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Redactie

Beste lezer

Verschilende jaren geleden lanceerden we het eerste Druije, een magazine vol nieuwtjes, weetjes en leuke
beelden van De Winde. Vandaag, heb je de feestelijke 100ste editie in handen...toch wel bijzonder!
Die 100ste editie laten we als redactieteam niet onopgemerkt vorbij gaan. In dit feestexemplaar zijn
extra fotopagina's toegevoegd :) En ale medewerkers ontvangen vandaag ook een gedrukt exemplaar.

Het Druije is op vlak van lay-out en vrmgeving in de loop der jaren enrm geëvolueerd, maar ook
inhoudelijk wrden er andere zaken belicht. We zijn trots op 100 keer 't Druije en wilen iedereen
bedanken die dorheen de jaren zijn of haar steentje heeft bijgedragen.
Hopelijk beleef je veel plezier bij het lezen of dorbladeren dan deze feestelijke editie.

Op naar de volgende 100!

Veel leesplezier!

Het redactieteam
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EDITIE 100 - WEDSTRIJD

GEDICHTEN WEDSTRIJD:
Poëzie verrast en verwondert, een gedicht raakt het hart en geeft kleur aan
de dag.

Ben jij een schrijftalent of hou je gewoon van een mooi of grappig gedicht?!
Doe dan zeker mee met onze "gedichten wedstrijd". Het mooiste, grappigste,
ontroerendste, .... gedicht wordt volgende keer in 't Druifje gepubliceerd!

Gedichten mag je bezorgen aan Elien of mailen aan info@dewinde.be.

Wij kijken al uit naar jullie schrijfkunsten!

Lezen we jouw gedicht in het volgende Druifje?Lezen we jouw gedicht in het volgende Druifje?
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Nieuws

Els (sociale dienst) werd op 16 augustus de

trotse mama van Nora.

Voor de wereld zo klein, maar voor ons de

wereld! Kleine handjes, kleine voetjes…

een mooi begin. Welkom lieve Nora in ons

gezin!

Nora weegt 3,645 kg en meet 50 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

Leuk zo'n tochtje met de rolstoelfiets

Wisten jullie al dat er een rolstolfiets werd

aangekocht?

Ook familieleden kunnen een fietstochtje maken

samen met de bewoner. De rolstoelfiets kan je

reserveren via de kalender op onze website.

www.dewinde.be
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Nieuws

Vrijwilligersfeest!

Naar jaarlijkse gewoonte werden ook dit jaar alle vrijwilligers

eens extra verwend voor alles wat ze doen voor onze

bewoners! Ze mochten genieten van een heerlijke BBQ!

Bedankt aan alle vrijwilligers voor

hun dagelijkse inzet!
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Nieuws

Koffieproeverij!

Jullie wisten al dat er een koffie-test-team werd

samengesteld om de koffie voor de cafetaria

te testen. Onlangs heeft het koffie-test-team

ook verschillende soorten koffie geproefd voor

de afdelingen.
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Nieuws

Winnaars fotozoektocht!

Net zoals vorig jaar organiseerden we ook deze zomer terug

een leuke fotozoektocht in de tuin van het kasteel. Bedankt

aan alle deelnemers en proficiat aan de winnaars!
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Nieuws

De Winde heeft een ‘troostplek’ ingericht in de Kasteeltuin. Een plek vol

troost, hoop en verbondenheid voor al wie tijdens, en ook lang na de

coronacrisis, troost wil geven of vinden.

Op 23 september werd deze mooie troostplek ingehuldigd.

De Winde wil bewoners, familieleden, kennissen, buurtbewoners, …. met dit

initiatief een plek geven waar ze samen troost kunnen vinden.

Want de nood aan troost is hoog. Een plek dichtbij huis waar men

verbondenheid in verlies en verdriet kan voelen. Maar ook opnieuw hoop en

vertrouwen in de toekomst.

Daarom heeft De Winde een fysieke plek ingericht voor iedereen die troost

wil geven of vinden en samen veerkracht en verbondenheid wil herwinnen.

Dit project is tot stand gekomen door een intensieve samenwerking tussen

het Lokaal Dienstencentrum De Vriendschap, het dagverzorgingscentrum

Het Kasteel en het woonzorgcentrum De Winde.

