te staan
bij de mogelijke gevolgen, zoals het risico op breuken, en dit te bespreken
met de bewoner.

• Enkele scores die voor zorgverleners een teken kunnen geven van
palliatieve fase, waaronder het PICT en GDS

Vooral het gesprek aangaan tussen bewoner, naasten, arts en zorgteam blijft de
belangrijkste manier om ervoor te zorgen dat bewoners de zorgen kunnen
ontvangen zoals zij deze voor zichzelf wensen, tijdens het verblijf in het wzc, en
dus ook in de laatste periode van het leven.

Karine Vanbuel, referentiepersoon palliatieve zorg
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DEN DRIES

Op 14 maart begon het avontuur ' den Dries

op z'n schoonst.' Onze hobbyfotograaf /

zorgkundige, Joke Schildermans, liet haar

talenten zien door al onze bewoners te

fotograferen.

Achter de schermen werd er hard gewerkt,

maar het resultaat mag er echt zijn! Op 8

juni vond de officiële opening plaats van de

tentoongestelde foto's in aanwezigheid van

onze campusdirecteur.

Het was een heus feest!
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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 Elly: elly.nowak@dagg-cgg.be of 089/ 56 38 94

WERELDDAG DEMENTIE - 21 SEPTEMBER 2022
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WEEK VAN DE VALPREVENTIE
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Ook dit jaar lieten we de week van de
valpreventie niet zomaar aan ons voorbij gaan!
Er werden vele kilometers gewandeld, gefietst,
veel gezonde gerechtjes werden klaargemaakt

en zeker ook gesmaakt!
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'T VERGEETMENIETJE

Tussen hoge bloesembomen
Heel dicht bij de grond

Bijna onzichtbaar
Fluisteren kleine bloemetjes

‘vergeet mij niet’

ABC dementie

Structuur

Hoe meer de dementie vordert, hoe minder ze in staat zijn om structuur aan

te brengen in hun leven, in de handelingen die ze moeten uitvoeren (vb

aankleden). Herkenbaarheid en voorspelbaarheid helpen met het

aanbrengen van structuur. Dagstructuur, herhaling en ritme geven rust,

vertrouwen en veiligheid. Laat gewoontes (vb eetgewoonte) verlopen

volgens een oud vast patroon. Verandering van structuur, gewoontes geeft

onrust en onzekerheid.

Tempo

Het verwerken van informatie in de hersenen gebeurt bij een persoon met

dementie veel trager. Een boodschap begrijpen of laten doordringen heeft

tijd nodig. Geef tijd om te reageren en uit te voeren. Hun brein verwerkt

alles in "slowmotion". Geduld en herhaling lonen, net als het aanpassen van

je eigen tempo.

Uniek

Ieder mens is uniek en heeft eigen gewoontes, eigen leeftstijl en

voorkeuren. Iedereen is anders en elke aanpak is anders.

Omgaan met een persoon met dementie is dan ook maatwerk.

Ga op zoek naar de MENS achter de dementie, niet zijn gedrag of ziekte telt.

Vergeet dementie, onthou MENS!

Bron: Mariët de Landmeter/Mariët op zorgavontuur

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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DE LOMMERT

Ook de bewoners van de
Lommert zijn gaan wandelen

en genoten erna van een
lekker ijsje! De zangbundels
werden boven gehaald. Ze

kregen klein, maar fijn bezoek
én de bewoners werden aan

het werk gezet. Resultaat: een
gezonde lekkernij!
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BEZINNINGSMOMENT

Wereldouderendag

De Werelddag voor Grootouders en Ouderen, dit jaar op 24 juli 2022, vestigt
de aandacht op de waarde van de oudere generatie als geschenk voor de
Kerk en de samenleving. Voor deze tweede werelddag werd gekozen voor het
thema: Op hoge leeftijd zullen zij vrucht dragen uit het Boek der Psalmen
(92,15).

In een tweet schrijft paus Franciscus bij deze gelegenheid dat wij de
ouderen moeten koesteren als een schat van de mensheid: Zij zijn onze
wijsheid, ons geheugen. Het is cruciaal dat kleinkinderen dicht bij hun
grootouders blijven, die als wortels zijn waaruit ze het sap van menselijke en
spirituele waarden putten.

