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VOORWOORD
Beste lezer,
De vakantie is voorbij gevlogen. Juli startte met een echte Belgische zomer maar tijdens de
overgang van juli naar augustus kenden we een van de langste hittegolven uit de geschiedenis.
Werken in deze temperaturen met mondmasker was niet altijd een evidentie. Ik wil dan ook
naast onze vaste medewerkers zeker ook onze jobstudenten bedanken voor hun inzet en
flexibiliteit tijdens de voorbije vakantieperiode.
September betekent ook terug naar
school al zal de opstart dit jaar door alle
coronamaatregelen net iets spannender
verlopen dan andere jaren. Ook hier in
huis volgen we de evolutie op de voet om
voor jullie steeds weer de bezoekregeling
zo comfortabel als mogelijk te maken. We
houden jullie als bewoner en jullie familie
via de nieuwsbrieven en sociale media op
de hoogte. Een onaangekondigde inspectie
rond het opvolgen van de Covid-19maatregelen en de bezoekregeling in WZC
Emmaüs toonde alvast een positief resultaat.
Tot slot wil ik alle sponsors van dit krantje
bedanken voor hun bijdrage voor het
komende werkjaar!
Veel leesplezier!

Mieke Vandeputte, directeur
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EVEN STILSTAAN BIJ
DANKBAARHEID
Wellicht is het een woord of een houding
waar we na zovele maanden corona niet
spontaan aan zullen denken…
Toch blijkt uit onderzoek dat dankbare
mensen gelukkiger zijn. Zij leggen namelijk de
nadruk op wat er allemaal wel goed gaat in
plaats van op wat er misgaat.
Dankbare mensen beseffen: er gaat veel meer
goed dan fout. Elke keer als je dankbaar bent,
oefen je jezelf daarin.
Er zijn vele manieren om jezelf hierin te trainen.
Eén van de manieren is door een dankboek bij
te houden. Hierin schrijf je bijvoorbeeld iedere
dag vijf dingen waarvoor je dankbaar bent of
die je blij maken. Als je dat trouw doet, zul je
merken dat het steeds gemakkelijker wordt en
dat je stilaan bijna automatisch de goede en
mooie dingen in het leven ziet.
In sommige landen houden christenen - meestal in het najaar een -“dankdag”.
Hier dankt men God vooral voor de goede oogst en worden de kerken en kapellen rijkelijk
versierd met de mooie vruchten van de voorbije maanden.
Sommige mensen denken misschien: Waarom zou je God ergens voor bedanken?
De koeien hebben de melk toch geproduceerd? De fabrieken hebben de pasta toch bereid….?
Het lijkt inderdaad zo dat God niets met dit leven te maken heeft en je Hem dus ook nergens
voor hoeft te bedanken. Doch dat is schijn. Het leven is een diep mysterie waar God werkzaam
is. Hij beweegt in de dingen. Hij geeft het leven aan de kleinste insecten en bloemen tot de
grootste dieren en vooral aan de mens!

Dank elke dag!
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BEZOEK IN HET
WOONZORGCENTRUM
Gezien de situatie omtrent COVID-19 in
regio Poperinge stabiel blijft, zijn wij vanaf
17 augustus 2020 overgegaan naar bezoek
op de kamer (zonder afspraak vooraf,
tijdens vastgelegde bezoekuren) om het
welbevinden van bewoners en families te
verbeteren.

VASTE BUBBEL
• Iedere bewoner vormt een vaste
bubbel met maximum 5 geregistreerde
bezoekers (in analogie met de regels
opgelegd door de overheid).
• Er mogen 2 bezoekers tegelijk
aanwezig zijn op de kamer (kinderen
jonger dan 12 jaar inbegrepen).

Afhankelijk van het verloop van de epidemie
zullen we, in de komende weken, deze
bezoekregeling aanpassen indien nodig.
In dit geval brengen wij u zo snel als
mogelijk op de hoogte.
We beseffen dat de afgelopen periode niet
evident geweest is, voor u als bewoner
en ook voor uw familie. De maatregelen
wijzigen geregeld waardoor u zich steeds
moet aanpassen. U mist wellicht ook de
gewone omgang met uw familie.
We proberen plichtsbewust de juiste
maatregelen te nemen op het juiste
moment, rekening houdend met alle
betrokkenen.
Mogelijk brengen de geldende maatregelen
soms angst bij u teweeg. Of twijfel...
misschien teleurstelling... Het directieteam
staat open voor uw mening en uw feedback.
U mag altijd uw verantwoordelijke, de sociale
dienst (Hilde of Stijn) of een directielid
aanspreken. Daarnaast zijn we ook bereikbaar
via mail corona@gasthuis.be.

