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We zitten op het terras, ergens in de 
buurt van Parkabdij: Mark De Beir, 
Lieve - zijn vriendin en levenspartner 
-, en ik. De zon schijnt, vol goede wil, 
na dagen van grauwheid en grijsheid. 
Het is er rustig en gezellig. Mark, 
een jonge zeventiger, vertelt. Lieve 
vult aan, corrigeert en illustreert. Ik 
luister geboeid naar zijn uniek verhaal 
over hoe hij een tweede leven kreeg na 
de nachtmerrie van dementie die wel 
degelijk werkelijkheid was.

Hoe is het begonnen? En wanneer?

M: Het begon allemaal ergens in 2014. Ik 
viel geregeld. Bij één van de valpartijen 
brak ik een heup, wat me uiteraard in 
het ziekenhuis deed belanden. IK kreeg 
een kunstheup, herstelde voorspoedig 
en het leven ging verder. Maar enkele 
maanden later brak ik bij nog maar eens 
een val opnieuw een heup, de andere dit 
keer. En toen begonnen de problemen 
pas echt.

L: Het was wel meer dan valpartijen, al 
was dat voortdurend vallen inderdaad 
zorgwekkend. Maar je  had toen ook  een 
problematisch rijgedrag en je was soms 
verward, depressief ook. Ik maakte me 
echt zorgen, liet je niet graag alleen.

M: In elk geval, tijdens dat tweede 
verblijf in het ziekenhuis kreeg ik hallu-
cinaties, angstwekkend reële dromen: 
ik zag dingen en personen die er niet 
waren. De herhaaldelijke valpartijen, de 
verwardheid en die hallucinaties, deden 
bij de artsen een belletje rinkelen en 
ik werd overgeplaatst van orthopedie 
naar neurologie. Toen volgden allerlei 
testen en onderzoeken en het uiteinde-
lijk verdict was: “U hebt vermoedelijk 
Lewy-body dementie”. Het was een 
diagnose onder voorbehoud - want neuro-
logen zijn voorzichtig - mét de raad om 
over zes maanden terug te komen en de 
evolutie te bekijken.
Begin 2015 gingen we op reis naar Cuba. 
En op het vliegtuig gebeurden er de 
raarste en de naarste dingen: ik was 
verward, werd lichtelijk incontinent en 
toen ik naar het toilet wilde, met de hulp 

van Lieve, kon ik niet meer stappen. Ik 
had ook terug hallucinaties. Ik vertel dat 
nu wel, maar eigenlijk herinner ik mij 
daar niets van, nog steeds niet.

L: Gelukkig werd toen door de steward 
rondgevraagd of er een dokter aan boord 
was en raar maar waar:  onder de passa-
giers was er een neuroloog van Leuven. 
Deze arts heeft toen heel lang met ons 
gepraat en ons erg geholpen door de 
symptomen te linken aan neurologische 
mankementen, maar ook aan het gebruik 
van medicijnen. Mark had onder meer een 
zware pijnstiller genomen tegen rugpijn, 
een slaappil en de gewone antidepres-
siva die hij altijd nam omwille van steeds 
terugkerende depressies. Door het voor 
ons te verklaren was het allemaal minder 
angstaanjagend en na een tijdje ging het 
zelfs grotendeels over. Die reis naar Cuba 
is dus wel doorgegaan, maar de sympto-
men van de vliegtuigreis kwamen tijdens 
die vakantie wel nog enkele keren terug.

M: Na die reis ging alles weken na 
mekaar schijnbaar goed maar eind juni 
liep het uit de hand. Tegen de maand 
augustus was ik incontinent, kon ik niet 
meer schrijven, niet meer verstaanbaar 
spreken, ik herkende onze vrienden niet 
meer, ik viel uit bed, maakte ongecontro-
leerde bewegingen met armen en benen, 
kon niet alleen eten, was bij wijlen 
agressief en vermagerde in extreme 
mate. Ik kan dit nu vertellen dank zij de 
verhalen van Lieve en door het lezen van 
het doktersverslag, want ook die periode 
is nog steeds volledig uit mijn geheugen 
gewist. 

Lieve, kon jij dit aan? Hij was immers 
altijd thuis en zo te horen heel 
zorgbehoevend.

L: Ik zat op mijn tandvlees. Ik sliep niet 
meer. Op mijn vraag werd Mark in augus-
tus in het dagziekenhuis opgenomen en 
later permanent; eerst op geriatrie, later 
op neurologie in Gasthuisberg. 

M: Ook daar herinner ik mij absoluut niets 
van. De toestand moet danig dramatisch 
geweest zijn want ik kreeg de aanwij-
zing DNR code 2 (Dit is een vorm van 
vroegtijdige zorgplanning met duide-
lijke afspraken tussen dokters, familie 
en (eventueel) patiënt en schriftelijke 
vastlegging ervan in het medisch dossier. 
Hiermee geven de artsen aan wat er 
voor een bepaalde patiënt nog wenselijk 
en zinvol is qua therapieverstrekking. 
DNR staat voor “do not reanimate”: er 
wordt niet meer gereanimeerd. Code 2: 
de therapie wordt niet meer uitgebreid 
en de specifiek aangeduide levensverlen-
gende behandelingen worden niet meer 
gestart.) De term palliatieve zorg viel…
Drie weken verbleef ik in het ziekenhuis; 
van de eerste twee herinner ik mij niets. 
En toen kwam er beterschap. Ik begon 
terug zelf te eten, ik kon verstaanbaar 
praten, mijn cognitieve vaardigheden 
namen zienderogen toe. Maar af en toe 
had ik nog waanbeelden. 

Wat was er dan uiteindelijk aan de 
hand? 

L: Er was uit alle onderzoeken een 
duidelijke aanwijzing gekomen van 
lithiumvergiftiging, als gevolg van een 
onzorgvuldig opvolgen en doseren van 
de psychofarmaca. De inname van 
lithium werd stopgezet. Maar een volle-
dige verklaring voor die spectaculaire 
verbetering is dat zeker niet. Wat er nog 
allemaal gespeeld heeft, weet men niet 

En hoe kwam je dan in De Wingerd 
terecht?

M: Vanuit Gasthuisberg raadde men 
mij aan twee dagen per week naar het 
dagcentrum van De Wingerd te gaan, ook 
om Lieve te ontlasten en het draaglijk 
te houden. Ik had toen nog duidelijke 
symptomen van dementie. De eerste 
keren ging ik er met grote tegenzin 
heen. Ik voelde mij er totaal niet op mijn 
plaats. Ik vond mijzelf veel te jong om 
tussen allemaal oudere mensen proberen 
te functioneren. Maar de verbetering 
van het ziekenhuis zette door. Ik kon 

terug mijn mails beantwoorden, ik 
kreeg opnieuw interesse voor muziek en 
speelde piano; dat had ik al een eeuwig-
heid niet meer gedaan. Ik kocht een I-pad 
en leerde ermee te werken. Ik kon terug 
een boek lezen en de krant spelde ik uit 
van begin tot eind. In De Wingerd onder-
vond ik dat ik de anderen kon helpen met 
praktische zaken als bv. vlees snijden. Ik 
functioneerde terug. Het voelde aan als 
een nieuw leven. en ik kreeg de smaak 
te pakken om mezelf nuttig te maken. 
Mijn statuut werd veranderd: in plaats 
van bezoeker werd ik vrijwilliger.

