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Redactie
Beste lezer
De lente heeft zijn intrede gedaan! We konden ondertussen
alweer genieten van de eerste zonnestralen.
Zowel in het woonzrgcentrum als vor de bewoners van de
assistentiewoningen en de geruikers van het dagcentrum
Het Kasteel stonden er weer enkele activiteiten op het
rogramma. Ook de geruikers van het lokaal
dienstencentrum De Vriendschap konden weer deelnemen aan
activiteiten en genieten van een heerlijke maaltijd.
Veel leesplezier en vrolijk Pasen!
Het redactieteam
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Nieuws
LDC De Vriendschap komt naar de
assistentiewoningen
Speciaal voor de bewoners van de assistentiewoningen komt het LDC
naar het zaaltje van de assistentiewoningen. Vanaf april kunnen de
bewoners van de assistentiewoningen er op DINSDAG terecht voor
een warme maaltijd.
Nadien wordt er een activiteit georganiseerd.
Wij hopen er alle bewoners van de assistentiewoningen te ontmoeten!

Info en inschrijven via 014 84 92 20
Hulpgoederen voor Oekraïne
Er werden tal van hulpgoederen binnengebracht op de
oproep die werd gelanceerd. Ook van De Winde zijn er
hulpmiddelen mee naar Oekraïne.

Dankjewel allemaal!
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Nieuws
Column in Libelle
Cindy, één van de zorgkundigen van De Winde,
heeft enkele weken een column geschreven in
Libelle. In deze column schreef ze over haar
werk als zorgkundige in De Winde. Heel mooi!

DANKJEWEL Cindy
voor je mooie woorden!
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Nieuws
Column in Libelle

5

Nieuws
Column in Libelle
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Nieuws
Complimenten TIKTOK
Complimentendag ging niet onopgemerkt
voorbij in De Winde! We maakten er zelfs een
hele complimentenweek van. Er werd gretig met
complimentjes gestrooid en er werd zelfs een
TIKTOK gemaakt, met heel veel complimentjes ...
Bekijk het filmpje op TIKTOK
@wzcdewinde

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!
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!
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Nieuws

Jubilarissen personeel
25 jaar dienst

20 jaar dienst

Ludo Cuypers
Sabine Goossens
Ann Testelmans
Kizi Peeters
Agnes Maes
Anja Aerts

Annick Van Hirtum

10 jaar dienst
Frank Sterckx
Elien Helsen
Tjamke Mans
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Nieuws

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. Ook wordt onderzocht of we gaan bouwen in verschillende
fases of dat we de bouw uitstellen.
De oorspronkelijke planning ging ervan uit om dit najaar te starten.
Deze datum werd alvast verschoven naar begin 2023.
Ondertussen wordt er niet stilgezeten en de voorbereidingen
worden verder afgewerkt. 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.
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Dementie

Loslaten en hopen

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 verschillende vormen van dementie
Dementie is een syndroom. Dat wil zeggen dat het voor een groep van ziektes
staat die allemaal gelijkaardige symptomen hebben, maar niet dezelfde oorzaak.
Alle vormen van dementie hebben echter als gemeenschappelijk kenmerk dat
het functioneren van de hersenen achteruitgaat.
Enkele gekende vormen van dementie zijn de ziekte van Alzheimer, vasculaire
dementie, Lewy Body Dementie en frontotemporale dementie.
De Ziekte van Alzheimer
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. Kenmerkend voor de ziekte van Alzheimer is dat de symptomen zich
geleidelijk ontwikkelen. In vroege stadia lijkt dit soms nog op verstrooidheid.
Nadien treden de geheugenstoornissen op de voorgrond. Naarmate de ziekte
erger wordt, krijgt de persoon steeds meer moeite met dagelijkse
vaardigheden. Ook taalproblemen, verwardheid en veranderingen in karakter
en gedrag nemen toe.
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Dementie

