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Redactie
Beste lezer
De vakantiemaanden zijn al even achter de rug maar in dit Druije kijken wij nog eens terug naar deze fijne
zomermaanden!
Er werd een fotozoektocht met als thema "de Rode Duivels" gerganiseerd. De winnaars mochten een leuke
rijs in ontvangst nemen. Irma en Charel werden gevierd, want zij zijn 65 jaar getrouwd! Ook Fien werd in
de bloemetjes gezet, zij mocht 100 kaarsjes uitblazen. Proficiat! Maar ook vor de jarigen van de
afgelopen maand werd een feestje gebouwd.
De ijskar kwam langs, we trokken er met de bus op uit naar Scherpenheuvel, we wandelden naar het
buurthuis en er werd gesmuld van frietjes van de frituur!
Maar er wrdt niet enkel gefeest in De Winde. Om ale spieren in beweging te houden werden er nieuwe
kiné-toestelen in geruik genomen.
Veel leesplezier
Het redactieteam
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Nieuws
Hartendreef
De medewerkers van afdeling Heggerank en
Wijnrank werken vanaf 1 juli nauwer samen.
Samen vormen ze het team van Hartendreef.
Voor de bewoners wijzigt er niets in de
werking, zij wonen nog steeds op afdeling
Heggerank of afdeling Wijnrank.

Briljant voor Irma & Charel
Burgemeester Tine Gielis kwam langs om Irma &
Charel in de bloemetjes te zetten met hun briljanten
huwelijksjubileum.

Proficiat met jullie 65e
huwelijksverjaardag!

LDC De Vriendschap
Vanaf 1 oktober start Lokaal Diensten
Centrum De Vriendschap stapsgewijs
terug op. Elke vrijdag kan men genieten
van een warme maaltijd.
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Nieuws
Werkgroep dementie
Dementie, we krijgen er allemaal wel eens mee te maken.
De cijfers liegen er niet om: 1 op de 5 mensen krijgt dementie en zelfs 1 op
de 3 vrouwen. Dat betekent helaas dat we er allemaal mee te maken krijgen.
Bij jezelf of bij een dierbare.
In ons woonzorgcentrum zetten we ons elke dag in voor goede zorg bij onze
bewoners met dementie. Het is niet altijd makkelijk om mensen die vanuit
hun vertrouwde omgeving naar ons WZC komen, zich ‘thuis’ te laten voelen.
Het is bij elke bewoner, bij elke opname, bij elke kennismaking zoeken naar
wat de bewoner nodig heeft. De beloftes die we maken bij opname willen we
ook waar maken. De werkgroep dementie wil dit realiseerbaar maken en
overbrengen naar het multidisciplinair team.
Om de drie maanden komt deze werkgroep samen. We proberen te zoeken
naar hoe we onze bewoners met dementie beter kunnen begrijpen. We
zetten onze bewoners met dementie centraal en proberen hen een stem te
geven. Tijdens deze momenten bespreken we casussen, verhogen we onze
kennis en proberen we het aanbod van aangepaste activiteiten te verhogen.
Jaarlijks organiseren we opleidingen voor alle personeelsleden van het WZC
om zorg op maat aan te bieden aangepast aan hun noden.
Het is belangrijk om elke dag opnieuw te kijken naar hoe we onze personen
met dementie kunnen betrekken in onze dagelijkse zorg; te luisteren naar
hun verwachtingen en hen te betrekking in hun dagelijkse zorgen. Hierbij
willen we ook de mantelzorgers en andere naasten van onze bewoners
betrekken. Door hen kunnen we de leefwereld van de bewoners nog beter
begrijpen.
Wanneer familieleden, vrijwilligers of collega’s vragen hebben kunnen ze
altijd bij ons terecht voor tips en tricks.
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Nieuws

