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Redactie

Beste lezer

De vrst heeft zijn intrede gemaakt, want 's mrgens zijn de bomen en het gras bedekt met een wit ijzig
laagje... Het is dus misschien wat koud om buiten te vertoeven, maar niet getreurd! Je hebt weer een tof
Druije in je handen om te lezen, leuke foto's te bekijken en puzzels te maken.
In deze 101e editie van 't Druije lees je meer over enkele rojecten die op stapel staan en kan je
herinneringen ophalen bij de foto's van de afgelopen activiteiten. De Winde kreeg hoog bezoek in december,
de Sint kwam langs en racht vor iedereen wat lekkers mee. Bij het schrijven van deze inleiding zijn de
Kerstfeesten van de verschilende afdelingen volop aan de gang. Er heerst een heuse Kerstsfeer in huis...

Veel leesplezier en wij wensen iedereen een fijne Kerst en een geweldig 2023!

Het redactieteam

Stap vol vertrouwen in het nieuwe jaar.nieuwe jaar.
Maak elke dag een tikkeltje bijzonder.
Wij wensen je al het besteal het beste, het mooistemooiste wat er is,
en telkens weer opnieuw een anderander wonder...wonder...
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Nieuws

Kirsten (schoonmaakster) werd op 21

november de trotse mama van een

zoontje Ilya.

Ilya weegt 3,620 kg en meet 51 cm.

PROFICIAT!!!

Social media

Het reilen en zeilen in De Winde kunnen jullie steeds volgen

op onze facebookpagina. Ook het dagcentrum Het Kasteel en

het lokaal dienstencentrum De Vriendschap hebben een

eigen facebookpagina! Onze leuke filmpjes vind je op TIKTOK

@wzcdewinde
Ook op onze website kan je de belangrijkste nieuwsberichten

lezen.

www.dewinde.be
https://www.facebook.com/WZC-De-Winde-102076774497744
https://www.facebook.com/Dagverzorgingscentrum-Het-Kasteel-1415781165414189
https://www.facebook.com/Lokaal-dienstencentrum-De-Vriendschap-107896371816237

Liken en delen maar!

WELKOM klein WONDER
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Nieuws

Huismoeders - huisvaders

Binnenkort starten er enkele medewerkers in de

functie van 'HUISMOEDER/HUISVADER'. Deze

nieuwe functie werd gecreëerd om het

maaltijdgebeuren op een aangename manier en

huiselijke sfeer te laten verlopen. Je zal de

huismoeder of huisvader vooral treffen in de

living/eetruimte van de afdeling.

Logistiek vs. schoonmaak

Om de job van schoonmaak op te waarderen en

veelzijdiger te maken zal deze functie wijzigen in

logistiek medewerkers. De logistiek

medewerkers hebben een afwisselend

takenpakket. Ze staan in voor de schoonmaak

maar zullen bijvoorbeeld ook het linnen naar de

afdeling brengen.

Mobiele equipe

De mobiele equipe is een groepje zorgkundigen

die op de verschillende afdelingen ingezet

kunnen worden. Zij werken met vroege of

dagdiensten.
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Nieuws

De Winde roedelt :)

Binnenkort meer hierover!

Wij willen groeien naar een organisatie waar vertrouwen, verbinding en

verantwoordelijkheid centraal staan. Door met Roedel Consult in zee te

gaan stappen we uit onze comfortzone en gaan we met frisse ideeën en

een positieve blik naar de toekomst kijken.

We starten een traject om na te denken over de missie en visie, de

werking en de toekomst van De Winde.

Hiervoor werd intern een ontwerpteam en een klankbordgroep

samengesteld met medewerkers uit de verschillende disciplines.
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Nieuws

Jubilarissen!

25 jaar dienst

Nadine Brijs

10 jaar dienst

Nancy Bukenberghs

Fem Vanuytsel

Karen Robrechts
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De vergunningsaanvraag werd onlangs ingediend. Nu is het

wachten op positief antwoord.

Ondertussen wordt er niet stilgezeten en de voorbereidingen

worden verder uitgewerkt. De plannen worden gedetailleerder en

er werd een heuse kleuren commissie aangesteld om erop toe zien

dat de nieuwbouw geen kille en saaie, maar wel een sfeervolle en

huiselijke bouw zal worden.

wordt vervolgd ...