Vasculaire dementie
Vasculaire dementie is de tweede belangrijkste vorm van dementie (20% van
de personen met dementie). Veel mensen met vasculaire dementie hebben
hart- en vaatziekten. Deze vorm van dementie kan veroorzaakt worden door
herhaaldelijke hersenbloedingen of verstoppingen door een bloedklonter. De
plaats en de ernst van de doorbloedingsstoornissen bepalen welke symptomen
de persoon met dementie ondervindt. Er zijn dus veel verschillen tussen
mensen met deze ziekte. In het merendeel van de situaties treden de
symptomen plots op en is er een geleidelijke achteruitgang telkens er een
verstopping of bloeding plaats vindt.
In de beginfase van vasculaire dementie is geheugenverlies meestal minder
sterk aanwezig dan bij de ziekte van Alzheimer. Wat wel vaak opvalt is dat de
persoon langzamer gaat denken, spreken en handelen. Hij kan zich moeilijker
concentreren. De persoon ondervindt ook moeilijkheden met communicatie en
heeft last van stemmingswisselingen en hallucinaties. Naast deze problemen
kunnen er ook lichamelijke klachten zoals verlamming ontstaan.
Lewy Body Dementie
Lewy Body Dementie doet zich voor bij ongeveer 10 tot 20% van alle personen
met dementie. Opmerkelijk is dat de geheugenproblemen heel erg
schommelen van dag tot dag of zelfs binnen eenzelfde dag. Vaak is het
geheugen nog relatief intact, maar zijn er stoornissen in de aandacht en
uitvoerende functies. Dit zorgt ervoor dat mensen met deze ziekte minder snel
reageren, vaak afdwalen en moeite hebben met plannen en initiatief nemen.
Kenmerkend zijn de waanvoorstellingen, hallucinaties en wordt de persoon
vaak achterdochtig. Lewy Body Dementie gaat ook gepaard met trager
bewegen, beven en loopstoornissen. Deze ziekte wordt vaak geassocieerd met
de ziekte van Parkinson. Er wordt sterk afgeraden om bij deze vorm van
dementie medicatie te gebruiken omdat deze de fysieke klachten net
versterken.
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Dementie