Tina

Evelien

Evi

Werkgroep
dementie
Wendy

Carmen

Marissa
Marika

Dominique
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Nieuws
Loslaten en hopen
Kijken vanop een afstand
Hoe bang en onrustig je bent
Kijken van aan de kant
Het is iets dat niet went
Je kan niet altijd zeggen
Wat er in je hoofd omgaat
Je probeert het uit te leggen
Maar bent triest als het niet gaat
Ik voel me leeg en machteloos
Dat ik er niet voor jou kan zijn
En telkens het wat minder gaat
Voel ik onmacht in mijn hart en pijn
Je ogen kijken me vragend aan
Op het scherm, waar we elkaar zien
Je brabbelt : “wanneer is dit gedaan ?”
Ik zeg vrolijk troostend : “binnenkort wel
misschien”
Maar dan zie ik jouw kracht
Jouw blije gezicht als ik er even ben
Je vechtlust en je optimisme
Zie ik de sterke vrouw die ik weer herken
Je wordt omringd met goede zorgen
Met warmte en veel aandacht
Dit geeft jou en mij hoop voor morgen
En maakt dat je achter plexiglas toch lacht.
-Inge Van Loock-
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Fotopagina
Winnaars fotozoektocht Rode Duivels!
Wij willen graag alle deelnemers bedanken om mee te doen aan onze
fotozoektocht!

Een dikke proficiat aan onze winnaars:
CDV/AW: Anna
Personeelslid: Marika (afdeling Hartendreef - Heggerank)
Bewoner woonzorgcentum: Yen (afdeling Hartendreef - Wijnrank)
Vrijwilliger: Nicole
Winnaar onder de kindjes: Jason (familie van Cecile - afdeling Bosrank)
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Fotopagina
Activiteiten assistentiewoningen
Ook de bewoners van onze assistentiewoningen mogen stilaan
terug deelnemen aan activiteiten in ons woonzorgcentrum!
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Fotopagina
Fien 100 jaar!
Op 9 juli 2021 werd Fien Janssens van afdeling Heggerank 100 jaar!
Ze vierde groot feest samen met haar familie en met de bewoners
van haar afdeling. Proficiat Fien!
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Fotopagina
Ijskar op bezoek!
Op maandag 26 juli kwam naar jaarlijkse gewoonte de ijskar langs in ons
woonzorgcentrum. Het weer was ons goedgezind en de bewoners konden
smullen van hun ijsje onder een stralend zonnetje!
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Fotopagina
Verjaardagsfeesten
Tijdens de zomermaanden werden er voor elke afdeling pannenkoeken
gebakken in de cafetaria om alle jarigen van de voorbije maanden te vieren!
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Fotopagina
Nieuwe toestellen kine!
Er werden nieuwe toestellen aangekocht om de bewoners nog wat meer te
stimuleren om dagelijks goed te bewegen. De toestellen werden in de kinéruimte gezet en werden al goed gebruikt!
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Fotopagina
Olympische Spelen
Ook in ons woonzorgcentrum zijn de Olympische Spelen niet onopgemerkt
voorbij gegaan. De bewoners werden extra gestimuleerd tijdens de
bewegingsactiviteiten om de vijf ringen te bemachtigen!
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Fotopagina
Uitstap Scherpenheuvel
Op maandag 16 augustus trokken onze bewoners met de liftbus naar
Scherpenheuvel. We smulden van een lekker tasje koffie met een stukje
taart in de Pelgrim en volgden een viering in de basiliek.
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Fotopagina
Frietjes van de frituur!
Door de Corona-omstandigheden konden we helaas ook dit jaar nog niet op
uitstap naar de frituur. Daarom werden de frietjes net zoals vorig jaar naar
ons woonzorgcentrum gebracht! Heerlijk smullen van lekkere frietjes van de
frituur! Onze bewoners hebben ervan genoten!
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Fotopagina
Wandeling Buurthuis
Op woensdag 8 september trokken we er samen met onze vrijwilligers van
het wandelen en enkele familieleden op uit voor een grote wandeling! We
namen een deel van onze bewoners mee om een terrasje te doen in het
Buurthuis in Veerle-Heide.
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Nieuws uit het dagcentrum
Eindelijk weer een BBQ!
Het heeft een tijdje geduurd maar in Juni was het zover… onze jaarlijkse
BBQ. Voorlopig nog zonder de familie maar wij hebben er toch zo van
genoten. Om het helemaal coronaproof te maken hebben wij buiten gegeten
onder de bomen. Gelukkig zat het weer ons mee! Wij willen de vrijwilligers
nog eens bedanken voor het bakken van de vleesjes! Het was super lekker!
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Nieuws uit het dagcentrum

