WZC Het Parknieuws: Zomer 2021

Het Parknieuws

VOORWOORD
Daar is ie dan, de langverwachte zomer.
De zomer wekt in ons een levendige dromer.
We plannen leuke activiteiten voor deze
zonnige dagen.
Vrolijkheid, vreugde, enthousiasme,... Neen,
nu niet klagen.
Dus zit gezellig in het zonnetje en geniet
van...
...de zomer-editie van Het Parknieuws!
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Hé, kijk eens omhoog!
De zon loopt als een gek te stralen!!
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Hou het hoofd koel deze zomer!

Heeft u ook zo'n zin in de zomer? Lekker op pad als de dagen langer en
warmer worden. Maar wat doen we als de temparaturen stijgen naar
tropische waarden? Met deze tips houdt u het hoofd koel.
1. Zorg voor verkoeling
Trakteer uzelf op een waterijsje of leg een nat washandje in de nek of op het
voorhoofd. In uw hoofd, nek en polsen zitten de bloedvaten vlak onder de
huid. Het lichaam gebruikt deze plekken om hitte af te voeren. Ook de
voeten zijn net kleine warmteregelaars. Maak een heerlijk verkoelend
voetenbadje door een grote emmer of teil met koud water te vullen.
2. Drink genoeg water
Zorg dat u altijd water bij de hand hebt en drink zo'n 2 liter water per dag.
Met deze temperaturen transpireert u veel meer dan anders. Vul dit snel
aan om uitdroging te voorkomen. De eerste tekenen van uitdroging zijn:
donkere urine, constipatie, droge huid, lippen en mond.
3. Zorg goed voor uzelf
Zorg ervoor dat u voldoende vitamines en zout binnen krijgt. Groenten en
fruit zijn goed voor de mineralen, vocht en vitamines. Daarnaast kan soep,
bouillon of sap helpen om een tekort aan zouten en suikers aan te vullen.
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4. Een koel huis
Klap het zonnescherm uit of hang een witte doek voor het raam. Open
ramen om het huis door te luchten, maar doe dit alleen als het buiten
koeler is dan binnen. Of zet een ventilator bij plekken waar u veel tijd
doorbrengt. U maakt uw eigen airconditioning door bevroren flessen water
voor de ventilator te zetten. Plaats deze wel in een bak of op een schaal om
het smeltwater op te vangen.
5. Smeer zonnebrandcrème en draag een hoed of pet
Iedereen, jong en oud, zou zich op zonnige dagen in moeten smeren. Kies
een zonnebrandcrème met een hoge beschermingsfactor. Ook een
zonnehoed, een pet of een ander hoofddeksel is aan te raden, zeker voor
mensen met weinig of lichtgekleurd haar.
6. Draag luchtige kleding
Kies voor kleding die gemaakt is van een natuurlijke en luchtige stof en laat
het maar lekker los vallen en wapperen! Linnen, katoen of zijde zijn goede
keuzes. Strakke kleding en kunststoffen zoals acryl of polyester niet. En de
kleur? Het liefst zo licht mogelijk. Donkere kleuren absorberen meer licht en
warmte. Qua schoenen werken sandalen het meest verkoelend, omdat de
warmte van uw voeten dan weg kan.
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7. Bescherm uw ogen
Teveel blootstelling aan de zon kan de ogen aantasten. Een goede
zonnebril beschermt de ogen tegen schadelijke UV-straling.
8. Beweeg verstandig en neem voldoende rust
Als u van buitenactiviteiten houdt, zoals wandelen of tuinieren, let er dan
op dat u de juiste kleding en bescherming draagt. Let bovendien op de
tijd. Blijf niet te lang achter elkaar buiten en drink extra water. Ook kunt u
overwegen om buitenactiviteiten vroeg in de ochtend of later in de
middag te plannen. Tijdens de warmste uren van de dag kunt u zware
inspanning het beste vermijden. Neem voldoende rust en geniet van een
heerlijke tas koffie.
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Zomer!

