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Je kan ons
volgen

op Facebook:

http://
www.facebook.com/
integrocampussjb

Bosstraat 7
3930 Hamont-Achel

011 61 05 80

http://sjberchmans.rusthuizenza.be/

E-mailadressen:
Algemeen: greet.geuens@integrozorg.eu

Afdeling Aarde: aarde.sintjan@integrozorg.eu

011/61 05 81 - skype : aarde SJB

Afdeling Lucht: lucht.sintjan@integrozorg.eu

011/61 05 85 - skype : lucht SJB

Afdeling Water: water.sintjan@integrozorg.eu

011/61 05 83 - skype : water SJB

Afdeling Vuur: vuur.sintjan@integrozorg.eu

011/61 05 82 - skype : vuur SJB

Animatie: animatie.sintjan@integrozorg.eu



3

Voorwoord
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Wat vinden jullie hiervan? Wat denken jullie hiervan?

• Een kleine groep heeft als voordeel dat het rustiger is. Nu is
het soms druk in de grote eetruimtes en is het moeilijk om
een gesprek aan te gaan.

• Als je bv. met 7 samenwoont en het niet klikt met 1 van die
groep, dan is dat wel moeilijker…

• Ook fijn dat er dan zelf gekookt kan worden. Misschien is dit
wel iets om mee te nemen naar de nieuwbouw?

Hier kwam ook de opmerking bij dat we veel eten moeten

weggooien. Als jullie zelf soep hebben gekookt (en deze lekker

hebben opgegeten), is er om 12u opnieuw soep van bij de

middag. Misschien is het beter deze soep dan weg te laten?

De opmerking kwam ook dat er op veel groenten witte saus zit,

zo ook op de vis. Zo proef je de smaak van de groenten/vis niet

meer. Als er geen saus is, is het ooit wel droog. We vragen na of

de saus apart opgediend kan worden.

Gebruikersraad
Aanwezig:

Mia Ballings, Marie-Therese Rijckeboer, Bep Oudendijk, Janus Davids,
Lou Engelen, Lieske Rutten, Jef Van Langendonck, Pier Verstraeten, An
Kissen, Greet Geuens, Ine Lauwers, Bregje Davids, Marijke Winters

In het kort werd uitgelegd wat de verbouwingswerken buiten
inhouden. Zowel aan de Bosstraat-kant is een dek gestort, als in
de binnentuin. Deze werken zijn een kleine uitbreiding omdat we
een afdeling gaan oprichten voor 7 personen met jongdementie.

Het is meer dan 1 jaar geleden dat we met meerdere
bewoners van verschillende afdelingen samen konden zitten.
Het voelt heel fijn dit nu terug te kunnen doen. We heten dan
ook iedereen van harte welkom op onze eerste life
bewonersraad van 2021!
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Wat is volgens jullie een goede
Zorgtopper?

• voert graag een goed gesprek
• heeft altijd een luisterend oor
• werkt met een groot hart
• kan goed samenwerken met andere

teamleden en met de bewoners
• is een handige harry (helpen met het

tv-kastje of met de telefoon)
• is een plantrekker en is van alles op de

hoogte of weet wanneer we waar
moeten zijn

• is attent op onze noden: wacht niet te
lang om te hulp te schieten

• We vinden het leuk om te bakken
maar zouden het nog leuker vinden als
er ook wat gezonde dingen gemaakt
werden. Dus een goede zorgtopper
kan ook lekkere en gezonde dingen
koken

• Is “actief” en gaat graag met ons naar
buiten

Zo werd

aangegeven dat het

rolstoelfietsen

vorige week heel

fijn was!

Ook kegelen is een

leuke actieve

bezigheid!

Zie ook p. 15
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Dit zijn Marcel & Rosa. 2 robotjes die we gekregen hebben naar
aanleiding van onze deelname aan het project Remember-Me.
Marcel en Rosa kunnen nu nog niet zo veel, maar samen met
enkele "technologie-experten" over heel Europa proberen we
van Marcel & Rosa echte gezellige robotjes te maken.

Het is de bedoeling dat Marcel & Rosa bij senioren thuis gaan
wonen om hen te ondersteunen in het dagdagelijkse leven. Zo
helpen ze je eraan denken dat je naar de kapper moet of
medicatie moet innemen. Je kan ook met hen videobellen naar je
kinderen, kleinkinderen of naar vrienden. Daarnaast kan je ook
allerlei spellen spelen met Marcel en Rosa om je geheugen te
trainen of gewoon voor de lol. Misschien een spelletje schaak
tegen een oude vriend?

JJe hebt ze misschien al eens ine hebt ze misschien al eens in

huis zien staan maar tochhuis zien staan maar toch

willen we ze graag evenwillen we ze graag even

voorstellen.voorstellen.

Ook kan je de robotjes leren wat je
interesses zijn. Op die manier kunnen ze
je op de hoogte houden als je favoriete
voetbalploeg gescoord heeft of als
Jeroen Meus een nieuw recept uitbrengt.

Wil je meer weten over het project
Remember-Me en over de robotjes? Wil
je er misschien een testen bij je thuis?
Laat het zeker weten via: ine.lauwers@
integrozorg.eu of 011 / 61 05 80.
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We kregen de erkenning om een aparte woonvorm voor mensen
met jongdementie uit te bouwen. Jonge mensen met dementie
hebben andere noden. Daarom maken we een aparte
woonvorm, kleinschalig, zo normaal mogelijk. Wij mogen dit
uitbouwen voor 7 bewoners.

