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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:
Directie: 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

Afdeling 7a: Jongdementie.sintjan@integrozorg.eu

011/397243

Animatie: animatie.sintjan@integrozorg.eu

Neem een kijkje op onze

vernieuwde website :)
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Beste Sint-Janners
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Gebruikersraad
Wie was er?

Leo, Mia, Alice, Neske, An, François, Jan, Pier, Elly, Mientje, Thei en Lène

Dromen over de nieuwbouwDromen over de nieuwbouw

Bewoners denken aan een huisje,

om met 8 à 10 mensen samen te

wonen. Iedereen heeft een eigen

ruime kamer, maar vooral een

ruime, gezellige living. Deze mag niet

té groot zijn, want het moet gezellig

blijven. Nieuwe comfortabele

meubels kunnen ook niet ontbreken.

Ook dromen we van een leefkeuken,

waar er in de voormiddag een potje

gekookt kan worden. Over de huisjes

heen, moet er ook ontmoeting

mogelijk zijn. Een sfeervolle ruimte

waar je met de buren kan buurten

en eens een borreltje kan drinken

mag niet ontbreken. Familie moet

uiteraard ook steeds welkom zijn!

Over huisdieren zijn de meningen

verdeeld. Sommigen vinden het

gezellig om een huisdier te hebben,

anderen houden hier niet van.

De bouw zelf en de verhuis zorgt wel

voor bezorgdheden. Hoe gaat het

zijn met lawaai overlast? Hoe zeer

gaat ons huis “overhoop” staan?

Waar moeten we tussentijds wonen?

Hoe vaak gaan we moeten verhuizen?

We kunnen niet ontkennen dat er

lawaai zal zijn, dat hebben we wel

gemerkt met de aanbouw van

Bosstraat 7a. Wel maken we hierover

afspraken met de aannemers zodat

ze ons niet om 6u al uit ons bed

‘boren’. Naar het verhuizen toe,

werken de architecten een plan uit

zodat elke bewoner maar één keer

moet verhuizen: van de oude naar de

nieuwe kamer.

Discussiëren over vaccinerenDiscussiëren over vaccineren

De gebruikersraad is blij dat de overgrote meerderheid van bewoners

én medewerkers gevaccineerd zijn. Er is veel begrip voor mensen die

omwille van medische redenen geen vaccin kunnen krijgen. Wel vinden een

aantal leden van de gebruikersraad het moeilijk dat zorgverleners er soms

bewust voor kiezen zich niet te laten vaccineren. Ze hebben respect voor de

keuzevrijheid van deze zorgverleners, maar vragen ook respect voor hun

keuze om bij voorkeur verzorgd te worden door gevaccineerde

Zorgtoppers.
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Zich thuis voelen heeft volgens de

gebruikersraad weinig te maken met veel

dingen zelf mogen doen of dat er veel voor hen

wordt gedaan. Wanneer ze zin hebben om een

aantal taken te doen, zullen bewoners dat zeker

doen. Ze voelen zich hier goed genoeg om aan

te geven wat ze willen doen en wat niet.

Dat bewoners zich thuis voelen, dat is dankzij

de medewerkers. De gebruikersraad vertelt

dat Zorgtoppers ervoor zorgen dat zij zich hier

thuis voelen. Het is heel fijn om elke dag een

bekend gezicht te zien, iemand die je kent en

weet wat je verkiest.

“Dankzij hen, voelen wij ons thuis.”

KKerst inerst in

huishuis

Er worden herinneringen opgehaald over hoe er

“vruuuuger” Kerst werd gevierd. Kerst was en is nog

steeds een echt familiefeest volgens de gebruikersraad.

Het liefst van al, zouden we Kerst vieren samen met

kinderen en kleinkinderen rond de grote tafel.

Bewoners zijn blij, heel blij, dat er dit jaar opnieuw meer

kan dan vorig jaar. Toch blijft de bezorgdheid rond

corona hangen bij een aantal bewoners. Daarom kiezen

ze ervoor om niet met de hele familie samen te komen,

maar hun bezoek te spreiden. Er waren wél enkele

suggesties om te doen tijdens de feestdagen: eens goed

doorhouden met Oud op Nieuw, gezelschapsspellen en

kaarten, muziek luisteren en bekijken, filmnamiddag,…

Wat maakt van Sint Jan een thuis?

Ine Lauwers
Kwaliteit
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Wij met ons werkgroepje

“Dromen”, mogen dromen/

nadenken over wat we nu al

kunnen veranderen op onze

dienst “Lucht” dat ten goede

komt voor de bewoners. En wat

ook al een voorbereiding is op

kleinschalig wonen.

Hilde Peeters

Droom niet je levDroom niet je leven....en....

Leef je dromen!

Of dat er toch terug leven ingeblazen

moet worden in deze toch wel speciale

dag voor de bewoner.

Vandaar dat we nu ipv de vlaggetjes,

een eigen gemaakte taart, uit karton

wel te verstaan, hebben om die dag bij

de bewoner aan de deur te zetten (zie

foto). Het is herkenbaarder voor onze

bewoners.

Die dag wordt de tafel voor de jarige

specialer gedekt dan anders.

Aangepaste placemat, smoothie en een

kaartje. Er komen ballonnen en slingers

hangen. De bewoner trakteert dan met

caké die aangeboden wordt door het

huis. Zo heeft iedereen altijd iets om te

trakteren.

De verjaardag was het eerste projectje

van onze werkgroep dromen. Er volgen

er nog meer.

