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Redactie

Beste lezer

Het afgelopen jaar 2020 stond helemaal in het
teken van Crona. Ook De Winde werd niet
gespaard van het Crona-virus. Hoe hard we ons
best ook deden om het virus geen kans te geven,
zijn er toch verschilende bewoners en
medewerkers besmet geraakt. Ook zijn er enkele
bewoners die de strijd met het virus verlren. We
bieden onze orechte deelneming aan de familie en
naasten van deze bewoners.

In dit Druije blikken we nog even terug op de
activiteiten van de afgelopen maanden. Het
riesterjubileum van Louis Beyers werd samen met
zijn afdelingsbubbel gevierd. De Winde mocht op

23 oktober 25 kaasjes uitblazen! De bewoners
werden op de afdeling op een receptie getrakteerd.
De jaarlijkse mosselfeesten, smoutebolenbak en
ook de kerstfeesten konden spijtig genoeg enkel
dorgaan zonder familie ...
Dit 'rare jaar' loopt nu stilaan op z'n einde en we
kijken al hoopvol uit naar 2021!

Een muts voor mijn oren, een
sjaal voor mijn kin, wanten
voor mijn handen, ik zit er
warmpjes in!

Veel leesplezier
Het redactieteam
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Nieuws

Tevredenheidsmeting

De Winde op Facebook

Woonzorgcentrum De Winde heeft

een eigen Facebook pagina!

Je kan het reilen en zeilen van het

woonzorgcentrum volgen via deze

pagina. Breng een bezoekje aan de site

en like hem. Nodig ook je vrienden en

familie uit de pagina regelmatig te

bezoeken en te “liken”!

Omwille van de corona-pandemie werd

de tevredenheidsmeting uitgesteld. We

houden je op de hoogte wanneer de

bevraging zal plaatsvinden.

Je hoort nog van ons!

Ons Hart klopt voor u

De Winde draagt het label “Ons hart klopt voor u”. We

onderschrijven hiermee zes engagementen waarbij

mens en zorg centraal staan.

We gaan samen met al onze medewerkers voor echte

levenskwaliteit in een veilige zorgomgeving. Want ons

hart klopt voor u!

Alle voorzieningen met het label “Ons hart klopt voor u”

zijn aangesloten bij Zorgnet-Icuro, een Vlaams netwerk

van zorgcentra die kwaliteitsvolle, betaalbare en

toegankelijke zorg vanuit het hart bieden.

Meer info op www.onshartkloptvooru.be.
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Nieuws

Covid-vaccinatie

Via de media vernam je allicht dat er ondertussen een vaccin voorhanden is

tegen het corona-virus. Alle bewoners en medewerkers van de

woonzorgcentra kunnen zich als eerste laten vaccineren.

Het vaccin van Pfizer, geproduceerd in België, zal als eerste beschikbaar zijn.

Europa, dat alle vaccins aan een zeer grondige kwaliteitscontrole onderwerpt,

heeft het vaccin goedgekeurd. Dit betekent ook dat het vaccin als absoluut

veilig wordt beschouwd. Het Pfizer-vaccin wordt momenteel al in het Verenigd

Koninkrijk toegediend.

Elke persoon moet met het Pfizer-vaccin tweemaal gevaccineerd worden, met

een tussentijd van drie weken. Het vaccin maakt dat je in hoge mate

beschermd bent tegen Covid-19; als je toch ziek wordt zullen de symptomen

ook veel milder zijn.

De concrete vaccinatie in de woonzorgcentra zal gebeuren vanaf januari 2021.

Wanneer ons woonzorgcentrum precies aan de beurt zal zijn, is voorlopig nog

onbekend. U ontvangt daarover later meer informatie, evenals over de manier

waarop wij de vaccinatie concreet zullen organiseren. We kunnen u zeker al

meegeven dat dit grotendeels op dezelfde manier zal verlopen als de jaarlijkse

griepvaccinatie van onze bewoners.
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Nieuws

De vaccinatie tegen Covid-19 is niet verplicht. Als directie raden we de

vaccinatie wel ten sterkste aan. Het vaccin is dé manier waarop we in 2021

de pandemie kunnen overwinnen.

We hopen dat we hiermee onze kwetsbare bewoners kunnen beschermen en

gespaard blijven van uitbraken. Het zal nog enige tijd vergen vooraleer alles

kan terugkeren naar een

normale situatie, maar de vaccinatie van onze bewoners is wel een eerste

belangrijke stap.