Frontotemporale dementie
Frontotemporale dementie komt vaker op jongere leeftijd voor, tussen de 40 en
60 jaar oud (8 à 10% van de personen met dementie). Geheugenproblemen
staan bij deze vorm niet op de voorgrond. Wel zijn er 2 grote groepen te
onderscheiden. Bij de eerste groep vormen taalstoornissen het eerste
kenmerkend symptoom. Deze personen hebben problemen met spreken,
begrijpen, lezen en schrijven. Bij de andere groep staan gedrags-en
persoonlijkheidsveranderingen op de voorgrond. Personen ondervinden
veranderingen in hun gedrag, persoonlijkheid, emoties en het beoordelen van
situaties. Ten slotte leidt frontotemporale dementie vaak tot problemen bij het
plannen en organiseren van activiteiten.
Het verloop van frontotemporale dementie is onvoorspelbaar. Sommige mensen
gaan snel achteruit, terwijl het verloop bij anderen geleidelijker gaat.
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Dementie
Andere
Naast deze vormen bestaat er nog een groep van andere mogelijke oorzaken
van dementie. De indeling gebeurt op basis van de locatie van het letsel in
de hersenen of op basis van de aard van de ziekteverschijnselen. De meest
gekende ziektes die dementie kunnen veroorzaken zijn de ziekte van
Parkinson, de ziekte van Huntington, Multiple Sclerose, alcohol gerelateerde
dementie (Korsakov),…
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
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Fotopagina
Op 2022!
De bewoners van ons woonzorgcentrum klonken op het nieuwe jaar met
een hapje en een drankje!
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Fotopagina
Fakkeltocht!
In januari werd er naar jaarlijkse traditie opnieuw een fakkeltocht
gehouden. De bewoners uit de buurt zorgden door kaarsjes en
verlichting voor een echte lichtjeswandeling! Dankjewel hiervoor!
Onze bewoners genoten ervan!
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Fotopagina
Valentijnontbijt!
Op maandag 14 februari werden de bewoners op alle afdelingen
verwend met een heerlijk ontbijt voor Valentijn!
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Fotopagina
Valentijnwandeling!
Zoals elk jaar werd er ook dit jaar weer een Valentijnwandeling gehouden.
Onderweg werd er gestopt voor een tas heerlijke warme chocolademelk met
een hartjeswafel!
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Fotopagina
Trouw modeshow!
Februari stond helemaal in het teken van de liefde. Om de maand mooi af
te sluiten werd er een modeshow gehouden met trouwkledij van vroeger
en nu. Prachtig om naar te kijken!
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Fotopagina
Carnaval
Net zoals vorig jaar werd er opnieuw een modeshow gehouden met
allemaal verkleedkleren! De bewoners genoten met volle teugen van
Carnaval!
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Fotopagina
Uitstap markt!
Tijdens de eerste mooie lentedagen trokken we nog eens naar de
markt in Westerlo. Onder een stralend zonnetje genoten onze
bewoners van deze uitstap!
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Fotopagina
Herdenkingsviering
In maart werd er een herdenkingsviering gehouden om alle overledenen
van de Corona-periode te herdenken.
De viering kan je herbekijken op ons youtube-kanaal
https://www.youtube.com/watch?v=lo1lACV0-ao&t=7s.
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Fotopagina
Vrijwilligers: bedankt voor jullie inzet, elke dag opnieuw!
De week van de vrijwilliger liep dit jaar van 27 februari tot 6 maart 2022.
Omdat onze vrijwilligers ontzettend veel betekenen voor ons
woonzorgcentrum, werden ze allemaal voor onze lens gezet. Op die manier
konden we ze via verschillende kanalen eens extra in de kijker zetten. We
appreciëren hun harde werk enorm en willen hen graag bedanken om elke
keer opnieuw een glimlach te toveren op het gezicht van onze bewoners!
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Fotopagina
Vrijwilligers: bedankt voor jullie inzet, elke dag opnieuw!

23

Fotopagina
Vrijwilligers: bedankt voor jullie inzet, elke dag opnieuw!
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Nieuws uit het dagcentrum

Smikkelen en smullen
Dat onze mensen graag snoepen, dat wisten jullie al langer
waarschijnlijk. We hebben de afgelopen maanden weer heel wat
lekkers gebakken. Appelstrudel, zandkoekjes, driekoningentaart,…
zijn allemaal gepasseerd. Onze juryleden gaven telkens een 10/
10 voor smaak en gezelligheid!
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Nieuws uit het dagcentrum

Levenslang leren
Wist je dat wij onze gebruikers
alleen maar slimmer maken? Wij
doen regelmatig geheugentraining
of activiteiten waarbij men goed
moet nadenken. Afgelopen winter
speelden we de winterquiz. Allerlei
vragen over de winter werden
gepresenteerd op de beleef TV.
Achteraf sloten we af met een
heerlijke zelfgemaakte glühwein.
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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? Aarzel dan niet om ons te contacteren
via dagverzorgingscentrum@dewinde.be of via 014/849212
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Nieuws uit het LDC