Er is niets fijner dan het uitwerken van

onze dromen wat onze bewoners ten

goede komt!

Zo hebben we de verjaardagen van

onze bewoners nog eens onder de

loep genomen en kwamen tot de

conclusie dat dit toch wel anders kan.

DromenDromen
op dienst lucht
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Eindelijk na een jaar van corona en

het annuleren van de viering in 2020.

Eindelijk mochten we onze bewoners

weer herdenken.

Eindelijk konden we de families nog

een keer bedanken voor hun

vertrouwen.

Dit jaar hebben we gewerkt rond het

thema licht.

Het was een serene herdenking van

onze bewoners die gestorven zijn

tussen 1 oktober 2020 en 1 oktober

2021. Het is een ontspannen samen

zijn, waar zelfgeschreven teksten en

anekdotes worden voorgelezen. Met

muziek en een live optreden van

Michelle, waar iedereen dan ook met

een warm hart naar luistert en in

gedachten verzonken is.

Nadien wordt er bij een stukje vlaai

en een kopje koffie of thee nog na

gepraat over onze overleden

bewoners en worden tranen met een

lach afgewisseld. Want het is zoals ze

zeggen “achter iedere traan van

verdriet, schuilt de glimlach der

herinnering”.

Hierbij wil ik dan ook iedereen

bedanken die heeft meegeholpen om

van deze avond een mooie

herdenkingsviering te maken. Onze

vrijwilligers die ieder jaar klaar staan

om ons te ondersteunen.

Er is toch niets mooiers dan samen

met familie en vrienden van de

overleden bewoners zo te mogen

afsluiten.

Hilde Peeters

Herdenkingsviering
Op vrijdag 5 november 2021 mochten wij, de leden van
de werkgroep “herdenkingsviering”, de viering weer
met veel toewijding verzorgen.

vlnr.: Mieke, Chris, Hilde,

Nancy, Anja, Myriam,

Suzy, Marie-Louise, Hilde

en Michelle
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Even stilstaanEven stilstaan

Een volgende ziekenzalving zal doorgaan

op 25 maart 2022,

om 15u, in de kapel

* Govers Jeanne, overleden op 28 september 2021

* Bernaerts Willy, overleden op 29 oktober 2021

* Joosten Pierre, overleden op 5 november 2021

* Beliën Thieu, overleden op 10 november 2021

* Meekers Roger, overleden op 11 november 2021

* Stevens Madeleine, overleden op 27 november 2021

Dankjewel voorDankjewel voor
wie je was,wie je was,

we zullen je nooitwe zullen je nooit
vergeten.vergeten.

ZiekenzalZiekenzalvingving

Iedereen welkom!



10

Sint-Jan Berchmans

SF De Kempkens

MaartMaart

JJanuarianuari

JJanuarianuari

Dagcentrum De Kring
JJanuarianuari

FFebruariebruari

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!!!

FFebruariebruari

FFebruariebruari

MaartMaart

MaartMaart

01/01 Zuster Eduarda Habraken, 89 jaar
05/01 Harry Duijsters, 91 jaar
05/01 Lies Snoeijen, 88 jaar
05/01 Isabelle Coomans, 82 jaar
13/01 Zuster Eduarda Janssen, 89 jaar
17/01 Zjang Vandael, 86 jaar
18/01 Mathieu Van Werde, 83 jaar
23/01 Lisa Van Gerven, 94 jaar
27/01 Lène Daniels, 82 jaar
29/01 Christ Meeuwissen, 83 jaar

07/01 Josee Huibers, 92 jaar

09/01 Hubertine De Graaf, 94 jaar

11/01 Annie Moonen, 92 jaar

21/01 Leentje Raemaekers, 94 jaar

02/02 Theo Beks, 89 jaar

03/02 Leonie Joosten, 82 jaar

09/02 Lena Duisters, 83 jaar
28/02 Stephanie Hendrikx, 88 jaar

03/02 Mina Dirks, 90 jaar

04/02 Alda Thijs, 94 jaar

09/02 Carina Hanegreefs, 62 jaar

10/02 Truda Creemers, 87 jaar

16/02 Frans Boonen, 89 jaar

18/02 Margriet Van Vlierden, 98 jaar

19/02 Lou Engelen, 88 jaar

22/02 Mia Palmans, 90 jaar

03/03 Mia Vlassaks, 95 jaar
05/03 Jean Theysmans, 82 jaar
09/03 Annie Van der Steen, 88 jaar
11/03 Frans Boonen, 82 jaar
14/03 Frans Habraken, 91 jaar
16/03 Rosette Bernaerts, 81 jaar
17/03 Neske Spooren, 98 jaar
20/03 Nelly Verstraten, 87 jaar
24/03 Rik Snyers, 87 jaar
26/03 Jeanne Winters, 80 jaar
31/03 Zuster Clara, 87 jaar

02/03 Poldin Van Langendonck, 82 jaar
04/03 Trees Stevens, 93 jaar
08/03 Marcel Loenders, 89 jaar

24/03 Lieske Triki, 93 jaar
24/03 Nelly Van Samang, 94 jaar
27/03 Annie Zentjens, 83 jaar
29/03 Miet Schepers, 89 jaar

25/03 Alice Van Otterdijk, 91 jaar

06/01 Jaak Waelburgs Jaak, 84 jaar

16/02 Thieu Geutjens, 91 jaar

26/02 Marcelle Timmermans, 96 jaar
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Per afdeling werd een takenpakket

op maat van sociale economie

medewerkers gecreëerd. Het

weghalen van kleine logistieke taken

uit de takenplanning van het

zorgpersoneel is een absolute

meerwaarde. Het zorgpersoneel

krijgt zo meer tijd voor hun

kerntaken en voor de bewoners.

