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VOORWOORD

Beste lezer,

Het najaar brengt ons op corona-gebied weer in onstuimige wateren en ondertussen werden 

we er ook in het OLVG in de thuisverpleging en op een afdeling mee geconfronteerd. Dit 

is voor zowel patiënten, bewoners, familie en medewerkers niet makkelijk. We proberen 

iedereen op alle mogelijke manieren te ondersteunen en ons er samen doorheen te slaan. 

De vele bemoedigende woorden van de familie deden alvast deugd.

Om onze werking nog beter af te stemmen op de noden vind je in dit krantje ook een 

bevraging. Familie kan deze ook online via de link in de nieuwsbrief invullen. We rekenen op 

een grote deelname zodat we voldoende input hebben om bij te sturen waar nodig en te 

versterken wat als positief ervaren wordt.

Ondertussen is er ook een leven naast covid-19 en we willen dan ook even stil staan bij 20 jaar 

dagverzorgingscentrum. De Plataan en de bijhorende busjes zijn ondertussen vertrouwd in deze 

regio en vele van onze gasten komen graag bij ons terug.

Tot slot willen we ook verder inzetten op activiteiten die aanleunen bij de noden van onze 

bewoners. Je vindt in dit krantje een aantal voorbeelden van wat al gebeurt, maar ook hier 

een warme oproep aan de familie om via soulcenter het levensverhaal van de bewoners met 

ons te delen.

Veel leesplezier!

Mieke Vandeputte
directeur
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EVEN STILSTAAN BIJ
Ieder jaar in november, vooral in de dagen van Allerheiligen en Allerzielen, gaan onze gedachten 

spontaan naar onze dierbare overledenen. Sommigen zijn reeds vele jaren geleden van ons heen 

gegaan, anderen eerder recent. Maar ieder van ons voelt wel het verdriet om een dierbare, een 

familielid of vriend die er nu niet meer is. We blijven hen dankbaar gedenken. 

Als we de uitdrukking “heiligen” horen, denken we misschien spontaan aan oudere pausen, 

priesters of zusters die omwille van hun voorbeeldig leven en inzet voor caritatieve doeleinden na 

hun leven heilig verklaard werden. Toch is “heiligheid “ niet gebonden aan ouderdom, nationaliteit 

of sociale status. Enkele weken geleden hadden we daarvan een bijzonder voorbeeld: 

JONG COMPUTERWONDER CARLO ACUTIS (15 JAAR)
WERD ONLANGS ZALIG VERKLAARD

Carlo Acutis werd op 3 mei 1991 in Londen geboren als zoon van Italiaanse ouders. Toen hij  

3 jaar was, verhuisde zijn gezin terug naar Milaan. Hoewel zijn ouders geen kerkgangers waren, 

bad de jonge Carlo elke dag de rozenkrans en ging hij dagelijks naar de eucharistieviering. Zijn 

moeder vermoedt dat hun diepgelovige Poolse huishoudster daar voor iets tussen zat. 

Doch niet alleen het geloof trok zijn aandacht, ook 

computers en de technologie erachter. Carlo was 

nauwelijks 10 jaar toen hij programma’s schreef en 

websites ontwierp voor zijn school en parochie. 

Hij wist zijn twee passies bij elkaar te brengen en 

gebruikte informatica voor de verkondiging van het 

geloof. Daarnaast had hij een bijzondere liefde voor 

kansarmen en bejaarde mensen.

Op zijn vijftiende werd bij hem een acute vorm 

van leukemie vastgesteld. Genezing was niet meer 

mogelijk. Hij droeg op een voorbeeldige wijze zijn 

ziekte en overleed op 12 oktober 2006. 

Op 10 oktober laatstleden werd hij in aanwezigheid 

van zijn ouders in Assisi, in de basiliek van de Heilige 

Franciscus, zalig gesproken. 



VERZORGINGS- EN 
WONDZORGMATERIAAL
Bij iedere bewoner werd in de 

badkamerkast op het onderste 

bankje een label aangebracht 

‘WONDZORG/VERZORGING’. Mogen 

wij vragen dit bankje enkel hiervoor 

vrij te houden.

VUILNISBAKKEN
Er werden in alle kamers in de 

sanitaire cel een vuilnisbakje 

gemonteerd aan de muur. Mogen 

wij vragen om alle losstaande 

vuilnisbakken weg te nemen uit de 

kamer.

