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VOORWOORD

Het coronavirus bepaalt al meer dan 60 dagen ons leven. Volhouden

wordt moeilijk en we snakken naar meer vrijheid en naar de tijden voor

corona. Maar toch heeft deze crisis ook een positieve kant. Vele onder

ons beseffen nu welk de echte levenswaarden zijn. Zorg voor het leven

en voor mekaar staan terug centraal. De samenleving kijkt met

bewondering naar de medewerkers van de zorg die met veel liefde en

engagement in vaak moeilijke omstandigheden zich inzetten voor

patiënten en bewoners. Men beseft dat zorg belangrijk is.

WZC Sint Jozef draagt goede zorg hoog in zijn vaandel. We willen een

‘(t)huis met een ziel’ zijn. Maar hoe doe je dat in coronatijden?

Voortdurend moeten er keuzes gemaakt worden tussen gezondheid en

kwaliteit van leven, beseffende dat goede zorg zich beperkt tot wat voor

de betrokkene zin heeft.

Voor iedereen zijn sociale contacten belangrijk, en dat beseffen wij maar

al te goed tijdens deze crisis. Maar hoe combineer je dat met de risico's

om besmet te geraken? Sommigen kiezen voor bezoek en willen het

risico lopen om besmet te geraken. Voor hen is dat kwaliteit van leven.

En daar valt wat over te zeggen. Zij nemen het risico op besmetting erbij.

Anderen willen dat risico niet lopen en hebben schrik dat zijzelf en de

medebewoners besmet geraken. Welke keuze moet je dan maken als

organisatie? Wij zullen keuzes moeten maken en we kunnen nooit

iedereen tevreden stellen. Het is wel zo dat wij voor alle bewoners van

WZC Sint Jozef een ‘(t)huis met een ziel’ willen maken en met dat als

referentiepunt werkten wij onze bezoekregeling uit en sturen wij deze

voortdurend bij.

Jos Claes, campusdirecteur WZC Sint-Jozef
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ONZEONZE

JJARIGENARIGEN

18/05 Maria Geerinckx

20/05 Caroline Beckx

24/05 André Vangeneugden

26/05 Jan Van Lishout

30/05 Jos Vermaerke

30/05 Jeanne Witters

71 jaar

92 jaar

92 jaar

93 jaar

96 jaar

86 jaar
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ONZEONZE

JJARIGENARIGEN

Op jouw verjaardagOp jouw verjaardag
mag je dansen, lachen en heelmag je dansen, lachen en heel

hard zingenhard zingen
Ga maar lekker genietenGa maar lekker genieten
van je cadeautjes, taartvan je cadeautjes, taart

en alle andere leuke dingen!en alle andere leuke dingen!
Misschien is het vandaag nietMisschien is het vandaag niet
jouw grootste dag. Als allesjouw grootste dag. Als alles

normaal is vieren we hetnormaal is vieren we het
dubbel zo hard.dubbel zo hard.

02/06 Thily Deurs 05/06 Leo

Verbraeken

05/06 Paula Theuwissen

06/06 Mia Eben

08/06 Gerda Swinnen

08/06 Anneke Vanherck

09/06 Stef Bullen

10/06 Mathild Peeters

12/06 Alice Grevendonk

13/06 Els Vandebeek

13/06 Gerard Spooren

15/06 Zr. Marie-Louise Meus

17/06 Mia Umans

20/06 Pierre Diggelen

22/06 Liza Hermans

23/06 Jef Spapen

24/06 Lou Haverbeke

25/06 Mariette Jutten

28/06 Raymonda Stassijns

30/06 Rita Pellens

93 jaar

83 jaar

87 jaar

82 jaar

78 jaar

85 jaar

54 jaar

81 jaar

91 jaar

84 jaar

84 jaar

83 jaar

91 jaar

77 jaar

86 jaar

83 jaar

84 jaar

86 jaar

82 jaar

69 jaar
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Attenties en post
Bedankt!

Dankjewel

Tijl van Daal voor de

gelaatsmaskers

Dankjewel

Dommelvallei

Dankjewel

Profel
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Attenties en post
Bedankt!
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Bezoekersregeling

Beste bewoners,

Vanaf 18 mei 2020 mogen woonzorgcentra opnieuw bezoek

ontvangen. Vanuit de overheid kregen wij hieromtrent een aantal

strikte richtlijnen en voorwaarden mee. Ieder woonzorgcentrum kan

verder zelf het tempo bepalen en een afsprakenplan opstellen

waarin bezoek veilig ontvangen kan worden. Wij beseffen ten volle

dat het gemis groot is en deden ons uiterste best om binnen onze

omkadering een bezoekplan uit te werken zodat iedere bewoner de

mogelijkheid heeft om 1 bezoeker per week te ontvangen. De

bezoeken starten op dinsdag 19 mei 2020.

Wij hebben echter ervaren dat een bezoekregeling uitwerken in

deze crisis een zeer moeilijk ethisch vraagstuk is waarbij het vinden

van een goed evenwicht tussen menselijkheid en veiligheid essentieel

is; en waarbij rekening gehouden moet worden met de gezondheid,

de veiligheid én het welzijn van de bewoners, hun bezoekers,

medebewoners en medewerkers.