MENU
De Breiende biekes
Onze breiende biekes zijn terug opgestart met hun handwerkgroepje en
komen elke Vrijdag samen van 14-16uur. Ze zijn gestart met een nieuw
project, indien je interesse hebt kan je nog altijd deelnemen.
Maaltijden
Elke woensdag en Vrijdag kan je in het lokaal dienstencentrum terecht
voor een warme maaltijd voor €8. De gezelligheid en een tasje koffie is
gratis. Sinds kort zijn we uitgebreid met een extra dag. Deze is
voorbehouden voor de bewoners van de assistentiewoningen en vindt
plaats in een van de lokalen van WZC De Winde. Heb jij ook zin gekregen
om eens te komen eten? Onze deur staat voor je open. Reserveren kan tot
3 dagen voordien via 014/849220.
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Nieuws uit het LDC
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Nieuws uit het LDC
Activiteiten in het LDC
Sinds kort zijn we weer opgestart met activiteiten in de namiddag. Meer
informatie over deze activiteiten kan je terugvinden op de Facebookpagina
‘lokaal dienstencentrum de vriendschap’, op de website van De Winde of mail je
vragen naar lokaaldienstencentrum@dewinde.be
Je kan ons ook bereiken op het nummer 014/849220.
Schrijf je tijdig in want het aantal plaatsen is beperkt!
Wekelijkse activiteiten
• Brei- en babbelcafé - elke vrijdag van 14.00 u. - 16.00 u.
Overige activiteiten die reeds gepland zijn
• 1 April 2022 – Bloemschikken Pasen
• 6 april 2022 – Appelcrumble bakken
• 13 april 2022 – Paasdessert: gevulde chocolade eieren
• 20 Mei 2022 – Workshop Encaustic: werken met bijenwas
• 17 Juni 2022 – Workshop: schilderen met olieverf
• 13 Juli 2022– Zomerbloemstuk
• 27 juli 2022 – Blitsküchen bakken
• 9 september 2022 – Herfstbloemstuk
• 28 oktober 2022 – Allerheiligenbloemstuk
• 30 november 2022 – Kaastaart maken
• 16 december 2022 - Kerstbloemstuk
Oproep vrijwilligers LDC
Voor ons lokaal dienstencentrum zoeken wij nog steeds naar helpende handen.
De taken binnen het LDC zijn vooral tafels dekken en afruimen, maaltijden
uitscheppen en verdelen, afwas, activiteiten ondersteunen. Natuurlijk hoort er
ook een gezellig babbeltje bij.
Oproep kaarters
Wij willen graag terug een kaartgroepje opstarten op woensdag namiddag. Heb
jij interesse om te komen kaarten? Bel, mail, schrijf ons dan met je persoonlijke
gegevens. Zodra er voldoende deelnemers zijn kan deze groep opstarten.
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Jarigen

APRIL

Gelukkige verjaardag!
Bosrank
16/04 Jeannine Geyskens 71 jaar
24/04 Marie Jeanne Vandemaele 66 jaar
DVC
21/04 Bruno Ceusters 65 jaar
Heggerank
05/04 Irma Pauwels 89 jaar
Wijnrank
12/04 Maria Geudens 82 jaar
15/04 Jos Beysen 90 jaar
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Jarigen
Gelukkige verjaardag!

MEI

Assistentiewoningen
08/05 Michel Naets 64 jaar
26/05 Josee Hufkens 86 jaar
Bosrank
07/05 Nieke Van Genechten 89 jaar
09/05 Wiske Nuyts 92 jaar
26/05 Jose Van Meeuwen 88 jaar
31/05 Rosa Verboven 96 jaar
Heggerank
03/05 Bertha Goos 84 jaar
11/05 Vic Limet 98 jaar
12/05 Fien Van Gompel 94 jaar
23/05 Fin Vangenechten 87 jaar
Wijnrank
31/05 Colette Noels 97 jaar
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Jarigen
Gelukkige verjaardag!

