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Redactie

Beste lezer

In dit Druije blikken we terug op een 'aparte'
zomer met alerhande activiteiten. Er werd een
heuse zonnebloemwedstrijd gerganiseerd, we aten
frietjes van de frituur en in augustus was het
warm, hééééél warm, dus werd iedereen
getrakteerd op een lekker ijsje van Crême Classe....
De jaarlijkse barbecue werd uitgesteld naar
september, dit jaar spijtig genoeg zonder familie,
maar iedereen heeft genoten van het lekkere eten en
het zonnetje!

De zomermaanden zijn achter
de rug, de kinderen gaan weer
naar school ... de herfst is
begonnen!

Veel leesplezier
Het redactieteam
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Nieuws

Jubileum Louis Beyers

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”!

Louis Beyers viert dit jaar zijn 70 jaar

priesterschap!

Op 23 juli 1950 werd hij in Mechelen tot

priester gewijd.

Proficiat!

Geboorte Mona

Elien (begeleidster wonen en leven) werd

onlangs opnieuw mama. Op 19 augustus

2020 werd haar dochtertje Mona

geboren. Elien haar eerste dochter,

Juliette, is heel trots op haar kleine zusje.
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Nieuws

Tevredenheidsmeting BING research

Woonzorgcentrum De Winde wil kwaliteitsvolle zorg aanbieden. Wij zijn

steeds op zoek naar manieren om onze werking te verbeteren.

Daarom houden wij dit najaar een grote tevredenheidsmeting bij bewoners

en familieleden van het woonzorgcentrum, het dagverzorgingscentrum en

de assistentiewoningen.

Wij doen hiervoor beroep op BING research die ons zullen begeleiden en

ondersteunende hulp bieden bij het uitvoeren van deze

tevredenheidsmeting.

U als bewoners en familieleden kunnen ons hierbij helpen. Eenieder heeft

eigen ervaringen met onze zorg- en dienstverlening.

Door uw verblijf en uw bezoeken aan ons woonzorgcentrum hebt u ervaren

welke verbeterpunten er nog mogelijk zijn. Uiteraard zijn wij ook benieuwd

naar onze sterke punten.

De bevraging gebeurt aan de hand van een vragenlijst.

Bewoners kunnen deze vragenlijst zelfstandig invullen of met hulp van een

onafhankelijk interviewer.

Familieleden hebben de mogelijkheid om de vragenlijst op papier in te

vullen of via de computer.

De antwoorden worden verwerkt door BING research.

BING research garandeert ten volle de anonimiteit van de bewoners en

familieleden. Er worden geen verbanden gelegd tussen bepaalde gegevens

die kunnen leiden tot identificatie van personen.

De bevraging zal (heel waarschijnlijk) doorgaan tijdens de herfstvakantie

(begin november).

Wij hopen dat wij zeer veel reacties mogen ontvangen.

Uw mening telt.

Directie WZC De Winde
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Nieuws

We ontvingen een koninklijke brief vanuit het paleis! Onze koning en

koningin betuigen hun steun aan zowel de bewoners als de

zorgverleners voor hun inzet tijdens de corona-crisis.

Koninklijke steun
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Nieuws

Je hebt het allicht al opgemerkt, De Winde heeft een nieuw logo met

bijhorende nieuwe huisstijl. Momenteel wordt er ook nog volop

gewerkt aan een nieuwe website voor De Winde!

Op de foto’s in de gangen werden de nieuwe huisstijlkleuren al

gebruikt, de opnamedocumenten werden al aangepast, er zijn al

nieuwe enveloppen in omloop en ook dit Druifje werd met de nieuwe

kleurtjes voorzien.

Nieuwe huisstijl

een vleugje meer ...
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Je vraagt je misschien af waar dat nieuwe logo eigenlijk voor staat?
We geven je graag een woordje uitleg:
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Fotopagina

Tijdens het voorjaar werd er opnieuw een grote zonnebloemenrace

georganiseerd in ons woonzorgcentrum! De gelukkige winnaars werden

beloond met een kleine attentie!

Winnaars zonnebloemenrace!
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Fotopagina

Op 23 juni 2020 was het dag van de mantelzorg. Ook woonzorgcentrum De

Winde wilde graag al hun mantelzorgers ontzettend hard bedanken voor

hun dagelijkse inzet! Ze verdienden allemaal een pluim ... gemaakt door

onze bewoners en ons personeel... 'Voor wie je bent en voor wat je doet.

Altijd recht uit het hart, nooit omdat het moet!'

Dag van de mantelzorg!
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Fotopagina

Door de Corona kon onze jaarlijkse uitstap naar de frituur jammer genoeg niet

doorgaan. Daarom gingen we de frietjes dit jaar afhalen in de frituur en aten

we ze gezellig samen op in ons woonzorgcentrum! Onze bewoners hebben er

allemaal enorm van genoten.

