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Ditjes en Datjes

Winter 2023
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We starten het jaar graag met een mooi gedicht!

Ik had heel veel wensen opgeschreven.

Zoveel dingen die ik jullie wilde geven.

Maar wat is het dat mensen zo gelukkig maakt?

Wat is het dat mensen diep van binnen raakt?

Het zijn geen dure dingen.

Geld of gouden ringen.

Het zijn mensen dicht bij elkaar.

Zoals wij, op de eerste dag van het nieuwe jaar.

Het is geduld, begrip, een lief woord voor een ander.

Het is vriendschap en vrede en zachtheid voor mekander.

Het zijn mensen die voor elkaar zorgen, zomaar

Zoals jullie dat doen voor mij, elke dag van ieder jaar.

Ik heb niet veel meer dan mooie woorden en deze kleine brief.

Om jullie te zeggen: ik heb jullie lief.

En gaat het eens wat minder, zo'n dagje hoort er bij.

Dan geef ik je een knuffel, kom dan maar dicht bij mij!

Ik wens jullie een jaar vol mooie dagen en vele lieve wensen.

Maar vooral veel licht, het licht uit het hart van mensen.



4

NIEUWENIEUWE

BEWONERSBEWONERS

Een warm welkom aan onze nieuwe

bewoners. We hopen dat ze zich snel thuis

zullen voelen in ons woonzorgcentrum.

't Meike

Mia Leurs

Mia, wij wensen je van harte welkom!

Harry Vanden Berk

Welkom op het Meike, Harry!

Jeanne Moelans

Leuk dat je er bent, Jeanne!
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den Dries

Bertha Kums

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

't Reepke
Bella Cuypers

Bella, we wensen je van harte welkom op 't Reepke!

Katrien Peeten

Fijn je te leren kennen, Katrien!
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Jeanne Friet

Wat leuk je op de Lommert te mogen verwelkomen, Jeanne!

Mia Jansen

We hopen dat je je snel thuis voelt, Mia!

den Tuiert

de Lommert

Maddy Vander Wielen

Van harte welkom, Maddy!
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ONZEONZE

JJARIGENARIGEN

't Meike

16/1 Marcella Teeuwen, 92 jaar

19/1 Monique Gebruers, 71 jaar

12/2 Jacqueline Kelgtermans, 86 jaar

14/2 Melanie Beutels, 87 jaar

10/3 Dina Dirckx, 83 jaar

15/3 Antoinette Fransen, 90 jaar

't Reepke

2/1 Mia Claes, 84 jaar

5/1 Jaak Perriens, 85 jaar

12/2 Lena Gorssen, 92 jaar

20/2 Mia Vandervelden, 78 jaar

19/3 Katrien Peeten, 93 jaar

28/3 Mien Hertogs, 93 jaar

28/3 Jet Claes, 85 jaar

De Lommert

14/1 Alice Leen, 87 jaar

19/1 Maddy Vander Wielen, 92 jaar

12/2 Mathieu Tutelaars, 86 jaar

10/3 Piet Housen, 84 jaar

Den Tuiert

1/1 Pashtoun Mohabat, 57 jaar

10/1 Jef Van Endert, 70 jaar

19/1 Maria Vandekerkhof, 84 jaar

27/1 Henri Theuwis, 90 jaar

28/1 Mia Vaes, 88 jaar

30/1 Diny Ten Have, 78 jaar

9/3 Nelly Trines, 94 jaar

6/2 Mia Jansen, 83 jaar

13/3 Fernanda D'Joos, 83 jaar

22/3 Melanie Schuurmans, 89 jaar

Den Dries

14/1 Kato Boonen, 96 jaar

22/1 Truda Rabijns, 86 jaar

18/2 Jacqueline Swusten, 97 jaar

15/3 Christ Plessers, 94 jaar

20/3 Madeleine Geelen, 89 jaar

DVC

8/1 Gerda Voortmans, 77 jaar

25/1 Bertha Plessers, 78 jaar

6/2 Mathil Bergmans, 94 jaar

6/3 Ida Jannis, 89 jaar

15/3 Antoon Royackers, 85 jaar

17/3 Jenny Scheepens, 85 jaar

22/3 Trees Snoekx, 93 jaar

26/3 Dick Bach, 87 jaar
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TIP VAN DE KINETIP VAN DE KINE