De WK gekte
De Belgen speelden voetbal
dus wij in het DVC deden ook
mee! Helemaal in aangepaste
outfit deden we verschillende
spelletjes met de bal. De
dames van het DVC hielden
zich liever bezig met in de
boekjes zoeken naar de
knapste Rode Duivel.

Olympische Spelen in het DVC
Hop hop hop, de Belgen aan de top! Er werden verschillende medailles
uitgedeeld op de Spelen maar ook in het dagverzorgingscentrum vielen er
prijzen te winnen. Er kon een ereplaats gewonnen worden in verschillende
disciplines zoals ringwerpen, zakgooien, stokschuiven, ballontennis en darts.
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Nieuws uit het dagcentrum

Onze eerste uitstap dit jaar
We hebben er lang moeten op wachten
maar in Augustus was het eindelijk zo ver.
We gingen op pad met de groep! We zijn
naar de markt in Averbode geweest en
hebben daarna een lekker ijsje gegeten in
de ‘lekdreef’. Wat deed het deugd voor
iedereen.

19

Nieuws uit het dagcentrum
De brei-microbe
Onze gebruikers zijn gebeten door de handwerk microbe! Ze haken er op los
en hebben al tafeldoekjes, poppenkleertjes, dekentjes,... gehaakt.
Ben jij of ken jij iemand die graag aan handwerk doet? Nood aan sociale
contacten heeft? Dagbesteding kan gebruiken? Gezellig samen een warme
maaltijd wil eten? Verzorging nodig heeft? Wij hebben in het DVC nog ruimte
om nieuwe gebruikers op te vangen. Wat wij kunnen aanbieden:
Gezellige warme maaltijd

Verzorging

Activiteiten op maat

Enthousiast TEAM

Sociale contacten

Huiselijke sfeer

Wil je graag meer info of een afspraak voor een rondleiding?
Contacteer ons via 014/849212 of dagverzorgingscentrum@dewinde.be
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Jarigen
OKTOBER

Gelukkige verjaardag!
Assistentiewoningen
01/10 Jos De Vriend 83 jaar
05/10 Lien Oeyen 86 jaar
13/10 Betty Lootens 100 jaar !!!!!
24/10 Mia Helsen 82 jaar
Bosrank
01/10 Bertha Willekens 90 jaar
02/10 Julia Van Roie 95 jaar
06/10 Jose Belmans 86 jaar
CDV
14/10 Lisette Verwimp 91 jaar
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Jarigen
NOVEMBER

Gelukkige verjaardag!
Assistentiewoningen
03/11 Miel Van Herck 83 jaar
05/11 Emma Peeters 85 jaar
25/11 Hortense Vermeiren 85 jaar
Bosrank
17/11 Chelle Branders 76 jaar
CDV
02/11 Marie-Lowis Crets 83 jaar
Wijnrank
01/11 Gabby Vanweesemael 83 jaar
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Jarigen

DECEMBER

Gelukkige verjaardag!
Assistentiewoningen
03/12 Alfons Vanuytsel 80 jaar
11/12 Louis Cools 80 jaar
Bosrank
05/12 Hugo Vanderlinden 75 jaar
06/12 Lies Couwberghs 95 jaar
19/12 Maria Peeters 85 jaar
CDV
06/12 José Hufkens 89 jaar
Heggerank
05/12 Meen Verpoorten 87 jaar
07/12 Hilda Engelen 76 jaar
13/12 Mia Huybrechts 84 jaar
28/12 Fin Sterckx 91 jaar
Wijnrank
01/12 Christiane Ackx 97 jaar
24/12 Jeanne Van Rompay 90 jaar
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Woordje van de pastor
Broeder Alois

Troostboek
1 november: Allerheiligen - 2 november: Allerzielen
WAAR ZIJN DE BLOEMEN GEBLEVEN?

