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VOORWOORD

Dag allemaal,

Eindelijk zijn wij beland in de staart van de coronacrisis. Dit krantje is

dan ook de laatste editie van ons extra huiskrantje 'Samen sterk'. We

keren stillaan terug naar het (nieuwe) normale. We weten dat we nog

een hele tijd voorzichtig moeten zijn en onze bewoners laten niet na

om ons daar attent op te maken. De bezorgdheid voor mekaars

gezondheid is groot. Die bekommernis voor elkaar maakt ons samen

sterk.

Ondertussen komt de vakantie er aan en laat ons hopen met veel

zonnige dagen, ook voor onze harten! Je merkt aan alles dat het hoog

tijd wordt dat wij de mensen die ons nauw aan het hart liggen weer

kunnen ontmoeten. Het wordt tijd dat ons huis weer een open huis

wordt. Een huis waar het goed is om te wonen. Een huis dat bruist

van leven. Daarom aan alle bewoners, familieleden, medewerkers en

partners van ons huis, dankjewel voor jullie inzet en

verantwoordelijkheidszin! Ik wens jullie een welverdiende en

deugddoende vakantie. Dat hebben jullie nu dubbel en dik verdiend!

Jos Claes,

Campusdirecteur WZC Sint-Jozef
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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.
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Attenties en post
Bedankt!

Ear savers,

een streling voor het oor

Een mondmasker

is soms pijnlijk

voor onze oortjes…

Gelukkig schonk

S&S Plastics

ons ‘ear savers’

een streling

voor het oor!

Stoffen mondmaskers

van OCMW Pelt

Dankjewel voor de stoffen

mondmaskers, OCMW Pelt!

Een veilig familiebezoekje

is alles wat nu telt!



7

Attenties en post
Bedankt!

Een uitMUNTende

verrassing

Team ‘t Zand

is blij en dankt

Toke en kinderen

voor een uitMUNTende

verrassing!

Rotary Neerpelt-Dommelvallei

Dankjewel, Rotary Neerpelt-Dommelvallei!

Dankzij de handhygiëne-zuil kunnen wij

onze bezoekers in ons versoepelde

bezoekplan hartelijk en veilig ontvangen!
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Bezoek met versoepelde
maatregelen

Hoe beleven onze medewerkers de maatregelen rond de

bezoekregeling in het woonzorgcentrum?

Zoals afgesproken, hebben wij de eerste bezoekregeling grondig

geëvalueerd met medewerkers en bewoners. Hieruit bleek dat de

bezoekregeling – waarbij bewoners en bezoekers elkaar vanop afstand

in de gemeenschappelijke ruimte ontmoeten – zeer moeilijk was voor

personen met dementie, er was een slechte akoestiek in de zaal en

mensen verlangden echt naar meer privacy en een bezoekje op de

kamer, … Ook van onze medewerkers was de regeling erg belastend

en bevreemdend.

Maar gelukkig kregen we op 5 juni 2020 groen licht van de overheid

voor een verdere versoepeling van ons bezoekplan. We bespraken het

nieuwe bezoekplan met onze afdelingscoaches, coördinerend arts en

de bewoners van het kwaliteitsgroepje. Er werd een plan gemaakt

waarbij vanaf 11 juni 2020 kamer- en buitenbezoekjes, onder

voorwaarden, mogelijk werden. Wij zijn oprecht blij dat we weer

bezoek in ons woonzorgcentrum kunnen ontvangen en ontmoeten!

Eindelijk worden opnieuw warme contacten mogelijk tussen

bewoners, familie en vrienden! Met de nodige

veiligheidsmaatregelen (handhygiëne, afstand, mondmasker)

weliswaar! Wij rekenen hiervoor op ieders verantwoordelijkheidszin en

kijken alvast uit naar nog meer versoepelingen.

Het zijn moeilijke tijden geweest, voor iedereen! In onderstaande

getuigenissen en teksten lezen jullie hoe enkele medewerkers in ons

woonzorgcentrum de coronamaatregelen rond bezoek in het

woonzorgcentrum beleefden.
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Bezoek met versoepelde
maatregelen

Dag allemaal,

2020 wordt een jaar dat we niet snel zullen vergeten, een jaar

waarin we vele nieuwe woorden leerden: corona, tafelbellen,

raamtelefoneren, bubbel, balkonversatie, poortbezoek, …

Op vrijdag 13 maart 2020 ging ons land in lock-down. Er werden strikte

maatregelen genomen. Ook de deuren van de woonzorgcentra bleven

gesloten voor alle bezoek.

De bewoners, in mijn geval personen met dementie, hebben geen

afscheid kunnen nemen van hun geliefde, kinderen, vrienden of

familie. Medewerkers droegen plots een mondmasker, geen

herkenbare gezichten meer voor onze bewoners. Voor de eerste keer

zagen wij echt angst in hun ogen. Mijn collega’s probeerden hen de

situatie zo goed mogelijk uit te leggen - elke keer opnieuw - maar de

angst, de onrust en het onbegrip bleven.

Skypen werd de nieuwe ‘hype’. Voor vele bewoners met dementie was

dit vreemd. ‘Je ziet mensen, je hoort ze, maar je kan ze niet

aanraken.’ Ze begrepen het niet en bleven vaak wat verward en

verdrietig achter. Ons hart brak…

Raamtelefoneren, zo dichtbij maar vaak ook zo ver weg. Steeds

opnieuw probeerden we de situatie uit te leggen, maar dit stuitte op

onbegrip bij de bewoners en wij voelden dat we hun vertrouwen steeds

meer verloren. Ons hart brak…

We zagen ook het dementieproces bij onze bewoners vorderen.

Hierdoor werd het sociaal isolement en de onrust nog groter. Mijn

collega’s, die zich elke dag met hart en ziel voor de bewoners inzetten,

merkten dat alles wat ze deden niet meer voldoende was. Ons hart

brak…

Samen met mijn team wens ik voor de bewoners dat zij iedere dag

mogen opstaan in een veilige omgeving, een zinvolle dagbesteding

hebben en met een lach op hun gezicht weer kunnen gaan slapen,

maar dit werd moeilijk. Ons hart brak…

Kelly, afdelingscoach van ’t Ven, beschrijft haar ‘corona-beleving’ op de
afdeling voor personen met dementie in onderstaande mooie brief:
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Bezoek met versoepelde
maatregelen

Op 5 juni 2020 besliste de overheid om bezoek weer toe te laten.

Eindelijk, na 9 lange weken! Maar de richtlijnen waren zeer streng. De

bezoekjes vonden plaats in een grote bezoekruimte en waren wat

bevreemdend: op afstand, met mondmasker en gelaatsmasker,

onherkenbaar en moeilijk verstaanbaar. Wij kregen teleurgestelde

families aan de telefoon. Ons hart brak…

Gelukkig gaat het nu de goede kant op met de versoepelingen.

Kamerbezoekjes zijn weer mogelijk en er kan al weer buiten de

muren van het woonzorgcentrum gewandeld worden.

Toch blijven wij nog elke dag opnieuw vechten tegen het corona-virus.

Voor ieders veiligheid, en zeker voor onze kwetsbare ouderen! We

proberen de algemene veiligheid goed af te wegen tegen het menselijke

aspect, en dat is niet altijd gemakkelijk. Elke dag opnieuw staan we op

om er weer, met volle moed, te zijn voor ons gezin, onze bewoners, de

familie en vrienden.

Lieve collega’s familieleden, bewoners, weet dat ik enorm trots op jullie

ben!