Uitgangshouding: zit op een stoel met de armen gekruist voor de borst

Uitvoering: draai met heel je bovenlichaam rustig zover mogelijk naar links,

hierna doe je hetzelfde naar rechts

Aantal: 10x

VERZETTEN VAN DE KLOK

In de nacht van zaterdag 25 maart 2023 op zondag 26 maart 2023

verzetten we de klok van het winteruur naar het zomeruur. Twee uur

wordt dus drie uur. Jammer genoeg kunnen we een uurtje minder

slapen!
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MOPPEN TAPPEN

Jantje: Ken je de mop van de

mummie?

Klaas: Nee

Jantje: Ingewikkeld hé!!!

Wat is bruin en klimt langs je

been omhoog?

Een drol met heimwee

Waarom legt een kip eieren?

Als ze de eieren gooit, gaan ze

kapot!

Wat is het verschil tussen een

brief en jijzelf?

Een brief is geschreven en jij bent

getikt!

Wat kun je zien, aanraken maar

niet inhalen?

Je schaduw

Welke spin kan je opeten?

Een suikerspin

Jantje zijn vader heeft 3 zonen:

Pief, Poef en....

Jantje

Er komt een man bij de dokter en

zegt:

'Dokter, kunt u iets doen aan mijn

verstopte neus?'

Zegt de dokter: "Ja, ik help wel mee

zoeken."

Jantje: "Meester, is het eerlijk als je

gestraft wordt voor iets dat je niet

gedaan hebt"?

Meester: "Welnee"

Jantje: "Oke meester, ik heb mijn

huiswerk niet gemaakt"!

Vroeger was ik een twijfelaar,

maar daar ben ik nu niet meer

zo zeker van!
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GEDICHT

Ons lief ons lieve grootmoedertje,

Ze trippelt van vroeg in de morgen.

Met ‘t kappeken op en de pijpkes zo fijn.

En haar oogjes vol lachjes en zonneschijn.

Grootmoederke trippelt vol zorgen

en ze wekt de kinderkes uit hun bed.

En reutelt en preutelt zo zoetjes.

De kleederkes kuist ze krakend net

en beuzelt van kalfkes en koeikes.

Oh lieve grootmoederke blijf bij ons,

nog menige zonnige dagen.

Met bevende hand, het tongske is vrij en de

oogskes vol lachjes en zonneschijn.

Grootmoederke trippelt vol zorgen.
Melia
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WERKEN AAN KWALITEIT

Hallo allemaal,

Vooreerst wil ik iedereen een heel gelukkig nieuwjaar wensen vol

liefdevolle en warme momenten!

Binnen onze kwaliteitswerking hebben we niet stilgezeten...

In juni van 2022 is de werkgroep ‘samen smaakt naar meer’ opgericht.

Deze werkgroep bestaat uit bewoners van iedere afdeling, familieleden,

vrijwilligers en medewerkers. Samen hebben zij een eerste maal nagedacht

over verschillende punten rond maaltijden en maaltijdbeleving. In

navolging van deze bijeenkomst zijn er enkele stappen ondernomen. Zo

zijn de bevindingen uit deze werkgroep getoetst op iedere afdeling samen

met de bewoners. Er zijn werkpunten afgesproken en besproken met het

hele team van zorgverleners. Dit om de maaltijdbeleving verder te

optimaliseren voor onze bewoners.

Gelijklopend zijn we ook aan het kijken naar wat kwaliteitsvolle maaltijden

betekenen in de praktijk. Een eerste stap zal zijn om samen met de

medewerkers van de keuken de bevindingen van de werkgroep te

bespreken met als doel samen te gaan kijken hoe we onze maaltijden op

een kwaliteitsvollere manier kunnen serveren. Deze stap zal in de loop van

januari gezet worden.

