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Redactie

Lente: zelfs dezon is in de wolken!

Lente

Ik voel de wind langs mijn gezicht
Ik snuif de geuren van de lente
Ik voel de kriebels in mijn benen
De lente komt een kijkje nemen

Ik hoor bijtjes lustig zoemen
Ik geniet van elke bloem
Ik hoor vogeltjes fluiten
De lente komt naar buiten

Ik zie dat alles begint te leven
Ik geniet van de natuur
Ik zie de heldere lucht
Dit is de eerste lente zucht

Beste lezer

Bij de start van het maken van dit Druije was er
helemaal nog geen srake van het Crona-virus in
Europa.
Ook wij hadden nooit gedacht dat we in België de
deuren van ale woonzrgcentra zouden sluiten om
het virus tegen te houden.

De strenge maatregelen die de overheid ons oplegt,
heeft vor julie tot gevolg dat er geen bezoek meer
toegelaten is. Niet leuk, maar dit roberen we te

compenseren dor te Skypen met julie geliefden, er
werd een speciale rievenbus geplaatst vor
tekeningen, rieven, .... Ook het activiteitenaanbod
werd aangepast. En aan dit Druije werden extra
pagina's met puzzels & kleurplaten toegevoegd!

Zorg goed voor jezelf, zo zorg je
ook voor elkaar!

Veel leesplezier
Het redactieteam
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Nieuws

Beleidsplan 2020

De Winde op Facebook

Woonzorgcentrum De Winde heeft

sinds kort een eigen Facebook pagina!

Je kan het reilen en zeilen van het

woonzorgcentrum volgen via deze

pagina. Breng een bezoekje aan de site

en like hem. Nodig ook je vrienden en

familie uit de pagina regelmatig te

bezoeken en te “liken”!

Een tijdje geleden werden de eerste

krijtlijnen van het beleidsplan 2020 door

het coördinatieteam uitgetekend.

Wanneer het beleidsplan helemaal is

uitgewerkt zal dit zeker worden

meegedeeld in een gebruikersraad.

De Winde in het nieuw

Eind vorig jaar werd er beslist om voor

De Winde een nieuw logo te

ontwerpen. Het communicatiebureau

Phobos en Actor kreeg van ons de

opdracht om een passend logo en

bijhorende nieuwe website te

ontwikkelen. Ongetwijfeld zal je de

komende maanden het logo overal

zien opduiken!

Wij zijn alvast benieuwd en kijken er

naar uit ....
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Nieuws

Kledingcontainer

Wisten jullie al dat… woonzorgcentrum De Winde altijd blij is met nieuwe

vrijwilligers? Interesse? Stuur een mailtje naar elien.helsen@dewinde.be of

kom even langs in ons woonzorgcentrum!

Zoals jullie misschien al hebben opgemerkt,

staat er sinds kort een rode kledingcontainer

aan De Winde. WZC De Winde steunt hiermee

de derde en de vierde wereld. Breng daarom

je oude kledij en schoenen in een gesloten

zak naar de rode kledingcontainer en steun

zo vzw Wereld Missie Hulp!

Pennenvrienden VBM

Onze bewoners schrijven een drietal keer

per jaar brieven met de leerlingen van het

vierde leerjaar van VBS Meerlaar in Klein-

Vorst. Dit project pennenvrienden geeft de

leerlingen een beeld uit de goede oude tijd

en onze bewoners zijn erg blij met de post

die ze krijgen. De leerlingen van het zesde

leerjaar schreven dit jaar kerstwensen of

gedichten op zelfgemaakte kaartjes. Dit was

een heel fijn initiatief vanuit de school.

Een dikke dankjewel voor

de fijne samenwerking!

Vrijwilligers gezocht!
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Fotopagina

Op donderdag 30 januari trokken een groot deel van de bewoners van ons

woonzorgcentrum en het dagcentrum naar de sporthal in Veerle. Daar vond

de jaarlijkse seniorennamiddag plaats met showoptredens van Marc Dex

vergezeld van Marc Stans en Arthuro Cardini. Na de optredens werd iedereen

nog verwend met een lekkere maaltijd en gebak. Onze bewoners hebben er

van genoten!

