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Redactie

Beste lezer

De herfst is al ruim half weg en de eerste winterrik hebben we reeds aan de lijve ondervonden. De
thermometer heeft al enkele vriestemperaturen waargenomen, ook de eerste sneeuwvlokken dwarrelden
neer....
De vorbije maanden stonden er weer tal van activiteiten op het rogramma. November stond helemaal in
het teken van muziek en als kers op de taart maakten de bewoners een tofe tiktok!

Veel leesplezier & wij wensen iedereen een fijne Kerst- en eindejaarsperiode!
Het redactieteam
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Nieuws

Welkom Achiel

De Warmste Week!

Het thema van dit jaar ‘Kunnen zijn wie je

bent, dat verdient iedereen’ ... dat vinden

ze ook in woonzorgcentrum de Winde!

Het personeel zette zich dan ook hard in

voor de Warmste week. Er werden

heerlijke wafels en warme chocomelk

verkocht voor het goede doel!

Dag van De Winde!

Op vrijdag 23 oktober werden alle

personeelsleden extra verwend met een

heerlijke muffin!

Bedankt voor jullie
dagelijkse inzet!

Iedereen mag het horen, Achiel werd geboren!

Hij is het zoontje van Tjamke, zorgkundige

Hartendreef.

De kersverse ouders en grote zus Mona wensen

we alle geluk toe met dit kleine wonder.

PROFICIAT!PROFICIAT!



4

Nieuws

LDC De Vriendschap

Portaal
Portaal is een project waarbij het infopunt van de toekomst

vorm zal krijgen. Daarnaast willen we alle senioren opvolgen

vanaf het LDC tot de opname in het WZC en dit tijdens hun hele

verblijf. Dat wil zeggen dat we ze begeleiden, leren kennen, in

gesprek gaan tijdens hun hele traject. Een opname stopt niet

aan de deur van de afdeling maar loopt tijdens hun hele verblijf

en zelf daarna… Aangezien de nieuwbouw geen ‘onthaal balie’

zal hebben, zullen we werken met info-punten in het Kasteel,

het woonzorgcentrum en in het LDC. Om dit allemaal vorm te

geven werd 'het portaal' opgericht. De werkgroep portaal

bestaat uit Els H., Kelly, Evi T., Greet, Anja en Fritz.

Werkgroep RAPSi

De eerste vergadering van de werkgroep RAPSi is van

start gegaan. RAPSi?! Wa's dat nu weer?!

Risicoanalyse psychosociale aspecten bij werknemers.

Omdat gelukkige en gemotiveerde werknemers De Winde

doen groeien, wordt er aan het psychosociaal welzijn van

de medewerkers gewerkt. De werkgroep RAPSi neemt

deze taak op zich.

Iedere vrijdag kan je bij ons terecht voor een

warme maaltijd. Voor een bedrag van 8€ kan je

aan tafel voor soep, hoofdgerecht en dessert (incl.

water en koffie). De praatjes en tafelvrienden krijg

je er gratis bij! Jong en oud, iedereen is welkom

om te komen eten. Ook als je niet in Laakdal

woont.

Tot snel!

Info en inschrijven via 014 84 92 20
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Nieuws

TIKTOK enkel voor de jeugd?

25 jaar

Owv corona werd het etentje met de

medewerkers van het eerste uur voor de

25e verjaardag van De Winde met een jaar

uitgesteld. Maar het was zeker niet minder

leuk :) !

TikTok enkel voor de jeugd?! Nee hoor!

Sinds enkele weken hebben we ook een TikTok

account.

Volg jij ons al op TikTok?

@wzcdewinde@wzcdewinde
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Loslaten en hopen

Elke vier seconden krijgt iemand ergens ter wereld dementie. In 2030 zullen

wereldwijd ongeveer 40 procent meer mensen met dementie leven dan in 2019.

Dat blijkt uit een studie van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Dementie is een ziekte die vooral oudere mensen treft. De kans op dementie

neemt toe met de leeftijd. Het meest opvallende kenmerk van dementie zijn de

geheugenproblemen van de persoon die steeds verder achteruitgaan zodat

activiteiten van het dagelijks leven niet meer mogelijk zijn. Wil dat zeggen dat

iedere vergeetachtige persoon dementie ontwikkelt? Uiteraard niet!