Voor 2023 staat ons een bijkomende, grote uitdaging te wachten. We

dienen immers vanaf juni 2023 het BelRAI-instrument te implementeren in

onze organisatie. Het BelRAi-instrument is een uitgebreid

beoordelingsinstrument waarbij hulpverleners op een gestandaardiseerde

manier het functioneren en de zorgnoden van een persoon in kaart

brengen, met als DOEL de kwaliteit en de continuïteit van zorg te

optimaliseren. We zullen hierrond infosessies organiseren voor

medewerkers, bewoners en familieleden. Daarnaast zullen we hiervoor ook

medewerkers opleiden in de loop van het voorjaar van 2023. Wordt dus

zeker vervolgd!
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'T MEIKE

Babybezoekjes,
samen gezellig

voetbal kijken, leuke
spelletjes.. Veel

gezelligheid op 't
Meike!
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'T REEPKE

Knutselen, lekkere mosselen,
een 60-jarig jubileum, knuffelen

met een kleine spruit..
Iedere dag feest op 't Reepke!
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'T VERGEETMENIETJE

Tussen hoge bloesembomen
Heel dicht bij de grond

Bijna onzichtbaar
Fluisteren kleine bloemetjes

‘vergeet mij niet’

Leuke weetjes om het nieuwe jaar goed te beginnen!

• WABLIEFT? De duidelijke krant!

Is de krant lezen moeilijk geworden? Te lange artikels en te veel moeilijke

woorden? Blijf je toch graag op de hoogte van de actualiteit? Wablieft, de

krant met eenvoudige taal, wil de wereld begrijpelijk maken voor iedereen.

De Wablieft-krant verschijnt elke woensdag met het belangrijkste nieuws

uit binnen- en buitenland. In heldere, eenvoudige taal! Je vindt er leuke

interviews, weetjes, opiniestukken, een blog en ook spelletjes!

Een jaarabonnement kost 40euro. Meer info en inschrijven op het

abonnement kan je op www.wablief.be/abo

• Handige hulpmiddelen en leuke hebbedingen voor personen met

dementie.

www.hulpmiddelenbijdementie.be

Ga eens kijken op de website. Je vindt er leuke en handige producten die

het dagelijks leven makkelijker maken voor personen met dementie. Altijd

een leuk idee voor een cadeautje !
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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

• ZIN IN VAKANTIE? Infonamiddag -> maandag 23 januari 2023 om 14u

Hophof, wzc Immaculata

Ben je nu wel nieuwsgierig? Voel je al vakantiekriebels? Samana organiseert

vakanties voor personen met dementie en hun mantelzorger!

Op dinsdag 23 januari 2023 komt een medewerker van Samana alle uitleg

geven over hun organisatie en de werking van de vakanties voor personen

met dementie! Zij stellen ook hun aanbod voor! Laat de vakantiekriebels

alvast beginnen! Inschrijven kan aan de balie van wzc Immaculata.
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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

VRIJWILLIGERSFEEST

Na 2,5 jaar vond er op 18 oktober weer een vrijwilligersfeest plaats. Op deze

avond willen we onze vrijwilligers nog eens extra in de bloementjes zetten

om ze te bedanken voor alle hulp die ze bieden. Ook via deze weg willen we

ze allemaal nog eens bedanken!
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DEN TUIERT

Niks beter dan een heerlijke
herfstwandeling, lekkere

mosselen op het menu en
iemand die je bril komt poetsen
onder het motto: want gek zijn,

doet geen pijn!
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EEN GESLAAGDE KERSTMARKT

IMMACLOWNS

De immaclowns werken heel persoonsgericht. We proberen mensen

met dementie voor even uit hun cocon te halen en emotie te

verkrijgen. Dit mag een lach zijn, maar ook een traan.

Mensen met onrust, even verstrooiing bieden.

Maar ook simpelweg mensen een goed gevoel, een lach of een

vergeten herinnering terug schenken.

Op de ene kamer zullen we meer tijd nodig hebben dan op een andere

kamer, vandaar dat we de klok loslaten en binnen gaan daar waar we

het meeste kunnen bereiken.

