
VOORWOORD

Samen thuis in een open huis.

De schilderwerken aan het onthaal, het is je misschien al opgevallen. Het was tijd voor een nieuw laagje verf maar er is meer aan de hand.

Een woordje uitleg:

Zo nieuw is het nieuwe jaar al niet meer, maar we genieten nog na van de receptie op de afdelingen en voor het personeel. Op 3

februari, genoten onze medewerkers van de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Met de betere hapjes en drankjes en een sfeervol muziekje,

wisselden we hartelijke gelukwensen aan elkaar uit. En zoals dat gaat bij een nieuwe start, was er ook een terugblik én een vooruitblik. De

perfecte gelegenheid om te zeggen wat er goed gaat en waar we naar toe willen in ons huis. Waar leggen wij de klemtoon op?

Eerst nam de heer Berten Van Kerkhove het woord. Zoals gekend is WZC Onderdale een deel van de groep Zorg-Saam, die in totaal 14

zorgvoorzieningen telt. Berten Van Kerkhove is de algemeen directeur van de groep. In zijn toespraak gaf hij duiding bij onze missie, de

visie en de waarden van de groep. Misschien heb je het al opgemerkt bij het binnenkomen: de missie en de waarden van onze organisatie

hangen sinds kort aan het onthaal. Wat zijn onze waarden? Dat is wat er op onze vlag staat, wat er in ons DNA zit, wie we zijn. De Waarden

van Zorg-Saam zijn:

Daarna ging het ook over Onderdale zelf. Eind december mocht ik starten als nieuwe collega in de rol

van directeur en dus nam ik met plezier het woord om te spreken over wat er goed gaat en wat we nog

beter gaan doen. Bewoners, familie, vrijwilligers en mantelzorgers spreken vaak over de familiale sfeer en

de hartelijkheid van Onderdale. Dat moeten we vasthouden! Daarvoor stonden we even stil bij die kleine

onverwachte gelukjes die sommigen kennen als een “mango-momentje”. (Iedereen uitgenodigd om dat

eens op te zoeken).

In 2023 gaan we nog meer dan anders voor verbinding, met veel aandacht voor het wonen en leven.

Meestal gebeurt de verhuis naar een woonzorgcentrum als er zorg nodig is die thuis te moeilijk wordt,

maar daar mag het niet bij blijven. In onze doelstellingen leggen we de nadruk op het wonen en leven

en de buurtgerichte zorg en de échte betrokkenheid van bewoners en families (“participatie”). Bewoners

moeten zo veel mogelijk kunnen kiezen en familie is een partner die we uitnodigen in een familieraad die

binnenkort zal opstarten. We willen een levendige plek zijn, waar het goed leven is, ondanks de nodige

zorgen. We willen dat familie en buurt makkelijk de weg naar ons vinden. Het likje verf aan het onthaal is

symbolisch voor deze nieuwe klemtoon.

Samen thuis in een open huis. Welkom!

Met vriendelijke groeten, Koen Bellers, Directeur

Verbindend - Sociaal geëngageerd - Doordacht ondernemend - Integer - Innoverend -
Gelijkwaardig

WZC Onderdale
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ONZE BEWONERS

Willy wordt herenigd met zijn geliefde paarden ...

Fotograaf neemt fotograaf op sleeptouw ...

Een hart voor wensen!
Wat je in je hart bewaart, raak je nooit meer kwijt ...

Roeland is een
gepassioneerd
amateurfotograaf.
Omdat ze
dezelfde passie
delen,
trok fototgrafe en
ergotherapeute
Lindsay met
Roeland de
natuur in om
mooie beelden te
maken.

Opzet geslaagd
als je het mij
vraagt!

Paarden zijn altijd de rode draad geweest in Willy's leven.

De ontmoeting was dan ook hartverwarmend.

Afdeling B klinkt op het nieuwe jaar en op jouw gezondheid!



ONZE MEDEWERKERS

Het was de hartenwens van Jan om eens terug te gaan naar

zijn geliefde Wenduine. Hij is er in zijn jeugdjaren vaak

geweest en kent er nog vele hoekjes en plekjes.

Een verslagje van een winterwandeling in Wenduine:

Eind januari vertrokken Mieke (ergotherapeute) en Jan

omstreeks 9u30 richting Wenduine.

"Het was een uitdaging want de smalle, landelijke wegen

lagen glad. Op advies van enkele collega's namen we dan ook

de autostrade. Het was koud maar toch straalde de zon. Het

was een mooie, heldere en veelbelovende ochtend.

Eens in Wenduine parkeerden we de auto op een veilige

plaats en wandelden via de Molen naar de dijk.