Hopelijk zien we elkaar weer snel terug: in een goede gezondheid, zonder

masker en met een goede pint!

Lieve warme groetjes,
Kelly, afdelingscoach ‘t Ven

Eerste kamerbezoekjes

Op donderdag 11 juni 2020
stond een (meestal) gesloten kamerdeur open.

In de gang galmde luide, moderne muziek.

Ik keek even in de kamer

en zag een stralende man...

'Blij dat je hier bent!' zo klonk het liedje

Een mooi toeval

en inderdaad, wat zijn we blij

dat we weer bezoek mogen ontvangen!

Carole, begeleider wonen en leven ‘t Rozeke
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Bezoek met versoepelde
maatregelen

Lieve collega’s,

De coronamaatregelen raasden ook als een schokgolf door onze

geliefde werkplek. We zijn er samen, met volle moed, ingevlogen om

voor onze bewoners het gemis en de liefde van de familie op te vangen.

Ook voor onszelf was er gemis. Geen uitstapjes, geen koffieklets met

vriendinnen, geen uitlaatklep voor emoties of een moment om te

relativeren. Allemaal bleven we zitten met onze zorgen en dit laat

natuurlijk sporen na.

Nu de deuren van het woonzorgcentrum opengaan, duiken er nieuwe

zorgen op. Wat gaat dit geven? Gaat alles goed of krijgen we straks een

nieuwe corona-golf? Bij mezelf staan de tranen me vaak nader dan het

lachen. Maar we gaan door voor onze bewoners, en staan er toch

steeds met een lach. Ondanks de onzekerheid bewaren we de rust.

Ik wil mijn gevoel graag met jullie delen want ik merk dat iedereen het

moeilijk heeft. De coronacrisis maakt ons overgevoelig voor alles en

iedereen. En dat is niet gemakkelijk. Wat mezelf betreft… Ik wil zo graag

met jullie verbonden blijven, een hecht team zijn. Samen gaan voor sfeer

en warmte in dit huis! Niemand is met opzet geïrriteerd of lichtgeraakt.

Het komt door de situatie waar we samen inzitten. We hebben de

laatste maanden dan ook echt het beste van onszelf gegeven. Laten we

er samen voor blijven gaan. Laten we begrip opbrengen voor elkaar als

we het moeilijk hebben. Laten we de rust bewaren als we van mening

verschillen. We doen dit SAMEN en hebben hetzelfde doel voor ogen:

onze bewoners een warme thuis geven!

Dankjewel omdat ik mijn gevoel mocht delen. Laten we er samen voor

blijven gaan!

Linda, ‘t Ven

Medewerkster Linda schreef een emotionele en krachtige brief aan
haar collega’s, die ze voorlas op de teamvergadering.



12

Bezoek met versoepelde
maatregelen
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Bezoek onder strikte

voorwaarden

Eerste bezoekjes

Onze eerste bezoekjes...

wat vreemd en bevreemdend

met al die maatregelingen

maar toch zo

HARTVERWARMEND!
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Bezoek onder strikte

voorwaarden
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Koninklijke post

Wij kregen KONINKLIJKE post vandaag!

Dankjewel voor dit mooie gebaar, vorstelijk paar!

Dit is een warm hart onder de riem

voor onze bewoners en medewerkers.

De koninklijke post werd voorgelezen aan alle bewoners van het

kwaliteitsgroepje. De bewoners waren onder de indruk en ontroerd door

dit mooie gebaar vanuit het koninklijk paleis. Samen werd besloten een

mooie dankkaart terug te sturen!
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CDV De Buurt

CDV De Buurt is terug open!

Tijdens de heropening van dagopvang De Buurt hebben we gepolst naar

de gevoelens bij onze ‘genieters’. Tijdens de coronatijd kwamen er veel

emoties naar boven. Zo wisten onze genieters te vertellen dat ze

VERBAASD waren over het probleem wereldwijd. Soms waren/zijn ze

ANGSTIG om zelf corona te krijgen. Maar ze werden er BLIJ van dat ze

nog konden wandelen en fietsen. Ook waren ze HOOPVOL dat hun

naasten gezond zouden blijven en dat De Buurt terug openging. Daarom

hebben sommige genieters ook een kaarsje aangestoken. En die kaars

heeft geholpen, want De Buurt is terug open! Dit zorgde bij sommige

genieters voor TRANEN VAN GELUK.
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CDV De Buurt
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CDV De Buurt

Vorming handhygiëne voor de genieters van CDV De Buurt

Dagopvang De Buurt is terug open, maar door het coronavirus moeten

we opletten dat we alle veiligheidsmaatregelen goed in acht nemen.

Daarom kregen niet enkel de medewerkers, maar ook de ‘genieters’ van

De Buurt een presentatie met filmpjes over alle voorzorgsmaatregelen

en waarom we die moeten nemen. Een goede handhygiëne is voor de

genieters een zeer belangrijk puntje waar we dus ook een tijdje bij stil

hebben gestaan. We leerden de ‘kunst van het handen wassen’, maar ook

waarom we het op deze manier moeten doen. Na deze presentatie

beslisten de genieters nog meer hun best te doen om ieders veiligheid te

waarborgen!
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De voorbije maanden, toen we niet naar buiten mochten, zat er vaak

niets anders op dan wandelingetjes in en rond het woonzorgcentrum

te maken. En het viel ons op… Dwalend in de gangen kan je hier toch

heel wat (kilo)meters afleggen! WZC Sint-Jozef is doorheen de jaren best

wel groot geworden. Er wonen hier 143 bewoners. Er zijn daarnaast nog

10 kamers beschikbaar voor ouderen die hier een tijdje in kortverblijf

wensen te komen. Bewoners van 64 assistentiewoningen kunnen beroep

doen op de dienstverlening en dagelijks komt er een groep ‘genieters’

naar DVC De Buurt. Om iedereen de beste zorg- en dienstverlening te

bieden, werken er in ons huis gemiddeld ook nog eens zo’n 160

medewerkers. En dan wordt er ondertussen ook nog stevig gebouwd aan

het Teutenhof in Sint-Huibrechts-Lille…

Toch vinden we het in WZC Sint-Jozef belangrijk om elkaar echt te

‘ontmoeten’ in verhalen, gedachten, visie & waarden, het leven van

alledag, ... We willen elkaar graag beter leren kennen zodat het hier een

echte ‘(t)huis met een ziel’ wordt voor iedereen die hier woont, werkt en

leeft! Bewoners vertellen ons dat zij ook graag de medewerkers die voor

hen zorgen, graag willen ontmoeten en leren kennen.

Daarom willen we in deze rubriek iemand in de kijker zetten.

Vandaag maken we kennis met Monique Beks. Zij heeft in WZC Sint-

Jozef al een heel traject afgelegd: verpleegkundige,

hoofdverpleegkundige, sociale dienst, … Maar nu werkt ze al enige

jaren in het team van de ‘nachtvlinders’. Wij schotelden Monique een

aantal vragen voor om eens dieper over na te denken. Onze ‘wakkere’

nachtvlinder liet haar gedachten de vrije loop en kroop in haar pen.

Waarvoor is er te weinig aandacht in de samenleving?

In de samenleving vind ik dat er te weinig aandacht besteed wordt aan

ouderen die zelfstandig ‘alleen’ wonen, en die een eenzaam bestaan

leiden. Er zijn nog genoeg mogelijkheden om deze mensen uit hun

isolement te halen, zoals een bezoekje brengen of samen eens een luchtje

te gaan scheppen. Dit staat nog op mijn verlanglijstje om in de toekomst

misschien te verwezenlijken.