Zeg 'ns! Waar zijn de bloemen gebleven? De bloemen van de
levensvreugde, de bloemen van de mooie en de goede dingen in 't tvjournaal, de dagelijkse krant en de dagelijkse gesprekken? Ze zijn
gestorven en gestikt in een lawine van berichten over haat, geweld,
moord, grote en kleine schandalen. Niemand heeft de bloemen gezien.
Niemand heeft er over gehoord. Ze zijn gestikt en gestorven in de
portefeuille van sensatiespeculanten en op de lippen van de
ongeluksprofeten! Zeg 'ns! Waar zijn de bloemen gebleven? De bloemen
van de kleine attenties voor elkaar. De bloemen van het geschenk zijn
voor elkaar. De man voor de vrouw. De vrouw voor de man. Alle mensen
voor mekaar! Ze zijn doodgedaan in onze eigenzinnigheid, gestikt in onze
soms dwaze gevoeligheden, in onze kleine koude oorlog binnenshuis!
Zeg 'ns waar zijn de bloemen gebleven van dat kleine beetje blijde
geborgenheid, dat we elkaar kunnen bieden? Je hebt een hart en er is
een mens die je nodig heeft. Maak de bloemen klaar! Waarom hebben
zoveel mensen niets aan het leven? Omdat ze geen vriendschap hebben,
geen mensen kennen die van hen houden, omdat ze nergens een teken
van sympathie en genegenheid vinden. Omdat voor hen nooit een bloem
staat te bloeien! En toch doen bloemen wonderen! Het hoeven geen
dure kostbare bloemen te zijn! gewone eenvoudige bloemen: een
glimlach , een goed woord, een simpel gebaar. Het kleinste bloempje,
met een warm hart gegeven, vertelt een mooi verhaal. Een zuiver heerlijk
sprookje over een klein stukje hemel op aarde, waar de mensen engelen
zijn, waar voor elke angst, voor alle pijn en voor iedere traan een zachte
troost bestaat, waar de mensen als bloemen bloeien voor elkaar!
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Overleden bewoners
Marcel Van Gestel: 10/01/1930 – 02/06/2021 - WR
Mia Belmans: 18/06/1945 – 21/06/2021 - HR
Lizette Puttenaers: 04/04/1943 – 24/06/2021 - BR
Guy Lemmens: 10/07/1961 – 25/06/2021 - WR
Fons Vleugels: 08/05/1932 – 28/06/2021 - BR
Jose Hendrickx: 22/02/1934 – 05/07/2021 - WR
Melanie Peetermans: 14/05/1934 – 08/07/2021 - WR
Mia Wynants: 25/03/1938 – 22/07/2021 - WR
Magda Lievens: 20/04/1941 – 23/07/2021 - WR
Jos Brabants: 12/01/1931 - 30/08/2021 - BR
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Nieuwe bewoners
We heten onze nieuwe
bewoners van harte welkom!

Jos Stijnen
Jos was woonachtig in Herselt voor hij naar De Winde
verhuisde. Momenteel verblijft hij op afdeling Bosrank.

Marcel Wouters
Voordat hij naar ons woonzorgcentrum verhuisde,
woonde Marcel in Klein-Vorst. Nu verblijft hij op
afdeling Wijnrank.

Jos Bosmans
Jos woonde in Tessenderlo voor hij naar De Winde
kwam. Nu kan je hem vinden op afdeling Bosrank.

