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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
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Voorwoord
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Gebruikersraad

• Ons kent ons en dat maakt het verschil in Sint-Jan Berchmans

• Thuis zit ge alleen in een grote kooi, hier vliegt de dag om, ge
hebt uwe praat

• Ge maakt vrienden genoeg hier, ge kent er zelfs nog van
vroeger!

• Ge kunt na het eten gezellig blijven zitten om nog wat te
buurten. Niemand jaagt u weg, alleen uwe eigen tv als Familie
begint

• ’t Is niet gelijk thuis hoor, maar wie hier niet content is, die is
het nergens

• Er is hier veel te doen, ze vragen of ge meekomt. Eigenlijk
hoeft ge nog maar te gapen of ze zijn al daar

We vroegen bewoners welke troevenWe vroegen bewoners welke troeven
Sint-JSint-Jan Berchmans heeft?an Berchmans heeft?

Menuwensen

• Rodekool
• Lasagne & spaghetti
• Hollandse groenten
• Rauwe groenten: sla,

komkommer, tomaat

"Beter een kleine pot, dan
een grote ketel"

Jongdementie

De bouw is intussen afgerond,
dank je wel voor jullie geduld. We
hopen dat lawaaioverlast is
meegevallen!

Een aantal bewoners van Aarde
zullen verhuizen, zij krijgen een
andere kamer op dezelfde dienst.

Op 24 juni gaan we van start met
deze nieuwe werking. We kijken er
écht naar uit!

De auto van het wassalon van de Biehal bleef voor de

voordeur staan. Enkele bewoners gaven aan dat dit

storend was om er langs te kunnen, maar vooral om

opgehaald te worden. Na contact met de Biehal, staat

de auto nu aan de achterkant van het WZC. Een fijne

samenwerking!
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Het Klokje

Het Klokje wordt graag gelezen. De
levensverhalen en de foto’s van activiteiten
vallen in de smaak.
Puzzels (met prijs) mogen er altijd meer in,
alsook leuke verhalen over het WZC en de
bewoners.

Oproep!

Enkele bewoners doen een oproep om
samen te kaarten.
Geïnteresseerde bewoners kunnen elke
woensdag rond 14u afzakken naar de
cafetaria.
Iedereen die zin heeft om mee te
kaarten, wees welkom!

Ten slotte

nog enkele

sfeerfoto's

om mee af

te sluiten
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We willen niet wachten op de nieuwbouw om onze werking te
veranderen dus beginnen we onze werking op te bouwen, stap
voor stap.

Jullie hebben het vast al wel opgemerkt, er
beweegt weer heel wat in ons huis! We

nemen de draad weer op. We staan voor
heel wat uitdagingen in de toekomst. Zo is

daar bijvoorbeeld onze nieuwbouw
waarmee we in 2025 starten. Ook willen

we op een andere manier werken:
kleinschalig wonen & leven.

SintSint--JJanan
stijgtstijgt
opop

Eigenlijk willen we kleinschalig
werken, voordat we verhuizen.
Onze werking veranderen doen
we graag samen met jullie en
onze medewerkers. Met onze
medewerkers zijn we op 3 & 4
juni al aan de slag gegaan.
Tijdens deze twee dagen werd er
nagedacht over hoe onze
toekomst eruit kan zien.
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Jullie zullen vanaf nu
verschillende thema’s in
ons huis zien hangen. Op
de posters in de gangen
kan je naar hartenlust
adviezen geven over wat
wij kunnen doen om je
thuis te laten voelen.
Ook staat er een stand
over de nieuwbouw in
onze hal. We nodigen jullie
uit om daar zeker jullie
meningen, wensen en
noden achter te laten.

Uiteraard is dit slechts het
begin van onze vlucht.
Wanneer de maatregelen
rond corona het toelaten,
zitten we graag samen met
familie en vrienden rond
de tafel om na te denken.

Via deze weg nodigen
we jullie uit om samen

met ons de eerste
voorzichtige stappen
te zetten, maar vooral
om mee aan het stuur
te staan, ons te laten
weten wat we goed

doen, maar ook waar
het beter kan.
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We spreken van jongdementie als de diagnose dementie is gesteld vóór de

leeftijd van 65.

Er kunnen 7 personen komen wonen. We willen binnen deze groep de

nadruk leggen op het komen wonen, niet op het zorgen voor. We willen

actief bezig zijn, samen het huishouden runnen, op zoek gaan naar

uitdagingen. We doen dit steeds in samenspraak met de bewoner en in

samenwerking met zijn vrienden en familie. Hun inbreng is heel belangrijk!

Huis
voor personen
met
jongdementie

Aan de voorkant
(Bosstraat-kant) is
een stukje
bijgebouwd. Dit is
de living/zithoek
met keuken. Hier
gaan we samen zelf
koken.

Verbouwingen?

Ondertussen is ons huis helemaal klaar!
Als jullie dit lezen zijn we net gestart.

We zochten naar een naam en vroegenjullie om mee te denken. Veel voorstellenbereikten onze ideeënbus, waarvoor eendikke dankjewel !We hebben gewikt en gewogen ...entenslotte gekozen voor:

Aan de achterkant van de kapel, waar momenteel de
fietsenstalling staat (deze wordt nog verplaatst), komt een apart
tuintje voor jongdementie.

Bosstraat 7a
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Voor de bewoners van de afdeling
Aarde houdt dit wel wat
veranderingen in. Zij kunnen het
Zaaltje niet meer gebruiken als
eetruimte. Sinds een paar weken,
hebben zij er ‘de veranda’ bij
gekregen. Hier kunnen de
bewoners eten en activiteiten
doen, in een rustige ruimte met
zicht op de binnentuin.

De deur tussen Aarde en jongdementie zal dichtgaan. De afdeling
Aarde is te bezoeken via de gang van de afdeling Lucht. Het huis
jongdementie krijgt een aparte ingang via de Bosstraat 7a.

