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Redactie

Het is weer winter:
gezelligheid komt eraan!

We wensen je een bloempje

voor iedere dag

een vriendelijk woordje

een vrolijke lach

een arm om je schouders

een knipoog die 't doet

maar vooral een duim

in de hoogte, die hoopt

"het ga je goed"!

Het redactieteam wenst jullie
een schitterend
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Nieuws

't Druifje 2.0

Jubilarissen personeel

Ook dit jaar worden alle jubilarissen

weer in de bloemetjes gezet. Hilde

Sprenghers is al 20 jaar kapster in ons

woonzorgcentrum. Ook Kelly Verstrepen

mag gevierd worden, zij staat al 10 jaar

in voor de facturatie en het onthaal. Een

dikke proficiat voor beide dames!

't Druifje
Het tijdschrift van "De Winde"

Vanaf 2020 zal woonzorgcentrum De Winde

samenwerken met Genscom. Dit is een

firma die 't Druifje mee zal vernieuwen en

ook zal drukken. 't Druifje komt opnieuw

vier keer per jaar uit en zal er nog beter uit

zien dan eerst. Wij zijn alvast in de wolken

met de nieuwe versie van ons huiskrantje!

Soulcenter

Ons woonzorgcentrum werkt sinds kort

met Soulcenter. Dit programma stelt het

unieke levensverhaal van elke bewoner

voor op een originele manier. Het geeft

een klare kijk op het verleden, de passies,

interesses en talenten van bewoners. Door

Soulcenter krijgen onze medewerkers een

totaal ander en rijker contact met onze

bewoners.
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Nieuws

Met pensioen!

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!

Na 19 jaar trouwe dienst is Carina Van Loock dit

jaar met pensioen gegaan. Carina heeft als

zorgkundige gewerkt zowel in ons

woonzorgcentrum als in het

dagverzorgingscentrum. De directie van De Winde

dankt Carina voor haar trouwe inzet en hoopt

dat ze kan genieten van haar welverdiende

pensioen!

Huwelijk Tjamke

Tjamke Mans (zorgkundige afdeling Bosrank)

is op zaterdag 7 december in het

huwelijksbootje gestapt. Op donderdag 5

december werd ze op de afdeling verrast met

een vrijgezellenfeest samen met de bewoners.

Een dikke proficiat namens de directie en het

personeel van ons woonzorgcentrum!

Vrijwilligers gezocht!
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Fotopagina

Dit jaar vonden de voorleesweek en de seniorenweek allebei plaats van 16 tot

24 november. Tijdens de seniorenweek werden een aantal speciale activiteiten

georganiseerd zoals bijvoorbeeld het jaarlijkse mosselfeest. Daarnaast kwamen

er in het kader van de voorleesweek en in samenwerking met de bibliotheek

van Laakdal een aantal vrijwilligers voorlezen op de verschillende afdelingen

van ons woonzorgcentrum.

Voorleesweek & seniorenweek
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Fotopagina

De laatste maanden vonden weer heel wat leuke activiteiten plaats in ons

woonzorgcentrum. Eind november kwamen de vormelingen op alle

afdelingen wafels bakken voor onze bewoners. Er kwamen een aantal

scholen op bezoek en de jarigen werden in de bloemetjes gezet!

Activiteiten voorbije maanden
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Fotopagina

Op vrijdag 6 december kwam Sinterklaas samen met zijn zwarte Pieten langs in

ons woonzorgcentrum. De Sint begon zijn ronde in het

dagverzorgingscentrum en het lokaal dienstencentrum. Daarna ging hij langs

bij alle bewoners op de afdelingen Wijnrank, Bosrank en Heggerank. Hij

eindigde zijn tocht door De Winde bij de bewoners van de assistentiewoningen.

Sinterklaas op bezoek!
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Fotopagina

Tijdens de laatste weken van 2019 werd de kerstsfeer weer helemaal naar

ons woonzorgcentrum gebracht. Zo was onze jaarlijkse kerstmarkt opnieuw

een groot succes en konden alle bewoners genieten van een gezellig

kerstfeest samen met hun familie. Het jaar werd feestelijk afgesloten met

een hapje en een drankje op elke afdeling.

Prettige feestdagen!
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Nieuws uit het dagcentrum

September

De maand September was een drukke

maand in het DVC. We maakten een

uitstap met de Lange Wapper, we

gingen frietjes eten in de frituur, we

vierden alle jarigen van de afgelopen

maanden, we namen afscheid van

Carina die op pensioen ging, en

tussendoor deden we nog leuke crea

en kookactiviteiten. Kortom, we wisten

weer wat doen en zorgden voor een

aangename dagbesteding.

De maand oktober is een echte

herfstmaand. De bladeren zijn

gevallen, het weer voelt kouder aan

en de pompoenen zijn klaar om op

te eten. We versierden het DVC in

een echt herfst thema maar tegen

31 oktober kwamen enkele

griezelige spinnen en vleermuizen

zich nestelen in ons warm Kasteel.