Frietjes van de frituur!
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Fotopagina

Alle bewoners werden in juli getrakteerd op een lekker ijsje van de ijskar

"Crême classe". Met het warme weer van de voorbije zomer kon zo'n ijsje

wel smaken! Mmmm!

IJskar op bezoek!
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Fotopagina

Tijdens de extreem lange hittegolf deze zomer werden de bewoners van

woonzorgcentrum De Winde dagelijks op een frisse manier verwend! Ze

kregen niet alleen heerlijk verfrissende drankjes, watermeloen, appelsienen

en ijsjes,... maar ook koele hand- en voetbadjes!

Hitteplan actief!
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Fotopagina

Door de Corona werden onze BBQ's verplaatst van mei naar september en

moesten we helaas de beslissing nemen om geen familie te laten

deelnemen. Onze bewoners konden echter wel smullen van hun jaarlijkse

BBQ. Ons woonzorgcentrum investeerde dit jaar in een nieuwe BBQ en het

zonnetje was van de partij... alles was dus aanwezig om lekker te genieten!

BBQ voor onze bewoners!
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Nieuws uit het dagcentrum

Heropening DVC

Joepie! Wij zijn alweer terug (beperkt) open sinds begin Juni. Doordat

we bijna 3 maanden gesloten bleven, waren onze plantjes helaas

uitgedroogd. Als eerste activiteit hebben we de boel dus opgefleurd

met nieuwe bloemen en planten. We kozen voor planten die net wat

beter tegen de hitte kunnen en dat bleek nodig te zijn!

Wat een mooie en hete zomer hebben we alweer achter de rug. Voor

onze mensen soms een beetje te warm maar gelukkig brachten deze

leuke activiteiten verkoeling!

Hete zomer
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Nieuws uit het dagcentrum

Feesten uitgesteld

Jammer dat Parkrock de BBQ en de verjaardagsfeesten werden

geannuleerd maar we hebben geprobeerd om per ‘bubbel’ toch een

klein feestje te doen als er iemand jarig was. We maakten dan zelf

wafels, pannenkoeken, cake,… om hen te vieren. Hopelijk kunnen we

alle leuke feesten later weer inhalen.
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Jarigen
Gelukkige verjaardag!

Assistentiewoningen

01/10 Jos De Vriend 82 jaar

05/10 Lien Oeyen 85 jaar

13/10 Betty Lootens 99 jaar

Bosrank

07/10 Sus Peeters 91 jaar

DVC

14/10 Lisette Verwimp 90 jaar

Heggerank

02/10 Julia Van Roie 94 jaar

06/10 Jose Belmans 85 jaar

19/10 Mitteke De Pooter 89 jaar

23/10 Werner Van Hoesen 88 jaar

Wijnrank

01/10 Bertha Willekens 89 jaar

O
K

T
O

B
E

R
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Jarigen

Gelukkige verjaardag!

Assistentiewoningen

03/11 Mil Van Herck 82 jaar

05/11 Emma Peeters 84 jaar

Bosrank16/11 Roger Wuyts 82 jaar

Heggerank

21/11 Rene Maes 89 jaar

Wijnrank

01/11 Gabby Vanweesemael 82 jaar

12/11 Bertha Verspreet 89 jaar

13/11 Louis Beyers 98 jaar

N
O

V
E

M
B

E
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Jarigen
Gelukkige verjaardag!