BEZOEKUREN
WZC OLV GASTHUIS & WZC EMMAUS
Van maandag t.e.m. zaterdag:
14.00 – 16.30 uur
Toegang mogelijk tot 16.15 uur

#samensterk
Bezoekers moeten het woonzorgcentrum verlaten tegen 16.30 uur.
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Hoe de vaste bubbel bepalen?
Telkens een bezoeker zich registreert
aan de ingang voor een bepaalde
bewoner telt het systeem deze mee in
de bubbel. De telling begon vanaf
17 augustus 2020.
De eerste bezoeker die registreert is
bezoeker 1, de tweede bezoeker die
registreert, is bezoeker 2, ... tot bezoeker
5. Deze bezoekers behouden hun
toelating tot bezoek zolang we werken
met de vaste bubbel van 5 bezoekers.
Bij het betreden van het
woonzorgcentrum meldt iedere
bezoeker zich aan met zijn/haar
elektronische identiteitskaart. Een
vrijwilliger of medewerker helpt hierbij.
Zijn er reeds 5 bezoekers geregistreerd
voor de bewoner dan zal het systeem
dit meteen melden. In dit geval zal de
bezoeker verzocht worden om terug te
vertrekken.

Op dagen waarop er geen bezoek
is, zetten de medewerkers in op
activiteiten met de bewoners.
Voor de studio's De Vliering (in de
gebouwen van WZC OLV Gasthuis)
geldt een afzonderlijke regeling.
De cafetaria blijft gesloten.

WANDELINGEN
Korte wandelingen in de omgeving van het
woonzorgcentrum zijn mogelijk.
Als geregistreerde bezoeker is het mogelijk
om een korte wandeling te maken in de
nabijheid van het woonzorgcentrum met
een bewoner.
Dit is mogeljik:
• tijdens de bezoekuren (terug in huis tegen
einde bezoekuur)
• mits gebruik van mondneusmasker door
bezoeker en bewoner
• mits verwittigen van de dienst bij vertrek
en terugkeer
• mits goede handhygiëne bij vertrek en
terugkeer
Een bewoner mee naar huis nemen of naar
een andere activiteit buitenhuis kan ENKEL
na overleg met directie.
• Gelieve tijdig een aanvraag te doen, door
de zorgverantwoordelijke of iemand van
directie aan te spreken of door een e-mail
te sturen naar corona@gasthuis.be
• Iemand van directie zal met jou bespreken
wat precies de plannen zijn.
• Afhankelijk van het soort uitstap (en o.a.
van het aantal andere betrokken personen)
zullen er mogelijk bijkomende maatregelen
bepaald worden.
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RICHTLIJNEN
BIJ BEZOEK
Bij beslissingen rond de
bezoekregeling proberen wij een
goed evenwicht te vinden tussen
de zorg en het welzijn van iedereen
en de individuele behoeften die
bijdragen tot een goede gezondheid
en welbevinden. Door gezamenlijke
inspanningen kunnen we hier zo
goed mogelijk aan tegemoet komen!
Volg tijdens uw bezoek strikt de
afspraken rond veiligheid:
MONDMASKERS
Het gebruik van een mondmasker is
verplicht voor:
--bezoekers: vanaf aankomst tot bij
vertrek uit het woonzorgcentrum;
--bewoners: tijdens het bezoek.
SOCIAL DISTANCE
Respecteer de social distance
overal: aan de ingang, in het
woonzorgcentrum, in de kamer, t.o.v.
bezoekers, medewerkers, bewoners.
HANDHYGIËNE
Was en ontstmet je handen aan de
ingang van het woonzorgcentrum
en bij het binnengaan en het
verlaten van de kamer.
Respecteer de hoest-en nieshygiëne.
ZIEK?
Kom niet op bezoek als u ziek
bent, als er een besmetting met
COVID-19 bij u is vastgesteld, als u
symptomen van een besmetting had
of als u terugkeert uit een oranje
of rode zone binnen de 14 dagen
voorafgaand aan uw bezoek.

VAN ALLES WAT

GRIEPVACCINATIE

BESCHERM JE TEGEN GRIEP EN HAAL EEN GRIEPPRIK
Wist je dat elke winter 1 op de 10 mensen griep krijgt? Bescherm je tegen de ziekte en
haal vanaf half oktober je griepprik. Vraag ernaar bij je huisarts.
Ben je 65-plusser, ben je zwanger of heb je gezondheidsproblemen zoals diabetes, een
ziekte van longen, hart, lever of nieren? Dan is het risico op complicaties door griep veel
hoger. Daarom laat je je best vaccineren vanaf half oktober. Zo heb je de beste kans om
geen griep te krijgen in de winter.
Meer informatie: raadpleeg je huisarts of kijk op www.griepvaccinatie.be

KAPSTER
Wie een afspraak wenst met één van
onze kapsters (= Sofie Blanckaert,
Nathalie Dewicke of Camille Depuydt)
vraagt dit best 14 dagen vooraf.

NIEUWE
SPONSORBLADEN
In dit Gasthuyzeken werden nieuwe
sponsorbladen afgedrukt. Deze
sponsors betaalden een jaarlijkse
bijdrage die uitsluitend gebruikt
wordt voor de organisatie van de
animatieactiviteiten van de bewoners.