Ouderdomsvergeetachtigheid komt voor bij de helft van de mensen boven de

50 jaar. Het is vaak een lastig verschijnsel, maar het maakt de persoon niet

hulpbehoevend. Dementie maakt dit wel.

Dementie is de naam voor een combinatie van symptomen waarbij de hersenen

informatie niet meer goed kunnen verwerken. Het is een verzamelnaam voor

ruim vijftig ziektes. Welke symptomen er precies optreden wordt bepaald door

de aard, lokalisatie en ernst van de afwijkingen in de hersenen. De meest

voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. Daarnaast komen

vasculaire dementie, frontotemporale dementie (FTD) en Lewy body dementie

veel voor.

Dementie

Voortaan zal je in 't Druifje

informatie over dementie

kunnen lezen.

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.
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In het begin van de ziekte vallen meestal de geheugenproblemen op.

Alles waar iemand het hoofd bij moet houden, kost een persoon met dementie

extra inspanning: een televisie-uitzending, een gesprek volgen, plannen maken,

dingen op een rijtje zetten, administratie bijhouden, problemen oplossen en

beslissingen nemen. Later krijgt de persoon met dementie problemen met taal.

Ook kan hij te maken krijgen met veranderingen in karakter en gedrag.

Naarmate de ziekte erger wordt, verliest iemand met dementie steeds meer de

regie over zijn eigen leven. Hij wordt steeds afhankelijker van de hulp van

anderen. Dagelijkse handelingen worden steeds moeilijker. Er wordt pas van

dementie gesproken als de stoornissen in het denken, de stemming en het

gedrag zo ernstig zijn, dat iemand wordt beperkt in zijn algemeen dagelijks

functioneren.

Er bestaan nog geen geneesmiddelen voor de ziekte. Wel zijn er medicijnen die

de ziekte kunnen vertragen.

Je kan niet anders dan de aandoening aanvaarden. Dat betekent vooral: de

persoon met dementie niet testen en overbevragen. Je laat een persoon met

dementie geen dingen doen die net iets te veel van het geheugen vragen, zoals

gaan winkelen zonder een briefje. Je blijft ook niet aandringen als je niet meteen

antwoord krijgt op een vraag. Je moet hem niet willen veranderen. Betutteling

moet vermeden worden. Er behoort namelijk een zo groot mogelijk gevoel van

zelfredzaamheid, zelfstandigheid en zelfwaarde te blijven. Als je iets uit handen

neemt, doe je dat op een tactvolle manier, bijvoorbeeld met een uitvlucht zoals:

“Als ik het doe, is het vlugger gedaan.” Of je legt gewoon uit waarom je dit of dat

komt doen. Je laat de persoon met dementie zo lang mogelijk zichzelf wassen en

kleden, helpen in het huishouden, werken in de tuin, ... Je geeft voortdurend het

gevoel dat hij iets nuttigs doet, wat ook het resultaat mag zijn.

Nog meer betrouwbare informatie over dementie en de verschillende vormen

vind je hier:

• www.alzheimerliga.be

• www.dementie.be

• www.omgaanmetdementie.be

• www.stopalzheimer.be

• www.alzheimer-nederland.nl

Dementie
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Er werd gemeten, getekend, hertekend, ... maar uiteindelijk kunnen we

jullie trots melden dat de bouwaanvraag voor het bouwen van een

"nieuw en eigentijds" woonzorgcentrum, dagverzorgingscentrum en

nieuwe assistentiewoningen met een mooie ontmoetingsruimte op de

site van De Winde" klaar is om ingediend te worden.

In de volgende Druifjes kunnen jullie de bouwwerken vanop de eerste rij

mee volgen!

Wij kijken er alvast naar uit.
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Fotopagina

Alle bewoners, personeelsleden en vrijwilligers die dit wensten, konden hun

derde prikje reeds ontvangen!

Derde vaccinatie!
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Fotopagina

Op 13 oktober 2021 werd Betty Lootens van de

assistentiewoningen 100 jaar. Ze vierde dit samen met tal van

vrienden en familieleden in de cafetaria van ons woonzorgcentrum.