De zomer in onze tuin
Warme zonnestralen op je huid
Lekker lui onderuit met een boek
Of gewoon even dagdromen
Luisteren naar de zachte wind en
kijkend naar de bijen die zoemend
van bloem tot bloem vliegen
Met vrienden gezellig wat eten
En genieten van lange, warme
Zomeravonden
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Onze jarigen!
Schoolpad:
29/07 Emilie Schroyen, 87 jaar
02/08 Mia Derenette, 90 jaar
17/08 Jef Vanaken, 76 jaar
21/08 Magda Monnens, 78 jaar
13/09 Jeanneke Stukken, 90 jaar
16/09 Lisa Verheyen, 86 jaar

Vijverhof

Dorpszicht

22/07 Mène Verheyen, 92 jaar
05/08 Willem Bertjens, 91 jaar
06/08 Marie-Josee Vandebeek, 88 jaar
10/08 Pierre Beirnaert, 88 jaar
21/08 Nico Van Zuydam, 92 jaar

01/07 Paula Schrooten, 83 jaar
05/07 Mia Janssen, 89 jaar
13/07 Pierre Hons, 87 jaar
25/07 Jacqueline Fitten, 88 jaar
27/08 Mia Leinders, 98 jaar
08/09 Lieske Poelmans, 88 jaar
15/09 Mia Paradijs, 88 jaar
21/09 Mia Lipkens, 88 jaar

Beekkant:
29/08 Rooske Poelmans, 94 jaar
16/09 To Drijkoningen, 94 jaar

Oeterpark:
07/07 Annemarie Tielman, 69 jaar
09/07 Trinetta Schabon, 82 jaar
14/07 Anna Siborgs, 79 jaar
16/07 Elisabeth Gielen, 77 jaar
19/07 Henri Aerts, 80 jaar
25/07 Lies Kremer, 89 jaar
14/08 Gertrudis Grispen, 95 jaar
04/09 Jacqueline Moonen, 87 jaar
09/09 Jacob Svensson, 88 jaar
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De aardbei
Toen de aarde nog niet lang bestond, waren er maar twee mensen op de
wereld, een man en een vrouw.
De man ging iedere dag op jacht en de vrouw zorgde voor het huishouden. Ja,
ze waren gelukkig, maar het duurde niet lang. Nauwelijks was er een jaar
voorbij, of er hing een schaduw over hun geluk. Twee jaren later was het geluk
weg. Na drie jaren hadden ze voortdurend ruzie, waar geen einde aan kwam.
De vrouw had er veel verdriet van. Zo'n leven beviel haar niet. Ze besloot weg
te gaan. Ze ging naar het oosten, naar het land van de zon. De man kwam 's
avonds thuis van de jacht en vond zijn huis leeg. Zijn vrouw was weg. De man
riep haar, maar geen antwoord. Hij zocht haar, maar zonder resultaat. Haar
sporen zeiden hem dat ze naar het oosten ging, naar het land van de zon.
De vrouw liep steeds verder zonder te rusten. De man ging haar achterna en
riep haar naam. Maar de vrouw hoorde hem niet. Ze draaide zich niet om. De
man kon haar niet inhalen.
De zon aan de hemel zag het en kreeg medelijden met hem.
De zon bleef staan en vroeg: "Man, hou jij van je vrouw?"
De man antwoordde: "Jazeker, zon!"
De zon vroeg hem nogmaals: "Wil je haar werkelijk terug?"
De man antwoordde: "Dat wil ik, zon!"
De zon vroeg hem: "Man, ga je dan geen ruzie meer maken?"
En de man antwoordde: "Dat zal ik niet meer doen
De zon zei: "Goed, dan zal ik zorgen, dat ze niet meer verder loopt."
De zon draaide zich naar de aarde en op de weg waar de vrouw liep,
verschenen plotseling prachtige blauwe bosbessen. Maar de vrouw keek er
niet naar en liep verder. De zon was erg verbaasd en draaide zich voor de
tweede maal naar de aarde. Op de weg van de vrouw groeiden plotseling
heerlijke frambozen. Maar de vrouw schonk er geen aandacht aan en liep
door.
De zon schudde zijn hoofd en draaide zich voor de derde maal naar de aarde.
Op de weg waar de vrouw liep, stonden plots heerlijke aardbeien. Het waren
de eerste aardbeien op aarde. Zulke mooie vruchten had de vrouw nog nooit
gezien. Ze bleef staan en dacht weemoedig aan haar man. Ze wilde niet meer
verder. Plots verlangde ze ontzettend naar hem. Ze plukte de rijpste
aardbeien, stopte ze in haar schortzak en ging terug.
Halverwege kwam ze haar man tegen. Ze gaf hem de aardbeien en de man
nam haar in zijn armen. Door hen zijn de aardbeien op de wereld gekomen.
Ze smaken zoet, zoals iedere verzoening.
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De wereld van De-mens-ie!
Hallo,
Ik ben Sarah Maggen. Al 15 jaar werk ik met hart en ziel als ergotherapeut in
woonzorgcentrum Het Park en vooral op de afdelingen met bewoners met
dementie. Hier heb ik dan ook mijn hart aan verloren en was dan ook heel blij
toen ik de kans kreeg om me bij te scholen tot referentiepersoon dementie.
Begin 2020 ben ik hier dan officieel mee begonnen, maar jammer genoeg
gooide corona roet in het eten, maar daar komt nu verandering in.
Ik zou me met deze tekst dan ook officieel willen voorstellen.
Maar wat doet een referentiepersoon dementie nu eigenlijk? Een RPD
(referentiepersoon dementie) zet zich in om in de eigen werksetting de kwaliteit
van de begeleiding en de zorg voor personen met dementie en hun omgeving
te bevorderen. Maar wat betekent dit precies voor mij? Ik probeer zoveel
mogelijk op de hoogte te blijven over de laatste nieuwtjes omtrent dementie
zodat we de zorg voor onze bewoners kunnen blijven optimaliseren. Familie
staat hier heel centraal en daarmee wil ik een aanspreekpunt zijn voor jullie.
Hebben jullie een vraag rond dementie, nood aan een gesprek rond dit thema of
hebben jullie moeite rond een bepaald gedrag...dan kunnen jullie mij hier altijd
over aanspreken of een afspraak maken. Dit kan via mail: sarah.rpd@
integrozorg.eu of via het algemene telefoonnummer: 089/866060 en dan
vragen jullie gewoon naar Sarah. Natuurlijk mogen jullie me altijd aanspreken in
de wandelgangen.
Dus hebben jullie vragen, spreek mij hier gerust over aan en dan zullen we
samen naar antwoorden zoeken!
Hou ook zeker de vitrinekasten op de afdelingen SP en DZ in het oog, hier
komen regelmatig weetjes over dementie in en soms ook tips, bijvoorbeeld over
hoe om te gaan met bewoners met dementie.
Tot snel,
Sarah Maggen,
Referentiepersoon dementie
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Nieuwe bewoners