We maken voor iedereen tijd, is het niet de ene keer, dan wel de

andere keer.

Dit jaar vond de gezellige kerstmarkt weer plaats. Veel verkoopstandjes, de

Kerstman die rondging met wat lekkers en natuurlijk ook weer een tombola

waarvoor we de 3 dames hartelijk willen bedanken!

De bewoners van 't Reepke hadden zelf heel wat kerstspullen geknutseld

en verkochten dit aan hun kraampje. Prachtige creaties! Het was weer een

geslaagde editie!
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Wij wensen jullie een gezond en prettig
nieuwjaar!!

Veel liefs,
Pépé, Pippa en Miep!
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VRIJWILLIGERSVORMING

Iedere dag zijn we dankbaar voor alle hulp die we krijgen van de

vrijwilligers in ons woonzorgcentrum. Ook zij hebben soms te maken met

moeilijke situaties wanneer ze in aanraking komen met bewoners. Hiervoor

werd ook dit jaar weer een vrijwilligersvorming georganiseerd. Het werd

een ervaringsgerichte vorming waarin ze zelf konden beleven hoe het voelt

om afhankelijk te zijn van anderen.

Het was een succesvolle, leerrijke en leuke namiddag!
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PALLIATIEF SUPPORTTEAM

In de periode van Allerheiligen worden de families van de overleden

bewoners uitgenodigd voor een herinneringsmoment. In het kader van

onze visie rond ‘de bedoeling’ hebben de leden van ons PST deze keer met

het team van hun afdeling overlegd en beslist om de families per afdeling

uit te nodigen en dit herdenkingsmoment op hun manier vorm te geven.

Het werden 5 verschillende samenkomsten, maar de appreciatie van alle

aanwezige families heeft ons allemaal deugd gedaan.

Het vroegere Pallion en het Netwerk Palliatieve Zorg Limburg zijn

samengesmolten tot één organisatie. De naam Pallion staat nu voor

Palliatieve Limburgse Ondersteuningsequipe. Dit nieuws gaf ik vorige editie

al mee. Pallion komt in 2023 naar ons toe met het PALD-project, waarbij er

zowel een vormingsmoment voor onze medewerkers wordt gepland, maar

daarnaast ook een infomoment voor bewoners en hun familie. Jullie horen

verderop in het jaar hier meer over.

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?

Elke medewerker, vrijwilliger, mantelzorger komt in jullie huis om de zorg te

geven en present te zijn, zodat het verblijf hier, ondanks de kwaaltjes van

het ouder worden, een verderzetting mag zijn van het leven zoals jij het

wenst te leven.

Daarbij zijn de leden van het PST een ondersteuning en aanspreekpunt,

zowel voor bewoners en families, als voor het team waarin zij werken. Ik

lijst nog graag een keer hun namen op per afdeling:

• ‘t Meike: Kristine Frederix, kinesitherapeute

• ‘t Reepke: Cindy Vangeneugden, verpleegkundige

• de Lommert: Peggy Vanherk, zorgkundige

• den Tuiert: Linda Mertens, verpleegkundige

• den Dries: Astrid Winters, verpleegkundige ter vervanging van Britt

Schrooten, woon-en leefteam

• Nachtdienst: Karla Verweyen, zorgkundige

• Referentiepersoon palliatieve zorg: Karine Vanbuel

Ik wens jullie een mooi 2023 toe, waarin jullie het gevoel hebben dat wij

onze (palliatieve) zorg afstemmen op hoe jij het wenst!

Karine Vanbuel, referentiepersoon palliatieve zorg
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DEN DRIES

Talenten groot of klein,
voor sfeer en gezelligheid
moet je op den Dries zijn!
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DE LOMMERT

Koken,
dierenbezoekjes,

gezellig samenzijn..
Meer moet het voor de

bewoners op de
Lommert niet zijn!
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DE SINT OP BEZOEK

Sinterklaas
kapoentje,

gooi wat in m'n
schoentje!
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TERUGBLIK SENIORENWEKEN

Naar jaarlijkse gewoonte vond ook dit jaar weer een

seniorenweek plaats van 21 tot en met 25 november. Iedere

dag van de week werd er een leuke activiteit gepland rond het

thema 'Met plezier op zwier'.