Ik kom nu twee dagen per week en breng 
wat leven in de brouwerij door af en toe 
een mop te tappen, de krant met de 
anderen door te nemen op een interac-
tieve manier, ik wandel met wie wil rond 
het domein, help de tafel dekken, ga 
met de liefhebbers al eens naar de abdij 
hier op Keizersberg. Kortom, ik geef zin 
aan mijn leven. 

Is dit dan een “Eind goed, al goed” 
verhaal?

M: Toch niet helemaal. Die diagnose van 
Lewy body dementie hangt nog steeds 
als een zwaard van Damocles boven onze 
hoofden. Maar we proberen er niet al 
te veel aan te denken. Voorlopig is ons 
motto: “Carpe diem!” en de toekomst 
nemen we onder handen als het zover is. 
“De mens lijdt het meest door het lijden 
dat hij vreest.”

Dit relaas van zijn ziekte, de evolutie 
van extreem zorgbehoevend naar terug 
zelfstandig en ondernemend schreef 
Mark in het boek “Ik heb dementie” 
dat recent verschenen is en waarvan 
op pagina 7 in dit krantje een recen-
sie weergegeven is. Maar liefst vijftig 
mensen met dementie geven hierin hun 
verhaal als “ervaringsdeskundige”.

Laten we met z’n allen hopen dat het 
herstel van Mark blijvend is.

MS

Als je een tweede leven krijgt
“ik was bezoeker van het dagcentrum, nu ben ik vrijwilliger”

In De Wingerd ondervond ik dat ik de anderen kon helpen...



Internet: www.wingerd.info
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De Wingerd in beweging
Beweging is zeker zinvol, want stilstaan is achteruitgaan. Als je de 
bewoners niet stimuleert, om te gaan wandelen, verplaatsen zij zich 
de ganse dag alleen maar van stoel naar stoel. De motoriek van de 
benen wordt dan  minder en  minder, waardoor ze vlugger in een 
rolstoel landen.

Wat beweging buiten is ook een onderbreking van de dag waar de 
bewoners plezier aan beleeft. Terwijl ik met de bewoners ga wande-
len, kijk ik naar hun mobiele achteruitgang of verbetering. Bij die 
observaties merk ik nu eens dat een bewoner terug stabieler loopt, 
dan eens dat er eentje achteruit gaat in het stappen.

In de natuur vertellen de bewoners veel omdat het goed doet om 
eens buiten te zijn. De eetlust en ook de darmwerking worden erdoor 
gestimuleerd omdat ze in beweging zijn. Zelfs voor bewoners die in 
een rolstoel zitten, is het zinvol eens een frisse neus te halen en wat 
zonnige vitamientjes doen wonderen!

Ik neem altijd een extra rolstoel mee voor bewoners die niet heel ver 
kunnen wandelen, maar wel de helft van de wandeling aankunnen. 
Beter een halve wandeling dan helemaal geen beweging meer...

Fabienne Bruyns ,  zorgkundige Opaal

Ja, ik geloof...  
Ik geloof erin dat “tijd schenken” aan mensen die opgenomen zijn in 
De Wingerd erg zinvol is. 

Ik geloof erin dat wij door onze “aandachtige aanwezigheid” het 
leven van mensen mooier kunnen maken. 

Ik geloof erin dat wij elk mens, ook de mensen van De Wingerd, de 
hand kunnen reiken door met hen “mee te leven” en “begrip / liefde”  
te tonen. 

Ik geloof erin dat wij hen momenten van vreugde kunnen schenken 
door gewone aandacht, en door te blijven luisteren als we het spreken 
niet altijd ten volle verstaan.   

Ik geloof erin dat veel mensen van De Wingerd soms al heel wat 
hebben aan gewoon zacht meevoelende aanrakingen  of door simpel-
weg “aanwezig” naast elkaar te zitten.    

Jef Vandeputte
vrijwilliger in Saffier en  schoonbroer van Zr. Trees 

Expo Wijnveld (zomer - deel 2)
Vanaf ‘half oogst’ fleuren de werken van Christine Claesen 
de wandelgangen van De Wingerd en het lokaal diensten-
centrum op. Recent nog exposeerde zij in Den Blank, 
Overijse; Gallery Charlotte Van Lorreien, Tervuren en nam 
deel aan het 3de Hagelands Aquarelsalon. Van 16 augustus 
tot 2 november stelt zij tentoon in Wijnveld, vrije toegang.

Aquarel
Het oeuvre is figuratief met een grote voorliefde voor 
bloemen en portretten, en abstract. Bij het schilderen van 
bloemen en portretten zoekt ze een weergave en een bredere 
dimensie die de soepelheid, de lichtheid, de fijnheid, of de 
rigiditeit van de planten weergeeft of de persoonlijkheid 
van de geportretteerde persoon karakteriseert.

Artistieke vorming: 
• 1983 – 1998: Kunstacademie te Leuven.
• 1976: Licentiaat in de Kinesitherapie U.C. Louvain
• Stages bij verschillende bekende artiesten zoals Cao Bei An, Tony Van Hasselt, Alvaro 

Castagnet, Slava Prischedko, en vele anderen.

Sinds 1995 heeft Christine deelgenomen aan en was laureate bij diverse tentoonstellingen in 
Vlaanderen en Wallonië:

Vlaamse Aquareldagen: Forum Haacht, 1996, 
1997 (speciale vermelding), 1998.
Académie Européenne des Arts, 1999 
(médaille de vermeil).
Institut Européen de l’Aquarelle 2001 
(mention spéciale).
Salon d’aquarelle de Belgique, Namen, 2001, 
2005, 2009, 2011.
Hagelands Aquarelsalon, 2007, 2010, 2013.
Printemps de l’Aquarelle, Libramont,  2013.

  www.christineclaesen.be

In de vorige editie van de huiskrant kon je lezen 
over de opstart van de Zorgcirkels Jongdementie.  
Dit is een uniek project in België dat gezinnen 
geconfronteerd met jongdementie zorg biedt van 
bij de eerste symptomen.  