CHAUFFEUR BUSJE DVC
Lucien Croquey stopt als vrijwillig chauffeur
voor De Plataan. Hij deed dit 15 jaar lang op
donderdagvoormiddag en was telkens bereid
extra bij te springen. Bedankt, Lucien!
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Vrijdagvoormidd
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kinderopvang. Id
de kinderopvang
LEUTE IN DE KINDEROPVANG
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In de kinderopvang voor kinderen en kleinkinderen van medewerkers
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OLV GASTHUIS OP FACEBOOK
Wij gebruiken ook Facebook,
“gezichtenboek”, om ons te tonen aan
geïnteresseerden in de wereld buiten het
woonzorgcentrum.
Momenteel hebben we 1114 volgers, mensen
die ervoor kozen om vzw OLV Gasthuis te
volgen en bijgevolg onze berichten te zien.
Het meest populaire bericht in de afgelopen
2 maanden werd gezien door 3800 mensen.
Dit komt doordat onze volgers het bericht
delen zodat het zichtbaar wordt voor meer
mensen.

De inhoud van de berichten varieert:
• we tonen hoe het leven in het
woonzorgcentrum eruit ziet, hoe het is om er
te wonen en te werken
• we roepen op voor nieuwe medewerkers
• we vertellen waar we belang aan hechten
vanuit onze visie bv. onze christelijke inspiratie
•…
We ontvangen regelmatig leuke reacties op
onze berichten. Familieleden, medewerkers of
anderen kunnen ook een beoordeling van ons
kenbaar maken via Facebook.
Een greep uit de laatste berichten:

VAN ALLES WAT
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SEPTEMBER, MAAND VAN DE POPERINGSE HOP
De maand september is voor Poperinge een
heel bijzondere maand, het moment waarop
de hop zijn volwaardige groei heeft behaald
en zijn belletjes rijp zijn om geplukt te worden.
Hop is een belangrijk bestanddeel van bier. De
vrouwelijke hopplant krijgt tegen Poperinge
kermis zijn juiste hoogte en dan worden
de bloemetjes aan deze plant tegen eind
augustus, begin september mooie hopbelletjes.
Deze hopbelletjes worden gebruikt om bier te
brouwen. Ze dragen bij tot de bewaring van
het bier en geven het naast de uitgesproken
smaak ook een mooie schuimkraag.
Op de foto hiernaast ziet u de mascotte van
Poperinge: “Popernicus”. Deze biermascotte
komt men tegen op evenementen in
Poperinge waaronder de door ieder
gekende driejaarlijkse Hoppefeesten met
haar hoogtepunt de Hoppestoet. Het derde
weekend van september zouden deze
Hoppefeesten terug plaatsvinden in Poperinge
maar door het coronavirus worden deze nu
een jaartje uitgesteld.
Iedere Poperingenaar kijkt steeds reikhalzend
uit naar dit evenement. Het moment waarop
men herdenkt hoe de inwoners van de stad
zich vroeger allen inzetten om met hele
families de hop te helpen oogsten… Van
heinde en ver kwam men naar Poperinge:
met de trein, paard en kar, zigeuners uit alle
uithoeken… , allen om hun steentje bij te
dragen aan de hoppepluk.

Dit verhaal wordt in een prachtige stoet,
de Hoppestoet verbeeld. Ter ere van de
driejaarlijkse Hoppefeesten werd er in 1981
door Karel Leroy, brouwer en eigenaar van
de familiebrouwerij Leroy ook een biertje
gebrouwen: het Poperings Hommelbier.
Aangezien “hommel” het lokale dialect is voor
hoppe was de naam voor dit eerbetoon aan de
Poperingse hop vlug gevonden. Ondertussen
wordt Poperings Hommelbier wereldwijd
gewaardeerd om zijn unieke stijl met 100 %
hop uit Poperinge.

Postbodes kwamen na hun ronde mee
plukken, kinderen gingen pas later in september
naar school om met vader en moeder eerst
mee te gaan plukken. Het was een groots
volksgebeuren en na het plukseizoen werd dit
dan ook uitbundig gevierd.

Een prachtige plaats om het verhaal van
de Poperingse hop te ontdekken is het
Hopmuseum. In de oude stadsschaal van
Poperinge ontvangt men jaarlijks zeer
veel toeristen die de beleving van de hop
ontdekken.
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Bier en hop zijn twee producten waar
Poperinge fier op mag zijn. De stad is
omringd door prachtige hopvelden en
mooie brouwerijen. Denken we maar aan
Brouwerij De Plukker, Sint Bernardus en
brouwerij Leroy. En laat ons zeker ook
niet vergeten de Trappist: Sint Sixtus in
Vleteren!
Als men in Poperinge wil genieten van al
dit lekkers dan kan dit onder andere op de
markt in de prachtige zaak: l’Heritage. Dit
is een ijssalon waar men ijs bereidt met
bier met als resultaat een bijzonder lekker
ijsje. In deze zaak kan men ook alle bieren
aankopen die in en rondom Poperinge
gebrouwen worden.

Poperinge, een stad om fier op te zijn!
Graag laat ik jullie ook nog een biertje
bij een dessert ontdekken: een lekkere
birramisu.

