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
graag laten weten wat er elke maand is gebeurd en misschien wel wat er
de volgende maanden gaat gebeuren in onze dagzorg.
November 2021

Welkom

Maand van senioren

Astrid heten we welkom in onze
dagzorg.

Elk jaar is november de maand
van de senioren. En elk jaar
maken we in onze dagzorg
daarrond een beetje een feest.
Als je de kans krijgt om oud te
mogen worden,
moeten we dit
ook af en toe
vieren.

Verjaardagen
Astrid en Ria zijn in november
een jaartje ouder geworden.
fijne verjaardag!

We namen afscheid van
Fonne blijft thuis bij zijn lieve,
zorgzame
echtgenote,
zijn
gezondheid laat het niet meer
toe om hem veilig onze dagzorg
te brengen. Ook voor de familie
van Irene werd het heel zwaar
om haar de juiste warme zorgen
te geven. Irena is verhuisd naar
een WZC.

Jan
Jan en zijn gezin verhuisden
begin november naar Malle!
Daar woont Jan dichter bij
zijn familie en heeft Ingrid, zijn
echtgenote, meer hulp dan in het
verre Schoten. Maar we gaan Jan
heel hard missen voor zijn hulp,
zijn goed humeur en gewoon
omdat Jan ‘Jan’ is.

Dit jaar koos het team naast een
feestmaaltijd, 2 keer voor een
bijzonder gezellig ontbijt te
organiseren voor onze gasten.
Onze
tafels
waren mooi en
warm
gedekt
bij
aankomst
van
onze
gasten.
Ons
Keuken-team
zorgde voor een vers lekker
ontbijt voor elke gast. Gezien
covid kozen we voor een buffet
waar elke gast, met hulp, mocht
aanwijzen wat hij / zij graag
wilde. En elke
gast at zijn buikje
rond.
Zelfs
Eugene wilde zijn
jas niet uitdoen
omdat… hij veel zin had in dit
ontbijt? Als coördinator mag ik
zeggen een top team te hebben!
En dank u Umami collega’s!

Koffie
Iedereen geniet op
zijn manier.

Iedereen kiest,
proeft en laat
zich bedienen!

Niemand gaat
met honger of
dorst van tafel.

Koffie maken is voor
vele van ons: een
koffiezet
apparaat
nemen, koffie erin ,
zet aan en koffie
loopt door, toch?
In onze dagzorg
hebben we een
hele week koffie
gemaakt op een
oude manier, op
een
andere
manier. En de koffie smaakt dan
toch weer lekkerder dan uit een
percolator-manier. Soms was
een er lekkere koek bij en soms
een koffiekoek….dagzorg is dit
weer eens!

geheugentraining
En toen kwam er nog een
verrassing: Dank u Magalie!

Met een spel: ‘ 4 op een rij’
trainen we ons geheugen graag.
Vragen rond ‘hoger/lager’ willen
we altijd juist beantwoorden om
dit te winnen. Maar ook een
woordspel of spreekwoorden
zoeken, houdt ons alert. Deze
maand speelden we ook veel
vragen i.v.m. ‘ de gekroonde
hoofden’. Geloof me, onze
gasten weten hierover
zoveel te vertellen.

Covid
beweging
Uit pure noodzaak, na al onze
verwennerij, moeten we af en
toe ook bewegen. Dat geeft ons
dan een kleiner schuldgevoel na
al onze eet- en snoepmomenten.

We zijn in onze vierde golf!
Hou je aub allemaal aan alle
regels! Covid blijf ons parten
spelen
en
ziek
zijn
is
verschrikkelijk! Zorg voor
jezelf en elkaar!

December komt eraan
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Welkom
Astrid en Agnes zijn onze twee
nieuwe dames in de dagzorg.
Astrid heeft haar, toch wel
bijzondere hobby, kantklossen
laten zien! Dolf versterkt dan
weer onze mannen groep!

Verjaardagen
In oktober verjaren 2 collega’s.
Sofie en Ilse worden een jaartje
ouder! Fijne verjaardag allebei!

We namen afscheid van
Walter en Pliet stopten in onze
dagzorg. Maria woont voorlopig
in een WZC tot ze een
plaatsje bij ons kan
krijgen. Hopelijk kan
Maria snel haar draai
vinden in een nieuwe omgeving.

mooi
Plots kruipt een teamlid in haar
pen en schrijft op ons bord.

De Herfst leert ons
hoe mooi
afscheid nemen is….

soep
De eerste soep van deze maand
werd zeer gesmaakt. Onze
nieuwe collega Anke liet even
een staaltje van haar
kookkunsten zien en proeven.
We zijn benieuwd naar de
volgende verrassing.