JUNI

Assistentiewoningen
01/06 Christiane Laeveren 82 jaar
29/06 Charel Schonk 89 jaar
Bosrank
06/06 Hubert Wouters 96 jaar
09/06 Maria Voordeckers 94 jaar
19/06 Frans Van der Borgt 90 jaar
Heggerank
13/06 Gene Goossens 81 jaar
24/06 Madeleine De boel 87 jaar
Wijnrank
02/06 Jef Valckx 74 jaar
02/06 Marcel Wouters 97 jaar
13/06 Maria José Beijens 86 jaar
CDV19/06 Lea Jacobs 71 jaar
28/06 Mia Gommers 68 jaar
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Woordje van de pastor
Eric Seghers
God,
Gij die met mensen zijt begaan, hoor ons,
hoor ons bidden aan.
Hoor ons bidden om vrede,
om vrede tussen Rusland en Oekraine,
om vrede tussen mensen die elkaars buren zijn,
om vrede op het wereldtoneel,
om vrede, om uw vrede,
hoor ons bidden aan.
Hoor ons bidden om wijsheid,
om wijsheid voor de leiders die oorlog in hun hart lijken te hebben,
dat zij tot inkeer komen.
Om wijsheid voor hen die beslissingen nemen die de levens van ontelbare
mensen raken,
dat zij uw weg kiezen.
Om wijsheid voor mensen die direct geraakt worden,
dat zij hun menselijkheid mogen en kunnen behouden.
Om wijsheid voor iedereen, dichtbij oorlogshandelingen of ver weg,
dat de angst, die de wortel is van oorlog en geweld,
het verstand en het verlangen naar vrede niet overwoekert.
Hoor ons, hoor ons bidden aan.
Hoor ons bidden om kracht,
voor hen die nu leven waar het oorlog is,
dat zij voelen dat U bij hen blijft.
Voor hen die uit het dagelijkse leven moeten stappen,
om veiligheid te vinden.
Voor hen die gewond raken,
voor hen die hun leven verliezen:
hou hen vast.
U die met ons bent begaan,
hoor ons.
God, Gij die met mensen zijt begaan,
hoor ons bidden,
hoor ons roepen,
hoor ons smeken aan.
Amen.
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Overleden bewoners
Alaerts Maria: 04/03/1933 - 07/08/2021 - HR
Janssens Carina: 24/06/1964 - 06/01/2022 - HR
Meersschaut Peggy: 02/03/1963 - 11/01/2022 - HR
Willekens Bertha: 01/10/1931 - 12/01/2022 - BR
Lootens Betty: 13/10/1921 - 16/01/2022 - AW
Huygens Maria: 08/06/1936 - 18/01/2022 - HR
Saenen Simonne: 06/07/1932 - 24/01/2022 - WR
Van Opstal Gusta: 24/04/1928 - 30/01/2022 - HR
Thijs Frans: 06/05/1935 - 03/02/2022 - BR
Van Dingenen Fons: 26/07/1931 - 03/02/2022 - HR
Decoster Willy: 11/10/1920 - 05/02/2022 - BR
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Er is een projectgroep aangesteld die een mooie
herdenkingsplaats zal uitwerken ...

Wat je in je hart bewaart
raak je nooit meer kwijt!
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Ja kan tranen wenen omdat ik er niet meer ben
Of je kan glimlachen omdat ik geleefd heb.
Je kan je ogen sluiten en smeken dat ik thuis kom
Of je kan je ogen openen en kijken naar wat ik achterliet.
Je kan leeg zijn omdat je mij niet kan zien
Of je kan vol zijn van de liefde die je met mij hebt
gedeeld.
Je kan de toekomst de rug toekeren en gisteren leven
Of je kan morgen gelukkig zijn omdat het verleden er was.
Je kan aan mij denken: enkel en alleen dat ik er niet meer
ben
Of je kan mijn gedachten koesteren
En ze voor eeuwig laten leven in je hart.
Je kan wenen, je afsluiten of opstandig zijn
Of je kan doen wat ik graag zou willen dat je doet:
Open je ogen, glimlach, geniet van het leven,
Heb lief en ga door.

Gedicht uit de herdenkingsplechtigheid voor de
slachtoffers coronapandemie van ziekenhuis Geel
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Nieuwe bewoners
We heten onze nieuwe
bewoners van harte welkom!
Leonie Voordeckers
Leonie was woonachtig in Groot-Vorst voor ze naar De
Winde verhuisde. Momenteel verblijft ze op afdeling
Bosrank.

Maria Geudens
Voordat ze naar ons woonzorgcentrum verhuisde,
woonde Maria in Tessenderlo.
Nu verblijft ze op afdeling Wijnrank.

