
1

Ons huiskrantje



2

Voorwoord

Kwaliteitsgroepje bewoners

Verjaardagen

Nieuwe bewoners

Verslag gebruikersraad

De Bemmert

't Heike

De Buurt

Week van dementie

het Binnenhof

Jubileum

Herfst

Kiné en muziek

Koningin Mathilde

't Gehucht

Muziektherapie

Modeshow

Neerpelt vroeger

Verhaal van een CRA

Overkop huis

04

05

06

08

09

10

12

14

16

18

20

21

22

23

24

26

28

29

30

32



3

In
h

o
u

d
so

p
g

a
v

e
34

36

38

39

40

42

44

46

47

48

50

52

54

56

58

60

62

63

66

67

Teutenhof

Teutenhof openbedrijvendag

Sint Maarten

De Kolis

Assistentiewoningen

't Klooster

't Passantje

Uitspraak De Buurt

Werkgroep huiselijkheid

Zintuigenwandeling

Vrijwilligersfeest

Beter slapen door meditatie

't Riet

't Rozeke

't Ven

't Zand

Werkgroep de warme hand

Zoek de 10 verschillen - Woordzoeker -
Quiz
Herdenkingsviering

Wij gedenken

In
h

o
u

d
so

p
g

a
v

e



4

Voorwoord

Beste bewoners,

We dachten dat we het na covid gehad hadden. Niets is minder waar.

Vandaag spreken wij van energiecrisis, stijgende kosten, personeelstekort, ….

Veel redenen waarover we ons zorgen maken.

Onlangs las ik een spreuk van Bond Zonder Naam ‘Wie toekomst wil maken,

moet durven dromen’.

Ik geef het toe ik ben een dromer:

Ik droom van een wereld waarin iedereen de kans krijgt om zijn droom waar

te maken.

Ik droom van een ‘(t)huis met een ziel’ voor onze bewoners.

Ik droom van medewerkers die jullie een kleurrijk leven kunnen bezorgen

Ik droom van een huis waar het goed is om te werken, te leven en te wonen.

Ik geloof dat in de kern van moeilijkheden ook mogelijkheden schuilen.

Dromen doe je meestal alleen. Om ze uit te laten komen, heb je elkaar nodig.

Geweldige zaken worden nooit door één persoon gedaan. Ze worden door

een team van mensen gedaan.

Ik ben blij te mogen ervaren dat medewerkers, vrijwilligers, familieleden en

jullie bewoners die ingesteldheid hebben om van WZC Sint-Jozef en het

Teutenhof een ‘(t)huis met een ziel’ te maken waar iedereen kleurrijk kan

leven!

Jos Claes, campusdirecteur
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Kwaliteitsgroepje bewoners

Ons woonzorgcentrum wil ‘Een (t)huis met een ziel’ zijn. We vertrekken

van het idee dat ouderen hier in huis wonen en leven en dat

medewerkers hier werken ‘in het huis’ van de ouderen. Om dat wonen

en leven zo goed als mogelijk te laten verlopen, vinden we het belangrijk

om samen te werken en te luisteren naar de verhalen en beleving van

ouderen. Zo ontstond enkele jaren geleden het kwaliteitsgroepje voor

bewoners. Op regelmatige tijdstippen komen we samen om te horen en

voelen wat er leeft bij bewoners. We hebben het over grote

kwaliteitsthema ‘s, maar ook over alledaagse belevenissen.

Op 23 september 2022 keek het kwaliteitsgroepje terug op de

zomermaanden. Er werd vastgesteld dat de activiteiten die

georganiseerd werden ‘leven in de brouwerij’ brachten. De aanwezige

bewoners genoten van de tijd die ze op onze camping Saint-Joseph

doorbrachten. Ons woonzorgcentrum kocht een barbecue aan, maar die

werd voorlopig nog maar door enkele families gebruikt. De afdelingen

daarentegen organiseerden wel al hele fijne BBQ-momenten in onze tuin.

Verder stelden we de vraag of de stijgende energieprijzen bewoners

bezighoudt en blikten we vooruit op het pensioen van onze directeur, Jos

Claes.