Bosrank

05/12 Meen Verpoorten 86 jaar

07/12 Hilda Engelen 75 jaar

11/12 Louis Cools 79 jaar

13/12 Mia Huybrechts 83 jaar

28/12 Fin Sterckx 90 jaar

DVC

16/12 Jef Houtmeyers 81 jaar

Heggerank

05/12 Hugo Vanderlinden 74 jaar

06/12 Lies Couwberghs 94 jaar

19/12 Maria Peeters 84 jaar

Wijnrank

01/12 Christiane Ackx 96 jaar

24/12 Jeanne Van Rompay 89 jaar

D
E

C
E

M
B

E
R
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In deze tijd van het jaar, als de natuur langzaam afsterft en de winter nadert, denk ik nog
wel eens aan een gebeurtenis uit mijn studentenjaren.
Eén van ons had een ongeval gekregen, een banaal verkeersongeval, hij was op slag dood.
Verslagen zochten we elkaar op in zijn huis. In onze vriendenkring, een hecht en stevig
verbond, was een gat geslagen. Urenlang zaten we bijeen rond een foto waaromheen ieder
van ons een kaarsje had gezet. Om woorden te geven aan al die vragen waarop nooit meer
een antwoord zou komen, om ons verdriet te uiten en in onze ontreddering houvast te
zoeken, om goede herinneringen op te halen en afscheid te nemen. We luisterden samen
naar een lied dat hij altijd graag hoorde en meezong. Midden in die ellende drong het
ineens tot mij door hoe intens de warmte, de aandacht en de betrokkenheid was in deze
kring. Zoveel liefde rondom een goede vriend: indrukwekkende verbondenheid, met een
hoofdletter te schrijven. Het greep me aan, en ik liet me erin opnemen als in een troostende
omarming. Het is voor mij een ervaring geworden die ik niet meer zal vergeten, en die mee
tot het aangrijpendste behoort dat ik ooit heb meegemaakt. Zou het dan toch bestaan: liefde
die groter is dan wijzelf, en door geen macht tegen te houden? Een hand waarin onze
namen geschreven staan en die ons niet laat vallen in het niets?

Allerzielen is begonnen als een gedachtenis van de 'zielen van het vagevuur'. Ik herinner mij
dat in mijn jeugd in de namiddag van Allerheiligen het feestelijk wit plaats maakte voor het
diepe zwart van de rouw. Het overwinningsgezang rondom de heiligen die Gods glorie zijn
binnengegaan, veranderde plots dramatisch in meeleven met de overledenen die weliswaar
in Gods hand zijn, maar nog niet geheel en al met Hem verenigd.

Nu ligt de nadruk op onze verbondenheid met onze gestorven dierbaren én op de scheiding
die zo veel pijn kan doen. Het is een viering in hoop en vertrouwen - omdat de dood is
overwonnen; tegelijkertijd zijn wij ons bewust van de scheiding. Wat wij doen, is ons hen
herinneren en hen aanbevelen in de liefde die alle ontbinding en alle scheiding teniet kan
doen. En wij spreken uit dat de dood niet het laatste is, maar dat God alle tranen zal
afwissen uit hun ogen en uit de onze. Onze arm is te kort om tot aan onze dierbaren te
reiken. Maar God houdt ons allen, levenden en doden, bijeen. En zo vieren wij samen met
hen - door gebrokenheid heen - gemeenschap: de gemeenschap van 'alle heiligen Gods'.
Amen.

Allerheiligen Broeder Alois

Woordje van de pastor
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Pastorale agenda

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.

04/06/2020 Angele Peeteramans - CDV
16/06/2020 Julien Jansen - Heggerank
22/06/2020 Mathille Van Eysendeyck - Bosrank

02/07/2020 Anna Thijs - Heggerank

11/07/2020 Gilbert Reynders - Heggerank

11/07/2020 Bernardine Laenen - Wijnrank

24/07/2020 Odil Van Damme - Bosrank

29/27/2020 Jos Van Criekinge - Wijnrank

05/08/2020 Marie Ceustermans - Heggerank

04/09/2020 Mitteke De Pooter - Heggerank

Overleden bewoners
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Nathalie Verheyen

Nieuwe bewoners

André Taels

Ghislaine Goossens

André is geboren en getogen in Veerle-

Laakdal. Momenteel kan je hem vinden op

afdeling Bosrank.

We heten onze nieuwe

bewoners van harte welkom!

Ghislaine woonde in Morkhoven voor ze naar De

Winde kwam. Nu kan je haar terug vinden op afdeling

Heggerank.

Cecile Zegers

Cecile was al woonachtig in Laakdal voor zij

naar ons woonzorgcentrum verhuisde. Ze

verblijft sinds kort op afdeling Bosrank.

Voordat ze naar ons woonzorgcentrum verhuisde,

woonde Nathalie in Hulshout. Nu verblijft ze op

afdeling Bosrank.

Welkom
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Nieuwe bewoners

Rene Maes

Rene woonde al in Laakdal voor hij naar De Winde

verhuisde. Hij kwam ook geregeld naar het

centrum voor dagverzorging 'Het kasteel'.

Momenteel verblijft hij op afdeling Heggerank.

We heten onze nieuwe

bewoners van harte welkom!

Mit Willms

Mit is afkomstig van Laakdal. Nu woont ze sinds

kort op afdeling Wijnrank.

Jeannine Geyskens

Mit Van Aelst

Mit woonde samen met haar man in de

assistentiewoningen voor ze naar ons

woonzorgcentrum kwam. Momenteel kan je haar

vinden op afdeling Bosrank.

Jeannine woont sinds kort op afdeling Heggerank.

Voor ze naar De Winde verhuisde, woonde

Jeannine ook al in Veerle-Laakdal.
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Nieuwe bewoners

We heten onze nieuwe

bewoners van harte welkom!

