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Redactie
Beste lezer
Afgelopen maanden waren vor iedereen "anders".
Medewerkers droegen plots mondmaskers en bezoek
ontvangen in het woonzrgcentrum was niet meer
toegestaan; julie leerden Skypen, maar ook
tuinbezoekjes werden mogelijk gemaakt. Aan de
inkom van De Winde werd zelfs een heuse tuinkamer
geplaatst zodat julie op een veilige manier toch een
beetje konden bijbabbelen met julie geliefden. Stilaan
wrdt de deur van De Winde weer op een kier gezet
en wrdt bezoek in het woonzrgcentrum weer
mogelijk ...

Ook het activiteitenaanbod werd aangepast, maar
zeker niet minder leuk! We mochten op geregelde
tijdstippen alerhande atenties ontvangen waarvor
we ale gule schenkers dankbaar zijn! En ook de
tuinconcerten kon iedereen wel smaken!
Nu de zomer vor de deur staat, wrdt de
activiteitenkalender weer aangevuld en staan er weer
alerhande leuke activiteiten op het rogramma, ...

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

Veel leesplezier
Het redactieteam

Als de
NIET WILschijnen,
DANschijnJE
TOCH LEKKER ZELF!
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Nieuws
Palliatieve werkgroep
Op 8 juni is de palliatieve werkgroep
van start gegaan! Zij zullen op
geregelde tijdstippen samenkomen. De
werkgroep bestaat uit; Vinciane,
Marleen, Karin, Annick, Elise, Lindsay,
Paula, Sofie, Anja en Dr. Maes.

Geboorte Liam
Karen (verpleegkundige nacht) werd
onlangs opnieuw mama. Op 16 april 2020
werd haar zoontje Liam geboren. Zijn
zusje Esmée is zoals jullie kunnen zien op
de foto heel fier op haar kleine broertje!

De Winde op Facebook
Woonzorgcentrum De Winde heeft
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”!
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Fotopagina
Contact bewoners en familieleden tijdens Corona-periode
Op donderdag 12 maart moest ons woonzorgcentrum jammer genoeg de
deuren sluiten door de Corona-crisis. Zowel voor onze bewoners als voor hun
familie was dit een zeer moeilijke periode waarin ze elkaar niet konden
ontmoeten. Het personeel van De Winde zette zich extra in om op allerlei
manieren toch het contact tussen onze bewoners en hun familie te behouden.
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Fotopagina
Attenties personeel tijdens Corona-periode
De Corona is ook voor het personeel van ons woonzorgcentrum een extra
zware periode geweest. Gelukkig konden we rekenen op veel steun van onze
omgeving. Nogmaals bedankt aan iedereen voor de vele brieven, tekeningen
en cadeautjes die het personeel de voorbije maanden mocht ontvangen!
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Fotopagina
Vrolijk Pasen!
Tijdens het paasweekend werden de bewoners verwend met verse wafels,
chocomelk en milkshake! Ook in De Winde is de paashaas langs geweest.
Alle bewoners van het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen en
natuurlijk ook alle personeelsleden kregen lekkere paaseitjes! Mmmm!
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Fotopagina
Anna 100 jaar!
Op zondag 24 mei werd Anna van afdeling Heggerank 100 jaar! Ondanks de
Corona-omstandigheden beleefde ze een super leuke dag met veel kaartjes
en cadeautjes! Ook de burgemeester en schepen brachten een bezoekje om
haar te feliciteren!
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Fotopagina
Meimaand = Mariamaand
De maand mei wordt traditioneel ook de Mariamaand genoemd. De
Mariaviering werd door de Corona-omstandigheden dit jaar uitgezonden op
televisie. Ook onze bewoners volgden de viering allemaal aandachtig mee.
Daarnaast hielpen al onze bewoners bloemen maken, zodat we onze
Mariakapel mooi konden versieren!
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Fotopagina
Moeder- en Vaderdag!
Op zondag 10 mei werden alle vrouwelijke bewoners van ons
woonzorgcentrum en van de assistentiewoningen verwend met een mooi
bloemetje voor Moederdag! Zondag 14 juni kregen alle mannelijke bewoners
een klein geschenkje voor Vaderdag!