De laatste weken is er serieus verbouwd, 
gepoetst, gemaaid,…  om alles klaar te stomen 
voor de opening van Hét ontmoetingshuis, dat de 
spil zal zijn van de 8 Zorgcirkels Jongdementie.
Tijdens een feestelijke opening op 14 juni 
draaien we de Zorgcirkels Jongdementie offici-
eel op gang. Op 19 juni nodigen we iedereen uit 
voor de opendeurdag van Hét ontmoetingshuis.  
Kom gerust een kijkje nemen of deelnemen aan 
één van de gratis workshops: kleien, schilde-
ren, wandelen, muziek, relaxatie, fietsen met 
duofiets, film over jongdementie met nabespre-
king, koken en doorlopend kinderactiviteiten.

Ondertussen startten Vicky Vermeersch (als 
coördinator van de Zorgcirkels Jongdementie, 
foto links) en Kristel Denruyter (als zorgbegelei-
der en verantwoordelijke van de buddywerking, 
foto rechts).   Ze staan te popelen van ongeduld 
om samen de Zorgcirkels Jongdementie verder 
vorm te geven en uit te bouwen.  Maar natuurlijk 
kunnen ze dat niet alleen. 

Heb je zin om als vrijwilliger of buddy mee te 
werken, of heb je een vraag?

Neem contact op via: 
zorgcirkelsjongdementie@wznd.be

Of loop eens langs in het Ontmoetingshuis,
‘s Hertogenlaan 97, 3000 Leuven.

Ontmoetingshuis opent de deurenIn Beeld: de Brillenbus kwam langs

Twee opticiens stelden vast dat het niet eenvoudig is om mensen 
uit een woonzorgcentum naar een opticien te laten gaan. Daarom 
namen zij het initiatief van de Brillenbus. Hun mobiele brillenwinkel 
kwam op 9 mei langs in De Wingerd en met behulp van professioneel 
materiaal en een rijke ervaring zochten ze naar oplossingen voor 
verschillende oogproblemen. Een goed zicht is immers een belangrijk 
aspect in het contact met de omgeving en voor de levenskwaliteit 
van de bewoners.



De diagnose “ziekte van 
Alzheimer” is ongetwijfeld altijd 
een zware slag, zowel voor de 
persoon die de ziekte heeft als 
voor de naaste familieleden. 
En dan rijst onvermijdelijk de 
vraag: “Wat nu? Wat wordt de 
toekomst voor mij, voor mijn 
partner, voor ons ?” In het 
beginstadium van de dementie 
is het zeker nog mogelijk 
daarover samen te praten, 
verwachtingen te verwoorden, 
verlangens kenbaar te maken. 
Dat deden Joris en Helga. En in 
hun zoektocht naar opvang, naar 
hulp en ondersteuning kwamen 
ze terecht in De Wingerd. Hoe ze 
hier ervaarden dat de keuze voor 
de kwaliteit van leven, voor het 
waardig leven met dementie en 
voor het definitieve einde bij de 
betrokkene ligt vertelt Joris in 
volgend artikel. 

Een wonder verhaal, hoe mijn 
partner en ik De Wingerd hebben 
ontdekt.

Uit goede bron wisten we al dat 
De Wingerd te zoeken was in de 
Wingerdstraat en dat het in Leuven 
was... Dat was al een begin. We 
hadden ook pas nog horen vertellen 
over iemand die we goed kenden 
en die daar nu verbleef.

Op een warme septemberdag 2014 
trokken we onze stoutste schoenen 
aan. Het was heerlijk zonnig weer 
en we hadden allebei zin in een 
stevige wandeling. Waarom eens 
niet in die hoek gaan kijken waar 
de Wingerd moest te vinden zijn? 
“Ergens achter de Wijnpers”, dat 
was tenminste al een richtingaan-
wijzing. Dus wij op weg. Wat De 
Wingerd ook was, hij of het liet 
zich niet gemakkelijk innemen. We 
hadden de steile weg van De Grote 
Prijs Poeske Scherens te beklim-
men en dan konden we de pijltjes 
volgen.

Een beetje bedremmeld stapten 
we de deur van het onthaal binnen. 
Je kan toch moeilijk beginnen met: 
“Wij komen hier eens rondkijken”. 
Dus toen een vriendelijke jonge-
man aan de balie, duidelijk een 
stagiair die even onwennig was 
als wij, vroeg waarmee hij ons 

kon helpen, noemden wij de naam 
van onze bekende. “Woning 8, die 
kant op” was zijn antwoord. En 
dat we daar maar moesten aanbel-
len, zoals bij een normaal huis. Bij 
ons bezoek werden we hartelijk 
verwelkomd.

Daarna ontdekten we het Grand 
Café, en daar waren we meteen 
ingepalmd. We gingen er sindsdien 
regelmatig lunchen: het was een 
flinke wandeling vanuit Leuven, het 
eten smaakte lekker in een rustige 
sfeer. Een oase midden een niet-
begrijpende wereld. Zo kregen we 
de tijd om de alzheimer-diagnose 
te verwerken.

Per keer begonnen wij de grote 
kwaliteit van dit open onthaal 
meer te waarderen. Mijn partner 
was al niet meer zo handig om 
met een dienblad rond te lopen. 
Dus bediende ik haar aan tafel, 
zoals ik thuis gewoon was. Maar 
wat opviel, was dat nooit iemand 
ons raar bekeek of vroeg: waarom 
zorgt die dame niet voor zichzelf? 
We voelden ons allebei een beetje 
thuiskomen in een omgeving waar 
men mensen, die beproefd worden, 
zichzelf laat zijn. 

Naarmate de ziekte vorderde, 
werden onze contacten met De 
Wingerd intenser. We leerden de 
verschillende verantwoordelijken 
beter kennen. Onze vragen kregen 
een duidelijk antwoord en onze 
concrete noden werden opgevan-
gen in het Dagcentrum en in het 
Kort Verblijf. Telkens waren we 

getroffen door de hartelijkheid 
van iedereen, dokters, verzorgen-
den en vrijwilligers. Ook ikzelf, 
als valide partner, voelde me hier 
gastvrij onthaald en thuis. Terwijl 
ik dit schrijf, valt het me lastig 
om geen namen te noemen, maar 
om niemand te vergeten houd ik 
het liever algemeen. Het was ook 
opvallend dat iedereen altijd tijd 
had voor wie hem of haar aansprak, 
terwijl tijdsdruk hier toch ook wel 
zou bestaan.

Wij wilden er vanaf het begin ook 
openlijk voor uitkomen dat wij De 
Wingerd niet als een eindbestem-
ming zagen, maar als een station 
onderweg. Voor de brochure, die we 
mochten invullen om de “gasten” 
beter te leren kennen, dicteerde 
mijn vrouw op de vraag “Wat wil 
je nog graag in je leven bereiken?” 
: “De trouw kunnen bijwonen van 
onze zoon in augustus.” En op de 
vraag: “Wat verwacht je vooral van 
De Wingerd?” antwoordde ze: “Dat 
men mij zou helpen om waardig 
afscheid te nemen van het leven.”