Seniorennamiddag



6

Fotopagina

Ook dit jaar ging Valentijn niet onopgemerkt voorbij in ons woonzorgcentrum.

De gangen werden mooi gedecoreerd. De Valentijnwandeling was een groot

succes! Met hartjesballonnen trokken we met een grote groep bewoners,

vrijwilligers en familieleden door Veerle. Alle koppeltjes werden nog eens extra

verwend op 14 februari met een lekker ontbijt.

Valentijn
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Fotopagina

De bewoners konden genieten van een leuk optreden voor Carnaval. De

verkleedkledij en de rode loper werd boven gehaald voor een spetterende

show!

Carnaval
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Fotopagina

Van 28 februari tot 8 maart 2020 was het de 34ste week van de vrijwilliger.

Woonzorgcentrum De Winde zette al zijn vrijwilligers in de bloemetjes met

een heerlijk luxe ontbijt. Ons woonzorgcentrum is dan ook ontzettend blij

met de inzet van al onze vrijwilligers!

Bedankt vrijwilligers!
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Nieuws uit het dagcentrum

Kerstmarkt en kerstfeest in december

Zoals elk jaar was er weer een gezellige

kerstmarkt en kersfeest in het DVC. Onze

mensen hebben goed geholpen met het

maken van decoratie, sjaals, gedichten,

bloemstukjes, snoepertjes,… Het was ook

weer een geweldig succes dit jaar! Met de

opbrengst kochten we allerlei materialen om

onze mensen nog meer te kunnen

verwennen.

Het kerstfeest was zoals elk jaar weer zeer

geslaagd. Een lekkere menu, veel gezelschap

en nadien een spannende quiz om af te

sluiten, meer moet dat niet zijn.

Wanneer het weer buiten

koud en guur is dan is er toch

niets leukers dan verwend te

worden? Naast handen –

voeten – hoofdmassage

konden ze ook nog genieten

van een voetbadje met

heerlijke etherische oliën. Het

Kasteel baadde in de geuren

van lavendel, rozemarijn en

eucalyptus. Zalig toch?

Snoezelen en vertroetelen in januari



10

Er is toch niets leukers voor onze

mensen dan naar de vogeltjes

buiten kijken? We kregen het

leuke idee om vogeltaartjes te

maken. Dat zijn taartjes die

bestaan uit ossewit, zaadjes,

veenbessen en nootjes. Ze zien

er zo leuk en lekker uit dat je ze

bijna zelf zou willen opeten! Voor

de snelle vogels… er zijn er nog

enkele beschikbaar in het DVC.

Nieuws uit het dagcentrum

Valentijn in februari

‘Lievekesdag’ zoals onze mensen

zeggen werd ook dit jaar weer gevierd

in Het Kasteel. De koppeltjes gingen

ontbijten in De Winde maar de

anderen werden zeker ook niet

vergeten! We maakten wafeltjes in de

vorm van een hartje. Maar ook een

bosvruchtensmoothie vol passie en

liefde.

Viva de vogeltjes!
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Jarigen
Gelukkige verjaardag!

Assistentiewoningen

17/04 Frans Van Gehuchten 90 jaar

Bosrank

05/04 Eddy Keersmaekers 74 jaar

05/04 Mathil Van Eysendeyk 86 jaar

08/04 Godelieve Polfliet 87 jaar

18/04 Staf Teunkens 77 jaar

21/04 Gusta Van Opstal 92 jaar

DVC

01/04 Herman Janssens 89 jaar

04/04 Lizette Puttenaers 77 jaar

Heggerank

01/04 Jef Snoeckx 90 jaar

02/04 Wies Aerts 69 jaar

10/04 Jos Gils 87 jaar

10/04 Margriet Vanderlinden 80 jaar

24/04 Marie Jeanne Vandemaele 64 jaar

Wijnrank

20/04 Magda Lievens 79 jaar

A
P

R
IL
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Jarigen

Gelukkige verjaardag!