Ook de andere bewoners van de assistentiewoningen waren talrijk

aanwezig op het feest.

Betty 100 jaar!
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Fotopagina

Op woensdag 13 oktober trokken de bewoners samen met tal van

vrijwilligers nog eens op uitstap naar de markt in Westerlo. Het weer was

hen goedgezind en ze genoten er ten volle van!

Uitstap markt
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Fotopagina

Zoals elk jaar werd er ook dit jaar weer een smoutebollenbak gehouden. Op

woensdag 20 oktober konden alle bewoners en hun familieleden genieten

van overheerlijke smoutebollen!

Smoutebollen!
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Fotopagina

In november konden alle bewoners van het woonzorgcentrum genieten van

een heerlijk mosselfeest. Heel wat bewoners keken hier enorm naar uit!

Mosselfeesten
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Fotopagina

In november stond woonzorgcentrum De Winde volledig in het teken van

muziek. Er werden tal van muzikale optredens gehouden en er kregen heel

wat activiteiten een muzikaal tintje!

November = muziekmaand!
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Fotopagina

Er werd tijdens de muziekmaand ook gekeken naar de muzikale film

'the sound of music' en onze bewoners konden genieten van de

Belgische Kampioen orgeldraaien!

November = muziekmaand!
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Fotopagina

Naar jaarlijkse traditie komen de vormelingen van Veerle eind november

wafels bakken in ons woonzorgcentrum. Door de Corona-omstandigheden

konden ze dit jaar helaas niet naar hier komen, maar ze bakten wel heerlijke

wafels voor ons. De bewoners smulden er op los!

Wafels vormelingen
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Fotopagina

Sinterklaas kon dit jaar helaas opnieuw niet op bezoek komen in ons

woonzorgcentrum, maar gelukkig brachten de Pieten wel wat lekkers voor

onze bewoners en ons personeel!

Wie zoet is, krijgt lekkers...



18

Fotopagina

Door de Corona-omstandigheden moesten de kerstfeesten ook dit jaar

helaas opnieuw zonder familieleden plaatsvinden. Gelukkig konden onze

bewoners samen met hun afdeling wel genieten van een heerlijk kerstmenu!

Kerstfeesten
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Nieuws uit het dagcentrum

De frituuruitstap
Het was even spannend of het wel mocht doorgaan maar wij kregen groen

licht om gezellig samen buiten op het terras frietjes te eten! Alle mensen

hebben hun buikjes rond gegeten en genoten van het gezellig samen zijn.

Wij willen onze vrijwilligers ook bedanken om ons te begeleiden in de

wandeling tot aan de frituur!
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Nieuws uit het dagcentrum

Bakken voor goede
doelen
Wij hebben in het DVC ons

hart op de goede plaats en

hebben voor verschillende

goede doelen mee helpen

bakken. Zowel wafels als

cupcakes kwamen aan bod.

Zo hebben wij toch heel wat

centjes ingezameld voor onze

animatie én voor de warmste

week!

November = muziekmaand
Ook wij deden mee aan de muziekmaand in November. Onze gebruikers hebben

genoten van meerdere optreden zoals een orgelshow, pianomuziek en zoveel

meer. Wij hebben onze gebruikers ook in actie gezet door te bewegen op

muziek. Via de beleef TV kunnen ze makkelijk de bewegingen volgen én

meezingen met de muziek.
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Nieuws uit het dagcentrum

Kerstfeest van het DVC
Het was lang bang afwachten

of het kerstfeest kon doorgaan

maar gelukkig kon het

doorgaan voor onze

gebruikers. Ze hebben

genoten van een lekker 4

gangen menu en speelden

daarna een kerstkien!

Het was fijn om zulke lachende

gezichtjes te zien.
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Nieuws uit het LDC

MENU
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Jarigen
Gelukkige verjaardag!

Assistentiewoningen

04/01 Maria Taels 88 jaar

27/01 Bea Van Genechten 81 jaar

Bosrank

17/01 Jacqueline Van de Weyer 73 jaar

22/01 Charel Verboven 88 jaar

DVC

07/01 Rene Peeters 70 jaar

Heggerank

02/01 Peggy Meersschaut 59 jaar

02/01 Lisa Roden 81 jaar

23/01 Mit Van Aelst 91 jaar

Wijnrank

04/01 Clothilde Geerts 97 jaar

18/01 Rik Vanderheyden 85 jaar

21/01 Tine Driezen 89 jaar

22/01 Louis Berger 94 jaar

J
A

N
U

A
R

I
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Jarigen

Gelukkige verjaardag!

