
We vervulden opnieuw een hartenwens!

VOORWOORD

Dag beste lezer,

Het voorwoord bij deze editie van Samen Thuis is meteen ook mijn persoonlijke voorwoord als nieuwe directeur van WZC Onderdale. Ik

stel me graag even aan u voor, om dan in de komende weken en maanden met veel goesting kennis te maken met iedereen in en om

het WZC Onderdale.

Al bijna 25 jaar werk ik met veel voldoening in de zorg. Na mijn opleiding tot psycholoog was dat eerst jarenlang in de geestelijke

gezondheidszorg, als therapeut en in verschillende beleidsfuncties. In 2019 (kort voor Corona) stapte ik over naar ouderenzorg om daar

met dezelfde passie het welzijn van andere mensen te helpen ondersteunen en verbeteren. De afgelopen 3 jaar was ik directeur in het

WZC van Deerlijk.

In mijn vrije tijd ben ik graag bezig in huis en in de tuin, op stap met vrienden of op weg met de moto. Maar het meest hou ik van

actieve reizen in de natuur, te voet of met de fiets. Ik ben 48 jaar, heel gelukkig getrouwd en fiere vader van 3 zonen. Ik woon in

Scheldewindeke. Niet direct bij de deur dus, maar ook niet te ver.

“Werken mét mensen vóór mensen” is wat ons allemaal verbindt in de zorg. Kwaliteitsvolle ouderenzorg vereist professionaliteit en dat

begint bij verbinding maken. Het betekent ook goed luisteren naar onze bewoners en families, ruimte geven om voluit te leven, en zo

veel mogelijk respect hebben voor persoonlijke keuzes.

Als het beter kan, moeten we daar aandacht voor hebben. Maar de berichtgeving over ouderenzorg in de media is te eenzijdig negatief.

Dagelijks gebeuren er ontelbaar veel mooie dingen in onze woonzorgcentra waar we trots op mogen zijn. Door samen te zorgen voor

elkaar kunnen we geluk maken. Geweldig toch!

Ik kijk ernaar uit om kennis te maken met alle bewoners, families, medewerkers en iedereen die met WZC Onderdale verbonden is.

Warme groet,

Koen

Het hartenwensverhaal gaat verder:
Magda bezoekt de kerstmarkt in Brugge! Kijk en geniet mee van de sfeervolle beelden!

WZC Onderdale

december 2022



HET LEVEN ZOALS HET IS IN HET CDV

Youca - dag in het CDV met Tiele!

De speciale eerste dag van Nelly in het

CDV!

YOUCA, YOUth for Change and Action - vroeger Zuiddag - is een

organisatie voor en door jongeren die hen stimuleert om samen

te werken aan een duurzame en rechtvaardige samenleving.

Dat doen we door hen bewust te maken van belangrijke

maatschappelijke uitdagingen en door hen te ondersteunen in

hun engagement. Daarnaast zorgen we voor unieke

ontmoetingen met impact op het culturele, zakelijke en publieke

leven.

• YOUCA gelooft in de kracht van jongeren wereldwijd.

Leeftijdsgenoten uit verschillende contexten leren van

elkaar en stimuleren elkaar om samen te werken op

lokaal of (inter)nationaal niveau. YOUCA wil dat de stem

en daadkracht van jongeren de publieke opinie, relevante

maatschappelijke actoren en beleidsmakers positief

beïnvloedt.

• YOUCA werkt aan een duurzame, rechtvaardige en

solidaire samenleving waar mensen en organisaties

verantwoordelijkheid opnemen voor elkaar, sociale

ongelijkheid bestrijden en handelen binnen de

ecologische grenzen.

ONZE YOUCA ACTION DAY

Op 20 oktober 2022 was het de YOUCA Action Day, vroeger

Zuiddag. Voor de vijftiende keer engageerden meer dan 15.000

Vlaamse en Brusselse jongeren zich om een dag aan de slag te

gaan bij een bedrijf, een organisatie, een overheid of een

particulier. Het loon dat ze op die schooldag verdienden gaat

naar projecten van geëngageerde jongeren wereldwijd.