HERDENKEN/VIERING
1 november - Allerheiligen en  

2 november - Allerzielen.  

Een periode om met weemoed 

terug te denken aan onze overleden 

dierbaren. Veel mensen trekken 

naar het kerkhof om hun overleden 

familielid te herdenken. Indien 

de maatregelen het nog toelaten 

brengen wij ook met enkele 

bewoners een bezoekje.

Ieder jaar herdenken we tijdens 

een mooie eucharistieviering in de 

Sint-Janskerk onze overledenen van 

het voorbije jaar. Omwille van de 

verstrengde coronamaatregelen kan 

deze viering dit jaar jammer genoeg 

niet doorgaan. Toch willen we onze 

overledenen dankbaar gedenken en 

zal er voor hen een eucharistieviering 

worden opgedragen. De 

familieleden zullen per post een 

gedachtenisprentje met de namen 

van de overledenen ontvangen.
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VAN ALLES WAT 
INSPIRATIENAMIDDAG 
VOOR DE MEDEWERKERS
Begin 2020 kregen alle medewerkers het aanbod 

om deel te nemen aan een inspiratienamiddag.

Door de Coronacrisis werden een aantal sessies 

uitgesteld naar de herfst. In september en oktober 

vonden nog vier sessies plaats rond gezondheid, 

veerkracht en verbindende communicatie. Tijdens 

de inspiratienamiddagen werden we uitgedaagd 

om stil te staan bij onszelf, ons gedrag, ons 

denken en onze interactie met anderen.

SESSIE
"VERBINDENDE COMMUNICATIE" 
We startten deze inspiratienamiddag met een 

aantal inzichten. Ook al zien we dezelfde feiten, elk 

legt zijn eigen accenten. Jouw “gelijk” is niet mijn 

“gelijk”. Dezelfde berichten komen bij jou helemaal 

anders aan dan bij mij. 

Uit dezelfde boodschappen onthouden we 

allemaal iets anders en we geven er dan nog onze 

eigen interpretatie aan… 
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Denk maar aan het spelletje waarbij je start 

met een zin in het oor van de persoon naast 

jou te fluisteren die het op zijn beurt ook 

fluistert in het oor van iemand anders, enz. 

Wedden dat de vijfde persoon al iets helemaal 

anders te horen krijgt?

Na dit inzicht leerden we dat we ons ook 

moeten afstemmen op de persoon die onze 

boodschap ontvangt. Het juiste kanaal, de 

juiste toon, de juiste houding,… 

“Woorden” zijn slechts een klein deel van een 

goede communicatie.

Ook de “ik”- boodschap en “open vragen” 

kwamen aan bod. En hoe kan ik op een 

correcte manier feedback geven?

Het werd een boeiende, leerrijke namiddag. 

Bij het buitengaan waren we ons meer bewust 

van de kracht van communicatie.

SESSIE "VEERKRACHT EN STRESS"
Op maandag 28 september volgde ik de 

inspiratienamiddag ‘stress en veerkracht’. 

Een thema dat in deze tijd brandend actueel is. 

Door COVID-19 moeten we steeds schakelen 

om tegemoet te komen aan de gewijzigde 

omstandigheden en wordt er heel veel 

flexibiliteit gevraagd. Meer dan ooit moeten we 

ons als zorgmedewerker wapenen tegen stress. 

Alleen door voor ons zelf te zorgen zullen 

we ons 100% kunnen blijven inzetten voor 

de bewoners. Belangrijk hierbij is dat we 

ons bewust blijven welke zaken ons energie 

geven: bv. een wandeling in het bos zodat 

onze draagkracht voldoende blijft. Niet 

altijd evident want hoe vaak worden onze 

gedachten niet afgeleid en ontstaan er allerlei 

rampscenario’s in ons hoofd. Dit kost ons 

enorm veel energie en is zeker niet helpend. 

Gedurende de ganse voordracht herhaalde 

de voordrachtgever meermaals om dergelijke 

zaken los te laten. Wat voor zin heeft het 

immers om je druk te maken in dingen waar 

je toch niets aan kan doen? Klinkt eenvoudig 

maar is toch niet altijd evident. 

Weten dat je er niet alleen voor staat, dat 

er steeds beroep kan gedaan worden op je 

sociale omgeving is hartverwarmend en een 

drijfveer om de situatie aan te pakken!