Het kwaliteitsgroepje doet een warme oproep naar nieuwe kandidaten

die graag willen aansluiten: ‘Kom gerust eens proberen, je kan hier jezelf

zijn. Je mag vragen stellen en ze luisteren naar onze ideeën. Het

kwaliteitsgroepje is een gezellige bijeenkomst waar we samen iets

drinken en ingelicht worden over lopende zaken in en rondom het

woonzorgcentrum.’

Zin gekregen? Laat gerust weten aan Leen Plessers of Karen

Janssens!
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Verjaardagen
November - December

01/11

03/11

04/11

05/11

09/11

09/11

11/11

15/11

15/11

16/11

17/11

17/11

17/11

20/11

21/11

21/11

24/11

25/11

26/11

27/11

27/11

Thoke Meuris (91)

Nancy Droogmans (53)

Walter Geelen (90)

Theo Balis (80)

Jan Van Dingenen (63)

Jan Eerdekens (90)

Mia Walbers (94)

Jan Vanderheyden (98)

Thoke Willekens (86)

Truda Van Otterdijk (90)

Magda Vossen (78)

Godelieve Alen (84)

Theo Hoesen (80)

Jos Vaes (89)

Bertha Tielens (101)

Elza Van Samang (90)

Jan Loots (83)

Annie de wachter (77)

Mathilde Gielis (90)

Jeannette Poelmans (99)

Marleen Smeets (71)

November
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Op deze mooie dag
Denk ik steeds aan
jouw lieve lach
Of aan je bijzondere
gezichtje
Daarom dit gedichtje!
Gelukkige verjaardag!

December

01/12

02/12

03/12

03/12

03/12

04/12

04/12

07/12

07/12

08/12

09/12

12/12

12/12

15/12

16/12

17/12

18/12

18/12

19/12

20/12

21/12

21/12

21/12

22/12

23/12

23/12

24/12

25/12

26/12

29/12

Ida Thijs (85)

Jang Boelaers (90)

Annie Wijnen (88)

Willy Noten (73)

Arie Gringhuis (79)

Anny Vermeulen (90)

Tina Vandervelden (87)

Jeanne Ceelen (89)

Lisette Verpooten (77)

Lea Vandriel (87)

Louis Swinnen (85)

Mene Leynen (97)

Julia Schuljin (90)

Henri Holsteens (84)

Pieter Ruttens (85)

Truda Wouters (91)

Hubertina Claes (81)

Jules Cornelissen (83)

Thoke Vandersteen (89)

Mia Baeken (89)

Joep Baeten (83)

Lambert Bex (91)

Toon Van Craesbeek (90)

Adriaan Dijsselbloem (94)

Jef Esch (94)

Jos Jansen (88)

Christine Weltens (87)

Philomene Cuyvers (92)

Anneke Vaesen (91)

Annie Bergs (84)
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Welkom nieuwe bewoners

WELKOM

Een huis dat is vier muren

wat ramen en een deur.

Met links en rechts de

buren.

Een thuis dat is de kleur

van waargebeurde dromen.

De warmte en de geur

van mensen die er wonen

en mensen die er komen.

(Stijn De Paepe)

Wij verwelkomen

in Sint - Jozef:

Bloemen Silvie

De Bemmert

Jan Beckers

't Heike

Jozef Bloemen

't Rozeke

Mia Beckers

't Ven

Henri Vandekerkhof

't Zand

Marie - Louise Oyen

De Kolis

Wij verwelkomen

in het Teutenhof:

Joep Molemans

Willem

Vangeneugden
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Verslag gebruikersraad
Verslag algemene

gebruikersraad – 20 oktober

2022

Op de algemene gebruikersraad

gaven we het woord aan Inga

Segers, onze muziektherapeute.

Zij vertelde gepassioneerd over

haar job, het doel van

muziektherapie en hoe ze dit in

de praktijk brengt.

