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Beste bezoeker,

Al laten de temperaturen het nog niet voelen,

toch nadert de winter langzaamaan.

In november vieren we de week van de derde

leeftijd. Deze wordt afgetrapt met een Kaffee

Dansant op maandag.

Op dinsdag worden er wat huwelijksfoto’s

bekeken en op woensdag volgt een heuse

trouwmodeshow.

De klassieke feestmaaltijd staat gepland op

donderdag en op vrijdag sluiten we af met

een Koffie d’Amour.

Een week vol liefde dus!

Wij wensen jullie een liefdevolle

novembermaand toe,

Evelien, Stijn, Sofie, Cynthia & Leen.
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Wist je dat...

er op 8
november in
de namiddag
een
bijscholing is
voor de
medewerkers
?

We mogen die dag

onze meters breiwerk afgeven …

benieuwd wie de langste sjaal breide?

We houden jullie op de hoogte !

de seniorenweek dit jaar in het
thema ‘liefde’ doorgaat?

Niet alleen de liefde voor elkaar maar

ook liefde voor muziek, de liefde die

door de maag gaat … Op onze

maandkalenders kan je zien wat er die

week allemaal gepland staat.

17 november de dag van het
therapiedier is?

Quota wordt die dag extra verwend !

er dit jaar een kerst-fotoshoot
“jingle all the way”
georganiseerd wordt?

Kom tussen 8 en 22 december langs in

ons warm en sfeervol kerstdecor en wij

leggen jullie warme liefde vast op

beeld! Foto’s worden nadien digitaal

verstuurd. Gebruik van eigen

smartphone mag natuurlijk ook!

Voor wie? Alle bewoners en familie,

vrienden,…

Waar? In de Krokusliving

Wanneer? Elke weekdag vanaf 8

december

tot 22

december ,

tussen 15u

en 16u30!
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Wist je dat...

De pastorale kalender

• 1 nov.: 11u: tv-mis op één – Eurovisie - vanuit de kerk O.L.Vr. Ten

hemelopneming in Sint-Truiden

• 2 nov.: 10u30: eucharistieviering in de Stille Ruimte en ’t Kaffee

• 6 nov.: 10u: tv-mis op NPO2 vanuit de Sint-Bonifatiuskerk in Rijswijk

• 13 nov.: 10u: tv-mis op één vanuit de kerk Abdij van het Park in Leuven

• 16 nov.: 10u30: eucharistieviering in de Stille Ruimte en ’t Kaffee

• 20 nov.: 10u: tv-mis op NPO2 vanuit de Sint-Jozefskerk in Waubach

Landgraaf

• 27 nov.: 10u: tv-mis op één vanuit de O.L.Vrouw Basiliek in Scherpenheuvel
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In de kijker

Omgaan met mensen…

op de grens van leven en dood…

visie op palliatieve zorg in WZC Sint-Vincentius…

Op zaterdag 8 oktober 2022 vond

de “Internationale Dag van de

Palliatieve Zorg” plaats, alsook zijn

we in de periode waarin we even

tijd nemen om stil te staan bij onze

dierbaren.

Naar aanleiding hiervan willen we

graag de palliatieve zorg binnen

ons woonzorgcentrum in de kijker

zetten.

Als woonzorgcentrum worden wij

vaak met het overlijden van bewoners geconfronteerd. Om onze bewoners en

families op een kwalitatieve wijze bij te kunnen staan, hebben wij een zorgpad

levenseinde ontwikkeld.

Hierbij vertrekken we vanuit een fundamenteel respect voor eenieders

overtuiging. Door onze bewoners de kans te bieden een vroegtijdige

zorgplanning (VZP) op te maken, willen wij hen maximaal begeleiden en een

antwoord bieden op hun vragen. Hierbij zal de palliatieve zorgverlening centraal

staan.

Palliatieve zorg is niet gelijk aan levensverlenging, noch levensverkorting, maar

een streven naar kwaliteit van het levenseinde met respect voor ieders

levensvisie en opvattingen over de verschillende vormen van medisch begeleid

sterven. (bv door het opstarten of voortzetten van een curatieve of

levensverlengende behandeling, niet-behandelbeslissing, weigering van

behandeling, pijnbestrijding, palliatieve sedatie, euthanasie).

We zien het als onze opdracht om de bewoner en zijn omgeving de best

mogelijke levenskwaliteit te bieden.

Daarin streven we naar zowel een waardig leven, als naar een waardig sterven.

Hierbij houden we rekening met de individuele wensen van de bewoner.

Het sterven behoort bij het leven. Wij willen in ons woonzorgcentrum kansen

bieden om te sterven op de plaats die de bewoner en zijn naaste familie

verkiezen. We streven naar een waardig leven, ook op het einde.
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In de kijker

De “LIBEL” als symbool van onze palliatieve zorg

Een symbool geeft een bijzondere kracht aan het gegeven en zorgt voor een

visuele identiteit, duidelijkheid en herkenbaarheid. We kiezen een “LIBEL” als

teken van verbondenheid met elkaar.