Afdeling voor jongeAfdeling voor jonge
personen met dementiepersonen met dementie

We hebben een enthousiaste
werkgroep die hier de
schouders onder zet. Dat is
nodig want er staat heel wat te
gebeuren. Een nieuwe
woonvorm en een nieuwe
manier van wonen en leven:
kleinschalig, zo normaal
mogelijk en kort bij de mensen
die het nodig hebben.

Zoals jullie al gezien hebben, is
het startschot gegeven: aan de
voorkant van ons huis aan de
Bosstraat-kant en in onze
binnentuin zijn werken bezig.
We gaan een stukje van de
afdeling Aarde verbouwen. Aan
de kant van de Bosstraat komt
een uitbreiding voor

jongdementie. Hier gaat de zit-
/eetruimte met keuken komen.
Het Zaaltje van de afdeling
Aarde zal ook bij de woonvorm
jongdementie horen. Daarom
bouwen we een nieuwe
eetruimte voor de bewoners
van de afdeling Aarde met
zicht op de binnentuin. Zo
kunnen zij op hun gemak
genieten van een lekkere
maaltijd,vanuit hen "veranda"
met een rustig en mooi zicht
op de binnentuin.
We willen nog voor de zomer
van 2021 openen (corona heeft
ons al genoeg achteruitgezet).
Dat is een strak schema, maar
wel een haalbaar schema.

We houden jullie verder
op de hoogte.
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Op bezoek bij... mijn naasteOp bezoek bij... mijn naaste
met dementiemet dementie

Deze brochure van het
expertisecentrum dementie
kan je al een heel eind op
weg helpen. Er wordt per
fase van dementie in
beschreven welke vormen
van contact het meest
waardevol zijn voor je naaste.
De brochure biedt handige
tips en tricks die van ieder
bezoek een betekenisvol
moment maken.

Indien je interesse hebt in het verkrijgen
van deze brochure, kan je bij mij terecht.
Spreek me aan op de gang of mail me
eventjes op het e-mailadres:
melle.driesen@integrozorg.eu

Melle

Brochure
Op bezoek

bij.....

Op bezoek gaan bij je naaste met dementie is niet altijd
gemakkelijk. Wat zeg ik tegen hem/haar? Hoe kan ik dit moment
zo kwalitatief mogelijk invullen? Dit zijn vragen waar vele
mensen mee zitten en niet direct een antwoord op krijgen.
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Praatgroepje voor
blinden en
slechtzienden

Wat houdt dit nu in? Het
blinden & slechtzienden
praatgroepje is een
bijeenkomst voor personen
met een visuele beperking
waarbij ze in contact komen
met lotgenoten. De
tekortkoming door de visuele
beperking wordt aangevuld
met andere uitdagingen en
activiteiten op maat. Dezen zijn
zeer gevarieerd en worden
afgestemd op de interesses en
noden van de deelnemers. Er
wordt gewerkt in kleine
groepjes om zo voor ieder een
gepast aanbod te kunnen
bieden.

De sessies van het blinden
& slechtzienden
praatgroepje vinden in de
Oetkiek plaats. Dit om de twee
weken op dinsdagvoormiddag
van 10u30 en 11u30 uur. In de
eerste sessie leerden de
bewoners elkaar beter kennen
en werd er al een eerste keer
kennisgemaakt met het gebruik
van andere zintuigen om te
kunnen “zien” en "waarnemen".
Binnen het praatgroepje zullen
allerlei thema's aan bod komen
zoals: muziek, beweging,
lichaamsgewaarwording,
spelen op gehoor en spraak
enz. De reacties waren uiterst
positief, er werd al volop
uitgekeken naar de volgende
keer.

Een nieuw startschot
voor het praatgroepje van blinden & slechtzienden

is gegeven op dinsdag 9 maart 2021.

Kylian
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Herinneren
We hebben een zware tijd achter de rug waar we geen

vat op hadden.
Door corona moesten we onverwacht afscheid nemen van

mensen die ons heel dierbaar waren.
Maar het afscheid van iedereen die ons verliet

was moeilijk en hard omdat dit moest gebeuren
in een kleine, intieme kring.

Toch zullen mooie herinneringen blijven!
We gedenken dan ook, met heel ons hart,

alle overleden bewoners van dit nieuwe jaar.

Pierre Huibers overleden op 2 januari

Alice Bloemen overleden op 12 januari

Wilhelmina Hendrikx overleden op 17 januari

Frans van Samang overleden op 31 januari

Theuwen Alda overleden op 2 februari

Mia Didden overleden op 4 februari

Van Put Louisa overleden op 9 februari

Thea Tonen overleden op 13 februari

Theo Broekman overleden op 15 februari

Mia Stappers overleden op 14 maart

Yvonne Kenens overleden op 18 maart

Giel Mans overleden op 21 maart
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Nu we onze vaccinatie gehad
hebben, lijkt de coronastorm in het
WZC wat meer te zijn gaan liggen.
Het gevaar loert niet meer om de
hoek en we komen in wat rustiger

vaarwater terecht.

Het leven

na een

ingrijpende

periode

Iedereen verwerkt zo’n ingrijpende

periode op zijn of haar eigen manier.