Clothilde Geerts
Clothilde was woonachtig in Kruibeke voor ze naar
ons woonzorgcentrum verhuisde. Ze verblijft sinds
kort op afdeling Wijnrank.
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Nieuwe bewoners
We heten onze nieuwe
bewoners van harte welkom!
Jean Joos
Jean woonde in Lommel voor hij naar De Winde
verhuisde. Momenteel verblijft hij op afdeling
Heggerank.

Din Waelburgs
Din is ook afkomstig van Lommel. Ze verhuisde
samen met haar man Jean naar De Winde. Je kan
Din vinden op afdeling Wijnrank.

Stine Loedts
Stine woont sinds kort op afdeling Wijnrank. Voor ze
naar De Winde verhuisde, woonde ze ook al in
Veerle-Laakdal.

Alma Pauwels
Alma is afkomstig van Tessenderlo. Sinds kort is ze
verhuisd naar ons woonzorgcentrum.
Je kan haar vinden op afdeling Wijnrank.
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Nieuwe bewoners
We heten onze nieuwe
bewoners van harte welkom!
Julia Winderickx
Julia was woonachtig in Klein-Vorst voor ze naar
De Winde verhuisde. Momenteel verblijft ze op
afdeling Wijnrank.

Tine Driezen
Voordat zij naar ons woonzorgcentrum verhuisde,
woonde Tine al in Veerle-Laakdal.
Nu verblijft zij op afdeling Wijnrank.

Louis Nuyts
Louis is afkomstig van Groot-Vorst. Sinds kort
woont hij op afdeling Wijnrank. Hij is de broer
van Jos Nuyts (Heggerank).
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Nieuwe personeelsleden
We heten onze nieuwe
personeelsleden van harte welkom!
Marijke Lemmens
zorgkundige (afdeling Hartendreef)
in dienst sinds 28/06/2021

Femke Geers
zorgkundige (afdeling Hartendreef)
in dienst sinds 09/07/2021

Marina Simons
poetsvrouw
in dienst sinds 30/08/2021
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Activiteitenkalender
OKTOBER
Maandag
04/10

Donderdag
07/10

14u Kienen (cafetaria)

14u Eric komt zingen (CDV)

Donderdag
07/10

14u Activiteit AW (cafetaria)

Donderdag
14/10

10u Zitdansen (cafetaria)

Donderdag
14/10

17u Croque avond

Woensdag
20/10

14u Smoutebollen
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Activiteitenkalender
OKTOBER
Donderdag
21/10

14u Muzieknamiddag met Paul en Johnny
(cafetaria)

Maandag
25/10

14u Herdenkingsviering (cafetaria)

Dinsdag
26/10

14u Pannenkoekenbak BR (cafetaria)

Woensdag
27/10

14u Guy Sels Modeshow (cafetaria)

Donderdag
28/10

10u Zitdansen (Cafetaria)

Donderdag
28/10

14u Pannenkoekenbak HR (cafetaria)
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Activiteitenkalender
NOVEMBER

EEN MAAND VO
L

MUZIEK

Donderdag
04/11

14u Eric komt zingen WR

Maandag
08/11

14u Muziekbingo (cafetaria)

Dinsdag
09/11

14u Pannenkoekenbak WR (cafetaria)

Donderdag
09/11

Maandag
15/11

Mosselweek

14u Eric komt zingen HR

10u Zangstonde HR

15/11: Wijnrank
16/11: Bosrank en Dagcentrum
18/11: Heggerank
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Activiteitenkalender
NOVEMBER

EEN MAAND VO
L

MUZIEK

Dinsdag
16/11

10u Zangstonde BR

Dinsdag
16/11

14u Eric komt zingen BR

Woensdag
17/11

10u DRUMS ALIVE (cafetaria)

Donderdag
18/11

Donderdag
18/11

10u Zangstonde WR

14u Muzieknamiddag met Johnny en Paul
(cafetaria)