10

Nieuws uit het dagcentrum
Laatste dagen in het DVC voor de lockdown’ light
Het lijkt al allemaal zo lang geleden! We hebben de mensen van het
DVC al van half maart niet meer gezien. Het is allemaal zo snel en
onverwacht gebeurd. We hadden nog zoveel plannen en ideeën om
samen met jullie te doen! Er zijn helaas wat dingen niet kunnen
doorgaan, maar van uitstel komt géén afstel!
Hier nog enkele sfeerbeelden van onze laatste week samen met de
gebruikers. We speelden nog een spelletje kienen, maakte nog een
cake en trainden onze hersenen met 4 op één rij.
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Nieuws uit het dagcentrum
Skypen en bellen
Vanuit het DVC hebben we ons best
gedaan om jullie zoveel mogelijk van
alles op de hoogte te houden. Met
sommige konden we skypen en met
anderen hebben we gebeld.
We maakten ook Paaskaartjes samen
met de bewoners om naar jullie op te
sturen, hopelijk werden ze goed
ontvangen bij iedereen!

Nog een boodschap vanuit het DVC naar jullie toe:

HOPELIJK STELLEN JULLIE HET ALLEN GOED!?
Liefs Team Het kasteel
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Jarigen

JULI

Gelukkige verjaardag!
Assistentiewoningen
17/07 Frans Belmans 85 jaar
22/07 Mia Smets 64 jaar
31/07 Staf Dierckx 72 jaar
Bosrank
09/07 Fien Janssens 99 jaar
26/07 Cecilia Huybrechts 83 jaar
DVC
01/07 Julia Stalmans 86 jaar
04/07 Julia Engelen 84 jaar
Heggerank
02/07 Maria Schellens 91 jaar
10/07 Willy Henot 79 jaar
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Jarigen
AUGUSTUS

Gelukkige verjaardag!
Assistentiewoningen
01/08 Jos Moonen 84 jaar
03/08 Maria Verreckt 86 jaar
10/08 Lisa Oeyen 83 jaar
10/08 Jef Oeyen 90 jaar
Bosrank12/08 Suzanne De Boel 94 jaar
13/08 Odil Van Damme 89 jaar
31/08 Ivonne Toetenel 94 jaar
DVC
07/08 Mieke Heus 86 jaar
19/08 Julia Uten 87 jaar
20/08 Julia Schroven 87 jaar
26/08 Jeanne Wouters 83 jaar
Heggerank
08/08 Mia Thijs 86 jaar
21/08 Karel Bries 84 jaar
22/08 Julien Jansen 77 jaar
31/08 Hubert Beckx 74 jaar
Wijnrank
06/08 Maurice Heeren 86 jaar
14/08 Bernadine Laenen 97 jaar
20/08 Stieneke Van Doninck 87 jaar
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Jarigen

SEPTEMBER

Gelukkige verjaardag!
Bosrank
19/09 Maria Laeveren 90 jaar
30/09 Rosa Bergen 90 jaar
DVC
10/09 Anna Verwimp 97 jaar
Heggerank
03/09 Tonia Van Beek 95 jaar
16/09 Cois Vernelen 74 jaar
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Overleden bewoners
19/03/2020 Fons Deboel
20/03/2020 Lucienne Wollants
26/03/2020 Margriet Vanderlinden
27/03/2020 Emma Fioole
29/03/2020 Gaby Van Thielen
02/04/2020 Eddy Keersmaekers
22/04/2020 Julie Ooms
28/04/2020 Mia Beets
21/05/2020 Wies Aerts
24/05/2020 Pater Alberik

