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Redactie

Beste lezer

De lente staat vor de deur! Onze sjaal en
winterjas kunnen we binnekrt weer opbergen.
We blikken in dit Druije nog even terug naar de
wintermaanden en de activiteiten die plaatsvonden.
In feruari stond ales in het teken van Valentijn,
iedereen kon genieten van een heerlijk
Valentijnontbijt, de jubilarissen onder de
medewerkers werden gevierd en er werd een heuse
carnavalsquiz gespeeld. 'Zet de maskers maar op'
Ondertussen is de vaccinatiecampagne in De
Winde achter de rug. Zowel de bewoners als de
medewerkers ontvingen een 1e en een 2e rik. De
Winde is bijzonder trots dat we een hoog
vaccinatiepercentage kunnen vorleggen, zowel bij

de bewoners van het woonzrgcentrum en de
assistentiewoningen als bij onze medewerkers.

Luister naar de geluidjes van
de lente en kom tot bloei!

Veel leesplezier
Het redactieteam
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Nieuws

Dankjewel!

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”!

De bewoners van de assistentiewoningen wensen

uitdrukkelijk de personeelsleden te bedanken die zich

ingezet hebben voor de vaccinatie, en in het bijzonder ook

diegene die nadien de observatie/controle gedaan hebben

tot zelfs 2 dagen later. Ze vonden dit fijn omdat ze

hierdoor het gevoel hadden er toch 'bij te horen'!

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.



4

Nieuws

Masterplan site De Winde

De Winde bestaat ondertussen 25 jaar. Onze werking is gedurende al die jaren

sterk geëvolueerd en onze visie op goede zorg is enorm veranderd. Onze site

biedt hier geen antwoord meer op. De gebouwen zijn verouderd en voldoen niet

meer aan de huidige normen.

Het domein met zijn mooi Kasteel en parkgedeelte komt amper tot zijn recht.

Vandaar dat we, samen met onze Raad van Bestuur hebben besloten om voor

site De Winde een masterplan te ontwerpen. Hiervoor werd de opdracht gegeven

aan architectenbureau LTB en GAF.

Campus de Winde zal een site worden met eigentijdse en duurzame

infrastructuur die de interactie tussen jong en oud, gaande van de verschillende

bewoners, gebruikers van het dagcentrum en LDC, kinderen die revalideren,

medewerkers, en buurtbewoners stimuleert en faciliteert. Maar ook een site waar

het aangenaam vertoeven is omwille van zijn groene landschap, mooi parkgebied

en zijn Kasteel.

Wij kijken er alvast naar uit!
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Fotopagina

Zowel de bewoners van het woonzorgcentrum en de GAW als de

medewerkers van De Winde ontvingen hun twee vaccins tegen het

Coronavirus!

Vaccinaties Corona
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Fotopagina

De bewoners knutselden en kleurden allerlei hartjes zodat de afdelingen en de

centrale gang mooi versierd konden worden. Daarnaast werd er op elke

afdeling een Valentijnontbijt georganiseerd voor al onze bewoners. Dat was

smullen!

Valentijn in ons woonzorgcentrum!
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Fotopagina

Naar aanleiding van de week van de vrijwilliger werd rond woonzorgcentrum

De Winde een Corona-vriendelijke drive-through georganiseerd! Op het einde

van de rit kregen al onze vrijwilligers nog een geschenkje mee naar huis. Wij

hopen hen snel allemaal terug te verwelkomen in De Winde!

Vrijwilligersfeest
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Fotopagina

Omdat onze bewoners allemaal graag smullen, worden er op elke afdeling

regelmatig lekkere wafels gebakken. Zie ze maar eens genieten...

Wafelbak op alle afdelingen!
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Fotopagina

Er werd voor elke afdeling een filmnamiddag gehouden in de cafetaria van

ons woonzorgcentrum. Cinema op groot scherm met een lekker drankje en

een snackje!

Cinema
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Nieuws uit het dagcentrum

Jammer genoeg mocht het kerstfeest

dit jaar niet doorgaan in grote groep,

maar wij hebben er iets kleins en

gezelligs van gemaakt met onze

bubbels. Er waren hapjes en drankjes

en de keuken zorgde voor een

overheerlijk feestmenu.

Kerstfeest

Winter in het DVC

Het is erg koud geweest deze winter. Lang geleden dat het nog zo

gevroren heeft! Zoals elk jaar denken wij dan ook aan de vogeltjes

buiten en maken we vogeltaarten. Deze bestaan uit vet, pinda’s,

vogelzaadjes, bessen en pindakaas. Ook de families hebben dit jaar vele

taarten en hangertjes besteld waarvoor dank!
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Nieuws uit het dagcentrum

Sporten is gezond

In het DVC wordt er nogal regelmatig iets lekkers gebakken.

