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VOORWOORD

Beste bewoners, familie, bezoekers, zorgtoppers, vrijwilligers, …

Het wordt lente! Wat kijken we daar naar uit. En we voelen de

lentekriebels nog harder dan andere jaren. We hebben ‘knaldrang’

en zin om erin te vliegen. We hebben zin in de lenteschoonmaak.

Weg met al die stoffige corona-updates, weg met de mondmaskers,

… We hebben zin om deuren en vensters te openen, onze

vrijwilligers met open armen te ontvangen, samen het leven te

vieren, samen te genieten van de eerste zonnestralen, voeten in het

groene gras, vogels die fluiten. Weet je, ik heb een idee…. We

beginnen er vandaag al aan… in ‘t groen!

Jos Claes,

Campusdirecteur WZC Sint-Jozef en het Teutenhof

Sint-Jozef feest in ‘t groen

Omdat de lente in zicht is, ‘dopen’ we ons huiskrantje voor de

gelegenheid om tot ‘Ons groene blaadje’. Op 19 maart 2022 vieren

we ook onze patroonheilige, Sint-Jozef. Die dag kleurt alles groen,

halen wij onze mooiste groene outfit boven en grabbelen we bij het

feestmaal uit de groene doos. Wij kijken alvast uit naar warme

ontmoetingen en een feest met… veel groen! Want wij zijn geen

groentjes meer! Met zoveel ouderen aan boord heeft dit huis een

vracht aan levenservaring en wijsheid!

In de lente, ieder jaar
spat de kleur groen
uit elkaar
in veertig kleuren groen.
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Dag Jos, dag directeur!

Omdat jij dit woonzorgcentrum in goede banen leidt

Omdat jouw pensioen stilletjes nadert – tot onze grote spijt!

Omdat jij hier moedig én menselijk richting geeft

Omdat jij naar warme zorg voor bewoners streeft

Omdat jij zo goed met cijfertjes bent

en de ouderenzorg op je duimpje kent

Omdat wij jou enorm waarderen

En van elkaar veel ‘mogen’ leren…

Zeggen wij vandaag:

Jos, wij zien u toch wel graag!

Dag van de directeur
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ONZE JARIGEN
MAART & APRIL

Datum

01/04

01/04

02/04

02/04

05/04

05/04

05/04

07/04

08/04

09/04

11/04

17/04

17/04

22/04

22/04

23/04

25/04

27/04

28/04

29/04

30/04

30/04

30/04

Naam + Leeftijd

Mia Martens (90)

Marie Bloemen (96)

Maria Vandeal (84)

Mia Knevels (92)

Rosalie Gielen (93)

Lisette Reymen (92)

Harry Monten (65)

Mia Vandenbroek (90)

Jeanne Schildermans (95)

Mia Serroyen (90)

Adrienne Mulkens (94)

Walter Smets (83)

Jan Eerdekens (89)

Raf Noten (69)

Annie Van Sambeeck (88)

Mariette Vandenberghe (93)

Julia Geerts (85)

Mia Herkens (94)

Anny Cuyvers (80)

Staf Vanmierlo (85)

Agnes Spooren (88)

Irene Andelhofs (72)

Marianne Scherliess (91)

Datum

06/03

07/03

07/03

08/03

08/03

08/03

13/03

13/03

15/03

15/03

15/03

17/03

17/03

18/03

21/03

22/03

22/03

24/03

26/03

26/03

27/03

30/03

Naam + Leeftijd

Jenny Willekens (85)

Philomene Phillipe (90)

Jet Alders (87)

Jenneke Snoekx (87)

Louisa Broeckx (95)

Alice Matthijs (88)

Mia Claes (89)

Christine Swinnen (83)

Gerard Steensels (89)

Truda Lemmens (94)

Fien Lauwens (92)

Jan Hoeks (78)

Rosalia Paesen (87)

Lea Bilsen (95)

Jos Theunissen (82)

Jef Ras (97)

Mia Kwanten (80)

Roza Dolders (91)

Mea Hulsbosch (92)

Mene Janssen (81)

Lei Van Hoof (86)

Charel Hofkens (90)
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ONZE JARIGEN
MEI

Datum

02/05

04/05

06/05

07/05

08/05

09/05

10/05

10/05

12/05

12/05

12/05

13/05

14/05

15/05

16/05

16/05

17/05

17/05

17/05

20/05

20/05

21/05

22/05

23/05

25/05

26/05

30/05

Verjaren

Wijsheid komt met de jaren.
Ga geluk vergaren
en liefde ervaren.

Kostbaarheden bewaren.

Naam + Leeftijd

Gust Molemans (86)

Mireille De Sutter (81)

André Vanveggel (90)

Mia Swinnen (94)

Jenny Sels (95)

Mia Voets (97)

Albert Meurs (86)

Georges Pirijns (85)

Lisa Aerts (88)

Pol Lemmens (87)

Thieu Stevens (84)

Mia Timmermans (94)

Jaak Peeten (98)

Maria Dexters (89)

Toon Schildermans (85)

Hilda Voet (90)

Lieve Lehaen (73)

Bèr Boonen (92)

Lucien Coemans (84)

Caroline Beckx (94)

Robert Engelen (76)

Jet Driesen (91)

Denise Cremers (87)

Lieke Janssen (98)

Catho Nijssen (94)

Jan Van Lishout (95)

Jeanne Witters (88)
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Welkom in ons huis
Welkom in ons huis! Welkom in onze spiegelboom!