Reeds enkele jaren komt er op Youca dag een student een

handje toesteken in het centrum voor dagverzorging. Dit keer

was het Tiele! Zij hielp een dagje mee om het reilen en zeilen in

het CDV in goede banen te leiden. De gebruikers kregen van

haar zelfs een heuse handmassage. In de namiddag kwam het

spel "zakjes gooien" aan de beurt. Een fotoverslagje.

Youca - dag??? Wat is dat???

Op 4 oktober kwam Nelly voor het eerst naar het CDV. Haar eerste dag kreeg

een "gouden randje" want er was die dag verjaardagstaart! Bovendien was

het werelddierendag! Sarah, zorgkundige in ons WZC en kleindochter van

Nelly kwam een bezoekje brengen met haar hondje in het CDV. Een eerste

dag om niet te vergeten dus!

Herfstdeco shoppen in

Intratuin!



Een terugblik op 2022

We sneukelden erop los!

Op 21 september hielden we naar jaarlijkse gewoonte onze sneukeltocht in Onderdale. Dit jaar hadden we echter de wandeling

ietwat hertekend en helemaal in het teken van ons project “Wonen en leven, hoe zien we het woonzorgcentrum van de

toekomst” gezet.

We hadden een aangepaste wandelroute voorzien waarbij op verschillende haltes een ander thema werd besproken. Iedereen

werd bevraagd rond zaken zoals o.a. betekenisvolheid, verbondenheid of zelfwaardegevoel. Via verschillende methodieken

werden de antwoorden bekomen. Aan de Medardus school werden er stellingen rond eigen autonomie geponeerd waarop

iedereen een positie moest innemen. Ter hoogte van het Cardijnplein werd er via een spelvorm waarbij de rolstoelbegeleider

geblinddoekt een hindernisparcours moest afleggen bevraagd wat hoop en vertrouwen betekende. Een collage met

woordenwolken gaf een beeld wat voor bewoners, medewerkers en familie belangrijk is om een thuisgevoel in het

woonzorgcentrum te creëren.

Onder een stralende herfstzon konden we genieten van een mooie wandeling met onderweg een natje en een droogje. Alle

resultaten worden nu gebundeld en zullen de komende periode uitgewerkt worden naar concrete acties of aanbevelingen.

We wensen iedereen te bedanken voor hun inzet tijdens deze verhelderende namiddag vol nieuwe en leuke inzichten. Speciale

dank aan Villa Maria, de kerkfabriek en de gemeente Aalter om het ter beschikking stellen van hun accommodatie.

(Jürgen Damman)



een kennismakingsgesprek

Mag ik me eens voorstellen?

Ik ben Koen Bellers, 48 jaar.

Sedert 28 november ben ik als directeur in woonzorgcentrum Onderdale aangesteld. Ik ben

afkomstig van Limburg en ben geboren in Sint-Truiden.

Voor velen hier in Vlaanderen is die streek zeer bekend. Ieder jaar komen duizenden

mensen wandelen of fietsen tijdens de bloeitijd van de fruitbomen om de pracht van de

bloesems te bewonderen.

Mijn vrouw, met wie ik reeds 20 jaar gelukkig getrouwd ben, is Sylvie Willems. Wij hebben

samen drie zonen: Pieter (19 jaar), Jasper (18 jaar) en Viktor van 14 jaar .

Alle drie zijn ze zeer muzikaal: piano, drum, marimba en cello.

Mijn jeugd bracht ik door in Antwerpen. Voor mijn hogere studies trok ik naar de

universiteit van Gent waar ik mijn diploma klinisch psycholoog behaalde.