Tijdens de lancering werd de herdenkingsboom ingehuldigd. Na het officiële

gedeelte was er ruimte voor ontmoeting op het terras met live muziek!

Troostplek

Het gemis is groot,
maar weg ben je niet…
want een kleine vogel kwam voorbij
als teken van nieuw leven
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We zijn nog op zoek naar marktkramers: heb je nog iets om te

verkopen of ken je iemand die iets wil verkopen op onze

kerstmarkt, geef dan zeker een seintje!

info@dewinde.be

Nieuws
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Gezien de stijgende bouwkost (energie, schaarste bouwmaterialen,

lonen bouwvakkers, …) wordt er met de architecten opnieuw

samengezeten om te bekijken of er goedkoper kan gebouwd

worden zonder aan kwaliteit in te boeten. Bijkomend wordt

bekeken of de mogelijkheid bestaat om de bouw over minder fases

te spreiden.

De oorspronkelijke planning ging ervan uit om dit najaar te starten.

Deze datum werd alvast verschoven naar eind 2023.

Ondertussen wordt er niet stilgezeten en de voorbereidingen

worden verder uitgewerkt. Er zal ook geïnvesteerd worden in

groene energie. We willen volledig fossielvrij (zonder gas of mazout)

bouwen via o.a. gebruik van de aardwarmte, warmtepompen en

zonnepanelen.

wordt vervolgd ...

Nieuws
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Loslaten en hopen

Wereld Alzheimer Dag

Jaarlijks vindt op 21 september Wereld Alzheimer Dag plaats. Op deze dag

wordt extra aandacht besteed aan dementie. Dementie is een

hersenaandoening waarbij iemand langzaam maar zeker volledig afhankelijk

wordt van de zorg van anderen. De ziekte van Alzheimer is de meest gekende

en de meest voorkomende vorm van dementie. Maar liefst 60 à 70% van alle

mensen met dementie lijdt aan deze vorm.

Alzheimer Liga Vlaanderen is hét aanspreekpunt voor mensen met dementie,

hun mantelzorgers en iedereen die geraakt wordt door dementie.

WZC De Winde organiseert samen met WZC Parel der Kempen 4x/jaar een

Familiegroep. In deze Familiegroep Dementie komen mantelzorgers en

familieleden samen om informatie, ervaringen en steun met elkaar te delen. Je

zorgen delen met lotgenoten? Dat kan bijzonder veel deugd doen! Hou de

affiches en folders zeker in het oog.

“In de Familiegroep Dementie vond ik
eindelijk mensen die me écht begrepen.”

Ook Wereld Alzheimer Dag lieten ze niet zomaar voorbij gaan. In de tuin van

het Kasteel kon je verschillende oude volksspelen terugvinden. Iedereen genoot

van een ontspannende namiddag!

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.

WERELD ALZHEIMER DAGWERELD ALZHEIMER DAG
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Fotopagina

In juni werden alle mannelijke bewoners verwend met een geschenkje voor

Vaderdag! Ze kregen allemaal lekkere koekjes om van te smullen!

Vaderdag
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Fotopagina

Spaans eten, Spaanse muziek, sombrero's en sambaballen... de

eerste week van juli namen we onze bewoners mee naar het

gezellige Spanje! Olé!

Spanje in de kijker!



16

Fotopagina

Ook dit jaar kwam de ijskar weer langs in ons woonzorgcentrum. De

lekkere ijsjes zorgden voor een heerlijke verfrissing tijdens deze warme

zomer!

Ijskar op bezoek!
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Fotopagina

Tijdens de tweede week van juli trokken we met onze bewoners naar het

zonnige Italië. Knapperige pizza's, lekkere cocktails, het warme weer en wat

Italiaanse muziek brachten ons helemaal in de Italiaanse sfeer!

Italië in de kijker!
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Fotopagina

In juli gingen we ook nog even op vakantie naar Oostenrijk! Onze bewoners

dronken lekkere 'Ski Wasser' en oefenden de traditionele sport van

Oostenrijk!