Wij nodigen al onze nieuwe bewoners uit om een ‘spiegelsteentje’ te

kleven op onze spiegelboom in de cafetaria. De spiegelboom

refereert naar onze visie. Samen willen we een ‘(t)huis met een ziel’

zijn voor elkaar. En iedereen draagt zijn ‘(spiegel)steentje’ bij, ook jij!

Welkom

Kom binnen,

doe je jas maar uit.

Welkom in ons huis!?

Dit is het huis

waar wij

wonen en leven!

Ga gerust even zitten

en luister naar ons verhaal.

Wil je een koekje bij de koffie?

Dit huis heeft vele deuren.

Achter iedere deur woont een verhaal.

Kijk, dit is mijn kamerdeur

een houten schot tussen binnen en buiten.

Ik sta binnen

en mijn (levens)verhaal zoekt een weg naar buiten.

Met een bel die vraagt, met een stem die roept.

Zie mij.

Zie mij graag!

Je mag mij omarmen

met warme zorg,

de fonkel in mijn ogen terugvinden,

mij het gevoel geven

dat ik iemand ben.

Ik mag er zijn, ik voel mij thuis

achter deze deur

in dit huis.
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ONZE NIEUWE
BEWONERS

Jos Vaes

't Klooster

Theuns Leon

't Riet

Mia Schildermans

't Ven

Bertha Sleurs

't Rozeke

Jaak en Rosalie Beckers

De Bemmert

Walter en Maria Geelen

't Passantje

Theo Bloemen

't Riet

In het Teutenhof heten wij

welkom:

Rosa Voets

Josée Maes

Nancy Droogmans

Toon Van Craesbeek

Liesbeth Stultjes

Robert Engelen

Catho Nijssen

In WZC Sint Jozef heten wij

welkom:
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Kwaliteit en beleid

Linda Geerits is pastoraal medewerker in WZC Sint-Jozef. Hoe vult

Linda haar rol in?

We kennen Linda vooral van de gebedsmomenten op de afdelingen.

Tijdens dit gebedsmoment wordt een kaarsje aangestoken en worden

er teksten voorgelezen. Daarna wordt er nagedacht en gefilosofeerd

over de zin van het leven. Linda verzorgt ook de vieringen in huis en

je kan bij haar terecht met zingevingsvragen of een dieper gesprek.

WZC Sint-Jozef is gesticht door de Dochters van het Kruis. Via onze

visie ‘een (t)huis met een ziel’ willen we hun waarden en levenswerk

levend houden. In dit huis willen we aandacht geven aan waarden,

geloof, zingeving, de spirituele kant van het leven. En dit is voor

iedereen persoonlijk.

Wat is zingeving? Zingeving is waar jij jouw focus op legt. Wat

betekent zingeving voor jou? Waar haal jij kracht uit? Waar vind jij

zingeving in? Zingeving is persoonlijk.

In haar gebedsmomenten gaat Linda met teksten aan de slag.

Vandaag laat ze een kort filmpje zien. Aan de bewoners wordt

gevraagd wat dit filmpje met hen doet. Wat raakt hen? Het filmpje

gaat over een monnik. De monnik stelt de mens voor. Hij voelt zich

goed bij zichzelf en haalt kracht uit zijn eigen spiritualiteit. Een speels

hondje komt hem storen in zijn bezigheden. De monnik stuurt het

hondje weg en het hondje valt in de ravijn. Als mens heeft de monnik

het hondje in de steek gelaten. Hij voelt zich hier niet goed bij. Hij

voelt pijn en verdriet en gaat op zoek naar het diertje. Het diertje is er

erg aan toe, maar dankzij de goede zorgen, warmte en liefde herleeft

het. De monnik neemt het hondje verder mee op in zijn eigen leven.

Een mens staat nooit alleen in het leven. We zijn ook verantwoordelijk

voor elkaars geluk. Je hebt ook een aandeel in je eigen geluk. Je kan

jezelf verbreden en blijven groeien.

Verslag werkgroep kwaliteit bewoners

Thema: zingeving
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Kwaliteit en beleid

1. Voel je je gehoord als je met iets zit? En wat maakt dat je je

gehoord voelt?

Bewoners geven aan dat als men als koppel naar hier verhuist, men

elkaar heeft om te babbelen en te luisteren.

Andere bewoners geven aan: ‘Ik kan met iemand praten als ik het

nodig heb. Dat is belangrijk.’

Ook geven bewoners aan dat ze met Linda (pastoraal medewerkster)

goed kunnen praten. Zij kan met deze dingen goed overweg. Zij

luistert.

Linda vertelt dat ze ‘een goede verstaander’ probeert te zijn. Linda: ‘Ik

probeer echt te verstaan wat iemand zegt en mee te leven.’

2. Wat geeft je de kracht om door te gaan in moeilijke

momenten?

Bewoners vertellen dat hun kinderen een erg belangrijke rol spelen.

Ook hebben ze het er over dat je zelf inspanningen moet doen als je

een moeilijke tijd of moment hebt. ‘Als het moet, dan moet het.’

Sommige bewoners geven aan dat ze in een moeilijk moment

piekeren als ze alleen op de kamer zijn en het liefst de dingen alleen

verwerken.

3. WZC Sint-Jozef wil graag ‘een thuis met een ziel’ zijn, wat

betekent dit voor jou?

Dat is het ook! We zijn hier iemand. Het voelt als thuis, wordt

opgemerkt.