Spreekt voor zichzelf
Sommige foto’s
spreken goed
voor zichzelf en
hebben echt
geen uitleg
nodig.

Dit is een
moment
waarop het
altijd heel stil
is in onze
dagzorg. Je
hoort niemand
mopperen en alle trukjes zijn
goed om mensen toch net dat
ietsje meer te laten drinken!
Ondanks het geen zomer is,
blijft drinken en iets meer dan 1
glas een heel belangrijk
werkpuntje!

Totaal iets anders

Een kijkje in onze dagzorg….soms
doen we iets
in groep,
soms krijgt
iemand
individuele
aandacht.
Soms spelen
gasten een
spel en soms
kletsen we
gezellig
samen wat.

opruimen
Het woord: ‘lenteschoonmaak’
klopt dit seizoen niet echt.
Schoonmaak of grote
opruimactie klopt helemaal in
onze dagzorg. Het hele team
ging samen tekeer en er is
opgeruimd, heel veel
opgeruimd. Door covid (ja we
steken het daar nog eens op)
waren sommige hoekjes, kasten
van onze dagzorg een waar
slagveld van rommel. Dus
selecteren, opruimen,
vuilzakken vullen enz… Maar
zoals alles, lukt het ons weer
eens goed. Omdat de ene of
andere collega nog wat bleef
ruimen, konden onze gasten
terug in een klein afzonderlijke
rusthoek.

covid
Opnieuw willen we jullie
allemaal nog eens wakker
schudden. Covid is nog steeds
niet gedaan.
Dus mondmaskers!
Dus handhygiene!
Dus afstand bewaren!
Vergeet het niet en zorg voor
jezelf en voor elkaar!

Regelmatig wordt gesnoept! Dat
wisten jullie natuurlijk wel!

November komt eraan
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Beste gast, familie, mantelzorger,….
We hebben het reeds verteld in onze vorige nieuwsbrief: september wordt
onze bloemenmaand. Daarom wil ik jullie ook de nodige resultaten graag
laten zien en vertellen.
Maandag 13 september vertrokken we op tijd naar de bekende
bloemencorso van Loenhout. Op maandag mag je de bloemen-wagens
komen bewonderen…en dat deden wij.

Onze chauffeur, Rudi, startte de bus samen met Joke. Francine, Monique
en Rik hielpen graag om onze gasten een fijne ochtend te geven. Met de
nodige rolwagens, wat drinken en een goed
humeur ging de dagzorg op pad. Voor we gingen
wandelen, moest er eerst wat gedronken
worden…en …weg is de hele groep.

Omdat we op uitstap gingen hebben
we die middag geen warm eten
gegeten. Het keukenteam zorgden
voor lekkere sandwiches die klaar
stonden in onze dagzorg.

Welkom
Walter, Karliena en Agnes zijn
onze nieuwe gasten.
Hopelijk vinden ze alle 3 snel
hun draai.

Verjaardagen
Lang zullen ze leven….lang
zullen ze leven…Anny, Paul
Maurits en Karel zijn een jaartje
ouder en wijzer geworden. Alle
gasten en het hele team wensen
jullie een fijn jaartje met veel
plezier!

We namen afscheid van
Leliane, Anny en Ludo wonen nu
in ons woonzorgcentrum. Lea is
verhuisd naar een WZC in haar
buurt. Hopelijk voelt iedereen
zich snel thuis in hun nieuwe
huis. Leliane en Anny zijn al
eens een bezoekje komen
brengen.

zomer
De zomer loopt ten einde. Onze
tuinmeubelen en het terras is al
leeg gemaakt en
opgeruimd. Paul
heeft samen met
Jean al de eerste
keer de bladeren
en vuiligheid bij elkaar geveegd.
De herfst is stilletjes in zicht en
voelbaar. Door covid moeten we
er toch blijven op letten om
alles grondig te verluchten!

kleuren
Om iedereen welkom te heten in
onze dagzorg, hebben we letters
gekleurd, geknipt en
geplastificeerd. Voor iedereen
een moment om fijne motoriek
te oefenen. Het aangename
wordt gekoppeld aan een nodig
doel! Fijne motoriek van onze
handen is niet alleen nodig om
te schrijven maar is ook
belangrijk voor zoveel kleine en
grote dagdagelijkse
handelingen.