Ilse Vanrenterghem, verantwoordelijke ZA2
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VAN ALLES WAT 
BELEVINGSGERICHTE ACTIVITEITEN

Vanuit het animatieteam vinden we het belangrijk om jullie op de hoogte te 

houden van hoe wij onze activiteiten organiseren. Vandaar schrijven we met 

plezier voor jullie een artikel in ‘t Gasthuyzeken!

In onze dagelijkse werking proberen we zo 

veel als mogelijk rekening te houden met de 

vragen van de bewoner en/of zijn omgeving. 

Vanuit deze animatieve grondhouding voorziet 

iedere medewerker een bijzondere benadering 

voor elk individu. Dit vraagt echter continue 

aandacht voor de wijzigende zorgvraag van de 

bewoner.

De kerngedachten ‘animatie op maat 

en keuzevrijheid’ nemen we met het 

animatieteam maandelijks mee bij de opmaak 

van het activiteitenprogramma. 

Onze animatiewerking heeft de voorbije 

jaren dan ook een evolutie doorgemaakt. 

Waar het animatieaanbod vroeger vooral 

aanbodgestuurd was (denk hier maar aan de 

klassieke spelnamiddagen: bingo, hoger-lager, 

…) proberen we nu meer vraaggestuurd te 

werken. Vandaag willen we met ons aanbod 

van activiteiten nog beter inspelen op de vraag 

en noden van de individuele bewoner. 

Vroeger was het belangrijk om elke dag voor 

iedere bewoner een activiteit te voorzien. 

Vaak waren dit activiteiten in grote groep. Nu 

zetten we meer en meer in op betekenisvolle 

activiteiten die vaak in kleinere groep 

plaatsvinden. Deze activiteiten zijn specifiek 

gericht naar bewoners die deze activiteit als 

betekenisvol ervaren. Hierdoor komen bewoners 

misschien niet dagelijks aan bod, maar we 

bewaken wel dat iedereen een eigen, individueel 

en gericht aanbod aan activiteiten krijgt.

We merken dat deze manier van werken, naast 

een zinvolle dagbesteding, nog meer diepgang 

en zingeving biedt voor onze bewoners. Met 

gelukkige bewoners tot gevolg.

Enkele voorbeelden van recente betekenisvolle 

activiteiten die onlangs plaatsvonden:

We brachten een bezoek aan het 

hoppemuseum met bewoners die vroeger zelf 

“hommel” kweekten of landbouwer waren. 

Het feit dat ze veel werktuigen herkenden, 

bracht veel verhalen naar boven.
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We maakten een autotocht richting 

Westvleteren, ’t Vogeltje, Watou, Abele,… met 

bewoners die vroeger in één van deze dorpen/

gehuchten woonden. We zochten vooraf de 

adressen van de bewoners op en zorgden 

dat we hier langsreden. Bij de selectie van de 

bewoners voor deze uitstap kwam aan het 

licht dat drie van deze bewoners nog in De 

Lovie gewerkt hebben. We hebben dan onze 

tocht bewust aangepast met een extra ritje 

door het mooie domein van De Lovie. Het was 

leuk om de reacties van de bewoners te horen 

op het kasteel, de vijver en de verschillende 

leefgroepen die ze nog herkenden. Toen we 

door het gehucht ’t Vogeltje passeerden stond 

een vroegere buurvrouw van Marie-Thérèse 

buiten. Ook hier zijn we kort even gestopt 

voor een leuk babbeltje vol herinneringen. 

We brachten een bezoek aan ‘t Pensionaat in 

Abele. Ook weer met bewoners van Abele die 

genoten van de rondleiding in het gebouw en 

het lekkere taartje nadien. 

 

Om meer zicht te krijgen op wie onze bewoner is, werken we graag met een levensverhaal. 

Zo kan je als familie via 'Soulcenter' van thuis uit het levensverhaal van je familielid aanvullen 

en foto's uploaden. Op de website vind je onder de rubriek 'Wonen en leven' meer informatie 

hierover. Werk je liever niet met de computer, vraag dan gerust om een afgedrukt levensverhaal, 

dat je alleen of samen met je familielid kan invullen. Het invullen van het levensverhaal en het 

opnieuw lezen van dit verhaal kan een leuke activiteit zijn. Daarnaast krijgen we als medewerkers 

op die manier meer info over onze bewoners en kunnen we nog beter inspelen op hun wensen 

en betekenisvol werken.