Zytholoog Kristel

BIRRAMISU
voor 4 personen
•
•
•
•
•
•
•

100g mascarpone
4 eetlepels kristalsuiker
200 ml slagroom
1 flesje Cuveé Watou Rouge
10 lange vingers
witte chocoladeschilfers
rode vruchten (zoals bessen en rode bessen)

1. Meng de mascarpone en suiker, gebruik
hiervoor best een vork.
2. Klop de slagroom op. Spatel de opgeklopte
slagroom onder de mascarpone.
3. Giet het bier in een schaal.
4. Leg de lange vingers te weken in het bier
tot net alle krokantheid uit het koekje is
zonder dat het zijn stevigheid verliest.
5. Bouw de birramisu op. Start met een
laag koekjes, vervolgens een laag
mascarponemengeling, enz…
6. Bedek de glaasjes met plastic folie en laat
de birramisu even opstijven in de koelkast.
7. Net voor het serveren kan je de birramisu
afwerken met wat rode vruchten en
chocoladeschilfers.

Smakelijk!
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21 SEPTEMBER 2020
WERELDDAG DEMENTIE
Waarschijnlijk zag je het al ergens voorbij komen…
of dat hopen we toch! Stad Poperinge werkt aan
een dementievriendelijke omgeving. Samen met een
werkgroep van ervaringsdeskundigen werken we
een plan uit om deze aandoening zoveel mogelijk
kenbaar te maken. Belangrijker nog; we willen van
deze stad en deelgemeentes een plaats maken waar
ook mensen met dementie en hun mantelzorgers
zich helemaal thuis voelen.
Natuurlijk is deze klus niet op één dag geklaard. Elk
jaar werken we aan een aantal doelstellingen om
zo stap voor stap een dementievriendelijke stad te
creëren. Eind 2018 startten we met een enquête,
2019 stond in het teken van kleine acties zoals
dementie bespreekbaar maken op de vrijdagmarkt
en het zoeken naar onze werkgroep of eventuele
andere partners.
Dit jaar ontstond er een samenwerking met de
muziekschool en de lagere school, werkten we aan
de actie ‘De geknoopte zakdoek’ én hopen we eind
dit jaar naar buiten te kunnen komen met iets heel
speciaals.

“Ik leerde mijn man kennen in het Hommelhof.
Mijn ogen blonken bij het eerste zicht.
Nu blinken ze als ik over hem vertel en
over hoe hij me meenam naar zijn boerderij
die ook de mijne werd.
Vrolijk luister ik naar de accordeon en
zoek op foto’s naar wat ik mis.
Gelukkig is er muziek die me herinnert
Aan wat er was en is.”

Tine Moniek

						
Naar aanleiding van bezoekjes
OLV Gasthuis tussen 6 en 10 juli 2020.

Natuurlijk vergeten we nooit
onze Werelddag dementie op 21
september. Deze kunnen we niet
ongemerkt voorbij laten gaan. Tijdens
de volledige maand september zal je,
volledig coronaproof en met je eigen
bubbel, een dementievriendelijke
wandeling kunnen maken. De
wandeling is 2.2 km in Poperinge
centrum en is voorzien van 10
rustpunten (zitbanken) waar je even
letterlijk stil kan staan bij dementie
a.d.h.v. informatie, verhalen, foto’s. De
wandeling wordt nog eens opgeleukt
door een kennisquiz over dementie.
Wie van jullie is onze grootste
dementiekenner en mag een prijs
ontvangen?
Ook maken we de eindwinnaar
bekend van onze actie ‘de geknoopte
zakdoek’. Elke week kon de eerste
die de geknoopte zakdoek vond, een
lekkere hommelpaptaart afhalen. Wie
de meest originele foto kon maken,
met de zakdoek, maakt ook kans op
een prijs.
En misschien bots je, rond de
werelddag dementie, wel ergens
tegen aan… Wie weet? Hou vooral
de sociale media en de stadskrant in
de gaten. We delen hier regelmatig
informatie mee.
Heb je nog vragen of heb je zelf leuke
ideeën/voorstellen om Poperinge
dementievriendelijker te maken?
Neem dan contact op met de dienst
seniorenzorg via 057/34 65 00 of
seniorenzorg@poperinge.be.

VAN ALLES WAT

Het geheimpje van de zakdoek
Laura en haar lieve oma zijn twee handen op een buik. Nadat
oma Laura op woensdag haalt van school, eten ze samen
spaghetti. Ze beleven steeds een gezellige baknamiddag
gezien oma vroeger een patisserie met lekkere taartjes
had. Oma’s specilialiteit is hommelpaptaart. Oma vertelt
vaak dat de Poperingenaars graag uitpakten met haar taart
als ze hoog bezoek hadden of een groot feest gaven.
Tijdens het bakken, lachen oma en Laura zich krom om de
grappige verhalen en fratsen over de vroegere patisserie.
Vandaag is het opnieuw woensdag en oma & Laura
zijn gezellig aan het kletsen. Oma is ondertussen druk
in de weer met het afwegen, zeven, opkloppen, roeren,
noem maar op.
Laura assisteert graag en waant zich al een echt
bakkerinnetje. Als oma de bloem bij het lekkere deeg
wil voegen roept Laura: “Oma! Pas op, dat is véél te
véél bloem!”. Oma schrikt. Het is eventjes stil…
“Hoe kan ik mij nu zo vergissen? Wat ben ik nu eigenlijk aan het doen? Ik weet
toch perfect hoe je hommelpaptaart moet maken?” “Ach… Laura heeft gelijk”,
denkt oma bij zichzelf.
Laura ziet dat oma onder de indruk is en zegt: “Maar omatje toch, dat is toch niet
erg? Ik heb een idee! Ik heb eens gelezen dat - als je een knoop in je zakdoek legt,
en daarbij denkt aan wat je niet mag vergeten - het eenvoudiger is om nadien die
herinnering weer op te halen.”
Oma wijst Laura naar de stapel vers gestreken zakdoeken in de
kast en zegt: “Kies jij er maar de mooiste uit, Laura”.
Laura’s ogen vallen direct op de witte zakdoek met roze
bloemetjes. “Deze wordt het”, zegt ze.
Oma schudt de zakdoek open en samen leggen ze er een knoop
in. Nadien schrijven ze het recept in een schriftje: “Ons geheimpje”,
knipoogt oma en schuift het schriftje tussen de zakdoeken.