Oostenrijk in de kijker!
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Fotopagina

Naast een namiddagje petanque was er ook een kaas- en wijnnamiddag en

werden er lekkere croissants gegeten! Er was een zoektocht naar het juiste

kunstwerk, dat we allemaal konden vinden in het mooie Louvre in Parijs. En

ook in de tour de France hebben we meegereden! Kortom de laatste week

van juli was een op en top Franse week!

Frankrijk in de kijker!
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Fotopagina

Naar jaarlijkse gewoonte trokken we ook dit jaar samen met onze

vrijwilligers van het wandelen en een aantal familieleden te voet naar de

VVV-toren in Schoot. Ginder genoten onze bewoners van een lekker drankje!

Wandeling VVV-toren!
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Fotopagina

In augustus namen we de bewoners mee naar Thailand. Ze konden

kennismaken met de Thaise keuken en Thaise sport. Een oefensessie

Thaiboksen viel meer dan in de smaak!

Thailand in de kijker!
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Fotopagina

Begin augustus kwam het peuterspeelpunt van Laakdal langs in de tuin van

het Kasteel. Heel wat peuters hadden er een gezellige voormiddag samen

met onze bewoners!

Peuterspeelpunt
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Fotopagina

Tijdens de Chinese week maakten onze bewoners kennis met de

Chinese keuken. Zo stond er veel rijst op het menu en aten ze

kroepoek, loempia's en lychees!

China in de kijker!
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Fotopagina

Naar jaarlijkse traditie trokken we ook dit jaar met onze bewoners naar

Scherpenheuvel! Ze genoten van de misviering in de basiliek en van een

lekker tasje koffie met een heerlijk stukje taart in de Pelgrim!

Uitstap Scherpenheuvel!
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Fotopagina

Japan in de kijker!

In augustus trokken we nog verder op reis met onze bewoners en

kwamen we aan in Japan. De bewoners ontdekten de Japanse cultuur

en het Japanse eten! Zelf sushi maken was een hele uitdaging!
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Fotopagina

Om de zomer af te sluiten organiseerden we een cocktailnamiddag. De

bewoners genoten ten volle van onze zelfgemaakte cocktails!

Cocktailnamiddag!
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Fotopagina

Seniorenfeest!

Het eerste weekend van september trokken we naar de sporthal in

Veerle voor het Seniorenfeest van de gemeente Laakdal. Dit jaar

stond heel de namiddag in het teken van Ann Christy.
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Fotopagina

In september trokken we met de vrijwilligers van het wandelen en een

aantal familieleden te voet naar het Buurthuis in Veerle-Heide om een

gezellig terrasje te doen!

Wandeling Buurthuis!
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Fotopagina

Frietjes van de frituur!

Naar jaarlijkse gewoonte trakteerden we ook dit jaar alle bewoners

van ons woonzorgcentrum op lekkere frietjes van de frituur! Dat was

alweer smullen geblazen!
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Nieuws uit het dagcentrum

Warme zomer
Pfieuw wat hebben we gezweet afgelopen zomer! De warme dagen bleven

komen en daar hebben wij van genoten. Op ons terrasje met zicht op de

parktuin, tijdens onze wandelingen, onderweg naar onze uitstap van de

zorgboerderij,… het was allemaal eens zo hard genieten met het stralende

zonnetje.

Thema landen in de zomer

Ook het DVC ging op vakantie. Al was het maar in onze fantasie. We

maakten elke week een trip naar een ander land. Aan de hand van de

activiteiten, klederdracht van de medewerkers, maaltijden, muziek of

snoepertjes waanden we ons in Spanje, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, enz…
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Nieuws uit het dagcentrum

Troosplek De Winde

We hebben er enkele weken aan gewerkt maar onze troostboom is

eindelijk af en werd ingehuldigd op 23 September. Onze dames haakten

heel wat mooie lapjes en naaiden deze aan elkaar. Ook de “breiende

biekes” uit het lokaal dienstencentrum willen we erg bedanken om hieraan

mee te werken. Onze samenwerking bracht een zeer mooi resultaat op!
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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

dagverzorgingscentrum@dewinde.be of via 014/849212
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Nieuws uit het LDC

Voorbije activiteiten in het LDC:
We hebben al heel wat zien passeren van activiteiten in het

dienstencentrum. Van bakken tot bloemschikken tot creatief werken tot

infosessies. Maar er staat ook nog heel wat op de planning in het najaar.