En in die context hebben we De 
Wingerd nog extra leren appre-
ciëren. Haar verlangen naar 
euthanasie werd nooit tegenge-
werkt of tegengesproken, wel 
altijd met de nodige discretie 
behandeld en deskundig begeleid. 
En toen in december 2015 de tijd 
gekomen was, verkoos ze de dag 
voor haar zelfgekozen levenseinde 
nog met mij en haar zoon te gaan 
lunchen in het Grand Café en 
daarna uitvoerig de verantwoor-
delijke en het personeel van het 
Dagcentrum te gaan groeten, met 
als voorwendsel dat ze aan haar 
zoon wou tonen waar ze al die tijd 
zo goed was opgevangen.

En eerlijk, sommige dagen stapte 
ze ‘s morgens niet echt van harte  
in het blauwe busje. Maar elke keer 
na een dag in De Wingerd, kwam 
ze opgewekter en blijer terug thuis 
dan ze vertrokken was.  Ik kan dan 
ook nooit genoeg mijn dankbaar-
heid uitdrukken voor de steun en 
het begrip vanuit dit bijzonder 
hoekje van de wereld. De ontdek-
king was de moeite waard.

Joris Raeymaekers
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Ogenblik
column van Jan Hautekiet

Elke keer ik De Wingerd binnenstap moet ik naden-
ken over de omkering van de tijd. Het omgekeerde 
jaartal is de sleutel tot het hart van het domein.

Het is telkens behalve een confrontatie met het 
jaartal, ook een goede oefening in omgekeerd 
denken. Een klein oefeningetje hoofdrekenen, een 
goede training in de omkering van de tijd. Het 
geeft me telkens de illusie dat tijd kan terugge-
draaid worden. En soms heeft een mens meer dan 
genoeg aan een illusie. Een strohalm die ons helpt 
om heel even maar met de tijd te kunnen spelen, 
ons er meester van te wanen.

Misschien moeten we in ons buitenwingerdse leven 
ook leren wat meer met die tijd te spelen.

Tijd is in onze samenleving een kostbare grondstof. 
Veel mensen hebben de indruk te weinig tijd te 
hebben. Dat is uiteraard perceptie. Perceptie van 
een almaar vollere invulling van de hoeveelheid 
tijd die we ter beschikking hebben.

Er is aan de start van de dag voor iedereen een 
even grote hoeveelheid van het kostbare goedje 
voorzien. 

Die tijd kan op verschillende manieren worden 
doorgebracht: slapend, etend, wassend, lezend, 
wandelend, kijkend, luisterend, babbelend...

Helemaal slim is het combineren van twee 
activiteiten.

In en om De Wingerd heerst minder verplichting 
van hoe vol die tijd wordt gestoken. Bewoners, 
begeleiders, bezoekers worden zachtjes gedwon-
gen in een rustiger tempo. Het tempo wordt op een 
niet-autoritaire manier gedicteerd door wie voor 
al die activiteiten wat meer tijd wil gebruiken.

Niemand contesteert, iedereen gaat solidair mee in 
die tijdrekening, de tijdrekening van De Wingerd.

Na de Londense Greenwich Mean Time of GMT 
kwam in 1972 de UTC, de wereldtijd. Een wereld-
standaard. Misschien wordt de Wingerd Mean Time 
ooit een nieuwe norm. 

Ik zet nu alvast de klok gelijk.

Jan Hautekiet

De ontdekking van De Wingerd

Expo Wijnveld (zomer - deel 1)
Piet van Aken en cursiste Conny Isaks, stellen hun werken tentoon van begin juni tot half augustus 2016. 

Tekenen en schilderen zit Piet in het bloed. Op zijn zestiende geven zijn ouders hem schildergerei als verjaardagsgeschenk en ontdekt 
hij voor het eerst olie op doek, waarbij zijn voorliefde voor het impressionisme niet weg te denken valt. Op 45-jarige leeftijd steekt zijn 
jeugdpassie, schilderen met waterverf op papier, weer en voorgoed de kop op. In de aquarelleerkunst vindt hij zijn ware roeping terug en 
de enige en juiste manier om zijn gevoelens en impressies weer te geven.

Piet Van Aken is en blijft een volslagen autodidact. Zijn werk is dan ook puur en vrij. Zijn thematiek is de natuur in al zijn facetten en de 
gestileerde vormen van het naakte vrouwenlichaam. In zijn eigen gedreven stijl geeft hij zijn impressies weer van deze onuitputtelijke 
inspiratiebronnen en legt hij zijn melancholische ziel bloot voor de toeschouwer in zijn zoektocht naar het licht in en via de aquarel.

Kom eens langs, dompel je onder in de kunst in de wandelgang en geniet van het zomerterras bij het Grand Café!

On n’oublie rien

In het kader van ‘t Zomert in De Wingerd brengt 
Patrick Riguelle met Jan, Eva en Jasper Hautekiet 
op donderdag 30 juni om 18 uur een programma 
Franse chanson in het Grand Café. 

Inschrijven via het secretariaat!
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Ondanks de plagerijen van de weergo-
den was Levensloop Leuven tijdens 
het weekend van 23 en 24 april 2016 
openieuw een groot succes. Op de teller 
noteerden de organisatoren van  Stichting 
tegen Kanker maar liefst 203 vechters, 
2914 deelnemers en 60 teams. 

Ook dit keer zette team Woonzorgnet-
Dijleland weer zijn beste beentje voor 
en met jullie steun verzamelden we ruim 
8103 euro en eindigden we in de top tien 
van de ingeschreven teams. In totaal 
werd niet minder dan 191.596,87 euro 
ingezameld voor het goede doel. 

Fijn dat je erbij was !

De eerste sympathisanten om onze ploeg 
te komen versterken voor de editie 2017 
hebben zich al aangemeld... 

Levensloop 2016 - Dankjewel 
Het woonzorgcentrum De Wingerd heeft 
een schitterend pinksterweekend achter 
de rug: de scouts, de Leeuwkens van 
Linden, kwamen hun tent opzetten in de 
tuin van De Wingerd, waar zij onder het 
motto van ‘een zorgjob, ik ga ervoor!’ 
twee dagen mee kwamen zorgen voor 
de bewoners. Samen met hen beleef-
den ze onvergetelijke momenten, de 
Leeuwkens bezorgden de bewoners een 
gezellig ontbijt, namen deel aan activi-
teiten in de woningen en ’s avonds rond 
het kampvuur werden straffe verhalen 
verteld en genoten ze samen van de 
muziek. De dag werd afsloten met het 
avondlied en MNM-muziek.