In het communiqué met de aankondiging van de werelddag schrijft het
dicastarie dat ouderen nog te veel naar de rand verdrongen zijn in onze
kerkelijke gemeenschappen en in onze samenleving, terwijl hun
levenservaring en geloof juist een belangrijke bijdrage kan leveren tot de
opbouw van onze samenleving en de uitbouw van een meer solidaire
samenleving. De werelddag werd door de paus ingesteld om duidelijk te
maken dat de pastorale zorg voor ouderen een prioriteit van de wereldkerk
moet zijn. Tegelijk is het een kans om de oma's en opa's en alle ouderen
eens extra in de bloemetjes te zetten. De werelddag wordt elk jaar op de
vierde zondag van juli gevierd en valt rond de feestdag van de Heiligen
Joachim en Anna, de ouders van Maria en dus de grootouders van Jezus.

Bron: Vaticannews.va/CNS

Als ik oud word
wil ik oud zijn.

Geen gladgestreken plooien
geen uitgewiste sporen

van geluk en verdriet
maar een zichtbaar verleden.

Een landkaart wil ik zijn
waarop je mijn leven kunt lezen. (Stef Bos)

Maria Tenhemelopneming

De feestdag van Maria Tenhemelopneming of Maria Assumptie wordt in de
Katholieke kerk gevierd op 15 augustus.
Herdacht wordt dat Maria, de moeder van Jezus, aan het eind van haar
aardse leven door God in de hemel wordt opgenomen.

Karine Vanbuel, pastoraal werkster
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We gedenken onze overledenen van de
afgelopen maanden:

6 april 2022 Irène Machielsen, 90 jaar

11 april 2022 Marcel Foncke, 89 jaar

11 april 2022 Bertha Fraussen, 93 jaar

16 april 2022 Net Molemans, 87 jaar

24 april 2022 Fien Dewith, 89 jaar

24 april 2022 Zjang Thaens, 87 jaar

27 april 2022 Jef Verlinden, 98 jaar

18 mei 2022 Jeanne Vanseggelen, 86 jaar

26 mei 2022 Marleen Sleven, 75 jaar

1 juni 2022 Catho Reijnders, 93 jaar

11 juni 2022 Tilleke Vanbrabant, 99 jaar

15 juni 2022 Georgette Heijligen, 82 jaar

22 juni 2022 Dini Gijsbers, 98 jaar

WIJ GEDENKEN

Wij melden het overlijden van Zuster Paula Bergs.

Zuster Paula is geboren te Hamont op 27 december 1935.

Ingetreden in de orde der Zusters Augustinessen van Sint-Truiden in

1954.

Na haar opleiding heeft ze tot 1970 gewerkt als verpleegkundige in

het ziekenhuis van Sint-Truiden.

Het grootste gedeelte van haar leven heeft zij zich met hart en ziel

ingezet voor de hulpbehoevende senioren van Overpelt. Van 1970 tot

aan haar pensionering in 1998 nam ze de dagelijkse leiding van ons

woonzorgcentrum Immaculata op zich en stond ze dag en nacht klaar

voor onze bewoners en medewerkers.

Ook daarna was ze nog vele jaren vrijwillig actief

in ons woonzorgcentrum samen met haar

medezusters.

In 2012 verhuisde ze naar het kloosterrusthuis

‘Sint-Jan Berchmans’ te Hamont waar ze op 22

juni 2022 overleed.

Dankjewel Zuster Paula voor alles wat je voor

ons huis betekend hebt.
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DAGZORG

Wat eens stralende
gezichten in de

dagopvang! Voor iedere
gebruiker wat wils!
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PRET- EN VERZET

De winnaar van de lente-editie is: Tho Croonen (de Lommert)

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 19

september 2022 en maak kans op een leuke prijs!

Naam en afdeling bewoner:

Hoeveel vierkanten zie je?

........

Hoeveel driehoeken zie je?

........
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Dorpsstraat 58

3900 Pelt

www.wzcimmaculata.eu info.immaculata@integrozorg.eu

011/80 56 50

www.facebook.com/wzcimmaculataoverpelt