Nieuws
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Loslaten en hopen

Escaperoom "De tuin van Victoria"

Ieder van ons komt in contact met bewoners, dus ook met bewoners met

dementie. Ieder jaar worden er in De Winde bijscholingen georganiseerd over

dementie. Dit keer kozen we niet voor een theoretische opleiding maar voor

een vorming waarbij je zelf kan ervaren wat dementie kan betekenen voor een

persoon.

#ANTcollectief ontwikkelde samen met Expertisecentrum Dementie Paradox de

escaperoom “De tuin van Victoria”. Een escapegame is een spel dat je helemaal

onderdompelt in de ervaring. Deze ervaringen vormen een vertrekpunt voor

nabespreking en dialoog.

Alle medewerkers kregen de kans om deze ervaring zelf mee te maken. In

groepjes van 8 personen probeerden ze de opdrachten op te lossen. Elke puzzel

vindt zijn oorsprong in de problematiek van dementie. Een voorbeeld: een

puzzel waarbij je foto’s van gezichten krijgt en moet achterhalen welke naam bij

welk gezicht hoort. In het dagelijkse leven een makkelijke opdracht. Maar

personen met dementie kunnen het door het dementieproces moeilijker krijgen

met het herkennen van mensen.

Proficiat aan de winnaars!

Proficiat aan de winnaars!

Dementie
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Dementie

Heb je vragen over dementie?! Dan kan je steeds terecht bij één van de leden van de werkgroep:
Tina, Evelien, Evi, Wendy, Carmen, Marika, Marissa of Dominique.

DE TUIN VAN VICTORIADE TUIN VAN VICTORIA
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Verhalen & weetjes

Verhalen zijn een bron van inspiratie. Het doet ons denken waarheen we op

weg zijn. Niets heeft echt een begin of een einde. Wanneer we dit aannemen

wordt ons eigen verhaal naar een hoger plan getild. Zo schreef ik mijn eigen

verhaal.

Na de vaststelling dat ik abnormaal gewicht verloren had volgde een

bloedanalyse. Ze wees uit dat in mijn bloed zwevende deeltjes aanwezig zijn.

Die kunnen mijn hersens beschadigen. Het was vlug duidelijk dat een

bijzondere reis mij te wachten stond.

Enkele uren later kwam ik op spoed terecht voor verder onderzoek. Mijn

kamer- compagnon was een vriendelijk bedachtzaam man en het klikte

onmiddellijk tussen ons. Alle verpleegkundigen beantwoordden mijn vragen

zo duidelijk mogelijk. Het contact met de coördinerende arts verliep leerzaam

en aangenaam. Op een geruststellende manier legde hij mij uit dat men al

het mogelijk zou doen om mij te genezen maar dat ook de dood misschien

niet ver af was. Ik verwerkte dit rustig. Ook de huisdokter zette mij aan om

rustig te blijven en te beseffen dat het steeds mijn verantwoordelijkheid blijft

de behandeling te starten, verder te zetten of te stoppen.

De verschillenden dokters hebben dit principe gedurende de ganse

behandeling correct blijven volgen. Aangezien ik op het eerste zicht perfect

gezond bleek maakte men mij er verder op attent dat medische kennis

absoluut noodzakelijk was om dingen als vermagering juist te kunnen

inschatten.

Tijdens de periode dat men mij niet behandelde las ik boeken zoals ‘Het

leven van Michel Obama’. Razend interessant wat mij hielp om rustig te

blijven. Ik fietste ook regelmatig op een hometrainer en dit hielp ook. De

behandeling bestond uit scans en aangepaste medicatie, onderzoeken en

infusies.

Het bracht uiteindelijk via een biopsie Hodgkin kanker aan het licht. Het

gevolg was chemotherapie Aangezien mijn ouderdom van 85 jaar, werd een

lichte versie vooropgesteld die grotendeels uit pillen en infusies bestond Het

schema bestond uit 14 dagen chemotherapie gevolgd door 14 dagen rust.

Na twee maanden terug scans om na te gaan of de voorbije behandeling al

of niet verbetering bracht. Aan mij om te beslissen of ik via alternatieven wou

voortzetten of niet.

Mijn verhaal door Jef Adriaenssens dagcentrum
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Verhalen & weetjes

De eerste acht dagen van de chemotherapie verliepen zonder moeilijkheden.

Vanaf dag acht was mijn smaak echter verdwenen, wilde mijn maag mijn eten

bijna niet verteren en had ik de grootste moeite om nog maar iets te eten. Mijn

kracht nam met het uur af en stappen en evenwicht waren een ernstig

probleem. Het gebeurde ook dat ik mijn evenwicht totaal kwijt was, niet meer

kon stappen of gaan en ik niet wist of ik nog met hulp in mijn zetel kon

geraken.