Jij laat je toch ook vaccineren?
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Nieuws

25 jaar dienst

Gina Curinckx

Mia Helsen

Mia Beyens

Iris Reynders

20 jaar dienst

Alexander Schollen

Anke Hillen

15 jaar dienst

Sofie Verheyen

Ester Van Opstal

10 jaar dienst

Marleen Swerts

Anita Peremans

Sabrina Gouwkens

Patricia Vandepaer

Els Hermans

Lindsay Luyten

Jubilarissen personeel!
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Fotopagina

Op 23 juli 1950 werd Louis Beyers in Mechelen tot priester gewijd. Dit jaar

was hij dus 70 jaar priester en dat moest gevierd worden. Door de Corona-

omstandigheden moest de viering uitgesteld worden van juli naar

september. Enkel de bubbel van Louis alsook zijn afdelingsbubbel konden

aanwezig zijn.

Louis Beyers 70 jaar priester!
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Fotopagina

Naar jaarlijkse traditie worden er in oktober elk jaar smoutebollen gebakken

om de verjaardag van ons woonzorgcentrum te vieren! Aangezien het dit jaar

een speciale verjaardag was, kwam er ook nog een muziekgroepje optreden in

onze tent aan de cafetaria. Elke afdelingsbubbel kon hier om de beurt van

genieten!

25 jaar De Winde: smoutebollen!
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Fotopagina

Op vrijdag 23 oktober 2020 bestond woonzorgcentrum De Winde exact 25

jaar. Er werd op elke afdeling een receptie georganiseerd met een hapje en

een drankje!

25 jaar De Winde: recepties!
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Fotopagina

Naar aanleiding van het 25 jaar bestaan van ons woonzorgcentrum kregen

alle medewerkers een gepersonaliseerde dopper cadeau!

25 jaar De Winde: doppers voor onze toppers!
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Fotopagina

De mosselfeesten vonden dit jaar per afdeling plaats. De bewoners konden

genieten van heerlijke mosselen met frietjes! Dat was smullen!

Mosselfeesten!
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Fotopagina

Sinterklaas kon dit jaar jammer genoeg niet op bezoek komen in ons

woonzorgcentrum... maar ze waren ons gelukkig niet vergeten! Alle

bewoners en personeelsleden kregen wat lekkers!

Zie ginds komt de stoomboot...
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Fotopagina

De kerstfeesten moesten dit jaar jammer genoeg ook plaatsvinden zonder

familieleden. Gelukkig konden onze bewoners wel genieten van hun heerlijk

kerstmenu!

Kerstfeesten!
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Nieuws uit het dagcentrum

Wij mochten net zoals de 1e schooldag een groep mensen ontvangen

in het lokaal van het dienstencentrum. De werking is hetzelfde als in

de groep van het Kasteel. We amuseren ons daar met crea, koken,

woordzoekers, … Jammer genoeg hebben we in November de groep

tijdelijk moeten sluiten maar gelukkig konden we weer vol goeie

moed herstarten in December.

Opening tweede bubbel in lokaal LDC

Alle grote activiteiten afgelast

Helaas kon ook onze jaarlijkse kerstmarkt

en kerstfeest met familie niet doorgaan.

Dit heeft ons er niet van weerhouden om

toch leuke kerstcrea te maken. We

hebben een kleine kersthoek ingericht

met allerlei decoratie die we zelf gemaakt

hebben met onze gebruikers. Dit gaat

van kerstkransen, bloemstukjes,

kweepeergelei, houten rendieren,… Je

kan op onze Facebookpagina het hele

assortiment bekijken. Zit er iets bij

waarvoor je interesse hebt? Bel dan even

014849212 of mail greet.boeckx@

dewinde.be
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Nieuws uit het dagcentrum

Kweeperengelei maken

In het DVC kunnen wij ons goed bezig houden. Het is niet

altijd gemakkelijk om ‘corona-proof’ activiteiten te blijven

verzinnen maar we doen ons best! Zo hebben we onlangs

nog een gift van kweeperen verwerkt tot heerlijke gelei. We

hebben het vele werk wel een beetje onderschat want dit is

niet zoals gewone confituur maken. Wist je dat de gekookte

peren minstens een nacht moeten staan voordat je ze kan

verwerken tot gelei? Wij hebben ongeveer +/- 10 potjes

gemaakt. Ze zeggen dat je ervoor moet zijn. Eens proberen?

Vraag er gerust naar in het DVC.
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Nieuws uit het dagcentrum

Omdat De Winde 25 jaar bestond hebben wij dit ook mee gevierd met

een (klein) feestje. Wat hapjes en een glaasje bubbels waren genoeg

voor de meeste om in de juiste sfeer te komen. Er werd zelfs gedanst

en gezongen zoals het op een goed feestje betaamd.

De Winde 25 jaar en wij vieren mee!

Genieten van de nazomer!

In deze sombere tijden mogen we ook soms eens de lichtpuntjes aanhalen.

Wij zijn heel dankbaar voor de mooie nazomer die we gekregen hebben. Het

mooie weer zorgde ervoor dat we heel veel buiten hebben kunnen doen. We

genoten van het zicht op ons terras en maakten veel wandelingen. Kortom

we hebben elke straal zon die we hadden ten volle benut.
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Jarigen
Gelukkige verjaardag!