We genoten van een standbeeld en een kunstbeeld.

We namen plaats op een bank en genoten van de golven van

de zee.

De stilte was zalig.

Je kon de zee ook ruiken, de zilte geur van de zee.

Na de winterwandeling genoten van een tasje koffie.

We genoten van een middagmaal in brasserie De Rotonde,

volgens het opschrift: "Een parel van gezelligheid en comfort

in een uniek kader." Wat wil een mens nog meer ...

Na een bezoek in de kerk stopten we aan "Avalanche," een

tearoom waar Jan mooie herinneringen aan heeft, voor een

lekker stuk taart.

Als afsluiter nog een goeie koffie en daarna met de zon op

ons gezicht terug richting auto en Onderdale.

We kijken tevreden en voldaan terug op een mooie uitstap!"

Terug naar de kust ...

Jan heeft een hart voor de zee ...

Frietjes van de frituur voor Jacqueline en Eef!
Voor de hartenwens van ons Jacqueline trokken we naar Adegem, naar Frituur Maria. Het was haar wens

om daar te smullen van de heerlijke paling. Jacqueline heeft jarenlang zelf een frituur uitgebaat in het dorp

van Adegem, dus het was voor haar een beetje thuiskomen. Of ze ervan genoten heeft? Wees maar zeker!



NIEUWS UIT ZORG-SAAM

WWould yould you be myou be my
VValentine?alentine?

we waren bijna echt vergeten

hoe schoon de zomer wel kan zijn

zonder zorgen en zonder regen

hoe schoon de zomer hier kan zijn

we waren uit het oog verloren

hoe warm een weiland wel kan zijn

open de vensters en open de ogen

en zie hoe schoon de zomers zijn

ja, ik hou van u

ik hou van u

ik hou van u

en van u

ik hou van u

ik hou van u

ik hou van u

geef me een kus!

geef me een kus

geef me een kus

en vlug, voor de laatste bus!

(liedje van Noordkaap)

uit de oude doos ...

Als liefde
zoveel jaar
kan duren,
dan moet het
echt wel liefde
zijn ...
(Jacques Brel)



PASTORAAL NIEUWS

pastorale activiteiten

Overlijdens

Aswoensdag, de dag na carnaval, luidt officieel de Vasten in. De periode loopt tot en met Stille Zaterdag, de dag voor Pasen.

Op Aswoensdag doen de Katholieken aan boetedoening. De gelovigen krijgen dan in de mis een kruisje van as op hun voorhoofd

getekend door de pastoor. Daarmee toon je berouw voor je zonden. De slagzin van Aswoensdag: “Gedenk, mens, dat je stof bent en

tot stof zult wederkeren.”

Tijdens de Vasten herinneren katholieken het verhaal uit de bijbel waarin Jezus veertig dagen in de woestijn doorbracht zonder

eten of drinken. Wiskundige knobbels hebben het al door: tussen Aswoensdag en Stille Zaterdag zijn er maar liefst 46 dagen, en

geen 40. Toch is 'veertigdagentijd' geen foute benaming. Zo is het dieet op de zes zondagen van de Vasten niet van kracht.

Schranzen maar! Maar wat houdt dat dieet precies in? Wat mag je, als vrome katholiek, nog eten en drinken en wat niet? En op

welke tijdstippen mag er gegeten worden?

De katholieke kerk verwacht dat je op Aswoensdag en Goede Vrijdag, de vrijdag voor Pasen, sowieso geen snoep, vlees of alcohol

consumeert. Je dag moet dan in teken van soberheid staan, aangezien op die dag de kruisiging en dood van Jezus herdacht wordt.

Voor de rest van de Vasten zijn er vandaag eigenlijk geen concrete voorschriften meer. Wel is het gangbaar om weinig of geen

vlees te eten en is/was het in veel streken de gewoonte om elke dag een snoepje in een streng afgesloten kist op te bergen.

Tegenwoordig laat de kerk de concrete invulling van de vastenplicht vooral aan de individuele gelovigen over. Belangrijk is dat je

bepaalde pleziertjes inperkt.

Maar ooit ging het er een pak zwaarder aan toe. Toen op het einde van de derde eeuw de veertigdagentijd in zwang kwam, was

het ten strengste verboden om tijdens de drie laatste dagen van de Vasten ook maar iets te eten. Tijdens de rest van de Vasten

mocht je maar één maaltijd per dag eten. In de vroegchristelijke periode werd die maaltijd rond zonsondergang geconsumeerd. In

de negende eeuw werd die naar drie uur verschoven en in de veertiende eeuw naar de middag.

(Bron: Newsmonkey)

Vasten, wat is dat alweer?