Mijn eerste job was in Cambridge, Engeland. Ik werkte er als begeleider in een psychiatrische afdeling. Na 1 jaar kwam ik terug en werkte ik

in Oost- en West-Vlaanderen. Zo was ik o.a. in Zelzate gedurende 20 jaar werkzaam als psycholoog en als directeur bij mensen in een

gesloten instelling.

Mijn laatste tewerkstelling was als directeur in een woonzorgcentrum in Deerlijk. Het werk in de ouderenzorg deed ik bijzonder graag. Zo

ben ik dan naar hier gekomen. Ik verheug mij op mijn nieuwe taak want ik vind hier een sterke groep medewerkers waarmee ik zeker

persoonlijk wil kennis maken.

Tevens wil ik in de toekomst bij iedere bewoner regelmatig op bezoek gaan om ook hen zo beter te leren kennen en hun zorgen te kunnen

delen.Ik vond hier eveneens een grote groep vrijwilligers. Die ben ik nu al zeer dankbaar. Hen wil ik ook persoonlijk leren kennen, want zij

steunen niet alleen de medewerkers in hun zware werk, maar zij maken op vele manieren de dag van de bewoners aangenamer. Het zal

natuurlijk wat tijd vragen om iedereen te leren kennen, maar ik hou mij aan mijn belofte: jullie zullen mij zeker zien!

In mijn vrije tijd ben ik een grote natuurliefhebber. Samen met mijn vrouw ga ik zoveel mogelijk wandelen in het bos en per fiets trekken

wij er weleens voor enkele dagen op uit en we nemen dan onze tent en allerlei gerief mee . Ik ben ook liefhebber om met de motor

uitstappen te maken.

In de toekomst zou ik graag meer mensen leren kennen, ook van buitenaf. De plaatselijke verenigingen en zo waar mogelijk betrekken in

de activiteiten van ons woonzorgcentrum.

Tevens wil ik ook met de familie van elke bewoner nader kennis maken om zoveel mogelijk alle zorgen lichter te maken.Ik maak mij zorgen,

want in alle kranten, op TV en andere media komen de woonzorgcentra soms negatief in beeld.

Samen met alle medewerkers, vrijwilligers en de bewoners wil ik dit probleem aanpakken en zoveel mogelijk de positieve kant van het

verhaal naar buiten brengen want er gebeurt zoveel moois in onze woonzorgcentra!

Hopelijk brengt de toekomst veel mooie dagen voor iedereen!

Ik wens aan allen nu reeds een Zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar.

Hopelijk krijgen al onze bewoners veel vriendelijke mensen op bezoek die hen een warme groet brengen!

Uw directeur, Koen Bellers.

(tekst: Gaby Van Opstaele)

Wie is onze nieuwe directeur? Een voorstelling:



PASTORAAL NIEUWS

Tijd om even stil te staan ...

Wij namen afscheid van:

De tijd tussen Kerst en Nieuwjaar
Een engel op bezoek
die onze beperking aanvoelt en begrijpt
en ons toefluistert: ik blijf bij jou ook in moeilijke
dagen.
Een herder op bezoek die ons een lied leert
van verzet en strijd tegen pijn en ellende.
Een ster boven ons dak die ons uitzicht wijst:
kijk goed: ook als het donkert, zijn er nog
lichtpunten.
Een wijze op bezoek die ons nieuwe moed en
waardigheid schenkt:
zoek contact met lotgenoten, leer de wereld het
verhaal
van kwetsbaarheid en weerbaarheid.
Dat het ons tussen Kerst en Nieuwjaar mag
overkomen:
ontmoetingen met warmte en licht
(Jean Paul Vermassen)

Kerstbestand 1914

Het Kerstbestand aan het westelijk front begon in de ijskoude, besneeuwde loopgraven van de Eerste Wereldoorlog.

Temidden van de gruwelijke slachtingen tussen de strijdende geallieerde en Duitse legers, ontstond een spontaan staakt-het-vuren op

de avond van de 24e december 1914, Kerstavond...

