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INLICHTINGEN  

 

Woonzorgcentrum De Winde  

Werftstraat 9-11 

2431 Veerle-Laakdal 

 

' onthaal: 014 84 92 20 

' begeleider wonen en leven: 014 84 92 13 

info@dewinde.be 

www.dewinde.be 

 

 

WAT HEBBEN WIJ TE BIEDEN?  

 

 

Naast de gezellige sfeer en het 
opbouwen van sociale contacten 
organiseren we elk jaar een 
vrijwilligersfeest. Een avond waarop 
onze vrijwilligers helemaal in de 
watten worden gelegd. Naast het 
vrijwilligersfeest is er ook de 
nieuwjaarsreceptie waar al onze 
vrijwilligers een uitnodiging voor 
krijgen.  

 

Sinds heden zijn er ook vrijwilligers  
t-shirts die de vrijwilligers in De Winde 
zeker herkenbaar zullen maken! 

 

Daarnaast voorzien we vanuit De 
Winde ook voor elke vrijwilliger een 
verzekering. Mocht er een ongeluk 
gebeuren ben je dus steeds in orde.  

 

Het vrijwilligerswerk geeft je zeker de 
nodige voldoening door de liefde die je 
terugkrijgt van de mensen.  

 

Kortom, we zijn op zoek naar 
enthousiaste vrijwilligers die zich 
willen inzetten voor de mensen! 

 

VRIJWILLIGER ZIJN ...  

 

is vrijwillig … maar niet vrijblijvend 

is verbonden...maar niet gebonden 

is onbetaalbaar...maar niet te koop 

is positief denken 

is positief doen 

met als enig doel voor jezelf en de ander 

een goed gevoel! 

VRIJWILLIGERSWERK 



Familie van nieuwe bewoners heeft 
het vaak zeer moeilijk in het begin na 
de opname.  Zij worden opgevangen 
door één van de vrijwilligers die deel 
uitmaken van onze ‘familiewerking’.  
Deze vrijwilligers hebben of hadden 
zelf ook een familielid in De Winde.  Ze 
zijn de ideale personen om nieuwe 
families wegwijs te maken in ons WZC. 

 

Maandelijks organiseren we dankzij de 
hulp van vrijwilligers ook een zang- en 
dansnamiddag. Muzikaal talent is altijd 
welkom om een steentje bij te dragen 
in onze muzikale groep. 

 

Indien je zelf een speciaal talent hebt, 
waarmee je onze bewoners kan 
amuseren, zijn deze voorstellen zeker 
meer dan welkom. 

 

VRIJWILLIGERSWERKING 

De vrijwilligerswerking wordt 
gecoördineerd door Elien Helsen. 

De verschillende vrijwilligersgroepen 
komen een aantal keer per jaar samen.  
In dit overleg worden voorbije 
activiteiten geëvalueerd en worden 
afspraken gemaakt voor geplande 
activiteiten.   

 
WORD JIJ OOK VRIJWILLIGER ? 

Pastorale vrijwilligers zorgen wekelijks 
voor een mooie misviering. Pater Leo, 
onze vaste Aalmoezenier en broeder 
Alois, verzorgen elke dag tussen 11u en 
11u30 een eucharistieviering/ 
gebedsdienst. Ook vinden er maandelijks 
grote vieringen plaats in onze cafetaria 
zoals bijvoorbeeld: de Vastenviering, 
Paasviering, Mariaviering, 
Aswoensdagviering etc.. Ook vindt er 
jaarlijks, in de maand augustus een 
viering plaats in de cafetaria. Iedereen 
die wil kan dan de ziekenzalving krijgen. 
Er is ook steeds de mogelijkheid tot 
ziekenzalving op de kamer voor wie dit 
wenst. 

 

Voor het dagelijks onderhoud zijn we op 
zoek naar vrijwilligers die kunnen helpen 
bij de herstellingen van kledij. 

 

Vanaf april tot oktober komen we met 
een groep van vrijwilligers en 
familieleden samen om wekelijks op 
woensdag onze bewoners mee op 
wandeling te nemen. Bij goed weer gaan 
de wandelingen door en verzamelen we 
om 13u30 aan het onthaal. Ook in de 
wintermaanden maken we maandelijks 1 
wandeling, waarbij we een extraatje 
voorzien. 

Vanuit de animatie in De Winde 
doen we regelmatig beroep op 
vrijwilligers. Allemaal enthousiaste 
mensen die zich op de één of 
andere manier willen inzetten 
voor bewoners en hun familie. 

 

De cafetaria wordt wekelijks 
driemaal opengehouden door 
vrijwilligers, namelijk op 
woensdag, zaterdag, zondag en 
feestdagen telkens van 14 tot 17 u. 

Bij een tuinfeest, barbecue of 
kerstmarkt kunnen we ook 
rekenen op de hulp van vele 
vrijwilligers. 

 

Bewoners die weinig bezoek 
krijgen worden wekelijks bezocht 
door vrijwilligers.  Die 
kamergesprekken en wandelingen 
zijn enorm deugddoend zowel 
voor bewoners als vrijwilligers. 