Op Witte donderdag (6 april) gaat er om 15u in het

cafetaria een gemeenschappelijke ziekenzalving door die

voorgegaan wordt door Pastoor Jef.

Het is ondertussen al een paar jaar geleden dat er een

gemeenschappelijke ziekenzalving plaatsvond. Voor alle

duidelijkheid: een ziekenzalving is het sacrament van de

zieken en niet alleen de stervenden. Je moet dus niet

wachten tot het einde van het leven om het te

ontvangen en je kunt het ook meermaals krijgen. Het

helpt mensen die ziek of zwak zijn (ook mentaal) te

voelen dat ze gedragen worden en dat ze zich kunnen

toevertrouwen aan God (de liefde zelf) die met hen

begaan is. In de komen weken zullen bewoners

bevraagd of zij willen deelnemen in deze viering.

Wij namen afscheid van:

Mevrouw Marguerite Dujardin op 11/01/2023

Mevrouw Rosa Clauws op 23/01/2023

De Heer Roger Bral op 10/02/2023

Mevrouw Maria Cornelis op 18/02/2023

Onze pastoraal medewerker stelt

zich voor.

Beste mensen,

Ondertussen kennen sommigen van jullie mij al als John, degene die zijn

uiterste best doet om Oost-Vlaams te leren spreken en verstaan. Ik kom

oorspronkelijk uit Engeland, ben

gehuwd met een Vlaamse, heb vier kinderen en sinds kort een eerste

kleinkind. Vorig jaar begon ik in Onderdale te werken als pastoraal

medewerker.

Sinds de dag dat ik hier begon, geniet ik van de vriendelijkheid, de mooie

verhalen en de leuke plagerijtjes. Ik vind het een voorrecht om te mogen

luisteren naar de bewoners en bij te leren over mensen met dementie. Hen

ondersteunen door af en toe met hen te bidden, woordeloos bij hen aanwezig

te zijn, vieringen te organiseren, praktische hulp aan te bieden en vooral in

verbinding met hen te gaan, schenkt mij vreugde. Het toont mij ook de

uniciteit en diepte van ieder mensenleven. Mijn respect voor mijn collega’s die

zich inzetten als zorgpersoneel, in administratie en logistiek en mijn

waardering voor de vele vrijwilligers isenorm gegroeid.

Onderdale is een warme plaats en het voelt voor mij steeds meer als een

thuis.

Groetjes,

John Miller



NIEUWS UIT DE PERSONEELSRANGEN

En nu humor ...

Ik ben Ann Gheldof, verpleegkundige op de A

afdeling. Ik ben geboren te Veurne, heb er jaren

gewoond, daarna ben ik verhuisd richting zee naar

Oostduinkerke en nu woon ik sinds 13 december

2022 in Knesselare. We houden van de streek, vooral

van de mooie bossen. Goed om te wandelen. Ik ben

mama van een dochter en een zoon en plusmama

van 2 dochters. Ik hou enorm van mijn job als

verpleegkundige, de zorg en het contact met de

bewoners zijn heel belangrijk in mijn leven.

Mijn hobby's zijn wandelen, fietsen, koken, breien en

ben muzikant. Muziek is alles voor me.

Ik ben blij dat ik in het WZC kan werken, het is er

een aangename sfeer mt toffe collega's.

Groetjes,

Ann Gheldof

Nieuw in onze personeelsrangen

Ann Geldhof, verpleegkundige

Wendy Corryn, zorgkundige mobiele equipe:
Hallo bewoners, collega's en familieleden,
Graag stel ik mezelf eens voor: ik ben Kelly Coryn, 43 jaar. Samen met mijn 2
fantastische kinderen Mauro (17 jaar) en Lena (15 jaar) woon ik te Lotenhulle.
Reeds 24 jaar werk ik in de zorg. De warmte en familiale sfeer hier te Onderdale spreekt
me enorm aan. Ik vind het fijn om overal een steentje te kunnen bijdragen en veel
mensen te leren kennen, daarom de keuze om te werken als mobiele zorgkundige.
Als ontspanning ga ik graag sporten in de fitness en mijn rust vind ik vooral in de

natuur. Ik ben eerder een persoon "pluk de dag" en geniet van de "kleine gelukskes" die

op mijn pad komen.

Ik kijk er alvast enorm naar uit om iedereen verder en beter te mogen leren kennen.

Lieve groet,

Kelly

Een toerist zegt tegen een douanebeamte dat er in zijn bagage alleen kleren

zitten. Als de man de koffer openmaakt, stuit hij direct op een fles whisky.

“Zo”, zegt de douanier cynisch, “en wat is dit voor kledingstuk?” Toerist: “Een

slaapmutsje.”