Voor een aantal bewoners van de dienst Aarde houdt dit in dat ze
van kamer moeten verhuizen. Met deze families zijn gesprekken
gedaan. Een eerste verhuis is gedaan en de volgende worden
gepland. Zij blijven allen op de afdeling Aarde wonen.

Wie zal hier komen werken?

Els Geukens (Water), Jonas Baeke (Vuur), Maria Geerits (Aarde),
Linda Smits (Aarde), Melle Driesen (ook referentie persoon
dementie), Linda Segers (Logistiek).

Bij Marijke Winters (sociale dienst en nu ook verantwoordelijke
jongdementie) en Greet Geuens (directrice) kan je altijd terecht voor meer
info.

Het vroegere zaaltje is
omgetoverd tot 2 nieuwe
kamers. Zo kunnen er in
totaal 7 bewoners met
jongdementie samen een
groep vormen.
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Zomerdepressie:

feit of ictie?

De zon schijnt, dagen zijn
lang en de mogelijkheden om
een terrasje te gaan doen
zijn eindeloos. Heerlijk
genieten zou je denken, of
toch niet? Heel wat mensen
lijden aan een zogenaamde
‘zomerdepressie’. Deze is
minder bekend dan een
winterdepressie en komt ook
minder voor maar, kan even
erg zijn.

Een zomerdepressie valt
onder de noemer
‘seizoensgebonden
depressie’. Deze kenmerkt
zich door minstens twee jaar
na elkaar in hetzelfde seizoen
voor te komen en elk jaar
minstens 14 dagen te duren.

Vaak is een seizoensgebonden
depressie tijdelijk, maar het is
ook mogelijk dat de klachten
langer aanhouden. De meest
voorkomende klachten zijn
somberheid, verlies van plezier
of interesse, slapeloosheid,
gebrek aan eetlust,
prikkelbaarheid, vermoeidheid

en de neiging om jezelf terug
te trekken.

Een zomerdepressie kan
verschillende oorzaken hebben.
In de eerste plaats is het
langer licht. Sommige mensen
hebben moeite om zich aan te
passen aan de verschillende
seizoenen. Te veel licht kan
ervoor zorgen dat er minder
melatonine, een hormoon dat
belangrijk is om ons slaapritme
te regelen, aangemaakt wordt.
Hierdoor is de slaap minder en
dit heeft dan weer een invloed
op de stemming. Andersom
kan een hele dag binnen zitten
met de gordijnen dicht om de
zon te weren ook weer zorgen
voor een tekort aan daglicht.
Verder ziet het leven er in de
zomer anders uit dan
doorheen het jaar. We ‘horen’
vrolijker te zijn, want de zon
schijnt, we kunnen meer
buiten… Veel mensen merken
echter dat ze zich ook dan rot
voelen en beseffen dat de
somberheid niks te maken
heeft met het slechte weer.
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Hoe ga je nu om met een zomerdepressie?

Ga na of je een oorzaak kan vinden voor je sombere
gevoelens. Heb je recent een verlieservaring of iets ergs
meegemaakt? Somberheid kan in die gevallen een heel
normaal gevoel zijn.

Wanneer je sombere gevoelens
te lang duren, is het beter om
niet meer af te wachten. Een
depressie is niets om je over te
schamen. Praat erover met
mensen uit je naaste omgeving
of met jouw huisarts.
Hou daarnaast voldoende
regelmaat in je leven. Sta op
tijd op, eet 3 keer per dag en
ga op tijd naar bed. Probeer
aan het begin van de dag een

halfuur daglicht op te zoeken.
Dit helpt om je slaap-waakritme
te bewaren. Beweeg daarnaast
ook dagelijks. Beweging helpt
tegen depressieve gevoelens.
Ten slotte is het belangrijk dat
je onder de mensen blijft
komen, zelfs als je daar geen
zin in hebt. Probeer wel
situaties waarin je ‘verplicht
vrolijk’ moet zijn te vermijden.

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 eerst volgende data zijn: vrijdag 2 juli, vrijdag 6 augustus en vrijdag 3

september. 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 17.00 en 18.00u in het lokaal tegenover de balie.

Het signaal dat er iets mis is, wordt daardoor meer opvallend.
Eenzaamheid verhoogt de kans op depressies. De kinderen en
kleinkinderen gaan op vakantie waardoor er minder bezoek is en
mensen zich eenzaam voelen. De structuur van bewoners valt
hierdoor ook weg, waardoor de sombere stemming in de hand
gewerkt wordt.
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Toekomst ligt in het verleden,
leven met herinnering.

Niet meer praten hoe het gaan zal,
maar vooral hoe alles ging.

Toekomst is geen plannen maken,
het is leven met de dag,

hopend op geluksmomenten
in een doorgaans hard gelach.
Toekomst is niet samen delen,
maar gescheiden van elkaar.
Ieder in een eigen wereld,

ik leef hier en jij leeft daar.
Toekomst is vooral onzeker

duurt waarschijnlijk nog maar kort.
Het is niet naar voren kijken,

maar: ‘We zien wel wat het wordt’.
Toekomst is leren berusten,
het moment is leidmotief.

De ‘waaromvraag’ heeft geen zin meer,
er is weinig perspectief.

Toekomst is het ‘nu’ omhelzen,
grijp dat ‘nu’ met liefde aan,
en geniet van de momenten,
zolang ‘nu’ nog blijft bestaan.

© Hans Cieremans

Heb je vragen over dementie of over hoe je ermee moet
omgaan? Spreek me gerust aan of maak een afspraak. Ik sta in
voor het geven van informatie en advies, maar ook voor het
bieden van een luisterend oor!
Je kan me bereiken op 011/61 05 80, via melle.driesen@
integrozorg.eu of je spreekt me gewoon even aan in de
wandelgangen.