Assistentiewoningen

03/02 Anna Weckhuysen 89 jaar

28/02 Rosa Weckhuysen 87 jaar

Bosrank

05/02 Ghislaine Goossens 83 jaar

DVC

03/02 Robert Backx 86 jaar

09/02 Astrid Van Roie 80 jaar

Heggerank

01/02 Maria Bleyen 94 jaar

Wijnrank

09/02 Mit Wilms 82 jaar

16/02 Marieke Verluyten 88 jaar

20/02 Joseefa Leus 96 jaar

F
E

B
R

U
A

R
I
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Jarigen
Gelukkige verjaardag!

Assistentiewoningen

04/03 Ward Mangelschots 88 jaar

08/03 Leo Bortier 85 jaar

26/03 Jeanine Morre 80 jaar

30/03 Annie Swinkels 83 jaar

Bosrank

20/03 Stefanie Geens 83 jaar

Heggerank

16/03 Karel Gilis 88 jaar

28/03 Louis Nuyts 74 jaar

Wijnrank

01/03 Jacqueline Gils 61 jaar

03/03 Jen Geboers 88 jaar

13/03 Marie Van Elven 91 jaar

14/03 Charel Jans 90 jaar

M
A

A
R

T
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God, U die met ons meetrekt alle dagen van het jaar, help ons het licht

van Kerstmis te bewaren ook in het jaar dat komt. Dat wij de hoop levend

mogen houden, dat het anders kan: toekomst en licht voor iedereen. Dat

we licht blijven zien in de duisternis. Dat we niet verlamd raken door

doemdenken, maar durven geloven in een betere toekomst. Een toekomst

die al begonnen is. Als wij ogen krijgen om het licht te zien, oren krijgen

om de oproep te horen en handen en voeten krijgen om ons te richten

naar een wereld waarin ieder tot zijn recht komt. Door Christus Onze

Heer. Amen

Broeder Alois

Woordje van de pastor



27

Overleden bewoners

Louis Branders: 24/02/1939-13/09/2021 - CDV

Fien Janssens: 09/07/1921-11/10/2021 - HR

Cecile Zegers: 16/03/1937-21/10/2021 - BR

Jan Joos: 21/07/1930-28/10/2021 - HR

Victor Salien: 24/04/1937-31/10/2021 - BR

Julia Winderickx: 30/08/1936-31/10/2021 - WR

Louisa Geyskens: 11/09/1922-01/11/2021 - HR

Raf Fonteyn: 19/5/1931-12/11/2021 - BR

Fred Van de Plas: 29/03/1947-02/12/2021 - WR

Jos Bosmans: 13/01/1930-05/12/2021 - BR

Jan Aerts: 02/09/1941-06/12/2021 - BR
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Harry Maes

Nieuwe bewoners

Marie Van Elven

Dinneke Hens

Marie was woonachtig in Klein-Vorst voor ze naar De

Winde verhuisde. Momenteel verblijft ze op afdeling

Wijnrank.

We heten onze nieuwe

bewoners van harte welkom!

Dinneke woonde in Molenstede voor zij naar De

Winde kwam. Nu kan je haar vinden op afdeling

Heggerank.

Vic Limet

Vic woonde al in Veerle voor hij naar ons

woonzorgcentrum verhuisde. Hij verblijft sinds kort

op afdeling Heggerank.

Voordat hij naar ons woonzorgcentrum verhuisde, woonde

Harry in Geel. Nu verblijft hij op afdeling Bosrank.

Stephanie Geens

Stephanie woonde in Ham voor ze naar De Winde

kwam. Nu kan je haar vinden op afdeling Bosrank.
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Fons Van Dingenen

Nieuwe bewoners

Mon Vanreusel

Hilda Nuyts

Mon woonde al in Laakdal voor hij naar De Winde

kwam. Nu woont hij op afdeling Heggerank.

