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Voorwoord
Beste lezers,

We hebben allemaal kunnen genieten van een ongelooflijk mooie en lange

zomer. Het was dubbel genieten want we waren eindelijk helemaal verlost

van alle coronamaatregelen. De beperkingen die ons het virus de laatste

jaren regelmatig heeft opgelegd willen we het liefst vergeten en komen

hopelijk nooit meer terug. We moeten echter toch voorzichtig blijven want

het coronavirus is niet weg. Net zoals het griepvirus zal het steeds onder ons

blijven en vooral tijdens in de herfst- en winterperiode zullen er ongetwijfeld

nog mensen besmet geraken. Dankzij de vaccinaties houden we het virus

onder controle en worden mensen minder ziek. Onze medewerkers kregen

daarom reeds een boostervaccin aangeboden en alle bewoners krijgen

binnenkort al hun 5de prik.

Het schooljaar is ondertussen al enkele weken gestart en er komen al

opnieuw leerlingen op stage. Het is heel belangrijk dat er mensen kiezen

voor een opleiding in de zorg want het personeelstekort in de ziekenhuizen

en woonzorgcentra wordt stilaan problematisch. Gelukkig vinden wij in ons

huis momenteel nog voldoende personeel, maar we moeten vooruit durven

kijken. We moeten mensen warm blijven maken om voor de zorg te kiezen

en ze hiervoor ook goed opleiden. Uniek dit schooljaar is dat de leerlingen

niet alleen op stage komen, maar dat ze ook naar ons huis komen om les te

volgen. De leerlingen van de zorgklas van ‘Atheneum Vox’ komen hier

voortaan elke maandag les volgen. De theoretische lessen over zorg en

huishoudkunde worden hier, dicht bij de praktijk gegeven. De bedoeling

hierachter is dat de leerlingen snel vertrouwd geraken met het werkveld en

de theorie onmiddellijk kunnen toetsen aan de praktijk. De leerlingen zullen

regelmatig op de afdelingen komen helpen in de zorg maar ook bij alle

andere activiteiten. We wensen hen alvast heel veel succes en een leerrijk

jaar toe.

We blijven ook investeren in de opleiding van onze eigen medewerkers en

denken samen met hen na over hoe we niet alleen de zorg, maar ook het

wonen en leven in ons huis kunnen verbeteren. Ons kwaliteitsproject

‘Organiseren vanuit de bedoeling’ kent zijn voortgang. Niet alleen

medewerkers maar ook bewoners, familie en vrijwilligers worden hierin

betrokken. Verderop lezen jullie hier meer over.

Ivo Claes, campusdirecteur
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NIEUWENIEUWE

BEWONERSBEWONERS

Een warm welkom aan onze nieuwe

bewoners. We hopen dat ze zich snel thuis

zullen voelen in ons woonzorgcentrum.

't Meike Marcella Teeuwen

Bewoners en personeel van 't Meike wensen je van harte welkom, Marcella!

Ludo Swennen

Fijn dat je er bent, Ludo!

de Lommert

Mathieu Tutelaars & Annie Ruttens

Mathieu en Annie, welkom op de Lommert!
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den Tuiert

den Dries Mia Baart

Leuk dat je bij ons op den Dries woont, Mia!

Jef Houtman

Wat leuk je te leren kennen, Jef!

Fernanda D'Joos

Van harte welkom op den Tuiert, Fernanda!
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ONZEONZE