Radiozender MNM heeft ook dinsdagoch-
tend 17/05/16 live uitgezonden vanuit 
het woonzorgcentrum De Wingerd. 
Peter Van de Veire en z’n sidekick Julie 
waren er vanaf 6u met hun programma 
‘de Ochtendshow’ op bezoek om het 
beroep van zorg- en verpleegkundige 
onder de aandacht te brengen. Tijdens 
dit muzikale evenement werden de 
bewoners in het Grand Café door verzor-
genden en vrijwilligers verwend met een 
lekker ontbijt. Deze samenwerking was 
een prachtig initiatief!

Carina

MNM-radio en scouts de Leeuwkens op bezoek

Over het ontbijt in De Wingerd met bewoners en de scouts van Lubbeek en over 
de uitzending van ‘De Ochtendshow’ met Peter Van de Veire en Julie Vandensteen 
zond ROB-TV op dinsdag 17 mei vanaf 18.30 uur in ‘ROB Vandaag’ een fel gesmaakte 
reportage uit. Enkele bewoners maakten er hun tv-debuut en spraken lovend over 
wat er allemaal in De Wingerd te beleven viel.                                                     PC
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Over Poëzie
Bij het voltooien van een workshop poëzie, gegeven 
voor het Leuvense Seniorama, richtte de echtgenoot 
van Juliette die in wonging 5 van De Wingerd 
verblijft, een sfeerscheppend woordje van dank tot 
cursusbegeleidster Reine:

Met onze ogen, soms minder bedreven in de poëzie, 
waren de mooie poëtische bloemen in de gedichten niet 
altijd gemakkelijk en vlug te onderscheiden. Gelukkig 
was jij daar om ons, met uw bemoedigend enthousiasme 
en het nodige geduld te tonen, naar wat wij moesten 
kijken om de poëtische bloemen te zien verschijnen.

Bloemen verschenen in allerlei vormen en kleuren.

Bloemen in de vorm van mooi klinkende, melodieuze 
lyrische klanken: 

“Als ik verdwijn bestaat de wereld voort
boven het glijdend groen van zoveel grassen.” 

En ze kwamen voor als mooie, verrassende beelden in de 
meeste gedichten:

“Poëzie is onvoorstelbaar puur als poedersneeuw.” 
- Anton van Wilderode

Veelal waren de poëtische bloemen een verklarend 
antwoord op onze diepste levensvragen en verhelde-
rende expressie van onze diepmenselijke emoties, zoals 
de zin van het leven, de dood, de liefde en het geluk:

“Je bent een deel van alles bij je leven
en alles blijft bestaan wanneer je sterft.” 

- Gerrit Komrij

De dichter neemt een bevoorrechte plaats in om de 
verborgen schatten te zien, te voelen en ze beeldend te 
beschrijven.
“Hij graaft op, wat verborgen ligt.”  

- Miriam Van Hee

“Poëzie laat zien, wat altijd bestaat, 
maar enkel tijdens heldere uren
door mensen wordt waargenomen.”  

- Adam Zagajewski

Bloemen waren ook de treffende citaten uit gedichten, 
die ons op passende momenten de nodige levenswijs-
heid, rust en troost brachten:

“Wij moeten dankbaar zijn, voor de bescheiden aalmoe-
zen van alle dag.” 

“En toch is de nacht niet uitzichtloos, zolang er sneeuw 
ligt is het nooit volledige donker.” 

- Herman De Coninck

Marcel Herregods

Personen die aan dementie lijden, kampen met geheu-
genstoornissen. We kunnen hen op een prettige wijze 
ondersteunen door met hen bewust positieve herinne-
ringen op te halen. 

Het doel van de reminiscentie is het stimuleren van 
het geheugen en het zelfvertrouwen. Het ophalen van 
positieve herinneringen kan personen met dementie 
helpen om zich te ontspannen en dit is eveneens een 
manier om ze af te leiden van het onbekende en het 
beangstigende om hen heen.

Het gezamenlijk ophalen van herinneringen aan hun 
vroegere leven, stimuleert en versterkt het geheugen, 
waardoor personen met dementie weer even weten 
wie ze zijn, welk beroep ze destijds uitoefenden en 
over welke vaardigheden ze beschikten. De vroegere 
identiteit wordt geprikkeld en het zelfvertrouwen 
komt deels terug, ook de hersenen blijven actief en 
worden gestimuleerd, wat ervoor zorgt dat het demen-
tieproces vertraagd wordt.

Bij reminiscentie is het van essentieel belang onder-
werpen/thema’s uit te kiezen waaraan iedereen in de 
groep herinneringen heeft. Op die manier werkt het 
ontspannend en kan iedereen actief bij de gesprek-

ken worden betrokken. Ook de rol van de zintuigen is 
hierbij uitermate belangrijk, iemand ervaart iets met 
al zijn zintuigen, waarbij geluid, het gevoel en tastzin, 
de geur en smaak worden opgeslagen.

In ons woonzorgcentrum De Wingerd wordt zeer veel 
aandacht besteed aan reminiscentie. Zowel door het 
verzorgend personeel als door de vrijwilligers worden 
er regelmatig reminiscentie-momenten georganiseerd. 
Vrijwilligers die interesse hebben in reminiscentie-
activiteiten en ermee aan de slag willen gaan, krijgen 
vooraf de kans om hierover bijscholingssessies te 
volgen. Er worden reminiscentie-activiteiten georga-
niseerd zowel in kleine, intieme kring binnen de 
woningen, als in bewonersgroepjes, die samen gezellig 
rond de tafel gaan zitten met de begeleiders in de zaal 
van het Grand Café. Een greep uit de gekozen thema’s 
zijn onder andere: de kledij van vroeger, het geloof, 
rituelen in de kerk, de lenteschoonmaak, speelgoed en 
vrijetijdsbesteding vroeger.

De prettige en aangename gevoelens die bij reminis-
centie worden opgehaald zijn zeer waardevol bij 
mensen met dementie. Kortom: reminiscentie is een 
zeer zinvolle activiteit!

Carina

Reminiscentie: een prettige en zinvolle activiteit

Je ervaart met al je zintuigen, geluid gevoel en tastzin...

Netwerk Kleinschalig 
Genormaliseerd Wonen
Permanent bijscholen, levenslang leren, het verwer-
ven van expertise rond belevingsgerichte zorg en 
kleinschalige woonvormen voor mensen met demen-
tie, verruimt de vandaag al aanwezige deskundigheid 
op de werkvloer en ondersteunt de ontwikkeling van 
nieuwe competenties en jonge talenten. Om deze 
kwaliteitsvolle dienstverlening verder uit te bouwen, 
blijft Woonzorgnet-Dijleland innoveren en investeren 
in de opleiding van vrijwilligers en medewerkers. 