Vanuit hun vochtige en koude loopgraven gingen Britse soldaten de donkere kerstnacht in. Het schieten was aanzienlijk minder dan

normaal en vanuit de vijandelijke linies aan de overkant van het niemandsland hoorden zij hoe Duitse soldaten schoorvoetend

begonnen met kerstmis vieren.

Ergens in de kilte van de nacht begonnen de Duitsers aan de overkant sigaretten op te steken, werd er geproost en verschenen er

kerstlichtjes en kaarsjes boven de loopgraven uit. Plots klonk er gezang, en ademloos hoorden de Britten aan hoe vanuit de Duitse

loopgraven het "Stille Nacht" luid en duidelijk weerklonk. Toen het gezang verstomde, voelden de Britten zich dapper genoeg om op

hun beurt een lied in te zetten, dus zongen zij "First Noël". De Duitsers applaudisseerden en reageerden met "Oh Tannenbaum", en het

gezang herhaalde zich over en weer.

Al snel klommen de eerste durfals uit hun loopgraven en kropen onder de prikkeldraadversperringen door naar het niemandsland,

waar de eerste vijandelijke soldaten elkaar tegenkwamen. Spontaan reikten ze elkaar de hand en wensten elkaar gelukkig kerstfeest,

onderwijl schnaps ruilend tegen gin, waarna ze ieder weer snel terugkeerden naar hun eigen stellingen om hun kameraden aan te

moedigen.

Het duurde niet lang of langs grote delen van het tientallen kilometers lange front kwamen beide partijen uit hun loopgraven om

elkaar in het niemandsland een gelukkig kerstfeest te wensen. Er werd samen gegeten en op vele plaatsen zwegen de kanonnen

dagenlang. In sommige gevallen duurde het zelfs wekenlang, tot ver in de maand januari van het nieuwe jaar, voordat de

oorlogszuchtige legerleiding de soldaten weer zover kreeg om als voorheen op elkaar te gaan schieten...

http://www.vragenoverkerst.nl/kerstverhalen/anekdote

Er moet een ster zijn
Er moet een ster zijn
voor iedereen die zoekt
naar wegen en naar woorden
om anderen tegemoet te gaan.
Er moet een ster zijn
voor degene die zoals een herder
zijn tred vertraagt met aandacht
voor de achterop geraakten.
Er moet een ster zijn
voor wie amper overeind blijft
maar de verwachting als een fakkel
in zijn ziel bewaart.
Er moet een ster zijn
voor degenen die het licht in zich dragen
en overal vuurtjes aansteken
waaraan men zich verwarmen kan.
Er moet een ster zijn
voor wie de wijsheid en de eenvoud leren
om in een doodgewoon gebeuren
het buitengewone van menszijn te ontdekken.
Ik wens je van harte dat jij één van hen bent.
(Kris Gelaude)

Antoon Taghon, 05/10/2022

Noël Stofferis, 10/10/2022

Roland Lataire, 14/10/2022

Freddy Vanhecke, 15/10/2022

Herman Debbaut, 22/10/2022

Maria Verstringe, 24/10/2022

Camilla Vervaet, 02/11/2022

Emma Claeys, 04/12/2022

Aimé Martens, 06/12/2022

Daniël De Sutter, 07/12/2022

Maria De Keyser, 10/12/2022

Julien Van Driessche, 12/12/2022

Agnes Mouton, 14/12/2022

Daniël Boderé, 16/12/2022

Laura Cornelis, 19/12/2022

Vrijwilligers gevraagd in de palliatieve zorg:
Palliatieve zorg is een actieve totaalzorg voor bewoners, voor wie

genezing niet meer mogelijk is en voor wie de levensverwachting

beperkt is.

Deze totaalzorg omvat niet alleen aandacht voor pijnbestrijding,

maar biedt ook ondersteuning op psychosociaal, emotioneel en

spiritueel vlak.