Wij zijn altijd op zoek naar nog meer informatie om zinvolle activiteiten aan te kunnen bieden 

aan de bewoners! Suggesties naar invulling van activiteiten vanuit bewoners/familieleden zijn 

altijd welkom. 

Alvast bedankt! 

Het animatieteam
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VAN ALLES WAT 
DE KUNSTACADEMIE OP 
BEZOEK BIJ DE BUREN
Als leraar samenspel keek ik vanuit het auditorium 

Yperman-Poperinge, jaren op een groot grasveld tot 

daar WZC Emmaüs verrees.

Nieuwsgierigheid was er uiteraard van beide kanten!

Wie zat daar achter die vensters en waarvoor dient 

die mooie zaal? Waar gaan die muzikanten naartoe? 

Kunnen we ze eens zien, horen?

Algauw werd er contact gelegd en mocht ik met 

verschillende ensembles musiceren in die mooie 

ontvangstzaal. Ook collega’s mochten er een 

toonmoment organiseren.We werden steevast met de 

glimlach onthaald en een drankje werd voorzien!

Voor de jonge muzikanten is het daar een heel andere 

wereld, alhoewel sommigen er ook familie hebben. 

Jong en ouder samen brengen, is tegenwoordig niet 

evident.

We sleuren met plezier onze piano’s, slagwerk, 

accordeons en blaasinstrumenten over de parking en 

zijn blij een kans te hebben om op te treden dicht bij 

de klas. De bewoners belonen ons steevast met een 

glimlach, wuivende hand of applaus. 

Jammer genoeg is de coronatijd een spelbreker. 

Niets blijft duren!

Graag tot gauw.

Ronald Vandommele, leraar samenspel

Kunstacademie Poperinge

CORRECT 
GEBRUIK
VAN JE 
MONDMASKER
Het dragen van een 

mondneusmasker helpt enkel als 

je het correct op/af zet, draagt, 

wast en bewaart. Let hier dus 

goed op.

Mogen wij vragen om een 5-tal 

herbruikbare mondmaskers te 

voorzien voor iedere bewoner?

Het wassen van het 

mondmasker verloopt identiek 

als de bewonerswas: door de 

familie of door de wasserij.

Als er telkens een proper 

mondmasker op de kamer 

aanwezig is, garandeert dit een 

vlotte werking voor deelname 

aan bepaalde activiteiten.
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SENIORENMAAND
Naast de ingetogenheid van deze periode 

is er in de maand november ook plaats 

voor ‘leute en plezier’ in het OLVG. 

November is traditioneel de maand van 

de ‘seniorenweek’. In het kader hiervan 

plannen we heel wat speciale activiteiten in 

de loop van november. We maken er dan 

ook meteen een volledige ‘seniorenmaand’ 

van. 

Ten gevolge van het coronavirus kunnen 

optredens, activiteiten met leerlingen, ... 

niet doorgaan. We blijven niet bij de pakken 

zitten en zorgen voor andere activiteiten die 

we coronaproof kunnen inrichten.

Zo houden we voor alle verdiepen een 

schoonheidssalon in het Gasthuis. De 

bewoners worden geschminkt, hun nagels 

gelakt, krijgen een kleine massage,.. 

gevolgd door een ouderwetse fotoshoot. 

In Emmaüs keren we terug in de tijd met 

volksspelen en een gezellige bingo. 

Voor de mannen wordt er een filmnamiddag 

georganiseerd. Filmpjes van “Laurel en Hardy”, 

“Gaston en Leo”, “Mister Bean”, … Dit met een 

frisse pint en een leuke babbel.  

“Radio Swingo” gaat weer on air en speelt 

liedjes op aanvraag van de bewoners in beide 

huizen.

Op woensdag 4 november gaan we de 

culinaire toer op naar aanleiding van de week 

van de smaak. Het gezamenlijk middagmaal 

kan niet doorgaan, maar we brengen alle 

bewoners een lekker aperitief en een hapje. 

Ook testen we onze smaakpapillen bij een 

leuke proevertjesquiz en is er een cognitieve 

namiddag rond eten.

Het verjaardagsfeest op donderdag  

26 november vieren we per verdiep. De jarigen 

van de maand kunnen in de kleine living, op 

voldoende plaats van elkaar, genieten van 

hun taart. We wensen hen een heel gelukkige 

verjaardag toe en nog vele gelukkige jaren!