Een rollator bracht op de goede momenten verbetering. De rustperiode die

volgde op de veertien dagen chemotherapie had veertien dagen nodig om

terug normaal te eten, mijn evenwicht terug te vinden en terug normaal te

stappen. Auto rijden kon ik vergeten omwille van het gevaar dat mijn

reactiesnelheid teveel gedaald was. Deelname aan lezingen of vergaderingen

was beperkt aangezien mijn bloeddruk sterk kon wisselen met onwel worden

tot gevolg. De enige mogelijkheid voor sociale contacten was het ontvangen

van een beperkt aantal mensen thuis. Dit was niet altijd aan te raden daar dit

Ria te zwaar zou belasten die alles wat ik normaal zou doen nu zelf moest doen.

Gelukkig ondervond ik de vriendschap van al die mij kenden op een voor mij

overweldigende wijze. Het stemde mij gelukkig en hielp bij het

genezingsproces. Zonder deze vriendschap en liefde zou mijn lichaam lijden aan

gebrek aan verbinding. Ik moest ook vaststellen dat ik zeer verward was en

zelfs de meeste routinetaken waren een probleem. De huisdokter liet mij weten

dat dit te wijten was aan de cortisone die deel uitmaakte van de

chemotherapie.

Wat later ging ik twee dagen in de week naar een dagopvang. Ik stelde vast dat

mijn verhalen over het dagelijks leven de mensen boeiden en troost gaven. Ze

herkenden de moeilijkheden waarover ik vertelde ook in hun eigen leven en dat

monterde hun op. Het duurde niet lang of ze vroegen me een dag meer te

komen. Voor mij geen probleem zolang het werk in de tuin gedaan kon worden

op een rustige manier. Het dagcetrum ligt in een prachtig park en binnen is

het mooi en comfortabel. Er komt iemand om te wandelen, het eten is lekker

en de mensen aangenaam, wat wil je nog meer. In tussen ben ik dan ook

begonnen mijn verhalen op papier te zetten zo dat ze in het plaatselijk krantje

gepubliceerd kunnen worden.

Mijn verhaal door Jef Adriaenssens dagcentrum
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Verhalen & weetjes

Wat voor mij uiterst belangrijk was, is het geloof in een hogere energie die je

permanent volgt, waarbij de natuurwetten zodanig ontworpen zijn dat ze enkel

goed voor je zijn, op voorwaarde dat je ze begrijpt en respecteert. Zo weten wij

sinds Einstein dat energie eeuwig is zoals de hogere energie die men meestal

God noemt eeuwig is. Deze energie heeft dus altijd bestaan en zal ook altijd

blijven bestaan. Ikzelf praat regelmatig met mijn overleden moeder, ze helpt mij

geduld te hebben en zo inspiratie op te doen voor het oplossen van

problemen. Het is mijn ziel die praat en luistert naar wat mijn moeders ziel mij

te zeggen heeft. Nu voelden Maria en Maria Magdalena deze

elektromagnetische energie van de ziel van Christus wanneer zij het graf

naderden. Zij noemde dit gevoel de verrijzenis en brachten het over aan de

apostelen die het verder aan de wereld verkondigden. Op deze wijze zal bij mijn

dood het lichaam verdwijnen maar mijn zielsenergie zal blijven bestaan. Deze

die ik lief heb zullen dit voelen, getroost zijn in het besef dat ik energetisch bij

hen blijf en steun. Mij zelf wacht dan een belangrijke job in het veld van de

hogere energie waar ik al dezen die ik liefheb en al mijn vrienden zal

ontmoeten om samen de ons toegewezen job naar best vermogen uit te

voeren. Alhoewel men mij zal missen zal het mij toelaten om zonder al teveel

problemen afscheid te nemen van deze wereld en dit aan allen ook toe te

wensen.

Lijden zet je aan het denken. Dit denken opent nieuwe ideeën en

mogelijkheden. Men ziet plotseling een uitweg of een oplossing. Men verwerft

aldus meer vaardigheden die dienstbaar zijn voor de medemens. Deze

mogelijkheid om te groeien, meer te weten en kunnen, meer dienstbaar te zijn,

het geloof dat voor elk probleem of miserie een uitweg of een oplossing

bestaat, en zo bij te dragen aan een betere wereld, Te voelen dat je leven zin

heeft, dat is voor mij althans;

Mijn verhaal

De zin van het lijden.

door Jef Adriaenssens dagcentrum
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EDITIE 100 - WEDSTRIJD

WINNAAR GEDICHTEN WEDSTRIJD:
De bewoners in De Winde

Ze weten ons altijd te vinden

Voor een vraag en lach of vriendelijk gebaar

Staan wij immers altijd voor onze bewoners klaar,

Is het nu ochtend, overdag of ergens in de nacht

Het maakt niet uit wanneer men onze hulp verwacht.

