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Redactie

Beste lezer

De zomer heeft zich aangekondigd! Dat konden we al voelen met
de warme temperaturen...
We blikken in dit Druije nog even terug naar de vorbije maanden
en de activiteiten die plaatsvonden. In aril vierden we Pasen en
werden de bewoners getrakteerd op lekkers van de paashaas! In
mei werden ale dames in de bloemetjes gezet met Moederdag en ook
de heren werden niet vergeten. Zij werden met Vaderdag in de
waten gelegd.Onze binnentuintjes werden onder handen genomen
en opgefleurd dor Fem en de bewoners ...

Veel leesplezier
Het redactieteam
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Nieuws

Nieuwe uniformen

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”!

BeleefTV

De Winde kocht een 'BeleefTV' aan.

Met de BeleefTV kan je spelletjes spelen, muziek

luisteren en praten over vroeger. Het zijn allemaal

activiteiten die de hersenen prikkelen en de zintuigen

en de fijne motoriek trainen.

Na lang wachten is de nieuwe personeelskledij

toegekomen. Voor de komende 3 jaar heeft De Winde een

contract afgesloten met CLOVA voor de bedrijfsuniformen.
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Nieuws

Warme temperaturen!

Heerlijke temperaturen zorgen voor warmte in De Winde!

Ouderen zijn een erg kwetsbare groep op warme dagen. Ze voelen minder

snel dat ze dorst hebben en kleden zich vaak te warm.

We streven naar een zo comfortabel mogelijk gevoel voor onze bewoners en

medewerkers wanneer de binnentemperatuur ≥ 27°C.

Dus:

- we openen ramen wanneer het koel is en sluiten de ramen
wanneer het warmer begint te worden
- we sluiten gordijnen
- extra drankentoer

Extra informatie kan je terugvinden op http://
www.warmedagen.be/
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Nieuws

Bewonersbevraging 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.

Deze tevredenheidsmeting werd om wille van Cornona uitgesteld van 2020 naar

2021.

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 (laatstejaarsstudenten TBZ Diest).

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 doorgaan in de week van 8 tot 12 november 2021.

Wij hopen dat wij zeer veel reacties mogen ontvangen.

Uw mening telt.

Directie WZC De Winde
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Fotopagina

Tijdens de Goede Week werd in ons woonzorgcentrum stil gestaan bij Witte

Donderdag en Goede Vrijdag. Tijdens een viering in de cafetaria konden alle

bewoners die dit wensten de kruisweg volgen. Dit jaar werd onze viering

voor het eerst via een livestream uitgezonden op youtube. Zo konden ook

de bewoners op de afdelingen en de familieleden thuis mee kijken.

Op weg naar... Pasen!



8

Fotopagina

De bewoners werden op elke afdeling verwend met een heerlijk

paasontbijt! Lekkere eitjes, croissants,... om van te smullen. Mmmm!

Paasontbijt op elke afdeling!
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Fotopagina

Met Pasen werden alle bewoners van ons woonzorgcentrum, de

assistentiewoningen en het centrum voor dagverzorging

getrakteerd op heerlijke chocolade paaseieren! Ook het personeel

kreeg een zakje mee naar huis! Smullen maar!

Paascadeaus!
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Fotopagina

Wij namen dit jaar deel aan de 10de editie van de week van de

valpreventie: 'Eén tegen allen, allen tegen vallen!' De week werd

sportief ingezet met een filmpje met bewegingsoefeningen van

Saartje Vandendriessche! Onze jaarlijkse dag van de valpreventie vond

dit jaar plaats in ons woonzorgcentrum in plaats van in de sporthal.

De bewoners amuseerden zich enorm!

Week van de valpreventie!
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Fotopagina

Nachtverpleegkundige Mia ging in april op pensioen. Ze trakteerde op haar

laatste dag alle bewoners op aardbeientaart en ging naar huis met een

groot applaus en heel wat leuke cadeaus!

Mia Helsen op pensioen!
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Fotopagina

Op 9 mei vierden we Moederdag in ons woonzorgcentrum. Alle vrouwelijke

bewoners van ons woonzorgcentrum, de assistentiewoningen en het

centrum voor dagverzorging werden letterlijk in de bloemetjes gezet!