Assistentiewoningen

23/05 Fin Vangenchten 85 jaar

26/05 Josee Huffens 84 jaar

Bosrank

04/05 Lief Van Elsen 73 jaar

05/05 Jeannine Huygens 87 jaar

12/05 Fien Van Gompel 92 jaar

DVC

02/05 Wis Vaneynde 81 jaar

Heggerank

05/05 Charel Snyers 91 jaar

05/05 Pater Alberick 94 jaar

15/05 Jos De Ryck 84 jaar

21/05 Francine Descamps 82 jaar

24/05 Anna Van Kerckhoven 100 jaar

26/05 Jose Van Meeuwen 86 jaar

31/05 Rosa Verboven 94 jaar

Wijnrank

07/05 Nieke Van Genechten 87 jaar

09/05 Wiske Nuyts 90 jaar

14/05 Melanie Peetermans 86 jaar

19/05 Irene Schoolmeesters 95 jaar

M
E

I
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Jarigen
Gelukkige verjaardag!

Assistentiewoningen

01/06 Christiane Laeveren 80 jaar

09/06 Jan Vleugels 86 jaar

29/06 Charel Schonk 87 jaar

Bosrank

08/06 Gaby Van Thielen 82 jaar

DVC

14/06 Emma Peetermans 87 jaar

Wijnrank

06/06 Bert Wouters 94 jaar

19/06 Frans Van Der Borgt 88 jaar

30/06 Fin De Vriendt 93 jaar

J
U

N
I
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Een boer had enkele jonge
hondjes die hij moest
verkopen. Hij schilderde een
advertentie op een bord met
de volgende tekst: = 4
PUPPIES TE KOOP = en zette
dit aan het begin van zijn erf
aan de kant. Net toen hij de
laatste spijker in het bord
sloeg werd hij aan zijn overal
getrokken. Hij keek in de
ogen van een kleine jongen.
"Meneer", zei de jongen, "ik
wil één van uw puppies
kopen. "wel", zei de boer,
terwijl hij zijn hand achter in
zijn nek wreef, "deze puppies
hebben hele goede ouders
nodig en kosten aardig wat
geld". De jongen liet even
zijn hoofd hangen. Toen
reikte hij diep in zijn
broekzak en haalde een
handvol kleingeld voor de
dag en liet het aan de boer
zien. "Ik heb 39 cent. Is dat
genoeg om te kijken?"
"Zeker", zei de boer en loot
een deuntje. "Dolly!", riep hij.
Uit het hondenhok en over
het erf rende Dolly naar de

boer toe, gevolgd door 4
kleintjes, mooi wit en bruin.
De kleine jongen drukte zijn
gezicht tegen het hek. Zijn
ogen straalden van
verrukking. Terwijl de honden
naar het hek toe kwamen
rennen, zag de jongen nog
een kleintje bewegen in het
hondenhok. Hij was helemaal
bruin en zichtbaar kleiner
dan de andere hondjes. Op
zijn achterpootjes gleed het
kleintje het hok uit en op
een wat onhandige wijze
begon het hondje vooruit
naar het hek te hobbelen,
terwijl het zijn best deed de
andere hondjes bij te
houden.
"Ik wil die graag hebben", zei
het kleine jongetje, terwijl
hij naar de waggelende hond
wees. De boer knielde naast
het jongetje neer en zei:
"jongen, je wil dat hondje
echt niet. Het is nooit in
staat om te rennen of te
spelen zoals de andere
hondjes kunnen". Toen deed
de jongen een stap naar

achteren, reikte naar
beneden en begon een
broekspijp op te rollen.
Terwijl hij dat deed werd een
stalen beugel zichtbaar aan
beide zijden van het beentje
van de jongen, die
vastgemaakt zaten aan zijn
speciaal gemaakte schoentje.
Terwijl hij de boer aankeek
zei hij: "Weet u meneer, ik
kan zelf ook niet zo goed
rennen en hij heeft iemand
nodig die hem begrijpt". Met
tranen in zijn ogen reikte de
boer naar beneden en pakte
de kleine bruine puppy op.
Hij hield hem héél
voorzichtig vast toen hij de
puppy aan de kleine jongen
gaf. "Hoeveel kost het?",
vroeg de kleine jongen.
"Niets, het is gratis", zei de
boer. "Er is geen prijs voor
liefde".