Alle reacties zijn oké, er is geen

goed of slecht. Mensen verschillen

sterk in hun reacties en een gevoel is

ook nooit ‘verkeerd’. De emoties die

naar boven komen, kunnen lange tijd

blijven hangen, je achtervolgen en

ook in andere situaties terugkeren.

Bv. wanneer mensen gevreesd

hebben voor hun leven kunnen ze

langere tijd angstig blijven of

wanneer mensen boosheid ervaren

hebben om diverse redenen kan

deze prikkelbaarheid langer blijven

hangen. Elke emotie is toegelaten en

er hoeft geen tijdslimiet op te

worden geplakt wanneer je je weer

beter zou moeten voelen. Bij

sommigen kan dit weken, maanden

of zelfs langer duren vooraleer je je

terug goed voelt.

Soms raken we elkaar kwijt in zulke

moeilijke periodes. Iedereen

reageert op zijn of haar eigen

manier, waardoor het niet altijd

makkelijk is om begrip voor elkaar

op te brengen. De relatie kan in het

gedrang komen door het onbegrip

of de teleurstelling omwille van het

onbegrip. Het kan dan ook dat je niet

in je directe omgeving met je

verhaal terecht kan. Het is oké om

op zoek te gaan naar iemand bij wie

dat wel kan.

Er bestaat geen handleiding om

jezelf te helpen om een ingrijpende

periode te verwerken en een plaats

te geven. Heftige gevoelens en

reacties zijn deel van het

verwerkingsproces en dit is nooit

verkeerd. Probeer een evenwicht te

vinden tussen stilstaan bij wat ons is

overkomen en stap voor stap verder

gaan met het leven.

Het is onnodig te zeggen dat wat we meegemaakt hebben uitzonderlijk en

ingrijpend is geweest voor ons allemaal. Wanneer we ingrijpende dingen

meemaken, reageren we in eerste plaats vanuit een reflex. We vechten,

vluchten, zijn verlamd… Er is geen tijd om na te denken, overleven is het

enige wat telt. Dit geldt zowel voor eenmalige gebeurtenissen als voor de

periode waarin we het afgelopen jaar geleefd hebben. Nu hebben we weer

tijd om stil te staan bij wat ons eigenlijk overkomen is
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Dit kan je doen door nieuwe plannen te maken voor de toekomst, een

aantal vertrouwde routines (in de mate van het mogelijke) terug op te

nemen en op zoek te gaan naar afleiding.

Het is belangrijk om jezelf hier de tijd voor te gunnen.
Niemand kan voorschrijven hoe lang je het moeilijk mag
hebben met deze periode. Neem de tijd die je nodig hebt.
Het kan helpend zijn om je gevoelens met anderen te delen
of ze op te schrijven.

Als je zelf met vragen zit over dit thema of andere thema’s, mag je

steeds contact opnemen met Charlotte Snoeks.

Zij is psychologe van het DAGG en zit 1 namiddag per maand bij

ons in huis.

De eerstvolgende data zijn: vrijdag 2 april, vrijdag 7 mei en

vrijdag 4 juni.

Je kan via het diensthoofd van je afdeling een afspraak maken,

rechtstreeks contact opnemen via 089/56.38.94 of charlotte.snoeks@

dagg-cgg.be

of even binnenspringen op de zitdagen tussen 17u en 18u, in het

M.M.C. lokaal tegenover het cafetaria.

Charlotte

Het leven lijkt op een tuin. Bladeren worden bruin, bloemen verwelken.Het leven lijkt op een tuin. Bladeren worden bruin, bloemen verwelken.

We moeten eerst het afval uit het verleden ruimenWe moeten eerst het afval uit het verleden ruimen

om ten volle te kunnen genieten van de nieuwe bladeren en bloemen.om ten volle te kunnen genieten van de nieuwe bladeren en bloemen.
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Sint-Jan

Berchmans

wordt

geprikt!

Maar hoe verliepen die vaccinaties nu?
Hier kan je enkele sfeerfoto’s terugvinden
achter de schermen van de vaccinaties .

Intussen zijn zowel onze
bewoners als onze

medewerkers 2 keer
gevaccineerd én zijn we

de ‘wachttijd’ voorbij.
Daardoor is er in ons

huis gelukkig weer wat
meer mogelijk. Op

versoepelingen buiten
ons huis is het nog even

wachten.



14

Warmte met deWarmte met de
feestdagenfeestdagen

Onze dank is reusachtig naar allen die op één of andere manier

hebben bijgedragen om de feestdagen in coronatijden warmer en

draaglijker te maken voor de bewoners van ons WZC.

Het waren mooie ervaringen!

De bewoners van Sint-Jan
Berchmans mochten veel

warmte ervaren met de
feestdagen.

De briefjes met die zinnen werden op

woensdag 21 januari en donderdag 22

januari verzameld per afdeling. Samen

met bewoners probeerden we het

verhaal te reconstrueren. Dit was geen

gemakkelijke klus en bood dan ook de

nodige bezigheid. Het was de bedoeling

dat het juiste verhaal werd voorgelezen

in een bijgevoegd filmpje maar helaas

liet de technologie ons in de steek.

Gelukkig stond het geheel mooi

uitgetypt en konden we het zelf even

naar voren brengen.