Om comfortzorg te kunnen bieden is professionele zorg en hulp

van mantelzorgers en vrijwilligers zeer zinvol.

Je neemt geen verzorgende taken over, maar door je

aanwezigheid, aandacht en zorgzaamheid lever je een belangrijke

bijdrage aan het welzijn van de bewoner en zijn familie.

Als vrijwilliger kies je ervoor om aanwezig te zijn bij de laatste

levensfase van de bewoner, je te laten raken door onmacht die

gepaard gaat met ziek zijn, sterven en de confrontatie met de

dood.

Indien u hier interesse zou voor hebben mag u altijd contact

opnemen met de opnameverantwoordelijke van het WZC, Jürgen

Damman:

e-mail: dammanj@onderdale.zkj.be

tel: 09/325.80.00



VRIJWILLIGERS

Week van de dementie:op bezoek bij de alpaca's

Naar aanleiding van “de week van de dementie” hadden we het idee om eens met onze bewoners een bezoekje te brengen aan de

alpaca’s.

En… Wees maar zeker dat dit een uitstekend idee was!

Het toeval wil dat Kelly Malfait, (logistiek medewerker bij ons) een enorme dierenvriend is en bij haar thuis nogal wat dieren

onderbrengt.

Al onmiddellijk bij de fijne ontvangst van haarzelf, haar man en dochtertje bleek dat dit geen gewone boerderij was … Het was, naar

mijn idee, een kleine dierentuin.

Net naast haar terras verwelkomen springende stokstaartjes je van heel dichtbij. Ze steken hun spitse schattige snoetjes

nieuwsgierig omhoog en wroeten in het zand of dollen wat rond in hun kooi. Niet verwonderlijk dat deze beestjes zo dicht bij hun

terras vertoeven, want je kan er wel uren naar kijken. Zuster Clara was onmiddellijk vertederd door deze diertjes.

We maken een kleine wandeling door het terrein en kunnen er de alpaca’s van dichtbij bewonderen, één tammere alpaca liet zelf

toe om af en toe gestreeld te worden tijdens het voederen.

De kangoeroes lagen wat te luieren in het heerlijke zonnetje van deze - toch wel uitstekende -nazomer. Ondertussen vertelt Kelly

ons dat sommige kangoeroes zwanger zijn en deze vanaf december hun prille jongen - er uitziend als een “klein wormpje” - in de

buidel terecht komen alwaar ze zogen bij de moederkangoeroe om daarna uit te groeien tot een volwaardige kleine kangoeroe.

Daarnaast hadden we het geluk om ook nog een paar praalvogels: kroonduiven en Beo’s, te bewonderen. De Beo’s (een

spreeuwensoort), maken een intens schriel lawaai en kunnen - net als bij de papegaaien -melodietjes aanleren om na te fluiten!

Ikzelf, mijn collega’s en een aantal van onze bewoners hadden het geluk deze namiddag te mogen meemaken en we willen Kelly en

haar entourage dan ook van harte bedanken voor hun gastvrijheid en de kans om dit alles van dichtbij te mogen beleven!

De foto’s tonen duidelijk dat dit een fijne namiddag was…

Veerle Barremaecker

Ergotherapeut afdeling B



een terugblik op 2022

Op donderdag 14 juli 2022 organiseerden we op afdeling A onze eerste uitstap naar de zee. De uitstap begon direct goed, aangezien het
weer ons gunstig gezind was. Met enkele vrijwilligers en personeelsleden reden we met het busje en 2 auto’s naar Knokke-Heist. Toen we
aankwamen, was het bijna lunchtijd. Daarom gingen we het bos nabij de dijk in om daar te genieten van een rustige picknick. Vervolgens
maakten we een mooie wandeling op de dijk. Bewoners die wilden, konden genieten van een wandeling tot aan de zee met de gehuurde
strandjutter. Nadien dronken we iets in een gezellige tea - room annex pralinewinkel. Het was een namiddag vol sfeer en lachende
gezichten, kortom een uitstap om nooit te vergeten! De ervaring hieronder vat de namiddag samen:

“Het was een ervaring die ik nog nooit heb meegemaakt, ook niet toen ik nog thuis woonde. Het was in gezelschap van bewoners,
personeelsleden, vrijwilligers en dat maakt het uniek voor mij. De personeelsleden en vrijwilligers hebben ons enorm goed opgevangen.
De uitstap heeft me enorm veel deugd gedaan, vooral de zeelucht en de rustige picknick in het bos waren voor mij de toppers. Het was
een nieuwe ervaring in heel mijn leven. Voor mij zeker voor herhaling vatbaar!”
Godelieve Van Ooteghem, bewoner van afdeling A.
(Delphine Van Beveren, ergotherapeut Afdeling A)

Wij gaan naar zee!!! Het geluk zit in de kleine dingen.



VARIA

Pret en verzet



IN BEELD

Het was weer Halloween!

Halloween wordt traditioneel gevierd op 31 oktober…

Oorspronkelijk was Halloween eerder iets wat voornamelijk gevierd werd in Amerika, maar

nu merk je dat dit ook bij ons een goed ingeburgerde festiviteit geworden is …

Persoonlijk kan ik dit alleen maar toejuichen!

Vroeger gingen kinderen van deur tot deur gaan zingen met “Driekoningen”, nu zie je al

vaker dat kinderen zich - maar wat graag - verkleden als griezel om met Halloween van

deur tot deur te gaan.

Elk jaar wordt Aartrijke (een gemeente niet ver van waar ik woon in Zedelgem)

omgetoverd tot een “Halloweendorp” en ik probeer elk jaar de sfeer daar op te snuiven …

Heel wat bewoners van Aartrijke plaatsen dan hun pompoenen en sfeerlichtjes voor hun huis en het ganse centrum is in “Halloweensfeer”

gedompeld, voorzien van lugubere kraampjes e.d. Aan de plaatselijke kerktoren is een kabelbaan bevestigd waaraan er heksen voorbij

zoeven.

Heel leuk vind ik ook de halloween/griezeltochten of de jaarlijkse “zombie-run” die doorgaat in Oostende… Er zijn er wel altijd te vinden die

niets liever doen dan zich te verkleden in een griezel en voorbijgangers de stuipen op het lijf te jagen…

Traditioneel wordt Halloween vooral gevierd in Ierland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canada. Inmiddels heeft het feest

ook sterk aan populariteit gewonnen in Europa, Latijns-Amerika, Australië en Oost-Azië.

In de Verenigde Staten maakte het feest vooral opgang in de tweede helft van de 19e eeuw, toen grote groepen Ierse en Schotse

immigranten het land binnenkwamen. In de VS dook in deze tijd de bekende jack-o’-lantern op, een uitgeholde pompoen die op een gezicht

lijkt. Wereldwijd is dit wellicht het bekendste symbool van Halloween geworden.

Gedurende een groot deel van de 20e eeuw was Halloween in de VS vooral een kinderfeest. Tijdens dit kinderfeest gaan de kinderen ’s

avonds verkleed langs de deuren en bellen aan bij de huizen waar pompoenen en lichtjes aan de voordeur prijken en roepen “trick or

treat”, waarbij de keuze wordt gegeven tussen slachtoffer van een plagerijtje worden ‘trick’ of iets lekkers geven ‘treat’. Vanaf de jaren '80

werd het ook steeds meer een feest voor volwassenen. De verkleedpartijen en het griezelaspect werden steeds belangrijker.

De naam “Halloween” is afgeleid van Hallow-e’en, oftewel All Hallows Eve (Allerheiligenavond), de avond voor Allerheiligen, 1 november.