Mensen uit de sociale economie zijn

niet medisch opgeleid en kijken met

een heel andere bril naar de

bewoners. Zij zetten veel meer in op

de levenskwaliteit en het gezellig

samenzijn. Dat is net wat onze

bewoners zo fijn vinden.

Gedurende 3 jaar hebben we binnen het Tea for

Two-project gezocht naar mogelijke

samenwerkingsvormen tussen sociale economie en

ouderenzorg.

Via dit krantje houden we jullie regelmatig op de

hoogte. Zopas werd het project afgrond.

In het vervolgproject, Employment design on the move (afgekort Edotm),

verwelkomen we opnieuw enkele medewerkers van de Biehal, deze keer

niet op één afdeling maar over een volledige verdieping. Deze stageperiode

start op 10 januari 2022 en loopt 2 maanden.

Alle aanbevelingen

werden beschreven

in een praktijkgids,

deze is digitaal en

op aanvraag op

papier in te lezen.

Projectnieuws

Bij vragen of

meer info kan je

terecht bij

Annemie

(Diensthoofd,

afdeling Vuur)
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Mogen we even
voorstellen:

Jaak heeft 3 broers en 1 zus. Hij is opgegroeid in de Heerstraat. In 1964

trouwde Jaak met Wies Hoeben. Samen hebben ze 3 kinderen, 4

kleinkinderen en 3 achterkleinkinderen. Na de trouw hebben ze enkele jaren

in de Bosstraat gewoond tot het huis op ‘t Lo gebouwd was. In 2001 zijn ze

verhuisd naar de Merelstraat, dit huis hadden ze gekocht van de

schoonouders.

Jaak is tot zijn 14 jaar naar school geweest. Daarna is hij gaan werken bij

onder andere: Louis Tijskens, Bata, Inalfa Venray. De meeste van zijn

werkjaren heeft hij doorgebracht op de gemeente van Hamont-Achel. Jaak

was van alle markten thuis. Hij bestuurde de graafmachines, zorgde ervoor

dat de wegen in Hamont-Achel er veilig bij lagen in de wintertijd en zorgde

dat het gras er overal even mooi op stond. Zijn oud-collega en tevens goede

vriend woont op dezelfde afdeling. Jaak ontfermt zich graag over hem.

Jaak was lid van het zangkoor in Hamont-Lo. Zingen is dan ook één van zijn

grote passies. Jaak is een vaste waarde van ons geheugenkoor dat om de

14 dagen doorgaat in de kapel. Hij was ook vaak te vinden in St. Oda, waar

hij altijd vrijwilligerswerk heeft gedaan. Jaak hield ervan om op zondag

voormiddag gezellig met vrienden te gaan biljarten in de parochiezaal op ‘t

Lo. Hij heeft altijd een zwak gehad voor mooie auto’s en kan hier uren naar

kijken. Jaak is altijd even vrolijk en loopt altijd te fluiten. Iedereen kent hem

ook op die manier.

Jaak Leyssen

Jaak Leyssen is geboren in Hamont

op 13 december 1940 als tweede

kind van Bert Leyssen en Agnes

Capals.

Zijn kinderen
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Omdat hun werk zoveel tijd in beslag nam was, op vakantie gaan met de

kinderen een must.

Ze zijn begonnen met een tent, daarna een vouwwagen, dan de caravan,

toen eens met het vliegtuig en daarna met de camper.

Piet heeft een 5 tal campers voor eigen gebruik gebouwd. Ook heeft hij even

een eigen zaak gehad, samen met zijn zoon waar ze campers hebben

gebouwd.

Ze hebben nog veel genoten van de campers nadat de kinderen het huis uit

waren.

De dag dat het niet meer ging, zijn ze naar de serviceflat in Hamont verhuisd.

Hier hebben ze een 6 tal jaar gewoond.

Op 4 oktober 2021 werden ze nieuwe bewoners zijn van WZC Sint Jan

Berchmans waar ze het naar hun zin hebben en samen gelukkig zijn!

Piet Teeuwen en Corrie De Weerd

Piet is geboren in Den Haag
en is als baby verhuisd naar
Budel Schoot.
Corrie is geboren in
Leerdam en op haar 18de
naar Marheeze verhuisd.Piet

heeft 3 broers en 2 zussen, Corrie

heeft 4 zussen.

Piet en Corrie hebben elkaar gevonden op hun werk, bij

Phillips in Eindhoven. Beiden werkten ze er fulltime.

In 1963 zijn ze getrouwd en naar Hamont verhuisd.

Piet trad in het weekend op met zijn orkest: The Endlers. Dat

heeft hij 8 jaar gedaan. Ondertussen kregen ze twee kinderen,

een zoon en een dochter. Na die 8 jaar hadden ze een goede

spaarcent waarvan ze een huisje hebben gebouwd op 't Lo. Een

paar jaar later bouwden ze opnieuw op loopafstand van een 500

meter.

De kinderen
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Mia is geboren op 7 oktober 1926

in een gezin met 7 kinderen.

Haar moeder, Petronella, stierf

samen met het 7de kindje, een

broertje. Mia was toen 11 jaar. Alle

kinderen werden ergens geplaatst.