Samen zoeken we naar de juiste zorgen

En kijken we met een lach naar de dag van morgen

Samen gaan we nog leuke avonturen beleven

Een lach, een leuke dag is wat we onze bewoners dag in en dag uit willen

geven!

AnjaAnja
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Fotopagina

In het park aan WZC De Winde werd een boom omgedoopt tot een

herdenkingsboom voor alle Covid-slachtoffers. Deze plaats werd ingericht

als een troostplek voor iedereen.

Inwijding herdenkingsboom
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Fotopagina

Op maandag 31 oktober was er onze jaarlijkse viering waar de

bewoners 'de ziekenzalving' kregen. Het was een mooi en voor

sommige emotioneel moment.

Ziekenzalving
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Fotopagina

Het was fijn om de Arsenaal zangers terug te mogen ontvangen. Er

werd luidkeels meegezongen met heel het repertoire!

Optreden koor!
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Fotopagina

Er werden alweer voor alle bewoners lekkere pannenkoeken gebakken om

de jarige bewoners van de voorbije maanden te vieren!

Verjaardagsfeesten!
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Fotopagina

Onze smoutebollenbak is een jaarlijkse traditie geworden om het bestaan

van De Winde te vieren! Onze bewoners smulden erop los!

Smoutebollenbak!



19

Fotopagina

Tijdens de laatste zonnestralen van het jaar probeerden we nog zoveel

mogelijk mensen te laten genieten van een ritje met onze rolstoelfiets!

Fietsen maar!
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Fotopagina

Begin oktober kwamen er een hele week regelmatig dieren op bezoek bij al

onze bewoners. Een dikke merci aan alle vrijwilligers, personeelsleden en

familieleden die op bezoek kwamen met hun huisdier!

Werelddierendag!
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Fotopagina

De eerste themawandeling van dit najaar was onze herfstwandeling.

De bewoners genoten van een stralend zonnetje tijdens deze tocht!

Bedankt aan al onze vrijwilligers en familieleden om onze bewoners

weer een prachtige namiddag te bezorgen!

Herfstwandeling!
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Fotopagina

In november vonden opnieuw de jaarlijkse mosselfeesten plaats. Elke

afdeling mocht op een andere dag aanschuiven. Onze bewoners genoten er

ten volle van!

Mosselen!
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Fotopagina

Eind november kwamen de vormelingen van Laakdal op bezoek in

ons woonzorgcentrum. Ze bakten op alle afdelingen lekker wafels

voor onze bewoners!

Vormelingen op bezoek!
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Fotopagina

Dit najaar stond er ook nog een bezoek aan de markt van Westerlo op de

planning! Onze bewoners genoten van deze uitstap! Bedankt aan alle

vrijwilligers en familieleden om mee te gaan.

Uitstap markt!



25

Fotopagina

Sint op bezoek!

Ook dit jaar kregen we in ons woonzorgcentrum weer hoog bezoek!

Sinterklaas kwam samen met zijn zwarte Pieten op bezoek met een

cadeautje voor al onze bewoners!
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Fotopagina

Om helemaal in de kerstsfeer te komen, brachten we ook dit jaar de

kerstmarkt weer naar ons woonzorgcentrum! Een gezellige dag voor de hele

buurt! Onze bewoners genoten ervan!

Kerstmarkt!
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Fotopagina

Kerstfeesten!

Onze bewoners konden samen kerst vieren met hun familie tijdens

onze kerstfeesten! Elke afdeling kon genieten van een heerlijk

feestmenu en een gezellige namiddag!
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Nieuws uit het dagcentrum

Dagverzorgingscentrum Het Kasteel
wenst iedereen veel geluk en een goede
gezondheid in 2023!

Kerstfeest 2022
Joepie, we hadden nog eens een kerstfeest met de families erbij. De menu

heeft ons erg gesmaakt en de Quiz was nog heel spannend op het einde.