bewegen
Een ander belangrijk item in de
dagzorg is bewegen. Een beetje
turnen met z’n allen is niet onze
favoriete bezigheid maar wel
nodig. Van stijve gewrichten
worden we niet blijer en hebben
we veel last als we toch eens
moeten opstaan.
Dus…inderdaad
we bewegen
soms op
muziek, soms
is het stoeldans enz…

quiz
Nicole stelde de ene moeilijke
vraag na de andere. Sommige
vragen zijn zo duidelijk maar
andere zijn toch wat moeilijker!
Ons geheugen trainen is veel
populairder dan bewegen. De
vragen gaan soms gepaard met 4

op een rij of met waar, niet-waar
kaartjes.
bingo
De Bingo van de zomer is
opgeruimd en de bingo van de
herfst is voor de eerste keer
boven gehaald! En de volgende
bingo zal zeker die van
Halloween zijn!

Het resultaat is mooi om te zien.
Karin heeft al nieuwe ideetjes voor
volgende keer. Maar
voorlopig kunnen
we geen bloemen in
papier meer zien!

tentoonstelling
Onze tentoostelling
ivm bloemen is
gestart. We willen
ook graag jullie laten
meekijken.

Kleine en grote bloemstukken zijn
gemaakt door veel verschillende handen

covid
Covid blijft aanwezig in ons
leven. Er zijn al een paar van
onze gasten voor de derde maal
gevaccineerd. Maar we blijven
voorzichtig.
Toch verandert ook de dagzorg
stilletjes aan. We zijn opnieuw
begonnen met onze tafels iets
dichter bij elkaar te zetten wat
direct veel meer gezelligheid
geeft. Onze gasten hebben
opnieuw de kans om meer
contacten te leggen. Onze zetels
staan ook weer gezellig in een
kleinere kring. Opgelet tijdens
de zorgmomenten blijven
mondmaskers nog een plicht.
Het hele team blijft ook trouw
aan deze mondmaskerplicht.
Maandag 4 oktober starten we
terug met onze kannetjes
koffie/thee en melk op tafel
zodat iedereen zichzelf en een
buurvrouw of buurman kan
bedienen met koffie of thee.
We blijven ons inspannen om
covid buiten te houden.

U toch ook?
Oktober is gestart
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Welkom

hamburger

Welkom aan onze nieuwe
gasten: Pliet Janssen en
Frédéric Weise komen onze
groep mannen versterken! Maar
Tilleke versterkt onze dames
groep

De beste dag deze maand was
zeker vrijdag 20 augustus. We
hadden onze warme maaltijd
afgezegd. Bij onze buurman de
‘brasserie De Schepper’
bestelden we:

We namen afscheid van
Swa komt niet meer naar onze
dagzorg.
Jos Van Gastel is zeer
onverwacht overleden.
We zullen zijn
voetbaltechnieken en
zijn graag sjoelen missen.

moederdag
Vrijdag voor moederdag
verwendde Francine ons met
een heerlijke verrassing.
Maandag na moederdag
dronken we een glas en aten we
lekker aperitief hapjes.

Joke
Joke is ons nieuw teamlid. Ze is
mama van vier kinderen en
heeft een warm hart voor
ouderen! Welkom Joke.

‘ Den Burger van Schoten’.
De meeste Schotenaren
hebben er zeker al van dit echt
Schotens product gehoord. En
wij hebben hem geproefd. De
kaas, de kruiden, het vlees, de
saus en de kroketjes….alles
van Schoten en alles was
lekker!
En het was stil in de dagzorg!
Dank u ‘ De Schepper’ alles
was nog lekker warm als we
begonnen te eten en niemand
mopperde! Er is gesmuld!

koffieklets

bal met vragen

Babbelen doen we graag, en ja
ook onze mannen. Dus op een
dinsdag houden we eens echte
koffieklets. Met een koffietje
een theetje en uiteraard lekkere
koekjes en zoveel verhalen!

Met een bal kan je heel veel
verschillende dingen doen.
Voetballen, gooien en hier in
onze dagzorg hebben we een
vragen-bal. Rol je de bal, blijft
hij liggen op een vraag, die
wordt gesteld en voilà het
kletsen en vertellen kan
beginnen. Op deze manier leren
we elkaar en ook vooral onze
nieuwe gasten kennen.