Zij kreeg een nieuwe thuis bij haar

oma. Later trouwde haar vader

opnieuw met de zus van moeder en

zo werd Tante Louise haar nieuwe

moeder.

Tot haar 14de is naar school geweest

en dan is Mia als meid gaan dienen.

Op haar 18de werd ze door

bombardementen getroffen.

Hierdoor is ze blijvend

oorlogsinvalide.

Maar op een gegeven moment leert

ze onze pa, Harry Claassen, kennen

op de kermis. Op haar 25ste traden

ze in het huwelijk en op haar 30ste

kreeg ze haar eerste kindje, Marie

Louise. Later volgden Hilda, Anny,

Lieve en als laatste een zoon Luc.

In 1958 trokken ze vanuit de

Hayenhoek naar hun eigen stekje, op

het Hent. Ze was altijd heel intens

bezig met het huishouden. Maar ook

breien en haar eigen lakens maken

deed ze graag. Op 68 jarige leeftijd

werd ze weduwe.

In haar leven kreeg ze 9

kleinkinderen waar ze heel fier op is.

Op haar 84ste kreeg ze haar eerste

achterkleinkind, waarna er nog vijf

volgden. Het zevende is op komst

voor half januari 2022. Ze is héél

trots op haar gezin!

Jarenlang kwamen al de kinderen,

kleinkinderen en daarna ook de

achterkleinkinderen op zondag

samen voor het avondeten. De

maaltijd gebeurde in drie shiften:

eerst voor de kleinsten, dan de

mannen en daarna de vrouwen.

Moeke wist precies wie wat lekker

vond. De ene hagelslag, de andere

saucisse of gekookte hesp, enz...

Geweldig! Wekelijks bezocht ze de

markt en kocht van alles voor ieders

bek. Haar immobiliteit is nu een

groot probleem geworden en alleen

wonen kon niet meer. Sinds augustus

verblijft ze in een WZC, de eerste

twee maanden in Neerpelte n nu bij

ons in Hamont.

Corona heeft veel verandert. Dit

maakte haar droevig, maar hier kon

niemand iets aan doen. Hopelijk

voelt ze haar nu goed. Wij mogen

terug denken aan het huis waar

iedereen altijd welkom was, een

thuis met een warm hart, waar we

veel plezier

maakten!

Die herinnering zal eeuwig bij ons

blijven!

Haar dochter Lieve

Maria Boelaers
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Frans & Jeanne hebben elkaar leren kennen in Achel op de kermis

(waarschijnlijk in de Myeleman). In 1964 zijn ze gehuwd en hebben toen

even bij broer Gerard (Boonen-Claes) en zijn vrouw Liza ingewoond tot het

huisje op den Dijk klaar was. Hier konden ze hun nestje uitbouwen. Elly,

Patrick, Ivan en Roel, hun 4 kinderen zorgden voor 8 kleinkinderen en 3

achterkleinkinderen.

Jeanne heeft enkele jaren bij ‘Klockner Pentapack’ in de Bosstraat gewerkt.

Daarna deed ze het huishouden en zorgde voor de kinderen. Toen dezen

uitgevlogen waren, hebben ze fijn genoten van hun pensioen, veel gefietst

met hun ‘fietsclubje’, de kinderen veel geholpen met allerlei klussen, op de

kleinkinderen passen, enz...

Op 65 jarige leeftijd heeft Jeanne de diagnose van de ziekte van Parkinson

gekregen. Met gebruik van medicatie en veel hulp van pa is het lang goed

gegaan. Maar nu werden de zorgen te groot en moest er een oplossing

gevonden worden. Zo is de grote en zware stap naar het WZC Sint Jan

Berchmans gezet.

Frans & Jeanne

Boonen-Winters

Frans zijn ouders noemen Maria

Boonen en Jan Boonen. Hij is

geboren op 11 maart 1940 in

Hamont, op den Dijk waar hij altijd

gewoond heeft. Hij was de tweede

jongste van een gezin met acht

kinderen. Na zijn lagere school in

Hamont is hij naar TIO (de

vakschool) in Overpelt gegaan waar

hij metaalbewerking geleerd heeft.

Zo vond hij werk bij zijn neven

Gerard en André Hegge in Hamont

waar hij de eerste werknemer was en

er gewerkt heeft tot aan zijn

pensioen.

Jeanne is geboren op 26 maart

1942 in Achel. Zij was de oudste van

de tien kinderen van Jaak Winters en

Liza Vanotterdijk. Na haar lagere

school in Achel volgde ze de

huishoudschool.
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Ze verblijven nu op een mooie kamer in het kloostergedeelte. De

automatische deur geeft hen de mogelijkheid om veel heen en weer te

wandelen, een beweging die Jeanne nodig heeft. We weten dat alles tijd

nodig heeft...en we hopen dat ze na die aanpassingsperiode hier nog vele

fijne en gelukkige jaren mogen meemaken.

Haar dochter Elly & Lut P.

Als ik zo oud geworden ben

Dat ik geen mensen meer herken

En niet eens je naam meer weet
Pak dan mijn hand nog even beet

En zeg me gedag

Laat me voelen dat jij me mag
Wellicht dat ik het gevoel herken

Dat ik voor iemand

IEMAND ben
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Iedereen kent dit liedje, maar het klopt toch niet helemaal. Volgens onze

bevragingen woont de mosselman in Hamont. Want wat hebben de

bewoners weer genoten en gesmuld dit jaar van onze jaarlijkse mosselfestijn.

