Nieuwsbrief van DVC ‘t Dorp
Het doel van een nieuwsbrief is om jullie, de thuisblijvers, op de hoogte te
brengen over het reilen en zeilen in onze dagzorg! Ook dit jaar willen jullie
graag laten weten wat er elk maand is gebeurd en misschien wel wat er
de volgende maanden gaat gebeuren in onze dagzorg.
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Welkom

dansen

Lieve, Corry, Els en Rita
maakten onze damesgroep weer
groter. Leon, Louis, Walter en
Jos versterkte het mannen
bastion! Welkom aan onze
nieuwe gasten.

Juli is de maand van
‘Hello Schoten’ en dit
jaar mochten er weer
dansers komen in ons
WZC. Dansers uit Kenia zorgden
ervoor dat veel bewoners en
gasten van de dagzorg een fijne
namiddag hadden. Wat zij
allemaal kunnen daar dromen
wij van. Hoe lening kunnen
mensen toch zijn?

Koude schotel
Bij de zomer hoort ook af en toe
eens een koud schoteltje. De
ene keer is dat vergezeld met
frietjes, en de andere keer met
brood.

We namen afscheid van
Jos Mertens woont sinds een
halve maand in ons WZC.
Hopelijk vindt hij snel zijn draai.
Het hele team gaat Jos, met zijn
warme glimlach en contente
uitstraling, missen. We geven
ook eerlijk toe dat we Jos zooo
graag eens plaagden.
Eric Van Loon is na een
kort ziekenhuis opname
overleden. Langs deze
weg willen zijn familie
graag een dikke knuffel sturen.

Ice tea
Met het warme weer willen we
dat iedereen veel drinkt. Tot de
grote spijt van onze gasten
MOET dit! We beseffen als team
zeer goed dat veel drinken een
echt opgave kan zijn voor
ouderen, maar toch…het MOET!
Het team probeert van alles om
iedereen voldoende vocht te
laten opnemen:
ijsje, verse zelf
gemaakte ice
tea, appelsap of
appelsiensap,
water met een citroensmaakje,
enz… Koffie dat doen we even
niet meer in de namiddag.

Een echt filmke
Bij te warm weer moeten we
echt zuinig zijn op onze gasten
en daarom blijft iedereen wat lui
in zijn zeteltje zitten. Met een
drankje en een zout koekje (=
een middel om dorst te krijgen
en tsja weer veel drinken),
kijken we samen een film. Af en
toe staat uiteraard ook de
‘ronde van Frankrijk’ op voor de
kenners. Deze warme dagen
komen we niet buiten en staat
onze nieuwe Airco op. Ja sinds
dit jaar hebben we een Airco
gekregen wat maakt dat we 24
of 25 graden hebben in onze
dagzorg i.p.v. de 38 graden.

petanque
We hebben in onze dagzorg een
echte petanque kampioen. Leo
is zeer goed in dit spel. Ook alle
andere gasten vinden het
plezant om buiten op een stoel
hun beurt af
te wachten,
te spelen met
de ballen en
te proberen
het kleine rode balletje te raken
of er zo dicht mogelijk bij te
komen.

bingo
Plots hebben er weer gasten zin
in een getallen-bingo. Op een
andere dag lagen er verse
kruiden in de dagzorg dus
kruidenbingo kwam aan de
beurt.
De zomer bingo en fruitbingo
werden ook weer eens uit de
kast getoverd.

We helpen elkaar
Terwijl de ene gast een
geheugentraining mee doet,
helpt de andere gast ons met de
tafels te dekken en af te ruimen.
De ene leest graag zijn krant,
de andere wandelt al eens
buiten, weer een andere haakt
en een heer helpt de planten
water te geven. En wie weet wat
nog een andere gast weer
doet…?

een vreemde vraag
We willen jullie er attent op maken
dat het heel zinvol kan zijn om
schriftelijk volgende documenten in
orde te maken en ons hiervan ook
een kopie te bezorgen (zodat ook wij
hier rekening mee kunnen houden) :
- een negatieve wilsverklaring :
Hierin geef je aan op een moment
dat je nog wilsbekwaam bent, welke
medische handelingen er niet meer
mogen uitgevoerd worden als je
definitief wilsonbekwaam zou
worden, vb. geen chemo , geen
bestraling ,….
- een vroegtijdige zorgplanning :
Hierbij wordt in samenspraak met
de patiënt of met zijn
vertegenwoordiger beschreven welke
zorgen niet meer toegediend mogen
worden vanaf dat moment, vb. niet
meer reanimeren.
Beide documenten kunnen samen
met je huisarts in orde gebracht
worden .
Dank u, Dokter Van Raemdock

Augustus komt eraan