In de kijker
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In de kijker

Welke waarden dank je aan je ouders?

Eerlijkheid was en is bij ons thuis heel belangrijk. Ik kon ook altijd

terecht bij mijn ouders als er iets mis liep. Verspilling bestond thuis niet,

alles werd zoveel mogelijk benut en het werd ons ook duidelijk gemaakt

dat we moesten waarderen wat we hadden. Deze waarden wil ik ook aan

mijn kinderen meegeven.

Wat zou je graag beter kunnen?

Het lijkt me geweldig om een boek te schrijven of de pannen van het dak

te zingen.

Waaraan besteed je te weinig tijd?

Graag zou ik nog meer tijd besteden aan familie en vrienden om samen

leuke dingen gaan te doen zoals wandelen, fietsen, kamperen en

koffiekletsen.

Welk boek of welke film heeft indruk op je gemaakt?

De oorlogsfilm ‘La vita e Bella’, een onvergetelijk fabel die bewijst dat

liefde, familie en verbeelding alles overwint. De vader doet tegen zijn

zoon alsof het concentratiekamp een moeilijk spel is, waarin de

gevangenen spelers zijn die meedoen voor een hoofdprijs. Prachtig

verhaal !

Wat zou je uitvinden om van de wereld een betere plek te maken?

Geweldig lijkt het mij om een machine uit te vinden, waar alle mensen

doorheen zouden moeten en er uit komen met dezelfde huidskleur. Bye

bye racisme!!

Waar op de wereld zou jij je nog thuis kunnen voelen?

Zwitserland, Oostenrijk, Noorwegen, Zweden en Schotland alleen al

omwille van de natuur.

Vakantietip!
Neem bovenstaande vragen eens ter harte… Denk er zelf eens over
na? Wat zou je hier zelf op antwoorden? Hoe zit dat bij jou?
Je kan de vragen ook voorschotelen aan een medebewoner of een
medewerker. Misschien ook een leuk idee om hier een
groepsgesprekje rond te organiseren (in samenwerking met de
begeleider ‘wonen en leven’ op de afdeling).
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In de kijker

Wat zou iedereen op school moeten leren?

De basistechnieken van hand- en verstelwerken, het is toch wel makkelijk

als je zelf iets kan herstellen en ergens een knoop kan aanzetten.

Stel dat je eens zou kunnen afspreken met een bekend persoon, met

wie zou je dan eens een terrasje willen doen?

Met Wim Lybaert van de columbus (programma op tv). De leefwijze van

deze man spreekt me enorm aan, en ook het rondtoeren met zijn bus

zou ik geweldig vinden. Genieten van al de geneugten van het leven.

Welk beroep zou je willen uitoefenen als je niet zou doen wat je nu

doet?

Als kind wilde ik stewardess worden. Nu ben ik verpleegster, maar als ik

opnieuw kon kiezen zou ik dokter willen zijn. Dit is wel wat te hoog

gegrepen misschien, daarom zou ik nu voor medisch secretaresse kiezen.

Belangrijk blijft om met mensen te werken. Dat doe ik graag!
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De Bemmert

Wie zit er achter het mondmasker verscholen?

Op De Bemmert houden de bewoners van een spannende en ludieke

quiz. Deze keer mag iedereen raden wie er achter het mondmasker

verscholen zit. Bij een een juist antwoord op de quizvraag, gaat er telkens

een stukje van het mondmasker af. Niet gemakkelijk, maar wel erg leuk

en gezellig!
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De Bemmert

Creatief turnen

Kijk eens hoe creatief en lenig wij vorige week waren!

Wij turnden met elastiek en breigaren!

Wil jij ook elastieken armen en benen?

Kom dan ons turngerief zeker lenen!

De ‘snoeperd’

Bij warm weer

wordt op ‘t koffiemoment

soms een zelfgemaakte

milkshake geserveerd…

Zalig fris en lekker!

En welke grote ‘snoeperd’

likt dan graag

de laatste ijsrestjes uit de pot?

3 keer raden!
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De Bemmert
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Kapster Caroline

Kapster Caroline aan het woord…

Mondkapje op en werken!

Coronavirus,

het woord zei me tot voor kort niet veel...

Als ik mijn frigo opendeed,

zag ik enkel Desperados staan.

Vier Russen had ik ook niet op bezoek gehad.

Dat een virus dat van China overgewaaid kwam zo een impact zou

hebben was nieuw voor mij en voor ons allemaal.

LOCK DOWN

Een 8-tal weken werkloos...

Wetende dat ik er al grijs haar van kreeg.

Het deed me dan ook vermoeden dat jullie haren zeker een knipbeurt

konden gebruiken.

Na enkele weken mocht ik terug aan de slag, wat was ik blij jullie terug te

zien!

Maar natuurlijk moeten we ons houden aan een ander fenomeen:

DE MAATREGELEN

Mondkapjes op en werken was de spirit. Maar mijne ‘zever’ konden jullie

niet meer verstaan met ‘da kèpke’.

Jullie haargroei had geen vakantie genomen, het was een hele puzzel om

voor iedereen een gaatje te vinden in mijn overvolle agenda.

Ondertussen ben ik bijna aan de laatste Corona-coupjes.

Ik ben alvast blij dat ik nog steeds met volle enthousiasme jullie haren

mag komen doen.

Want met je haren in de plooi, voel je je direct mooi!

Groetjes, Caroline
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De Kolis

Op de Kolis

zijn we verzot op gezelschapsspelen:

dierenspel, kienen, dialectenquiz,

balspel, vier op een rij…

En een ijsje van De Potter

maakt ons SUPERBLIJ!

Op de Kolis

zijn we verzot op gezelschapsspelen:

dierenspel, kienen, dialectenquiz,

balspel, vier op een rij…

En een ijsje van De Potter

maakt ons SUPERBLIJ!
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De Kolis
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De eetbare tuin

Aardbeien

uit onze eetbare tuin

zo rood, zo lekker en zoet

Net zoals vroeger

Helemaal zoals het moet!

Maar ook vogels

lusten deze lekkernij

Daarom leggen we

er een netje bij!

Sproeien en sprenkelen

Wij sproeien en sprenkelen

water en woordjes

in onze eetbare tuin

zodat alles weelderig

groeit en bloeit

en wij met z’n allen

frivool en fleurig

kunnen genieten!
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Tomatenplantjes

In de eetbare tuin staan heel wat tomatenplanten klaar

om op ieders terras te groeien en te bloeien…

tot er ‘cherrytomaatjes’ of ‘vleestomaten’ verschijnen...

De planten mogen opgehaald worden

op één voorwaarde…

dat elke plant 1/2 ‘taske’ water krijgt per dag!

De eetbare tuin
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Assistentiewoningen

Nieuws uit de assistentiewoningen

De voorbije weken vielen voor vele mensen een aantal hobby’s weg, zo

ook voor de bewoners van onze assistentiewoningen. Hierdoor kwam er

heel wat ruimte vrij in hun agenda. Toch werd dit niet altijd als nadelig

ervaren. Zo was er eindelijk tijd voor een grondige lenteschoonmaak, tijd

om muziek te herontdekken, plantjes te onderhouden of gewoon even te

niksen. Maar sommige bewoners ontdekten ook nieuwe talenten en

bezigheden.

Zo verving bewoonster Jenny haar favoriete bezigheid ‘koekjes bakken’

door ‘mondmaskers maken’. We komen van haar te weten dat een

koffiefilter ook gebruikt kan worden in een mondmasker (De filter moet

je wel uit het mondmasker halen voor het wassen!).