Dankjewel aan het team dat dit alles heeft georganiseerd! De mensen

hebben er enorm van genoten.
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Nieuws uit het dagcentrum

Kerstmarkt 2022

We hebben er heel hard voor gewerkt en hadden ook hele mooie

resultaten om te verkopen op de kerstmarkt. Bedankt aan alle bezoekers

om langs te komen en ons te steunen. We gaan zoals gewoonlijk onze

opbrengst 100% investeren in leuke activiteiten of uitstappen die net dat

extra meer kunnen betekenen.

Bewoners assistentiewoningen op bezoek

In december mochten alle bewoners van de assistentiewoningen samen op

bezoek komen voor een tasje koffie en pannenkoek in het

dagverzoringscentrum. Het werd een heel gezellige middag. We willen

hiermee ook onze oude traditie terug opnemen en meer samen organiseren.
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Nieuws uit het dagcentrum

Ook interesse voor dagopvang?

Wil jij ook graag eens komen kijken? Of ken je iemand die nood heeft aan

dagopvang? Zoek je naar sociale contacten, een dagbesteding of wil je graag

als mantelzorger wat ontlast worden van de dagelijkse zorgen?

Wil je nieuwe mensen leren kennen en mooie vriendschappen starten?

Aarzel dan niet om ons te contacteren via 014/849212 of via

dagverzorgingscentrum@dewinde.be.
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Nieuws uit het LDC

Het lokaal dienstencentrum De Vriendschap is sinds
Oktober weer 1 jaar (her)opent. We maken een
praatje met Greet (coördinator), een vrijwilliger en
een gebruiker van het dienstencentrum.

Merk je dat de mensen terug hun weg vinden nadat het dienstencentrum

gesloten was?

Greet: De eerst weken kwam het maar stil op gang en kwamen enkel de

‘vaste’ mensen van voor de sluiting terug eten. Maar door mond aan mond

reclame en enkele acties kwam het steeds meer en meer mensen aan de

oren dat we terug open waren en hebben ze hun weg (terug) gevonden. We

zijn momenteel open op Woensdag en Vrijdag. Dan komen er gemiddeld

rond de 20 personen genieten van een warme maaltijd.

Gebruiker: Van in het begin kom ik al naar het dienstencentrum. Ik heb het

dan ook heel erg gemist toen het gesloten was. Als ik iemand tegenkom die

het nog niet kent maak ik altijd goeie reclame. Waar kan je nog voor €8 een

menu eten? Dan kom ik nog eens buiten en ik heb ineens warm gegeten die

dag. Het is altijd een gezellige sfeer die er hangt.

Vrijwilliger: Ik ben al vrijwilliger sinds de opening van het dienstencentrum.

Ik ken alle mensen heel goed. Toen het weer open ging stond ik te popelen

om terug te starten want ook wij als vrijwilliger hebben dat heel erg gemist.

Nu draait het weer op volle toeren en maken we een planning zodat

iedereen weet wanneer hij/zij kan komen helpen.
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Nieuws uit het LDC

Kan je in het dienstencentrum alleen komen voor een warme maaltijd?

Greet: Nee hoor, wij organiseren regelmatig leuke activiteiten op vraag van

de mensen. Zo zijn er enkele activiteiten die terugkerend zijn zoals de

kaartnamiddag op Woensdag, de breigroep op Vrijdagnamiddag, het

bloemschikken per seizoen,… Ik ben altijd benieuwd naar de interesses van

de bezoekers zodat ik daarop kan inspelen met activiteiten. Zo zoek ik ook

activiteiten die mannen graag doen. Dus alle tips zijn welkom!

Gebruiker: Ik kom meestal enkel voor het eten omdat ik niet goed meer kan

deelnemen.

Vrijwilliger: Zeker niet. Er worden leuke activiteiten georganiseerd waar ik zelf

ook al wel eens aan meedoe.

Hoe zie jij het dienstencentrum in de toekomst?

Greet: We zijn volop bezig met het plannen en organiseren van een

nieuwbouw waardoor we tijdelijk op onze huidige locatie weg moeten. Waar

en wanneer die verhuis zal zijn weet ik nog niet zeker. Maar we zullen het er

vast en zeker even gezellig maken dan het nu is. Er staan alvast heel wat toffe

dingen op de kalender gepland. Check zeker onze website of

facebookpagina voor de maandelijkse flyer. Hierin staat de menu en

activiteiten planning van de maand.