Melle

Toekomst
Toekomst

ligtligt
inin
hethet

verled
en

verled
en
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Janus Davids, overleden op 14 mei 2021

Mia Evers, overleden op 18 mei 2021

Henk Visscher, overleden op 20 mei 2021

Jan Huijers, overleden op 7 juni 2021

Thieu van Geloven, overleden op 13 juni 2021

Het is onmogelijk om iemand teHet is onmogelijk om iemand te

vergeten die zoveel gaf om tevergeten die zoveel gaf om te

HERINNERENHERINNEREN

Als mij de moed ontbreekt
om weer door te gaan

Wie troost mij dan liefdevol
en moedigt mij weer aan?
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Project:Project:
Employment Design on the

Move

De personeelskrapte in de Vlaamse zorgsector neemt al
enkele jaren toe: De vraag naar werknemers groeit,
terwijl het aanbod van werkzoekenden afneemt. Hoe
zorgen we voor voldoende zorgtoppers zodat we onze
bewoners kwaliteitsvol wonen & leven kunnen
garanderen?

Dit willen we onderzoeken in samenwerking met sociale
werkplaats ‘de Biehal’ via het ESF-project 'Employment
Design on the Move'. De Biehal biedt een job, begeleiding en
een toekomstperspectief aan meer dan 250 mensen in
Noord-Limburg die, om welke reden dan ook, weinig of geen
kansen krijgen op de gewone arbeidsmarkt.

Gedurende twee testperiodes
van telkens twee maanden
bekijken we of er binnen ons
woonzorgcentrum taken zijn
die we kunnen aanpassen op
maat van de werknemers van
de Biehal. Het gaat hier
voornamelijk om taken in de
logistiek, animatie,
administratie… die mogelijk
ongeschoolde werknemers

kunnen uitvoeren. We willen in
kaart brengen welke taken dit
zijn en welke nieuwe
laagdrempelige jobs we hieruit
kunnen creëren. Tegelijk
verminderen we hiermee de
werkdruk bij ons eigen
personeel en kunnen zij zich
meer focussen op hun
kerntaak.
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De eerste testperiode is volop bezig, Lisa en David lopen
stage t.e.m. 16 juli. Lisa ondersteunt de animatie en de
diensten Water en Vuur, David biedt hulp in de administratie
en logistiek.
Voor verdere vragen over het project kan je steeds terecht
bij Annemie Sevens, diensthoofd afdeling Vuur.

Naast Sint-Jan Berchmans
wordt het project ook
georganiseerd in enkele
andere woonzorgcentra van
Integro: Home Elisabet (Sint-
Truiden), Sint Cecilia (Alken) en
Olijfboom (Genk). Daarnaast
wordt dezelfde oefening ook
gemaakt in de toeristische
sector bij Center Parks en in de

afval- en recyclagesector bij
Limburg.net. Het doel is steeds
hetzelfde: De werkdruk
verlagen voor het personeel in
knelpuntsectoren, een betere
dienstverlening voorzien voor
klanten en bewoners en
tewerkstellingskansen creëren
voor kwetsbare doelgroepen,
een echte win-win-win dus!
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Op donderdag 18 mei waren onze
gebruikers verrast toen stagiaire Lotte
de tafel bezaaide met
bloemenpracht. Zij zorgde ervoor dat
we samen een mooi bloemstukje
konden maken.

LentebloemetjesLentebloemetjes
in De Kringin De Kring

Roosjes, gerbera’s, veldbloemen... genoeg keuze om er iets
prachtigs van te maken! Zo gezegd zo gedaan. De bloemstukjes
van onze dames waren stuk voor stuk betoverend. En wat
hebben ze ervan genoten!

Bedankt Lotte!
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01/07 Francine Vanmeensel 79 jaar

02/07 Alda Jaeken 88 jaar

09/07 Mia Willems 83 jaar

09/07 Zuster Magda 90 jaar

10/07 Irene Giusti 108 jaar

16/07 Marita Janssen 78 jaar

17/07 Catho Vaesen 89 jaar

22/07 Thieu Beliën 92 jaar

23/07 Zuster Miet 87 jaar

25/07 Lies Duijsters 88 jaar

30/07 Helmut Witting 64 jaar

Sint-Jan Berchmans

SF De Kempkens

02/08 Zuster Roza 88 jaar

03/08 Lieske Hertogs 94 jaar

04/08 Elly Hoeben 85 jaar

05/08 Julia Vangerwen 94 jaar

06/08 Jet Ras 81 jaar

06/08 Zuster Francoise 83 jaar

08/08 Marieke Emmers 96 jaar

11/08 Annie Stulens 88 jaar

21/08 Mia Ballings 84 jaar

25/08 Julienne Janssen 85 jaar

02/09 Willy Bernaerts 83 jaar

04/09 Yvonne Masyn 82 jaar

09/09 Jan Hendriks 81 jaar

13/09 Theo Cornelissen 92 jaar

17/09 Drika Kwanten 99 jaar

22/09 Zuster Els 77 jaar

25/09 Francois Stevens 99 jaar

25/09 Jos Van Vlierden 86 jaar

28/09 Alice Brouwers 89 jaar

septemberseptember

augustusaugustus

julijuli

05/08 Elsa Habraken 98 jaar

15/08 Rene Hulsbosch 93 jaar

16/08 Tonnie Bogers 85 jaar

28/08 Mia Janssen 88 jaar

31/08 Corrie De Weerd 79 jaar

augustusaugustus

11/09 Leonie Vandervelden 83 jaar

11/09 Frans Van Kessel 90 jaar

15/09 José Maes 90 jaar

19/09 Pierre Huybers 88 jaar

septemberseptember

16/07 Mia Didden 84 jaar

17/07 Jeanne Van Moorsel 84 jaar

19/07 Gerda Emmers 82 jaar

20/07 Maria Stevens 89jaar

29/07 Wilhelmina Heunen 89 jaar

30/07 Simonne Ballings 87 jaar

julijuli

Dagcentrum De Kring
julijuli

01/07 Nol Driezen 81 jaar

23/07 Connie Kuipers 70 jaar

septemberseptember
07/09 Tiny Broers 81 jaar

15/09 Leo Martens 87 jaar

JJarigenarigen ....op een rij

Lang zal ze leven, lang zal hij
leven, lang zullen ze leven in
de gloria. In de gloria, in de

gloria. Hieperdepiep,
hoeraaaaaa!!!
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Mogen we even voorstellen:

Mia Ballings

Mia is een echte Hamontenaar. Ze is geboren op 21 augustus
1937 en daarna steeds in Hamont gebleven. Met haar vader,
moeder, zus en hun hondje Micky woonden ze in de
Grevenbroekstraat.