GEBRUIKERSRAAD 
De gebruikersraad wordt in een nieuw jasje gestoken. We proberen tijdens een 

spontaan babbeluurtje na te gaan wat er leeft bij de bewoners. Vanaf november 

wordt dit per verdiep met vertrouwde gezichten georganiseerd in de living tijdens het 

“Bewonersparlement”. De eerste keer gaan we polsen naar het leven in coronatijden. Dit 

is voor iedereen nieuw, wat loopt goed en waar moeten we meer aandacht aan schenken?
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IN DE KIJKER
20 JAAR DE PLATAAN
Na een periode van voorbereidingen, 

bezoeken aan huisartsen, thuisverpleeg-

kundigen, gezinszorgdiensten,… om onze 

nieuwe dienstverlening voor te stellen, was 

het eindelijk zover: op 2 november 2000 

opende DE PLATAAN zijn deuren. 

We startten in de living op het eerste verdiep 

van het OLVG, kant Ieperstraat. Bij de 

opstartfase ontvingen we 4 gasten per week, 

het vervoer werd uitbesteed aan het Rode 

Kruis. Enkele maanden later, 12 maart 2001, 

verhuisden we naar het huidige kinélokaal.  

De week nadien, vrijdag 23 maart 2001, 

volgde de officiële opening. 

Geleidelijk aan steeg het aantal gasten per 

week, in 2004 ontvingen we onze 100ste gast. 

Het kinélokaal werd stilaan te klein, de Marc 

Rosseelzaal werd ingericht als rustkamer. 

In 2005 werd onze eerste bus in gebruik 

genomen, 3 vrijwilligers stonden in voor het 

vervoer samen met vaste medewerkers.

De daarop volgende jaren deden meer en 

meer gasten beroep op onze dienstverlening. 

In september 2008 was er de verhuis 

naar de nieuwbouw gevolgd door een 

opendeurweekend. Stilaan werd deze zaal 

ook te klein en konden we in zaal Noord ook 

gasten ontvangen. 

Sinds mijn man gestorven is, 

zit ik alleen thuis. Het is rustig 

hier en je bent in gezelschap.

Jacqueline

Ik kom graag, hier kan ik 

mij goed bezig houden.

Cecile
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Om het vervoer van de gasten beter te kunnen organiseren 

werd eind 2010 een 2de minibus in gebruik genomen.

Door de jaren heen hebben we als team steeds een 

kwaliteitsvolle zorg proberen aan te bieden: gasten inspraak 

geven via gastenraden, om de 6 maand suggestieformulieren 

meegeven, de bewonersmonitoring,… Procedures werden 

uitgewerkt, opstart van het elektronisch zorgdossier, de 

vrijwilligerswerking op punt gezet,… Het maaltijdgebeuren 

werd geoptimaliseerd. Wandelingen, uitstappen, marktbezoeken 

werden georganiseerd, opstart verjaardagsfeesten om contact 

met de familieleden te versterken,…

Anja is op huisbezoek geweest om de werking van De 

Plataan voor te stellen en mij uit te nodigen om eerst 

enkel de woensdag te komen en ik vond het heel prettig.

Ik kom heel graag voor het contact met de andere gasten 

want thuis zit ik toch maar alleen. We doen altijd leuke 

dingen en ik geniet ervan als mijn nagels worden gelakt.

Terwijl ik hier ben, kan mijn zus ook nog eens op stap gaan.

Thérèse Struye

Waar ik met plezier aan terugdenk, zijn 

de vele uitstappen: het orgelmuseum in 

Herzele, bezoek aan Floralux Dadizele en 

dan een wafel gaan eten, de uitstap naar 

Ieper met een wandeling rond ’t eilandje 

met een koffiestop in WZC Zonnelied. Ook 

de bakactiviteit deed ik heel graag, de tijd 

vloog voorbij en hetgeen we maakten, was 

heel lekker.

Thérèse Lootgieter
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Ik keek altijd uit naar het maandelijks 

verjaardagsfeest met de lekkere taart 

en de mooie accordeonmuziek. Ook de 

jaarlijkse barbecue was de moeite waard.

Aan de Lourdesreis in 2015 samen met 

enkele gasten, personeel en vrijwilligers 

heb ik nog hele mooie herinneringen. 

We werden zeer goed verzorgd en 

begeleid door onze begeleiders.