Een wa
r
nieuwe m welkom aa
zeker v bewoners. W n onze
e
a
thuis z n dat ze zich zijn er
u
s
woonzo llen voelen in nel
rgcent
rum. ons

Astrid Joosten
Mia Didden
Mathilde Snijkers
Mia Paradijs
Henriette Billen
Mia Venken
Jacobus Svensson
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De zomer in onze tuin
Warme zonnestralen op
je huid, lekker lui
onderuit met een boek
of gewoon even
dagdromen.
Luisteren naar de
zachte wind en kijken
naar de bijen die
zoemend van bloem tot
bloem vliegen.
Met vrienden wat eten
en genieten van de
lange, warme
zomeravonden.
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Kwaliteitshoekje

1. Troeven van het park!
Aan onze bewoners en familieleden vroegen we laatst wat de troeven zijn van
het Park. Waarom is het hier goed wonen? Vanuit jullie beleving kunnen we
steeds verder werken op de aspecten die goed lopen, want deze mogen ook in
de verf gezet worden!
Trots delen we jullie antwoorden:
-Volgens de bewoners:
• Goede zorgen: ‘Ik leef hier als een koningin’, Ik ben hier op hotel
• Vriendelijke en respectvolle zorg
• Gezellige en familiale sfeer in huis
• Je mag hier jezelf zijn/blijven
• Je zelfstandigheid kan je hier behouden
• Er heerst een huiselijke sfeer, ‘Alsof we thuis zijn’
-Volgens de familie:
• Steeds bereid informatie van de bewoner te geven. Een luisterend oor als
je als familie vragen hebt.
• Info via facebook.
• Vlotte communicatie en informatie via mail.
• Een heel gezellige, huiselijke gemoedelijke sfeer.
• Er is aandacht en betrokkenheid voor de bewoners.
• Vriendelijk en enthousiast personeel.
• Een fijne gezellige cafetaria.
• Goede gevarieerde keuken afgestemd op eigen smaak en goesting.
• Meedenkend en opbouwend.
• Een dikke pluim voor de ergo’s en animatie, zij doen enorm veel om de
bewoners te animeren, chapeau!
• Leuk animatieprogramma, zeker nu met de reis rond de wereld.
• Vriendelijkheid is zeker een van jullie troeven! Telkens als ik op bezoek
kom op de eerste verdieping, kom ik vele mensen tegen. En iedereen,
verpleegkundigen, zorgkundigen en andere medewerkers zeggen altijd
vriendelijk goedendag.
• En last but not least....de goede verzorging en liefde voor onze bewoners
van het verplegend personeel ...ons ma is gelukkig in het park en daar zijn
we blij om.
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Uiteraard zijn we ons ervan bewust dat iedereen de zorgen op een
andere manier ervaart en iedereen een andere mening heeft. Ben je
ergens niet tevreden over, staan we steeds voor jullie ter beschikking.
Praat met de mentor, hoofdverpleegkundigen en anders... ben ik er nog
steeds. Jullie kwaliteitscoördinator en ombudsdienst.
Stephanie Reisz

2. Ontbijt- en avondbuffet komt eraan!
Eindelijk! Na veel overleg, overwegen van verschillende mogelijkheden
en heel veel voorbereidingen, kunnen we in juni eindelijk van start gaan
met het buffet.
Wat houdt het buffet in:
• Elke ochtend en avond (ook in het weekend) is er een keuze in de
broodmaaltijd. Deze keuze bestaat uit verschillende soorten brood
en beleg, smeersels, yoghurt en fruit.
• Op Vijverhof en Beekkant gaat het ontbijt van start om 8u en wordt
er om 9u15 opgeruimd. Eet je later? Dan geef je door wat je wenst
en wordt het aan de kant gehouden.
• Op Schoolpad en Dorpzicht blijven onze vaste vrijwilligers José en