Sindsdien bakken oma en Laura iedere woensdagnamiddag
verse hommelpaptaart. En als ze het recept even vergeten
zijn, herinnert de knoop in de zakdoek hen aan het schriftje
in de kast.
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SEPTEMBER
De warme zomer van 2020 is alweer bijna
voorbij. Hopelijk heeft iedereen, ondanks
alle perikelen rond corona, toch wat kunnen
genieten en zijn de batterijen terug opgeladen.
Vakantieherinneringen worden nostalgisch
verteld, zomerkiekjes worden gedeeld en
scholen openen terug hun poorten (hopelijk
voor lange tijd).
September is normaal een feestmaand in
Poperinge en in het OLVG maar ook hier gooit
corona wat roet in het eten. Maar binnen de
veiligheidsmaatregelen proberen we toch om
er het beste van te maken. Op 4 september is
er het Feest van het OLV GASTHUIS (viering
van de officiële inhuldiging van het gebouw in
de Ieperstraat, dit jaar reeds 21 jaar geleden).
Naar aanleiding hiervan organiseren we in de
tweede week van september, verspreid over
verschillende dagen en per afdeling, een lekkere
barbecue. Alle bewoners worden uitgenodigd
om na het aperitief met de medewerkers van de
afdeling, te komen genieten van al het lekkers
op de rooster. Bij mooi weer genieten we hier
samen van in de binnentuin!
De festiviteiten rond het feest van het OLVG
sluiten we normaal af met een optreden maar
dit wordt nu vervangen door een muziek-/
filmnamiddag op donderdag 17 september,
met als thema Will Tura die dit jaar 80 jaar werd.
Corona zorgde ervoor dat heel wat
evenementen uitgesteld werden. Zo ook de
Tour de France, die traditioneel aan het begin
van de grote vakantie gereden wordt, start
nu eind augustus. Ook in het OLVG rijden we
een verkorte versie van de Tour De France. Op
vrijdag 4 september rijden we een etappe op
de hometrainers en nadien genieten we van
een lekker Frans aperitief met hapjes in de
polyvalente zaal.

September is in Poperinge onlosmakelijk
verbonden met de hommelpluk. Dit jaar dus
ook geen hoppefeesten in Poperinge omwille
van Corona. Maar naar jaarlijkse traditie halen
we toch samen herinneringen op aan ‘den
goeien ouden ploktid’. Met een hommelbiertje
in de hand verzamelen we rond enkele
hommelranken, we vertellen over de tijd van
toen en plokken nog eens ‘hoppebelletjes’ met
de hand.

UITSTAPPEN
September telt soms nog enkele zonnige
dagen en daar willen we volop van genieten.
In de eerste helft van september staan enkele
uitstapjes met kleine groepjes bewoners
gepland, o.a. naar de hommelboer,
hoppemuseum, wandeling in de Lovie….

AANBOD
Naast deze speciale activiteiten staan
er nog heel wat andere zaken op het
animatieprogramma, ontbijtbuffet, handwerk,
zumba, verwennamiddagen… Kortom voor elk
wat wils!

TERUGBLIK OP

TERUGBLIK OP

Alice Dewancker 100 jaar – Bingo – Gezelschapsspelen – Volksspelen - Drankronde
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TERUGBLIK OP

TERUGBLIK OP

IJsje eten – Handwerk - Huwelijksjubileum Madeleine en Roger – Wandeling - Geluksbrenger

TERUGBLIK OP

TERUGBLIK OP
Verjaardagsfeest
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TERUGBLIK OP

TERUGBLIK OP

Picknick - Hoger lager - Activiteiten EMMAUS: Verjaardag - Jeu de Boule - Op wandel

TERUGBLIK OP

TERUGBLIK OP

Activiteiten EMMAUS: Schilderen - Beleef TV - Rolstoelfiets
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OP HET BORD

OP HET BORD: SEPTEMBER
DINSDAG. 01.09.2020

ZONDAG 06.09.2020

VRIJDAG 11.09.2020

Smeerkaas

Rozijnen- / koekenbrood

Confituur

Minestrone
Gebakken kipfilet / portosaus
Gestoofde zomergroenten
Aardappelen
Fruit