JJARIGENARIGEN

't Meike

9/10 Maria Wijnen, 84 jaar

17/11 Mariette Testelmans, 90 jaar

20/11 Jan Dyckmans, 81 jaar

3/12 Madeleine Plessers, 83 jaar

't Reepke

12/10 Anneke Heylen, 94 jaar

15/10 René Verhaeren, 90 jaar

15/10 Wies Leen, 83 jaar

22/10 Alda Croonen, 89 jaar

4/11 Elisa Vanseggelen, 95 jaar

16/11 Alda Vandervelden, 84 jaar

19/11 Philomène Weckx, 97 jaar

4/12 Clement De Witz, 88 jaar

15/12 Anny Van Broekhoven, 73 jaar

19/12 Mia Vandervee, 97 jaar

de Lommert

4/10 Yvonne Vandael, 80 jaar

6/10 Roosje Jacobs, 92 jaar

12/10 Lucie Gielkens, 96 jaar

2/11 Alda Rynkens, 86 jaar

3/11 Louis Clemens, 90 jaar

6/11 Lisa Geys, 90 jaar

28/11 Tho Croonen, 88 jaar

24/12 Truda Plessers, 92 jaar

den Tuiert

16/10 Francine Leijnen, 87 jaar

14/11 Lieske Schuurmans, 94 jaar

22/11 Madeleine Baeten, 82 jaar

23/11 Mia Gijbels, 83 jaar

2/12 Rik Janssen, 71 jaar

7/12 Coleta Langenaken, 65 jaar

20/12 Jeanne Janssen, 92 jaar

25/12 Ludo Denissen, 86 jaar

den Dries

2/10 Anneke Hendriks, 85 jaar

5/10 José Byloos, 82 jaar

23/10 Paula Schildermans, 90 jaar

2/11 José Matthijs, 86 jaar

24/12 Els Schetz, 65 jaar

Dagverzorgingscentrum

16/10 Mia De Ceulaer, 92 jaar

18/10 Louisa Dries, 83 jaar

26/10 Wies Bukenbergs, 69 jaar

1/11 Bep Henzen, 78 jaar

19/11 Rob Wibier, 80 jaar

1/12 Maria Mertens, 86 jaar

31/12 Fernand Bortels, 75 jaar
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MOOIE QUOTES

Als je goed kijkt,

kan je in iedere dag iets goeds

zien.

Als je tevreden bent met weinig,

bezit je veel.

Ouder worden is een fascinerend

proces,

waarin we worden wie we altijd al

hadden moeten zijn.

Wacht niet op bijzondere

momenten,

maak ieder gewoon moment

bijzonder!

Een goede vriend is als een

klavertje vier:

moeilijk om te vinden,

een geluk om te hebben.

Achter elke traan van verdriet

schuilt de glimlach van

herinneringen.

Soms kan stilte het beste

antwoord zijn.

Wat je vandaag doet is

belangrijk, want je geeft er een

dag van je leven voor.

Een lach is een simpele manier om

er beter uit te zien!

Wat je in je hart bewaart,

raak je nooit meer kwijt.
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TIP VAN DE KINETIP VAN DE KINE

Uitgangshouding: zit op een stoel/zetel

Uitvoering: hef één voor één je knieën goed omhoog

Aantal: elke knie 10 keer

Alle bomen in het bos laten nu hun blaadjes los

Blaadjes geel en blaadjes bruin uit de hoge hoge kruin

Val maar op het pad, niet in het beekje want daar is het nat

Melia

GEDICHT
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WERKEN AAN KWALITEIT

De vakantie zit erop, het najaar kondigt zich aan... Hopelijk heeft iedereen

weer voldoende energie om met veel goede moed de schouders er weer

onder te zetten!

In ons project ‘organiseren vanuit de bedoeling’ staan er natuurlijk ook

weer heel wat zaken op de agenda. Eind september worden de

voorbereidingen getroffen om de tweede fase in het denkproces rond

onze werkorganisatie (de manier waarop we werken) verder te zetten. Het

doel is om onze werking nog beter af te stemmen op de noden van onze

bewoners.

De muur aan het Hophof gaat ook verder aangekleed worden. Na lang

beraad hebben we besloten om een tak van een boom te gebruiken als

tijdlijn waarop we dan sleutelmomenten aan jullie kenbaar kunnen maken.

De keuze voor een tak is er gekomen omdat we gedurende heel het

proces al werken met de bomen en blaadjes. Dit sluit zo mooi aan op het

geheel.

In het najaar zullen er ook weer per afdeling familie-avonden

georganiseerd worden. Dit in navolging van de opstart van vorig jaar. We

hopen jullie daar weer massaal te treffen om zo samen na te denken over

het reilen en zeilen op de afdelingen. Ten gepaste tijden zullen jullie

hiervoor een uitnodiging ontvangen.
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WE SCHRIJVEN EEN LIEDJE

De bewoners van den Dries schreven samen een lied. Dit lied brachten

ze op het zomerfeest alsook tijdens de opening van de

fototentoonstelling op dienst.

Deze mooie tekst willen we nog graag met jullie delen!

Strofe 1:

Ik weet een heerlijk plekje grond,
daar waar het rusthuis staat,
waar ik een mooie kamer vond,
daar waar mijn klokje slaat.
Ik kwam er voor de eerste keer,
Het viel er reuze mee,
en sinds die tijd ben ik er meer,
ja ik ben zeer tevree.

Refrein:

Hier op den Dries,
het mooie Dries,
hier is mijn kamer,
met plantjes aan het raam.
Hier op den Dries,
het mooie Dries,
Hier blijf ik wonen,
hier zijn we gezellig saam.
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Strofe 2:

En waar we leuke spellen doen,
en iemand die roept KIEN,
ook denken we soms terug aan toen,
als we die foto’s zien.
Dan zeggen we eens tegen elkaar,
wat hebben we het goed,
we genieten van een klein gebaar,
het middagmaal,
en zoet.