We maakten een Halloweencake en

lekkere pompoensoep klaar.

Oktober
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Jarigen
Gelukkige verjaardag!

Assistentiewoningen

04/01 Maria Taels 86 jaar

23/01 Mit Van Aelst 89 jaar

27/01 Bea Van Genechten 79 jaar

Bosrank

02/01 Peggy Meersschaut 57 jaar

02/01 Lisa Roden 79 jaar

13/01 Jose Engelen 90 jaar

18/01 Louis De Backer 90 jaar

CDV

07/01 Rene Peeters 68 jaar

Wijnrank

10/01 Bernardine Jansen 87 jaar

18/01 Rik Vanderheyden 83 jaar

J
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Assistentiewoningen

28/02 Rosa Weckhuysen 85 jaar

Bosrank

01/02 Maria Bleyen 92 jaar

21/02 Mariette Alaerts 77 jaar

26/02 Bèrt Vleugels 80 jaar

DVC

09/02 Astrid Van Roie 78 jaar

17/02 Jef Cools 73 jaar

24/02 Louis Branders 81 jaar

Wijnrank

16/02 Marieke verluyten 86 jaar

22/02 Jose Hendrickx 86 jaar
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Jarigen
Gelukkige verjaardag!

Assistentiewoningen

08/03 Leo Bortier 83 jaar

26/03 Janine Morre 78 jaar

30/03 Annie Swinkels 81 jaar

Bosrank

02/03 Astrid Driezen 92 jaar

Heggerank

17/03 Mariette Cenens 65 jaar

24/03 Mia Van Bael 88 jaar

Wijnrank

01/03 Jacqueline Gils 59 jaar

03/03 Jen Gebroers 86 jaar

13/03 Pater Jos Van Criekinge 83 jaar

25/03 Emmy Fioole 99 jaar
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Mijn wens is dat je minstens elke dag...

één fijn moment mag beleven

een ontmoeting, een lach, een uitgestoken hand, een blik vol begrip

iets schoons, iets goeds,

iemand in wie je vertrouwen stelt

iets dat je boeit, iets waarbij je herademt,

opnieuw moed krijgt

waarbij je gaat zingen, danken en durven

iets dat je stil maakt, iets dat je ontroert, iets dat je bidden doet.

Mijn wens is...

dat je minstens één mens mag hebben bij wie je geborgen bent

in wie je vertrouwen stelt, bij wie je thuis kunt zijn.

Mijn wens is...

dat je minstens één mens gelukkig mag maken

door je verschijning, je spreken, je luisteren en

je goedheid, je aanwezigheid, je vriendschap...

Overleden bewoners

"Mijn wens ..."

LOUIS BEYERS
Woordje van de pastor

20/09/2019 Maria Wellens (DVC)
21/09/2019 Odille Laevers (BR)
09/10/2019 Lilly Jacqmain (BR)
24/11/2019 Jef Raeymaeckers (HR)

29/11/2019 Clementine Biesemans (BR)

1/12/2019 Annie Meurs (HR)

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

PuzzelsPuzzelsPuzzels
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Pastorale agenda

Wij nodigen iedereen van harte uit op:

Vieringen:

• Herdenkingsviering: 23 januari 14u in de AW

• Lichtmis: 3 februari om 14u in de cafetaria

• Viering Aswoensdag: 26 februari om 10u in de

cafetaria

• Viering Witte donderdag: 9 april om 11u in de

kleine kapel

• Goede vrijdag: 10 april om 14u in de cafetaria

• Paasviering: 14 april om 14u in de cafetaria

Eucharistievieringen/ gebedsdienst in de kleine

kapel:

• 11u tot 11u30

• Op maandag, woensdag, donderdag en zondag

• De eerste dinsdag van de maand:

communieronde

• Dinsdag en vrijdag GEEN viering
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Sus Peeters

Nieuwe bewoners

Lisette Puttenaers

Mariette Cenens

Lisette is afkomstig van Eindhout en

woonachtig te Diest. Zij komt sinds kort twee

keer per week naar het

dagverzorgingscentrum.

We heten onze nieuwe

bewoners van harte welkom!

Mariette is afkomstig van Tessenderlo. Je kan

haar sinds kort terug vinden op afdeling

Heggerank.

Josee is afkomstig van Veerle-Laakdal. Een paar

jaar geleden verbleef ze reeds een tijdje in het

dagverzorgingscentrum. Nu kan je haar

vinden op Heggerank.

Josee Van Meeuwen

Joske Roosen

Joske is afkomstig van Herselt. Momenteel kan

je hem vinden op afdeling Heggerank.