Christine maakte tijd om voor de leden van Samana Lille

verjaardagskaarten te knutselen. Ze herbruikt oude kaarten en maakt er

weer prachtige wenskaarten van, zo goed als nieuw.

Mia houdt zich al jaren bezig met het breien van kleding voor kindjes in

Tanzania. Gelukkig kreeg ze net voor de lockdown nog een nieuwe lading

garen binnen zodat ze een tijdje verder kon.

En er zijn nog zoveel meer mooie initiatieven. Er kwam tijd vrij voor het

onderhoud van de kerk, om voor medebewoners naar de winkel of

apotheek te gaan en om voor anderen een bloemstukje te maken.

Er is dus toch iets positief aan die vreselijke coronatijd… De bewoners van

de assistentiewoningen hebben een nieuwe tijdsinvulling gecreëerd!
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Assistentiewoningen
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Liefde over de grens in coronatijd

Hallo iedereen,

Ik ben Lieve Schildermans, gekend als afdelingscoach op afdeling 't

Zand. Vele bewoners kennen mij ook van mijn gulle schaterlach die

regelmatig door de gangen klinkt!

Ik ben bijna 53 jaar (juli) en werk intussen al 33 jaar in WZC Sint-Jozef.

Daar ik fulltime in dienst ben en bijna vaker hier dan thuis, word ik

stilaan een stukje van het rusthuismeubilair. Ik ben niet getrouwd en

heb geen kinderen. Ik kan dus heel veel van mijn liefde en goedheid

aan onze bewoners geven. Ik verwen ze graag. Als ik samen met de

bewoners plezier kan maken, op welke manier dan ook, dan is mijn dag

gemaakt.

Een ander stukje van mijn liefde gaat naar iemand anders want sinds

enkele jaren heb ik een vriend, Lucas. Hij woont in Leiden (Nederland).

Dat is niet bij de deur, dus spaar ik mijn vrije dagen zoveel mogelijk op

om geregeld naar Nederland te trekken.

Tot het coronavirus kwam aanzetten. De grenzen gingen dicht, en ik

bleef met mijn stukje liefde hier aan deze kant van de grens zitten. Wat

nu gedaan? Dan maar ‘face-timen’ via de computer of gsm, wat gezellig

bijkletsen, een vluchtig handkusje, een knipoogje, … daar moest ik het

mee doen.

Tot ik na wekenlang in de krant las: Je mag je lief bezoeken in het

buitenland. Hoopvol keek ik er naar uit! Maar oei, ik had voorlopig nog

geen vrije dagen. Dat was een tegenvaller.

Na 9 weken was het dan eindelijk zover. Ik kon naar Lucas toe! Met een

bang hartje naderde ik de grens, waar ik in de verte de politiecombi al

zag staan. Zo 'n busje doet mijn hart toch altijd sneller kloppen. Zou ik

echt de grens wel over mogen?
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Liefde over de grens in coronatijd

De agent deed teken dat ik moest stoppen , vroeg waar ik naartoe ging.

Tja, hoe moest ik het zeggen? ‘Ik ga naar mijn lief,’ zei ik blozend, net

zoals het in de krant stond. Het artikel had ik voor alle zekerheid

meegenomen. De agent gebaarde dat ik verder mocht rijden en wenste

me veel plezier.

Oef gelukt! Ik zette mijn 2 uur durende reis verder.

Onderweg nog een stevige regenbui, maar het hartelijk weerzien met

Lucas deed alles snel vergeten!

Liefdevolle groetjes,
Lieve
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Onderonsje met het onderhoud

Een onderonsje met de dames van het algemeen onderhoud

Tien uur! Even pauzeren.

Graag stellen we jullie voor aan enkele toppertjes. Vier dames die er

iedere dag opnieuw mee voor zorgen dat het gebouw ‘spic and span’

is. Marie-Louise, Stephanie, Marleen en Liliane zijn het er over eens: ze

werken graag samen en hebben voldoening als het hier blinkt als een

spiegel!

Jullie zijn graag geziene collega ‘s! We merken dat jullie vaak met

van alles in de weer zijn. Kunnen jullie ons een idee geven wat jullie

job hier in ons woonzorgcentrum inhoudt?

Marleen: ‘Wij staan in voor het algemeen onderhoud. Dat betekent dat
wij de gangen en eetruimtes op afdelingen schrobben met de
machine, parketten boenen, trappenhallen proper maken, vensters
wassen aan de binnenkant. En waarschijnlijk vergeet ik nog wel een aantal
dingen te benoemen.’

Liliane: ‘Ja Marleen, sinds dat corona-virus er is, komt het ontsmetten
daar nog bij. Dat vergeet ik niet, hoor! Deurklinken, veiligheidsbeugels in
de gangen, de tafels en stoelen in de ‘glazen ruimte’, de tafels, stoelen
en vloeren in de grote zaal waar het bezoek ontvangen werd, toiletten,
… Alles wordt hier grondig ontsmet!’

Marie-Louise: ‘Stephanie en ik staan ook in voor het onderhoud op
afdeling ‘t Heike. Weet je wat ik zo fijn vind? Het contact met de
bewoners. Als het kan, probeer ik bewoners te betrekken bij het poetsen
van hun kamer. En als dat niet meer lukt, bijvoorbeeld als ze slecht te
been zijn, vraag ik aan hen welke punten ik krijg voor onderhoud, sfeer en
gezelligheid.’

Stephanie: ‘Inderdaad, dat warme contact en de babbel die je hebt met
de bewoners, dat doet deugd. Ik voel ook echte dankbaarheid als ik hun
kamer netjes gepoetst achterlaat.’
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Onderonsje met het onderhoud

Hebben jullie buiten jullie job hier in het woonzorgcentrum, nog

andere werkplekken?

Liliane: ‘Ik werk ook bij Tuincentrum Tielens. Eigenlijk heb ik best wel
drukke dagen’.

Marleen: ‘Voor mij is het ook nog niet gedaan als ik hier klaar ben. Dan
ga ik naar huis, drink ik een theetje, leg ik mijn voeten even omhoog,
om dan weer aan de slag te gaan in het Sint-Maria Instituut. Daar
onderhoud ik de klaslokalen.

We vragen ons af of jullie na een dag werken nog fut over hebben

om thuis aan de slag te gaan met water en zeep?

Marleen: ‘Nee... Ik zal je verklappen... Ik kreeg net nog telefoon van mijn
echtgenoot met de vraag waar de plumeau thuis ligt! Mijn man poetst
ons huis en daar ben ik blij mee!’

Stephanie: ‘Wij besteden veel tijd aan ons zoontje van 3,5 jaar. Het
is echt een lief kapoentje. Daarbij ben ik ook stilletjes aan ons
trouwfeest aan het voorbereiden. Mijn vriend en ik trouwen op 6
augustus 2022. Maar om op je vraag terug te komen; ja, hier noemen
ze ons ‘vliegende poets’, wij vliegen soms letterlijk rond. Ik doe mijn werk
graag en ook thuis wil ik dat het netjes en proper is.’
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Onderonsje met het onderhoud

Een opgeruimd huis is een opgeruimde geest, zeggen ze wel eens.

Waar halen jullie het meest voldoening uit als jullie werken hier in

huis?

Liliane: ‘Een schouderklopje krijgen van een bewoner of collega doet
werkelijk deugd. Dan voel je dat je werk gewaardeerd wordt. Ik geniet
er ook van als iemand kort een praatje met me komt maken of gewoon
even goedendag zegt.’