Waar ik heel graag aan meehelp, is de 

decoratie: het breien van kerstballen 

en sneeuwmannen, …. Maar ook het 

wekelijks manillen is een leuk tijdverdrijf.

Margriet Gheldof

Begin 2020 ontvingen we dagelijks tussen de 

25 en 34 gasten. En dan kwam op donderdag 

12 maart 2020 het onwezenlijke nieuws: alle 

dagverzorgingscentra moesten hun deuren 

sluiten door COVID-19. Drie maanden zonder 

gasten en team ... een periode om snel te 

vergeten!

Maar op donderdag 4 juni konden we 

onze gasten terug verwelkomen, wel in 

een totaal andere werking: op afstand, met 

mondmaskers en ontsmetten, ontsmetten en 

ontsmetten. Als team zijn we opgelucht en blij 

dat we terug de zorg voor onze gasten op ons 

kunnen nemen en hopen dit in de toekomt 

verder te kunnen doen op een enthousiaste en 

kwaliteitsvolle manier.

Ten slotte gaat eerst en vooral mijn dank uit 

naar alle gasten die we de voorbije 20 jaar 

mochten ontvangen en naar hun familieleden 

om ons het vertrouwen te geven een deel van 

de zorg over te nemen. 

Bedankt ook aan alle thuiszorgdiensten 

voor de jarenlange goede samenwerking en 

doorverwijzing. 

En last but not least, onze vrijwilliger-

chauffeurs die elke week klaar staan om in 

te staan voor het vervoer, en alle andere 

vrijwilligers die ervoor zorgen dat onze 

gasten kunnen genieten van een uitstap, 

marktbezoek, wandeling. We hopen van harte 

dat we dit volgend jaar terug zullen kunnen 

organiseren!

Anja Nollet 
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TERUGBLIK OP
Google streetview - Soep maken - Skypen - Gymnastiek - Keramiek - Vrijwilligers
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TERUGBLIK OP
Feest DVC1 - Spandoek met voetafdrukken - Kunst in Emmaüs



HOE COVID-19 IN 2020 ONS LEVEN BEPAALDE
2020 bracht ons iets nieuws. Een pandemie. 

Dit hadden we tijdens de jaarovergang zeker niet gewenst! 

Het werd al een jaar vol uitdagingen. Als organisatie hebben wij geprobeerd om onze visie,  

ook tijdens deze moeilijkere periode, zo goed mogelijk waar te maken.

We hebben er alles aan gedaan om BETEKENISVOL te zijn voor onze bewoners, hun familieleden 

en onze medewerkers. SAMEN hebben we ons ingezet om een WARME KWALITEITSVOLLE ZORG 

te blijven bieden. We zijn letterlijk en figuurlijk zo OPEN mogelijk geweest. En met een RUIME 

BLIK hebben we alle mogelijke middelen benut.

We zijn benieuwd hoe jij deze periode ervaren hebt.

Welke initiatieven hebben voor jou een verschil gemaakt?

Welke info, ondersteuning, ... ontbrak er?

Jouw mening telt! We willen er graag uit leren.

Je kunt deze enquête invullen en afgeven aan de receptie of online beantwoorden via  

http://bit.ly/olvgvragencovid, tegen 15 november 2020.  

Alvast bedankt!     

Ik ben O bewoner O familielid

in O wzc Emmaüs ZA1 O wzc Emmaüs ZA2   O wzc OLV Gasthuis Wingerd 

 O wzc OLV Gasthuis ZV1 O wzc OLV Gasthuis ZV2 O andere

VRAGENLIJST VOOR 
BEWONERS EN FAMILIELEDEN

COMMUNICATIE EN AFSPRAKEN

Hebt u voldoende informatie gekregen 

van het WZC over COVID-19 en over alle 

afspraken die er werden gemaakt?

O JA

O SOMS WEL / SOMS NIET

O NEEN  

     

Waren de afspraken en instructies voor u 

steeds duidelijk?

O JA

O SOMS WEL / SOMS NIET

O NEEN  
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Welke kanalen gebruikte u om info te verzamelen? 

 NOOIT SOMS VEEL

't Gasthuyzeken O O O

Nieuwsbrief online O O O

Nieuwsbrief op papier O O O

Facebook/instagram O O O

TV schermen O O O

Mondelinge info O O O

Affiches in het woonzorgcentrum O O O

Hoe bleef u in contact met uw familielid of uw familieleden tijdens COVID-19?