Rina het ontbijt verzorgen. In het weekend worden zij versterkt
door studenten.
• Het buffet wordt bediend door onze logistieke medewerkers en
jobstudenten in het weekend.
Onze vroege vogels kunnen dus vanaf 8u ontbijten. Uiteraard kan niet
iedereen om 8u reeds gewassen aan tafel verschijnen. Je krijgt de keuze
om in kamerjas te ontbijten, uiteraard fris en verzorgd, of even te
wachten tot je gewassen bent.
Wat vragen we van jullie:
Dit systeem zal zeker niet van de eerste weken vlotjes verlopen. Af en
toe zal je moeten wachten en dat is uiteraard niet zo leuk.
We evalueren de werking na 2 weken en sturen bij waar kan.
Maar vooral: geniet van het hotel-gevoel! Laat je maar eens lekker
bedienen en kies elke ochtend waar JIJ zin in hebt.
Werkgroep Maaltijdzorg
Stephanie Reisz
Kwaliteitscoördinator
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De gebarsten emmer
Een waterdrager in India had twee grote emmers. Aan beide kanten van het
juk, dat hij over zijn schouders droeg, hing een emmer. Eén van de emmers
had een barst en de andere emmer was in perfecte staat. Terwijl die tweede
emmer aan het einde van de lange weg tussen de rivier en het huis van de
meester een volle portie water afleverde, was tegen die tijd de gebarsten
emmer maar half vol.
Dat ging zo twee volle jaren door. De waterdrager leverde altijd maar
anderhalve emmer water af in het huis van zijn meester. Natuurlijk was de
oude emmer bijzonder trots op zijn prestaties, omdat hij perfect voldeed. Maar
de arme, gebarsten emmer was beschaamd om zijn gebrek en voelde zich
ellendig, omdat hij maar de helft kon presteren van wat je van hem mocht
verwachten.
Twee jaar lang beschouwde hij zich als een mislukking. Op een dag begon hij
tegen de waterdrager te praten: "Ik ben beschaamd over mezelf en wil me bij
jou verontschuldigen."
"Waarom?" vroeg de waterdrager, "waarom ben je beschaamd?" "Omdat ik de
laatste twee jaar slechts in staat ben geweest om maar een halve portie water
af te leveren. Door die barst in mijn zijwand verlies ik voortdurend water
onderweg naar het huis van je meester. Door mijn falen moet jij zo hard
werken en krijg je niet het volle loon voor je inspanning," antwoordde de
emmer.
De waterdrager kreeg echt medelijden met de oude gebarsten emmer. Hij
wilde hem troosten en zei: "Als we dadelijk teruggaan naar het huis van mijn
meester moet je eens goed op die prachtige bloemen letten aan de kant van
de weg."
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Toen ze de heuvel opliepen, zag de gebarsten emmer de prachtige wilde
bloemen langs de kant van de weg en dat bracht hem toch een beetje troost.
Aan het einde van de reis voelde hij zich toch weer ongelukkig omdat hij weer
gefaald had.
De waterdrager bekeek de emmer en zei:" Heb je niet gezien dat er alleen
maar bloemen groeien langs jouw kant van de weg en niet langs de kant van
de andere emmer?" Dat komt omdat ik altijd al wist dat je een beetje lekte. Ik
plantte bloemzaadjes aan jouw kant van de weg en elke keer als we terug
kwamen van de rivier gaf jij ze water."
Zo plukte ik tweejaar lang prachtige bloemen om de tafel van mijn meester
mee te versieren. Als jij niet zou zijn zoals je nu eenmaal bent, dan zou zijn
huis er nooit zo prachtig uitzien."
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WIJ GEDENKEN