Marleen: ‘En goed kunnen doorwerken, ‘vollebak’ voort doen tot dat je
werk klaar is. En elkaar helpen. Daar draait het toch allemaal om? Ik
herinner me die keer dat ik met mijn schrobmachine op een afdeling
aankwam en de badkamer onder water stond. Samen met de collega ‘s
van die afdeling zorgden we ervoor dat alles in orde kwam en de
badkamer terug gebruikt kon worden.’

Marie-Louise: ‘Ik haal voldoening uit goede contacten met bewoners.
Als ik voor hen van betekenis kan zijn, is mijn dag geslaagd.
Binnenkort ga ik met pensioen. Ik zou dan graag vrijwilligerswerk gaan
doen in de palliatieve zorg. ‘

Stephanie: ‘Soms twijfel ik om een opleiding tot zorgkundige te volgen.
De relatie en gesprekken die je met bewoners aangaat, zijn zo speciaal.
Ik hou van mijn job! Ik kom op verschillende plekken, mijn dagen zijn
altijd anders. In een woonzorgcentrum werken is echt wel mijn ding!’

Dankjewel dames!
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Recept rabarberlimonade

Wat heb je nodig?
1500 gram rabarber

400 ml water

Honing naar smaak

Handvol verse citroenmelisse (optioneel)

Aan de slag!
Was de rabarber en snij in kleine stukjes.

Kook de rabarber samen met het water in ongeveer 10 minuten gaar.

Leg een theedoek of kaasdoek in een zeef, en zeef de rabarbermoes.

Je houdt nu ongeveer een liter rabarbersap over.

Gooi de rabarbermoes niet weg! Hier kun je heerlijke rabarbermuffins

mee maken!

Was de citroenmelisse en voeg deze toe aan het warme rabarbersap.

Laat het sap afkoelen.

Vis de blaadjes citroenmelisse eruit en breng het sap op smaak met

honing.

Serveer ijskoud op een warme zomerdag...

Santé!

Hilde
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Op controle in het ziekenhuis in
corona tijd

In volle coronatijd mocht bewoonster Liza van De Kolis nog even op

controle in het ziekenhuis. Nu ja… ‘even op controle’… Het werd in

ieder geval een hele belevenis, die Liza graag met ons wil delen.

Samen met en ‘onder begeleiding’ van een verzorgster van het

woonzorgcentrum vertrokken we richting ziekenhuis. Het was vreemd

om weer eens even buiten de muren WZC Sint-Jozef te komen. Daar

aangekomen, moesten we eerst de slagbomen passeren. Er zat een

man die ons vriendelijk toelachte. 'Stop,' waren zijn eerste woorden,

'Jullie moeten eerst jullie temperatuur meten voordat jullie verder

mogen gaan.’ Toen onze temperatuur goedgekeurd was, kregen we een

groen papier in onze handen met instructies die we moesten volgen.

Wij mochten verder rijden naar rij 2. (Er waren 3 verschillende rijen: 1

– 2 - 3) Aan de ingang, bij de liften van het ziekenhuis, stond een groot

‘ding’, een ‘container’ naar het schijnt. Daar werd opnieuw onze

tempratuur gemeten. Natuurlijk (en ook maar gelukkig!) was deze nog

hetzelfde als bij de eerste meting. 3 lieve dames stonden klaar om ons

weer verder te helpen en ons weer de nodige instructies te geven. Dan

eindelijk konden we de auto parkeren en onze handen ontsmetten.

We mochten onmiddellijk door naar binnen (want je mag namelijk maar

15 minuten voor je afspraak in het ziekenhuis aanwezig zijn). Dan verder

onze identiteitskaart in het apparaat steken om ons aan te melden voor

onze afspraak. En wat denk je? Ja hoor, hier moesten we weer onze

handen ontsmetten.
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Op controle in het ziekenhuis in
coronatijd

Eindelijk, na een half uur van temperatuur meten, handen ontsmetten en

heel voorzichtig te zijn, ben ik eindelijk zo ver om naar mijn afspraak te

gaan.

Van bij het vertrek in het woonzorgcentrum moesten we ook al een

mondmasker dragen! En ik kan je vertellen… Dit valt echt niet mee! Je

krijgt gewoon geen lucht. Nu weet ik ook wat onze verzorgsters

dagelijks voor ons doen. Een dikke MERCI!

Ik neem jullie weer even terug mee naar mijn belevenis in het ziekenhuis.

Daar draagt iedereen een mondmasker. Ja, zelfs de dokter en de

verpleegsters dragen een mondmasker. En er is nog een regel: ALLES

ontsmetten!

Ik vond het toch fijn dat ik het ziekenhuis veilig kon verlaten. Maar uit

voorzorg heb ik mijn kleren even in een sopje gespoeld, toen we terug

kwamen in ons woonzorgcentrum. Blij weer hier te zijn! Wat was mij dit

een avontuur!

Lisa Hermans - De Kolis
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't Gehucht

Lezen in corona-tijd

Marie-Thérèse is blij

met boeken

uit de zorgbib.

Zij komt al lezend

door de coronatijd!

Is dat niet hip?

Een lekkere traktatie

Bewoonster Marie-Thérèse

brengt de coronatijd

buitenshuis door.

Laatst verraste zij ons

met een lekkere traktatie

en daarmee valt ze bij ons

helemaal in de gratie!
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't Gehucht

Vele groetjes

vanuit ‘t schoon verdiep!

Gezichtsmasker

Geef mij maar een

gezichtsmasker

in plaats van een

mondmasker!
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't Gehucht

Zoete confituur

Zin in lekkere confituur?

Aardbeizoet met rabarberzuur

Voor dit recept, voor groot en klein

moet je boven op ’t Gehucht zijn!
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't Klooster

Albert legt uit...

in geuren en kleuren

en met hand en tand!

Zie ons hier eens genieten

in de zon!
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't Heike

Mannenverwennerij

met schaar

en scheerkwasten…

Het resultaat?

Ferme gasten!
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't Heike
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't Passantje

Vaderdag

Op Vaderdag werden de bewoners van ’t Passantje verwend met een

lekker aperitief voor het avondeten. Een glaasje cava en een stukje

meloen met ham.

En dat ze hiervan genoten hebben, zie je wel op de foto’s!
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't Passantje

Voor en na

een kappersbeurt

Een wereld van verschil!
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't Riet

Ze kunnen mij niet missen

Pierre Cox van ’t Riet had er net een telefoongesprekje met zijn dochter

opzitten en nog geen 10 minuten later belde zijn zoon al om te ‘skypen'.

Pierre lacht en zegt: ‘Amaai nog niet, ze kunnen mij precies niet missen!’
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't Riet
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't Rozeke

Een streepje geluk

Tijdens de koffieklets op ‘t Rozeke gebaart Mia me om naast haar te

komen zitten. Zo ‘n voorstel sla ik natuurlijk niet af. ‘Ook nog een tas

koffie voor jou?’ vraag ik. ‘Jazeker, op één been kunt ge niet staan hè

meid,’ lacht Mia.

We drinken van onze koffie en Mia vraagt me voorzichtig: ‘Denk je dat al

de mensen die hier aan tafel zitten gelukkig zijn?’ Ik antwoord dat ik

denk dat geluk voor iedereen iets anders betekent. Ik vraag haar wat

geluk voor haar betekent. ‘Op ‘t Hent, in mijn huis was ik gelukkig. Mijn

zonen en schoondochters kwamen er veel op bezoek. Er was altijd wel

iemand die eens binnensprong om een tas koffie bij mij te komen

drinken. Niet zozeer die koffie was belangrijk, maar vooral de babbel en

gezelligheid die erbij hoorde. Eigenlijk een beetje vergelijkbaar met wat

we nu aan het doen zijn. Dan ben ik tevreden. Want dat...,’ zo eindigt ze

haar verhaal... ‘Dat is voor mij het leven. Je moet proberen tevreden te zijn

en openstaan voor een streepje geluk.