Kinderen van de Chiro en de Robbert schreven mooie kaartjes of
maakten zelfs een cadeautje. Een paar dames uit Pelt schreven
voor ieder een mooie kaartje. En ook de leden van Markant
hadden warme wensen genoteerd voor bewoners en personeel,
aangevuld met zinnen uit een kortverhaal.



15

PROwise
Jaak Hoeben, heeft samen met enkele gulle gevers, een
Prowise touchscreen geschonken aan ons huis.

Tijdens de kerstperiode werd het scherm enthousiast onthaald door onze

bewoners en Zorgtoppers.

Door middel van dit aanraakscherm kunnen we verschillende digitale spellen

aanbieden, maar ook films kijken op (reuze)groot scherm. Met de speciale lift

die bij het aanraakscherm komt, kunnen we het scherm kantelen waardoor

het een soort tafel wordt. Zo kunnen bewoners en Zorgtoppers rondom het

scherm plaatsnemen voor een spelletje. De vele mogelijkheden van het

scherm biedt een grote waaier aan opties, we hebben ze lang nog niet

allemaal ontdekt, maar gaandeweg samen op ontdekking!

Via deze weg nog een welgemeende dankjewel aan Jaak, zijn
vrouw Marie-Louise en de zijne!
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Valentijn
De legende zegt dat Sint-Valentijn, een jonge knappe

sterke Romein, stierf op 14 februari in het jaar 269,

nadat hij de doodstraf kreeg. De dag ervoor liet hij

een briefje achter, voor een jonge dame waarop hij

verliefd was geworden. Hij ondertekende het met: “Ik“Ik

zien u gerne, veel liefs, van jouw Vzien u gerne, veel liefs, van jouw Valentijn.alentijn.””

Sinds toen vieren we op deze
dag extra de verliefdheid,
passie en trouw en worden we
al eens iets romantischer
allemaal, en dat vermindert niet
met de jaren.
Zondag 14 februari werden
onze Valentijntjes
ondergedompeld in een vleugje

romantiek. De koppels konden
genieten van een heerlijk
middagmaal, een glaasje wijn,
een romantisch sfeertje en
vooral veel liefde van elkaar.
En niet vergeten: Toon niet
alleen uw liefde op Valentijn,
maar laat het elke dag een
beetje Valentijn zijn.
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*Bier, 
*Pizza,

*Verk
leden, *

M
uziek,

*Dansen, *
Zin

gen,

*Prin
s en Prin

ses!

Zoals alles dit jaar, was ook
carnaval een beetje
onzeker. Na veel overleg
was het verdict gevallen: We
mochten vieren per dienst!
Hoewel we in onze eigen
leefruimte moesten blijven,
gingen we het groots
aanpakken voor iedereen.
Collega’s en vrijwilligers van
alle diensten werden warm
gemaakt om een mini-
optreden te verzorgen op
de diensten. Onze prins en
prinses 2020 werden
uitgenodigd om nog een
laatste keer in de kijker
gezet te worden en hun jaar
af te ronden. Iedereen had
er zin in!

Toen de dag eindelijk daar was,
hadden we alle leefruimtes
omgetoverd tot een heuse
carnavalbalzaal. Ook onze
presentatoren en artiesten waren
er klaar voor. Een middag vol
muziek, verkleed zingend en
dansend met een goei pint bier.
De pizza hadden we vervangen
door boterhammen met kipkap
en mosterd, die onze boerinnekes
vol enthousiasme rond kwamen
brengen met hunne rollator.
Ik kan met volle overtuiging
zeggen dat iedereen ervan heeft
genoten. Het deed goed om na
een lange tijd nog eens een
“feestje” te mogen geven.
Weliswaar in onze eigen
afdelingsbubbel, maar het was
FEEST!

Nathalie,

Allemaal woorden met

massa’s herinneringen die

naar boven kwamen!

Carnaval “Wat doet je

denken aan CARNAVAL?”
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GEFLITST
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Week van deWeek van de
vrijwilligervrijwilliger
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ODE AAN...

Na een jaar

was ook “de week van de vrijwilliger” weer daar!

Hoe kunnen we onze keien van vrijwilligers in deze tijden, toch in

de kijker zetten?

Wat kunnen we doen? En waar moeten we op letten.

Zelfs tijdens dit bewogen jaar,

met alle nieuwe regels, stonden jullie voor ons klaar.

Sommigen van bij hun thuis,

anderen hier in huis.

We wilden onze vrijwilligers zo graag

terug welkom heten, ook degene die het afgelopen jaar

niet aanwezig konden zijn, wilden we toch laten weten,

dat we hun niet zijn vergeten.

Fietsen en wandelen waren het afgelopen jaar de enige sportieve

bezigheden.

Mensen verzonnen van alle andere gekkigheden.

Zoals stenen rapen en deze omtoveren tot een “happy stone”.

Dus wij dachten, we maken een kloon.

Stenen zoeken, wassen en verven met een groot hart

en toen ging onze wandeling/fietstocht van start.

Met onze stenen naar alle vrijwilligers die niet op onze rendez-vous

aanwezig konden zijn,

dachten we, dit vinden ze zeker fijn.

Een kort bezoek met mondmasker aan de deur,

zo kwamen onze mensen ook even uit de sleur.

Van harte terug welkom,

jij kei van een vrijwilliger!