Verder hoop ik dat we nog steeds onze vrijwilligerswerking kunnen

behouden want we merken dat we steeds minder mensen kunnen

enthousiast maken. Daarom wil ik nog een oproep doen tot vrijwilligers. Heb

jij tijd én goesting? Weinig tijd, maar toch veel goesting? We vinden altijd wel

een taak die bij je past. Mogelijke taken: helpen in het restaurant, cafetaria

open houden, mensen ophalen en terugbrengen die moeilijk zelfstandig tot

bij ons geraken, …

Gebruiker: Ik hoop dat ik nog lang kan blijven komen en dat de nieuwe

locatie even goed is uitgerust als het nu is. Voor mij is alles goed zoals het nu

is en moet er niks aan veranderd worden in de toekomst.

Vrijwilliger: We zijn heel benieuwd waar we binnenkort naartoe zullen

verhuizen. Ook hoe we dat praktisch allemaal zullen doen. Ik hoop dat ik het

nog een aantal jaar kan volhouden als vrijwilliger want voor mij is het een

verzet. Ik kom onder de mensen en mijne dag is heel snel voorbij. Wat moet

een mens nog meer hebben?
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Jarigen
Gelukkige verjaardag!

Assistentiewoningen

04/01 Maria Taels 89 jaar

27/01 Maria Van Genechten 82 jaar

Bosrank

17/01 Jacqueline Van de Weyer 74 jaar

Dagverzorgingscentrum

07/01 Rene Peeters 71 jaar

18/01 Francois Andries 89 jaar

Heggerank

12/01 Josephina Sools 78 jaar

23/01 Mit Van Aelst 92 jaar

Wijnrank

04/01 Clothilde Geerts 98 jaar

18/01 Germaine Vanderlinden 95 jaar

18/01 Rik Vanderheyden 86 jaar

21/01 Tine Driezen 90 jaar

22/01 Louis Berger 95 jaar
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Jarigen

Gelukkige verjaardag!

Assistentiewoningen

03/02 Anna Weckhuyzen 90 jaar

28/02 Rosa Weckhuyzen 88 jaar

Bosrank

01/02 Jos Peeters 80 jaar

05/02 Ghislaine Goossens 84 jaar

Dagverzorgingscentrum

09/02 Astrid Van Roie 81 jaar

18/02 Karel Josef Ennekens 86 jaar

Heggerank

01/02 Maria Bleyen 95 jaar

Wijnrank

09/02 Mit Wilms 83 jaar

16/02 Marieke Verluyten 89 jaar

F
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Jarigen
Gelukkige verjaardag!

Assistentiewoningen

08/03 Leo Bortier 86 jaar

26/03 Marc Van Herck 72 jaar

26/03 Jeanine Morre 81 jaar

30/03 Annie Swinkels 84 jaar

Bosrank

11/03 Jos De Saedelaeir 87 jaar

27/03 Tilleke Van Elven 88 jaar

Heggerank

16/03 Karel Gilis 89 jaar

22/03 Karel Wellens 90 jaar

Wijnrank

01/03 Jacqueline Gils 62 jaar

03/03 Jen Geboers 89 jaar

21/03 Leen Van Gompel 84 jaar

M
A

A
R

T
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Woordje van de pastor

Heer gij weet beter dan ik dat ik oud

word,

en dat ik binnenkort tot de bejaarden

behoor;

Bewaar mij voor de noodlottige

gewoonte te denken

dat ik bij elke gelegenheid en in alle

omstandigheden

iets moet zeggen.

Bevrijd mij van de obsessie

orde te willen brengen in andermans

zaken.

Maak mij bedachtzaam, maar niet

humeurig,

gedienstig, maar niet bazig.

Ik vind het jammer geen gebruik te

kunnen maken

van mijn uitgebreide

ervaringswijsheid;

maar gij weet Heer dat ik wat

mensen te vriend wil houden ...

Weerhoud mij ervan eindeloos in

details te treden,

maar help mij vlot ter zake te komen.

Laat mij zwijgen over mijn kwaaltjes

en pijnen

ofschoon ze almaar toenemen,

en het met de jaren niet prettiger

wordt ze op te sommen.

Ik durf U niet te vragen het zover te

brengen

dat ik graag luister naar het verhaal

van andermans leed,

maar help mij in alle geval het met

geduld te aanhoren.

Ik durf U niet te vragen om een beter

geheugen,

maar geef me steeds meer

nederigheid en minder eigenwijsheid

wanneer m'n herinneringen niet

kloppen met die van anderen.

Leer mij de kostbare les dat ik me

wel 'ns kan vergissen ...

Waak over mij ...