Donderdag
18/11

17u Croque avond

Vrijdag
19/11

13u30 Film: The Sound of Music
(cafetaria)
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Activiteitenkalender
NOVEMBER

EEN MAAND VO
L

MUZIEK

Dinsdag
23/11

14u Eric komt zingen CDV

Dinsdag
23/11

Pannenkoekenbak AW (cafetaria)

Donderdag
25/11

10u Zitdansen (cafetaria)

Donderdag
25/11

Maandag
29/11
ELKE 2DE
ZONDAG
VAN DE
MAAND

14u Optreden Broomsticks (cafetaria)

14u Kienen (cafetaria)

14u DJ ALBERT
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Activiteitenkalender
DECEMBER
Donderdag
2/12

Donderdag
9/12

Donderdag
9/12

Bezoek van de Sint

10u zitdansen (cafetaria)

14u zang en dansnamiddag Paul & Johnny
(cafetaria)

Maandag
13/12

14u Optreden koor (cafetaria)

Donderdag
16/12

Kerstfeest Heggerank

Vrijdag
17/12

Kerstfeest dagverzorgingscentrum

Maandag
20/12

Kerstfeest Wijnrank
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Activiteitenkalender
DECEMBER
Dinsdag
21/12

Kerstfeest Bosrank

Donderdag
23/12

10u Zitdansen (cafetaria)

Donderdag
23/12

14u Kerstviering (cafetaria)

Vrijdag
31/12

11u Nieuwjaarsdrink (cafetaria)
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Medewerker in de kijker

Ik ben Evelien Mertens, 32 jaar en in
september verhuis ik samen met mijn man en
zoontje naar Veerle-Laakdal, waar we een
huisje verbouwd hebben.
Na 10 jaar gewerkt te hebben als
verpleegkundige bij het Wit-Gele Kruis van
Geel, heb ik in maart 2021 de overstap
gemaakt naar WZC De Winde. Vanaf
september zal u mij op afdeling Bosrank als
afdelingsverantwoordelijke kunnen
terugvinden. Hoewel dit een gesloten afdeling
is voor bewoners met dementie, zal mijn deur
steeds openstaan voor zowel bewoners,
familieleden als medewerkers.
Iedereen kan bij mij terecht met vragen of
suggesties.
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Puzzels

Nieuwe opgave!
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Puzzels
HORIZONTAAL
1 ommezien
7 sierplant 8 tijding
10 vlijt 11 eetgerei
13 schoolonderzoek 14
dominee 16 plechtige
aanspreektitel 17 Europese
Unie
18 zandheuvel
20 voegwoord 22 manwijf 24
Greenwichtijd
25 pl. in Utrecht 27 frisdrank
29 tweetal 30 jong dier
31 aangeschoten 33 land in
Azië
35 rijksgrens 36 sober 38 ad
interim
39 gemalin van Aegir
40 oude lengtemaat 42 Laus
Deo 43 kilocalorie 45 anno
christi
46 wreed heerser 48 Europese
hoofdstad
50 Ierland 52 groet
53 maand
VERTICAAL
1 Spaanse uitroep 2 plek 3 pers. vnw. 4 emeritus 5 in de buurt 6 Ned. omroep
7 Algemeen Voortgezet Onderwijs 9 roem 10 Ned. rivier 12 Europese taal 15
kettingraadje 16 doorzichtig materiaal 19 niet even 21 noodzakelijk 22
krantenhuisje 23 dom 24 Griekse letter 26 jong dier 28 grappenmaker 31
lompe vrouw 32 Engelse maat 33 stoer persoon 34 klimaatregelaar 37 rondhout
41 watering 42 boom 44 geheimtaal 45 Engels bier 47 havenplaats 49 Engelse
titel 51 voor de vuist 52 als boven.
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Kleurplaat
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Kleurplaat
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Kleurplaat
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Puzzels

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 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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Centrale gebruikersraad GAW
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Klachtenformulier
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