De libel is één van de wonderlijke wezens die staat voor transformatie, kracht,

moed, licht, geluk, wendbaarheid, verandering, welvaart, puurheid, wijsheid en

vrede. De libel verandert in zijn leven van kleuren die magisch zijn en zo ook

maakt ieder mens groei door. Van geel tot felrood, tot metallic blauw groen of

zelfs zwart. Ze moedigt je aan om je eigen kleuren te laten zien en je licht te

laten stralen.

Een libel kan alle kanten op bewegen en biedt zo eindeloosheid van

mogelijkheden in het leven.
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In de kijker

De “LIBEL” staat voor…

Levensverhaal

Wij helpen de mensen om hun situatie vanop een afstand te bekijken. Van

bovenaf kijken naar hun persoonlijke levenshaal om op die manier hun

perspectieven en wensen weer vorm te kunnen geven. Dit alles vanuit een diepe

connectie met zichzelf. Zo kan er samen naar die wensen toe gewerkt worden

en kan de levenskwaliteit geoptimaliseerd worden.

Identiteit

Iedereen is anders, authentiek en uniek. Zo zal ook iedereen een eigen waarheid

hebben en elke situatie op een andere manier beleven. Het is aan ons om,

vanuit diep respect, op zoek te gaan naar de ware identiteit van elk individu.

Bewondering

Bewondering voor iemands individu, de unieke kracht die hij/zij bezit en de

wijze waarop hij/zij omgaat met de veranderingen in het leven.

Emoties

Libellen leven in en boven water, vijvers, rivieren,… en symboliseren het rijk van

gevoelens, emoties en het onbewuste. De libel nodigt uit om emoties op een

speelse en lichte manier toe te laten en te verkennen.

Licht

Een lichte, positieve kijk behouden. Wat er ook gebeurt in ieders gedachten en

ieders belevingswereld. Met een luisterend oor en een warm hart anderen

uitnodigen het licht te durven zien en die lichtheid te durven toelaten.

De brochure met al deze info is te verkrijgen bij Nele Vandommele of Lien Ysebaert. Voor

vragen hierrond kan je ook altijd terecht bij hen of bij de leden van de werkgroep

palliatieve zorg.
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In de kijker
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Pastoraal

November… Donkere maand, duistere maand…

Een maand waarin we onze geliefde overledenen

herdenken, herinneren, hun naam noemen.

We laten hen niet los… We moeten alleen leren om

hen anders te gaan vasthouden: in onze herinnering,

in ons hart.

Je naam blijf ik

noemen in mijn verhalen.

Je gezicht zal ik blijven

zien in mijn dromen.

Je licht

zal niet doven.

Je zult in mijn herinnering blijven

zoals je was

met je kracht en met je zwakte.

Je blijft met mij meegaan

nu ik mijn leven verder ga.

Herinneren is deugddoend. Bij verlies en afscheid van

onze geliefden zijn herinneringen iemands meest

waardevolle bezit. Want wie je ook kwijtraakt in het

leven, dat wat over hem of haar in je geheugen gegrift

is, zal blijven. En zolang je een vriend of familielid nog

herinnert, zal hij nooit helemaal verdwenen zijn. Soms

is zo iemand voor even weer heel dichtbij door de

verhalen die je kent of hoort. En dat is eigenlijk iets

magisch. Herinneringen – de leuke, mooie, warme en

soms ook de wat minder prettige – zijn daarom een

zeer kostbaar goed.

Daarom gaan we ook onze geliefde medebewoners

die het afgelopen jaar zijn overleden herinneren: Op

15 en 16 november voorzien we dit jaar terug onze

herdenkingsvieringen ’s avonds voor hun familie.

Op woensdag 2 november noemen we hun naam in

een herdenkingsviering voor de bewoners.

We blijven verbonden, voor altijd!

Warme groet,

Nele (referente palliatieve en pastorale zorg)
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Bewoners uit Eiken- en Magnolialaan