We hebben jullie gemist!
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Tinus StevensTinus Stevens

Onze pa is een oorlogskind. Hij
vertelt ook altijd dat hij door de
oorlog niet de kans heeft gehad
om langer naar school te blijven
gaan, want hij was een goede
leerling.
Al op jonge leeftijd - ik denk 13,
14 jaar - is hij gaan werken. Hij
heeft zijn leven lang gewerkt als
huisschilder.
Zijn eerste werkgever was Gust
Wenen, de vader van Zulma
Wenen. De daaropvolgende 20
jaar heeft hij gewerkt bij Harrie
Cardinaels.
Daarna op het zinkfabriek in
Budel. Wegens rugproblemen is
hij invalide geworden.

Onze pa is getrouwd op 24 juli
1954 met zijn enige, grote liefde
Fien Van Samang. Samen kregen
ze 4 kinderen, 2 dochters en 2
zonen. Die zorgden op hun
beurt voor 10 kleinkinderen, van
wie één is overleden op jonge
leeftijd, namelijk Basje Stevens.
Ondertussen is de familie
uitgebreid met 11
achterkleinkinderen.
Onze ouders zijn 65 jaar
getrouwd geweest. Ons moeke
is overleden op 11 april 2020.
Daar onze pa volledig doof en
hulpbehoevend is, is hij na
verschillende kortverblijven
sinds december 2020
woonachtig in WZC Sint-Jan
Berchmans.

Onze Pa, Martin Stevens,
roepnaam Tinus,
geboren op 10 Juni 1928

Onze pa komt uit een gezin van 7 kinderen,
hij was tweede oudste, heeft 2 broers en 4
zussen, van wie de jongste, Lène nog in leven
is. Zij woont op dezelfde afdeling, de kamer
tegenover hem in het WZC.

Van harte WELKOM !!
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JJos Kos Kwantenwanten

Onze pa heeft jaren konijntjes
gekweekt als hobby. Hij ging
ook graag dansen met ons
moeke, destijds naar het
Hameter Water. Kaarten was
ook een van hun bezigheden
alsook fietsen, zolang de
gezondheid het toeliet.
Ook heeft hij tot op hoge
leeftijd altijd geverfd en
behangen bij de kinderen,
vrienden en kennissen.
Nu, op zijn 92 jaar, kleurt hij
dagelijks in zijn kleurboeken,
alhoewel hij na zijn

coronabesmetting even alles
on hold heeft gezet.
Gelukkig is hij er weer terug
bovenop aan het komen. Wij
zeggen met trots dat onze pa
een sterke man is, lichamelijk
en mentaal, zeker na het
afgelopen jaar.
Dit is het levensverhaal van
onze pa in een notendop.

Groetjes Mija,
dochter van Tinus

Zijn vader is afkomstig uit Achel
en zijn moeder uit Lille. Jos heeft
1 jongere zus die verblijft in WZC
de Beverdijk. Hij is nooit gehuwd
en heeft ook geen kinderen. Bij
zijn geboorte liep hij
zuurstoftekort op waardoor hij
nu een lichamelijke handicap
heeft.

Jos is
geboren op
18 juni 1949
in Hamont

Jos heeft altijd ingewoond
bij zijn ouders in Achel. Na
het overlijden van beide is
hij bij zijn zus ingetrokken,
ook in Achel. Daarna is Jos
zelfstandig gaan wonen in
Neerpelt.
Na enige tijd in Neerpelt is
hij dan toch weer terug het
ouderlijke huis ingetrokken,
alleen. Natuurlijk was deze
woonst wat groot voor hem
en is hij uiteindelijk
verhuisd naar het
Meulenpeike in Hamont.
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Net als mijn broers ging ik naar school in Maasmechelen en na
mijn schooltijd kreeg ik mijn eerste job bij Ford Genk. Via
avondonderwijs behaalde ik het diploma van bouwkundig
tekenaar en het was dus logisch dat ik in de bouw terecht zou
komen. Dit gebeurde eerst als toezichter openbare werken bij de
stad Genk, later in de industriebouw.

Mijn vrouw Rina leerde ik (zoals zoveel jongeren in die tijd)
kennen in dancing De Ark te Hechtel. Enkele jaren later zijn we
getrouwd en gingen in Overpelt wonen, waar Rina les gaf aan
het Instituut Mater Dei.

Zijn schoolloopbaan vond vooral plaats op internaat. De
lagereschool deed hij in Hasselt en het middelbaar in Gent-
Brugge. Hierna heeft hij gewerkt op de BEWEL.

Door een val heeft Jos zijn nek gebroken en kan hij niet meer
voor zichzelf zorgen. Vanaf dat moment kwam hij op kortverblijf
en is via deze weg bij ons gebleven. Nu geniet hij dagelijks van de
goede zorgen op zijn kamer in het WZC Sint-Jan Berchmans.

Hallo allemaal,

Ik, Roger, ben geboren op 26 november
1952 in Hasselt als tweede in een rijtje van 5
jongens. Op dat moment woonden we nog in
Wellen, maar later verhuisden we met ons gezin
naar Bokrijk, waar mijn ouders een woning
hadden gekocht. Mijn moeder Maria runde het
huishouden en vader Eduard zorgde ervoor dat
de mensen niet in de kou kwamen te zitten door
mazout aan huis te leveren.