Moge de veertigdagen
tijd en de Paastijd voor
ons een Zielsgelukkige
tijd zijn.

Overleden bewoners

Zielsgelukkig Broeder Alois
Woordje van de pastor

29/12/2019 Leon Delarbre (BR)

15/01/2020 Gerarda Van de Staey (HR)

18/01/2020 Jozeph Roosen (HR)

20/01/2020 Eduard Deboel (BR)

24/01/2020 Martha Moors (HR)

30/01/2020 Emma Daems (BR)

31/01/2020 Lisa Janssens (HR)

10/02/2020 Lisette Sterckx (HR)

21/02/2020 Louis De Backer (BR)

22/02/2020 Bert Vleugels (BR)

03/03/2020 Josee Engelen (BR)

05/03/2020 Margriet Mangelschots (HR)

Wij wensen de families veel
sterkte toe bij het verlies
van hun dierbaren.
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Pastorale agenda

Wij nodigen iedereen van harte uit op:

Vieringen:

• Omwille van strenge maatregelen vanuit de
overheid met betrekking tot het Coronavirus zijn
alle grote vieringen afgelast tot en met 26 april.

• Herdenkingsviering: 30 april om 14u zaal

assistentiewoningen

• Mariaviering: 12 mei om 10u in de cafetaria

• Viering Anna Van Kerckhoven 100 jaar: 25 mei

Eucharistievieringen/ gebedsdienst in de kleine kapel:

• Omwille van strenge maatregelen vanuit de
overheid met betrekking tot het Coronavirus zullen
de misvieringen tijdelijk niet doorgaan.

Onze jaarlijkse bedevaart naar Scherpenheuvel zal doorgaan
op dinsdag 4 augustus.
Ook dit jaar zullen wij een liftbus voorzien. Inschrijven voor
deze uitstap kan via het onthaal.
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Rosa Verboven

Nieuwe bewoners

Hubert Beckx

Gaby Van Thielen

Hubert woonde al in Veerle-Laakdal voor hij

naar ons woonzorgcentrum kwam. Momenteel

kan je hem vinden op afdeling Heggerank.

We heten onze nieuwe

bewoners van harte welkom!

Gaby is afkomstig van Veerle-Laakdal. Je kan haar

sinds kort terug vinden op afdeling Bosrank.

Jef woonde in Scherpenheuvel-Zichem voor hij

naar ons woonzorgcentrum kwam. Nu kan je

hem vinden op Heggerank.

Jef Snoeckx

Rene Maes

Rene woont in Laakdal. Hij verblijft sinds kort

elke woensdag in het dagverzorgingscentrum.

Rosa is afkomstig van Geel. Voordat zij naar ons

woonzorgcentrum verhuisde, woonde Rosa in

Zammel. Nu verblijft zij op afdeling Heggerank.



17

Gusta Van Opstal

Nieuwe bewoners

Stien Van Doninck

Maria Peeters

Stien is afkomstig van Eindhout. Voor ze naar

ons woonzorgcentrum verhuisde, ging ze naar

het dagverzorgingscentrum. Momenteel

woont ze op afdeling Wijnrank.

We heten onze nieuwe

bewoners van harte welkom!

Maria is afkomstig van Veerle-Laakdal. Je kan

haar sinds kort terug vinden op afdeling

Heggerank.

Marie-Jeanne woonde in Tessenderlo voor ze

naar ons woonzorgcentrum kwam. Nu kan je

haar vinden op Heggerank.

Marie-Jeanne Vandemaele

Mia Thijs

Mia woonde in Geel. Ze is onlangs samen met

haar man verhuisd naar ons woonzorgcentrum

naar afdeling Heggerank.

Gusta is afkomstig van Veerle-Laakdal. Ook zij verbleef

al een hele tijd in het dagverzorgingscentrum.