Daarnaast werd er door Ilaria

Spiga, onze sociale dienst,

gevraagd naar de verhalen van

bewoners en familie rond het

thema ‘verhuizen’. Er werden

vragen gesteld over de eerste

indruk, informatie bij een

inschrijving, zich thuis voelen en

de sociale dienst na de verhuis.

Wat leren we uit de verhalen van

bewoners en hun naasten?

De bewoners hebben een goed

gevoel als ze voor het eerst

kennismaken met ons huis. Ze

krijgen heel veel informatie

tijdens het eerste gesprek, maar

vinden dit niet erg. Liefst te veel

en te gedetailleerd (wie zijn we,

kostenplaatje, daginvulling,

muziektherapie …). Hierbij willen

ze graag een visueel beeld,

namelijk een plattegrond waarop

de afmetingen van de kamer

staan, het aantal stopcontacten

en de positie van het bed.

Daarnaast willen de bewoners

graag inspraak in het gesprek.

Nadien volgt de verhuis naar de

kamer waarbij de woorden ‘thuis

voelen’ centraal staan. In de

meeste gevallen wordt eerst de

kamer ingericht voordat de

bewoner hier komt wonen. De

bewoners maken de kamer zelf

met de familie in orde. Ze

gebruiken hiervoor persoonlijke

spullen (radio, fotoalbum, antieke

kast, televisie, enz.).

Daaropvolgend wordt de bewoner

verwelkomd met een

welkomsttekstje aan de deur en

volgt een kennismaking op de

afdeling met het personeel en

andere bewoners. Een

verbeterpunt hierbij is om meer

personeel in te zetten want meer

personeel is meer tijd om een

luisterend oor te kunnen bieden

aan de bewoners, maar we

botsen hier op schaarste aan

middelen. Daarnaast is de

‘daginvulling’ belangrijk. De

activiteiten van thuis meenemen

naar huis, zoals bijvoorbeeld in de

tuin werken, zou fijn zijn.

Tenslotte is de sociale dienst

vooral essentieel in het eerste

jaar om te vragen hoe het verhuis

is verlopen en het papierwerk.
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De Bemmert

##Naammagazine | ##Datummagazine

Oktoberfest

De Bemmert op z’n best!
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##Naammagazine | ##Datummagazine
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't Heike
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Mosselfestijn op ‘t Heike

Wij proeven à volonté

het zwarte goud uit de zee

Met zelfgebakken frieten

is dat voor ons echt

genieten!
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De Buurt

Dankjewel

leerlingen WICO

Leerlingen WICO

zorgen voor ‘n quiz

en heerlijk gebak.

Wij voelen ons thuis

en op ons gemak!
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Familieavond CDV De Buurt

Speelse en gezellige

ontmoetingen

tijdens de familieavond

van CDV De Buurt

Genieters van het dagzorgcentrum

tonen trots en met veel plezier

aan hun naasten

de plek waar ze enkele dagen in de week

van activiteiten proeven

en betekenisvol vertoeven!
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Week van dementie

Net zoals een stressbal kan een gehaakte hand rust brengen in je

hoofd. Deze handen kunnen vooral bij bewoners met dementie zorgen

voor een extra geborgen gevoel. De beschermde afdelingen hebben

allemaal een hand gekregen. De overige handen kunnen in huis

uitgeleend worden. Met dank aan de mama van Karen Janssens voor al

het haakwerk!!!
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Dankjewel voor de verzwaringsdekens die we via het huis hebben

mogen aankopen!!! Dit kan helpen om het lichaam tot rust te brengen

doordat het gelijkmatige druk uitoefent op het lichaam.

Dankjewel voor de hulp en het steunen van onze acties. Door de verkoop

van wafels, snoepzakken en belegde broodjes kwamen we aan het

mooie bedrag van 1538€!!!!

Met de opbrengst kunnen we nu overgaan op de aankoop van extra

spellen, materialen, hulpmiddelen voor personen met dementie.

De voorbije jaren hebben we dankzij de bijdrage van onze acties o.a. een

belevenistafel, relaxchair kunnen kopen voor onze bewoners. Extra

ideeën, noden mogen steeds doorgegeven worden.
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Het Binnenhof

Met extra interesse lazen we het magazine Meander in september.