Roger MeekersRoger Meekers

Marijn en Kelly
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Na verloop van tijd besloten we
een stuk grond te kopen in
Hamont, waar we zelf ons
nestje bouwden.
Rond die tijd werden onze twee
zonen geboren: Bert en Tom.
Gelukkig bleven ze allebei met
hun vriendin in de buurt
wonen en werd 4 jaar geleden
onze prachtige kleindochter
Lauren geboren.

Later in mijn carrière werd ik
eerst ploegbaas en vervolgens
werfleider bij industriebouw
Mathieu Gijbels in Opglabbeek.
Op mijn 60ste besloot ik om
met pensioen te gaan, om
samen met Rina van het leven
te genieten. In mijn vrijetijd
speelde ik volleybal, waar mijn
lengte van 1m92 een groot
voordeel was. Gedurende vele

jaren was ik lid van
volleybalclub Havo Hamont en
toen ik een dagje ouder werd,
sloot ik mij aan bij de
veteranen van Hamont.

Helaas begon ik ook
langzaamaan
gezondheidsproblemen te
krijgen, waarbij ik merkte dat
vooral mijn spieren niet meer
mee wilden. De problemen
werden steeds groter en
uiteindelijk belandde ik in het
WZC van Hamont. Hoewel een
nieuwe omgeving altijd
uitdagingen met zich
meebrengt, ben ik er van
overtuigd dat het personeel
zijn best zal doen om me een
prettige tijd te bezorgen.

1. Welke planeet heeft het langst nodig om rond de zon te draaien?

2. Hoe schrijf je het getal 37 in het binaire stelsel?

3. Wanneer maakte het aidsvirus zijn eerste slachtoffers?

4. Waartegen zijn antibiotica werkzaam: bacteriën, virussen of

schimmels?

5. Met welk hormoon is er een probleem bij een diabetespatiënt?

6. Wie was de uitvinder van de gloeilamp?

7. Hoeveel meter is 1 terameter?
WEETJES

Roger
(geschreven door Rina)

Het verhaal van de besoners die inmiddels nieuw zijn binnengekomen, vind

je terug in het volgende krantje, indien zij dit wensen.
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Lang zal ze leven, lang zal hij leven, lang zullen ze
leven in de gloria. In de gloria, in de gloria.

Hieperdepiep, hoeraaaaaa!!!

We hebben het weer mogen zingen voor onze jarigen in huis.
Elke laatste vrijdag van de maand, hebben we onze jarigen
die in die maand jarig zijn geweest, extra in de kijker gezet.
Dit mocht naar oude gewoonten nog eens doorgaan in het
cafetaria, met de nodige voorzichtigheid en
coronamaatregelen. Een lekker stukje vlaai mag op deze dag
natuurlijk niet ontbreken, net zoals een vleugje muziek, een
gezellige sfeer en vooral onze jarigen.
Wat hebben we er weer allemaal van genoten. Muziekplaatjes
werden duchtig aangevraagd, er werd gelachen, bijgepraat,
gezongen en sommigen waagden zich zelfs aan een voorzichtig
danspasje.

Een dikke proficiat aan alle jarigen
en alle jarigen die nog moeten komen!

JJarigenarigen ....in de kijker!!
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03/04 Willy Van Deursen 58 jaar

06/04 Lieske Rutten 84 jaar

18/04 Jeanne Stevens 91 jaar

19/04 Lisette Donse 87 jaar

24/04 Jeanne Gorssen 89 jaar

Sint-Jan Berchmans

SF De Kempkens

01/05 Lieske Saelmans 93 jaar

03/05 Nelly Verhoeven 85 jaar

04/05 Jan Bogers 88 jaar

10/05 Jan Feijen 86 jaar

14/05 Mia Broers 93 jaar

15/05 Janus Davids 92 jaar

19/05 Maria Joosten 95 jaar

21/05 Mia Belien 93 jaar

03/06 Lena De Graef 88 jaar

06/06 Tinus Bex 91 jaar

10/06 Tinus Stevens 93 jaar

14/06 Dora Steenvoorden 90 jaar

18/06 Jos Kwanten 72 jaar

21/06 Bab Van Rooy 84 jaar

22/06 Henk Visscher 80 jaar

24/06 Jacky Luys 61 jaar

29/06 Lena Driesen 87 jaar

JJuniuni

MeiMei

AprilApril

01/04 Josee Poelmans 91 jaar

AprilApril

MeiMei

08/06 Dina Van Vlierden 92 jaar

23/06 Louisa Spaas 96 jaar

26/06 Truda Kwanten 88 jaar

26/06 Theo Palmans 83 jaar

JJuniuni

02/06 Dora Akkermans 81 jaar

10/06 Toos Vercammen 88 jaar

28/06 Tilly Bernaerts 88 jaar

JJuniuni

Dagcentrum De Kring

AprilApril

03/04 Anna Ceelen 90 jaar

03/04 Rita Verduyckt 64 jaar

MeiMei

12/05 Chel Rabijns 86 jaar

JJarigenarigen ....op een rij
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Nu we allen gevaccineerd zijn, durven we weer een

voorzichtige planning te maken.

Een aantal activiteiten gaan door in de leefruimtes van de

afdelingen. Waar precies vind je terug op de

weekschema’s. Die worden gehangen op de

aankondigingsborden in de gangen.