Refrein:

Hier op den Dries,
het mooie Dries,
hier is mijn kamer,
met plantjes aan het raam.
Hier op den Dries,
het mooie Dries,
Hier blijf ik wonen,
hier zijn we gezellig saam.

Strofe 3:

We zien ons hier nog menig jaar,
zo goed gesoigneerd,
het personeel staat steeds weer klaar,
ook zij worden geëerd.
Samen zingen wij dit lied,
en vieren het leven,
en als je ons dan weer eens ziet,
vergeet er geen te geven.
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'T MEIKE

Fun, plezier en veel
lachende gezichten op

't Meike!
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'T REEPKE

We hadden de Tour
de France in de

benen en in de maag,
knutselen, veel

bewegen en lekker
eten doen we graag!
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'T VERGEETMENIETJE

Tussen hoge bloesembomen
Heel dicht bij de grond

Bijna onzichtbaar
Fluisteren kleine bloemetjes

‘vergeet mij niet’

ABC DEMENTIE

VRIJHEID

Vrijheid en eigen regie houden is belangrijk voor mensen met dementie.

Laat ze hun eigen leven zolang mogelijk zelf bepalen.

Betrek de persoon met dementie zoveel mogelijk. Geef hem de keuze, hoe

groot of klein dat ook kan zijn.

WANDELEN

Buitenlucht, daglicht, vitamines!

Binnenkomende prikkels activeren de hersenen.

Dit alles kan een gunstig effect hebben op de stemming of bij onrust bij

dementie.

XXX-jes

XXX-jes staat symbool voor liefde.

Liefde is een basisbehoefte van de mens.

Liefde is ook nabijheid, aandacht en troost.

In de onzekere, mistige en verwarde wereld van mensen met dementie kan

het vervullen van deze behoefte een rots in de branding zijn.

Knuffel er op los!

YOGA

Wanneer mensen met dementie onrustig of verdrietig zijn kunnen

eenvoudige yogaoefeningen rust bieden. Door samen oefeningen te doen

kunnen ze tot rust komen.

Er zijn ook yoga- stoeloefeningen die zittend, in de stoel of zetel, gedaan

kunnen worden. In plaats van yogaoefeningen kun je natuurlijk ook allerlei

andere ontspanningstechnieken inzetten.
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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

ZINTUIGSTIMULATIE

Verbaal kunnen mensen met dementie zich steeds minder goed uiten. Het

begrijpen van taal wordt moeilijker.

Zintuigen zoals geur, smaak, gehoor en tast blijven langer intact en je kan

deze meer en meer gebruiken om "anders" contact te maken.

Muziek, een aangename parfum, handmassage, friemeldoekjes...er zijn veel

voorbeelden om de zintuigen te stimuleren.

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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DEN TUIERT

Op den Tuiert genoten we
ervan om samen te

verdwalen in alle
zonnestralen!
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KERSTMARKT

WIE FIETST ER MEE?

Reginald Lauwers wil het tweede zitje

van een duofiets aanbieden aan

andere minder mobiele Peltenaren

om samen iets leuks te doen.

Heb jij interesse? Geef je gegevens

(met dag en bestemming) door aan

de balie van het woonzorgcentrum.

Zij regelen daarna alles met Reginald.

Uiteraard ben je steeds volledig

verzekerd en is het gebruik van de

duofiets volledig gratis.
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PALLIATIEF SUPPORTTEAM

Beste bewoners en familie,

Elk jaar op de 3de donderdag van oktober organiseert Kom op tegen

Kanker de ‘Dag tegen Kanker’.

Dit jaar zal het op donderdag 20 oktober voor de 23e keer zijn dat Kom op

tegen Kanker deze campagne voert, met dit jaar een nieuwe warme slogan:

“Kanker draag je niet alleen”. Net zoals het gele lintje. We doen het samen.

We worden als organisaties weer opgeroepen om één dag expliciet ons

medeleven en onze verbondenheid zichtbaar te tonen door het dragen van

het gele lintje.

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 en instellingen.

Als wzc Immaculata willen wij KOTK sinds een paar jaar mee ondersteunen.

Jullie zullen dus onze directie en medewerkers het gele lintje zien 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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DEN DRIES

Momentjes
groot of klein,

wat kunnen ze toch
heerlijk zijn!
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DE LOMMERT

Veel vreugdevolle
momenten en

lekkernijen,
daar willen ze op de

Lommert wel een
vervolg aan breien!
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VERZETTEN KLOK

Binnenkort moeten we onze klok weer verzetten naar het winteruur. In de

nacht van zaterdag 29 oktober 2022 op zondag 30 oktober 2022 zetten

we de klok een uur terug. Drie uur wordt dan twee uur. Geniet van het

uurtje extra slaap!