Ik heb niet zoveel zin om heilig te

worden:

sommige heiligen zijn moeilijk te

volgen ...

Maar een oude zuurpruim is zeker

een van de belangrijkste

uitvindingen van de duivel.

Zorg dat ik ik staat ben het goede te

zien,

waar ik het niet verwachtte,

en talenten te erkennen bij mensen

bij wie ik die niet vermoedde

en geef mij de genade Heer hun dat

ook te zeggen.

Amen.

Ik word oud
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Overleden bewoners

Jef Bruyndonckx: 29/09/1951 - 17/08/2022

Staf Huybrechts: 25/03/1943 - 25/09/2022

Paula Verboven: 30/05/1936 - 05/10/2022

André Taels: 02/07/1927 - 18/10/2022

Martha Bijloos: 27/03/1928 - 19/10/2022

Jos Engelen: 24/09/1937 - 04/11/2022

Josepha Leus: 20/02/1926 - 08/11/2022

Stan Massy: 14/08/1933 - 14/12/2022

Karel Jans: 14/03/1932 - 15/12/2022
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Nieuwe bewoners

Elza Mangelschots

Robert Ackx

Elza was woonachtig in Tessenderlo voor zij naar De

Winde verhuisde. Momenteel verblijft ze op afdeling

Wijnrank.

We heten onze nieuwe

bewoners van harte welkom!

Robert is afkomstig van Diest. Zijn zus en zijn neef

verblijven ook in De Winde. Je kan Robert vinden op

afdeling Heggerank.

Lein Van Gompel

Lein woonde in Veerle voor zij naar ons

woonzorgcentrum verhuisde.

Zij verblijft sinds kort op afdeling Wijnrank.

Marc Van Herck

Marc woonde in Eindhout voor hij naar De Winde

kwam. Nu verblijft hij sinds kort in onze

assistentiewoningen.
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Sabine Peeters

Nieuwe personeelsleden

Astrid Van Assche

ergotherapeute

in dienst sinds 03/10/2022

verpleegkundige

in dienst sinds 26/09/2022

We heten onze nieuwe
personeelsleden van harte welkom!

ergotherapeute

in dienst sinds 24/10/2022

Jolien Robert

Terry Van De Ven

zorgkundige

in dienst sinds 24/10/2022
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Nieuwe personeelsleden

Niels Van Kerckvoorde

polyvalent medewerker technisch onderhoud

in dienst sinds 01/11/2022

We heten onze nieuwe
personeelsleden van harte welkom!

adjunct hoofdverpleegkundige afdeling Hartendreef

in dienst sinds 06/12/2022

Kim Nicolay
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Activiteitenkalender

Nieuwjaarsdag (Cafetaria open)

JANUARI

Zondag
01/01

14u Pannenkoekenbak WR (Cafetaria)

14u Pannenkoekenbak HR (Cafetaria)

14u DJ ALBERT (cafetaria)

Maandag
09/01

14u Kienen (cafetaria)

Dinsdag
10/01

Donderdag
12/01

Zondag
15/01

In de week van 16/01 staat het thema mond- en tandhygiëne
centraal!
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Activiteitenkalender

14u Herdenkingsviering (cafetaria)

Maandag
23/01 14u Kienen (Cafetaria)

JANUARI

Maandag
16/01

18u Lichtjeswandeling
We hopen op tal van vrijwilligers en familieleden!

Dinsdag
24/01

14u Pannenkoekenbak BR (cafetaria)

Maandag
23/01

Donderdag
26/01

14u Zang- en dansnamiddag (Cafetaria)
17u Croque avond

14u Pannenkoekenbak GAW (cafetaria)

14u Lichtmis viering (cafetaria)Maandag 30/
01

Dinsdag
31/01
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Activiteitenkalender

14u Kienen (cafetaria)

Dinsdag
07/02 14u Gebruikersraad WZC (cafetaria)

FEBRUARI

14u Kienen: Valentijn thema (Cafetaria)

Maandag
06/02

17u Croques avondeten

9u Valentijnsontbijt (Cafetaria)13u

Valentijnsfeest (Cafetaria)

Zondag 12/
02

14u DJ Albert (Cafetaria)

Donderdag
09/02

Maandag
13/02

Dinsdag
14/02

Woensdag
15/02

14u Valentijnswandeling
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Activiteitenkalender

13u30 Valentijnsfilm (cafetaria)

Maandag
20/02

10u Carnaval modeshow (cafetaria)

FEBRUARI

14u Pannenkoekenbak tvv animatie
(cafetaria)