Germaine Vanderlinden
Germaine woonde al in Veerle voor zij naar De Winde
kwam. Nu kan je haar vinden op afdeling Wijnrank.

Paula Cauberghs
Paula woonde in Scherpenheuvel-Zichem voor ze
naar ons woonzorgcentrum verhuisde.
Ze verblijft sinds kort in de assistentiewoningen.

Leon Ackx
Leon woonde in Tessenderlo voor hij naar De Winde
kwam. Nu verblijft hij samen met zijn vrouw Lisette op
afdeling Heggerank.
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Nieuwe bewoners
We heten onze nieuwe
bewoners van harte welkom!
Lisette Plu
Lisette woonde in Tessenderlo voor ze naar De Winde
kwam. Nu woont ze samen met haar man Leon op
afdeling Heggerank.

Denise Crets
Denise is afkomstig van Diest. Ze verhuisde onlangs
naar ons woonzorgcentrum.
Zij verblijft op afdeling Bosrank.

Fons De Swert
Fons woonde in Klein-Vorst voor hij naar De Winde
kwam. Momenteel verblijft hij op afdeling Bosrank.

Marie-José Beijens
Marie-José was woonachtig in Meerhout 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!
Leon Gielis
Leon was woonachtig in Laakdal voor hij naar De Winde
verhuisde. Momenteel verblijft hij op afdeling Bosrank.

Eugeen Goossens
Voordat hij naar ons woonzorgcentrum verhuisde,
woonde Eugeen in Zichem. Nu verblijft hij samen
met zijn vrouw Simone op afdeling Heggerank.

Simone Frans
Simone woonde samen met haar man in Zichem voor
ze naar De Winde kwam. Nu kan je hen allebei vinden
op afdeling Heggerank.

Jef Verheyen
Jef is afkomstig van Molenstede.
Sinds kort verblijft hij op afdeling Wijnrank.

Yvonne Rutten
Yvonne woonde reeds in Veerle voor ze naar De Winde
verhuisde. Momenteel kan je haar op afdeling Wijnrank
vinden. Hier verblijft ook haar nicht Germaine.
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Nieuwe bewoners
We heten onze nieuwe
bewoners van harte welkom!

Jos De Saedeleir
Jos was woonachtig in Balen voor hij naar De Winde
kwam. Hij verblijft momenteel op afdeling Bosrank.

Rik Schenck
Voordat hij naar ons woonzorgcentrum verhuisde,
woonde Rik in Schilde. Nu verblijft hij op afdeling
Heggerank.

Maria Noels
Maria woonde al in Veerle voor zij naar De Winde
kwam. Nu kan je haar vinden op afdeling Wijnrank.
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Nieuwe personeelsleden
We heten onze nieuwe
personeelsleden van harte welkom!

Dimitri Plaskie
zorgkundige (afdeling Hartendreef)
in dienst sinds 04/01/2022

Saskia Van Hoof
poetsvrouw
in dienst sinds 08/02/2022

Carla Van Rompaey
verpleegkundige
in dienst sinds 01/03/2022
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Activiteitenkalender
APRIL
Maandag
04/04

14u Kienen (cafetaria)

Dinsdag 5/
04

9u Paasontbijt BR

Woensdag
06/04

9u Paasontbijt HR

Maandag
11/04

9u Paasontbijt GAW

Dinsdag
12/04

9u Paasontbijt WR

Woensdag
13/04

Uitstap markt
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Activiteitenkalender
APRIL
Donderdag
14/04

14u Muziek met Eric (CDV)

Vrijdag
15/04

14u Goede vrijdag viering (Cafetaria)

Dinsdag
19/04

14u Paasviering (Cafetaria)

Donderdag
21/04

14u Muzieknamiddag Paul en Johnny
17u Croque avond

Maandag
25/04

14u Herdenkingsviering overleden
bewoners (Cafetaria)