In WZC Sint-Jozef vinden wij inspraak en participatie van bewoners

erg belangrijk. Bij het opmaken van ons bezoekplan hebben wij dan

ook de bewoners van ons kwaliteitsgroepje betrokken. Hun

bedenkingen werden mee opgenomen in de bezoekregeling. Onze

bewoners gaven aan hun familie erg te missen, maar vroegen ons

ook met aandrang om te zorgen voor duidelijke (strenge) afspraken

zodat ieders veiligheid gegarandeerd blijft.

We willen je er attent opmaken dat het bezoek, waar je zolang naar

uitgekeken hebt, wellicht anders zal verlopen dan je zich had

voorgesteld. Er zal rekening gehouden moeten worden met de

hygiënemaatregelen en de ‘social distancing’. Elkaar eens goed

vastnemen en knuffelen is er dus zeker niet bij! We zullen in de

eerste fase tevreden moeten zijn met een ‘tafelbezoekje’ in een

bezoekersruimte. Geen ideale situatie, maar wellicht wel een eerste

kleine stap naar een verdere versoepeling van maatregelen...

Hoe verloopt nu zo’n bezoekje? We zetten hier voor jullie nog eens

alles op een rij.
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Bezoekersregeling

Registratie en afspraak

• Alle bezoeken zullen op afspraak gebeuren en worden

geregistreerd. Om een afspraak te maken, raadpleegt uw

bezoeker de invulagenda via de website in.

www.sintjozefneerpelt.be

• Bij technische problemen kan uw familie tijdens de kantooruren

telefonisch terecht bij de medewerkster van het onthaal.

• Iedere bewoner kan 1 bezoeker per week ontvangen. Dit hoeft

niet altijd dezelfde bezoeker te zijn, maar is wel aangewezen.

Voor een bezoekje is een half uur voorzien, hygiëne-maatregelen

inbegrepen.

Welkom bezoeker!

• De bezoeker gaat de poort (Kloosterhof) binnen aan (naast CDV

De Buurt) en volgt het parcours richting het raam van de eetzaal

(=bezoekersruimte) en volgt daar de instructies op van onze

medewerkers.

• Onze bewoners maakte vrolijke afspanningslinten om de

bezoekers veilig naar de bezoekersruimte te leiden.

Bescherming en veiligheid

• Verklaring op eer: Bezoek kan enkel plaatsvinden als bezoeker en

bewoner gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek

geen symptomen vertoonden, en gedurende de laatste 14 dagen

voorafgaand niet positief getest werden op COVID-19.

• Social distancing: Hou steeds 1,5 meter afstand. Dus geen

knuffels en omhelzingen!

• Handhygiëne: Bezoekers wassen hun handen voor vertrek. In het

woonzorgcentrum moeten zij hun handen ontsmetten met daar

voorziene alcoholgel.

• Mondmaskers: Alle medewerkers dragen een chirurgisch

mondmasker. Bezoekers zorgen ervoor dat ze bij ons toekomen

met een persoonlijk mondmasker. In het woonzorgcentrum

krijgen zij een gelaatsmasker ter beschikking dat nog boven het

persoonlijke mondmasker dient gedragen te worden. Bewoners,

die dit wensen, worden ook van een mondmasker voorzien.
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Bezoekersregeling

• De temperatuur van de bezoeker zal gemeten en genoteerd

worden.

• Er wordt geen drank of eten voorzien.

• Het uitwisselen van voorwerpen (cadeautjes, etenswaren,

persoonlijke was of andere spulletjes) is NIET toegelaten! De was

wordt, volgens de afspraken, binnengebracht en opgehaald via

het onthaal.

• Dieren kunnen niet op bezoek komen.

• De bezoekersruimte en materialen zullen door onze

medewerkers gedesinfecteerd worden.

• We beseffen dat het bezoekjes voor enkele bewoners met

dementie moeilijk kan zijn. Samen doen we ons best om deze zo

goed mogelijk te doen verlopen en nadien te evalueren.

• Op vraag van onze bewoners zullen onze medewerkers streng

toezien op de social distance- en veiligheidsmaatregelen!

Vragen?

• Wat met echtparen? Iedere bewoner mag 1 bezoeker per week

ontvangen. Omdat echtparen hier in een eigen ‘bubbel’

vertoeven, kunnen zij - indien zij dit wensen -samen aan de

bezoektafel zitten om 1 bezoeker te ontvangen (en dit 2 keer per

week).

• Bewoners met dementie hoeven geen mondmasker te dragen,

indien dit moeilijk is. De bezoeker draagt wel een mondmasker

en gelaatsmasker.

• Voor een bewoner die bedlegerig is, zijn andere afspraken

voorzien (zoals in een palliatieve situatie). De bezoekafspraken

zijn ook hier wel beperkt tot 1 bezoek per week.

• Op welke dagen kan het bezoek komen (mits afspraak)?