Binnenkort, als er weer iemand écht op bezoek kan komen, dat is mijn

streepje geluk!’
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't Rozeke

Verjaardagskaart

Op 15 april 2020 (in volle coronacrisis) werd onze Koning Filip 60 jaar!

De bewoners en medewerkers van ’t Rozeke schreven hem een mooie

verjaardagskaart. En weet je wat? Ze kregen een dankkaartje terug! En nu

pronkt er op ’t Rozeke een koninklijk kaartje op de kast!
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't Rozeke

Een verjaardag in deze tijd.

Dat is toch iets raars.

Als we straks iets mogen gaan

drinken,

wordt er zeker GEPROOST.
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't Rozeke
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't Ven

Vrolijke Vaderdag!

Speciaal

voor Vaderdag

steken wij

al onze vaders

dankbaar

in een papieren

jasje!
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't Ven

Rabarberconfituur

Vastgeroest

in oude verhalen

sprokkelen wij

rabarberblokjes

in zonnige bokalen.

De geur van weleer

smaakt zuurzoet en

naar meer!
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't Zand

Borreltijd

Op ‘t Zand is de traditie ontstaan om op vrijdag samen te borrelen, de ene

keer uitgebreid met allerlei lekkere hapjes en een glaasje schuimwijn. De

andere keer met een lekker dessert of glaasje bij de koffie. De bewoners

stellen dit borrelmomentje erg op prijs en genieten van de

verbondenheid en het familiale gevoel dat hierbij komt kijken.
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't Zand

Complimentenspel

Op ‘t Zand deden we op een moeilijker moment tijdens de corona-tijd een

complimentenspel. Een heleboel opgeschreven complimenten lagen op

een hoop. Om de beurt nam elk van de bewoners een briefje en besprak

bij wie dit compliment het beste paste. Een geslaagde activiteit! Jan, de

oudste bewoner van t Zand, kreeg het compliment: ‘Je ziet er nog uit... als

een 20-er!’ Wat was hij daar tevreden mee. En natuurlijk moest daar ook

een foto van genomen worden!

Team ‘t Zand

is blij en dankt

Toke en kinderen

voor een uitMUNTende

verrassing!
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Leuke uitspraken

Medewerkster Linda: Jaren geleden vroeg mijn bijna jarige dochter de

film van ‘nonkel Handtas’ voor haar verjaardag. Na enkele vragen werd

het ons duidelijk dat ze graag de film van ‘Pocahontas’ wilde...

Bewoonster A: Ik ben niet nieuwsgiering, maar ik weet graag veel!

Bewoonster B: Ik sluit mij daar volledig bij aan!

Bewoner C (echtgenoot van bewoonster A): En ik moet daarmee leven.

(lacht)

Bewoner B: Ik heb hier ook zoiets naast mij zitten. (wijst lachend naar

haar man bewoner D)

Medewerkster Leen: In het journaal kwam ter sprake dat er nu veel

corona-scheidingen in de maak zijn doordat iedereen op elkaars lip zit.

Bewoonster A: Maar dat geldt niet voor ons! Wij zitten al meer dan 60

jaar op elkaars lip. En dat gaat heel goed!

Bewoner: Ik heb de voorbije maanden twee soorten bezoek gehad:

‘poortbezoek’ en ‘bezoek in de biechtstoel’! Mijn familie verkoos de

‘poortbezoekjes’. Ach, voor mij vielen de ‘biechtbezoekjes’ wel mee, alleen

de akoestiek viel tegen.

Bewoner: De skype-gesprekjes met mijn kinderen vielen reuze mee,

alleen hebben ze hard moeten lachen met mijn corona-kapsel!

Bewoner: Mijn eerste tafelbezoekjes in de zaal verliepen heel goed. We

hebben toch een half uur kunnen volpraten! Van medebewoners hoorde

ik dat ze al na 10 minuten niet meer wisten wat zeggen.
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Leuke uitspraken

Bewoner: Dit is ons huis! Mijn medebewoner zei altijd tegen iedereen die

het wilde horen: ‘Ik ga naar mijn villa!’ Dat vond ik toch zo schoon gezegd.

Bewoners kwaliteitsgroepje: Wij moeten met onze identiteitskaart naar

het gemeentehuis. Neerpelt moet veranderd worden naar Pelt. Zou de

gemeente hier geen zitdag kunnen houden, want als wij hier allemaal

naar Overpelt moeten met onze rollator of rolstoel… Dat zou nogal een

lange processie worden! 150 oude mensen op 1,5 meter afstand achter

elkaar!

Bewoner: Ik heb dubbel zoveel pech, want ik ben een ongelofelijke

knuffelaar!
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Jan en Marie

Jan en Marie wandelen over de hei.

Marie zegt tegen Jan: ‘Kent gij corona?'

‘Nee,’ zegt Jan, ‘maar iedereen heeft het er wel over. Wat zou het zijn? Een

soort mug of wesp? Of zou het in de lucht zitten?'

‘Wies, de buurvrouw, die weet alles, zegt Marie, ‘En die zegt dat het een

gevaarlijk virus is, iets waar je zelfs van kunt doodgaan.'

‘Modern,’ zegt jan, ‘Vroeger bestond zo iets niet, zeker niet in onze tijd.’

‘Ik ga voorlopig niet meer naar Wies,’ zegt Marie, ‘We blijven lekker in ons

kot op de hei en als we gaan wandelen dan blijven we ieder aan de

andere kant van het bospad. En als we terug thuis zijn, handen wassen!'

‘En dan is er koffie met bakmousevlaai,’ zegt Jan.

‘Maar,’ zegt Marie, ‘gij aan die kant van de tafel en ik hier, want onze tafel

is juist 1,5 meter lang!’

Lisa Hermans - De Kolis
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Vakantieverhalen

Beer op verlof

Ook de knuffelbeer

van ’t Gehucht

gaat lekker

lui en languit

op verlof!

Een luie dag

Loom en lui

vul ik de tuinstoel

op het gras

met herinneringen

groot en klein.

Meer moet dat

vandaag niet zijn!
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Vakantieverhalen

Een straf vakantieverhaal van DVC De Buurt

Rosalie Gielen: ‘Ik ben ooit naar de zee geweest als daguitstap. We

dachten lekker verse vis mee te nemen naar huis. Maar het bleek

diepvriesvis te zijn. Door de warme temperaturen begon de vis te smelten

en stonk de volledige trein naar vis.’

Straffe vakantieverhalen van 't Passantje

Mia: Ik ging vroeger heel graag met de tent op reis. Dat vond ik

fantastisch, bijvoorbeeld kamperen met het hele gezin in Luxemburg.

We wasten ons 's morgens in een klein teiltje. Hoe warm of koud het

water was, hing af van het weer. Koken op een klein gasfornuisje. Ik

maakte de gewone kost zoals thuis: soep, vlees, aardappelen en

groenten. Maar iedereen van het gezin werkte eraan mee. Het was zo

klaar. Of we maakten het ons een gemakkelijk en gingen eens frietjes

halen. 's Avonds maakten we een vuurtje voor de tent. Zo gezellig! Als

het kon, zou ik meteen weer willen vertrekken met de tent! Ik heb ook

mooie herinneringen aan Oostenrijk. We gingen wel 10 jaar naar

hetzelfde adres. We verbleven dan bij een gastgezin dat een deel van

hun huis verhuurde. Soms ging mijn zus ook mee. We konden daar goed

onze plan trekken en de vrouw des huizes kookte vaak wat extra voor

ons. Zo hadden wij het gemakkelijker. Een heel mooie regio ook! We

kwamen er zowel in de winter als in de zomer.