Tomatenroomsoep
Orloffgebraad / roomsaus
Champignons / aardappelgratin
Taart

Champignonsoep
Gestoomde witvis / dillesaus
Gebakken venkel / puree
IJsje

Worstenbroodje
Kaas – hesp

Saint-Paulin
Kaas – hesp
				

Pistolet
Kaas – hesp

MAANDAG 07.09.2020

ZATERDAG 12.09.2020

Confituur

Chocolade

Erwtensoep
Lamsburger / vleesjus met look
Rauwkost / frietjes
Koek

Preisoep
Hamburger / braadjus
Bloemkool in bechamelsaus / puree
Speculoospudding

Wortel-peersoep
Kalfsvink / mosterdsaus
Rauwkostsalade / aardappelen
Yoghurt

Kruidenkaas
Kaas – hesp

Tonijncocktail
Kaas – hesp

Kop in tomaat
Kaas – hesp

DONDERDAG 03.09.2020

DINSDAG 08.09.2020

ZONDAG 13.09.2020

Choco

Smeerkaas

Rozijnen- / koekenbrood

Aardappelsoep
Gebakken kalkoenlapje
Gevogeltejus
Broccolistampppot
Sabayon

Brunoisesoep
Gebakken kipfilet / citroentijmsaus
Couscous
Fruit

Tomatensoep met balletjes
Kalkoengebraad / bieslooksaus
Perzik / kroketten
Taart

Omelet
Kaas – hesp

Tomme blanche
Kaas – hesp

WOENSDAG 09.09.2020

MAANDAG 14.09.2020

Luikse siroop

Confituur

Italiaanse soep
Vlaamse stoverij
Salade / frietjes
Koek

Venkelsoep
Gebakken casselerrib / vleesjus
Romanescogroenten / aardappelen
Aardbeienpudding

Brie
Kaas – hesp

Kipfilet
Kaas – hesp

DONDERDAG 10.09.2020

DINSDAG 15.09.2020

Choco

Smeerkaas

Linzensoep
Varkensschnitzel / dragonsaus
Rode kool met appel / aardappelen
Aardbeienmousse

Minestrone
Hamburger / ajuinsaus
Wortelen / puree
Fruit

Kip curry
Kaas – hesp

Gegratineerde ravioli
Kaas – hesp

WOENSDAG 02.09.2020
Luikse siroop

Hespenworst
Kaas – hesp

VRIJDAG 04.09.2020
Confituur
Pompoensoep
Visfilet meuniere / Hollandaisesaus
Juliennegroenten
Peterselieaardappelen
IJsje
Krabsla
Kaas – hesp

ZATERDAG 05.09.2020
Speculoos
Kippensoep
Kaashamburger / vleesjus
Witte bonen in tomatensaus / puree
Yoghurt
Kipfilet
Kaas – hesp

OP HET BORD

WOENSDAG 16.09.2020

MAANDAG 21.09.2020

ZATERDAG 26.09.2020

Peperkoek

Confituur

Koetjesreep

Ajuinsoep
Gebakken kippenbout
Gevogeltejus
Rauwkost / frietjes
Koek

Pompoensoep
Varkensmignonette / mosterdsaus
Schorseneren in room
Peterselieaardappelen
Chocoladepudding

Seldersoep
Kippenworst / tijmsaus
Wortelen, aardappelen
Yoghurt

Leerdammer
Kaas – hesp

Krabsalade
Kaas – hesp

DONDERDAG 17.09.2020

DINSDAG 22.09.2020

Rozijnen-/ koekenbrood

Choco

Smeerkaas

Wortelsoep
Omelet met spek,
Mediterraanse groenten
Kruidenpuree
Citroentaartcrème

Groentebouillon
Boomstammetje / vleesjus
Broccoli / puree
Fruit

Tomatenroomsoep
Rosbief / bordelaisesaus
Warme tomaat / kroketten
Taart

Filet de Saxe
Kaas – hesp

VRIJDAG 18.09.2020

Frankfurter met ajuin
Kaas – hesp

WOENSDAG 23.09.2020
Luikse siroop

Confituur
Spitkoolsoep
Visrolletje / Duglérésaus
Erwten / rijst
IJsje
Salami
Kaas – hesp
		

Komkommersoep
Varkensragout
op grootmoeders wijze
Rauwkost / frietjes
Koek
Camembert
Kaas – hesp

ZATERDAG 19.09.2020

DONDERDAG 24.09.2020

Speculoos

Speculoospasta

Witloofroomsoep
Gevogeltechipolata / tijmsaus
Vergeten groenten / aardappelen
Yoghurt

Aspergesoep
Gebakken kalkoenlapje
Bruinbiersaus
Gestoofde prei / aardappelen
Stracciatellamousse

Pyreneeënkaas
Kaas – hesp

ZONDAG 20.09.2020
Rozijnen-/ koekenbrood

Vleesbrood
Kaas – hesp

VRIJDAG 25.09.2020
Confituur

Tomatensoep
Lamsstoofpotje
Gebakken abrikozen met rozemarijn
Denneappeltjes
Taart
Kipsalade
Kaas – hesp