• Voorlopig zal op de eerste dinsdag van de maand een
intern ijssalon doorgaan.

• Iedere vrijdag komt Henk Wijffelaers piano spelen. De ene
week in de Oetkiek, de andere week in de Living op Aarde.
Alle bewoners zijn welkom!

• De 3de woensdag van de maand houden we een
gedichtennamiddag o.l.v. Harrie Beks

• Op dinsdag 13/4 nodigen wij bewoners uit om het
duivenseizoen te openen met een ontmoeting in de
cafetaria. Ook gevaccineerde vrijwilligers zijn welkom.

• Van 19 tot 25 april is het de "Week van de valpreventie".
Goed bewegen is een must. Daarom organiseren wij op
20/4 een stenenzoektocht. Wordt vervolgd!

• Op dinsdag 27 april zetten we de jarigen van april in de
kijker met een gezellige ontmoeting in de cafetaria.

• 6 mei : Gebruikersraad
• Op dinsdag 25 mei zetten we de jarigen van mei in de

kijker.
• De zondag na Pinksteren is het Hamont-kermis. Wij hopen

dat op dinsdag 1 juni een kermismarkt in huis kan
doorgaan. We duimen ervoor!!

Wat mogen we nog
verwachten!
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Duivenrust

Beste bewoners, vrijwilligers, personeel en duivenvrienden,
hier zijn we weer! Een nieuw duivenseizoen is aangebroken,
wat betekent dat er weer duiven gekocht kunnen worden.
Deze keer zullen we de verkoop kunnen houden zoals we het
altijd gedaan hebben en dat betekent dat we in de cafetaria
het nieuwe seizoen kunnen inzetten.

Dinsdag 13 april 2021
zal voor velen die van de

duiven houden een heel leuke

dag worden, want dit is de dag

dat we de verkoop van de

jonge duiven gaan houden.

Met andere woorden, jij kan

voor de prijs van €5 meter of

peter worden van een duif van

Duivenrust!
Het zal nog steeds een beetje
anders zijn dan normaal. Wat
gaat er nu anders zijn, zullen
jullie je afvragen? 85% van de
jongen duiven zullen vooraf
toegewezen worden aan
bewoners en afdelingen van
ons WZC.De overige 15% van de
jonge duiven zullen op de dag

van de verkoop nog
beschikbaar zijn. Deze zijn dan
voor de mensen die graag een
tweede duif willen of voor
werknemers die duivenrust
willen steunen. Deze bewuste
dinsdag zullen alle 72 jonge
duiven op groot scherm te zien
zijn. Bij de duiven die
toegewezen zijn, zullen de
naam en eigenaar staan. Zo
zien we direct welke duif nog
beschikbaar is. Bij een
beschikbare duif kan je jouw
hand omhoog steken. Als er
meerdere mensen zijn die echt
graag deze duif willen dan
wordt er een nummertje
getrokken. Het hoogste getal
wint dan natuurlijk.

Vorig seizoen was een beetje raar voor iedereen, zowel voor de
verzorgers van de duiven als voor de mensen die enorm hard
betrokken zijn bij de duivensport. Maar niet getreurd, we kunnen
weer stilletjes aan beginnen met het oude ritueel.



29

We willen jullie al een beetje op de hoogte brengen van hoe de
duiven het doen / gedaan hebben en natuurlijk wat de vrijwilligers

allemaal gedaan hebben om de duiven voor te bereiden.

Na de verbouwingen die Twan had

uitgevoerd, heeft Duivenrust niet

meer stil gezeten. Spijtig genoeg

mochten ook de duiven niet buiten

omwille van de vogelgriep. Net zoals

wij hadden de duiven ook pech.

Eind december 2020, een beetje

vroeger dan vorige jaren, hebben we

de jaarduiven en oude duiven

gekoppeld. Omdat we het jaar na

jaar beter en beter doen, hebben we

27 koppels samen kunnen zetten, 8

meer dan voorheen. Dit was tevens

ook mogelijk door het bouwen van

ons kweekhok. En toevallig zijn in dit

kweekhok ook de eerste eieren

gekomen. Het koppel dat vorig jaar

als laatste gelegd had, heeft dit jaar

als eerste gelegd. Rond 18 januari

2021 kwamen de eerste jongen uit.

Een paar weken later was het een

echte babyboom. Op korte tijd gingen

we van 1 naar 37 prachtige jonge

duiven die nu op hok 3 verblijven

met 2 koppels oude duiven

Op 28 februari 2021 hadden we één

ronde jongen gekweekt. Ze zaten

klaar om hun vluchten te leren.

Vooraleer wij de jonge duiven

opleren, laten we stapsgewijs de

jongen los zodat ze eerst de

omgeving kunnen ontdekken.

Zoals jullie kunnen lezen, gaat het

enorm snel bij duiven. De ene dag

zitten ze in een ei (juist gelegd) en 40

dagen later zien ze eruit als

prachtige duiven en herken je ze niet

meer. Hieronder kan je zien hoe snel

een duif verandert.

We heffen het glas op de opening van het nieuwe seizoen.

Melanie zal een mooie presentatie met foto’s en filmpjes

voorbereiden die jullie dan kunnen zien. En de suikerbonen

mogen niet ontbreken, een traditie die Sabine Segers heeft

opgestart en die we graag verder zetten.