Wat was het gezellig in ons omgetoverd restaurant. Een vleugje muziek op

de achtergrond, sfeerlichtjes en bloemen op de tafels zorgden voor

gezelligheid. Maar vooral de overheerlijke mosselen met frietjes in

combinatie met een lekker glaasje wijn maakten het geheel compleet. Onze

jaarlijkse traditie, mosselen in oktober, valt letterlijk en figuurlijk in de smaak

bij onze bewoners en we kijken alvast uit naar volgend jaar.

Mosselen a volonté, proost!

Het mosselteam

Mosselfestijn
Zeg kan jij de mosselman,
de mosselman,
de mosselman.
Zeg ken jij de mosselman,
die woont in Scheveningen.



18

Het contactkoor Retro is ondertussen een vaste waarde in ons huis.

Retro is ontstaan in 2014 en werd opgericht door Rosalinde Teunkens en

Inge Dreesen.
Het is een koor met en voor personen met dementie, familieleden en

vrijwilligers. Samen zingen, samen muziek maken, brengt vreugde en

samenhorigheid. Het maakt niet uit hoe hoog of laag je zingt, op de toon of

niet op de toon. Het draait bij het retrokoor om het contact en hetgeen we

wél nog kunnen. Dat we nog ergens bij horen en dat het gezellig is.

Onlangs hebben we nog kunnen horen, hoe prachtig het Retrokoor ons

kan bekoren. Muziek en zingen doet genieten en leven, zeker als je ziet hoe

prachtig we het beleven. Samen zingen, samen zijn, meer hoeft dat vaak

niet te zijn.

Een vrolijke groep bewoners, met uitzonderlijke talenten,

geruggesteund door een even getalenteerde groep vrijwilligers en

familie. Samen maken we het om de 2 weken muzikaal en sfeervol in de

kapel om gezellig samen liedjes te zingen, dit onder begeleiding van

pianiste Rita Boonen. Ons repertoire is zeer uitgebreid: Nachtegaaltje,

Vrolijke Vrienden, In de Stille Kempen, Magrietje, … en zo kunnen we

nog even verder gaan. Het is elke keer genieten bij Retro en hopelijk

mogen jullie allemaal nog lang genieten van onze liedjes.

Inge en Tom

Contactkoor

Retro
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Een

kleurrijke

terugblik

Vele pluimen maken sterke vleugels, een thema dat ons kracht gaf.

Een gezellige feestelijke week werd in elkaar gestoken. We lieten ons niet

afleiden als er door corona een wijziging kwam, maar improviseerden een

leuk alternatief. Een glaasje bubbels voor het eten in plaats van een receptie

is niets minder waard. Appeltjes in de pan in plaats van een uitstap naar de

Posthoorn viel ook in de smaak. En een frietkraam gezellig samen met het

personeel houden we nog tegoed.

We mochten op vele pluimen rekenen met hulp en ondersteuning van alle

zorgtoppers, vrijwilligers, familie,… De sterke vleugels die eruit groeiden, en

nog groeien, zijn een positieve projectie van de zorg voor onze bewoners.

Een Pablo aan de voor-en achterdeur, gemaakt van natuurlijke pluimen

werd met de dag kleurrijker. Dit wees op de ‘Pluimen’ die ons huis verdient,

waarvoor een dikke dankjewel! Maar een bijzondere dank wil ik

neerschrijven voor mijn nichtje Ria die ons ontzettend goed geholpen heeft.

We kijken voldaan terug naar een geslaagde week, vrolijke gezichten en

dankbare bewoners.

Daar doen we het voor!

Vele pluimen
maken sterke vleugels!
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In deze week kregen de handen extra aandacht in de vorm van een warme

parafine- behandeling en een massage. Het verzacht de huid en nagels en

stimuleert de bloedsomloop. Een aantal van de bewoners meldden zich aan

en werden door enthousiaste vrijwilligsters en personeel verwelkomd en

verzorgd. Na wat opwarming in lauw water werden de handen gedroogd en

ingekwast met parafine. Daarna werden beide handen in een handdoek ‘te

rusten’ gelegd, waarna een massage de behandeling afrondde.

Over handen zijn veel spreekwoorden ontstaan, zo’n 115 die het belang van

handen of het gebruik ervan tonen. Hier zijn er enkelen, waarvan er één

verzonnen is. “Wat is er aan de hand”, “Help is een handje!”, “Zich met hand

en tand verzetten”, “Handjes thuishouden!”, “Handenarbeid”, “Als de ene

hand de andere wast, dan blijven de voeten vuil”, “Aan handen en voeten

gebonden zijn”, “De hand in eigen boezem steken”, “De hand over zijn hart

strijken”, “Meer handen in de zorg nodig”, “Iemand de hand reiken”, “De

handen uit de mouwen steken”, “De handen van iemand aftrekken”, “De

handschoen opnemen”. “Laat de ene hand niet weten wat de ander doet”.

Er zijn natuurlijk ook kunstenaars die de focus of het accent op handen

hebben gelegd.

graficus Maurits EscherDe afspraak

Handen

Op donderdag 18 november, in de

seniorenweek, waren de handen

het middelpunt van aandacht.

Net als de meeste andere delen van

het lichaam begon hun levensweg

als hulpeloze aanhangsels. Middels

oefenen en ervaring opdoen komen

deze tot effectieve hulpmiddelen.