Bewoners geven aan dat ze hier die ‘thuis met de ziel’ op iedereen

proberen toe te passen. Ze proberen iedereen persoonlijk te helpen

en te geven wat iedereen als persoon nodig heeft.’

Een bewoonster vertelt: ‘ Ik ben altijd graag hier geweest. Ik heb hulp

nodig. De kinderen kunnen dat niet. Ik woon hier al 8 jaar en ik ben

100 jaar. Op mijn kamer voel ik mij gelukkig. Ik kan het niet beter

hebben. Ik heb goed eten en drinken, een goed bed en goede mensen

rond mij. Ik zit ’s avonds nooit alleen. Mijn kinderen komen. En ja, je

moet je ook content stellen. Je wordt niet beter van te klagen.’
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Kwaliteit en beleid

5. Heb je een kerk of een kapel nodig en waarom?

De meningen zijn verdeeld. Sommige bewoners hebben geen plaats

nodig zoals een kerk of kapel. Ze geven aan dat het nu een andere

tijd is dan vroeger. Iets goed doen voor anderen voelt voor hen beter

dan in de kerk gaan bidden. De kerk wordt door hen benoemd als een

‘plaats’ die niet noodzakelijk is, dat het ook een andere ‘plaats’ kan zijn

waar men bezint, tot rust komt of bidt.

Andere bewoners vinden het erg belangrijk dat er een kerk of kapel is

waar ze naartoe kunnen gaan. Ze vertellen dat ze Katholiek en

gelovig grootgebracht zijn en dat een kerk of kapel daar bij hoort.

Sommige bewoners twijfelen aan hun geloof door wat er in de media

verscheen afgelopen tijd. Toch zijn alle aanwezige bewoners er van

overtuigd dat klaarstaan voor elkaar, naar elkaar luisteren en er écht

zijn voor elkaar de basis van ons geloof is.

6. Hebben jullie een stille ruimte nodig?

‘Stilte is voor mij niet zo belangrijk.’, merken sommige bewoners op.

Er moeten mensen zijn die luisteren naar elkaar. Ik heb graag mensen

rondom mij.’

Anderen vinden het belangrijk dat er een plek is waar men naartoe

kan gaan. Ze benoemen hun kamer als een stille ruimte en hebben in

een kapel een ander gevoel. Die speciale plek is nodig in de

woonzorgcentra, vindt men.

7.Stel jouw buurman overlijdt, wat vind jij belangrijk om rekening

mee te houden op de afdeling?

Iedereen deelt dezelfde mening: Als iemand overlijdt, moeten we

elkaar helpen, luisteren en er voor elkaar zijn. Je hart luchten en

erover kunnen vertellen.

Bewoners geven zorgtoppers een advies: ‘De overblijvers goed

opvangen is belangrijk. Door te luisteren, de kleine dingetjes – weet je

wel - en erover praten is belangrijk.’
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Kwaliteit en beleid

Een bewoner merkt op: ‘Ik vind… dat als iemand gestorven is, dat hij

veel te snel ‘opgeruimd’ wordt. Je kan nog geen laatste groet meer

brengen.’

Bewoners geven ook aan dat ze willen weten als een medebewoner

palliatief is, zo kunnen ze zich gedragen naar de situatie.

In het gesprek blijkt dat de herdenkingshoekjes op de afdelingen niet

goed opvallen. Toch wordt aangegeven dat dit belangrijk gevonden

wordt.

8. Wat brengt jou tot jouw diepste kern (ziel)?

‘Mijn overtuiging voor mijn godsdienst. ‘Uw geloof heeft u gered’ zei

Jezus tot zijn moordenaar. Mijn geloof is het belangrijkste.’

Ook de natuur… De bloemetjes en de bijtjes…

‘Voor mij is dat klassieke muziek.’

9. Vind je dat je hier terecht kan bij iemand? Wie is dat?

Bewoners (unaniem): ‘Mijn kinderen zijn belangrijk en je hebt zelf ook

een aandeel in hoe je je voelt.’

10. Slot

Linda: ‘Zingeving zit in ieder van ons. Het gaat om kracht in jezelf

vinden. En iets kunnen betekenen voor anderen. Dit alles vinden we

ook terug in het filmpje waarmee we de namiddag begonnen.’

Dankjewel!

Een hartelijke dankjewel om jullie meningen met ons te delen. Dit

vinden wij enorm zinvol. We bespreken deze bevindingen met directie

en medewerkers, zodat we het leven en de zorg hier in huis goed

kunnen afstemmen op wat bewoners belangrijk vinden.

Leen en Karen



14

Teutenhof

BEWONERSPARTICIPATIE

‘Om onze zelfredzaamheid te behouden

dragen wij voortaan een steentje bij

aan het Teutenhof huishouden!’

Een dikke dankjewel!

Bewonersraad

Eerste bewonersraad

van het jaar

Zeg het maar!

Gezellig geborreld

en gepraat

over wat ´schorrelt´

en wat goed gaat.

Met veel dank aan Evelien

voor de goede zorgen

Met Fatima kijken we nu uit

naar de dag van morgen!
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Teutenhof

BEWONERS BEKENNEN KLEUR

SAMEN KIEZEN we de kleur

van een nieuwe aankoop voor ONS HUIS

een groot magnetisch bord.

Benieuwd welke kleur het wordt???

Wij ook!!! Word vervolgd...

De textielteut

Textielteut op bezoek

Foto’s uit het oude boek

Koffieklets

Ouderwets gezwets

Wat een leut!

Dankjewel textielteut!