Gustaaf Vanderlinden

Gustaaf is afkomstig van Laakdal. Sinds kort kan je

hem vinden op afdeling Heggerank. Ook zijn

broer Hugo woont op afdeling Heggerank.

Josepha Leus

Josepha is afkomstig van Scherpenheuvel-Zichem.

Sinds kort verblijft ze in ons woonzorgcentrum op

afdeling Wijnrank.
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Wouter Mensch

Nieuwe personeelsleden

Vico Schmitz

Wendy Devroe

zorgkundige (afdeling Heggerank)

in dienst sinds 08/06/2020

We heten onze nieuwe
personeelsleden van harte welkom!

zorgkundige (afdeling Heggerank)

in dienst sinds 13/07/2020

zorgkundige (afdeling Wijnrank)

in dienst sinds 15/07/2020

Bianca Vervoort

zorgkundige (mobiele equipe)

in dienst sinds 01/07/2020

Lies Vandenhoudt

kinesiste

in dienst sinds 01/08/2020
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Gerti Dillen

Nieuwe personeelsleden

Eyüp Tubadan

Isabel Verbruggen

verpleegkundige

in dienst sinds 01/08/2020

We heten onze nieuwe
personeelsleden van harte welkom!

poetsvrouw (afdeling Heggerank)

in dienst sinds 10/08/2020

zorgkundige (mobiele equipe)

in dienst sinds 04/08/2020

Lynne Hermans

logistieke medewerkster (afdeling Heggerank)

in dienst sinds 26/08/2020

Célien Cruysbergs

logistieke medewerkster (afdeling Heggerank)

in dienst sinds 07/09/2020
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Activiteitenkalender

14u Ziekenzalving

Oktober

14u Smoutebollen (enkel voor bewoners)Woensdag
21/10

Donderdag
08/10
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Activiteitenkalender

Verjaardagsfeest jarigen afdeling
Wijnrank (enkel voor bewoners)

Dinsdag
24/11

11:30u mosselfeest (enkel voor bewoners)

November

Verjaardagsfeest jarigen afdeling
Heggerank (enkel voor bewoners)

Woensdag
25/11

Woensdag
18/11
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Activiteitenkalender

Woensdag
02/12

13u Bezoek Sint & Piet (o.v.b.)
Donderdag
03/12

Verjaardagsfeest jarigen afdeling
Bosrank (enkel voor bewoners)

December

11u Kerstfeest AW (Cafetaria)

Maandag
14/12

11u Kerstfeest Bosrank (Cafetaria)

Vrijdag
11/12

Dinsdag
15/12 11u Kerstfeest Wijnrank (Cafetaria)

Donderdag
17/12 11u Kerstfeest DVC (Cafetaria)
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Activiteitenkalender

Maandag
21/12

December

11u Kerstfeest Heggerank (Cafetaria)

Dinsdag
22/12 14u Kerstviering (Cafetaria) (o.v.b.)

Vrijdag
18/12

14u optreden koor (kerstliedjes) (Cafetaria)
(o.v.b.)

Woensdag
23/12

14u Kerstwandeling (o.v.b.)

Donderdag
31/12

Oudjaar: hapje & drankje (elke afdeling)
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Infobord lokaal dienstencentrum

Owv de
coronamaatregelen is het
LDC momenteel gesloten.
Het LDC zal tot eind 2020

gesloten zijn op de huidige

locatie. Bezoekers en vrijwilligers

zullen bij wijzigingen vanuit de

gemeente op de hoogte

gebracht worden.
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Medewerker in de kijker

Ik ben Savannah Vandoninck, een 24-jarige

ergotherapeut en ben vanaf juni 2020 aan de slag

in De Winde. Je kan mij momenteel vooral in De

Wijnrank vinden, het liefst van al tussen de lieve

bewoners. Ik werk enorm graag met onze

bewoners en kan genieten van elke dag hier! Ik ga

op zoek naar hun vaardigheden, hun interesses en

vooral naar wat hun persoonlijkheid zo speciaal

maakt. Daarmee ga ik samen met hun aan de slag.

Zo maken we samen van elke dag een speciale dag

vol succeservaringen!
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Puzzels

Nieuwe opgave!
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Puzzels

Rarara wat staat hier geschreven?
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Puzzels

Oplossing vorige opgave!

Oplossing rebus
Als de sloten schoon zijn stroomt

het water goed.
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Centrale gebruikersraad WZC
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Centrale gebruikersraad WZC
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Centrale gebruikersraad WZC
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Centrale gebruikersraad WZC
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Centrale gebruikersraad WZC
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Centrale gebruikersraad GAW



45

Centrale gebruikersraad GAW
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Centrale gebruikersraad GAW
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Centrale gebruikersraad GAW
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Klachtenformulier