Zr. Nelly: Reizen als religieuze kan je vergelijken met reizen als een

leek. We kozen bijvoorbeeld een busreis van De Zigeuner. Hun

reisbegeleiders waren erg goed. Ik ging bijvoorbeeld met een andere

zuster of met mijn zus en haar echtgenoot. Ik verbleef ook een jaar in

Italië. Italië en Rome ken ik vanbuiten. Echt vakantie was dat niet, ik was

daar om te studeren. Als zuster bezocht ik ook vaak mijn familie als

vakantie. Toch kwam reizen als ontspanning ook aan bod. Dan ging ik

bijvoorbeeld met een andere zuster op reis. Ik heb verschillende plaatsen

in Europa bezocht. Ik was ook graag naar Afrika gegaan, maar dat is me

nooit gelukt.
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Vakantieverhalen

Van 't Zeetje

Terwijl ik op ‘t Passantje over de gang wandel, betrap ik er mezelf op

dat ik in de kamers van bewoners binnenkijk. Hier verblijven de meeste

bewoners een kortere tijd. Ze zijn er dan ook op ‘kortverblijf’.

Mariëtte heeft gezien dat ik binnenkijk. De vriendelijke lach op haar

gezicht maakt dat ik al snel op een stoel naast haar zit. Op veilige afstand

weliswaar. Ah ja... ‘t Is nog altijd Corona-tijd, nietwaar?’

Ze wijst naar het gebouw waar ze zicht op heeft vanuit haar zetel.

‘Daarboven, op het derde verdiep, daar woon ik,’ zegt ze. Het is

serviceflatgebouw ‘Alto’.

Aan haar accent hoor ik dat ze niet van Pelt is, zelfs niet van Limburg.

‘Aah ja, van ‘t zeetje hé,’ lacht ze, ‘Ik ben geboren in Middelkerke!’ Ons

gesprek gaat vlot. We hebben het over onze Belgische kust en alles wat er

te zien en beleven is. Toevallig ben ik een tijdje geleden nog in

Middelkerke geweest. Ze vraagt me of ‘De Krokodile’ nog bestaat, en ‘De

Rotonde’? Ze herinnert zich ook nog dat kleine kerkje, net naast de

tramlijn als je van Westende kwam. En het Casino!

Mariëtte vertelt me dat ze als kind de oorlog meemaakte en dat dat

blijvende herinneringen zijn in haar geheugen. Ze vraagt me of ik

Raversijde ken. In het duingebied Raversijde in Oostende is nu een

openluchtmuseum met constructies uit de twee wereldoorlogen. Ze kan

me perfect benoemen welk gevoel ze had als er toen daar een vliegtuig

overkwam...

Mariëtte heeft in Knokke in een horecazaak gewerkt, samen met haar

echtgenoot. Ze vertelt me dat dat ze hard werkten en samen een goed

leven hadden. ‘Liefde en kameraadschaap zijn belangrijk. Als je dat hebt,

kan je als koppel overal ter wereld samenleven,’ besluit ze. ‘Kijk maar

naar mijn enige dochter, zij woont momenteel in Nieuw-Zeeland!’

Karen en Mariëtte
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Vakantie in eigen land, ook voor
onze bewoners!

Ook hier, in WZC Sint-Jozef, maakten wij grote plannen voor de

vakantieperiode. We waren dit jaar graag met z’n allen – in verbeelding –

afgereisd naar Japan, het gastland van de Olympische zomerspelen. Op

onze agenda stonden dan ook 2 wervelende Japanse feesten. Maar het

coronavirus strooide roet in het eten. De Olympische zomerspelen gaan

niet door. En ook voor onze grotere activiteiten en feesten in het

woonzorgcentrum gelden nog steeds hygiënemaatregelen. Omdat we

met z’n allen in hetzelfde schuitje zitten en de meeste mensen dit

jaar hun vakantie thuis moeten doorbrengen, hebben ook wij

onze 'reisbestemming' aangepast. Solidair met alle anderen houden wij

onze vakantie dan ook dit jaar in eigen streek of land. Wij passen ook

onze manier van feesten aan om op een fijne, maar vooral veilige manier

de vakantiesfeer te doen leven in ons woonzorgcentrum.

Normaal gezien, in het ‘voor-corona tijdperk’, zouden we op 7 juli 2020

samen de vakantie ingezet hebben. In het ‘nieuwe normaal’ kunnen wij 7

juli 2020 nog geen groot feest organiseren. Maar wat kunnen jullie dan

wel op 7 juli verwachten? We voorzien voor iedereen een ijsje met

aardbeien. Daarnaast kan je ofwel genieten van een muziekoptreden

buiten, ofwel komen vrijwilligers van de bibliotheek een vakantieverhaal

op de afdeling vertellen. In ons dagelijks leven zullen we de vakantiesfeer

zeker doen leven met een Peltsenatuurposter, een borrel met

streekproducten, het ophalen van vakantieherinneringen of ... Laat je

deze vakantie maar lekker verwennen en verrassen!
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Vakantie in eigen land, ook voor
onze bewoners!

We wensen jullie alvast een heel fijne en gezellige zomer! Even op adem

komen na die moeilijke tijden…

Om alvast in de stemming te geraken van onze ‘vakantie in eigen, land,

streek en buurt’ kunnen jullie hier en op de afdeling genieten van deze

prachtige foto van fotografe Joëlle Witters.

Weten jullie waar deze foto is gemaakt?
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Vakantie herinneringen ophalen

Niets is zo leuk als alleen of samen vakantieherinneringen op te

halen. Wij schotelen jullie alvast enkele vakantievraagjes voor… Om

even bij weg te dromen… Om te genieten… Om mooie

vakantieherinneringen met elkaar te delen…

Was het vroeger de gewoonte om op vakantie te gaan?

Vroeger was het eerder de gewoonte om veel thuis of dicht bij huis te

blijven in het weekend of in de 'congé'. Landbouwers konden vaak hun

veld en dieren niet achter laten. Eind jaren '50 hadden verschillende

Belgen nog nooit de zee gezien. Sommigen deden wel uitstapjes op

zondag: de zee, de Ardennen, de zoo van Antwerpen, Brussel, Brugge,

Dinant, de watervallen van Coo, de grotten van Han of een

recreatiedomein zoals bv Hofstade.

Heb je een herinnering aan de eerste keer dat je op vakantie ging?

Was dat met je ouders, met de school, met de mutualiteit ...? Vanaf de

jaren '60 gingen de Belgen steeds vaker op reis. Er werd een derde

week betaalde vakantie per jaar ingevoerd, dus er kwam meer tijd om weg

te gaan. En ook meer budget doordat de lonen stegen. De auto maakte

de drempel om ergens heen te gaan lager. Ook vliegen werd goedkoper.

In '67 ging al een derde van de Belgen op reis. Vandaag is vakantie

hebben synoniem geworden voor reizen, maar we zouden bijna vergeten

dat het ooit anders was.

Ben je ooit met de mutualiteit op vakantie geweest? Of deden je

kinderen dit?