Met de uitgave van een “reisgids” doen we als 
zorgorganisatie een aanbod aan onze medewerkers 
om eens mee te draaien met een ervaren collega of 
contact te hebben met een externe ervaringsdeskun-
dige. Het delen van kennis en kostbare ervaringen 
in andere woonzorgcentra, verrijkt alle deelnemers 
aan dit nieuwe uitwisselingsproject binnen een breed 
netwerk met erg uiteenlopende zorgpartners in gans 
Vlaanderen. 

Zo leren we met zijn allen open te staan voor nieuwe 
ideeën, andere invalshoeken en creatieve werkwij-
zen die er op termijn voor zorgen dat de ganse 
organisatie groeit. 

SP
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Preekstoel

De Soepsteen
Ergens in een ver dorpje in de bergen voelden de mensen 
zich niet meer gelukkig. Iedereen keek sip en iedereen 
dacht alleen aan zichzelf. Ja, het was hongersnood. Waar 
er toch iets gevonden werd om te eten, dat werd in de 
kelder verstopt.

Op een dag kwam er een  vreemde man in het dorp aan. 
Hij was schamel gekleed, dagenlang niet meer geschoren 
en graatmager. Maar hij had blinkende fonkelende ogen 
en een lachend gezicht.
- Waarom kijkt iedereen hier zo sip? vroeg hij.
- Wij hebben honger! Er is bijna niets te eten. kreeg hij 
als antwoord.

De vreemdeling krabde even in zijn stoppelbaard, zette 
zijn hoge hoed wat naar achter en dacht na. Opeens zei 
hij: Ik zal voor u soep maken!
- Soep? vroegen de mensen, en waarmee zult gij dan 
soep maken?
- Geen nood, zei de man, ik heb hier immers een 
soepsteen bij. Daarvan maak ik de lekkerste soep ter 
wereld.

De mensen die het hoorden konden hun oren niet geloven 
en van een soepsteen hadden ze nog nooit gehoord. Het 
nieuws verspreidde zich als een vuurtje in het dorp.
- Maar ik heb wel een ketel nodig, zei de mens. De 
mensen haalden een grote ketel met water gevuld en 
zetten die op het vuur.

Met een groot gebaar haalde de man voorzichtig de 
soepsteen uit zijn zak en legde die in het water dat al 
begon te koken. Even later ging hij proeven.
- Hmmm... lekker! zei de man, maar de soep zou nog iets 
beter zijn, als we er wat aardappelen bij deden. Heeft 
er soms iemand een paar aardappelen? En van her en der 
werden aardappelen aangebracht. Ze werden geschild 
en gesneden en in het kokend water gedaan.
- Prima, zei de man nadat hij nogmaals van de soep had 
geproefd.
- Moesten er ook wat groenten bij dan zou de soep nog 
heerlijker zijn! Wie enkele groenten kan missen mag 
straks ook van mijn soep eten. 

Verlegen kwamen enkele bewoners met prei, wortels en 
selder aangezeuld.

Het begon daar op het marktplein al fijn te ruiken. 
Steeds meer mensen kwamen een kijkje nemen rond de 
kokende ketel met soep.
- De soep is bijna klaar, zei de man, alleen een snuifje 
zout en wat kruiden en we dienen u de beste soep ter 
wereld op. 
- Oh ja, een stuk soepvlees, dat ontbreekt er nog. 

De herbergier, die gekend was als een echte smulpaap, 
kwam met een groot stuk soepvlees aangewandeld. Men 
liet het in de soep neerdalen.

Nu duurde het niet lang meer... de mensen kwamen 
af met een kom en een lepel om van de heerlijke soep 
te proeven. Weldra was iedereen aan smullen. Ook de 
kinderen aten hun buikje vol.

De speelman haalde zijn viool te voorschijn en begon 
muziek te spelen. Er werd gedanst en gelachen. Het dorp 
was weer in vreugde.
- Ik moet vertrekken, zei de vreemde man, maar de 
soepsteen mag hier blijven. Die kunt ge gebruiken, 
iedere keer dat ge soep wilt maken denkt er dan aan: 
samen delen wat ge in huis hebt, zodat iedereen kan 
genieten.

En de man vertrok. Even buiten het dorp raapte hij een 
steen op en stak die in zijn zak.

Pater Piet

een volkse vertelling
vrij naar de parabel van de soepsteen

Poëzie
De zomers
 
Klaprozen, korenbloemen, barstenvolle 
goudgele aren streelden mijn gezicht. 
Groengouden vliegen zoemden een gedicht. 
Rood liet het ooft de appelwangen bollen.

Zomernachtdonker is gesmolten licht. 
Niet bang zijn voor kabouters en voor trollen. 
Ze komen ‘s nachts het grasveld voor je rollen. 
Alleen een dom kind houdt zijn ogen dicht.

Zullen wij dit soort zomers nooit meer zien? 
Ging dan het paradijs voorgoed verloren 
omdat wij aan de wereld toebehoren? 
Huil niet, huil niet, de hemel zal misschien 
een zolder in een huis zijn zonder zorgen. 
Daar hebben ze die zomers opgeborgen.

    Kees Stip 
uit: Au! de rozen bloeien. 

Sonnetten van bedreigd geluk.
Bert Bakker 1983

Eigenlijk liet vooral de ondertitel van de bundel mij nu voor dit gedicht kiezen: hebben we daar in  
De Wingerd niet voortdurend mee te maken? Maar wat bedreigd wordt, kan er nog wel zijn.   
En: „Huil niet, huil niet, de hemel zal misschien een zolder in een huis zijn zonder zorgen.“ Zullen we 
de momenten van geluk hier maar verder koesteren zoals een zomers regentje doet met het groen in de 
tuin?… 

RT

De parabel van de soepsteen kan worden gezien als het omgekeerde van het 
sprookje “De nieuwe kleren van de keizer”, waarin niets uiteindelijk toch iets 
blijkt te zijn. De steen was alleen maar een voorwendsel om de dorpelingen 
aan te zetten tot iets wat ze voor deze katalysator niet aan gedacht zouden 
hebben.

Volgens de nationale traditie heeft dit verhaal plaatsgevonden rond Almeirim, 
Portugal. Tot op de dag van vandaag hebben vrijwel alle restaurants in 
Almeirim “sopa de pedra” (steensoep) op het menu.

nl.wikipedia.org/wiki/Steensoep

Pietplus
Sinds Witte Donderdag 24 maart worden de eucharis-
tievieringen voorgegaan door twee priesters: ‘Pater 
Piet’ kreeg als concelebrant een van de nieuwe 
bewoners, E.H. Jos De Vijver.