We heten onze nieuwe

bewoners van harte welkom!

Hilda woonde in Tessenderlo voor ze naar De Winde

kwam. Momenteel verblijft ze samen met haar man

Fons op afdeling Heggerank.

Louis Van De Schoot

Louis was woonachtig in Aarschot voor hij naar ons

woonzorgcentrum verhuisde. Hij verblijft sinds kort

op afdeling Bosrank.

Fons is afkomstig van Tessenderlo. Hij verhuisde

onlangs, samen met zijn vrouw Hilda, naar ons

woonzorgcentrum. Hij verblijft op afdeling Heggerank.
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Anna De Ceulaer

Nieuwe bewoners

Jef Valckx

Carina Janssens

Jef was woonachtig in Vorselaar voor hij naar De Winde

verhuisde. Momenteel verblijft hij op afdeling Wijnrank.

We heten onze nieuwe

bewoners van harte welkom!

Carina woonde al in Veerle voor ze naar De Winde

kwam. Nu kan je haar vinden op afdeling Heggerank.

Jef Vermesen

Jef is afkomstig van Laakdal. Sinds kort verblijft hij in

een assistentiewoning van De Winde.

Voordat ze naar ons woonzorgcentrum verhuisde, woonde Anna

in Herentals. Nu verblijft ze op afdeling Wijnrank.

Karel Gilis

Karel woonde reeds in Laakdal voor hij naar De Winde

verhuisde. Momenteel kan je hem samen met zijn

vrouw vinden op afdeling Heggerank.
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Lief Verhoeven

Nieuwe bewoners

Bertha Goos

Simonne Saenen

Bertha was al woonachtig in Laakdal. Ze verblijft

momenteel op afdeling Heggerank, samen met haar

man Karel.

We heten onze nieuwe

bewoners van harte welkom!

Simonne woonde in Scherpenheuvel-Zichem voor zij

naar De Winde kwam. Nu kan je haar vinden op

afdeling Wijnrank.

Voordat ze naar ons woonzorgcentrum verhuisde,

woonde Lief in Geel. Nu verblijft ze op afdeling

Wijnrank.
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Ellen Ketelslegers

Nieuwe personeelsleden

Ileana Anghel

poetsvrouw

in dienst sinds 06/12/2021

zorgkundige (afdeling Hartendreef)

in dienst sinds 01/12/2021

We heten onze nieuwe
personeelsleden van harte welkom!
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Activiteitenkalender

14u DJ Albert (cafetaria)

JANUARI

Zondag
09/01

13u30 Verjaardagsfeest HR (cafetaria)Dinsdag
11/01

13u30 Verjaardagsfeest BR (cafetaria)

14u Eric komt zingen HRDonderdag
13/01

10u Zitdansen (cafetaria)
14u Muziek namiddag met Johnny en Paul
(cafetaria)

Maandag
10/01

14u00 Kienen (cafetaria)
17u30 Fakkeltocht

Donderdag
20/01

Dinsdag
18/01
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Activiteitenkalender

14u Kienen (cafetaria)

Dinsdag
25/01 13u30 Verjaardagsfeest WR (cafetaria)

JANUARI

14u Lichtmis (cafetaria)

Maandag
24/01

14u Verjaardagsfeest GAW
(cafetaria)

Donderdag
27/01

16u30 Croques avond (WZC)

Donderdag
27/01

Maandag
31/01
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Activiteitenkalender

10u Zitdansen (cafetaria)
13u30 Filmnamiddag: thema liefde &
vriendschap (cafetaria)

Maandag
07/02 14u Kienen (cafetaria)

FEBRUARI

14u DJ Albert

Donderdag
03/02

14u Modeshow (cafetaria) (o.v.b.)

09u Valentijnsontbijt koppeltjes

Donderdag
10/02

14u Activiteit GAW (cafetaria)
14u Eric komt zingen WR

Dinsdag
08/02

Maandag
14/02

Zondag
13/02

EEN MAAND V
EEN MAAND VOL LIEFDE & VRIENDSCHAP

OL LIEFDE & VRIENDSCHAP
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Activiteitenkalender

14u Valentijnswandeling

Donderdag
17/02

10u Zitdansen (cafetaria)
14u Muzieknamiddag met Johnny en Paul
(cafetaria)
16u30 Croque avond (WZC)

FEBRUARI

14u Verrassingsoptreden (cafetaria)

Woensdag
16/02

14u Kienen (cafetaria)

Complimentenweek!!!