De vakantiereizen met de mutualiteit vinden hun oorsprong in een

besluit van het jaar 1946. Bij afwezigheid van een koning had België toen

een prins regent, Prins Karel. Door de oorlog was de jeugd verzwakt en

tuberculose was een nachtmerrie. Ter voorkoming gaf de overheid aan

de ziekenkassen de toelating om kampen in gezonde lucht en met een

degelijke voeding te organiseren. Verschillende jaren bleven deze

kampen een kans voor veel jongeren om een reis te maken die ze met

hun ouders op dat moment nog niet zouden kunnen maken.
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Vakantieherinneringen ophalen

Ben je ooit op reis geweest naar een bedevaartsoord? Een reis naar

Scherpenheuvel, naar Lourdes ...

De eerste 'reizen' die mensen vroeger maakten, waren vooral gelinkt aan

het geloof. In de jaren '50 ging zowat iedereen die een beetje christelijk

was een keer op bedevaart naar Lourdes. Dat was geen volwaardige

plezierreis, maar toch wel een reis. Sabena vloog van '54 naar Lourdes.

Vaak reisden ze met de autocar of bus. Lourdes was een combinatie van

geloofsviering en ontspanning. Voor vele Belgen was dit de enige reis die

ze in hun hele leven ondernamen.

Hoe oud was je toen je de eerste keer de zee zag?

Met de komst van de auto ontstond het begrip ‘daguitstapje’. De zee

was een populaire bestemming. Rond de jaren '50 werd een gebruinde

huid het nieuwe statussymbool. Het begrip 'zonnebaden' ontstond, dit

kon natuurlijk goed aan zee. Er kwamen ook cosmetische

zonneproducten op de markt. Vanaf de jaren '50 is er duidelijk meer bloot

op het strand te zien, het badpak komt in plaats van een jurk. Vanaf de

jaren '60 zet de bikini door! Brigitte Bardot is één van de meest

verleidelijke promotoren van de bikini. In de jaren'60 wordt in

damesbladen uitgelegd hoe en waarmee je je lichaam in optima forma

moet brengen voor de bikini (gladde benen, frisse armen en geen dons in

het gezicht en uiteindelijk goed bruin kleuren).

Ging je ooit in het buitenland op vakantie?

Langzaam, maar onstuitbaar werd de wereld kleiner. Door de aankoop

van een auto werd vaker het gebied voorbij de grens ontdekt.

Nederland, Duitsland en Frankrijk werden hierdoor een

vakantiebestemming.

Ben je ooit met het vliegtuig op reis geweest? Wat vond je hiervan?

In de jaren '70 werd vliegen betaalbaarder waardoor mensen hun

horizon nog verder konden verbreden. De auto's waren op dat moment

nog niet zo goed ontwikkeld als nu. Een stadsauto die opeens voor

vakantie uren aan een stuk moest rijden liet het wel eens af weten

onderweg (in de bergen, in de hete zon ...).

Veel vakantie-mijmer-plezier!
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Vakantieverhalen De Kolis

Miet Kuppens: Mijn mooiste vakantieherinnering is Rocamadour in

Frankrijk. Het kerkhof en restanten van de oorlog daar hebben me

enorm aangegrepen. Dit was een rustige plaats die me altijd zal bijblijven.

Caroline Beckx: Tijdens mijn vakantie in Spanje werd ik 60 jaar.

Onverwacht werd ik getrakteerd op een boottocht langs een

nudistenkamp en werd er gedanst en gedronken op mijn gezondheid. Ik

vond het geweldig dat mensen me een proficiat kwamen wensen en op

mijn gezondheid dronken.

Maria Vandael: Wij gingen jaarlijks waterskiën in het kanaal van

Neeroeteren. Dit was een vaste waarde voor ons gezin. Onze kinderen

gaan nog steeds naar daar met de stacaravan.

Gerard Reynders en Lisette Coenen: Dankzij de goede connecties met

onze dokter konden we op vakantie gaan in zijn appartement in

Westende. Wij waren kleine zelfstandigen en voor ons was een vakantie

zalig genieten, even geen werk.

Paul Claes: Een vakantie aan zee was voor ons als ouders een echte

‘werkendag’. Wij hadden 7 kinderen en deze vroegen veel aandacht.

Niets zo vervelend als een vuile pamper in het midden van het strand en

een enorme wandeling terug naar het appartement om deze snel even te

verversen.
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Vakantieverhalen De Kolis

Frans en Liza Schoemans-

Hermans: Wij gingen altijd met

de mobilehome op vakantie. We

ontdekten zo niet alleen

verschillende landen en streken,

maar leerden ook veel nieuwe

mensen kennen van

verschillende nationaliteiten. We

namen regelmatig deel aan

georganiseerde

kampeervakanties. Het FICC

(Fédération Internationale de

Camping, Caravaning et

Autocaravaning) organiseerde

zo’n kampeervakanties (rally’s) voor mensen over heel de wereld. Zo

hebben zij ooit geregeld dat we mochten kamperen op een

landingsbaan van een vliegveld in Parijs, op een paardenrenbaan in

Engeland en op een eiland in Oostenrijk. Zelf hebben we ook een

volledige vakantie georganiseerd in het Zilvermeer in Mol namens het

FICC. Bij zo’n organisatie komt veel kijken, maar we deden het graag.

Wij organiseerden ook regelmatig vakanties in binnen- of

buitenland voor onze eigen club. Wij hebben dus ontzettend veel

vakantieherinneringen… Zo kregen we eens erwtensoep in Zweden die zo

dik was dat we deze met een vork konden eten! We fietsten door het

extreem drukke stadsverkeer van Wenen en zaten vast in het drijfzand

aan de Waddenzee. En in Parijs trok Frans plots zijn broek naar beneden,

midden op een groot plein! Er kriebelde iets aan zijn been. Het bleek een

wesp te zijn, die Frans alsnog in zijn knie stak. Eén van onze mooiste

herinneringen is toch het aflossen van de wacht aan het koninklijk Paleis.

We gingen dit in ieder land bewonderen en vonden dit fantastisch. Zelfs

in Schotland wordt het Paleis nog steeds bewaakt, terwijl hier niemand

meer woont. Ach, wij hebben duizenden vakantieverhalen en tientallen

landen die we bezochten met onze mobilehome, maar toch zijn er

ook bestemmingen waar we jammer genoeg nooit geraakt zijn. Van deze

bestemmingen zullen we enkel nog kunnen dromen.
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Pastoraal

Vakantiegebed

God, geef mij een hart dat vakantie kan nemen,

zich even kan losmaken uit het gareel

van de zorgen en verantwoordelijkheid,

dat, los en vrij,

de aarde kan proeven en ruiken,

en de lucht en het water en de mensen erbij.

Geef mij een hart dat in de zomermaanden

ook de coronacrisis een stukje los kan laten

intens genieten van veilige bezoekjes

in mijn kamer of de tuin.

Geef mij een hart dat nog kan luisteren

naar de vogels en kan glimlachen

bij de verre geluiden van koeien

als de morgen begint.

Geef mij een hart dat nog op de uitkijk staat

naar vreemde mensen en andere dingen

en gelukkig is, om hun anders-zijn.

Geef mij een hart, dat nog kan spelen

en alles kan vergeten bij een bal in het water

of een kind voor het raam.

God, geef mij een hart dat vakantie kan nemen

zoals Gij, op die zevende dag,

toen alles mooi en goed was,

wat Gij had gemaakt.
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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.

Charles Gielen (genieter van De Buurt)

° 9 maart 1922

+ 6 juni 2020

Sjaan Rovers

° 29 september 1935

+ 12 juni 2020

WIJ GEDENKEN