16

't Zand

Aswoensdag

Zoals het vroeger was...

gedenken wij Aswoensdag.

Dag van as.

Kerstvrouw

Knijp eens in mijn arm

Trek eens aan mijn mouw

Is dat niet de kerstman

en... zijn vrouw?

P.S. We weten het, Kerstmis is

alweer passé

maar toch geven we je nog graag

een glimp

van ons kerstvrouwtje mee!
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't Zand

Plezant op ’t Zand

Koffie met jenever

('t is gene zever)

smeert de keel

en doet zijn deel:

koffiekletsend zingen

wordt koffie-zwingen!
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Journalist

BOYS AND THEIR TOYS

Als journalist Paul komt logeren,

ga ik hem een lesje

´scootmobiel manoeuvres´ leren!
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Gedichtenweek

Gedichtenweek

Harten worden opgelicht

door vrolijke vertelsels

en een guitig gedicht!

Kunst op scherm

Merci, da´s ferm!

Dankjewel bib Pelt, Cc Palethe en woordkunstenaars!
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't Ven

DRIEKONINGENTAART

want jij bent het waard!

Driekoningen, driekoningen

Geef mij een stukje koek

Gaan we lekker samen zingen

en naar de boon op zoek!

Hot-dog uit ´'t vuistje

Wij zijn in ons nopjes

en op ons gemak

Wij eten hot-dogskes

en gaan uit ons dak.
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't Ven

Valentijn

Wij kregen vandaag

DE LIEFDE op bezoek

Wauw, hartverwarmend

en ze bakt koek!
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Gezond de lente in!

Heb je last van een winterdip?

Misschien kunnen deze tips je helpen om weer extra energiek en met

veel zin de lente in te gaan…

Wat kan je doen vanuit een gezonde levensstijl?

• In de winter is het aanbod van inheemse groente- en fruitsoorten

kleiner. Het is de moeite om de seizoensvariatie te gebruiken

zodra deze groter wordt. Hierdoor krijg je op een natuurlijke

manier meer variatie in de vitamines en mineralen via voeding.

• Viel je beweging (buiten) in de winter wat stil? Neem dit weer op

voor je conditie.

• Vitamine D kan je aanvullen door een supplement. Daarnaast

maakt je lichaam ook zelf vitamine D aan onder invloed van

zonlicht. Als het weer verbetert, is het zeker de moeite om ook

hiervoor vaker naar buiten te gaan.

Wat kan je doen vanuit de levenservaring van bewoners, vrijwilligers

én bezoekers?

• Zorg voor vroegbloeiers in je omgeving. Dan zie je het voorjaar

sneller.

• Doe bij mooi weer de gordijnen wat eerder open en geniet van

de mooi gekleurde luchten en wolken!

• Zoek de zon buiten op of geniet er ‘achter glas’ van, want zonlicht

doet deugd.

• Sta stil bij de geuren van de natuur die je buiten kan opmerken.

• Proef het nieuwe seizoen: we dromen al van verse asperges,

aardbeien en eieren van de boerderij.

• Zorg eventueel voor extra lentesfeer en kleur in je

woonomgeving met decoratie.

• Ook wat lenteschoonmaak houden kan energie geven.
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Neerpelt vruger

De kerk aan de grote heide.

De gemeentelijke jongensschool

Met dank aan de heemkundige kring
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't Rozeke

’t Rozeke viert feest

Op donderdag 17 februari 2022 werden we door de keuken verrast

met een speciaal feestmenu om nog eens extra stil te staan bij het

jubileum van twee koppels. Nadien werd er gezellig nagetafeld.

Gezellige (nieuwe) ontmoetingen nu het weer wat meer kan.
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't Rozeke

Avondactiviteit

Een gewone donderdagavond

Na een heerlijke pasta

borrelen we nog wat na...

En dan vrolijk naar bed... lalala...
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Verhaal bewoner en familie

Verhaal van Jan, zoon van bewoner Gerard

We voelen ons hier goed

In de living van ‘t Rozeke zit Jan, zoon van Gerard, in de zetel. Hij leest

de krant. We groeten elkaar en merken bijna gelijktijdig op: ‘Al even

geleden dat ik je zag! Hoe gaat het met jou?’

Gerard is nog op zijn kamer. Hij is net wakker. Jan vertelt dat hij hem

komt halen om iets te gaan drinken in ons cafetaria. ‘Ik ben zo blij dat

het cafetaria er is’, zegt Jan. ‘Met deze koude buiten is wandelen niet

echt aangenaam voor onze pa. We zijn content dat we hier beneden

ons pintje kunnen drinken.’

Jan vertelt dat hij graag in ons cafetaria komt, dat het er daar gezellig

en familiaal aan toe gaat en dat hij - na bijna vijf jaar - toch al heel wat

mensen hier in huis kent.

‘Al bijna 5 jaar dat jouw ouders hier wonen’, merk ik op. ‘Ja’, vervolgt

Jan. ‘Het lijkt alsof de tijd vloog. Gelukkig voelt het nu beter dan in het

begin voor mijn broers en mij. De verhuis en de eerste tijd na de

verhuis hadden wij het hier soms erg moeilijk. Onze ouders zijn er

altijd voor ons geweest, en dan... Ja, eigenlijk laat je ze hier achter en

hoop je dat er goed voor hen gezorgd wordt.

Wat ik vooral moeilijk vond, waren de eetmomenten. Onze pa kan niet

zelfstandig eten. De andere bewoners zag ik beginnen aan hun soep

of patatten, maar onze pa zat daar maar met zijn bord voor zich. De

medewerkers waren soms nog een andere bewoner aan het helpen.