Genieten voor iedereen en ook
voor het hele team!
Middagmaal collega’s
Heel af en toe wil ik op
deze manier ook al onze
gasten aanspreken en een
luisterend oor krijgen van
hen. Dus beste gasten:
Omdat er elke middag nog
best wat opruimwerk is,
gebeurt het de laatste tijd
zeer veel dat wij, alle
collega’s van het team, heel
laat gaan eten. Even onze
boterhammen opeten
betekent ook even rust
even bijkletsen met een
collega misschien of even
gewoon zwijgend eten. Het
spijtige is:( en nu is het
voor jullie) wij krijgen heel
veel negatieve reactie van
jullie omdat wij even eten
en het is echt niet prettig.
Lieve gasten gun ons even
de tijd om te eten en onze
batterijen terug op te
laden.

bloemen
Onze verzameling bloemen
in papier wordt elke week
een beetje groter. Onze
gasten zijn ook begonnen
met deze bloemen in een
hart, boot in isimo te
prikken. Er werden ook
vaasje en harten gebruikt.
En we zijn er dus nog lang
niet om alles in bloemensfeer te krijgen. September
staat voor een groot stuk in
het teken van bloemen en
de dagzorg is klaar om voor
een verrassing te zorgen.
Chocolade mousse
Dank u Tony, iedereen
vond het heel heel
lekker!

September is gestart
Met liedjes zingen
samen met Ilse!
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Welkom

Een nieuwe taak

Swa start deze maand in onze
dagzorg. Hij bouwde vroeger
muziekinstrumenten en weet
hierover vast nog wel wat te
vertellen aan ons. Welkom Swa!
Ria is onze nieuwe gast op een
woensdag. We duimen dat ze
zich snel thuis voelt bij ons.

Haken en breien is een activiteit
op woensdagochtend samen
met Monique. Er worden in alle
kleuren lapjes ontworpen. Elke
kenner weet dat de ene een
vaste steek haakt en de andere
een losse hand heeft om te
haken of te breien. Het gevolg
hiervan is: het ene lapje is
groter, breder dan het andere.
Hier en daar ontstaat tussen de
lapjes een zeer nodige
opvulruimte. En dan is onze
gast ‘Denise’ de dame met de
juiste kwaliteit van haken.
Denise haakt alle gaatjes toe!
Denise is de dus onze nieuwe
gaatjesvulster! Ze is hierin
gedreven en precies! Een
nieuwe taak is ontstaan:

Verjaardagen
In deze zomermaand verjaart
Jos hij wordt 89 jaar. Ook voor
Eugène en Leliana zingen lang
zullen ze leven uit volle borst.

de Gaatjesvulster!

Sari
Sari studeert met CEL 600 voor
verpleegkunde, ze heeft ons
team in juli komen versterken.
Veel van onze gasten kende
haar nog. Het was heel fijn om
haar terug te zien en merken
hoe zij gegroeid is richting een
andere job in de zorg!

Oorlog weetjes
Onze mannelijke gasten hebben
nog allemaal in het leger
geweest en lagen bv in
Duitsland. Over de oorlog praten
is misschien vreemd maar onze
heren zijn nog de echte
kenners. Er komen toch wel
verhalen en een stuk
geschiedenis los tijdens deze
gesprekken.

bloemen
Elke mens weet hoe
vooruitdenkend vrouwen zijn.
Wij organiseren graag alles
graag op tijd.
Dus: er wordt nu regelmatig
geknutseld aan
papieren bloemen.
Graag willen we
een grote verzameling om in
september een ‘ bloemencorso’
in elkaar te kunnen steken. Wie
zich thuis ook geroepen voelt
om ons te helpen?....
De quiz vraag hierbij is:
Rara wie zijn idee is dit?

corona
Beste gasten, familie,
matelzorgers, corona is nog niet
voorbij! De cijfers blijven
schommelen en opnieuw de
hoogte in gaan. Wij proberen ons
elke dag aan veel regels te
houden en
vragen van
jullie veel
inspanningen
om alles vol te houden. Wees
eerlijk: een mondmasker dragen
bijvoorbeeld is nog altijd
plezanter dan in het ziekenhuis
op intensieve terecht komen.
Denk ook aan 1.5 meter afstand
bewaren.
Denk ook aan handen
ontsmetten!
Blijf weg in een mensen massa!

nieuw
Een ander nieuwtje van onze
dagzorg :
Onze nieuwsbrief kan je ook
vinden op het internet. Bij deze
nieuwsbrief hangt een
beschrijving hoe je dat kan
doen. Misschien een tip voor
jullie familie of vrienden!
Surf naar onze website:

www.woonzorggroepvoorkempen.be
De middelste tegel is
‘dagverzorgingscentrum ’t Dorp’ klik
hierop en de pagina gaat open. Je ziet
de groene tegel om onze nieuwsbrief
te lezen. Succes!