Lieve stond immers op de cover. Niet enkel Lieve trok onze aandacht,

maar ook het activiteitenaanbod van de Peltse dienstencentra. Het

boekje ging rond en werd aandachtig gelezen. We voelden dat het

zinvol was om breder te leven in de gemeente, zeker vanuit een

beschermde afdeling.Eén telefoontje naar het Binnenhof en we wisten

dat we welkom waren. Het werd een fijne namiddag voor 't Riet en 't

Rozeke. Warme ontmoetingen met mensen die we anders minder snel

treffen én een gezellige muzikale namiddag!
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Jubileum

Een huwelijk van 65 jaar!

Dat hebben Mien en Gerard

toch weer netjes voor elkaar.

Een HARTelijke proficiat!
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Kine en muziek
Bewegen is gezond! En muziek

ook!

Sinds september 2022 werken

kinesisten Anja en Bente samen

met muziektherapeute Inga om

de bewoners van ’t Riet en ’t

Rozeke op een toffe en

laagdrempelige manier in

beweging te krijgen. Beweging is

gezond! Het doet niet alleen goed

om je spieren te gebruiken, maar

het kan ook mogelijke onrust

verminderen. Je kan beweging

ook inzetten om contact te maken

of een positief gevoel aan

iemand te bezorgen.

Anja en Bente gingen op zoek

naar een manier om de bewoners

te motiveren om te bewegen. En

Inga zocht dan weer iemand die

hulp kon bieden tijdens het

muziekmoment om bijvoorbeeld

te dansen (want met een

accordeon in de hand is dat

namelijk niet zo gemakkelijk).

Al leg je je hand maar op de

mijne en wieg je zachtjes mee, ik

mag er ook nog zijn! Het is ok!

Van een geslaagde en toffe

samenwerking gesproken!
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Koningin Mathilde

En dan vragen ze je of je een fietstochtje wil maken

met… koningin Mathilde!

Een kleurrijke herfstdag

Onverwacht fietstochtje

met de koningin

Erkenning en levenszin!
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't Gehucht
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Muziektherapie
Dankjewel ‘Muziekateliers Lommel’ voor de muziekinstrumenten!

Een tijdje geleden kwam mij ter ore dat Muziekateliers Lommel vzw

stopte met al hun activiteiten. Na corona was het voor hen niet meer

haalbaar om terug op te starten.

Heel erg jammer, want ik ben er jarenlang met hart en ziel coördinator

en vrijwillig muziektherapeute geweest. Ik ben Guido Decorte, ex-

voorzitter, nog dankbaar voor de ervaring die ik er heb mogen opdoen.

De Muziekateliers hadden een uitgebreide schat aan materialen ter

beschikking voor hun leden en monitoren die ze tijdens de lessen

konden gebruiken: Orff-instrumenten, drum, gitaar, keyboard,.. Ik vroeg

me af wat er met de instrumenten ging gebeuren… en nam contact op

met de huidige voorzitter, Danny Huijsmans.

Er ging een tijdje overheen maar onlangs mocht ik alvast een eerste

schenking ontvangen: een djembé, een keyboard, een alt -en

sopraanxylofoon, een muziekbox en kleurpartituren die ik in het

verleden gebruikte tijdens mijn sessies. Wat kwamen de herinneringen

terug…

Dankbaar voor deze schenking werden de instrumenten al getest op

enkele afdelingen. Mooie muzikale momenten!

Inga, muziektherapeute
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Modeshow

Modeshow

Schoonheid zit van binnen

maar mag wel gezien

worden!
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Neerpelt vroeger
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Verhaal van een CRA
Enkele vragen aan dokter Els Bex,
huisarts en CRA (coördinerend en
raadgevend arts) van WZC Sint-
Jozef

Els Bex is 48 jaar en woont met
haar dochters Sarah en Marie en
hun hondje Bo, een boerenfox, in
Hamont. Om haar nog wat beter te
leren kennen stel ik haar enkele
vragen:

Wat is jouw vroegste

herinnering?