Dat betekent dus ook dat we dit er weer moeten af sporten!

Door gebruik te maken van de parachute kunnen we de

afstand bewaren en toch in groep actief bezig zijn.

Alweer feest in het Kasteel!

Joepie! “ons Anita” werkt al 10 jaar in De Winde. Dit konden we niet zomaar

laten voorbij gaan dus hebben we haar verrast met een fotocollage van de

laatste 10 jaar. Ze was heel erg blij met de verassing en bovendien werd ze

nog extra verwend met een cadeaubon !
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Nieuws uit het dagcentrum

Normaal hebben we elk jaar een feestje met een DJ voor carnaval. Dit

jaar deden we ons best om ook iets te organiseren maar deze keer

corona-proof met een wafelbak.

Carnaval in het DVC
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Jarigen
Gelukkige verjaardag!

Bosrank

04/04 Lisette Puttenaers 78 jaar

24/04 Marie Jeane Vandemaele 65 jaar

Heggerank

21/04 Gusta Van Opstal 93 jaar

Wijnrank

20/04 Magda Lievens 80 jaar

A
P

R
IL
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Jarigen

Gelukkige verjaardag!

Assistentiewoningen

08/05 Michel Naets 63 jaar

26/05 Josee Hufkens 85 jaar

Bosrank

19/05 Louis Wilbers 78 jaar

26/05 Jose Van Meeuwen 87 jaar

31/05 Rosa Verboven 95 jaar

DVC

02/05 Wis Vaneynde 82 jaar

Heggerank

12/05 Fien Van Gompel 93 jaar

23/05 Fin Vangenechten 86 jaar

Wijnrank

07/05 Nieke Van Genechten 88 jaar

09/05 Wiske Nuyts 91 jaar

14/05 Melanie Peetermans 87 jaar

19/05 Irene Schoolmeesters 96 jaar

M
E

I
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Jarigen
Gelukkige verjaardag!

Assistentiewoningen

01/06 Christiane Laeveren 81 jaar

29/06 Charel Schonk 88 jaar

Wijnrank

06/06 Bert Wouters 95 jaar

19/06 Frans Van Der Borgt 89 jaar

30/06 Fin De Vriendt 94 jaar

J
U

N
I
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Moeder van God,
Eén en al gave was jouw leven,
Moeder van de mens geworden God.
Je gaf Hem een thuis,
Je liet Hem zijn weg gaan.
Je hebt Hem gevolgd,
Je bleef Hem trouw tot het einde toe.
Onder het kruis werd jij 'moeder van alle levende',
Moeder van de kerk.
Maria,
Jij gaf Hem aan ons,
Hij gaf ons aan jou.
Jouw kinderen zijn wij,
gekend, geliefd, getekend met zijn naam.
Bewaar in ons zijn goddelijk leven.
Wij vragen je:
Maria, Moeder van God,
Bid voor ons.
Maria, Moeder van alle mensen,
Bid voor ons.

Meimaand - Mariamaand Broeder Alois

Woordje van de pastor
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Overleden bewoners

21/12/2020 Francine Descamps - HR

23/12/2020 Mariette Alaerts - BR

25/12/2020 Lief Van Elsen - BR

25/12/2020 Staf Dierckx - HR

26/12/2020 Astrid Driezen - BR

31/12/2020 Louis Voordeckers HR

04/01/2021Sus Peeters HR

15/01/2021 Jeannine Huygens HR

05/02/2021 Werner Van Hoesen BR

10/02/2021 Emilienne Janssen - BR

15/02/2021 Frans Van Gehuchten - AW
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Louis Berger

Nieuwe bewoners

Paula Stuyck

Mit Van Aelst

Paula is afkomstig van Laakdal. Momenteel

kan je haar terug vinden op afdeling Bosrank.

We heten onze nieuwe

bewoners van harte welkom!

Mit woonde al in de assistentiewoningen voor ze naar

De Winde kwam. Nu kan je haar terug vinden op

afdeling Heggerank.

Jan Aerts

Jan was al woonachtig in Laakdal voor hij naar ons

woonzorgcentrum verhuisde. Hij verblijft sinds kort

op afdeling Bosrank.