Een secretaresse, een verkoper en hun manager vinden tijdens de

lunchwandeling een oude olielamp. De manager wrijft de lamp op en er

verschijnt een geest die zegt: “Jullie mogen alle drie een wens doen”.

De secretaresse gilt meteen: “Ik wil naar de Malediven, heerlijk in de zon op het

strand liggen.” Floep, weg is ze. De verkoper roept: “En ik wil naar New York,

met een portefeuille vol geld om te winkelen.” En hup, ook hij is ervandoor. “Jij

bent aan de beurt,” zegt de geest tegen de manager… Die zegt: “Ik wil die twee

terug op kantoor na de lunch!”

Een Amerikaan laat zich in Parijs door een taxichauffeur rondleiden. Bij de Notre

Dame aangekomen vraagt de Amerikaan: Wat is dat? Dat is de Notre Dame,

zegt de chauffeur. Wat een prul, reageert de Amerikaan, zoiets bouwen we bij

ons in twee weken tijd.

Even later komen ze bij de Tour Montparnasse. En wat is dit voor een gebouw,

vraagt de Amerikaan. Dit is de Tour Montparnasse is het antwoord.

Niks aan vindt de Amerikaan, dat zetten wij in een week neer.

Even later bij de Eifeltoren vraagt de Amerikaan: Wat mag dit dan wel zijn?

Geen idee antwoordt de chauffeur, gisteren stond er nog niks.

(Bron: www.debestemoppen.nl)



VARIA

Welkom nieuwe bewoner!

Mevrouw Anne - Marie Cornelis , kamer 108
vanaf 09/01/2023
De heer Adiel Desmet, kamer 127 vanaf 12/
01/2023
De heer Irenée Pille, kamer 105 vanaf 13/01/
2023
De heer Lucien De Brouwer, kamer 3 vanaf
25/01/2023
De heer Joseph Mollé, kamer 31 vanaf 03/02/
2023
De heer Etienne Van Lombergen, kamer 112
vanaf 09/02/2023
Mevrouw Christiane De Ké, kamer 208 vanaf 17/02/

2023

In de winter heb ik prachtige paarden gemaakt

van vers gevallen sneeuw

en zij draafden over de bergtoppen

en dansten in het dal met wapperende

sneeuwmanen

en zwierige staartguirlandes.

Ik heb in de herfst vuur aangestoken

in vlammend vermiljoen blad –

en zilveren regens joeg ik over het platteland –

en de zotte pijpenstelen

braken in goddelijke gruzelementen

en rolden door polders en winkelstraten

en in de lente heb ik licht opgericht

van het lichtblauw van kinderogen –

zó helder… zó nieuw –

dat iets zo nieuw kon zijn

heb ik nooit geweten

en tòch bleef de leegte…

omdat ik haar niet verzinnen kon.

Toon Hermans

Een brokje poëzie
Muziek heeft een wonderbaarlijke uitwerking op je naaste met

dementie! Door op een bewuste manier gebruik te maken van muziek

in het dagelijkse leven kunnen mensen elkaar (opnieuw) ontmoeten

en gebruik maken van de mogelijkheden die ze nog bezitten. Als je

naaste bijvoorbeeld niet goed meer kan praten, kan hij of zij soms

feilloos liedjesteksten meezingen. Muziek is één van de zaken die

vaak heel lang worden begrepen en herkend. Melodieën en liedjes

van vroeger roepen herinneringen en emoties op. De moeite waard

om aan de slag te gaan met muziek, zowel thuis als in het

woonzorgcentrum.

Wat doet muziek?

Muziek kan je naaste rust geven als hij of zij geïrriteerd is, iemand

die passief is activeren en iemand die verdrietig is vrolijk maken. Het

roept herinneringen op waarvan je dacht ’die is ze voorgoed kwijt’.

Als het je lukt de juiste toon te vinden, voegt muziek iets moois toe

aan de kwaliteit van het leven. Er kan worden meegezongen en er

kan contact ontstaan. Veel dierbare momenten in het leven zijn

verbonden met muziek.

Zoek de juiste toon! Muziek werkt bij iedereen!

Begin met de favoriete muziek.

Als je die niet kent, gebruik dan muziek van 15-20 jaar geleden. Dat

zit diep in het geheugen en gaat gepaard met diepe herinneringen.

Dit werkt niet alleen met populaire radiomuziek maar ook met

liederen die thuis werden gezongen of geestelijke liederen.

Lukt het vandaag niet? Probeer het dan op een andere dag nog een

keer!

(Bron: wzc Ter Caele, herfst 2018)

Muziek en dementie



VARIA

Pret en verzet