Moederdag!
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Fotopagina

De bewoners konden ook dit jaar weer deelnemen aan de Mariaviering in de

cafetaria. Ook de meibedevaart van het bisdom Antwerpen die uitgezonden

werd op RTV volgden onze bewoners mee! Aan de kapel werd elke

maandag in de maand mei een rozenhoedje gebeden.

Meimaand - Mariamaand!
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Fotopagina

Net zoals vorig jaar organiseerden we in de Winde alweer een heuse

zonnebloemactie! Eind maart zaaiden alle bewoners van de verschillende

afdeling een zonnebloem. Op de volgende pagina worden de verschillende

winnaars bekend gemaakt! Nieuw dit jaar was dat ook de vrijwilligers en de

personeelsleden van De Winde konden meedoen met de zonnebloemenrace.

Zonnebloemenrace!
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Fotopagina

Afdeling Heggerank:
1. Jos Nuyts
2. Irma Pauwels
3. Rosa Bergen

Afdeling Bosrank:
1. Hugo Vanderlinden
2. Jose Belmans
3. Marie-Jeanne Vandemaele

Afdeling Wijnrank:
1. Christiane Ackx
2. Jeanne Van Rompaey
3. Yen Geboers

Vrijwilligers:
1. Broeder Aloïs
2. Simonne
3. Nicole & Ludo

Medewerkers:
1. Annick (verpleegkundige)
2. Lies (kinesiste)
3. Greet (centrum voor dagverzorging)

Winnaars zonnebloemenrace!
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Fotopagina

Op maandag 7 juni werd er een herdenkingsviering gehouden voor alle

overledenen van de voorbije maanden. Ter nagedachtenis werden er witte

ballonnen opgelaten. Alles werd uitgezonden via livestream zodat ook de

bewoners van de assistentiewoningen en de familieleden van thuis uit mee

konden volgen.

Herdenkingsviering overledenen
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Fotopagina

Op13 juni kregen alle mannelijke bewoners van ons woonzorgcentrum, de

assistentiewoningen en het centrum voor dagverzorging een cadeautje voor

Vaderdag!

Vaderdag!
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Fotopagina

Ook dit jaar konden onze bewoners weer genieten van onze jaarlijkse BBQ!

Helaas terug zonder familie, maar gelukkig wel met een stralend zonnetje!

BBQ-time!
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Nieuws uit het dagcentrum

Buiten genieten

Jammer genoeg hebben we nog niet vaak de kans gekregen maar vanaf

dat er een streepje zon was zaten wij buiten op het terras met onze

gebruikers. We legden ook een verhoogd tuintje aan met bloemetjes zodat

ze deze op rolstoelhoogte kunnen bewonderen.

Soep maken

Sinds kort hebben we een vaste activiteit op Dinsdag namelijk, soep

maken! Onze inspiratie zoeken we bij de kennis van onze gebruikers. We

hebben al enkele ‘speciallekes’ gemaakt zoals ajuinsoep met spek maar

evengoed de klassiekers zoals tomatensoep.

Dessertjes maken

Zoals jullie wel weten zijn onze gebruikers zoetebekjes. Regelmatig maken

wij dan ook zelf dessertjes. We hebben al regelmatig pompoenpap gemaakt

en regelmatig krijgen wij de vraag van ons recept. Dit is geen geheim dus

als je het zelf eens wil proberen mag je het altijd komen vragen.

Wij hebben ook een nieuwe sinaasappelpers en blender aangekocht zodat

wij onze gebruikers nog meer kunnen verwennen met verse sapjes en

smoothies.

Nieuwkomers

Ons DVC heeft de afgelopen weken enkele nieuwkomers mogen

verwelkomen! Naar goeie gewoonte maken wij altijd een foto van hen als

baron of barones aangezien wij verblijven in het kasteel van de baron.

Hieronder kan je onze nieuwe gebruikers bewonderen in hun mooiste outfit!

Heb je zelf interesse in een dagbesteding, warme maaltijd, sociaal contact

en/of nood aan zorg? Contacteer ons dan zeker via dagverzorginscentrum@

dewinde.be of 014/84 92 12
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Nieuws uit het dagcentrum
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Jarigen
Gelukkige verjaardag!