Op Allerzielen (2 november) gingen in lompen gehulde christenen in de dorpen rond en bedelden om zielencake (brood met krenten). Voor

elk brood beloofden ze een gebed te zeggen voor de dode verwanten van de schenker, om op die manier zijn bevrijding uit de tijdelijke

straffen van het vagevuur te versnellen en zodoende zijn opname in de hemel te bespoedigen. De “trick or treat”-tocht vindt daar zijn

oorsprong.

In Nederland is er op Halloween kritiek - zoals ook op Valentijnsdag - omdat het ontdekt zou zijn door de commercie als een geschikte

aanleiding om de consument tot wat ruimer vertier aan te zetten in de ‘slappe’ periode tussen de zomervakantie en het Sinterklaasfeest.

Verschillende organisaties en kerkgenootschappen hebben kritiek op Halloween vanwege het “heidense” karakter dat het feest op vele

plaatsen zou hebben, alsook het spiritisme dat erdoor bevorderd zou worden. Het oproepen van geesten is immers niet toegestaan in de

bijbel.

Volgend griezelversje vond mijn collega Karen op het internet en gebruik ik alvast steevast op het Halloweenfeestje op de afdeling, terwijl ik

verkleed als heks in de heksenketel aan het roeren ben…

Hoedanook blijft “Halloween” een apart feest dat ook wij niet aan ons neus laten voorbij gaan in het WZC, ondanks het “heidense karakter”

er van…

Het heksenlied!
“Geitenstaart of bokkenpoot

Kikkersoep met kokend lood

Spinnenweb brand okkernoot

Drink een slok en val dan dood!

Roeren roeren in de kom

Heksen dragen neuzen krom

Draai de lepels tweemaal om

Dikke trollen slaan de trom.

Slangenvel en hagedis

Brobbel, spetter en gesis

Vinnen van een rotte vis

Proef eens hoe dit drankje issss!!!!”

Ik merk dat “Allerheiligen” alom gekend is door onze bewoners. Als je hen vraagt waarvoor

deze bijzondere dag staat, dan krijg je als antwoord dat dit de dag is waarbij veel mensen

op bezoek gaan naar het kerkhof om familie en dierbaren te gedenken. Maar als je hen

vraagt of ze al van “Halloween” hebben gehoord, dan is er maar een klein aantal die daar

ooit van gehoord heeft, laat staan dat ze kunnen uitleggen waarvoor “Halloween” staat…

Duidelijk is dat “Halloween” behoort tot iets wat maar recentelijk in onze contreien opgang

heeft gemaakt.

Wordt “Halloween” gevierd hier in het WZC, dan merk je dat sommige bewoners het hele

gebeuren en de verkleedpartij op een manier wel intrigerend vinden om naar te kijken.

Andere bewoners vinden het dan weer iets apart en luguber hebben…

Waarom vinden ze nu net zo een dag uit als “Halloween” waarbij kwelgeesten en griezels

“boven water komen”? Gezien ik “Halloween” een leuk thema vind, vond ik het interessant

om eens meer rond deze festiviteit te weten te komen.



VARIA

Chelsea Wille, zorgkundige op afdeling A sinds 12

oktober:

"Hallo allemaal! Ik ben Chelsea Wille. Ik ben 19 jaar en

afkomstig van Ursel. Ik ben afgestudeerd als

zorgkundige in het 7e jaar verzorging op het College

Ten Doorn. Ik woon nog thuis met mijn ouders.

Ik heb een tweelingbroer en ook nog twee oudere

zussen. Ik heb een hart voor de zorg en ben altijd

vrolijk en positief ingesteld."

Welkom collega!

Personeelsnieuwtjes

Welkom klein wonder

Op 27 oktober werd Otto geboren. Otto is het

zoontje van Evy Du Priez (mobiele equipe) en van

Bruno Lagaet.

Wij wensen Evy, Bruno en grote zus Lica heel veel

geluk met de gezinsuitbreiding!

Johan brengt een muzikaal verrassingsbezoek aan Gerarda!





Vrolijk Kerstfeest en gelukkig Nieuwjaar!