Ze hield van film in de cinema,

ze was bij een kaartclub en ze

is jaren vrijwilligster geweest in

de cafetaria van De Kring. Ze

is zelfs met het personeel en

vrienden van ons WZC naar

Scherpenheuvel geweest, want

Mia hield van uitdagingen.

Haar sociaal leven maakt dat

ze veel medebewoners kent.

Door de hulpvaardigheid die

aangeboren is, staat ze altijd

klaar voor iedereen en biedt ze

graag haar hulp aan bij

huishoudelijke taken.

En dan ‘s avonds genieten van

een wijntje! Wat wil een mens

nog meer.

Geniet er maar van,

Inge en Kristel, haar X-traatjes

Haar man, Louis Renckens, kende ze al langer

vermits hij ook in Hamont woonde. Bovendien

was hij bevriend met Mia haar neef. Louis had

haar een keer gevraagd om mee te gaan naar de

cinema en zo is hun relatie begonnen. Ze bleven

kinderloos, doch haar handen stonden niet stil.

Gaan werken bij Spaas-kaarsen en vele hobby’s

hielden haar wel bezig. Haar man is inmiddels

gestorven.

In haar jonge jaren is ze inwonend dienstmeid geweest bij
notaris Eyben.
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Samen hebben ze 2 dochters

en 1 kleinzoon. Helaas kunnen

ze niet elke dag op de koffie

komen omwille van de afstand.

Isabelle heeft een aantal jaren

gewerkt. Nadien is ze voltijds

huismoeder geworden. Ze

verveelde zich niet snel omdat

ze voor ieder gezinslid kleren

maakte of herstelde. Ze

herinnert zich ook nog goed

dat meestal de rits duurder was

dan de stof zelf.

Door haar hobby heeft ze veel

kennis opgedaan over bloemen

en planten. Ook had ze een

hele boekenkast vol met

boeken over kunst. Ons

Isabelle is een echte

talenknobbel. Zo heeft ze

cursussen gevolgd om de

Chinese en Russische taal te

leren. Ook heeft ze samen met

Wessel zelf wijn gemaakt.

In 1995 verhuisde ze naar

Nieuwerode bij Meise. Omdat

Wessel nog moest gaan

werken in Brussel heeft

Isabelle zich aangemeld als

vrijwilliger in de bibliotheek.

Daar heeft ze een aantal jaren

boeken ingelezen voor blinden

in Mechelen.

Nu wonen ze reeds 20 jaar in

Achel. Daar heeft ze haar

hobby boetseren weer opgevat.

Isabelle Coomans

Isabelle is geboren op 5 januari 1940
in Bandung. Dat is een plaats op het
eiland Java van Indonesië. Ze woonde
daar samen met haar ouders en haar
2 broers.

Toen Isabelle 8 jaar was, zijn ze naar
Nederland verhuisd, in Den Haag. In
1966 ging Isabelle op vakantie in
Spanje en daar heeft ze haar
toekomstige man ontmoet. Die bleek
ook in Den Haag te wonen.
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Het gezin heeft altijd in
Hamont gewoond. Zo is Jet bij
de Ursulinen naar school
geweest tot haar 14de. Werken
bij Spaas-kaarsen te Hamont
was dan ook heel normaal.
Maar naar de kermis in Budel
gaan, kon er wel bij. Hier heeft
ze haar man, Johannes De
Zwart leren kennen bij de
botsauto’s. Jo was laborant in
de zinkfabriek van Budel. De
jaren dat zij in de Waterstraat
woonden, hebben ze altijd een
hondje gehad. Hier heeft Jet
veel vriendschap van gekregen,

zeker toen Jo naar ons WZC
kwam. Hierdoor kent Jet de weg
in ons huis al goed.
Door de vele contacten met
neefjes en nichtjes kan ze nu
rekenen op hun hulp. Nu nog
de weg vinden in de dagelijkse
invulling. Ze heeft altijd graag
gelezen en met de techniek
van tegenwoordig hopen we
dat nog te kunnen aanbieden.
Jet ziet er nu al heel content
uit. We wensen haar dan ook
een prettig verblijf!

Mieke en Fatiha,
haar X-traatjes

Jet Ras

Hamont, 6 augustus 1940. De vierde
dochter wordt geboren bij Johannes Ras,
afkomstig uit Budel en zijn vrouw
Elisabeth. Maria, Jenny en Johanna kregen
een zusje dat officieel Hendrika noemt.

Sinds kort verblijft Isabelle in het WZC Sint-Jan Berchmans in
Hamont op afdeling Water. Het WZC was voor hun beiden al
goed gekend omdat ze er regelmatig kunstgeschiedenis en
luisternamiddag in de cafetaria volgden. En Wessel doet al jaren
mee met filosofie.
Isabelle heeft het hier goed naar haar zin. En ik kom elke dag
op bezoek waar zij naar uitkijkt!

Wessel en Mieke, haar X-traatje
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Ik ben François Stevens (25-9-1922) en samen met mijn
echtgenote Francine Oris (29-9-1928) ben ik in maart 2019 van
het ouderlijke huis naar het WZC Sint-Jan Berchmans verhuisd.
Jammer genoeg is Francine - na een verblijf van een jaar in het
WZC - overleden.

Wij trouwden in mei 1950 en kregen 4 kinderen: Raymond,
Nicole, Robert en Danny. Onze oudste zoon Raymond
verongelukte jammerlijk op jonge leeftijd.
Aan kleinkinderen ontbrak het ons niet: we tellen er zes. En
dan zijn er nog de acht áchterkleinkinderen.