Nu kan je haar vinden op afdeling Bosrank.
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Nieuwe bewoners

Charel Snyers

Staf Teunkens

Charel is afkomstig van Geel. Je kan hem sinds

kort samen met zijn vrouw, Mia Thijs, vinden op

afdeling Heggerank.

We heten onze nieuwe

bewoners van harte welkom!

Staf woonde in Tessenderlo voor hij naar ons

woonzorgcentrum kwam. Nu verblijft hij op

afdeling Bosrank.
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Marika Economou

Nieuwe personeelsleden

Sigrid Van Heuckelom

Paula Torfs

diensthoofd

in dienst sinds 01/01/2020

We heten onze nieuwe
personeelsleden van harte welkom!

kwaliteitscoördinator, VTO verantwoordelijke en

klachtenbehandelaar

tijdelijk vervangend diensthoofd op afdeling Wijnrank

in dienst sinds 06/01/2020

poetsvrouw

in dienst sinds 07/02/2020

Kirsten Thaels

Ingrid Willaert

poetsvrouw

in dienst sinds 10/02/2020

zorgkundige (mobiele equipe)

in dienst sinds 06/01/2020
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Yasmine Van Hoof

Nieuwe personeelsleden

Katarzyna Szperkowska

Els Claes

zorgkundige (afdeling Bosrank)

in dienst sinds 17/02/2020

We heten onze nieuwe
personeelsleden van harte welkom!

facilitair coördinator

in dienst sinds 01/03/2020

zorgkundige (afdeling Wijnrank)

in dienst sinds 02/03/2020

Nancy Van Gestel

Dorien Caers

ergotherapeute

in dienst sinds 02/03/2020

ergotherapeute

in dienst sinds 24/02/2020
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Shane Vanderheiden

Nieuwe personeelsleden

Vanessa De Beuckelaer

diensthoofd

in dienst sinds 02/03/2020

We heten onze nieuwe
personeelsleden van harte welkom!

zorgkundige

in dienst sinds 02/03/2020
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Activiteitenkalender

Omwille van strenge maatregelen

vanuit de overheid met betrekking tot

het Coronavirus zijn alle grote

activiteiten afgelast tot en met 26 april.

April

Woensdag
29/04

t.e.m.
26/04

14u Start nieuw wandelseizoen
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Activiteitenkalender

Dinsdag
05/05

BBQ DVC & AWDonderdag
07/05

BBQ Bosrank

Zondag
10/05

Mei

BBQ Heggerank

Maandag
11/05

Maandag
04/05

BBQ Wijnrank

14u30 Kienen (Cafetaria)

Vrijdag
08/05

DJ Albert (cafetaria)
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Activiteitenkalender

Woensdag
13/05 14u Wandeling sporthal

Donderdag
14/05

14u Verjaardagsfeest jarigen maart & april
(Cafetaria)

14u30 Zang- en dansnamiddag (Cafetaria)

Mei

14u30 Kienen (Cafetaria)

13u tot 17u Parkrock "Het Kasteel" (tuin kasteel)
Vrijdag
29/05

Dinsdag
19/05

Dinsdag
26/05
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Activiteitenkalender

14u30 Zang- en dansnamiddag (Cafetaria)

Maandag
08/06

14u30 Kienen (Cafetaria)

Vrijdag
12/06

11u Uitstap frituur HR

Juni

Optreden DJ Albert (Cafetaria)

11u Uitstap frituur WR

13u Wandeling Buurthuis

Maandag
15/06

Woensdag
17/06

Zondag
14/06

Donderdag
04/06
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Activiteitenkalender

14u Optreden countrydansers (Cafetaria)

14u30 Kienen (Cafetaria)

14u Verjaardagsfeest jarigen mei en juni
(Cafetaria)

Juni

11u Uitstap frituur BRVrijdag
26/06

Donderdag
18/06

11u Uitstap frituur DVC

Maandag
22/06

Vrijdag
19/06

Dinsdag
23/06
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Infobord lokaal dienstencentrum

Beste,

Vandaag is onze grootste zorg als
lokale overheid het risico op
besmetting met het COVID-19 virus zo
veel mogelijk te vermijden, vooral bij
mensen die al kwetsbaar zijn. Binnen
de ouderenzorg zijn we dus net zoals
de Vlaamse en federale overheid extra
waakzaam en volgen we de richtlijnen
die ons worden meegegeven.