Dinsdag: 10u00 - 11u30 en 14u00 - 17u00

Donderdag: 14u00 - 17u00 en 18u00 - 19u30

Vrijdag: 14u00 - 17u00

Zaterdag: 10u00 - 11u30 en 14u00 - 17u00
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Bezoekersregeling

Alternatieve bezoeken

Tussen de bezoekmomenten willen we erop aandringen om samen

te blijven inzetten op alternatieve communicatiekanalen: sociale

media, raamtelefoneren, balkonversaties, zwaaimomentjes,

telefoneren, brieven en kaartjes, … Onze bewoners geven aan dat

deze alternatieve kanalen hen enorm deugd doen. Samen staan we

sterk!

Wij vragen van iedereen een bijzondere inspanning om de

bezoeken zo goed mogelijk te doen verlopen, ook van jullie! Deze

bezoekregeling zal periodiek geëvalueerd en indien nodig aangepast

worden. Wij houden jullie hiervan op de hoogte.

Wij wensen jullie alvast een ‘hartverwarmend bezoek’ in deze wellicht

erg bevreemdende situatie!

Samen gaan we ervoor!
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Bezoeksregeling

Bezoek ontvangen

met gezellige afspanningslinten

Wist je dat onze bewoners ook hun steentje bijdroegen in de

voorbereiding van de bezoekregeling? Zij kleurden een heleboel

mandala’s in met vrolijke kleuren. Deze mandala’s werden gebruikt

om gezellige afspanningslinten mee te maken om het bezoek

veilig en op afstand naar de bezoekruimte te begeleiden.

Dankjewel aan al onze lustige mandala-kunstenaars!

Koning in mijn woning

In mijn woning
ben ik koning
overwin ik
elke dag steeds meer

In mijn woning
ben ik koning
wacht ik op
‘Het mag wel weer!’
En het mag weer!
Onder strikte voorwaarwaarden weliswaar
maar het mag en hopelijk binnenkort
weer een beetje meer....
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Een suisse

Een ‘Suisse’ als bezoekbegeleider

Omdat de bewoners van ons kwaliteitsgroepje en samen met hen

vele andere bewoners expliciet vragen naar een duidelijke en

strenge aanpak m.b.t. de veiligheidsmaatregelen, zullen de

begeleiders van de bezoekruimte de (strenge) rol van ‘Suisse’

opnemen. De begeleiders in de bezoekruimte hebben dus de

opdracht om streng toe te zien op de ‘social distance’ en de

hygiënemaatregelen. Want hoe erg we het allemaal ook vinden… er

mag nog niet geknuffeld en omhelsd worden! Maar wat is een

‘Suisse’ nu eigenlijk? De jongeren van nu hebben er totaal geen

idee van, maar in het woonzorgcentrum kennen onze bewoners een

‘Suisse’ nog heel goed van vroeger.

Wat is een ‘Suisse’?

‘Marlo, een suisse, wat is dat eigenlijk?’, vraagt medewerkster Linda,
‘Het zou iemand zijn die iets te maken heeft met het kerkelijke
gebeuren, vertelden ze me.’
‘Volgens mij is dat de persoon die het heel gebeuren tijdens een mis
regelt. Zowel het kruisteken of de consecratie,’ antwoordt bewoonster
Marlo.

Een ‘Suisse’ volgens Wikipedia (Internet)

Het kerkelijk ambt van kerkbaljuw is in zijn huidige vorm ontstaan in

de 19e eeuw, hoewel er al eeuwen eerder ordebewakers actief waren

binnen katholieke kerken. Zo zou in 1613 in Stekene een kerkbaljuw

actief geweest zijn. Na de Franse tijd werd het baljuwschap

voornamelijk een ceremoniële taak. Het ambt werd beschouwd als een

eervolle taak en werd veelal doorgegeven van vader op zoon. In

Maastricht werden de baljuwen van de beide kapittelkerken tijdens

het ancien régime aangeduid als roededragers (Latijn: bastionarius),

omdat ze tijdens processies de processiestaven of roedes droegen,

als symbool voor de rechtsmacht van de kapittels. Later werden ze

aangeduid als koorgezellen, wat in het Maastrichts verbasterd werd

tot koerezel. Omdat de kerkbaljuw werd vergeleken met de pauselijke

Zwitserse Garde, wordt hij in de volksmond meestal aangeduid als

suisse (Duits: Kirchenschweizer of Domschweizer).
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Route bezoek
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Boodschappen Alto

Beste bewoners,

Ik stel me snel even voor, ik ben Sara Hendrickx, 34 jaar, woon in

het mooie Pelt en beroepshalve ben ik leerkracht in het

Agnetencollege te Peer. Toen de scholen midden maart sloten en we

van Maggie 'in ons kot' moesten blijven, werd mijn agenda wel heel

erg leeg. Hier en daar zag ik een oproep verschijnen om

vrijwilligerswerk te doen, alsook de oproep van dit rusthuis om 'te

gaan winkelen voor de flatjes'.