Vrijdag
17/02

Vrijwilligersfeest

14u Gebruikersraad bewoners en
familie GAW

Woensdag
22/02

10u Aswoensdag viering (cafetaria)

Dinsdag
21/02

Donderdag
23/02

Woensdag
22/02

Maandag
27/02

14u Kooroptreden (cafetaria)
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Activiteitenkalender

Croques avond (alle afdelingen)

14u DJ Albert

MAART

Donderdag
09/03

Zondag 12/
03

14u Eucharistieviering (Deuren dicht Corona
12/03) (Cafetaria)

Maandag
13/03

Woensdag
15/03

Donderdag
16/03

Uitstap markt

14u Muzieknamiddag met Johnny & Paul
(cafetaria)

14u Kienen (cafetaria)

14u Lentewandeling

Maandag
20/03

Woensdag
22/03



46



47

Nieuwe opgave!

Puzzels
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Puzzels

HORIZONTAAL

1 inwendig orgaan 5 afspraak 9 Europeaan 11 optocht 13 aardbol 15

bloembed 17 fijn weefsel 18 radon 19 optreden 21 pers. vnw. 22 Sovjet-Unie

23 open ruimte 25 lidwoord 27 marktplein 29 argeloos 31 en andere 32 anno

domini 33 riv. in Europa 36 lofspraak 38 niet even 39 kiezelsteen 41 voorzetsel

42 gedaan en laten 44 ontkenning 45 inhoudsmaat 46 houtsoort 48

babybedje 50 groot hert 52 insect 53 ervaring 54 Europese hoofdstad 55

gedorste halmen.

VERTICAAL

2 esdoorn 3 vogel 4 explosieve stof (afk.) 5 deel v.d. week 6 mestvocht 7 loyaal

8 boom 10 sprookjesfiguur 12 retour 14 Middeleeuws wapen 16 tennisterm 19

op de wijze van 20 metaal 22 tegoed 23 Europese hoofdstad 24 naaigerei 26

egaal 28 domoor 30 kunsttaal 34 dierlijk vet 35 grafvaas 36 een zekere 37 vest

40 een weinig 43 schoeisel 45 avondmaal 46 afslagplaats bij golf 47 veldvrucht

48 handschoen 49 draagbare telefoon 51 tweetal 52 zeker.
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Quiz

1. Welk dier leeft niet op de1. Welk dier leeft niet op de
Noordpool?Noordpool?
K. Pinguïns
P. IJsberen
B. Poolvos

2. Wat is de gemiddelde levensduur2. Wat is de gemiddelde levensduur
van een ijsbeer in het wild?van een ijsbeer in het wild?
D. 5 jaar
E. 20 jaar
A. 50 jaar

3. Welk dier houdt geen winterslaap?3. Welk dier houdt geen winterslaap?
L. Egel
Z. Kikker
R. Wasbeer

4. Wat stopten mensen vroeger onder4. Wat stopten mensen vroeger onder
hun jas om warm te blijven?hun jas om warm te blijven?
E. Sjaals
H. Handdoeken
S. Kranten

5. Op 21 december is het…5. Op 21 december is het…
T. de langste nacht
V. de kortste nacht
G. de langste dag

Omcirkel bij elke vraag het juiste antwoord. De letters die je omcirkelt, vormen

een woord.

6. Als het wintertijd is, zetten we de klok...6. Als het wintertijd is, zetten we de klok...
S. een uur verder
M. een uur terug
O. twee uur verder

7. Hoe noemt het huis van een eskimo?7. Hoe noemt het huis van een eskimo?
F. Hut
A. Iglo
K. Chalet

8. Hoe reisde Maria naar Bethlehem8. Hoe reisde Maria naar Bethlehem
(volgens de afbeeldingen)?(volgens de afbeeldingen)?
K. Ze wandelde
R. Ze zat op een ezel
V. Ze werd door Jozef gedragen

9. Hoeveel adventszondagen zijn er voor9. Hoeveel adventszondagen zijn er voor
Kerstmis?Kerstmis?
K. 4
E. 5
P. 6

10. Wie klimt er in december door de10. Wie klimt er in december door de
schoorsteen?schoorsteen?
K. Sinterklaas
N. De kerstman
T. Geen van beiden
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Kleurplaat
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Kleurplaat
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Kleurplaat
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Puzzels

Oplossing vorige opgave!
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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
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Centrale gebruikersraad GAW



59

Centrale gebruikersraad GAW
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Klachtenformulier