De kermis werd in huis gehaald, er werd gedanst en gezongen

en natuurlijk ontbraken de smoutebollen er niet aan. Een

week vol plezier!
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BEZINNINGSMOMENT

Beste bewoners, families en sympathisanten,

Wanneer jullie deze tekst lezen zitten we net in het jaar 2023. Bij deze

vooreerst een heel gelukkig nieuwjaar aan iedereen. Een nieuw jaar ons

gegeven en begonnen. Met de vele wensen die we gekregen hebben kijken

we er naar uit. Wat zal dit jaar ons brengen?

De jaarwisseling is een ideaal moment om wat na te denken over het leven.

Ieder van ons krijgt te maken met vreugdevolle momenten: fijne relaties,

gebeurtenissen in de familie en het woonzorgcentrum die ons blij en dankbaar

maken. Maar we maken ook droevige momenten mee. Het achteruitgaan van

de gezondheid, een ziekte of ziekenhuisopname, bepaalde gebeurtenissen in

de familie zoals een ziekte of overlijden. We stellen soms vragen hoe het

verder moet. Dan is het nodig dat we steun vinden bij elkaar, bij de

medewerkers, bij iemand die ons lief is en misschien ook in ons geloof. Zij zijn

nodig om ons de kracht te geven om het leven nog aan te kunnen.

Met de pastorale vrijwilligers gaan we zeer binnenkort een nieuwe stap zetten

om te bekijken hoe we de pastorale zorg in ons wzc kunnen opnemen. We

doen dit niet te overhaast en kijken wat kan om het aanbod zo goed mogelijk

op jullie noden af te stemmen.

De belangrijke gebeurtenissen voor de komende pastorale periode:

· 2 februari: Lichtmis, Opdracht van de Heer

· 22 februari: Aswoensdag, start van de Vastentijd

· 26 februari: 1e zondag van de vastentijd

· 5 maart: 2e zondag van de vastentijd

· 12 maart: 3e zondag van de vastentijd

· 19 maart: 4e zondag van de vastentijd

· 26 maart: 5e zondag van de vastentijd

Daarna kijken we alvast vooruit richting de Goede Week die start op

Palmzondag 2 april. Dat het nieuwe jaar 2023 voor ons allemaal weer een

nieuwe start mag worden van een mooi jaar samen wonen, leven en zorgen

voor mekaar, dat ik wens ik iedereen toe!

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

26 september 2022 Mia Baart, 92 jaar

29 september 2022 Wies Leen, 82 jaar

8 oktober 2022 Madeleine Plessers, 82 jaar

9 oktober 2022 Marie-Louise Theuwissen, 81 jaar

22 oktober 2022 Angèle Put, 84 jaar

6 november 2022 Rosa Maes, 88 jaar

9 november 2022 Mène Oyen, 78 jaar

12 december 2022 Mia Vandeweyer, 86 jaar

WIJ GEDENKEN

Ver boven de wolken
Daar heel dicht bij de maan
Zie ik jou als mooiste ster

Tussen duizend lichtjes staan.
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DAGOPVANG

Wist je dat… vanaf het moment er

muziek speelt, ze niet meer van de

dansvloer te krijgen zijn.

Wist je dat… Dik en zijn vrouw dit

jaar al 60 jaar getrouwd zijn! Dikke

proficiat namens ons allen.

Wist je dat… verkleden onze

favoriete activiteit is.

Wist je dat… mosselen erg goed in

de smaak vallen.
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PRET- EN VERZET

Breng de oplossing binnen in de pret-en verzetdoos in het Hophof voor 13

maart 2023 en maak kans op een leuke prijs!

Naam en afdeling bewoner:

De winnaar van de herfsteditie is: Mia Vandervee

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

prijsje brengen!
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Dorpsstraat 58

3900 Pelt

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

011/80 56 50

www.facebook.com/wzcimmaculataoverpelt