Francine heb ik in Achel-Statie
leren kennen. Ze stamt uit een
gezin met zeven kinderen (nog
twee in leven). Haar pa Jef Oris
zetelde lange tijd in de Achelse
gemeenteraad en was zelfs een
tijdje locoburgemeester.
Hamont was Francine niet
vreemd, ook omdat ze er een
tijdje op pensionaat is geweest.

Zelf kom ik uit een gezin met
zes kinderen. Ik ben de enige
nog in leven. In mijn jonge
jaren had ik al een voorliefde
voor hout. Logisch dus, dat ik
als timmerman aan het werk
ging bij verschillende
aannemers. Ik herinner mij nu
nog dat ik in Ellikom als
'acrobaat-timmerman' aan de

kerktoren heb gewerkt.
Ook tijdens de oorlogsjaren
werd een beroep gedaan op
mijn kennis van hout. Toen ik
tijdens de oorlog door de
Duitsers verplicht
tewerkgesteld werd in Potsdam
(Babelsberg) werd ik door de
vijand gedwongen tot werk met
de houtmaterie.
Het hout vormt een rode draad
in mijn leven.

Samen met Francine startte ik
begin jaren ’60 een meubelzaak
in het centrum van Hamont.
Ikzelf zorgde voor de verkoop
en de aflevering. Ik
combineerde het werken in de
meubelzaak met het werk van
timmerman in de aannemerij.

François Stevens: mijn levensverhaal
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Toen ik de 50 gepasseerd was,
begon ik fulltime in onze zaak
te werken. Francine en ik putten
veel arbeidsvreugde uit ons
werk. Het was vaak hard labeur,
maar er samen voor gaan was
voor ons een geweldige
stimulans. Het voorbije jaar was
niet gemakkelijk. Door corona
zat ik met mijn verdriet lange
tijd alleen op mijn kamer.

Gelukkig heb ik ondertussen
mijn draai gevonden door de
goede verzorging en dankzij het
gezelschap van een aantal

medebewoners.
Ik hoop hier nog een tijd te
blijven en van het leven te
genieten.
Wie weet, vier ik in september
2022 mijn 100ste verjaardag!

In de winkel organiseerde Francine het werk. Zij voerde de
administratie, deed de boekhouding en stak ook de handen uit
de mouwen als er meubels moesten versjouwd worden. Daar
bovenop beredderde ze ook nog een huishouden met vier
kinderen.

François Stevens, Afdeling VUUR

1.Wat is het Belgische woord voor lenzendoosje?
2.Wat is het toppunt van klungeligheid?
3.Hoe maak je een sukkel nieuwsgierig?
4.Wat is het verschil tussen gratis en voor niets?
5.Wat is wit en kapot?
6.Wat is groen en vliegt door de kerk?
7.Hoe laat is het als de klok 13 keer slaat?

Een dag niet gelachen,Een dag niet gelachen,
is een dag niet geleefd!!is een dag niet geleefd!!

Antwoorden

staan op p. 42

De levensverhalen die ons niet bereikt hebben, komen in het
volgende krantje, mits toestemming van de bewoner.
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ijs en pannenkoek

We krijgen allemaal wel eens zin in een lekkere pannenkoek of
een boekweitkoek, met of zonder spek. Ook voor onze bewoners
halen we regelmatig de pannen uit de kast. Je hoort wel eens dat
de eerste pannenkoek altijd mislukt… Dit klopt wel degelijk :) Het
loopt niet altijd zoals het moet en soms gaat er al eens een
rookalarm af, maar dat kan niet deren, een lekkere koek valt
altijd te appreciëren.

Niet alleen pannenkoeken vallen in de smaak! Het maandelijks
ijssalon loopt ook op wieltjes en soms letterlijk. De crèmekar rijdt
dan vrolijk door de gangen van Sint-Jan Berchmans en de bel
loeit als vanouds als iemand een ijsje bestelt. De verse aardbeien
bij een bolletje ijs is de topper van het moment, maar ook een
bananensplit of dame blanche smelten bij velen op de tong. Met
de zomer in het vooruitzicht en eventuele tropische
temperaturen, mogen onze bewoners regelmatig ijsjes
verwachten, dus dat wordt smullen en smelten.

Knibbel knabbel knuisje, wie
knabbelt er aan mijn huisje.

Ik knabbel aan niemands huisje,

ik knabbel van mijn pannenkoek
en ik smul van mijn ijsje.

Tom



24

GEFLITST

Rabarbervlaai!
Hmmm....

Zingen bij de Lourdesgrot
in 't park
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Kermis

Gymnastiek

Je kikkert ervan op!
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De jaarlijkse week van valpreventie was van 19 april t/m 25
april 2021. In deze week wordt er extra aandacht besteed
omtrent de bewustwording en kennisverspreiding over
valpreventie bij ouderen.

Schattenjacht!

Bij deze werd er op dinsdag 20
april een schattenjacht als
activiteit georganiseerd
waarbij er “Happy Stones”
verdiend konden worden door
onze bewoners.

Iedere schatkist bevatte 3
cijfers die nodig waren om de
code te kraken, als het ware
een soort escaperoom.
Gedurende de verschillende
activiteiten waarbij een cijfer te
bekomen was, werden er tips
verspreid om vallen te
voorkomen.

Er waren zowel kennisvragen
als fysieke
bewegingsoefeningen om
correct bewegen te stimuleren
en via deze weg het risico op
vallen te verlagen. De
bewoners genoten enorm
tijdens de schattenjacht en
gaven toe dat de tips rondom
valpreventie aanzetten tot
nadenken.
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De “Happy Stones” vielen in de smaak bij alle bewoners. Hierbij
danken we ook graag volgende vrijwilligers: Marie-Therese
Bernaerts, Sandra Donné en onze collega Nicole van Dael voor het
maken van de “Happy Stones”.