Alle activiteiten vinden plaats op Diestse baan 62 te Veerle Laakdal.

Inschrijven is gewenst en kan via lokaaldienstencentrum@dewinde.be of

014/849220.
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Nieuws uit het LDC

Babbelbuurtje in het LDC
Elke eerste Vrijdag van de maand zal de wijkagente Caroline tijd maken voor

een babbel, een vraag, een opmerking,.. Dit gaat door in de zithoek van ons

lokaal dienstencentrum De Vriendschap.
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Nieuws uit het LDC

Eénjarige heropening:

Op 5 Oktober vieren we onze eenjarige (her)opening met een glaasje. Het

was eerst wat zoeken maar nu kunnen we wel stellen dat het lokaal

dienstencentrum goed draait. Voorlopig blijven we open op Woensdag en

Vrijdag van 12-16 uur. We blijven ook nog in het gebouw van het klooster

zolang dat kan. Naar waar en wanneer we zullen verhuizen is voor ons ook

nog een vraagteken. Indien we hierover meer info hebben zullen we dit in

het volgende Druifje zeker meegeven.

Activiteiten najaar:
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Nieuws uit het LDC
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Jarigen
Gelukkige verjaardag!

Assistentiewoningen

05/10 Lien Oeyen 87 jaar

24/10 Mia Helsen 83 jaar

Bosrank

02/10 Julia Van Roie 96 jaar

22/10 Denise Crets 91 jaar

Heggerank

25/10 Frans Ruelens 93 jaar

Wijnrank

01/10 Jos De Vriend 84 jaar

O
K

T
O

B
E

R
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Jarigen

Gelukkige verjaardag!

Assistentiewoningen

03/11 Mil Van Herck 84 jaar

05/11 Emma Peeters 86 jaar

25/11 Hortense Vermeiren 86 jaar

Bosrank

14/11 Fons De Swert 91 jaar

17/11 Chelle Branders 77 jaar

Heggerank

30/11 Leon Ackx 94 jaar

N
O

V
E

M
B

E
R
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Jarigen
Gelukkige verjaardag!

Assistentiewoningen

09/12 Paula Cauberghs 90 jaar

11/12 Louis Cools 81 jaar

Bosrank

05/12 Hugo Vanderlinden 76 jaar

06/12 Lies Couwberghs 96 jaar

19/12 Maria Peeters 86 jaar

21/12 Josee Verheyen 75 jaar

Heggerank

05/12 Meen Verpoorten 88 jaar

07/12 Hilda Engelen 77 jaar

28/12 Fin Sterckx 92 jaar

Wijnrank

01/12 Christiane Ackx 98 jaar

24/12 Jeane Van Rompay 91 jaar

D
E

C
E

M
B

E
R
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Woordje van de pastor
Als vloeken helpt, dan vloek je maar.

Maak herrie, stennis en misbaar.

Scheld schel en luid

en schreeuw je scherven bij elkaar.

Als bidden helpt, bid dan gerust.

Als het je troost of sterkt of sust.

Of vraag om raad.

Als God bestaat dan is het goed,

maar ‘t is geen must.

Als huilen helpt, ga dan je gang.

Het is niet niks en het duurt lang.

Het kan geen kwaad als het niet

gaat.

Het mag gezien zijn, wees niet bang.

Als praten helpt, bel me dan op en

steek van wal,

hals over kop en van de hak weer op

de tak

of zachtjes sluipend uit je slop.

Als lopen helpt, vertrek meteen.

Zeer doelgericht of nergens heen.

Het hoeft niet snel, al mag dat wel.

Met verre vrienden of alleen.

Als zwijgen helpt, wees dan maar stil

en duik

– als dat is wat je wil

een tijdje weg van pijn en pech

- als je weer opduikt, geef een gil.

Als lachen helpt, ken ik een grap

of val dolkomisch van de trap.

Als dansen helpt, is er muziek.

Als breien helpt, dan hou je steek.

Als boos zijn helpt, geef ik kritiek.

Als bakken helpt, let there be cake.