Ik loop al enkele jaren regelmatig in en uit op ’t Zand, daar verblijft

mijn lieve bomma. Ik heb dan ook niet getwijfeld en meteen mijn

naam op de lijst gezet. Katrijn van de sociale dienst, die eveneens

een heel goede vriendin van mij is, stuurde me de afgelopen

weken regelmatig foto’s van winkellijstjes. Daarop sprong ik dan in

m’n auto en probeerde ik zo snel mogelijk een goed ontsmette

winkelkar te bemachtigen om de boodschappen te verzamelen.

Een goede voorbereiding is natuurlijk alles, dus ik zette mijn

winkellijstje altijd al goed in volgorde van de Colruyt-gangen om

ervoor te zorgen dat ik niets zou vergeten!

Het was soms wel een beetje zoeken. En jazeker, vervelend genoeg

vergat ik een enkele keer ook wel eens iets. Maar ik leer er ook door

bij. Zo weet ik sinds kort dat er heel veel verschillende soorten

biefstukken bestaan. De Primo? Wat is dat? Na even zoeken bleek het

een wekelijks TV-blad te zijn...

De spruiten zijn niet in voorraad, zou broccoli dan ook goed zijn?

Zodra ik afgerekend heb aan de kassa, trek ik een foto van de

rekening die ik doorstuur naar Katrijn. Als ik dan in het

woonzorgcentrum aankom om de boodschappen af te leveren, staat

Katrijn me al op te wachten met een winkelkar en een envelop met de

centjes.

Het geeft me een ongelofelijk fijn en deugddoend gevoel dat ik op

deze manier, in deze heel bizarre tijd, een klein steentje kan

bijdragen. Er is niets mooiers en belangrijkers dan goed voor elkaar

te zorgen!

Dankjewel! Sara
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Test COVID-19

Tests COVID-19

Op dinsdag 28 april 2020 werden alle medewerkers van WZC Sint-Jozef

getest op COVID-19. Op woensdag 29 april 2020 was het de beurt aan

alle bewoners.

En directeur Jos gaf natuurlijk het goede voorbeeld. Uit de

testresultaten bleek dat we het goed doen allemaal. Al onze

medewerkers testten negatief op COVID-19. Eén bewoner testte positief

op COVID-19, deze bewoner stelt het goed en verblijft in quarantaine

op de kamer. Alle andere bewoners testten COVID-19 negatief.

Dankjewel aan het testteam en aan jullie allemaal omdat jullie je goed

houden aan de maatregelen!
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Test COVID-19
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Optreden

Optreden Pierre Lenders

Vollebak genieten

van muziek en zon

in de tuin en op balkon!

Dankjewel Pierre Lenders!
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Optreden

Optreden Geert van Hoof

Wat hebben we genoten,

van jou muzikaal talent!

Tot Snel!

Dankjewel Geert van Hoof
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Briefje van de kiné

Dag lieve bewoners,

Wij zijn Solange en Anja, de twee kinesitherapeuten in ons WZC. Vele

bewoners zullen ons vast en zeker kennen maar voor wie dit niet zo is,

zullen we ons even voorstellen.

Ik ben Anja, 52 jaar en al sinds 1996 met veel goesting hier aan t werk. Ik

ben getrouwd met David, ook een kinesitherapeut. Samen hebben we 3

kinderen, Britt 25 jaar, Ruben 23 jaar en Brecht 20 jaar.

Ik ben Solange, bijna 56 jaar, en werk hier al sinds 1999 heel graag. Ik heb

2 kinderen, Laurens 25 jaar en Ellen 23 jaar.

Ook wij hebben net als jullie ervaren wat corona met ons doet. Van de

ene dag op de andere konden we geen therapie meer geven in onze

kinezaal. We kregen andere taken zoals mensen helpen met de

maaltijden en materiaal op de afdelingen ontsmetten. Geen telefoon,

computer of liftknopje werd er overgeslagen. Zelfs de was verdelen

hebben we gedaan. Toch vonden we het erg belangrijk dat onze

bewoners goed bleven bewegen. Dus kwam het idee om de elektrische

fietsen te verdelen over de afdelingen zodat iedereen de kans kreeg om

zijn kilometers te maken. En wat is er veel gefietst......alle collega's

hebben hierbij hun uiterste best gedaan om iedereen aan t fietsen te

krijgen. Hartelijk bedankt hiervoor! Door het mooie weer kon er in de

namiddag ook tijd worden gemaakt voor een wandeling in onze tuin. Dat

is bewegen en genieten van de goede buitenlucht en de zon in e ́én!

Dubbele winst...

Ondertussen zijn we alweer voorzichtig gestart met onze therapie in de

kineruimte. Met minder bewoners tegelijk en voldoende afstand maar

met evenveel goesting als voorheen. We voelen aan onze bewoners dat ze

ons gemist hebben en dat is zeker wederzijds! Vol goede moed en met

positieve ideeën gaan we er de volgende weken weer tegenaan!

Sportieve groeten van Solange en Anja
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Briefje van de kiné
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Het leven zoals het is in WZC Sint-Jozef

Een borrel maakt veel goed

Jef wandelt de gezamenlijke eetruimte binnen en groet me. ‘Alles goed

met je?’ pols ik.