Jef
Onze chauffeur Jef zal een tijdje
afwezig zijn, hij is ondertussen
geopereerd. Langs deze weg
willen we hem heel graag veel
beterschap wensen.

wielrennen
Tour de France, wie kent het
niet. Onze mannen, maar
evengoed onze dames zijn
geinteresseerd in koers kijken.
Naast kijken naar het
wielrennen, spelen ook een
sport bingo en een sport quiz.

Emmer-bal-spel
Karin komt fris uit haar vakantie
met…inderdaad een nieuw spel!
Het emmer-bal-spel! Weer eens
wat anders en iedereen is bereid
om mee te spelen en te willen
winnen!

Augustus start
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Welkom
Welkom aan Mertens Jos, hij
komt vanaf nu elke dinsdag
naar de dagzorg.

Verjaardagen
Lang zullen ze leven….lang
zullen ze leven… We zongen
deze maand uit volle borst voor:
Victor, Jos Janssen, René, Lieve
en Romy.

poetsen. Renhilde blijft heel
attent bij de zwemles, terwijl de
andere gasten langzaamaan
verdrinken. Het ‘ramen lappen’
lukt bij de ene goed terwijl de
andere denkt; ‘ik doe niet mee’
= laat de zon de ramen maar
drogen. Er werd gelachen en
getetterd = de spieren die
eigenlijk niet geoefend moeten
worden (want dat doen we al
genoeg) �

Voetbal 2021

We namen afscheid van
Maria Knaepkens, Zij kwam nog
niet zo heel lang naar de
dagzorg dus moesten we al snel
weer afscheid nemen van haar.
Sterkte aan de familie!

1 juni
Dinsdag 1 juni; Ilse komt zoals
altijd fris en monter binnen. Ze
heeft het geweldige idee om een
‘beweegmomentje’ te
organiseren. Iedereen in een
kring en de oefeningen starten.
We vertrekken van gewrichten
bewegen naar ‘zwemmen op
het droge’ (in schoolslag en
crawl) naar ‘ramen lappen’ en

De dagzorg kleurt helemaal in
de Belgische tricolore; zwartgeel-rood.Wij maakten ons
helemaal klaar om onze Rode
Duivels aan te moedigen. Er
werden vlaggen gemaakt van de
landen die meedoen aan het EK,
we hielden een penaltytoernooi
en bij elke wedstrijd waarin
België meedoet, houden we een
pronostiek bij. De winnaar wordt
beloond met een lekker ijsje!
Op een vrijdag toverde Karine

haar verkleeddoos boven en
vóór iedereen het goed en wel
besefte, stonden er pruiken op
de hoofden, sjaals rond de nek
en barstte er een heus EK feest
los. Eens iedereen verkleed,
moest dit toch vastgelegd
worden door Francine die een
fotoshoot deed. Dit leverde
leuke beelden en een
opperbeste sfeer op. Nadien
genoten we van het speciaal
voor het EK gemaakte rode bier
met een goei zakje chips.

Clowns

Plots op een zonnige vrijdag zijn
er dementie’ clowns’ . Ze
bezochten onze afdeling
klaproos langs de buitenzijde
van deze afdeling (weet je nog:
corona heerst nog steeds). Dus
het voordeel van corona is: ook
wij als dagzorg konden mee
genieten. Snel stoelen buiten
zetten, alle gasten er achteraan.
Om een goede clown te zijn
moet je toch wel heel speciale
eigenschappen hebben.

fruit
We kunnen het gewoon
schillen en ook dat is
lekker! Maar fruit
schillen en op een
satéstokje steken en proeven
dat smaakt nog beter. uiteraard
in onze drie kleuren! Rara wie
kwam op dit idee! Alles draait in
de dagzorg toch rond de voetbal
deze maand. En fier zoals we
zijn op ons land in deze voetbal
periode eten we zelfs zwart,
geel en rood fruit!

Warme weer
We hebben er dit jaar misschien
lang op moeten wachten maar
daar was ze dan.. de zon! Bij
zo’n warme temperaturen hoort
natuurlijk de nodige verfrissing.
Die vonden we in een banana
split, milkshake, een potje ijs
zelfgemaakte ice-tea,
grenadine,… De mannen
genoten er van om op ons
dagzorg terras hun middageten
te verorberen.

juli komt eraan
Het begin van de
zomervakantie, voor velen een
hoogtepunt van het jaar.
Juli is de warmste maand van
het jaar dus kunnen we al
beginnen oefenen met
voldoende water te drinken.