Maar deze dag staat niet alleen centraal voor de verkoop van de duiven.
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Even de planning op een rij:

• Dinsdag 13 april 14u30, in de cafetaria:
opening duivenseizoen en toekenning van
meter- en peterschap

• Juni: interne cupvlucht van oude
jaarduiven

• September: interne cupvlucht van jonge
duiven

• November: seizoensviering
Data volgen nog.

Dus niet vergeten: meter- en peterschap op dinsdag 13 april in de

cafetaria (enkel voor bewoners WZC Sint-Jan Berchmans). En in juni zal

meteen onze eerste interne cupvlucht georganiseerd worden. Alle oude en

jaarduiven mogen hier aan deelnemen. We houden jullie op de hoogte.

Alvast tot dan! Sportieve groeten,
Duivenrust (Melanie en Twan)

Eind februari zijn de oudste jonge duiven al buiten geweest. Dat is 2 à 3

weken eerder dan vorig seizoen. Bij de eerste keer dat de spoetnik

openstond, zaten de jongen meteen op het dak. Het rondkijken en

aarzelend binnengaan sloegen ze dit jaar over. Na een drietal keren kregen

we in 't oog dat er een jonge duif meevloog met de ouden. Ze leren dus

heel snel en dat maakt ons heel tevreden!
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De drie madammen van De HOF’kensDe drie madammen van De HOF’kens
en het kippenmeisjeen het kippenmeisje

Zeg nooit zomaar “kip” tegen de drie parmantige

madammen die een residentie hebben op De HOF’kens. Ze

staan er nu eenmaal op om aangesproken te worden met

hun voornaam.

De ondeugende Saar, de witte dame, is de leidster van het
gezelschap. De gespikkelde Cookie laat zich graag knuffelen en
ten slotte is er nog Lena, de bruinzwarte. Zij hobbelt achter de
anderen aan, maar staat vooraan te dringen als het hok
opengaat. We weten dat kippen verrukkelijke (paas)eieren leggen,
genieten van wroeten in het zand en vrolijk kunnen kakelen.
Maar wist je ook dat ze meer kleuren kunnen zien dan mensen en
dat ze personen herkennen. Nog een leuk weetje? Hanen houden
hun oren toe als ze kraaien. Pfff, onnavolgbare mannen.
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Foto : Mariel Booij
Tekst : Rudi Bloemen

Samen met haar mama staat ze garant voor een 1ste klas
soigneur van het trio bijzondere vogels. Lekkere granen, een
dagelijkse portie fris water, een bedje van stro en elke avond
veilig op stok. Waarom denk je dat de dames zo stralen? We
verwachten in de loop van dit jaar enkele nieuwkomers in de ren
en het kippenhok wordt verbeterd. Nog meer buren dus.

Valerie is met haar 12 jaar goed op weg om later haar droom
van ornitholoog waar te maken. Of zeg maar: specialiste in de
vogelkunde. Dat is niet zo vreemd als je weet dat ze als baby
een knuffelkip verkoos boven de saaie allemans beer.

We nodigen je graag uit goeiedag te gaan zeggen
aan Lena, Saar en Cookie. Ze stellen het op prijs,
zeker nu ze net als jij weer meer uit hun kot
mogen komen. En vergeet dan ook niet om je
duim op te steken naar Valerie, het kippenmeisje.

Gelukkig

kunnen de

blakend

gezonde dames

rekenen op de

hoogst

gewaardeerde

zorg van het

kippenmeisje.



33



34

Deelnemers van vorig kruiswoordraadsel zijn:

• Agnes Duysters, De Kempkens 1, bus 19
• Alda Theuwen
• Elsa Habraken, De Kempkens 1, bus 12
• Didden Mia, WZC
• Huibers Josee, De Kempkens 1, bus 17

• Zr Françoise, WZC, kamer 66

• Zr Valentine, WZC, kamer 116

• Geukens Margo, De Kempkens, bus 39

• Theysmans Jean, WZC kamer 141

• Zr Miet, WZC kamer 152

• Didden Mia, De Kempkens 1, bus 21

• Ballings Simonne, De Kempkens 1, bus 5

• Hoeben Elly, WZC, kamer 114

• Zr Françoise, WZC kamer 66

Schiftingsantwoord:

32

27

24

20

19

18

17

17

17

17

16

15

12

Zoals je zietZoals je ziet
hethet juiste antwoord = 13

Zr Françoise is er hetZr Françoise is er het dichtst
bij en wint de hoofdprijs!bij en wint de hoofdprijs!

PROFICIAPROFICIAT !!T !!

De QUIZpagina
1.Pluto, die doet 248 jaar over een

rondje

2.100101

3.In 1980

4.Bacteriën

5.Iemand met suikerziekte

produceert niet genoeg insuline

6.Edison

7.1 biljoen meter (1012 m)

Zoek de 6
verschillen

Antwoorden van p. 25

Aan allen een

Aan allen een
dikke

dikke
proi

ciat!!!

proi
ciat!!!
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De nieuwe woordzoeker

De brievenbus iseven verdwenenMaar geef het afaan de balie
dan komt hetaltijd terecht!

NAAM:

..................................................................

Adres (of kamernummer):

..................................................

.....................................................................

Zonnig

Schiftingsvraag : Hoeveel goede antwoorden van deze
woordzoeker komen er in ons bezit? ...........