Maar naar mate de leeftijd vordert

en gevoeligheid voor ziektes

toeneemt neemt deze effectiviteit af

en soms zelf tot een minimum.

Zo werden

de handen

behandeld:

Wessel Groot
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Woordje
van de Sint

Lieve bewoners,
fantastisch zorgpersoneel,
Lieve Zusters,

Op 23 november kreeg ik de mogelijkheid om jullie nog eens persoonlijk te

komen begroeten, dit was geleden van 2019 door dat gekende probleem dat ze

Corona noemen. In 2020 mochten we niet binnen, maar zijn toch aan de

buitenkant komen zwaaien naar de bewoners. Ons deed dat enorm veel deugd

en ik denk voor de bewoners ook een opkikkertje…..

Weet lieve mensen dat mijn Zwarte Pieten en Ik ontzettend genoten hebben.

Het was anders, afdeling per afdeling, vermoeiender maar zeker niet minder

waardig….

Een eerste groot dankwoord gaat naar de ‘animatie’ Tom-Tom Piet. Hij nam

de grote Sinterklaasboek over en vertelde alleen maar leuke dingetjes over de

bewoners wat erg goed in de smaak viel.

Lieve mensen, ik kom op héél veel plaatsen en zoals ze in de Hamonter

Volksmond zeggen: “ Het is overael wel wa…..” toch valt mij bij jullie bezoekje

telkens weer iets op…..

De warmte, de genegenheid, de familiale uitstraling die het zorgpersoneel, de

dienst animatie, de vrijwilligers en familie jullie brengen, dit kom je op weinig

plaatsen tegen….. Jullie Rust en Verzorgingstehuis staat bij Sinterklaas op

NUMMER 1 .Vandaar mijn tweede groot dankwoord aan alle schakeltjes die

hier bij horen, verpleegsters en verplegers , zorgverstrekkers, interieurverzorgers,

animatieteam, dokters, de Zusters, de vrijwilligers,…… vul zelf aan als ik

iemand vergeet maar kortom IEDEREEN EEN WELGEMEENDE DANK JE

WEL !!!!!
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Tenslotte zou ik één iemand speciaal in de bloemetjes willen zetten; "de lieve

dame die mij van dag één in jullie rusthuis begeleidde, gaat op verdiend

pensioen. Lieve Lut Palmans, bedankt voor de jarenlange inzet die je opbracht

voor al die lieve bewoners, en hele dikke dikke merci en geniet met volle teugen

en nog een hoop gezonde jaren van je welverdiend pensioen.

Ook een warme dank aan alle Zusters die zich dagelijks voor ons wenden tot

God in hun gebed.

Ik zelf kom zo graag naar jullie warm huis….

Ik denk dat ik de reden moet gaan zoeken dat ik in datzelfde huis het eerste

licht zag, Ja daar werd ik al meteen opgevangen door de Zusters in het

Moederhuis…..

En omdat jullie Thuis in de Stad Hamont gelegen is…..

De Stad Hamont, ooit even een gemeente geweest, kreeg terug zijn

stadsrechten….. en……

“ Het is de enigste Stad in héél België…….. ZONDER STOPLICHTEN “

Ik wil eindigen met de woorden die ik op elke afdeling uitsprak:

“ Ge kunt doen wa ge wilt…. Hoe ge het duut, moede zelf wieete….. mérg ge

zurgt mér dé ge er volgend joar wér bij ziet….. ich koom terug en wil ullie

allemaol terug zieen !!!!!!!

Fijne feestdagen, hou jullie vooral gezond en tot volgend jaar !Fijne feestdagen, hou jullie vooral gezond en tot volgend jaar !

Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten.Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten.
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Het verschil
Het verschiltussen speculaas

tussen speculaasen speculoos
en speculoos
Hét verschil zijn desmaakmakers die gebruiktworden!

In speculaas wordenspeculaaskruiden gebruikt,een mengsel van kaneel,
kruidnagel, gemberpoeder,
nootmuskaat, kardemonen witte peper.Speculoos betekent dat hetkoekje zonderspeculaaskruiden wordtgemaakt.
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Geklikt

Wat doet het

deugd om

kinderen te zien

en te horen...al

is het in de

buiten.
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Het seizoen ziHet seizoen zit er op,t er op,

We hebben mogen afsluiten met een knal

en een echt geweldig feest.

Met een zeer klein en bang

hartje heeft Duivenrust tot het

laatste moment afgewacht of

het feest mocht doorgaan of

toch niet. Zoals iedereen weet

kwam er roet in het eten door

het beestje corona dat zorgt

voor verstrengingen. Samen

met Lut van de bureau keek

Duivenrust naar de

persconferentie, gekeken,

wachtend op het besluit. Na 5

minuten konden we toch

juichen. Natuurlijk mogen we

niet vergeten dat ook Greet

enorm voor ons is opgekomen

en heeft gepleit om de

kampioenenviering te laten

doorgaan. Daarvoor zijn we

haar ook echt enorm

dankbaar .

Het feest was anders dan de

andere edities, maar daarom

niet minderwaardig. Voor

Melanie en Twone begonnen

de voorbereidingen op vrijdag:

zaal klaar zetten met extra

plaatsen in de gang, prijzen

inpakken, tombola voorzien en

panelen met foto’s van de

voorbije twee jaren opstellen.