We gedenken onze
overleden in deze moeilijke
periode:

15/04 Anna Doumges
27/04 Gaspard Coolen

13/06 Anna Leenders

Bijzondere mensen
sterven niet,
zij gaan wel, maar blijven
toch voor altijd,
het afscheid is definitief
maar de herinnering
onuitwisbaar
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Sfeerfoto's
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Sfeerfoto's
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Sfeerfoto's
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Sfeerfoto's

21

Van links naar rechts:
3: Vakantiehuisje achter de auto,
wordt ook "sleurhut" genoemd.
4: Huisje van weekdieren, je vindt
ze aan het strand.
7: Badkleding voor meisjes
8: Badkleding voor jongens
9: Hier kun je vlees op roosteren
12: Beschermt je ogen tegen fel
licht
15: In dit vakantiegebouw moet je
zelf koken
16: Koude lekkernij
17: Schoenen voor in de zomer
18: Beschermt je huid tegen de felle
zon

Van boven naar onder:
1: Heb je als je lang niet naar school
moet
2: Lange rij auto's
5: Mooi gebouw waar je een kamer
kunt huren in de vakantie
6:Kun je versturen vanaf je
vakantieadres
8: Plaats waar je kunt gaan zwemmen
10: Huis van een ridder op het strand
11: Vervoermiddel als je ver op
vakantie gaat
12: Jaargetijde
13: Op vakantie gaan met de tent
14: Heel groot water
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Voor de kleinkinderen ...
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24