Nu, negen jaar later, zijn we blij verrast met de ontvangst van dit kaartje.

We willen de familie Terhagen in Stadtlohn, Duitsland, dan ook heel

hartelijk bedanken voor de moeite die ze alsnog namen om ons dit toe te

sturen. Mooi hé!!!
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Aspergefestijn

Verschillende jaren zijn we
hartelijk ontvangen op de
aspergeboerderij van excollega
Linda Sevens. Dit was helaas
net zoals vorig jaar nog niet
mogelijk wegens de
coronabeperkingen.
Maar de meesten hebben niet
getreurd, want de
aspergehapjes kwamen tot bij
ons. Ze waren van topkwaliteit!!

We begonnen de namiddag in
de cafetaria met een lekker
aspergesoepje, gevolgd door

aspergerolletjes met hesp.
Nadien kwam er een heerlijke
pastasalade met asperges en
een overheerlijke quiche met
asperges en zalm. Als afsluiter
was er een hartelijke kroket
voorzien met... hoe kan u het
raden, asperges.

Iedereen heeft super genoten
van de culinaire namiddag en
het smaakte voor velen naar
meer, naar meer asperges. Op
naar het volgende
aspergefestijn.

In de maand mei was het weer zover! Onze bewoners hebben
ernaar uitgekeken en ze konden haast niet wachten op de eerste
asperges van het jaar. Met een schenking van de
aspergeboerderij in Hamont van Beliën- Sevens, konden we op
18 mei proevertjes voorschotelen voor wie graag asperges lust
en dat waren er veel... met een hartelijke dank aan de gulle
schenkers.

Tom
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Zoals jullie al gemerkt hebben staan
er in het Parelhuis verse bloemetjes.

Deze worden ons tweemaal per

week gratis geleverd door Delhaize

Hamont, waarvoor een dikke
dank je wel!

In het

Parelhuis

Niet alleen die bloemetjes
brengen gezelligheid, ook de
avonden proberen we
aangenamer en plezant te
maken. Samen met een
bewoner boodschappen doen
voor een wijntje en een chipske,
een spelletje Rummicub of
wiezen, dat is genieten! Zowel
voor bewoner als voor
personeel.

En ik kan het weten, want ik was erbij. Mieke
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GelGelukuk op het werkop het werk

Sinds 1983 werkt Lut
Palmans in de
animatiedienst van WZC
Sint-Jan Berchmans.

Nu er een beetje versoepeld
werd, stelde Lut voor om op
haar eerste zonnige vrije dag
een gezamenlijke uitstap te
maken. Dit gebeurde op
woensdag 2 juni. De
rolstoelfietsen werden
opgehaald bij het Rode Kruis en
de tocht naar De Bever kon
beginnen.
Daar werden meter en peter
verwend terwijl ze genoten van
de zon, natuur en mensen om
zich heen. Moe en voldaan
keerden we weer huiswaarts.
Achteraf hebben we vernomen
dat ze vroeg in bed doken.

We hopen dat alles terug in zijn
plooi valt en de jaarlijkse traditie
nog vele jaren kan
plaatsvinden.

Dit werk is voor haar een
missie, waar ze telkens naar
uitkijkt.

Bovendien heeft ze het geluk
tijdens haar laatste
dienstjaren te mogen
vertoeven met haar meter
Maria Palmans en haar peter
Frans Boonen, die beiden in
ons huis verblijven.

Jaren werden peter en meter in
januari getrakteerd met een
nieuwjaarsdiner ten huize Lut.
Een gebeurtenis waar ze
jaarlijks naar uitkijken. Werd er
niet snel een datum geprikt,
dan was peter Frans als eerste
om Lut er aan te herinneren.
Maar het laatste jaar gooide
Corona roet in het eten.

Cor Jansen
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Een vleugje Syrië in De HOF'kens

Het is je wellicht opgevallen dat De HOF'kens een bont
gezelschap samenbrengt, met zelfs een internationaal tintje.
De altijd glimlachende Ahmad Almohamad (46) is één van die
tuiniers die de wereld binnenbrengt op dat lapje grond.

Ahmad en zijn vrouw Dalal (40)
ontvluchtten acht jaar geleden hun

vaderland Syrië door het oorlogsgeweld,
met hun drie kinderen : Khaled (19),

Hareth (15) en Rukaia (13). Ze woonden
in de stad Hama. Na een verblijf van vijf

jaar in Libanon kregen ze de
gelegenheid om door te reizen naar

België.

Ooit terugkeren naar Syrië zou
betekenen dat ze een derde
keer van nul moeten starten.
Dat ziet Ahmad niet zitten. Hij
kiest resoluut voor Hamont-
Achel, een klein dorp met
vriendelijke mensen. Hulp van
inwoners en van het OCMW gaf
de broodnodige steun om hier
in het begin hun weg te
vinden. Hij benadrukt dat de
taal leren belangrijk is en dat
voor de kinderen een diploma
leidt tot een goede job. Ze
bouwen hier hun toekomst uit.
Hij huurt voor het tweede jaar

op rij een tuintje in de
HOF'kens en was superblij dat
hij geholpen werd om een
perceel te huren. In zijn tuin
heeft Ahmad naast de drie
basisgroenten van thuis
(tomaten, aubergines en
courgetten) ook komkommer,
paprika, radijs, ajuin en munt
geplant. Die munt droogt hij
zelf om ze als kruid te
gebruiken in gerechten: “Zet
een geurige schotel op tafel en
iedereen heeft goesting om te
eten.”
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Foto : Mariel Booij
Tekst : Rudi Bloemen

In Syrië gebruiken ze in de
dagelijkse keuken vaak die
tomaten, aubergines en
courgetten als basis voor wel
50 gerechten in alle variaties:
met of zonder vlees, met rijst,
met saus… noem maar op. Je
kan in Syrië vanaf het zonnige
strand met de auto in 2,5 uur
in de bergen met sneeuw
staan. Die twee klimaten
zorgen voor een grote variatie
aan groenten en fruit.