Op zo ‘n moment kon ik alleen maar hopen dat ze onze pa niet

zouden vergeten. Ik hoopte ook dat hij genoeg te eten kreeg. Onze pa

is altijd een harde werker geweest, dus hij kan goed eten en vooral

erg genieten van zijn eten.’

‘Ik zal je zelfs meer vertellen’, gaat Jan verder. ‘Het gebeurde dat ik ‘s

avonds rond half zeven langs het woonzorgcentrum fietste. Als ik dan

naar zijn raam keek, waren de gordijnen soms al dicht. In het begin

dacht ik dan dat hij al in zijn bed moest gaan liggen om te slapen. Dat

geeft echt geen goed gevoel want thuis deed hij dat ook niet.’
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Verhaal bewoner en familie

Na Jan zijn bekentenis ben ik toch wel benieuwd wat maakt dat hij en

zijn broers zich nu beter voelen bij de situatie. ‘Vertrouwen moet

groeien, dat is toch logisch,’ zegt Jan. ‘We durfden vragen waarom de

gordijnen zo vroeg dicht waren en kregen een uitleg. Wij wisten in het

begin ook niet helemaal hoe het leven hier in huis verloopt. Nu weten

we dat hij na het avondeten eerst nog iets lekkers drinkt en snoept,

even tv kijkt of soms gewoon aan de venster zit en naar buiten kijkt.

Eigenlijk net zoals hij thuis ook deed.’

‘Dat is één ding, gaat Jan verder. ‘Er is ook nog het contact met de

medewerkers. Gaandeweg leer je de medewerkers ook beetje bij

beetje kennen. Je kan een kort babbeltje doen en ook zij delen een

stuk van wie zij zijn. Na een tijd begon ik te merken dat zij onze pa

écht leerden kennen. Ze vertelden welke uitspraken hij gedaan had of

… Weet je nog die keer dat hij zijn rolstoel zowat volledig

gedemonteerd had? Awel... Dat is volledig wie hij is. Ik merkte door

wat medewerkers over hem vertelden, dat hij volledig zichzelf was. En

dat stelde ons gerust.’

Ondertussen komen medewerkster Vicky en Gerard de living binnen.

‘Aah, daar heb je ‘m! Dag pa!’ zegt Jan. Vicky merkt op dat Gerard een

zalig middagdutje deed.

‘Kijk,’ zegt Jan, ‘Dat bedoel ik. Zie je zijn gezicht? Zie je die glimlach?

Ook al kunnen wij geen gewoon gesprek meer voeren, onze pa voelt

dat ik mij hier goed voel en dan is het voor hem ook goed.’
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Verhaal van een zorgtopper!

Enkele ‘snelle vragen’ aan Fatima Asabbane

De sportieve Fatima Asabbane uit Genk is dagelijks verantwoordelijke

in het Teutenhof in Sint-Huibrechts-Lille. Ze studeerde o.a.

verpleegkunde, gezinswetenschappen en volgde nog verschillende

andere opleidingen. ‘Ik vind het heerlijk om te blijven leren,’ zegt ze

vaak in ons gesprek. Fatima is gehuwd en heeft 2 zonen.

Welke levende persoon bewonder je het meest en waarom?

Ik heb veel bewondering voor de Dalai Lama, de geestelijke leider van

het Tibetaanse volk. Via boeken en lezingen verspreidt hij wijsheden

over het boeddhisme die onder andere gaan over innerlijke groei en

zelfreflectie. Dat raakt me, ik vind daar veel steun in. Ik bewonder de

man ook omwille van zijn grote wijsheid en tegelijkertijd zijn grote

eenvoud.

Wat is jouw dierbaarste bezit?

Zonder enige twijfel mijn kinderen, al is ‘bezit’ in deze context een

slechte woordkeuze. Ik bezit mijn kinderen niet. Zij zijn een stuk van

mezelf. Maar mijn kinderen, echtgenoot en honden zijn me heel

dierbaar. Ze vormen mijn kerngezin.

Vanuit het boeddhisme vind ik persoonlijke groei dan weer erg

belangrijk. Het enige dat je meeneemt is je ziel. Daar moet je in

investeren. De rest zoals een huis, boeken, dingen en mensen, …

neem je niet mee.

Wat wilde je als kind worden?

(Lachend) Als kind wilde ik vooral heel wijs worden. En als kind

maakte ik dan ook nog een gekke link, ik dacht dat alle mensen die

een bril dragen ook heel wijs zijn. Daarom wilde ik graag een bril.

Maar die kreeg ik niet en daarover maakte ik me dan zorgen. Als 7-

jarige wist ik wel al dat ik ‘later’ met mensen wilde werken. En zo

geschiedde: eerst werkte ik in de bijzondere jeugdzorg, met jongeren

dus, en nu werk ik in de zorg met ouderen.
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Verhaal van een zorgtopper!

Wat zou je veranderen in het verleden?

In eerste instantie zou ik zeggen ‘ja, ik wil wel één en ander

veranderen’, maar ik ben intussen al oud genoeg om te beseffen dat

het verleden gemaakt heeft wie ik nu ben. En dat moet ik omarmen.

In welk land zou je het liefst willen wonen?