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

Woordje van de pastor
Broeder Alois

Zielsgelukkig

Er waren eens twee broers, die samen één akker bezaten. Van de opbrengst kreeg ieder de
helft. De oogsttijd kwam en na een dag van hard werken gingen beide broers naar bed. De
oudste kon de slaap niet vatten. Hij dacht: het is niet eerlijk dat ik de helft van de
opbrengst krijg. Ik ben vrijgezel en mijn broer moet met een gelijk deel vrouw en kinderen
onderhouden. Daarom stond hij op, ging naar zijn helft van de akker, nam drie schoven en
zette die bij de schoven van zijn broer. Maar ook de jongste kon niet slapen. Hij dacht: het is
niet eerlijk dat ik de helft van de opbrengst krijg. Immers als wij beiden oud zijn, zullen
mijn kinderen voor mij zorgen, maar wie zorgt dan voor mijn broer? Daarom stond hij op,
ging naar de helft van zijn akker, nam drie schoven en zette die bij de schoven van zijn
broer.
Toen ze de volgende morgen weer op hun akker kwamen waren ze stomverbaasd dat er op
ieders deel van het veld evenveel schoven stonden. Ze spraken er niet over met elkaar, maar
deden in de tweede nacht hetzelfde. Ook de daarop volgende morgen zagen ze dat er niets
veranderd was. En weer stonden ze verbaasd, maar zeiden niets. Maar in de derde nacht,
toen ze weer bezig waren hun schoven te verplaatsen, kwamen de broers elkaar midden op
de akker tegen. Toen begrepen ze wat er was gebeurd. Ze omhelsden elkaar en huilden. Toen
God dit zag glimlachte en zegende hij hen beiden. Wat kunnen wij doen om iemand blij te
maken?
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Pastorale agenda

Wij nodigen iedereen van harte uit op:
Eucharistievieringen/ gebedsdienst in de kleine kapel:

Omwille van de strenge maatregelen vanuit de
overheid met betrekking tot het Coronavirus zullen de
misvieringen tijdelijk niet doorgaan.
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Nieuwe bewoners
We heten onze nieuwe
bewoners van harte welkom!
Mathille Van Eysendeyck
Mathille woonde in Westerlo voor zij naar ons
woonzorgcentrum kwam. Momenteel kan je
haar vinden op afdeling Bosrank.

Fred Van de Plas
Voordat hij naar ons woonzorgcentrum
verhuisde, woonde Fred in Zichem. Nu verblijft hij
op afdeling Wijnrank.

Cecile Huybrechts
Cecile is afkomstig van Testelt. Voor ze naar ons
woonzorgcentrum verhuisde, woonde Cecile in een
assistentiewoning. Momenteel kan je haar terug
vinden op afdeling Bosrank.

Gilbert Reynders
Gilbert is geboren en getogen in Veerle. Sinds
kort verblijft hij in ons woonzorgcentrum op
afdeling Heggerank.

Louis Voordeckers
Louis was al woonachtig in Laakdal voor hij naar
ons woonzorgcentrum verhuisde. Hij verblijft
sinds kort op afdeling Heggerank.
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Nieuwe bewoners
We heten onze nieuwe
bewoners van harte welkom!
Michel Naets
Michel was al woonachtig in Laakdal voor hij naar
De Winde verhuisde. Hij verblijft momenteel in een
assistentiewoning.

Lies Couwberghs
Lies is afkomstig van Veerle. Voor ze naar ons
woonzorgcentrum verhuisde ging ze al drie keer
per week naar het dagverzorgingscentrum 'Het
Kasteel'. Nu verblijft ze op afdeling Heggerank.

Wiske Weckhuysen
Wiske woont sinds kort in de assistentiewoningen.
Ook haar zus Rosa verblijft al sinds 2011 in onze
assistentiewoningen.

Jef Houtmeyers
Jef is woonachtig te Diest. Hij komt sinds kort drie
keer per week naar het dagverzorgingscentrum.
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Nieuwe personeelsleden
We heten onze nieuwe
personeelsleden van harte welkom!
Inne Verschooten
zorgkundige (afdeling Heggerank)
in dienst sinds 16/03/2020

Myriam Meulemans
poetsvrouw
in dienst sinds 15/04/2020

Catharina De Beer
verpleegkundige
in dienst sinds 20/04/2020

Savannah Vandoninck
ergotherapeute (afdeling Wijnrank)
in dienst sinds 01/06/2020
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Activiteitenkalender
Juli
Maandag
13/07

Ijskar op bezoek

Dinsdag
14/07

14u Viering Anna Van Kerckhoven 100 jaar
(o.v.b.)

Donderdag
16/07

14u30 Eric komt zingen (HR of binnentuin)

Maandag
27/07

14u30 Kienen (Cafetaria)
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Activiteitenkalender
Augustus
Dinsdag
04/08

13u Uitstap Scherpenheuvel (o.v.b.)