Een heerlijk gerecht uit het
herkomstland wordt bereid

met speciale Kapce rijst als
basis, met daarbij amandelen
en vlees (kip, koe, schaap) naar
keuze. Hoewel ze frieten ook
in Syrië kennen, is het volgens
Ahmad niet te vergelijken met
hoe lekker ze hier
klaargemaakt worden!
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Dag besteDag beste
duiduivenvrienden,venvrienden,
Het was weer zo ver, de eerste interne vlucht van
duivenrust was een feit. Donderdag 17 juni 2021 was
voorzien dat onze eerste interne vlucht zou
plaatsvinden, maar omwille van het te warme weer die
dag hebben we het anders moeten organiseren dan we
voor ogen hadden.

Aan het hok van Duivenrust worden bij iedere interne
vlucht normaal gezien de mensen uitgenodigd die in het
bezit zijn van een duifje waar hij of zij peter of meter
van is. Deze vlucht waren de oude duiven en de
jaarduiven aan de beurt. Dit betekende dus duiven die
vorig jaar of de jaren ervoor gekocht zijn en nog steeds
bij Duivenrust wonen.

De mensen die een duif hebben, kregen normaal
gezien een potje met voer. Zij zouden dan, zodra de
duiven indalen, hun duif binnen kunnen roepen. De
duif die als eerste binnen kwam, had dan de eerste
prijs, de tweede duif de tweede prijs, enzovoort.

Maar helaas, we hebben het anders moeten aanpakken:
bij iedere interne vlucht doen wij ook testvluchten. De
laatste testvlucht, en de resultaten van deze vlucht,
gelden nu als eindresultaat van de interne vlucht.

Wat was nu de bedoeling?

D
U

I
V

E
N

R
U

S
T
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In normale
omstandigheden zou
Twan, ook wel de
hoofdverzorger van de duiven,
met de duiven vertrekken van
zodra de meeste bewoners
bijna aan het hok zijn. Vanuit de
lossingsplaats belt hij dan naar
Melanie voor bevestiging om
de duiven te lossen. Een twee-
tot drietal minuten later
zouden we de duiven in de
lucht hebben zien overkomen.
Zodra de duiven indaalden
mochten de mensen dan hun
duif binnenroepen.

Nadat de duiven binnen zijn
gekomen zouden Melanie en
Twan meteen begonnen zijn
met de resultaten na te kijken.
Omdat Duivenrust en Melanie
zelf duiven hebben die
meededen met deze vlucht
hebben zij altijd een derde man
die de klok zou nakijken of de
resultaten kloppen. Dit jaar was
Kylian het slachtoffer, hij is zelf
duivenmelker en weet heel
goed hoe hij zo een klok moet
nakijken. Dit voor een eerlijk
verloop!

Hieronder het resultaat van onze eerste interne vlucht.
Zoals u kan zien zijn er welgeteld 24 duiven meegeweest op
deze (korte) vlucht.

1) Lisette (Melanie Franssen)
2) Donneke (Duivenrust)
3) Borak (Rita Schutters)
4) Harry (Melanie Franssen)
5) Josee (Josee Poelmans)
6) Franske (Frans Boonen)
7) Leentje (Leentje Ramaekers)
8) Roxanne (Mientje)
9) Maria C (Karel Pottel)
10) Joske (Dina van Vlierden)
11) (Josee Poelmans)
12) Neske (Neske)
13) Gielke (Familie
Schuurmans)

14) Mariake (Maria
Schuurmans)
15) Popol (Paul Slenders)
16) Yvonneke (Yvonne)
17) Jupiler (Emmy Vlassaks)
18) (Elly Houben)
19) Ronaldo (Dré Claes)
20) Nachtraaf (Nacht)
21) Jonathan (Monique
Vliegen)
22) Francineke (Francine van
Meensel)
23) Jamie (Melanie Franssen)
24) Trudo (zuster Valentine)
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De volgende interne
vlucht staat gepland in
september.

De precieze datum zal nog
bekend gemaakt worden. Hier
zal het verloop hetzelfde zijn
zoals bij deze vlucht, maar dan
zijn de jonge duiven aan de
beurt. Deze hebben tegen die
tijd al verschillende prijsvluchten
achter de rug en weten dan wel
hoe het moet. De mensen die
dit jaar dus een jong duifje
gekocht hebben zullen dan
verwacht worden bij het hok. Er

zal nog een lijst komen zodat
iedereen weet wie er dan nog
een duifje heeft.
Voor de nieuwsgierige mensen
onder ons mogen 27 november
2021 reeds noteren in hun
agenda. Het algemeen
kampioenschap zal dan gevierd
worden.We willen nu wel al een
voorlopige stand van zaken
geven van de duiven. Houd hier
rekening met het feit dat het
enkel over de oude en
jaarduiven gaat!! Tegen
november maken de jonge
duiven heus nog een kans!

Enkele winnaars met hun prijzen

De controle van de klok
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Duivenrust wil jullie allemaal bedanken voor het
massaal opkomen bij de activiteit in de
cafétaria en hopen jullie de volgende keer weer
te zien.

Sportieve duivengroeten,
Melanie en Twan

Voorlopige stand algemeen kampioenschap
Duivenrust

Gielke (familie Schuurmans)

15 prijzen

Ronalda en Harry (Drè Claes en Melanie Franssen)

12 prijzen

Mariake (Maria Schuurmans) en Maria C (Karel Pottel)

11 prijzen

Yvonneke (Yvonne) en Franske (Frans Boonen)

7 prijzen

Roxanne (Mientje) en Flopje 2 (Logistiek)

6 prijzen

Jupiler (Emmy Vlassaks)

5 prijzen

Joske (Dina van Vlierden)

4 prijzen

Nachtraaf (Nacht en Jonathan (Monique Vliegen)

2 prijzen

Leenjte (Leentje Ramaekers) en Josee (Josee Poelmans)

1 prijs
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Supporteren voor de Rode
Duivels

Voor de tweede groepswedstrijd van onze Rode
Duivels werd er door de animatie een groot
scherm voorzien in de cafetaria zodat alle
bewoners samen konden supporteren. Iedere
bewoner die wou, kon een leuke hoed of pruik
opzetten, een gekke zonnebril,... dit zorgde
voor extra sfeer en gezelligheid. Bij een
doelpunt werd er getoeterd, luidkeels gejuicht
en galmde er applaus door heel Sint-Jan
Berchmans. Ook ging er enkele keren een
'mexican wave' door de zaal, onder het motto:
ambiance troef!