Ik ben niet honkvast, maar ik heb ook geen ‘land van voorkeur’. Wat

me wel een fijn idee lijkt, is dat je in je leven in verschillende landen

woont en dat je kan proeven van de verrijking, de cultuur en de

verschillen die die landen te bieden hebben. En dan al die talen nog

eens leren, dat lijkt me wel wat. Verder zoek ik voornamelijk de natuur

en rust op.

Welk boek en/of welke film hebben indruk op je gemaakt?

Ik zag laatst op Netflix de Zuid-Koreaanse serie Navillera. Dat gaat

over een 70-jarige man die nog ballet wil leren. Die reeks heeft me

enorm geraakt. Verder ben ik een grote lezer. Ik lees heel veel en bij

voorkeur boeken over spiritualiteit, menselijke ontwikkeling of iets

over de levensvragen van het moment. Zo heeft het boek ‘Gesprekken

met Jeshua” van Pamela Kribbe veel indruk op me gemaakt.

En tot slot de laatste vraag: hoe kom je tot rust?

Ik kom tot rust in de natuur, of door te sporten. Ik vind ook rust in het

zalige niksen. Een opleiding met betrekking tot een onderwerp dat

me nauw aan het hart ligt, kan me ook rust bieden.
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't Riet

Valentijnbrief

Ik stop in mijn Valentijnbrief

iets zachts, iets warm, iets lief!

Valentijn ontbijt

Omdat op liefde

geen (leef)tijd staat,

vierden wij vandaag al

VALENTIJN!

Zo lekker en lief

kan LIEFDE zijn!
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't Riet

Mijn favoRIET

Jij bent de suiker op mijn wafel

en het kussen op mijn bed

De stoel onder mijn tafel

en het vlees in mijn kroket

Jij bent – zoals je ziet -

een sfeerbrenger op ’t Riet

en… mijn favoRIET!
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Carnaval

Carnavalsgekte, zottekesfoto´s,

kleurrijk weer en geweldige sfeer!

ZOTTEKESPRIJS

Onze haren zijn niet altijd grijs

soms kleuren ze vlotjes

een beetje gek en wat zotjes.

Wij gaan voor de ´zottekesprijs´.

Is dat niet ongelofelijk ´wijs'?

Ook wij hebben

KNALDRANG...

Carvavalsballonnen

Slingers de gang

Zot gezang

Van groot belang!

PANG
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Carnaval
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Kine

Samen in beweging!

Voel je ook dat de lente in de lucht hangt? Na de donkere weken van

de winter snakken we meer dan ooit naar het buitenleven. Nu de

natuur volop ontluikt, worden we vanzelf wat milder en kijken we al

reikhalzend uit naar de zomer. Tijdens de wintermaanden blijven we

liever gezellig in ons warm nest maar de nu de lente eraan komt,

wordt het tijd om nog eens de deur uit te gaan en onder de mensen

te komen. Zonlicht kan onze algemene stemming verbeteren door

toename van de happy-hormonen en vitamine D! De zon werkt vaak

ook ontspannend: het zorgt niet alleen voor ontspannen spieren, maar

ook uw hersenen ontspannen. Het prettige ontspannen gevoel dat de

zon u geeft, wilt u met mensen delen. De zon zorgt er dus ook nog

eens voor dat u meer openstaat voor mensen en gezelligheid.

Tijd om dus weer in actie te schieten!

Maak eens een wandeling met een vriend

of vriendin.

Ga naar buiten en geniet van

de ZON!
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Kine

Durf eens een aantal keer recht te staan vanuit zit.

Sportieve groetjes van Anja, Solange en Bente!

Maak gebruik van de fitness-toestellen

die je buiten vindt.
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De Kolis

Verwennerij

´Wat doet dat deugd,´

zegt ze verheugd.

´Mag ik jou ook eens verwennen,

voordat je weer gaat rennen?'

ZORGEN VOOR ELKAAR

Wereldspelen

Wij spelen elkaar

een balletje toe...

Wij dragen elkaars wereld

in ´t paars en in ´t blauw

Weet je...

onze kleine wereld draait

om mij en jou!
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De Kolis

Complimentendag

Voor jullie bezoekjes,

warme zorg, een luisterend oor

en lieve momentjes…

Onze allermooiste

complimentjes!
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Integro in dialoog

Integro in dialoog

Een drietal bewoners, familieleden en medewerkers van alle Integro-

huizen trokken naar WZC Cecilia in Alken om in dialoog te gaan over

warme zorg en een presente basishouding van zorgtoppers.

Dankjewel aan onze delegatie!
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Woonassistente op bezoek

Woonassistenten in spe op bezoek in het Teutenhof

De cursisten van de opleiding woonassistent (HIK) komen

kennismaken met bewoners van het Teutenhof.

Wat moet een woonassistent goed kunnen?

Bewoners: ‘Luisteren, beschikbaar zijn en duidelijke info geven!’



40

't Passantje

Driekoningen

Een driekoningenstoet

met lege hoed

trekt door ons landje

Is dat niet ´t Passantje?
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't Passantje

Wafelbak

Wij bakken

wafeltjes à la krokantje

voor mensen

met een gouden randje

op ´t Passantje!
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't Klooster

Lift defect

De lift van ´t Klooster is stuk

maar wij maken ons niet druk.

Van deze vervelende situatie

maken wij 'een middagje geluk´!

WAT ALS...

een bewoner een medebewoner

helpt met een verstelwerkje?

Dan gebeurt er dit:

betekenisvol zijn, thuisgevoel, leven,

zelfwaardegevoel, vriendschap...

En de rekening?

Een briefje waarop staat:

'Met veel liefde gemaakt!'
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Week van de vrijwilliger

Vrijwilliger zijn....