“Ik moet een jaar of twee en een

half geweest zijn toen onze kat

gejongd had. Tot mijn verbazing

waren er ineens 2 kleine kittens bij

de moeder poes. Ik was nog maar

een peuter en die geboorte

maakte een grote indruk op me.”

Welke nog levende persoon

bewonder je het meest?

“Mijn moeder. Ze is een rolmodel:

ze heeft een goede kijk op het

leven en zeurt niet. Vroeger was ze

verpleegkundige en nu is zij

natuurlijk met pensioen, maar zij is

nog steeds actief en sportief. Ze

staat ook altijd klaar om te helpen

als dat nodig is.”

Welke eigenschap bij anderen

stoort je het meest?

“Mensen met een negatieve

houding storen mij het meest.

Vooral als die mensen je proberen

mee te trekken in die negativiteit.”

Wat wilde je als kind later

worden?

“Het onderwijs leek me wel wat en

dierenarts heb ik ook willen

worden.



31

Maar toen ik jong was kregen wij op

school wel eens bezoek van

missiezusters. Die vertelden zó

boeiend over hun leven in die verre

landen dat me dat aantrok. Ik wilde

op dat ogenblik missiezuster worden

en naar Afrika of een ander ver oord

trekken. Uiteindelijk ben ik tropische

geneeskunde in Antwerpen gaan

studeren en tijdens die opleiding ben

ik 4 maanden in Paraguay geweest.

Later ben ik ook verschillende keren

naar Afrika gereisd.”

Stel je kan terugreizen in de tijd,

naar welke periode ga je dan?

“Nu is het fijn. Ik wil helemaal niet

naar een andere periode terugkeren.

De studententijd was pittig en zwaar,

de periode als beginnend arts ook.

Nu heb ik een goed evenwicht tussen

privé en vrije tijd. Mijn dochters zijn

al ouder, ook dat scheelt. Ik vind mijn

leven prima zoals het nu is.”

Noem 1 ding dat de kwaliteit van

jouw leven zou verbeteren.

“Ik zou niet weten wat. Het is echt

goed zo.”

Hoe kom je tot rust?

“Door te wandelen in de natuur:

alleen, met de hond Bo, met de

kinderen, met familie of vrienden. Ik

ga bijna elk weekend wandelen en bij

voorkeur in de Oostkantons. Ik maak

dan wandelingen van 20 à 25 km. Ik

ben ook vrijwilliger bij Hiking Advisor

en begeleid er tweedaagse

wandeltochten.”

Het thema van het huiskrantje is

DROMEN, vandaar mijn laatste

vraag: waarvan droom je nog?

“Oh, ik droom van een klein

vakantiehuisje in de Oostkantons om

later, als ik met pensioen ben,

naartoe te pendelen. Mijn kinderen

en kleinkinderen mogen me daar

komen opzoeken om er samen mooie

wandelingen te maken en te

genieten van de natuur. ”

Na ons gesprek zegt Dr. Bex me dat

ze totaal andere vragen had

verwacht. Meer in het genre van

:“Waarom ben je hier CRA geworden

en wat vind je daar fijn aan?”

“Ja, waarom?” vraag ik haar en ze

vertelt dat ze het fijn vindt om deel

uit te maken van een team. “Als

huisarts werk je één op één: dokter

en patiënt. Maar hier ben ik een stuk

van een groter geheel. Ik voel me

gedragen.”

Ik vraag nog hoe zij de voorbije

coronajaren beleefde. “Die 2 jaren zijn

zwaar geweest. Een echte uitdaging.

Zoiets hadden we nog niet

meegemaakt en niemand wist in het

begin hoe dit aangepakt moest

worden. Ik heb in mijn eigen

omgeving ook enkele dierbaren

verloren door Covid 19.”

Nadat Dr. Bex vertrokken is naar haar

volgende taak bedenk ik dat we hier

vaak gezegd hebben dat zij ons in die

voorbije 2 jaren toch maar goed

door de pandemie geloodst heeft. We

konden met al onze vragen altijd bij

haar terecht. Ook wij voelden ons

gedragen. Dankjewel daarvoor!
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Overkop - Huis

GLUREN BIJ DE BUREN

OVERKOP-HUIS PELT

Met plezier gingen wij in op de uitnodiging

van het OverKop-huis.