Assistentiewoningen

04/01 Maria Taels 87 jaar

23/01 Mit Van Aelst 90 jaar

27/01 Bea Van Genechten 80 jaar

Bosrank

02/01 Peggy Meersschaut 58 jaar

Heggerank

02/01 Lisa Roden 80 jaar

Wijnrank

18/01 Rik Vanderheyden 84 jaar

J
A

N
U

A
R

I



20

Jarigen

Gelukkige verjaardag!

Assistentiewoningen

03/02 Anna Weckhuysen 88 jaar

28/02 Rosa Weckhuysen 86 jaar

Bosrank05/02 Ghislaine Goossens 82 jaar

CDV

09/02 Astrid Van Roie 79 jaar

24/02 Louis Branders 82 jaar

Heggerank

01/02 Maria Bleyen 93 jaar

21/02 Mariette Alaerts 78 jaar

Wijnrank

09/02 Mit Wilms 81 jaar

16/02 Marieke Verluyten 87 jaar

20/02 Josepha Leus 95 jaar

22/02 Jose Hendrickx 87 jaar

F
E
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Jarigen
Gelukkige verjaardag!

Assistentiewoningen

04/03 Ward Mangelschots 87 jaar

08/03 Leo Bortier 84 jaar

26/03 Jeanine Morre 79 jaar

30/03 Annie Swinkels 82 jaar

Bosrank

02/03 Astrid Driezen 93 jaar

04/03 Maria Alaerts 88 jaar

15/03 Louis Voordeckers 92 jaar

16/03 Cecile Zegers 84 jaar

Wijnrank

01/03 Jacqueline Gils 60 jaar

03/03 Jen Geboers 87 jaar

14/03 Charel Jans 89 jaar

29/03 Fred Van de Plas 74 jaar

M
A

A
R

T
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Nu de drukte van de voorbije maanden, van Kerstmis en Nieuwjaar gepasseerd is, wil ik
even stilstaan bij 19 maart. Feest van Sint-Jozef. Hij is de man van De Moeder Gods, de
maagd Maria en voedster Vader van Jezus. Moge Sint-Jozef ons bijstaan in de moeilijke
momenten van het leven.

Heilige Jozef, God heeft u een taak gegeven die menselijke krachten te boven gaat. Wij
vragen u, wees ons een hulp vanuit de hemel en een voorspreker. Dat ook wij de taak die
God ons geeft, moedig oppakken. help ons te vertrouwen op Gods voorzienigheid, zuiver en
rechtvaardig te leven en op te komen voor de kleine en de kwetsbaren. Geef dat we eens
mogen sterven zoals u, veilig geborgen in de handen van Jezus en Maria. Amen. Aan alle
vaders een Zalige Vaderdag gewenst.

Weetje: Paus Franciscus heeft het jaar 2021 uitgeroepen tot het jaar van Sint Jozef.

Sint-Jozef Broeder Alois

Woordje van de pastor
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Overleden bewoners

28/09/2020 Jef Cools - CDV
07/10/2020 Stieneke Van Doninck - Wijnrank

25/10/2020 Vital Verheyen - Bosrank

02/11/2020 Nahtalie Verheyen - Bosrank

05/11/2020 Charel Snyers - Heggerank

20/11/2020 Jef Snoeckx - Heggerank

22/11/2020 Jeanne Philippe - Bosrank

29/11/2020 Jos Gils - Heggerank

01/12/2020 Anna Van Kerckhoven - Heggerank

02/12/2020 Rene Maes - Heggerank

02/12/2020 Mia Van Bael - Heggerank

04/12/2020 Willy Henot - Heggerank

08/12/2020 Jos De Ryck - Heggerank

08/12/2020 Jef Eelen - Heggerank

09/12/2020 Staf Vanderlinden - Heggerank

09/12/2020 Bertha Verspreet - Heggerank

12/12/2020 François Vernelen - Heggerank

14/12/2020 Tonia Van Beek - Heggerank

18/12/2020 Suzanne Deboel - Bosrank

19/12/2020 Fina Lurquin - Bosrank

19/12/2020 Godelieve Polfliet - Bosrank
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Maria Alaerts

Nieuwe bewoners

Fin Vangenechten

Karel Jans

Fin is afkomstig van Laakdal. Ze woonde reeds

een aantal jaren in de assistentiewoningen

van ons woonzorgcentrum. Momenteel kan je

haar terug vinden op afdeling Bosrank.

We heten onze nieuwe

bewoners van harte welkom!

Karel woonde in Westerlo voor hij naar De Winde

kwam. Nu kan je hem terug vinden op afdeling

Wijnrank.