Assistentiewoningen

17/07 Frans Belmans 86 jaar

22/07 Mia Smets 65 jaar

Bosrank

02/07 Maria Schellens 92 jaar

Heggerank

09/07 Fien Janssens 100 jaar

26/07 Rene De Backer 91 jaar

26/07 Cecile Huybrechts 84 jaar

Wijnrank

02/07 Andre Taels 94 jaar

10/07 Guy Lemmens 60 jaar

CDV

01/07 Julia Stalmans 87 jaar

J
U

L
I
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Jarigen

Gelukkige verjaardag!

Assistentiewoningen

01/08 Jos Moonen 85 jaar

03/08 Maria Verreckt 87 jaar

10/08 Jef Oeyen 91 jaar

10/08 Lisa Oeyen 84 jaar

Bosrank

21/08 Karel Bries 85 jaar

DVC

20/08 Julia Schroven 88 jaar

26/08 Jeanne Wouters 84 jaar

31/08 Hubert Beckx 75 jaar

Heggerank

31/08 Ivonne Toetenel 95 jaar

Wijnrank

06/08 Maurice Heeren 84 jaar

A
U

G
U

S
T

U
S
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Jarigen
Gelukkige verjaardag!

Bosrank

02/09 Jan Aerts 80 jaar

13/09 Paula Stuyck 85 jaar

CDV

10/09 Anna Verwimp 98 jaar

Heggerank

11/09 Louise Geyskens 99 jaar

13/09 Jos Coolkens 90 jaar

14/09 Jos Nuyts 72 jaar

19/09 Maria Laeveren 91 jaar

S
E

P
T

E
M

B
E

R
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Op maandag 7 juni was er een herdenkingsviering in ons

woonzorgcentrum voor alle overleden bewoners van de afgelopen

maanden. Iedereen kreeg de kans om deze herdenkingsviering via

LiveStream mee te volgen. U kan deze herbekijken op ons YouTube

kanaal.

Tijdens de volgende weken willen wij families – die tijdens de

coronacrisis van een geliefde afscheid moesten nemen – uitnodigen om

de voornaam, familienaam, geboorte- en overlijdensdatum van hun

overledene (die mag ook van elders dan Meerhout-Laakdal afkomstig zijn)

door te geven. Omdat afscheid nemen en rouwen vaak in heel beperkte

kring moest gebeuren (en daarom soms niet in de kerk) willen wij in een

mooi ‘troostboek’ een herdenkingslijst maken met alle namen die wij

ontvangen. Begin juli zullen wij in al onze kerken van Meerhout-Laakdal

tijdens de eucharistieviering deze namen uitspreken, voor hen een

kaarsje ontsteken en voor hen bidden. Wanneer de pandemie achter

ons ligt zullen wij dan in elke kerk een mooie herdenkingskader met alle

door families opgegeven namen bij het Mariabeeld plaatsen. U kan de

naam van een overleden familielid (met geboorte- en overlijdensdatum)

opgeven: parochies.laakdal@gmail.com, parochiesmeerhout@gmail.com

of tel 014 86 67 72 of bij een plaatselijke parochiale contactpersoon of

voor/na vieringen in de sacristie.

Troostboek Broeder Alois

Woordje van de pastor
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Overleden bewoners

13/05 Irene Schoolmeesters - WR

26/05 Fin De Vriendt - WR

28/05 Louis Beyers - WR
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Alfons Vleugels

Nieuwe bewoners

Hortense Vermeiren

Jeannine Geyskens

Hortense was woonachtig te Westerlo voor ze

naar De Winde verhuisde. Momenteel verblijft

ze in onze assistentiewoningen.

We heten onze nieuwe

bewoners van harte welkom!

Jeannine woonde al in Veerle-Laakdal voor ze naar De

Winde kwam. Nu kan je haar vinden op afdeling

Bosrank.

Rene De Backer

Rene was woonachtig in Groot-Vorst voor hij naar

ons woonzorgcentrum verhuisde. Hij verblijft sinds

kort op afdeling Heggerank.

Voordat hij naar ons woonzorgcentrum verhuisde, woonde

Alfons in Klein-Vorst. Nu verblijft hij op afdeling Bosrank.
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Nieuwe bewoners

Louisa Geyskens

Louisa woonde in Scherpenheuvel voor ze naar De

Winde verhuisde. Momenteel verblijft zij op

afdeling Heggerank.

We heten onze nieuwe

bewoners van harte welkom!

Madeleine De Boel

Madeleine is afkomstig van Tessenderlo. Nu woont

zij sinds kort op afdeling Heggerank.