Is vrijwillig maar niet vrijblijvend

is verbonden maar niet gebonden

is onbetaalbaar maar niet te koop

is positief denken

is positief doen

maar met als enige doel

voor jezelf en de ander

een goed gevoel!

Bedankt!
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De Buurt

STAAL

CDV De Buurt viert

´STALEN jubileum´ met...

staalharde muziek,

rustroest stoeldansen,

stalen zenuwspelletjes

en een lekker staaltje kookkunst.

Een dikke proficiat van ons allemaal

met jullie jubileum van staal!
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De Buurt

Knaldrang

In 2022

willen de ´genieters´

keihard KNALLEN.

Is jullie dat ook

opgevallen?

Tja, wij wisten

het al lang...

In De Buurt hebben ze

KNALDRANG!

Genieten van

het februarizonnetje!

Vandaag blijven wij niet

zitten

achter de gordijnen

Stoelen op de stoep

zolang de zon blijft schijnen

Gezellig ´buurten´ met de

groep

net als in de tijd van toen...

moet je zeker ook eens

doen!
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't Heike

Zelfgemaakte eiersalade met spek

Spek naar onze bek!
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La Floraisin

Boeketten geuren in onze ´maison´.

Dankjewel La Floraison!

Dat verdient een lintje.

Dit wordt voor ons een dag

met een kleurrijk tintje!
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't Gehucht

GIRLPOWER

hangt in de lucht...

De mannen slaken

een diepe zucht:

'Da´s 't leven op

´t Gehucht!´

Maria Lichtmis

Op Lichtmis is geen vrouwke zo arm

of ze maakt haar pannenkoeken warm.



49

't Gehucht

NOOIT TE OUD OM TE LEREN

Ik hou van nieuwe snufjes

Op mijn leergierigheid

staat geen rem

Ik ben oud, niet mufjes

Ik maak sudoku´s

op mijn gsm!
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Pannenkoeken

Pannenkoeken volgens het recept van ijssalon Lehaen

Ingrediënten:

• 1,5 l melk

• 650 gram zelfrijzende bloem

• 8 eieren

• 2 koffielepels suiker

• 1 koffielepel zout

• 150 gram gesmolten boter

Bereidingswijze:

• Klop de eieren los.

• Doe de suiker, het zout en de melk erbij.

• Voeg de bloem met beetjes toe en roer door.

• Doe tot slot de gesmolten boter erbij.

• Je kan dit beslag al een dag op voorhand maken zodat de bloem

kan aandikken.

• Je krijgt bruine vlekken bij het bakken door de boter in het

recept.

• Met veel vakliefde aan ons en de bewoners gegund door Annie!

Bewaarwafels

Ingrediënten:

• 750 gram zelfrijzende bloem

• 600 gram suiker

• 550 gram margarine

• 80 gram vanillesuiker

• 375ml melk

• 9 eieren

Hiervan kan je ongeveer

35 tot 40 wafels bakken
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Uitspraken

Een nieuw seizoen, nieuwe kleding voor de kinderen…

De twee dochters van zorgtopper Carole kregen nieuwe kleding om

zich lenteklaar te maken.

De ene bekijkt het kleedje, trekt het aan en gaat voor de spiegel

staan. ‘Het is mooi, het zit goed, ik wil het wel.’

De andere dochter trekt het aan, doet wilde Kung Foo-achtige

sprongen en zegt: ‘Ik voel het niet als ik beweeg, het is goed.’

Het is maar hoe je het bekijkt…

Af en toe hebben we geluk.

We werden uitgenodigd om stoofvlees met frietjes met het hele gezin

bij 'Ma-ke' te gaan eten.

Toen Eva een schaaltje veldsla op tafel zag staan, moest ze erg lachen:

'Ma-ke, je eet toch geen blaadjes?!'

We eten inderdaad nooit veldsla, dus die groene blaadjes kende ze

nog niet.

Muziektherapeute Inga: ‘Als je weet mee te dansen op de muziek

van de bewoner, krijg je een ongelofelijke energieboost.’
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De Bemmert

Geheugenspel

Ouder worden…

een gedoe voor je geheugen

Weet je wel…

daarom doen wij regelmatig

een geheugenspel!

Dikke vriendinnen

Superblij

met een vriendin

zoals jij!
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De Bemmert
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Zandberg

Ook op de Zandberg vierden ze

feest

Hier is het carnaval geweest!!
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Souvenir

Souvenir

Bewoners

genieten

in hun woonkamer

van muziek & theater

´Bij de kwaffeuze´.

Een warm SOUVENIR

van enkele zorgtoppers

Met dank aan OpenDoek
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Blijf bij mij, ik heb je nodig!

Samen zorgen voor mensen met dementie

Beste familie, beste mantelzorger,

Het is niet gemakkelijk om afscheid te moeten nemen van iemand die

er nog is. Je kan het niet uitleggen hoeveel pijn en verdriet het je doet.

Hoe onzeker het je maakt dat je machteloos moet toekijken hoe je

geliefde wegglijdt richting de vergetelheid, terwijl je niets liever wil

dan helpen.

Je houdt vast aan hoe het vroeger was en kan je maar niet

openstellen voor de nieuwe, andere persoon die voor je zit. Je wil wel,

maar het lukt gewoon niet. Al die goede raad, al die tips over hoe je

moet omgaan met dementie, je vindt door het bos de bomen niet

meer. Je doet je uiterste best, maar lijkt er niet in te slagen om te

bereiken waar je op hoopte.