TENTOONSTELLING

Voorstelling van Annita Spelters:

Annita is afkomstig uit Overpelt en brengt haar dagen al schilderend door in

Peer.

Ze tekende en knutselde er al op los met haar drie kinderen in hun jonge

jaren, maar kreeg de smaak pas echt te pakken toen ze zich enkele jaren

geleden inschreef op de kunstacademie.

Haar portretten laten zich kenmerken door uitbundig kleurgebruik, met

uitgesproken gelaatstrekken. Daarnaast wordt Annita’s liefde voor de natuur

gereflecteerd door impressies met veeleer ingetogen en melancholische

thema’s. Haar meest gebruikte medium is olieverf op doek, al

experimenteert ze graag met andere ondergronden als hout, papier e.d.

Ze stelt met veel plezier vanaf eind oktober een selectie van haar werk aan

jullie voor.
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DE SENIORENWEKEN
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BEZINNINGSMOMENT

Beste bewoners en familie,

Van 10 tot 16 oktober 2022 staat voor de 11de maal de Week van de

Spirituele Zorg op de agenda. Een week waarin dit aspect van de

totaalzorg speciaal in de kijker wordt geplaatst.

Het thema is deze keer "Over hoop". En dit om twee redenen:

• Mensen worden op breukmomenten in hun leven heel vaak

geslingerd van hoop naar wanhoop en terug. Dat kan zijn bij een

verlies, bij het krijgen van een diagnose, maar ook bij grote

veranderingen zoals een verhuis naar een wzc. Het gevoel dat hun

leven even 'overhoop' ligt is hen vaak niet vreemd. En toch... na een

tijdje vinden velen ook weer kracht, lichtpuntjes... om te spreken en

na te denken 'over hoop'.

• De huidige situatie na corona, maar ook met de klimaatcrisis,

personeelstekort in diverse sectoren en zeker ook in de zorg... doet

veel mensen uitdrukkelijk zoeken naar 'hoop'.



24

Op 1 november vieren we Allerheiligen, het feest van alle heiligen. 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

27 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 (27/11, 4/12, 11/12 en 18/12) 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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We gedenken onze overledenen van de
afgelopen maanden:

17 juli 2022 Harry Vanbussel, 78 jaar

18 juli 2022 Jaak Janssen, 86 jaar

26 augustus 2022 Maria Janssen, 93 jaar

26 augustus 2022 Paula Schoonis, 91 jaar

20 september 2022 Gerard Franssen, 86 jaar

22 september 2022 Mia Sleurs, 85 jaar

25 september 2022 Anna Coenen, 84 jaar

WIJ GEDENKEN

Altijd in herinneringen,
altijd in mijn hoofd.

Wetende dat jouw vlammetje
nooit zal zijn gedoofd.
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DAGOPVANG

Op de dagopvang genoten we van een mooie zomer! Van mooie

wandelingen tot gezellig samen terrassen buiten.

We gingen van 't Pelterke naar Curaçao en terug.

Voor ons nog meer zomerse dagen graag, als we maar gezellig samen zijn.
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PRET- EN VERZET

Breng de oplossing binnen in de pret-en verzetdoos in het Hophof voor 19

december 2022 en maak kans op een leuke prijs!

Naam en afdeling bewoner:

Link de spreekwoorden aan de juiste betekenissen!

Spreekwoorden:

A: Met de mond vol tanden staan.

B: Oog om oog, tand om tand.

C: Haar op de tanden hebben.

D: Zich met hand en tand verzetten.

E: Op je tandvlees lopen.

F: Een tandje bijzetten.

G: Wie vet eet, graaft zijn graf met zijn tanden.

H: Staken de handen, dan staken de tanden.

I: Je moet een gegeven paard niet in de mond kijken.

J: De morgenstond geeft goud in de mond.

Betekenis:

1: Wie niet werkt, kan ook niet zorgen voor eten op tafel.

2: Zijn laatste krachten gebruiken.

3: Niet weten wat te zeggen.

4: Je moet niet te kritisch zijn over cadeaus.

5: Erg moedig zijn in het geven van een mening.

6: Door vroeg te beginnen kan men meer werk verrichten.

7: Een extra inspanning leveren.

8: Zich met alle middelen verzetten.

9: Op gelijke manier terugslaan.

10: Wie vet eet, leeft korter.

De winnaar van de zomereditie is: Bertha Plessers

Iemand van het woon-en leefteam komt zo snel mogelijk een leuk

prijsje brengen!

A=

B=

C=

D=

E=

F=

G=

H=

I=

J=
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Dorpsstraat 58

3900 Pelt

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

011/80 56 50

www.facebook.com/wzcimmaculataoverpelt