Als yoga helpt, wees fluks en zen.

Als slapen helpt, stop ik je in.

Als schrijven helpt, scherp dan je

pen.

Als poetsen helpt, welaan: begin!

Je voelt je murw en overstelpt

en snakt naar stranden, wit geschelpt

…

Hou vol. Vat moed.

Want het komt goed.

Doe ondertussen maar … wat helpt.

Naar Stijn De Paepe
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Overleden bewoners

Gaby Vanweesemael: 01/11/1938 - 20/06/2022

Mathilda Cuyvers: 01/04/1939 - 26/06/2022

Maria Geudens: 12/04/1940 - 28/06/2022

Karel Schonk: 29/06/1933 - 11/07/2022

Anna Van Elven: 13/03/1931 - 02/08/2022



42

Jos De Vriend

Nieuwe bewoners

Tilleke Van Elven

Irma Van Kerckhoven

Tilleke was al woonachtig in Veerle voor zij naar De

Winde verhuisde. Momenteel verblijft ze op afdeling

Bosrank.

We heten onze nieuwe

bewoners van harte welkom!

Irma woonde in Geel voor zij naar De Winde kwam.

Nu kan je haar vinden op afdeling Bosrank.

Germaine Belmans

Germaine woonde in Eindhout voor zij naar ons

woonzorgcentrum verhuisde.

Zij verblijft sinds kort op afdeling Wijnrank.

Jos verbleef al in een assistentiewoning in De Winde.

Hij verhuisde onlangs naar afdeling Wijnrank.

Fons Huygens

Fons woonde al in Laakdal voor hij naar De Winde

kwam. Nu verblijft hij sinds kort op afdeling Bosrank.



43

Maria Delsaerdt

Nieuwe bewoners

Paula Verboven

Martha Bijloos

Paula is afkomstig van Herselt. Onlangs is ze verhuisd

naar ons woonzorgcentrum. Zij verblijft op afdeling

Wijnrank.

We heten onze nieuwe

bewoners van harte welkom!

Martha woonde in Tessenderlo voor zij naar ons

woonzorgcentrum kwam. Momenteel verblijft zij op

afdeling Heggerank.

Leen Sprenghers

Leen was woonachtig in Westerlo voor ze naar ons

woonzorgcentrum verhuisde.

Ze verblijft sinds kort op afdeling Wijnrank.

Maria woonde reeds in Veerle voor ze naar ons

woonzorgcentrum kwam.

Zij verblijft nu op afdeling Wijnrank.

Karel Wellens

Karel woonde in Scherpenheuvel voor hij naar De

Winde kwam. Nu verblijft hij sinds kort op afdeling

Heggerank.
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Rosa Verheyen

Nieuwe bewoners

Julia Stalmans

Gustaaf Huybrechts

Julia is afkomstig van Tessenderlo. Ze ging al naar het

dagverzorgingscentrum 'Het Kasteel' voor ze naar De

Winde kwam. Je kan haar nu vinden op afdeling

Wijnrank.

We heten onze nieuwe

bewoners van harte welkom!

Staf woonde in Diest voor hij naar De Winde kwam.

Nu kan je hem vinden in de assistentiewoningen, waar

hij samen met zijn vrouw, Rosa, verblijft.

Louis Van Meyvis

Louis woonde al in Laakdal voor hij naar ons

woonzorgcentrum verhuisde.

Hij verblijft sinds kort in de assistentiewoningen.

Rosa is afkomstig van Diest. Ze verblijft sinds kort

samen met haar man, Staf, in een assistentiewoning

in De Winde.
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Funda Birol

Nieuwe personeelsleden

Bea Broeckaert

verpleegkundige centrum voor dagverzorging

in dienst sinds 01/07/2022

poetsvrouw (afdeling Hartendreef)

in dienst sinds 22/06/2022

We heten onze nieuwe
personeelsleden van harte welkom!

poetsvrouw

in dienst sinds 08/08/2022

Sandra Genicot
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Activiteitenkalender

14u Kienen (cafetaria)

OKTOBER

Maandag
03/10

14u Eric komt zingen HR

1 jarig (her)opening LDC

14u DJ ALBERT (cafetaria)