Sudoku

Oplossing
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EVEN LACHEN

Een arts zegt tegen de echtgenoot van een patiënt: "Uw vrouw lijdt
aan een stofwisselingsziekte!" "Nu snap ik het," roept deze.
"Daarom wil ze elke week nieuwe kleren hebben!"
*******
Een man ligt na een ongeval al weken in coma. Zijn vrouw wijkt
geen moment van zijn bed. Op een dag komt de man bij bewustzijn
en wenkt zijn vrouw meteen dichterbij. Hij fluistert haar zachtjes in
het oor: "In alle kwade dagen bleef jij bij mij. Toen ik ontslagen
werd op mijn werk, was je er voor mij. Toen later mijn zaak failliet
ging, heb je me niet in de steek gelaten, maar gesteund. Toen ons
huis afbrandde, zijn we samen meteen ander onderdak gaan
zoeken. Zelfs toen mijn gezondheid slechter werd en ik erg
chagrijnig werd, bleef je steeds aan mijn zijde. En nu sta je hier weer
aan mijn bed. Ik heb er nu lang over nagedacht en weet je wat ik
denk?"
De ogen van de vrouw vullen zich met tranen van ontroering. "Zeg
het maar, schatje, zeg het maar" zegt ze snikkend. Waarop de man
antwoordt: "Ik denk dat jij me ongeluk brengt!"
*******
Een man gaat naar de dokter en zegt: "Ik kan 's avonds niet goed
slapen, ik heb allemaal rare dromen." Dokter: "Wat droomt u dan
allemaal?" "Ik zie allemaal schapen die aan het voetballen zijn."
"Oké" zegt de dokter, "Ik geef u pillen en die moet u vanaf vandaag
slikken." "Kan ik die pillen ook niet vanaf morgen gebruiken?"
vraagt de man. "Waarom?" vraagt de dokter verbaasd. "Het is
namelijk zo," zegt de man, "Vandaag spelen ze de finale!"
*******
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Er komt een man bij de dokter. Hij voelt zich niet zo lekker en vraagt de
dokter om een uitgebreid onderzoek. Na veertien dagen moet hij terug
komen voor de uitslag. De dokter kijkt hem serieus aan en zegt: "Ik heb goed
nieuws en slecht nieuws." "Nou," zegt de man, "Doe eerst het slechte nieuws
maar." "Ik moet u meedelen dat u helaas aids hebt". "Oh jee," zegt de man, "
wat kan dan het goede nieuws nog zijn?" "Wel," zegt de dokter, "U hebt ook
nog de ziekte van Alzheimer dus morgen bent u het slechte nieuws alweer
vergeten."
*******
Een boer ontdekt dat één van zijn koeien opeens aan beide ogen scheel is en
belt de dierenarts. Deze komt direct, bekijkt de koe en vraagt de boer om een
PVC buisje van een meter. De boer neemt een buisje en geeft het aan de
dierenarts. "Kijk", zegt hij, "De behandeling is simpel, ik zal het voordoen met
het rechteroog. Je steekt het buisje voor de helft in de poep van de koe, licht
naar links toe en je blaast een keer hard." En warempel, het rechteroog van
de koe staat ineens weer recht. "Nu jij met het linkeroog," zegt de dierenarts
tegen de boer, "Maar nu licht naar rechts." De boer pakt het buisje, haalt het
uit de koeienpoep, draait het om, steekt het er weer in en wil gaan blazen
waarop de dierenarts roept: "wat doe jij nu!" "Wat denk je zelf? " zegt de boer,
"aan het andere eind heb jij met je mond gezeten!"
*******
Een klein, oud vrouwtje gaat naar de dokter en zegt: "Dokter, ik heb een
probleem met gasvorming. Het stoort me eigenlijk niet, want mijn winden
zijn altijd stil en ruiken niet. Eigenlijk heb ik sinds ik hier binnen gekomen ben
al minstens 20 winden gelaten. U hebt er vast niets van gemerkt, want ze
ruiken niet en zijn altijd stil." De dokter: "Ik begrijp het, neem dit medicijn en
kom volgende week nog maar eens terug." De week erna komt het vrouwtje
terug bij de dokter. "Dokter, ik weet niet wat u mij gegeven heeft, maar mijn
winden... Ze zijn nog steeds geluidloos, maar ze stinken verschrikkelijk!" De
dokter zegt: "Goed zo, nu uw neusholtes weer open zijn, zullen we eens
kijken wat we aan uw gehoor kunnen doen!"
*******
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SPREUKEN

Vrijheid is dat je kunt zijn,
in plaats van te moeten zijn!

Als je alles los laat, heb je twee
handen vrij om de toekomst te
grijpen.

Geef vrijheid door!

Vrijheid bereikt men niet
door muren te bouwen,
maar door deuren te
openen.

Geef de dingen die je doen
glimlachen nooit op.

De natuur heeft geen haast en
toch komt alles af...

Vrijheid hebben is zinloos als die
niet de vrijheid inhoudt om
fouten te maken.

Wat de vraag ook is, liefde is het
antwoord.

Neem op tijd afstand van alles wat
je slechte energie bezorgt. Je hoeft
het niet uit te leggen of te
verklaren. Het is jou leven. Doe wat
gelukkig maakt.

Als je dit nu leest, dan hoop ik
dat je vandaag iets echt
prachtigs overkomt. Het is je
van harte gegund. Fijne dag!