Tijdens een boeiend burenbezoekje leerden

we dat jongeren in dit huis gewoon kunnen

binnen en buiten lopen, een luisterend oor

krijgen en allerlei leuke activiteiten doen.

Dankjewel aan het OverKop-huis voor de

uitnodiging en de hartelijke ontvangst!
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Teutenhof

Een zachte nevel zweeft

boven het kanaal

Wij proeven de herfst

en genieten... allemaal!

´Wij zijn geïnteresseerd

in de job van leidinggevende

in ons huis, onze thuis.

Nooit te oud om te leren! Fijn!

De dienstroosters zullen

voortaan

wat sneller klaar zijn!´
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Leesmoekes en leesvakes

Wij zijn ontzettend trots

op onze nieuwe job

als ‘leesmoeke’ en ‘leesvake’

van de kids van het tweede

leerjaar

van basisschool Helibel.

‘Wij zijn ook graag van tel!’
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Teutenhof openbedrijvendag

Terugblik op een geslaagde

openbedrijvendag

Moe maar voldaan,

mogen we zeggen:

’t Is hartverwarmend

goed gegaan!
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Sint - Maarten
Warme sfeer

tijdens de middaguurtjes

Sint-Maartens liedjes

Knetterende vuurtjes

Verse soep voor heel de groep

In vuur en vlam

voor elkaar
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De Kolis
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Assistentiewoningen
´Hulpmiddelen voor senioren,

daar willen wij meer over horen!'

Genieters van DVC De Buurt

En bewoners van assistentiewoningen

Volgen een infosessie over

hulpmiddelen van goed.
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Zeg het met bloemen

Samen

herfststukjes maken

verhalen delen

herinneringen ophalen

helen…
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't Klooster
Halloween

Vroeger nooit iets van gezien…

Kijk nu toch maar uit je doppen

met deze knappe spinnenkoppen!
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Bar 't Klooster opent

deze snikhete dag de deuren

met een frisse cocktail

in zomerse kleuren!

MMMMM...
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't Passantje

##Naammagazine | ##Datummagazine

Kermis

Kijk eens...

wie we op de kermis

konden ´spotten´...

en met blikwerpen

wonnen ze ook nog

een leuke mascotte:

´t Passantje!!!
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##Naammagazine | ##Datummagazine
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Uitspraak De Buurt

##Naammagazine | ##Datummagazine

Uitspraken

Tijdens het ‘kaartkienen’ zegde Lena Segers, genieter CDV De Buurt,

onderstaand versje op:

4 heren gingen op jacht,

Ze namen de boeren mee.

Toen kwamen ze aan een klaverveld♣️en schoten 4 (h)azen

Toen gingen ze de vrouwen halen, die bedankte hen hartelijk️

en ze schupte♠️goed op met een ruiten koek♦️
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Werkgroep Huiselijkheid

Met veel creativiteit,

zorg en vlijt

decoreert onze

‘werkgroep huiselijkheid’

Zo zijn wij steeds mee

met de tijd!
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Zintuigenwandeling

##Naammagazine | ##Datummagazine

Zintuigenwandeling

in Houthalen

We zijn er nog ‘ns uit

Genieten voluit

Samen op ontdekking

op ‘De goei wei’

Ik, jij, samen, wij!
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Vrijwilligersfeest
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27 oktober 2022

Bedankt voor wie je bent

Voor alles wat je doet

Altijd recht uit het hart

Nooit omdat het moet

Bedankt lieve vrijwilligers!
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Beter slapen door meditatie

Ademhalen is een onbewust proces dat wordt aangestuurd door je

autonome zenuwstelsel. Gemiddeld haal je tussen de 12 en 18 keer per

minuut adem. Je longen nemen daarbij zuurstof op uit de lucht. Deze

zuurstof komt via je bloedbaan in je cellen terecht die het nodig

hebben om energie te produceren.