Woensdag
23/02

13u30 Pannenkoekenbak VERKOOP
(cafetaria)

Maandag
21/02

28/02-06/03

Donderdag
24/02

EEN MAAND V
EEN MAAND VOL LIEFDE & VRIENDSCHAP

OL LIEFDE & VRIENDSCHAP

28/02-06/03 WEEK VAN DE VRIJWILLIGER!!!
Wij zetten onze vrijwilligers in de bloemetjes!
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Activiteitenkalender

14u Guy Sels Modeshow (cafetaria)

Dinsdag
8/03 Vrouwendag: Lady's@themovies (cafetaria)

MAART

14u Herdenkingsviering: overleden
bewoners Corona (cafetaria)

Woensdag
02/03

14u Eric komt zingen BR
14u Kienen (cafetaria)
16u30 Croques avond (WZC)

10u Zitdansen (cafetaria)
14u Muzieknamiddag met Johnny en Paul
(cafetaria)

Zondag 13/
03

14u DJ Albert (cafetaria)

Donderdag
10/03

Donderdag
17/03

Maandag
14/03
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Activiteitenkalender

14u Kienen (cafetaria)

Woensdag
23/03 14u Lentewandeling

MAART

Maandag
21/03

14u Activiteit GAW (cafetaria)

10u Zitdansen (cafetaria)

Maandag
28/03

14u Optreden koor (cafetaria)

Donderdag
24/03

Donderdag
31/03

Woensdag
30/03

Pannenkoekenbak VERKOOP
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Medewerker in de kijker

Ik ben Dorien Aerts, 30 jaar en woon samen

met mijn man en 2 kindjes in Meerhout. Ik

werk bijna 8 jaar in WZC De Winde. Ik ben

gestart als zorgkundige en recent ben ik aan

de slag als verpleegkundige met een jobtime

van 75%.

3 Jaar geleden heb ik er namelijk voor gekozen

om me om te scholen tot verpleegkundige.

Hierdoor was ik de voorbije 3 jaar enkel in de

zomervakanties aanwezig in De Winde. Tijdens

mijn stages in het ziekenhuis merkte ik al snel

dat werken in een ziekenhuis me niet zo lag en

dat ik mijn hart verloren heb in een

woonzorgcentrum. De band die je hier kan

opbouwen met de bewoners maakt het leuk

werken en dat is in het ziekenhuis toch nog

een ander gegeven. Soms een babbeltje

kunnen doen met de bewoners en hun familie

en samenwerken met toffe collega’s maakt dat

ik graag in De Winde werk.
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Nieuwe opgave!

Puzzels
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Puzzels

HORIZONTAAL

1 onaangenaam koud 4 niet een 7

motorraces 8 zuigspeen 9 United

Nations 11 voormiddag 13 veehoeve

15 kroon 16 behaagziek 17 groet 18

voor de vuist 19 ter plaatse 20 pl. in

Italië 21 een weinig scheel 23

eerwaarde vader 24 bevel 25 drank 28

landbouwwerktuig 30 Noord-Holland

31 ad acta 32 ongeveer 33 woudrund

35 zangnoot 36 vrees 37 plechtige

aanspreektitel 38 watercloset 40

cowboyfeest 42 karaat 43 pl. in

Duitsland 44 heldere ster.

VERTICAAL

1 Greenwichtijd 2 grondtoon 3

roeiwedstrijd 4 conflict 5 oude

lengtemaat 6 heden 7 opdracht 10

wreed heerser 12 alleenrecht 13 kier

14 kring om zon of maan 15 onhandig

20 deel v.e. wet 22 sluis 26

oorspronkelijk bewoner van Peru 27

Frans lied 28 gemanierdheid 29 deel

v.e. bijenkorf 32 bemanning 34

graansoort 39 Centraal Beheer 40

radon 41 onderofficier 42 vogel.
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Kleurplaat
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Kleurplaat



45

Puzzels

Oplossing vorige opgave!

Puzzels
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Klachtenformulier