Tijdelijke sluiting lokaal
dienstencentrum
Het lokaal dienstencentrum De
Vriendschap gaat daarom, vanaf
donderdag 12 maart, voor minstens
een maand dicht. Met deze beslissing
volgen we de richtlijnen van Vlaams
minister van Welzijn en
Volksgezondheid Wouter Beke op om
lokale dienstencentra te sluiten naar
aanleiding van het COVID-19 virus.
Deze maatregel kadert in een
preventief gezondheidsbeleid waarbij
we mensen die een hoger risico lopen
bij een besmetting met het nieuwe
virus willen beschermen.

Warme maaltijd thuis laten leveren
Vanaf donderdag 12 maart kan je er
dus ook tijdelijk niet meer terecht voor
warme maaltijden. Je kan je warme
maaltijd wel thuis laten leveren. Alle
informatie hierover vind je in de folder
of op www.laakdal.be/warme-
maaltijden.

Maar wij blijven niet bij de pakken
zitten!
We bekijken op heel korte termijn
welke acties we kunnen ondernemen
om de deelnemers van het LDC een
alternatief te bieden. We brengen jullie
hierover heel binnenkort op de
hoogte.

Heb je intussen vragen?
Aarzel niet contact op te nemen met
Griet, onze coördinator van het LDC
tel. 0472 25 24 83, ldc@laakdal.be.

Wens je meer info over het COVID-19 virus?
Surf naar:
https://www.info-coronavirus.be/nl/2020/
03/10/help-jezelf-en-anderen-te-
beschermen/



28

Medewerker in de kijker

Ik ben Paula Torfs en woon in Vorselaar.

Mijn geboortedatum is 11 april 1959 (klinkt beter dan

60, vind je niet?)

Mijn hobby’s? Deze heb ik niet echt. Maar ik doe zoveel

graag. Ik reis graag en Ierland is daarbij mijn favoriete

bestemming. Ik lees graag en liefst spannende boeken.

Ik luister graag naar muziek en dat mag zowat alles

zijn. Zelfs af een toe waag ik mij aan een

operavoorstelling. KLARA is misschien dan toch wel mijn

favoriete radio-omroep. Regelmatig een

tentoonstelling meepikken, een interessante

voordracht volgen,… er is zoveel dat boeiend is.

Sinds 6 januari 2020 ben ik terug gestart in WZC De Winde.

Na zoveel jaren in de zorg, kan je het niet meer missen. Mee nadenken over

een kwaliteitsvolle zorg, meewerken aan een goede dienstverlening aan

bewoners. Dat is in mijn werk altijd de rode draad geweest. Dat is en blijft

boeiend.

Mijn voornaamste opdracht is kwaliteitscoördinator. Aansluitend hierbij volg

ik de klachten op van bewoners, familieleden van bewoners. Ook dat is

werken aan een betere kwaliteit. VTO– verantwoordelijke is het 2de deel van

mijn taak in De Winde. Alles wat te maken heeft met vorming, training en

opleiding (VTO) van personeelsleden probeer ik mee op te volgen.

Momenteel ben ik eveneens hoofdverpleegkundige voor afdeling De

Wijnrank. Ik probeer samen met deze personeelsploeg een goede zorg te

bieden aan de bewoners van De Wijnrank.

Ik ben steeds op weekdagen te bereiken in De Winde.
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Puzzels

Nieuwe opgave!

Oplossing vorige opgave!
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Puzzels



31

Puzzels

Lentewoordzoeker
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Puzzels
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Rarara wat staat er hier geschreven?

Puzzels
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Kleurplaten
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Kleurplaten
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Verslag centrale gebruikersraad WZC
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Verslag bewonersraad GAW
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Klachtenformulier