‘Och ja, ge moet wel, hè. We hebben geen keuze. Ik heb de oorlog
meegemaakt, hoor. Dat was ook niet min. Maar toen mochten we
tenminste nog naar buiten.’
‘Je mag nu ook naar buiten, maar je mag dan niet meer zomaar terug

naar binnen wegens het besmettingsgevaar,’ leg ik voorzichtig uit.

‘Ja goed, maar jullie dan? Het personeel. Jullie komen toch overal. Jullie
kunnen het ook naar binnenbrengen, hoor. En dat gebeurt op
sommige plaatsen...
Maar ja, we zijn al oud, hè. Wat komt, komt. Ik hoop toch dat we hier
volgend jaar nog allemaal samen zijn. Maar goed dat we af en toe een
borrel krijgen.’

Coronagesprekje

Dag Rita

Wat kom je doen?
Eens kijken hoe het gaat,

Wat is dat?
Het huiskrantje, heb jij dat ook al gelezen?

Nee ik lees dat niet. Ik kijk alleen naar de foto's. De directeur staat erin
met een soort staart en iets op zijn hoofd.
Hoe beleef jij deze vreemde coronatijd?

Wat is corona, bedoel je die griep? Ik heb die niet en ook geen last
van.Alles is normaal.
Mis je je familie?

Nee, ze zijn nog hier geweest (op afstand). Ik heb een slof sigaretten
gekregen en een zak snoep. Je moet het wel aan de balie gaan halen.
En met de telefoon kan ik ook bellen.
Ga je niet graag naar buiten?

Nee, die ander zijn naar buiten en ik ga seffens naar mijn kamer
televisie kijken.En geen foto's maken want dan ben ik weg.
De wandelaars komen terug binnen de aandacht is weg, het gesprekje

is gedaan.
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Het leven zoals het is in WZC Sint-Jozef

Ik mis een terrasje…

Mientje en Gerard zitten samen aan tafel. ‘Ga je foto's maken,’ vraagt

Gerard. Ik zet er mij bij en zeg dat ik op zoek ben naar wat mensen

vinden van deze coronatijd.

‘Zwijg van corona, we zitten hier opgesloten, juist een gevangenis maar
dat is zo voor iedereen hetzelfde. Wij kunnen nog een frisse neus halen
buiten, gelukkig!’
Wat vind je het ergste?

Dat ik niet weg kan!
Mis je je familie?

Ik mis een terrasje, dat is het eerste wat ik ga doen als we terug buiten
kunnen.

Afscheid

Mia is die donderdag nog even haar erg zieke zus die op een andere

afdeling woont, gaan opzoeken. ‘Mia, voorzichtig hè, niet aanraken en
niet te lang blijven. Ga daar maar op die stoel zitten.’
Die stoel staat op anderhalve meter van het ziekbed, want er mag geen

risico genomen worden. Een lieve, troostende aanraking zit er niet in.

‘Blijf je bij me?’ vraagt ze angstig. Ik knik.

Op maandag zoek ik Mia meteen op want via de Internetgazet vernam

ik dat haar zus intussen overleden is.

‘Maar goed dat ik daar nog even geweest ben. Maar wat is dat nu voor
een afscheid?’ vraagt ze zich af, ‘Ge moogt nog niet eens meer gaan
kijken, ge moogt niet samen komen. Er is zelfs geen mis, weet ge dat?
Ik kan er gewoon niet bij. Geen mis, hoe kan dat nu? Dat verdient ze
toch niet? En hare man, hoe moet dat nu toch? Mag ik hém tenminste
eens opzoeken?’
‘Corona, hè... Er zijn nu nergens vieringen. Mensen mogen nu, omwille

van het besmettingsgevaar, niet samen komen met grote groepen.

Misschien volgt er later nog een viering,’ zeg ik, en beloof dat ik zal

informeren of ze haar schoonbroer, die op een andere afdeling woont,

mag opzoeken.

‘Ach,’ zegt Mia, ‘Wat ben ik blij dat haar nog even gezien en gehoord
heb. Het zijn me toch nogal tijden.’
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Eetbare tuin

Jenneke haalt inspiratie uit de eetbare tuin

Bewoonster Jenneke: ‘Met mij gaat het goed. Ik hou mij goed bezig.

Ik vind het fijn om platen in te kleuren. Ik trek dan vaak naar buiten,

naar de eetbare tuin, om naar de kleuren van de bloemen en planten

te kijken. Ik doe er veel ideeën op. Mooie kleuren. En dan kan ik weer

verder met mijn kleurplaten. Ja, ik doe veel inspiratie op in de eetbare

tuin.'
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Wat vangen wij?

Karen vangt ze…

En wat vangt ze dan?

Een klein lief vogeltje

opgesloten

in de cafetaria

Maar nu weer zo vrij

als een vogeltje

in de lucht!

Een uilje vangen

Onze kwaliteitscoach

vangt een vogeltje..

en wij vangen een uiltje.

Samen vangen wij ze!



26

't Gehucht

Handdoeken plooien

Vandaag gooien wij

onze handdoek in de ring

en plooien terug

naar de essentie...