Dinsdag
04/10

14u Pannenkoekenfeest HR (cafetaria)

Woensdag
05/10

Donderdag
06/10

Zondag
09/10

Op 4/10 is het wereld dierendag! Wij maken er een dierenweek
van!
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Activiteitenkalender

14u Kooroptreden (cafetaria)

Dinsdag
11/10 14u Pannenkoekenfeest BR

OKTOBER

Maandag
10/10

10u Zitdansen (cafetaria)
14u Pannenkoekenfeest WR (cafetaria)
16u30 Vrijwilligers komen croques bakken

Maandag
17/10

14u Kienen (cafetaria)

Donderdag
13/10

Woensdag
19/10

14u Smoutenbollenbak (cafetaria)
Iedereen van harte welkom!

14u Herdenkingsviering (cafetaria)

14u Muzieknamiddag Johnny & Paul
(cafetaria)

Donderdag
20/10

Maandag
24/10
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Activiteitenkalender

14u Guy Sels modeshow (cafetaria)

Donderdag
27/10 10u Zitdansen (cafetaria)

OKTOBER/NOVEMBER

14u Eric komt zingen BR

Woensdag
26/10

14u Allerheiligen viering(Cafetaria)

14u Herfstwandeling

Woensdag
02/11

13u30 Pannenkoekenbak (Cafetaria)
Iedereen van harte welkom!!

Maandag
31/10

Donderdag
03/11

Woensdag
09/11

Donderdag
10/11

10u Zitdansen (cafetaria)
14u Muzieknamiddag met Johnny & Paul
(cafetaria)
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Activiteitenkalender

14u DJ Albert (cafetaria)

Maandag
14/11

11u Mosselfeest WR (cafetaria)
14u Kienen (cafetaria)

NOVEMBER

11u Mosselfeest HR (cafetaria)

Zondag
13/11

11u Mosselfeest WR (cafetaria)

14u Gebruikersraad bewoners en
familie WZC

Donderdag
17/11

11u Mosselfeest GAW (cafetaria)

Dinsdag
15/11

Dinsdag
22/11

Vrijdag
18/11

Woensdag
23/11

9u Uitstap markt Westerlo
Geef vooraf een seintje als je graag meegaat
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Activiteitenkalender

10u Zitdansen (cafetaria)
14u Gebruikersraad GAW (cafetaria)
16u30 Vrijwilligers komen croques bakken

14u Kienen (cafetaria)

NOVEMBER/DECEMBER

Donderdag
24/11

Maandag
28/11

14u Vormelingen op bezoek (ovb)
Woensdag
30/11

Donderdag
01/12

Vrijdag
02/12

14u Muzieknamiddag met Johnny & Paul
(cafetaria)

Sinterklaas op bezoek!!

14u Elysées Shoes (cafetaria)

14u Eric komt zingen op WR
Donderdag
08/12

Woensdag
07/12
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Activiteitenkalender

13u30 KERSTMARKT WZC DE WINDE

Iedereen van harte welkom!

Zondag
11/12 14u DJ Albert (cafetaria)

DECEMBER

Zaterdag
10/12

11u Kerstfeest CDV (cafetaria)

11u Kerstfeest HR (cafetaria)

Dinsdag
13/12

11u Kerstfeest GAW (cafetaria)

Maandag
12/12

Vrijdag
16/12

Donderdag
15/12

11u Kerstfeest BR (cafetaria)
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Activiteitenkalender

11u Kersfeest WR (cafetaria)

Woensdag
28/12

13u30 Pannenkoekenbak (cafetaria)
Iedereen van harte welkom!

DECEMBER

Maandag
19/12

Donderdag
22/12

14u Kerstviering (cafetaria)

14u Kerstfilm (cafetaria)
Dinsdag
20/12

Woensdag
21/12

14u Kerstwandeling
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Medewerker in de kijker

Ik ben Marieke Eysermans, 39 jaar oud en woon in

Olmen. Ik ben getrouwd en heb 3 kinderen. Ik heb

15 jaar gewerkt als verpleegkundige in een

ziekenhuis, waarna ik me vier jaar geleden heb

omgeschoold tot medische pedicure.