Bloemkoolsoep
Lasagne met zalm en spinazie
IJsje
Sandwich met chocolademelk
Kaas – hesp

Kruidenkaas
Kaas – hesp

ZONDAG 27.09.2020

Kipfilet
Kaas – hesp

MAANDAG 28.09.2020
Confituur
Andalousesoep
Varkenslapje / picklessaus
Spruitjes / aardappelen
Tweekleurenpudding
Hespenworst
Kaas – hesp

DINSDAG 29.09.2020
Honing
Gevogeltebouillon
Gehaktbrood / rozemarijnsaus
Snijbiet in room
Gebakken krielaardappelen
Fruit
Gehaktballetjes met kriekensaus
Kaas – hesp
		

WOENSDAG 30.09.2020
Peperkoek
Groentesoep
Biefstuk / pepersaus
Salade / frietjes
Koek
Passendale
Kaas – hesp

Smakelijk!

23

24

BEWONERS- EN MEDEWERKERSNIEUWS

BEWONERS- EN
MEDEWERKERSNIEUWS
VERJAARDAGEN
BEWONERS WZC OLV GASTHUIS
Di. 01/09 Lucien Calmeyn (K 229)
95 jaar
Di. 01/09 Madeleine Petyt (K 23 B)
92 jaar
Wo. 02/09 Maria Depuydt (K 250)
93 jaar
Ma. 07/09 Martha Rommens (K 202) 88 jaar
Do. 10/09 Andrea Boeraeve (ZF 5)
88 jaar
Zo. 20/09 Liselotte Werner (K 128)
93 jaar
Ma. 21/09 Martha Oyaert (K 159)
88 jaar
Za. 26/09 Raymonde Geeraert (K 222B) 82 jaar
Za. 26/09 Hilda Keyngnaert (K 185)
82 jaar
Di. 29/09 Jeanne Devos (K 118)
97 jaar
AW FIORETTI & DE VLIERING
Zo. 06/09 Lena Devos (AW 14)
PERSONEEL
Za. 05/09 Eveline Firey
Ma. 07/09 Virginie Gaveele
Do. 10/09 Isabel Vanacker
Do. 10/09 Femke Willems
Vr. 11/09 Peter Reubrecht
Zo. 13/09 Katleen Belien
Do. 17/09 Charlene Pruvo
Vr. 18/09 Lena Dugardein
Vr. 18/09 Shirley Verpoort
Ma. 21/09 Natacha Lozie
Ma. 21/09 Marlies Florissoone
Wo. 23/09 Emely Heugeu
Za. 26/09 Ria Cappelaere
Za. 26/09 Bernadette Deraedt
Vr. 28/09 Nikita Techel

Proficiat!

GASTEN DVC DE PLATAAN
Di. 01/09 Monique Doom
Zo. 20/09 Ginette Simoen

88 jaar
82 jaar

BEWONERS WZC EMMAUS
Wo. 09/09 Maria Druant
Za. 12/09 Gaston Labaere
Zo. 20/09 Lea Vallaeys
Di. 22/09 Hjordis Danielson
Vr. 25/09 Willy Ingelaere
Wo. 30/09 Josephine Geelen
Wo. 30/09 Maria Ryckeboer

91 jaar
91 jaar
91 jaar
76 jaar
92 jaar
81 jaar
92 jaar

86 jaar

WIJ VERWELKOMEN...
WZC OLV GASTHUIS
Denise Deraedt (K 236) uit Poperinge
Frans Geirnaert (K 186) uit Poperinge
Marcel Goethals (K 122 B) uit Loker
Liliane Ingelaere-De Stickere (K 180) uit Poperinge
Jeanne Dewulf-Herkelbout (K 220) uit Poperinge
WZC EMMAUS
Georges Bruneel (K 006) uit Ieper
Louisa Plancqueel (K 132) uit Loker
Urbain Wybo (K 206) uit Poperinge
Georgette Haghedooren (K 224) uit Poperinge
Camilla Vande Vyvere (K 116) uit Westouter
Donatienne Demeyere-Wyme (K 107) uit Poperinge
Kathleen Van Eecke (K 017) uit Poperinge
DE VLIERING
Françina Nouwynck-Geldof (studio 2) uit Poperinge
Jacques Billiau (studio 3) uit Westouter

BEWONERS- EN MEDEWERKERSNIEUWS

OPGENOMEN IN DE GENADE VAN DE HEER
WZC OLV GASTHUIS
Germaine Duflos, overleden op 4 juli 2020 op 90-jarige leeftijd.
Hubert Berat, overleden op 14 juli op 93-jarige leeftijd.
Norbert Demuys, overleden op 17 juli op 84-jarige leeftijd.
Jeanne Van Muylders, overleden op 29 juli op 86-jarige leeftijd.
Joseph Goemaere, overleden op 3 augustus op 88-jarige leeftijd.
WZC EMMAUS
Raphael Bossaert, overleden op 9 juli op 93-jarige leeftijd.
Paul Menu, overleden op 11 juli op 83-jarige leeftijd.
Carlo De Corte, overleden op 30 juli op 70-jarige leeftijd.
GASTEN DVC DE PLATAAN
Jef Alleweireldt, overleden op 8 juni op 77-jarige leeftijd.
Catherina Moncarey, overleden op 31 juli op 58-jarige leeftijd.
AW FIORETTI
Rudolp Ingelaere, echtgenoot van Liliane De Stickere,
overleden op 1 augustus op 89-jarige leeftijd.