Gezellig samen

de was doen

babbelen en buurten

De tijd van toen!
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Computeren op ’t Gehucht

Jef volgde in 1947 les in het

Hoger Schilder Instituut Van

Der Kelen in Brussel.

Fantastisch om erover te lezen

op het Internet.

Via Google

Streetview halen we

herinneringen op en

kijken we even

terug naar de plek

waar we gewoond

hebben.
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Coronaleed en -geluk op ‘t Gehucht

‘Willen jullie de bevraging die in het laatste huiskrantje staat eens met

jullie bewoners doornemen?’ wordt ons via Whatsapp verzocht.

Wij, woonleefbegeleiders, zijn van vele markten thuis en een

enquête schrikt ons ook niet af. Bovendien heb ik daar in een ver

verleden mijn kost nog mee verdiend, bedenk ik, terwijl ik de jongste

editie van “Samen sterk” nakijk om te weten te komen waar de

bevraging precies over gaat.

Corona? Awel ja

Ik vraag me stilletjes af wat het woord/begrip van het jaar zal

worden. ‘Social distancing’ maakt volgens mij veel kans. Een

tongbreker die niemand fatsoenlijk uitgesproken krijgt, maar iedereen

weet wat het betekent: afstand houden en wel liefst anderhalve

meter!

We spelen ‘Galgje’. Op ’t Gehucht. U kent het vast wel: er worden

woorden geraden aan de hand van letters en voor elke foute letter

wordt er een balkje van de galg bijgetekend op een schoolbord tot het

poppetje hangt. Nog nooit moest het poppetje hier hangen. Het

gezochte woord wordt altijd geraden. Ze spelen dat graag en goed op

‘t Gehucht.

Bij wijze van intro voor onze babbel over de quarantaine laat ik de

aanwezige bewoners het woord ‘bezinningstijd’ raden, hetgeen ook

gauw gebeurt en dat brengt me naadloos tot de vraag: ‘Hoe beleef je

deze vreemde Corona-tijden?’

‘Het is zeker niet plezierig,’ begint iemand, ‘Het is een volledig andere

manier van leven. Voor iedereen. De mondmaskers bijvoorbeeld.

Binnenkort kunnen we alleen nog ergens komen als we dat dragen.’

Ik vertel dat ik ergens een kinderboekje ben tegengekomen dat

kleuters op een vrolijke manier wil laten wennen aan een

maatschappij waarin mensen mondmaskers dragen. (‘Anna draagt
een mondmasker’, Kathleen Amant, uitgeverij Clavis).
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Ik vraag me af of dat echt nodig zal zijn.

Janette zegt dat ze denkt dat het allemaal wel zal overwaaien. En dat

hopen we eigenlijk allemaal.

Jan is bezorgd over de toekomst na deze Coronacrisis. Op economisch

vlak bijvoorbeeld. Doordat zoveel zaken noodgedwongen moesten sluiten

vreest hij dat er veel faillissementen zullen volgen.

Irene is vooral bang voor een tweede golf van besmetting. Ze las erover in

de krant en hoorde het op het nieuws.

Het ergste van het hele Coronaverhaal, zo vinden de bewoners van ‘t

Gehucht, is toch wel dat er geen bezoek mag komen. Kinderen en

kleinkinderen worden erg gemist.

En iemand verzucht dat ze bang is om zelf ziek te worden.

Jef vertelt dat hij de vroegere routine mist: na het middageten een

kaartje leggen met de vrienden van de andere afdeling. ‘Maar, weet ge,

ik kan me goed bezighouden. Ik heb hier nu die tomatenplanten en

bloemen. Ik vind het prima om daarvoor te zorgen. Dat geeft me iets om

handen en dat maakt dat ik van die hele Coronacrisis niet zoveel hinder

ondervind. En in de namiddag maak ik een wandeling door de tuin. Ik

kom altijd wel iemand tegen om een praatje mee te maken. Op afstand

natuurlijk.’

Jef hoorde ook dat in sommige woonzorgcentra de bewoners niet eens

naar buiten mogen en dat lijkt hem vreselijk, zo zegt hij.

Dat er nog samen gegeten wordt, al is het met de nodige afstand,

ervaart men als héél fijn. ‘Zo kunnen we nog wat praten met elkaar, en

onze nood eens klagen,’ weet iemand.

‘Niet alleen de nood klagen, er wordt tijdens de maaltijden getroost,

veel gezeverd en gelachen, we moeten wat plezier hebben om alles

wat te kunnen relativeren. Zo hebben we steun aan elkaar.’
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De sfeer zit er goed in en ik

vraag dan ook wat ze als eerste

willen doen als deze crisis

achter de rug is.

‘Meteen het dorp in,’ roept

Marlo, ‘desnoods mét

mondmasker!’

Iemand anders wil graag gauw

naar de markt en Janette wil

zo snel mogelijk haar kinderen

zien, maar dan écht, hè, en

naar de winkel en iets gaan

drinken…. Ik herken het…

‘Wat dat betreft hebben we

geluk: het enige café dat in Pelt open is, is onze cafetaria!’ gooi ik in de

groep.