Dinsdag
26/04

9u Valpreventie: sportdag (ovb)

Donderdag
28/04

10u Zitdansen
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Activiteitenkalender
MEI
Maandag
02/05

14u Kienen (Cafetaria)

Dinsdag
03/05

14u Pannenkoekenfeest HR (Cafetaria)

Donderdag
05/05

14u Pannenkoekenfeest GAW (Cafetaria)

Zondag
08/05

Maandag
09/05

Dinsdag
10/05

14u DJ Albert (Cafetaria)

Bezoekje van leerlingen VBS Meerlaer

14u Pannenkoekenfeest BR (Cafetaria)
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Activiteitenkalender
MEI

Meimaand = m
ariamaand

Donderdag
12/05

10u Zitdansen
14u Gebruikersraad GAW
16u Croques

Donderdag
17/02

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

Maandag
16/05

Dinsdag
17/05

14u Kienen (cafetaria)

14u Pannenkoekenfeest WR (cafetaria)

Woensdag
18/05

13u Grote wandeling: fotozoektocht

Donderdag
19/05

14u Muzieknamiddag met Johnny en
Paul (Cafetaria)

Maandag
23/05

14u Mariaviering (Cafetaria)
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Activiteitenkalender
MEI
Dinsdag
24/05

14u Gebruikersraad WZC (Cafetaria)

Maandag
30/05

14u Kienen (cafetaria)

Vanaf ?
April

Vanaf ... april starten we de wekelijkse
wandelingen op woensdag.
We hopen om vele vrijwilligers en
familieleden terug te zien, zodat we veel
bewoners kunnen laten genieten voor een
wekelijkse wandeling.
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Activiteitenkalender
JUNI
Donderdag
02/06

11u BBQ GAW (cafetaria)

Vrijdag
03/06

11u BBQ WR

Dinsdag
07/06

BBQ BR (cafetaria)

Donderdag
09/06

11u BBQ CDV

Zondag
12/06

Tweedehandsmarkt (onder voorbehoud)
14u DJ Albert

Maandag
13/06

14u Kienen (cafetaria)
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Activiteitenkalender
JUNI
Donderdag
16/06

Maandag
20/06

14u Verrassingsoptreden (Cafetaria)
16u Croques (afdelingen)

14u Herdenkingsviering (GAW zaal +
Cafetaria)(ovb)

Donderdag
23/06

10u Zitdansen (Cafetaria)

Maandag
27/06

14u Kienen (Cafetaria)
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Medewerker in de kijker

Ik ben Ahmed Hassan Mahamed, 49 jaar en woon
samen met mijn vrouw en 9 kinderen in Testelt.
Omwille van oorlogsgeweld ben ik Somalië
ontvlucht en woon ik sinds 5 jaar in België.
Sinds juni 2022 werk ik via ‘De Vlaspit’ als
schoonmaker in WZC De Winde op verschillende
afdelingen. De Vlaspit is een maatwerkbedrijf in
het kader van sociale tewerkstelling. De
organisatie biedt werk en opleiding aan mensen
met minder kansen op de arbeidsmarkt. De
Vlaspit streeft naar een evenwicht tussen de
sociale en bedrijfseconomische context. Dit
sociaaleconomisch bedrijf staat voor
kwaliteitsvolle producten en diensten met een
maatschappelijke meerwaarde en levert facilitaire
diensten en kwalitatieve producten voor
overheden, bedrijven en particulieren. De
organisatie vertrekt hierbij vanuit de
"basistalenten" van medewerkers om hen verder
te laten groeien in eigenwaarde en competenties.
Ik doe het werk graag. Hoewel ik de taal nog niet
zo goed spreek, probeer ik toch een praatje te
maken met de bewoners, hun familie en mijn
collega’s. Het Belgische weer is toch nog wat
wennen, maar ik probeer het zonnetje in huis te
zijn door iedereen met respect en een glimlach te
benaderen.
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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 NoordBrabant 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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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 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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