Donderdag
06/08

14u30 Zang- en dansnamiddag

Maandag
10/08

14u30 Kienen (Cafetaria)

Dinsdag
11/08

Maandag
24/08

Donderdag
27/08

14u Verjaardagsfeest jarigen juli en augustus
(o.v.b.)

14u30 Kienen (Cafetaria)

14u Herdenkingsviering overledenen (o.v.b.)
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Activiteitenkalender
September
Donderdag
03/09

14u30 Eric komt zingen (BR of binnentuin)

Zaterdag
05/09

13u Seniorenfeest Laakdal (o.v.b.)

Maandag
07/09

14u30 Kienen (Cafetaria)

Donderdag
10/09

14u30 Zang- en dansnamiddag (Cafetaria)

Maandag
14/09

11u BBQ Wijnrank

Dinsdag
15/09

11u BBQ Bosrank
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Activiteitenkalender
September
Donderdag
17/09

11u BBQ AW en CDV

Vrijdag
18/09

11u BBQ Heggerank

Maandag
21/09

14u30 Kienen (Cafetaria)

Woensdag
23/09

14u30 Modeshow Guy Sels (o.v.b.)

Maandag
28/09

14u Optreden koor (o.v.b.)
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Infobord lokaal dienstencentrum

Owv de
coronamaatregelen is het
LDC momenteel gesloten.
Er wordt verwacht dat het LDC
tot eind augustus 2020 gesloten
zal zijn. Bezoekers en vrijwilligers
zullen bij wijzigingen vanuit de
gemeente op de hoogte
gebracht worden.
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Medewerker in de kijker
Ik ben Els Claes en ik ben verantwoordelijk voor de
facilitaire diensten, waaronder de schoonmaak, het
linnen, het technisch onderhoud en de maaltijden. Ik
ben werkzaam in De Winde sinds 01/03/2020. Mijn
missie is ervoor zorgen dat mensen hier graag wonen
en werken want zeg nu zelf lekker eten, propere
lakens, een aangename kamer zijn toch belangrijke
dingen in het leven.
U kan me tijdens de weekdagen in De Winde treffen
en mijn bureau bevindt zich langs de linkerkant van
ingang aan de Diestsebaan. Mijn deur staat altijd open
voor onder andere vragen of suggesties over de
facilitaire dienstverlening.
Ik ben Vanessa De Beuckelaer en woon met mijn
gezin in Meerhout.
Sinds maart ben ik gestart in WZC De Winde als
verantwoordelijke van team Heggerank. Een team
aansturen en op zoek gaan samen met hen hoe we
onze bewoners het best kunnen verzorgen boeit me
enorm, vooral bewoners met psychogeriatrische
zorgen en bewoners met dementie verzorgen en hen
respecteren in hun leefwereld vind ik belangrijk.
Graag wil ik een luisterend oor zijn voor familieleden
en vrienden van onze bewoners, met steeds het
beste voor de bewoner en het team. Ik ben alle
weekdagen aanwezig en bereikbaar in De Winde.
Mijn hobby’s zijn vooral mijn gezin van vier
kinderen, mijn dieren (honden, kat, paarden, ..) en
mijn echtgenoot Levenslang leren is ook wel een
hobby, ik sta open voor trainingen, vormingen, …
momenteel volg ik avondschool digitale fotografie
en beëindig ik dit schooljaar een drie jarige
opleiding Human resource.
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Puzzels
Nieuwe opgave!
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Puzzels
Rarara wat staat hier geschreven?
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Kleurplaat

29

Puzzels
Oplossing vorige opgave!

Oplossing rebus
In mei leggen alle vogels een ei.
Lentewoordzoeker
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Centrale gebruikersraad WZC & GAW

De gebruikersraden van het woonzorgcentrum en de
groep van assistentiewoningen die gepland stonden
op respectievelijk 18/5/2020 en 28/5/2020 werden
door de getroffen Coronamaatregelen geannuleerd.
Bewoners en familie kunnen ons steeds contacteren
in functie van vragen, problemen, suggesties, … .
info@dewinde.be — 014 84 92 20
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Klachtenformulier
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