‘Weet ge, zegt Irene, we kunnen eigenlijk meer aan dan we soms denken.

We hebben onze bezigheid: zo ben ik blij met de feuilletons op de

televisie, mijn krant en het dagelijkse telefoontje met mijn man.’

Marie-Thérèse vult aan: ‘Ik heb mijn boeken. Ik krijg regelmatig nieuwe

romans van de bibliotheek. Dat lezen verzacht het leed voor mij. En

tussendoor probeer ik in beweging te blijven.’

‘Juist,’ reageert Jef, ‘een bezigheid hebben is toch wel belangrijk om de dag

fijn door te komen.’

Ik knik en zeg dat ik het al snap: we moeten voort doen met de activiteit

waarmee we begonnen zijn.

‘Geef dat krijtje maar eens aan mij, ik weet nog een goed woord! Dat

raden jullie nooit,’ belooft Jef lachend.

Ik laat me dat geen twee keer zeggen en neem zijn plaats in.

Linda
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Ook op ’t Heike laat het Coronavirus zich voelen in de dagdagelijkse

bezigheden. Aan de hand van de quarantainevragen ontstaat een

gesprekje tussen Lieve en Jan.

Jan vertelt:

“Als het weer kan zou ik samen met mij kinderen ne goeie gaan

'schuppen'. Nu, met die veiligheid, is het toch wel een beetje beperkt.

Die veiligheid is wel het belangrijkste. Ik vind het eigenlijk allemaal niet

normaal…

De kwestie is: wat moet er gedaan worden om het terug normaal te

krijgen?”

Lieve stelt de vraag terug aan Jan: “Jan, wat denk jij dat we moeten

doen om alles terug normaal te krijgen?”

Hij denkt diep na en antwoordt: “Vergaderen!” “En andere mensen hun

gedacht laten zeggen is belangrijk.” “Maar als ge mensen samenbrengt,

is dat weer meer risico.”

Ze besluiten samen dat het allemaal niet simpel is.

Aansluitend informeert Lieve bij Jan of hij haar meer uitleg kan geven

over een suisse.

Jan heeft wel ooit van dit woord gehoord. “Dat is een persoon van in

mijn jeugdjaren. Die gaf toen de leiding.”

“Wat die persoon moest doen, dat weet ik niet, ik was toen nog jong,

het was in mijn jeugdjaren en moest toen nog veel leren.”
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Twister

In ons corona-spelregister

geen ganzenbord

maar computergames

en TWISTER!
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Corona-gesprekje op ‘t Zand

Op ‘t Zand hebben we enkele quizvragen gedaan over corona, gevolgd

door allerlei vragen over Vlaanderen Vakantieland. Daarna volgde een

gesprek: Wat gaat in ons om nu in deze coronacrisis?

Er kwam vooral veel gemis en verdriet naar boven, maar er kwamen

ook heel veel mooie kanten naar boven. We voelen verbondenheid met

elkaar, we voelen een warme familieband met iedereen, we voelen veel

herkenbaarheid in elkaars gevoelens en we genieten des te meer van

kleine lichtpuntjes. Langs de andere kant kijken de bewoners enorm uit

naar de positievere toekomst. Onze bewoners gaan nadien proberen

om nóg meer genieten van het leven!
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Koffiemoment op ‘t Zand

Elke dag komen we bij elkaar voor een gezellig koffiemoment. Bij een

tas koffie babbelen we over vroeger en nu, over de mooie momenten

en herinneringen tijdens deze coronacrisis, over de mooie momenten

in hun leven, over het laatste nieuws, ... Als we op een druk moment

de bewoners iets later roepen, komen ze spontaan aan tafel of komen

ze in de gang kijken waar we blijven. De bewoners staan erop en

komen dan ook trouw elke dag samen hun tasje koffie drinken. We

voelen ons enorm met elkaar verbonden tijdens deze corona-tijden,

zowel bewoners als medewerkers beschouwen ons allemaal als één

grote, gezellige familie.
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Wafelbak

Een gezellige wafelbak op ‘t Zand. De bewoners hebben genoten van

de vers gebakken wafels.

De geur en smaak deden hen weer herinneringen ophalen aan

vroeger, aan wafels bakken in de goede oude tijd. Ze vergeleken

hun recepten met elkaar, spraken over hoe ze dit combineerden met

rondrennende kinderen. Een hele gezellige middag!

P.S. Het recept dat de begeleider wonen en leven gebruikte werd

goedgekeurd en gesmaakt!
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Moederdag op 't Ven

Onze moeders zijn

om in te kaderen...

Zo mooi!
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Een pyamadag?

Maar natuurlijk!

Op 't Ven kan alles!
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De Bemmert

Koude schotel

Iedereen helpt mee

zodat er samen

lekker gesmuld kan worden!
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De Bemmert
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Tijdens het muziekuurtje op ‘t Passantje botsen we samen

op dit mooie en heel toepasselijke lied van Corry Konings.