De schenkers van een bon of zij die een duif ter

plaatse hadden, konden tussen 11u en 12u hun

duif langsbrengen. Voor deze mensen was er

om 12u een maaltijd voorzien, evenals voor

onze vrijwilligers, die altijd trouw klaarstaan bij

de activiteiten wij organiseren
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We hadden voor onze gasten ook

wat lekkers voorzien: belegde

broodjes en lekker roggebrood met

kipkap. Daarna werd er over gegaan

tot de trekking van de tombola.

Ook hier verwenden we de mensen,

want er waren echt prachtige prijzen

te winnen zoals cadeaubonnen van

bij lokale handelaars.

Voor de bewoners liep de fijne

namiddag ten einde, maar voor de

duivenmelkers van buiten uit, was

er nog een bonnenverkoop. Wat

houdt dit nu in? De bonnen die de

duivenmelkers hebben geschonken

aan Duivenrust zijn eerst op een

veilingsite gezet en hebben daar

natuurlijk al geld opgeleverd. In de

zaal kunnen deze dan verder

verkocht worden. De opbrengst

hiervan wordt door Duivenrust

gebruikt voor de prijzen die de

mensen krijgen wanneer er interne

vluchten zijn en bij de

kampioenenvieringen. Zo een

verkoop doen we maar één keer in

de twee jaar. Met ander woorden:

we moeten met dat geld dus twee

jaar toekomen. Maar we mogen

spreken van een succes. We hebben

het seizoen in stijl mogen afsluiten!!

Vanaf 14u mochten de bewoners van

het WZC en SF de Kempkens eindelijk

binnen. Ze zaten allen mooi te

wachten in de gang. Dit bracht een

glimlach op ons gezicht, want daar

doen we het natuurlijk voor. Er was

een woordje voorzien van Greet,

alsook van Bér Van de Schans, die

namens de gemeente Hamont-Achel

sprak.

Hierna was de verkoop van de

tombolalotjes, dit was ook een groot

succes. Maar het belangrijkste van de

kampioenenviering zijn de duiven die

gevlogen hebben en dus ook hun

meter/peter die de prijzen in

ontvangst mochten nemen.

Duivenrust wil iedereen bedanken die aanwezig was :

onze directie, het stadsbestuur Hamont-Achel, de

bewoners en hun familie, de vrijwilligers die altijd

voor ons klaar staan, de duivenmelkers van

omstreken en daarbuiten. Wij hopen jullie op 5 april

2022 terug te zien bij de eerste activiteit van het

nieuwe jaar en hopen dan met een schitterend

seizoen van start te kunnen gaan. Melanie en Toine
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Onze stad was met ‘Parktuin De Hof'kens’ voor de Matexi Award 2021

gekozen uit 120 ingediende projecten. Matexi* bekroont met die prijs

initiatieven die zich met hart en ziel inzetten voor hun buurt. Slechts 20

projecten waren die avond uitgenodigd om als laureaat één van de prijzen

voor verbindende en groene initiatieven in de wacht te slepen.

December 2021

De Hof'kens valt
oververdiend in de
prijzen!

Dinsdag 16 november reed bij het

vallen van de avond een viertal naar

Living Tomorrow in Vilvoorde.

In de auto : Caroline,

duurzaamheidsambtenaar van

Hamont-Achel, samen met Magda,

Jaak en Fons, vrijwilligers van De

Hof'kens. Dresscode voor het event :

casual chic. Missie : met een prijs naar

huis komen. Sfeer : gespannen.

Herman van Rompuy, oud-

premier en voormalig voorzitter

van de Europese Raad, maakte zijn

opwachting om de prijzen uit te

reiken. Genodigden van de

prijswaardige projecten wachtten

nerveus het verdict af. En dat viel

heel gunstig voor ons. Wij gingen

lopen met de juryprijs voor het

groenste buurtinitiatief van een

lokaal bestuur.
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Tekst : Rudi Bloemen Foto’s : Jaak
Hendrikx / Caroline Dreezen

* Matexi is een
projectontwikkelaar in de

woningbouw (www.matexi-
award.be)

De bijhorende erkenning die in

ontvangst genomen mocht

worden: een mooi bedrag van €

1500. Caroline en Fons werden

uitgenodigd op het podium om

de symbolische cheque in

ontvangt te nemen.

Die prijkt nu onder het afdak in

De Hof'kens. In een euforische

stemming werd een succesvolle

trip afgesloten met een ‘walking

dinner’.

Oververdiend !

De beschrijving van die jury: Parktuin De Hof'kens, een complex van 33

volkstuintjes in een dichtbevolkte buurt waar sociale ontmoetingen en

ecologie hand in hand gaan.
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Meld je dan aan de balie
of bel naar 011 61 05 80

als kandidaat-
vrijwilliger!

Wil jij ons op één of andere
manier helpen in je vrije tijd?

Wij heten je welkom,
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Een blik
vooruit

Januari
• 04 jan.: Nieuwjaarsreceptie !