Op Witte Donderdag waste Jos de voeten van Piet. 
(Jezus waste de voeten van zijn leerlingen, ook al 
strubbelde Petrus tegen). Daarna waren zij samen 
(altaar-)tafelgenoten... en dat zijn ze sindsdien elke 
zaterdagnamiddag.

Een ‘mis met twee heren’ zoals men dat vroeger 
zei! Jos heeft een klare stem... de mensen verstaan 
hem goed. Echt een pluspunt voor onze wekelijkse 
zondagsmis. Pietplus dus!  

Verpleeghuis

Zo’n plaats waar je liever niet, maar
als het thuis niet meer
omdat er door je hoofd te veel verleden
slingert, dan liever hier dan elders.

Dit huis slaat zijn armen veilig
om je heen. Je mag er tijd verliezen,
door bezoekers wakker worden gekust
en beesten strelen in de patio.

Terwijl je woorden moe van het bedoelen
worden, zinnen zich vergeten
en je lippen een geheimtaal vinden,
waait in je al meer stilte aan, totdat –

En tot die tijd, ook als je dat niet meer beseft,
hangen in je eigen kamer boven het bed
de foto’s van alle dierbaren, je kleinkinderen
lachend. Aan jou, hoe dan ook, gehecht –

Inge Boulonois (1945)
uit: Idioom van geluk (2016)



Mensen met dementie steunen lotgenoten

Hoe kun je leven als je steeds meer gaat vergeten? 
In het pas verschenen boek ‘Ik heb dementie’ 
schrijven 50 mensen met dementie een brief aan 
hun lotgenoten. Daarin vertellen ze hoe hun leven er 
uitziet nadat ze de diagnose van dementie kregen. 
Hoe ze omgaan met hun ziekte, wat ze doen, wie 
en wat hen helpt, waarvan ze genieten . Ze geven 
elkaar adviezen en tips. 

Een greep uit de vele tips:

“Probeer zolang het kan om-met enige ondersteuning- 
op vrijwillige basis actief aan de maatschappij deel te 
nemen.” Peter, 61 jaar

“Mijn iPad is mijn maatje. Hierop staat namelijk mijn 
dagboek met tekst en foto’s” Ans, 70 jaar

“Als je een situatie niet kan overzien, zorg voor een 
rustige plek om tot jezelf te komen’ Sjaak, 74 jaar

“Onlangs hebben wij een rondzendbrief gemaild naar 
vrienden. Men vond het fijn om mee te kunnen leven, 
en veel mensen wilden ook graag iets doen’ Charles, 86 
jaar

“Regelmatig maak ik kleine gedichtjes over mijn situa-
tie. Dat zijn mijn ‘elfjes’(elf woorden) Lots, 75 jaar

Iedereen 
maakt fouten 

zo ook ik. 
Ik mag ze bijna 

vergeten.

Ruud Dirkse, initiatiefnemer van DemenTalent en 
auteur van drie populaire dementieboeken: ‘Het maken 
van dit boek heeft ons opnieuw laten inzien dat mensen 
met dementie veel vaker aan het woord moeten laten. 
Het beeld dat óver ze wordt gecreëerd is vaak veel te 
negatief. In ‘Ik heb dementie’ schrijven mensen die 
les geven op een ROC, een reis maken naar China of 
prachtige gedichten schrijven. We moeten vooral kijken 
naar wat ze nog wel kunnen. Dan zien we hele andere 
dingen, waarop we als omgeving prachtig op in kunnen 
spelen.’

Ook Marcel Olde Rikkert, hoogleraar geriatrie en direc-
teur van het Radboudumc Alzheimercentrum, ziet veel 
mogelijkheden om als samenleving mensen met demen-
tie een beter bestaan te bieden: ‘Grootste impact 
van het boek is de ontmaskering van ons eenzijdige, 
verkeerde beeld van dementie. De diagnose dementie 
is niet zwart-wit. Mensen krijgen met moderne diagnos-
tiek de diagnose steeds eerder. Ze kunnen dan vaak nog 
heel veel zelf, en het beloop gaat ook steeds geleidelij-
ker. Daardoor kunnen de meeste mensen nog jaren op 
hun kwaliteiten worden aangesproken. Het is echt tijd 
om ons verouderde beeld van dementie en Alzheimer 
bij te stellen. Dit boek wil de beeldvorming laten 
kantelen en het stigma wegnemen. Niet de ontkrach-
tende medische diagnose moet centraal staan, maar de 
individuele kracht en mogelijkheden van mensen met 
dementie.’

Meer informatie vindt u op www.ikhebdementie.nl 

Je kan het boek gratis uitlenen in het documentatiecen-
trum van het Expertisecentrum Dementie - MEMO:

Ik heb dementie
50 openhartige brieven met tips voor een beter leven

   Auteurs: Ruud Dirkse, Marcel Olde Rikkert
   ISBN: 9789078342175
   Uitgever: Sinds 1883 – uitgevers, Leiden

Deze uitgeverij verzamelt visies en ervaringen van 
verschillende mensen over maatschappelijke en 
persoonlijke thema’s en publiceert deze om bij te 
dragen aan harmonie in de samenleving. 

Eerder verschenen onder meer:

• Leven met ‘40-’45, 40 verhalen van ouderen over 
hun kinderjaren in de oorlog, Hans Smit en Bernard 
Drabbe

• Leven met zelfdoding, 60 brieven van nabestaan-
den, Jolien van der Kooij en Wouter de Jonge

• 100.000 banen, Desiree Curfs en Aart van der Gaag
• Blijvend in beweging, Bibi de Vries en Ab Klink.

Stien

Praatcafés Dementie
Een greep uit het aanbod:

donderdag 20 oktober 2016 - 19 uur
“Muziek, zingend communiceren met personen 
met dementie” door Liliane Esselens, referentie-
persoon dementie
WZC Ter Meeren, Wolfshaegen 186, 3040 Neerijse

donderdag 29 september 2016 - 19u30
“Heeft het nog zin dat ik langs ga? Meerwaarde 
van een bezoek bij personen met dementie”, 
door Katja Van Goethem, consulente Memo
WZC St-Margaretha, Kortrijksebaan 4, 3220 
Holsbeek

Vicky en Kristel nodigen u zondag 19 juni tussen 
11 en 16 uur uit in het nieuwe ‘ontmoetingshuis’ 
voor mensen met jongdementie. Ze verwelkomen 
u graag met een hapje en een drankje. 

Gratis workshops en activiteiten:

11.00u — 12.30u 
Elkaar ontmoeten op muziek met Rick de Leeuw
13.00u — 14.00u 
Sprekende film over jongdementie en bespreking 
door Katja Van Goethem
13.00u — 14.30u  
Klei-in-je-handen met Josiane Vandercammen
14.00u — 15.30u 
Wandeling met Paul De Smet
14.00u — 15.30u 
Dessertjes maken met Maria Sente
14.30u — 16.00u 
Schilderen met Bart Schoovaerts
14.30u — 16.00u 
Relaxatie

Doorlopend kinderanimatie en ritjes met de 
duofiets.