Een teken van leven doet mensen zo goed.
Een teken van leven geeft mensen weer moed.
Een briefje, een kaartje, een bloemetje klein
Doet mensen vergeten hoe eenzaam ze zijn.
Een teken van leven zegt meer dan je denkt.
Het is vaak het mooiste dat iemand je schenkt.
Ook is het de vraag of je zelf nog welk leeft
Wanneer je geen teken van leven meer geeft?
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Wij gooien

een balletje op…

Uit het oog,

maar nog dieper

in ons hart.

Heb je ‘m?
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Klein genieten

Genieten doen wij ook

van kleine dingen,

solidariteit en

een mooie krijtboodschap!
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Wijze raad

Zuster Laetitia is een verpleegkundige van opleiding. Ze heeft vele

jaren gewerkt in het ziekenhuis van Bree. Tijdens onze gesprekken

vertelt ze me vaak over hoe het er daar toen aan toe ging. Ze

herinnert zich heel goed ‘Dokter Timmermans’. “Er waren twee

‘Timmermansen’,” zegt ze, “Dat waren twee broers en allebei dokter.

Dat waren goede mensen. Zij waren als arts echt met je begaan. Zij

wilden weten hoe je je voelde, ze waren oprecht geïnteresseerd in

hoe het met je ging. Dat ‘menselijke voelen’ is erg belangrijk, zeker als

je een zorgberoep uitoefent,” weet ze me te vertellen.

Omdat ik de indruk heb dat ze de laatste dagen wat afwezig is en

deze coronacrisis ook ondergaat, vraag ik wat er volgens haar

belangrijk is in tijden van een crisis. Ze sluit haar ogen en het wordt

stil in haar kamer. Na een twintigtal seconden opent ze haar ogen

en kijkt ze me aan. “Weet je,” zegt ze, “een crisis is iets van alle tijden.

Je moet er rekening mee houden dat je altijd van vandaag op

morgen in een crisis kan belanden. Je hebt niet altijd alles zelf in

handen. Belangrijk is om vooral heel rustig te blijven. Voor de

omstaanders mag het misschien niet eens opvallen dat er een crisis

is... Door rustig te blijven en gewoon normaal te doen creëer je

vertrouwen.”
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Kruiswoordraadsel
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Sudoku
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Quiz
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Woorzoeker
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Pastoraal

Meimaand - Mariamaand

Voor velen onder ons is het een vanzelfsprekendheid. De

meimaand is de maand waarin onze kapelletjes worden gepoetst,

waarin – meer dan anders – tot Maria wordt gebeden, waarin

Mariabedevaarten worden georganiseerd en waarin de noveen

wordt gehouden. Ook dit jaar is de meimaand de Mariamaand,

alleen een beetje anders...

Onderstaand gebed is een Vlaams Marialied, dat uitblinkt in zijn

eenvoud. Laat het in de stilte van je hart weerklinken.

Lief Vrouwke
Lief Vrouwke, ik kom niet om te bidden,

maar om een poos bij U te zijn,
ik heb U niets te geven,

niets te vragen, deze dag.
Ik bezit alleen de grote vreugde

dat ik U bekijken mag.
Lief Vrouwke, ik kom niet om te spreken,

maar om een poos bij U te zijn,
ik heb U niets te zeggen,
niets te vragen, deze dag.

Bewaar voor mij de grote vreugde
dat ik bij U blijven mag. (2x)

Lief Vrouwke, ik kom niet om te zingen,
maar om een poos bij U te zijn,

ik heb U niets te zeggen,
niets te vragen, deze dag.

Ik denk dan aan de grote vreugde
dat 'k U Moeder noemen mag.



55

We gedenken onze overledenen

van de afgelopen weken:

Waar j’ ook bent, ik zou ’t
niet weten
niet in tijd of afstand te
meten
ik heb je bij me, diep in mij
daarom ben je zo dichtbij.

Mia Pellens

° 4 novamber 1928

+ 30 april 2020

Pauline Swinnen

° 19 juli 1931

+ 8 mei 2020

Anna Loos

° 28 februari 1933

+ 14 mei 2020

Liza de Zwart

° 6 mei 1931

+ 16 mei 2020

Mia Geers (genieter De Buurt)

+29 april 2020

WIJ GEDENKEN



Leuke uitspraken

Jos Claes: “Als ik praat met mijn mondmasker aan, dan zit ik altijd in de

mist. En als ik zwijg, trekt de mist terug op.”

Bewoner: “Ik moet op tijd terug op de afdeling zijn, want ik heb dadelijk

een ‘hackgesprek’ met mijn familie.”

Bewoner: “De test op COVID-19 is bij mij best goed meegevallen. Het

was niet zo erg, maar ja, ge laat uiteindelijk toch niet graag iemand

anders in uwe neus peuteren!”

Bewoner: “Ik wil alle medewerkers een pluim geven. Ik vind dat ze die

coronacrisis goed aanpakken. Medewerkers zijn op dit vlak ook

‘beginnelingen’. Zij zijn voor dit corona-beestje ook niet opgeleid. Eigenlijk

zijn we nu allemaal beginnelingen.”

Kasper (4) wilde graag weten in welke maand hij jarig is. ‘In mei’,

antwoord ik naar waarheid. Hij verbaasd: ‘Ben ik jarig in jou?’