Sus is afkomstig van Eindhout. Voordat hij naar

ons woonzorgcentrum verhuisde, woonde Sus

in Veerle-Laakdal. Nu verblijft hij op afdeling

Bosrank.
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Elise Cuypers

Nieuwe personeelsleden

Lara Thijs

Lidwina Lemmens

poetsvrouw

in dienst sinds 05/08/2019

We heten onze nieuwe
personeelsleden van harte welkom!

zorkundige (nachtploeg)

in dienst sinds 09/09/2019

begeleiding leven en wonen - logopediste

(dagverzorgingscentrum)

in dienst sinds 16/09/2019

Evi Truyen

Nathalie Van de Paer

verpleegkundige

in dienst sinds 01/10/2019

zorgkundige (afdeling Bosrank)

in dienst sinds 09/09/2019
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Cindy De Koninck

Nieuwe personeelsleden

Chelsey Reynders

Shane Vanderheiden

poetsvrouw

in dienst sinds 14/10/2019

We heten onze nieuwe
personeelsleden van harte welkom!

zorkundige (afdeling Bosrank)

in dienst sinds 14/11/2019

zorgkundige (mobiele equipe)

in dienst sinds 02/12/2019

Jennifer Molenberghs

Ciara Leysen

zorgkundige (mobiele equipe)

in dienst sinds 02/12/2019

zorgkundige (afdeling Heggerank)

in dienst sinds 04/11/2019
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Activiteitenkalender

Woensdag
01/01

Nieuwjaar

Maandag
06/01

Driekoningen

Donderdag
09/01

14u30 Zang- en dansnamiddag (Cafetaria)

Januari

DJ Albert (Cafetaria)

14u30 Kienen (Cafetaria)

Dinsdag
14/01

Zondag
12/01

14u Verjaardagsfeest: jarigen januari en
februari (Cafetaria)

Maandag
13/01
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Activiteitenkalender

Maandag
20/01

14u Herdenkingsviering overleden bewoners
(Zaal AW)

Donderdag
23/01

17u30 Fakkeltocht

Donderdag
30/01 13u Seniorenfeest Laakdal (sporthal)

Januari

Gedichtendag

14u30 Kienen (Cafetaria)Maandag
27/01

Vrijdag
31/01

Woensdag
22/01

14u Tentoonstelling: miniatuurtreinen +
croque verkoop (Cafetaria)
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Activiteitenkalender

Maandag
03/02

14u Lichtmis (Cafetaria)

Donderdag
06/02

14u30 Zang- en dansnamiddag (Cafetaria)

Zondag
09/02

DJ- Albert (Cafetaria)

Februari

14u30 Kienen (Cafetaria)

14u Valentijnswandeling

14u Optreden "Broomsticks" (Cafetaria)

Woensdag
12/02

Donderdag
13/02

Maandag
10/02
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Activiteitenkalender

9u Valentijnsontbijt (Cafetaria)

Woensdag
19/02

13u30 Pannenkoekenbak tvv animatie
(Cafetaria)

Maandag
24/02

14u30 Kienen (Cafetaria)

Februari

14u30 Guy Sels Modeshow (Cafetaria)

Vrijwilligersfeest!!
BEDANKT VRIJWILLIGERS!!!

14u30 Zang- en dansnamiddag (Cafetaria)

Dinsdag
03/03

Donderdag
05/03

Woensdag
26/03

Vrijdag
14/02
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Activiteitenkalender

Zondag
08/03

DJ Albert (Cafetaria)

Maandag
09/03

14u30 Kienen (Cafetaria)

Woensdag
11/03

13u30 Pannenkoekenbak tvvv animatie
(Cafetaria)

Maart

14u00 Koor optreden "Arsenaal zangers"
(Cafetaria)

14u Lentewandeling

14u30 Kienen (Cafetaria)

Woensdag
18/03

Maandag
23/03

Maandag
16/03
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Infobord lokaal dienstencentrum
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Medewerker in de kijker

Ik ben Peter Berghmans, 48 jaar en woon in Laakdal.

Ik heb 2 kinderen, waaronder een zoon en een dochter.

Sinds 05/08/2019 ben ik terug werkzaam op de technische dienst van De

Winde. Sommige mensen kennen me misschien nog van een vijftal jaar

geleden, toen ik dezelfde functie uitoefende.

Naast mijn job in De Winde ben ik ook nog werkzaam op de technische

dienst van een instelling voor mensen met een beperking. Daarom kan u

me in De Winde enkel in de voormiddag treffen tijdens de weekdagen.

Ik doe mijn job graag en haal hieruit voldoening door me behulpzaam op

te stellen tegenover de bewoners. Ik probeer hen hierdoor een zo

aangenaam mogelijk verblijf te bieden. Ik hoop dat ik deze job nog lang

zal kunnen doen.
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Puzzels

Nieuwe opgave!
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Puzzels

Winterwoordzoeker
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Verslag centrale gebruikersraad WZC
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Verslag bewonersraad GAW
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Klachtenformulier