Mia Belmans

Guy Lemmens

Guy is afkomstig van Laakdal. Sinds kort is hij verhuisd

naar ons woonzorgcentrum. Je kan hem vinden op

afdeling Wijnrank.

Mia woont sinds kort op afdeling Heggerank. Voor ze naar De

Winde verhuisde, woonde ze ook al in Veerle-Laakdal.
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Kimberly Daniels

Nieuwe personeelsleden

Frida Van Opstal

Lina Eyckmans

verpleegkundige

in dienst sinds 01/04/2021

We heten onze nieuwe
personeelsleden van harte welkom!

poetsvrouw

in dienst sinds 12/04/2021

technische dienst

in dienst sinds 01/05/2021

Peter Vandenbergh

poetsvrouw

in dienst sinds 06/04/2021
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Activiteitenkalender

Elke woensdagnamiddag 'bij goed weer'
gaan we wandelen met onze bewoners. We
kunnen steeds rekenen op onze trouwe
vrijwilligers.
We verzamelen om 13u45 aan de ingang
van het woonzorgcentrum. Ga je graag mee,
geef zeker een seintje.

Juli

Woensdagen

De ijskar komt langs.Maandag
26/07

17u Croque avond

14u Muzieknamiddag met Johnny en Paul

Donderdag
29/07

Donderdag
29/07

9u Activiteit AssistentiewoningenVrijdag
30/07
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Activiteitenkalender

13u30 Kienen (cafetaria)

Zondag
15/08 MOEDERDAG

Augustus

13u30 Kienen (Cafetaria)Maandag
23/08

Maandag
09/08

17u Croque avond

10u Zitdansen (Cafetaria)

Maandag
16/08

Uitstap Scherpenheuvel ovb

Donderdag
12/08

Donderdag
05/08
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Medewerker in de kijker

Ik ben Peter Van Den Bergh, 37 jaar oud en

woon samen met mijn echtgenote en 3

kinderen in Grobbendonk. Ik werk 1.5 jaar als

medewerker gebouwbeheer bij KMSL. Ik ben

dus eigenlijk werkzaam over de regio

Noorderkempen.

Omwille van de afwezigheid van Ludo,

technische dienst van WZC De Winde zal ik

Peter Berghmans versterken waar nodig.

Van opleiding ben ik schrijnwerker, maar met

mijn achtergrond en werkervaring zijn ook

andere klusjes me niet onbekend. Dit komt

dan ook erg van pas bij de renovatie van mijn

eigen huis. Zowel beroepsmatig als in mijn

vrije tijd ben ik een bezige bij. Als Corona het

toelaat kijk ik er alvast naar uit om terug naar

de bergen te trekken om te gaan wandelen of

skiën.
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Puzzels

Nieuwe opgave!
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Puzzels

HORIZONTAAL

1 berggeel 4 gast 8 of dergelijke 9 als gast 11 molentrechter 14 vis 16 en

andere 17 naaigerei 18 domina 19 geluidje 21 lidwoord 22 eikenschors 24

fotografische term (afk.) 26 sporthemd 28 geeuwen 31 blijkens de akten 32

water in Friesland 33 plant 37 draagband 40 grootmoeder 41 profeet 42

kookgerei 44 politieke partij 47 ter plaatse 48 land in Afrika 50 dierengeluid

51 binnenplaats 53 strandmeer 55 spil 56 trekdier 57 bewijsstuk 58 glazen

verpakking.

VERTICAAL

2 herkauwer 3 lusthof 5 deel v.h. gebit 6 ik 7 loot 10 kaartspel 12 gebouw in

Amsterdam 13 verkoopplaats 14 ransel 15 pl. in Gelderland 20 steen 21 beet

23 bijwoord 25 sine anno 26 bevel 27 vestibule 29 voordat 30 namaak 34 pl.

in Noord-Brabant 35 emeritus 36 stoere man 37 riv. in Frankrijk 38

jongstleden 39 vordering 42 witjes 43 op de wijze van 45 sterke drank 46

schildknaap 48 bakmiddel 49 koraaleiland 52 deel v.e. boom 54 Noorse

godheid.
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Kleurplaat
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Kleurplaat
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Puzzels

Oplossing vorige opgave!

Puzzels
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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
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Centrale gebruikersraad GAW
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Centrale gebruikersraad GAW
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Klachtenformulier