Tijdens de wedstrijd kon er genoten worden
van een ijskoud pintje of een lekker chipske. Als
kers op de taart werd er tijdens de rust
rondgegaan met partysnacks. Deze vielen zeker
en vast in de smaak.

Ook in het Sint-Jan Berchmans wordt er genoten van het EK
voetbal. Alle leefruimtes en gangen kleuren volgens de
Belgische driekleur: zwart, geel rood.

Door de fijne samenwerking van alle
medewerkers in ons huis verliep deze
prachtige avond zonder problemen, aan
iedereen een DIKKE MERCI !!!
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Tijdens de vakantiemaanden gaan we iedere ‘dinsdag’ in een
muzikaal jasje steken.

Bewoners service flats De Kempkens en Oase zijn dan ook
welkom in de cafetaria.

Bij mooi weer genieten we van de buitenlucht.
Dit steeds volgens de coronaregels die dan van toepassing zijn.
We houden jullie zeker op de hoogte.

Wat mogen we in juli en augustus verwachten?
• 6 juli: ‘Tien om te zien’ met Nederlandse meezingers, gedraaid

door Swa Dirks

• 13 juli: Ambiance met schlagermuziek

• 20 juli: Genieten van liedjes uit de tijd van toen

• 27 juli: De jarigen van juli worden in de kijker gezet!

• 3 augustus: We gooien de touwen los met countrymuziek

• 10 augustus: Een namiddag met volksmuziek

• 17 augustus: Luisteren en dansen op Salsamuziek

• 24 augustus: Een zomerbar met Swa Dirks

• 31 augustus: De jarigen van Augustus worden in de kijker

gezet

Een blikEen blik

vooruivooruitt

Vanaf Juli bieden we de

eerste consumptie gratis

aan voor de bewoners
van Sint-Jan.

Maandag kienen

Woensdag: kaarten e.a. gezelschapsspelen

IN DE CAFETARIA !!
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Vrijwilligerswerk gezocht?
Hier gevonden!

Het leven nog kleurrijker maken.

Dat maakt van elke vrijwilliger bij Sint-Jan

Berchmans een Zorgtopper! Wij werken al jaren

samen met een grote groep vrijwilligers die samen

met onze medewerkers en bewoners zorgen voor

een kleurrijk leven. Toch zijn we steeds op zoek naar

gemotiveerde vrijwilligers

die ons een handje willen helpen bij Sint-Jan

Berchmans.

Heb je een extra momentje tijd en heb je zin om
dit zinvol in te vullen? Wil je ondertussen ook
nog nieuwe mensen leren kennen? Dit alles in

een huiselijke, aangename sfeer?

Dan zijn we opzoek naar jou!

Interesse? Neem contact op met Ine Lauwers.

Dat kan op 011/ 61 05 80 of via ine.lauwers@

integrozorg.eu. Samen met jou kijken we naar waar

je interesses liggen, wat je graag zou willen doen

en welke momenten voor jou passen.
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Zoek de muis

In de volksmond was dit krantje eerder gekend als het
'rondegazetje'.

In de jaren zestig van vorige eeuw had je zo'n tijdelijk minikrantje over
de Tour de France. Na de rit van de dag werd dit krantje heel snel
gemaakt, gedrukt en verdeeld.

Dit was vroeger de max want er was altijd zo'n pagina bij met
'zoek de muis', een soort spotprent of noem het een cartoon
met heel fijne tekening. Je kon echt heel lang zoeken tot je het
muisje vond. Dat was dan om het eerst het krantje bemachtigen
om dit minimuisje te vinden. Nu zouden ze zeggen: 'cool'.

Gill
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Deelnemers van vorig kruiswoordraadsel zijn:

Het goede antwoord was

“Eén zwaluw in de hand maakt de lente nog niet”

• Jean Theysmans 14

• Elsa Habraken 14

• Zuster Miet 14

• Zr Françoise 15

• Mia Didden 15

• Margo Geukens 16

• Hubertine De Graaf 17

• Lou Engelen 17

• Simonne Ballings 18

• Agnes Duysters 19

• René Hulsbosch 21

• Maria Palmans 22

• Henriëtte Didden 22

• Josee Huibers 23

• Jeanne Gorssen 29

Zoals je zietZoals je ziet
hethet juiste antwoord = 15

Zr Françoise en Mia Didden hebben het juist
en winnen de hoofdprijs!

PROFICIAPROFICIAT !!T !!

De QUIZpagina

Antwoorden van p. 22

Aan allen een

Aan allen een
dikke

dikke
proi

ciat!!!

proi
ciat!!!

1.Een ogenblikske

2.Vallen over draadloos internet

3.Dat vertel ik je de volgende keer

4.Ik ben gratis naar school geweest en jij voor niets

5.Gebroken wit

6.Een heilig boontje

7.Hoog tijd dat je de klok laat repareren
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De nieuwe woordzoeker

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

NAAM:

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

Adres (of kamernummer):

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

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

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

Badminton

Badpak

Bal

Barbecue

Bikini

Bloemen

Cocktail

Gras

Hangmat

Ijs

Kamperen

Kampvuur

Parasol

Slippers

Sproeier

Strand

Tuin

Vakantie

Vlieger

Vlinder

Warm

Waterpistool

Zandkasteel

Zee

Zon

Zonnebril

Zwemband

Zwembroek