MEDEDELINGEN
• Op 1 juli kwamen Brittney Defever (zorgkundige),
Emma Wheaton (kinesiste) en Cynthia Pittillioen
(zorgkundige Emmaus) in dienst.
• Op 6 juli kwam Tine Veramme (kinésiste
Emmaus) in dienst.
• Op 17 augustus kwamen Sandra
Verschaeve (zorgkundige) en Jens Dury
(keukenmedewerker) in dienst.

LEVENSSNOEI
• Marie Josée Verhaeghe, echtgenote van
André Orbie, schoonmoeder van Greet Duflou
(verpleegkundige ZV1), op 28 juni 2020.
• Marc Debergh, echtgenoot van Marie-José
Vandenabeele, schoonvader van Inge Cappoen
(zorgkundige ZV1), op 1 juli 2020.
• Dimitri Decroos, echtgenoot van Stefanie
Vandermeersch, overleden op 22 juli 2020,
schoonbroer van Brecht Caulier (animatie).

• Maria Vermeersch, weduwe van Désiré
Denys, schoonmoeder van Katrien
Polley (hotelmedewerker Emmaus) en
grootmoeder van Elien Denys (zorgkundige
Emmaus), overleden op 24 juli 2020.
• Gérard Vlaeminck, echtgenoot van Lena
Vlaeminck, papa van Conny Vlaeminck
(medewerker hotel-huishouding in OLV
Gasthuis), overleden op 1 augustus 2020.
• Solange Dequidt, overleden op 13
augustus 2020, overgrootmoeder van
Bryan Dekindt.
• André Beyaert, echtgenoot van Liliane
Goeman, opa van Thaïsa (zorgkundige
ZV2) en Neal Papegaey (jobstudent),
overleden op 19 augustus 2020.

LEVENSBLOEI
Noë, dochtertje van Jens en Nikita (ZV1)
Verfaillie-Techel, geboren op 21 juni 2020.
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We danken
alle adverteerders
voor hun steun!
RAMEN
DEUREN
TRAPPEN
Nijverheidsstraat 24
8650 Houthulst
T 051 70 33 70
info@borra.be
www.borra.be

www.goldmannv.be
tel. 051 33 77 90
info@goldmannv.be

www.devrieze-fontey.be

N.V.

www.devrieze-fontey.be

SCHILDER- EN BEHANGWERKEN
RAAMDECORATIE
www.devrieze-fonteyne.be

www.devrieze-fonteyne.be

ZAKENKANTOOR WESTHOEK BVBA

Diksmuidseweg 379 - 8904 Boezinge-Ieper
T 057 42 23 33 - www.decuperedecoratie.be

UIT SYMPATHIE

ING POPERINGE - ING ELVERDINGE
Tel. 057 22 64 00 - poperinge@ing.com

ALGEMEEN TUINONDERHOUD
GERANIUMS & PERKPLANTEN
BLOEMSTUKKEN ALLERHEILIGEN
CHRYSANTEN - VRIJDAGSMARKT

Bart BEAUPREZ
Loviestraat 95A, Poperinge - Tel. 057 33 65 76

Stationsstraat 302, 8890 Moorslede
WWW.BEROEPSKLEDING-LANDUYT.BE

HERSENGYMNASTIEK

HERSENGYMNASTIEK
OPLOSSING JULI - AUGUSTUS: ZOMERAVOND EN HITTEGOLF
WINNAARS: Georges Vereyck (K 134 – Emmaüs), Marie-Louise Sohier (DVC De Plataan),
Agnes Melis (K 156) en Yvonne Durant (K 235).

NIEUWE OPGAVE: WOORDZOEKER 'SCHOOL'
Alle woorden zijn zowel verticaal, horizontaal of diagonaal in de 2 richtingen verborgen.
De overgebleven letters vormen in de leesrichting een zin.
BANKEN
BORD
CONCIËRGE
EXAMEN
HUISWERK

INHAALLES
JUFFROUW
KLAS
LEERKRACHT
LESSEN

OPSTEL
RAPPORT
REKENEN
RUGTAS
SCHOONSCHRIFT
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Oplossing:

Naam: ....................................................................................................................
Oplossing afgeven in het afdelingsbureau of aan de receptie voor 20 september 2020.
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T 051 40 63 15

RUIMDIENST
ONTSTOPPINGEN
INDUSTRIËLE REINIGING

057 33 38 55 - www.lefevervgn.be

Het Ovenhuis
RESTAURANT - TEA ROOM
De Lille Joachim - Carton Greet
Watouplein I, 8978 Watou - 057 388 338
hetovenhuis@telenet.be - www.hetovenhuis.be

Uw drankenhandel sinds 1860

GARAGE - CARROSSERIE - TANKSTATION
Ieperseweg 40, 8970 Poperinge - T 057 33 30 32
garage.delanote@skynet.be - www.garage-delanote.be
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