Tot zover het onbewuste gedeelte. Je kunt jouw ademhaling namelijk

ook bewust beïnvloeden om tot rust te komen.

Er zijn veel ademtechnieken met verschillende doelstellingen. De

borstademhaling is bedoeld om je lichaam snel van zuurstof te

voorzien en een energieboost te krijgen. Je kunt ademhaling echter ook

inzetten om te kalmeren. Ademen via je buik is hiervoor de

aangewezen techniek. Zodra je gaat ademen via je buik, krijgen je

longen namelijk meer ruimte om vrij op te blazen. Hierdoor kun je

volstaan met minder ademhalingen per minuut. En dat is gezonder dan

je denkt. Want zodra je ademfrequentie omlaag gaat, dalen ook je

hartslag en je bloeddruk. Ook krijgt het zenuwstelsel een seintje dat het

kan ontspannen. Hét teken voor je lichaam en brein om te herstellen

van alle prikkels die ze gedurende de dag te verwerken krijgen.
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Slaapmeditatie is een manier van mediteren waarbij je op zoek gaat

naar de rust en ontspanning om in slaap te kunnen vallen. Ook kan

slaapmeditatie de kwaliteit van het slapen bevorderen. Hierdoor wordt

het gemakkelijker om in een goed slaapritme te komen en om in een

diepe slaap te geraken. Wanneer je slecht in slaap kan vallen, probeer

dan ademhalingsmeditatie. Ga eerst op je rug liggen en leg je handen

met de palm naar beneden op je buik. Adem nu bewust en aandachtig

in, houdt dit even vast en adem uit. Probeer nergens aan te denken.

Focus je volledig op je ademhaling en laat alle spanningen en emoties

los. Zo eenvoudig kan slaapmeditatie zijn.
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't Riet
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't Rozeke
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Week van de dementie?

Op 't Rozeke doen we niet aan keukenstress

We springen samen in de bres :)

Annie leest hoe het recept precies moet

David deelt uit en Colin beoordeelt: Voldoende goed?
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Ijskar-ontmoetingen

met familie & naasten

Wij smelten

voor mooie ontmoetingen

met ijs

in ons camping-paradijs
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't Ven
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’t Ven heeft een BBQ gepland,

drank en lekker vlees besteld…

Oei, regen! Wat nu beginnen?

Ach, dan eten we toch gezellig

binnen!
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't Zand
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Fijn weekend!

Het is vrijdag…

Tijd voor een borrel

en om verhalen te maken

voor maandag



61

##Naammagazine | ##Datummagazine



62

Werkgroep De warme hand
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Samen leren…

in sterrolleergroep ‘De warme hand’

Dankjewel Dries en Johan (Noorderhart ziekenhuis Pelt en ZOL Genk)

voor fijne samenwerking én jullie creatieve aanpak

bij de vorming ‘NOROVIRUS, CPE of VRE…’!
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Sudoku
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Herdenkingsviering
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HERDENKINGSVIERING

´RIJSTEPAP MET GOUDEN
LEPEL´
Hartverwarmend mooi!

Ben rijstebrij

van gedachten,

gevoelens en belevenissen,

voorgeschoteld

met een gouden lepeltje

aan je denken voelt

een beetje

‘hemels’…

Herinneren is

een vorm van

ontmoeten.
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Wij gedenken onze overleden bewoners

Wij gedenken

2 september

25 september

25 september

26 september

3 oktober

8 oktober

14 oktober

15 oktober

24 oktober

18 november

21 november

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

Bertha Steensels ° 30/10/1934

Magriet Driesen ° 16/06/1937

Guido Molemans °29/09/1941

Mariette Vandenberghe °23/04/1929

Mia Timmermans °13/05/1928

Pol Volders °13/07/1927

Jaqueline Hermans °23/07/1930

Gerard Witters °14/11/1935

Maria Vandael °02/04/1938

Roza Dolders °24/03/1931

Mène Janssen °26/03/1941
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WZC Sint-Jozef

Kloosterhof 1
3910 Pelt

www.integrozorg.eu

011/80 03 50