Soms is er geen mogelijkheid meer om diepgaande gesprekken te

voeren of om duidelijk te zien of voelen dat je aanwezigheid een

verschil maakt. Dat maakt het allemaal nog zwaarder. Je begint jezelf

af te vragen of het wel zinvol is om nog te proberen, om nog op

bezoek te komen. Misschien heb je het gevoel dat je niets meer kan

betekenen.

Soms is er geen mogelijkheid meer om diepgaande gesprekken te

voeren of om duidelijk te zien of voelen dat je aanwezigheid een

verschil maakt. Dat maakt het allemaal nog zwaarder. Je begint jezelf

af te vragen of het wel zinvol is om nog te proberen, om nog op

bezoek te komen. Misschien heb je het gevoel dat je niets meer kan

betekenen.

Misschien kom je wat minder op bezoek en word je niet graag

geconfronteerd met de moeilijke situatie. Dat is heel begrijpelijk en

vooral ook menselijk. Toch is het belangrijk dat je weet dat je warme

aanwezigheid altijd een meerwaarde zal zijn. Soms is ‘er gewoon zijn’

alles wat nodig is om een verschil te zijn in iemands leven.
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Blijf bij mij, ik heb je nodig!

‘Ook als ik dit niet meer kan laten zien, weet dat ik je aanwezigheid
wel voel. Je brengt een verandering in mijn dag, in mijn omgeving, in
mijn gevoel. Als praten niet meer gaat, zing dan met mij, vertel me
verhalen over jouw heden en ons verleden, lees me voor, ga rustig
langs me zitten en lees een boek, tijdschrift of krant. Jouw rust en
aanwezigheid zal mij verwarmen en laat me veilig en geborgen
voelen. Je geeft me het gevoel dat ik er nog ben en dat ik er mag zijn,
maar nog belangrijker het gevoel niet alleen te zijn. Blijf bij mij, want
ik heb je nabijheid wel degelijk nodig!’

de kracht van de stilte
Hoe veelzeggend is de stilte,
die je zonder woord verstaat?
Woorden zijn vaak overbodig

als de stilte tot je praat.
Als gevoel geen woord kan vinden,

is het stilte die verzacht.
Waar de woorden voor ontbreken,
daar toont stilte juist haar kracht.

Stilte, dat is zwijgend delen
van een diep doorleefde pijn.
Stilte is de roep om aandacht,

om gewoon nabij te zijn.
Luister samen naar de stilte
en voel die aanwezigheid.

Stilte is oprecht en troostend
in een ongelijke strijd.

Zo veelzeggend is de stilte,
als je het de ruimte geeft.

’t Geeft verbondenheid en warmte,
als het samen wordt beleefd.

Het deelt tranen, deelt de glimlach,
het deelt liefde voor elkaar.

Ook als wegen moeten scheiden,
ook al is het leven zwaar.

©Hans Cieremans
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Vorming en visie

VORMING VERHAAL & VISIE

In WZC Sint-Jozef

worden verhalen gedeeld

Visie en werking

via foto's gevisualiseerd

Wij luisteren geïnteresseerd

slaan een bladzijde om

en schrijven samen

een inspirerend hoofdstuk!
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Uitspraken

aaa
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HerdenkingsvieringHerdenkingsviering
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herdenkingherdenking
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HerdenkingHerdenking

Herinnering aan Boud Reggers

Op de campusraad van 26 januari 2022 staken we een kaarsje aan ter

nagedachtenis van Boud Reggers (+28.10.2021), lid van onze

campusraad en oud-voorzitter Integro vzw.

Een lege stoel
We worden vandaag
geconfronteerd met een lege stoel
aan onze campusraad-tafel.

Boud, jouw stoel is pijnlijk leeg.
Je laat een onwezenlijke leegte achter.
Het lijkt alsof je hier gisteren nog zat
achter een glas rode wijn…
Samen discussiëren over de zorg van morgen
Met kritisch oog de cijfers overschouwen
Innovatieve wind door de ouderenzorg blazen
Als een goede en daadkrachtige ‘huisvriend’ was je trots
op ons en oprecht begaan met de Dochters van het Kruis
en de ziel van dit woonzorgcentrum.

We vullen jouw lege stoel op
met warme herinneringen en dankbaarheid
voor wie jij was en wat je deed.
Verwonderd kijken we toe
hoe jouw lege stoel langzaamaan
een monument wordt
in ons hart.
Want ‘een monument
van een mens’ was jij!
Zonder twijfel.
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Als het moeilijk is

Als er tranen zijn om dat,

wat je zo mist

Weet dan, dat wij er voor

je zijn

Wie bemind werd en

beminde,

laat meer dan een leegte

achter

WIJ GEDENKEN

We gedenken onze

overleden bewoners van de

afgelopen maanden:

Georges Vermaerke

° 30 mei 1924

+ 30 december 2021

Truus Dautzenberg

° 9 september 1933

+ 30 december 2021

Loes Moons

° 7 augustus 1949

+ 5 januari 2022

Sophie Hillen

° 18 oktober 1935

+ 13 januari 2022

Rosa Voets

° 29 februari 1936

+ 13 januari 2022

Leo Sevens

° 11 september 1927

+ 26 januari 2022

Toosje Dreesen

° 5 september 1934

+ 4 februari 2022

Drica Alders

° 11 februari 1928

+ 6 februari 2022

Gerda Groenen

° 15 februari 1939

+ 28 februari 2022