- mevrouw Paula Taelman

- mevrouw Simonne Noppe

- mevrouw Ivonne Vandorpe

- mevrouw Georgette Vandenbroucke

- mevrouw Hélène Deleersnijder

Bewoners uit Krokus-, Begonia- en

Dahlialaan

- de heer André Vanhaesebrouck

- de heer José Gouwy

- de heer Willy Balcaen

- mevrouw Lidy Himpe

- mevrouw Simonne Lanssens

- mevrouw Jacqueline Van Eeckhout

- mevrouw Marie-Thérèse Baert

- mevrouw Antoinette Buddaert

- mevrouw Marie-Madeleine Deseyn

- mevrouw Marie-Thérèse Callens

- mevrouw Maria Vanackere

- mevrouw Joanna Lauwers

- mevrouw Mariette Claerbout

- de heer Germain Segaert

- mevrouw Denise Vangeersdaele

- de heer Frans Vervaeke

- mevrouw Alice Coppens

- de heer Gaston Debaere

- de heer Pius Geenens

- mevrouw Rosa Vercant

Bewoners uit Kastanje- en Beukenlaan

- mevrouw Marie-Thérèse Vanhoutte

- de heer Joseph Taelman

- mevrouw Marie-Jeanne Decock

- mevrouw Yolande Verdonckt

- de heer Andreas Meerschaert

- mevrouw Denise Degroote

Bewoners van Hospice Aulighem en

Rozenlaan

- mevrouw Annette Detavernier

- mevrouw Georgette Coulembier

- mevrouw Marcella Houttequiet

- de heer Bernard Vandendriessche

- de heer André Cnudde

- de heer André Balcaen

- de heer Lucien Haedens

- de heer Julius Duc

- de heer Jean-Jacques De Baere

- de heer Freddy Vercruysse

- mevrouw Marcella De Groote

Bezoekers dagverzorgingscentrum

- mevrouw Magde Vanhoutteghem

- mevrouw Lucie Martyn

- mevrouw Juliette Landscheere

- de heer Augustin Lattenist

- mevrouw Herva Vanhuysse

We noemen hen bij naam… (overleden bewoners sinds 1/11/2021)
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Mensen staan zo weinig stil

bij wat “samen” zeggen wil.

Zij beseffen pas het groot gemis,

wanneer “samen” uit de wereld is.

Wij herinneren:

Mevrouw Denise Degroote, schoonmoeder en grootmoeder van Lieve Goemaere

en Marlies Ruysschaert

Mevrouw Marcella De Groote, grootmoeder van Goedele Speleers

Mevrouw Mariette Van Glabeke, grootmoeder van Cynthia Verhaeghe

Mevrouw Alice Coppens

De Heer Gaston Debaere

De Heer Andreas Meerschaert

De Heer Pius Geenens

Mevrouw Rosa Vercant



Lief en leed
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Wij vieren de verjaardagen van:

Bezoekers

10/11 Renée De Reuse

19/11 Marcella Tailleu

Personeel

10/11 Lore Gousseau

11/11 André Depraetere

11/11 Hilde Ruysschaert

18/11 Vanessa Bauwens

19/11 Isabelle Van Den Berghe

20/11 Jacky Terras

22/11 Tess Ruysschaert

24/11 Vicky Bruneel

27/11 Lieve Goemaere

29/11 Cindy Deweirdt

Vrijwilligers

06/11 Sabine Bettens

30/11 Bart Vanneste
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PuPuzzeleelenn

Train je brain

Puzzel november

15 november is de dag van de dynastie, ken jij de volgende royals?

Oplossing puzzelhoek Oktober :

Tapir, Okapi, Zebra, Mangoest (Stokstaart), Koala, Kangoeroe, Kameleon,

Neusaap, Olifant
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Prins Filip bezoekt een boerderij en de pers is er natuurlijk bij. Een fotograaf
maakt een foto in de varkensstal.
Zegt de prins: "Schrijf nu niet onder die foto 'Filip met de varkens' hé meneer
de fotograaf."
Volgende dag staat de foto in de krant en eronder staat:" Prins Filip, derde van
links".

Twee rijkswachters houden controle op de autostrade.
Een auto rijdt voorbij in volle snelheid aan 140 per uur. De rijkswachters
springen in hun snelle wagen en rijden erachter. De bestuurder van de wagen
ziet in de achteruitkijkspiegel de rijkswachters die hem achternarijden. Hij geeft
gas en begint sneller te rijden tot aan 180 en nog sneller tot 190.
De rijkswachters drijven telkens hun snelheid op en kunnen hem toch een eind
verder klem rijden. Ze doen hem blazen en geven hem een proces-verbaal om
te snel te rijden.
De rijkswachter controleert tevens zijn rijbewijs en autodocumenten - alles is in
orde.
En, vraagt de rijkswachter: "als je niets misdaan hebt, waarom rijdt je dan zo
snel weg als je ons ziet afkomen ?"
"Ja maar", zegt de bestuurder: "twee dagen geleden is mijn vrouw aangezet
met een rijkswachter en ik dacht dat je ze terugbracht !"

Een Brit wonende tussen Brugge en Antwerpen is zwaar onder invloed van
alcohol ...
Een politieman houdt de auto aan, stelt zich voor en vraagt: "Heeft u
gedronken?"
Met een dikke tong antwoordt de man: "Yes ... deze morgen ... is mijn
dochter getrouwd ... en ik hou niet van kerken ... dus ben ik naar het
café geweest ... en heb enkele biertjes gedronken ..."
Daarna... gedurende het banket ... heb ik 3 flessen gekraakt ... een Corbières ...
een Minervois ... en ... een Faugères.
Om te eindigen ... gedurende het feest ... heb ik 2 flessen ... Johnny
Walker ... black label ... keizer gemaakt ..."
Uiteindelijk antwoordt de politieagent, geïrriteerd: "Weet u dat ik
politieagent ben en u tegengehouden heb voor een alcoholtest???"...
Vol humor antwoordt de Brit: "En U ... weet u dat ... dit voertuig ...
Engels is ... het stuur rechts staat …en mijn vrouw rijdt!!???
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