Karel Branders

Karel was al woonachtig in Laakdal voor hij naar ons

woonzorgcentrum verhuisde. Hij verblijft sinds kort

op afdeling Heggerank. Zijn broer, Louis, verblijft in

het dagverzorgingscentrum 'Het Kasteel'.

Voordat ze naar ons woonzorgcentrum verhuisde,

woonde Maria al in Veerle-Laakdal. Nu verblijft ze

op afdeling Bosrank.
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Nieuwe bewoners

Jos Coolkens

Jos woonde in Herselt voor hij naar De Winde

verhuisde. Momenteel verblijft hij op afdeling

Bosrank.

We heten onze nieuwe

bewoners van harte welkom!

Nand Geuens

Nand is afkomstig van Westerlo. Nu woont hij

sinds kort op afdeling Bosrank.

Lisette Puttenaers

Ward Mangelschots

Ward is afkomstig van Laakdal. Sinds kort is hij

verhuisd naar de assistentiewoningen van ons

woonzorgcentrum.

Lisette woont sinds kort op afdeling Heggerank.

Voor ze naar De Winde verhuisde, ging Lisette al

naar het dagverzorgingscentrum 'Het Kasteel'.
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Indra Branders

Nieuwe personeelsleden

Luc Boogaerts

Sylvia Peeters

poetsman (afdeling Wijnrank)

in dienst sinds 14/09/2020

We heten onze nieuwe
personeelsleden van harte welkom!

poetsvrouw

in dienst sinds 04/11/2020

poetsvrouw

in dienst sinds 09/11/2020

Ann Bronckaers

zorgkundige (afdeling Bosrank)

in dienst sinds 05/10/2020
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Nancy Ceuppens

Nieuwe personeelsleden

An Mondelaers

zorgkundige (mobiele equipe)

in dienst sinds 16/11/2020

We heten onze nieuwe
personeelsleden van harte welkom!

logistiek medewerkster (afdeling bosrank en wijnrank)

in dienst sinds 18/11/2020
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Activiteitenkalender

17u Verloren Maandag: worstenbrood!

Januari

18u Fakkeltocht!Maandag
18/01

Maandag
11/01

Gedichtendag!Donderdag
28/01
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Activiteitenkalender

14u Lichtmis (cafetaria)

Woensdag
10/02

14u Valentijnwandeling!

Februari

9u Valentijnontbijt voor de koppeltjes!
(Cafetaria)

Donderdag
11/02

Dinsdag
02/02

Maandag
15/02

Woensdag
17/02

10u Viering Aswoensdag (Cafetaria)

14u Verjaardagsfeest voor alle jarige
bewoners van januari & februari!
(Cafetaria)
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Activiteitenkalender

Woensdag
03/03

14u Herdenkingsviering overledenen (Zaal
AW + cafetaria)

Donderdag
11/03

14u Guy Sels modeshow
(Cafetaria)

Maart

14u Lentewandeling
Woensdag
24/03
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Medewerker in de kijker

Hallo,

Ik ben Lies Vandenhoudt de nieuwe kinesiste

in huis. Wat moeten jullie zeker over mij

weten? Ik ben geboren in Tienen op 05/05/

1997. Mijn huis kan je vinden in Diest centrum

dicht aan de oever van de Demer. Als hobby

speel ik al van kleins af aan basketbal.

Ondertussen doe ik dit al 14 jaar en ik ben nog

niet van plan snel te stoppen. Op zaterdagen

kan je me ook al eens vinden op de scouts

poolster Diest als leidster.

Op 10 juli 2020 ben ik afgestudeerd aan de

katholieke universiteit Leuven als kinesiste

voor neurologische aandoeningen. Van kleins

af aan wist ik al dat ik graag met ouderen

wilde werken en zo heb ik hier sinds 1

augustus 2020 de perfecte job gevonden.

Als kinesitherapeute sta ik in voor revalidatie,

activatie, mobilisatie en het mee begeleiden

van de ochtendzorg. Regelmatig kan je me

terugvinden tijdens de groepslessen die mijn

collega’s en ik geven.

Buiten al deze activiteiten staan wij ook in voor

tips en tricks om de zorg te vergemakkelijken.

Onze kinézaal kan je terugvinden op de

wijnrank.
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Puzzels

Nieuwe opgave!
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Puzzels
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Kleurplaat
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Puzzels

Oplossing vorige opgave!

Oplossing rebus
Als je niet zaait in het voorjaar zal

je niet oogsten in de herfst.

Puzzels
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Centrale gebruikersraad WZC
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Centrale gebruikersraad WZC
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Centrale gebruikersraad WZC
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Centrale gebruikersraad WZC
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Centrale gebruikersraad GAW
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Centrale gebruikersraad GAW
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Centrale gebruikersraad GAW
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Klachtenformulier