Voordat hij naar ons woonzorgcentrum

verhuisde, woonde Louis al in Veerle-Laakdal. Nu

verblijft hij op afdeling Wijnrank.
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Nieuwe bewoners

Jos Nuyts

Jos woonde al in Laakdal voor hij naar De Winde

verhuisde. Momenteel verblijft hij op afdeling

Heggerank.

We heten onze nieuwe

bewoners van harte welkom!

Jacqueline Van de Weyer

Jacqueline is afkomstig van Geel. Nu woont zij

sinds kort op afdeling Bosrank.

Mia Helsen

Irma Pauwels

Irma is afkomstig van Tessenderlo. Sinds kort is ze samen

met haar man verhuisd naar ons woonzorgcentrum. Je

kan hen vinden op afdeling Heggerank.

Mia woont sinds kort in de assistentiewoningen.

Voor ze naar De Winde verhuisde, woonde ze ook

al in Veerle-Laakdal.

Charel Verboven

Charel woont sinds kort op afdeling Heggerank.

Hij verhuisde samen met zijn vrouw, Irma, naar

ons woonzorgcentrum.
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Heidi Frederickx

Nieuwe personeelsleden

Sanne Van Gossum

Evelien Antonissen

zorgkundige (afdeling Wijnrank)

in dienst sinds 30/11/2020

We heten onze nieuwe
personeelsleden van harte welkom!

zorgkundige (afdeling Heggerank)

in dienst sinds 24/12/2020

zorgkundige (afdeling Bosrank)

in dienst sinds 04/01/2021

Gitte Engelen

zorgkundige (afdeling Bosrank)

in dienst sinds 22/12/2020
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Nieuwe personeelsleden

We heten onze nieuwe
personeelsleden van harte welkom!

Evelien Mertens

verpleegkundige

in dienst sinds 01/03/2021

Sabine Franssens

logistiek medewerkster (afdeling Bosrank)

in dienst sinds 04/01/2021
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Maandag
19/04

Activiteitenkalender

10u Zitdansen (Cafetaria)
14u Pannenkoekenbak HR (Cafetaria)

April

Donderdag
01/04

14u Paasviering (Cafetaria)
Voor bewoners AW (Zaal AW)

Vrijdag
02/04

Dinsdag
06/04

Woensdag
21/04

14u Goede vrijdag viering (Cafetaria)
Voor bewoners AW (Zaal AW)

Dag van de Valpreventie; bewegingsomloop

10u Audioloog (Cafetaria)
13u30 Kienen (Cafetaria)

14u Opticien (Cafetaria)

Dinsdag
20/04

Begin wandelseizoen (o.v.b.)

Maandag
12/04
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Activiteitenkalender

13u30 Kienen (cafetaria)

Zondag
09/05 MOEDERDAG

Mei

13u30 Kienen (Cafetaria)
Maandag
17/05

Maandag
03/05

Donderdag
27/05 10u Zitdansen (Cafetaria)

14u Elyséé Shoes (Cafetaria)

13u30 Kienen (Cafetaria)

Maandag
10/05

14u Mariaviering (Cafetaria)
Voor bewoners AW (Zaal AW)

Woensdag
26/05

Maandag
31/05
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Activiteitenkalender

Maandag
07/06

10u Zitdansen (Cafetaria)
Donderdag
10/06

14u Herdenkingsviering (Cafetaria)

Juni

BBQ Wijnrank
Maandag
14/06

Vrijdag
18/06

Donderdag
17/06

Dinsdag
15/06

VADERDAG

BBQ Dagcentrum

BBQ Heggerank

BBQ Bosrank

Zondag
20/06
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Activiteitenkalender

Maandag
21/06

10u Zitdansen (Cafetaria)
Donderdag
24/06

13.30u Kienen (Cafetaria)

Juni

Maandag
28/06 13.30u Kienen (Cafetaria)
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Medewerker in de kijker

Hallo,

Ik ben Célien Cruysbergs en ben 28 jaar.

Ik ben logistiek medewerker op Bosrank,

afdeling voor personen met dementie. Ik ben

sinds 9 september 2020 aan de slag in De

Winde en de job ligt me enorm nauw aan het

hart. Samen met de bewoners kan ik me

inleven in hun levensverhaal, samen lachen en

knuffelen maar ook hen een schouder

aanbieden om op te huilen.

Ik geniet van iedere dag die we samen

beleven!
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Puzzels

Nieuwe opgave!
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Puzzels
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Kleurplaat
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Kleurplaat
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Puzzels

Oplossing vorige opgave!

Oplossing rebus
Sneeuw is confetti uit de wolken!

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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Centrale gebruikersraad GAW
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Klachtenformulier