Kom gerust langs, inschrijven hoeft niet!

Ontmoetingshuis | Zorgcirkels Jongdementie
‘s Hertogenlaan 97, 3000 LEUVEN
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Tel: 016/50.29.06 
Elke werkdag van 9 tot 12 en van 14 tot 17 uur.

E-mail: memo@dementie.be
Meer info: www.dementie.be/memo

MEMOrabel

Pas verschenen: “Ik heb dementie” - 50 openhartige brieven met tips voor een beter leven
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Wingerdstraat 14 - 3000 LEUVEN
T: 016 28 47 90  F: 016 20 44 45
E: wingerd@wznd.be                        

Centra voor Dagverzorging & Kortverblijf
Thuisondersteunende Diensten
T: 016 28 48 00   E: cathy.sweerts@wznd.be

Kleinschalig Genormaliseerd Wonen 
Zorgflats voor echtparen
Sociale Dienst De Wingerd
T: 016 28 47 93 E: brenda.van.espen@wznd.be

Lokaal Dienstencentrum Wijnveld
T: 016 28 49 50  E: liesbet.volders@wznd.be

woonzorgnet-dijleland vzw
Samen met de woonzorgcentra Ter Meeren in Neerijse, Keyhof in 
Huldenberg en Dijlehof in Leuven, werkt 
De Wingerd aan kwaliteitsvolle zorg in deze regio.  

[ www.woonzorgnet-dijleland.be ]

Werkten mee aan deze editie

Fabienne Bruyns, Stien Claus, Paul 
Coosemans, Mia De Brabander, 
Piet Debruyn, Kristel Denruyter, 
Jan Hautekiet, Marcel Herregods, 
Carina Ix, Joris Raeymaekers, Griet 
Robberechts, Mieke Soens, Rudi 
Thomassen, Eric & Ann Uyttenbroeck-
Lootens, Jef Vandeputte, Jan 
Vanwezer en Vicky Vermeersch. 

Vormgeving: S. Paemelaere 
Eindredactie: P. Coosemans
  tel. 016/25.45.64

Reageren op de inhoud via: 
redactie@wingerd.info

Jaarabonnement: € 12,00
Steunabonnement: € 50,00

IBAN: BE69 7343 5622 0078 
BIC:   KREDBEBB    

Sponsors

Pues Begrafenissen
 
Eikestraat 2
3020 Winksele

Drukkerij Ameel 

Platte-Lostraat 216
3010 Kessel-Lo

Verzekeringskantoor
Vanden Eynde-Tuyls  
‘s Hertogenlaan 42 
3000 Leuven

Viridee Hof-makers
  
W. Degreefstraat 10a
1560 Hoeilaart

Distrac NV

Bleyveld 14
3320 Hoegaarden

Bewonersnieuws
We verwelkomen dhr. Saerens in woning 2 en 
mevr. Hollants in woning 4. We deelden in het 
verlies van de familie Manssens.

Personeelsnieuws
Eerder dit jaar startten Anke Vallons, als 
zorgkundige in woning 9 en de zorgflats; 
Nick Tits en Robert Resmerita, als logistiek 
medewerkers en chauffeurs in het dagcentrum; 
Stefan Willems als technieker. In het kader 
van het project Zorgcirkels Jongdementie en 
de realisatie van het nieuwe ontmoetingshuis 
werd Vicky Vermeersch als coördinator en 
Kristel Denruyter als zorgbegeleider aange-
worven bij Woonzorgnet-Dijleland. Sam 
Brokken, eerder al kinesist in Ter Meeren, 
neemt de taak van intern preventieadviseur 
voor alle vier de huizen op. 
Bij de sociale verkiezingen van 10 mei 2016 
werden Kary Janssens (ABVV), Christophe 
Geerts, Heidi Demeyer, Isabelle Canuel, 
Inge De Greef en Tine Joris (ACV) verkozen 
in OR en/of CPBW.

Bouwinfo  
Geen lachertje, kletsnat lenteweer, als je aan het (ver)bouwen bent. Hoedje af voor de werklui die in weer en wind 
doorwerken vandaag. Een dikke duim voor onze collega’s die de soms onverwachte neveneffecten van een bouwwerf 
boven hun hoofd zonder morren bij hun al intensieve zorgjob nemen, nu en dan gewapend met rubberlaarzen en 
gummizwabbers... Dankjewel dames (en ook heren)!

Openzangstonde 
Op pinkstermaandag verwelkomde Piet De Mulder, de koorlei-
der van dienst,  ons  op de tonen van “Hallo, hallo, hallo, 
hallo, wij komen u groeten, zijn blij u ’t ontmoeten…” De 
bewoners, vrijwilligers, familie en scouts van Linden schaar-
den zich allemaal rond de gezellige vuurkorven, die af en toe 
werden aangewakkerd door onze vuurmaker van dienst Johan. 
We zongen heel enthousiast liedjes uit de goede oude tijd, in 
het Nederlands, Frans en Engels. We werden met zijn allen 
getrakteerd op een mooi verhaal en sloten de avond af met het 
“Avondlied”...

Eric & Ann

Blauwe Zone  
Sinds 1 mei 2016 zijn ‘s Hertogenlaan en 
Wingerdstraat ingekleurd als ‘blauwe zone’, 
het gebruik van de parkeerschijf is verplicht 
en de parkeertijd beperkt tot 4 uren. 
De afgebakende parkeerplaatsen op het 
privédomein van ons woonzorgcentrum vallen 
uiteraard niet onder de nieuwe reglemente-
ring van Stad Leuven!

CONIX RDBM  
Architects bvba
Londenstraat 60/121
B 2000 Antwerp

JAVA bvba

Wingepark 10
3110 Rotselaar

IBO NV

Stwg op Blaasveld 56a
2801 Heffen

ThyssenKrupp

Metrologielaan 10
1130 Brussel

Ontbreekt uw logo hier nog?

Neem contact op met het secretariaat 
en sponsor mee onze huiskrant. 

Een geschreven woord en een foto zijn een onmisbare 
vorm van communicatie voor de bewoners, hun naasten, 
de vele vrijwilligers en sympathisanten van De Wingerd.

‘t Zomert in De Wingerd
Zoals elk jaar is er een aangepast zomerprogramma:

- Maatjesavond
- Maria-viering op 15 augustus
- Zingen op De Kluis
- Zwarte bessen pluk
- Marktbezoek en wandelingen
- ...

Elke dinsdagavond vanaf 17u30 tot 20u30 
avondterras met muzikale opluistering.

Meer details vind je in het programmaboekje en de 
aankondigingen via Facebook.