• 11 jan.: Ijssalon

• 25 jan.: Jarigen in de kijker

met Erwin Kotlarek

Februari
• 01 febr.: Après ski met Swa

• 08 febr.: Ijssalon

• 15 febr.: Après Valentijn

• 22 febr.: Jarigen in de kijker

met Hetty Bosman

Maart
• 01 maart: Carnaval in huis

• 08 maart: Ijssalon

• 25 maart: ziekenzalving

• 29 maart: Jarigen in de kijker

met Jenas Hoevenaars

2022
2022
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Bewoners
WZC Sint-Jan Berchmans

krijgen hun eerste
consumptie gratis

....de eerste week van maart 2022 is het

"De week van de vrijwilliger!"...
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Isolde, een buurmeisje van acht, vroeg of

ze haar nieuwjaarsbrief nog mocht

komen voorlezen om te oefenen. Haar

mama vergezelde haar: “Ich wou het urst

nè mer ze hit mich de oeren van miene

kop gezagd. Ten lange lèèste hem ich

toch mer touwgegèven. Dus…” Rosette,

mijn vrouw, plantte me in de canapé en

posteerde zichzelf naast me. Isolde

glunderde: “Liefste mee…, oo…, pee…,

euh… Liefste buren…”Al vlug dwaalden

mijn gedachten af naar mijn eigen

kindertijd. Ik haatte nieuwjaarsbrieven!

Ik zie nog de inktpot staan, de splitpen

en het roze vloeipapier nog liggen. Ik,

linkshandig, moest rechts schrijven. Met

alle gevolgen van dien: hanenpoten,

krabbels, kladden, vlekken, verwijten,

tranen! Het geschrift van bijna alle

kinderen liep op ongelijnd papier

enthousiast naar boven toe, het mijne

naar beneden…

De buik vooruit - nu trek ik hem liever in,

maar dat lukt allengs minder en minder -

stond ik naast het kerststalletje. Nee,

niet als engel, maar als herder zonder

schaap, of beter, als schaap zonder

herder. Kleverig van het hars prikten en

plakten sparrennaalden in mijn nek. Met

mijn hakken, knieën en billen tegen

elkaar maakte ik een buiging alsof mijn

meter, tante Cecile, de hertogin van

Bouillon was. Zo rook ze ook, naar

soep. Met Nieuwjaar, naar

bouillonsoep met balletjes: “No

mottebul, joa!” Na diep in- en

uitademen startte ik stotterend:

“A,a,aller liefste mmmmeter…” Liefst

hield ik het zo kort mogelijk. Zo van

je-weet-wel: “Liefste meter, hoe meer je

geeft hoe beter!” Maar de onverbiddelijke

blikken van de familiale jury weerhielden

me van balorigheid. Hakkelend worstelde

ik naar de verlossende laatste zin: “Zalig

Nieuwjaar wenst u uw dankbaar

Harrieke,” om met een snelle knik het

slagveld te verlaten. Maar pas dan kwam

het ergste: niet zozeer de meewarige

deliberatie van mijn

schoonschriftkunstwerk, maar vooral die

vreselijk vleselijke plichtplegingen

achteraf. Heel de familie moest worden

gekust en wilde kussen. Niet één, niet

twee, maar drie keer! Daarbij, tante

Cecile kuste niet, tante Cecile smakte!

Met: “Kom ’s hiej bi mich menneken,”

klemde ze mijn hoofd tussen haar

handen en plantte het in de voor, in de

spleet tussen haar enorme bumpers. Dan

bedolf ze mijn blozende wangen onder

haar gigantische, volle, helrood gestifte

lippen, gedrenkt in stroperige Advocaat

en overactieve speekselklieren…

Mijn vrouw trok me uit mijn dagmerrie,

terug naar 2021, toen ze uit mijn

achterbroekzak mijn portefeuille

frutselde om Isolde met vijf euro te

bedanken voor haar wensen. “Goe

gedoan, meid,” prees Rosette en kuste

haar. Ik? Ik kuste de mama, drie keer…,

per (on)geluk…

Nieuwjaarsbrieven

Harrie Beks

Hamont
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De goede antwoorden
van het klokje 3de nr. 2021

Het juiste antwoord was:
Geitenstal

We kregen 16 goede antwoorden binnen.
Dit aantal werd geraden door:
Zr Miet en Ballings Simonne

Zij ontvangen een bon voor een gratis ijs op ons volgend ijssalon.

Didden Henriëtte: 12

Palmans Maria: 12

Zr. Françoise: 15

Didden Mia: 15

Zr. Miet: 16

Ballings Simonne: 16

Duijsters Agnes: 17

Van Vlierden Dina: 17

Hulsbosch René: 18

Janssen Lieske: 18

Hybers Pierre: 18

Geukens Margo: 18

Habraken Elsa: 18

Rijckeboer M-Thérèse:

19

Stevens Tinus: 30

DVC De Kring: 107

Deelnemers, met hun antwoord op de schiftingsvraag:

PROFICIAT !

Iedereen die een goed antwoord
binnen bracht, krijgt een

consumptiebon van onze cafétaria!

Een nacht waar donker heerst en angst

gevangen in koude barre tijden

maken wij ons op voor nieuwe ontvangst

van vrede en liefde in stil verblijden.

In die donkere kille angstige nacht

gedenken wij weer dat stralend licht

waar heel de aard op heeft gewacht

dat vanuit de kribbe op onze harten richt.

Waar wij uitzien naar het stralend licht

en liefde en vrede weer verwachten

onze verwachting op die Ster gericht

klinkt engelenzang in warme stille nachten.

Nog steeds zijn er stille nachten
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NAAM: ..................................................................

Adres (of kamernummer): ................................

Schiftingsvraag : Hoeveel goede antwoorden van deze
woordzoeker komen er binnen? ....................

Antwoord afgeven
aan de balie

te winnen PRIJS:
Gratis ijs op het
volgend ijssalon!

De nieuwe woordzoeker



Fijne
feestdagen !