De zorg voor anderen vind ik heel belangrijk. Als

verpleegkundige vond ik dat je onvoldoende tijd had

om voor de mensen te zorgen. Daarom heb ik de

opleiding voor medische pedicure gevolgd. Nu vind

ik meer tijd om te luisteren naar de mensen en

vormt een babbeltje ook geen probleem.

Vanaf 1 juli 2022 ben ik als zelfstandige pedicure aan

de slag in De Winde. Als ik aanwezig ben, zal dit

dinsdagvoormiddag zijn en ik ga op de kamers of in

de leefruimte langs om de voeten van de bewoners

te verzorgen. Ook het verzorgen van vingernagels

vind ik geen probleem.

Toen ik de eerste keer in De Winde kwam vond ik

het er heel gezellig uitzien. Het feit dat het helemaal

in het groen ligt, vind ik een hele meerwaarde. Het

ziet er een heel leuke plaats uit om te verblijven.



55

Medewerker in de kijker

1 juli ben ik als zelfstandige pedicure in De Winde gestart. Ik sta in voor de

gespecialiseerde voetverzorging en handverzorging van de bewoners.

Meestal zal ik in de voormiddag te vinden zijn op de kamers en in de

gangen. Met mijn zwarte trolley zal u me vast en zeker al van ver horen

aankomen en ik hoop zo een lach op uw gezicht te kunnen toveren.

Ik wil de Winde nog bedanken voor de kans die ik krijg, ik zal hen zeker niet

teleurstellen en hoop op een fijne samenwerking!

Mijn naam is Els Peeters en ik ben 34 jaar. Ik heb

mijn opleiding als schoonheidsspecialiste voltooid in

het secundaire onderwijs toen ik 18 jaar was. Daarna

ben ik voor onderwijzeres gaan verder studeren,

mede omdat ik het nog niet durfde om direct een

eigen zaak te starten. Maar de passie om mensen te

verzorgen is altijd gebleven. Zo ben ik op mijn 21

jaar in bijberoep begonnen met een eigen zaak

terwijl ik les gaf. Twee jaar geleden heb ik een keuze

moeten maken en was mijn liefde en geluk duidelijk

te vinden in mijn eigen schoonheidssalon met een

extra tak als ‘medische’ pedicure aan huis. Ik heb nog

geen seconde spijt gehad van deze keuze en doe

mijn job met veel plezier! Mensen verzorgen, zich

beter laten voelen en dus gelukkiger maken, maakt

mijzelf ook een gelukkig iemand. En de toffe babbels

die krijg jij en ik er gratis bij! Meer hoeft dat toch

niet te zijn!
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Nieuwe opgave!

Puzzels
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Puzzels

HORIZONTAAL

1 roofvogel 7 niet voltooid 8 snel 10 riv. in Duitsland 11 overal 13 pers. vnw. 14

zangnoot 16 stannum (afk.) 17 lidwoord 18 mejuffrouw 20 gereed 22 vertering 24

inhoudsmaat 25 woede 27 staat in Amerika 29 weke massa 30 deksel 31

muziekinstrument 33 boekformaat 35 water in Friesland 36 lekkers 38 Zijne

Majesteit 39 dwaas 40 getijde 42 assistent-econoom (afk.) 43 ad acta 45 selenium

46 uitgestrekt 48 hijstoestel 50 luizenei 52 kelner 53 speelballetje.

VERTICAAL

1 pl. in Overijssel 2 karakter 3 science fiction 4 in voce 5 geestdrift 6 cilinder 7

loflied 9 oude lap 10 voegwoord 12 bedankt 15 voorteken 16 voormalig Perzisch

vorst 19 oude lengtemaat 21 hevige vrees 22 spottende lach 23 draf 24 pl. in

Spanje 26 bid (Latijn) 28 wens 31 ijspunt 32 bezittelijk vnw. 33 kaassoort 34

kaartspel 37 onderofficier 41 kerkelijke straf 42 pl. in Frankrijk 44 koorhemd 45

adviesorgaan 47 deel v.h. hoofd 49 Europeaan 51 ter inzage 52 in orde.
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Kleurplaat
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Kleurplaat
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Puzzels

Oplossing vorige opgave!



61

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