 NOOIT SOMS VEEL

Via telefoon / GSM O O O

Via videogesprekken O O O

Via bezoeken (rekening houdend met de maatregelen) O O O

Via brief O O O   

 

Wat zou u, op vlak van communicatie, graag anders willen?  

(vb. leesbaarheid info, tijdstip, manier van communiceren,...)

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________

EMOTIES
  

Als u terugkijkt op de voorbije maanden en de wisselende bezoekregelingen in functie van de 

richtlijnen van de overheid: Wat vind jij van de genomen maatregelen?

O de beperkingen gaan te ver

O de beperkingen zijn correct

O de beperkingen zouden strenger moeten zijn  

      

Terugblikkend op de afgelopen periode, waar bent u dankbaar voor?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

  

Terugblikkend op de afgelopen periode, waar bent u boos voor?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  



Voelt u zich angstig door COVID-19?

O EXTREEM O ZEER O GEMIDDELD O LICHT O NIET

Voelt u zich depressief door COVID-19?

O EXTREEM O ZEER O GEMIDDELD O LICHT O NIET

 

Hebt u zich als familielid / bewoner steeds veilig gevoeld in het woonzorgcentrum?

O JA

O SOMS WEL / SOMS NIET

O NEEN  

       

Wat hadden wij extra kunnen doen zodat u  zich veiliger zou voelen / zodat u meer het gevoel 

zou hebben dat uw familielid veilig is?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

KWALITEIT VAN WONEN, LEVEN EN ZORG
  

Hoe goed vindt u de kwaliteit van zorg die we hebben gegeven aan de bewoners de voorbije 

maanden?

 1 (SLECHT) 2 3 4 5 (SUPER)

Algemeen O O O O O 

Wonen en leven: maaltijden O O O O O 

Mentaal welbevinden: animatie, zinvolle dagbesteding O O O O O 

Lichamelijk welbevinden: lichamelijke zorg O O O O O

    

Hebt u het gevoel dat we als wzc voldoende aandacht hadden voor het psychosociaal welzijn  

van de bewoners (hoe voelt de bewoner zich?) de voorbije periode?

O JA   

O NEE  

O IK KAN HET NIET INSCHATTEN  

      

Wat heeft u of uw familielid het meeste gemist de voorbije maanden, of waar heeft u of uw 

familielid het meest van afgezien?      

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

VRAGENLIJST 17



Hebt u het gevoel dat wij naar familieleden alles gedaan hebben wat we konden?   

O JA   O NEE  O IK KAN HET NIET INSCHATTEN  

Hebt u het gevoel dat wij alles gedaan hebben wat we konden opdat familie voldoende 

contact kon houden met de bewoner?     

O JA   O NEE  O IK KAN HET NIET INSCHATTEN  

Hebt u het gevoel dat wij alles gedaan hebben wat we konden opdat familie de nodige eigen 

zorg kon blijven uitvoeren? (bv. was, maaltijdhulp)

O JA   O NEE  O IK KAN HET NIET INSCHATTEN  

  

MEDEWERKERS
  

Ik kreeg steeds duidelijke en correcte informatie over COVID-19 van de medewerkers indien 

ik daarom vroeg.

O JA

O SOMS WEL / SOMS NIET

O NEEN  

       

Indien u negatieve ervaringen hebt gehad in de relatie met medewerkers, leidinggevenden of 

directie, kan u wat meer uitleg geven?      

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

  

Wat hebt u de voorbije periode gewaardeerd in relatie met de medewerkers, leidinggevenden 

of directie van het wzc?      

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

  

Hebt u een boodschap naar de medewerkers, leidinggevende of directie?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

  

Wilt u nog iets anders kwijt dat nog niet aan bod gekomen is?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

  

Van harte bedankt voor jouw mening! 

Wij gaan hiermee aan de slag om onze visie in de toekomst nog beter te realiseren.
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ACTIVITEITEN NOVEMBER
ALGEMENE INFO VOOR ALLE AFDELINGEN
• De cafetaria blijft voorlopig gesloten. Voor een update/info verwijzen wij graag naar onze web-

site en ons infoscherm aan de receptie en te bekijken op de TV op de kamer van de bewoners. 
• Eucharistieviering in de kapel: idem zoals de opening van de cafetaria.

ACTIVITEITENKALENDER

DE WINGERD
ZONDAG 1/11/2020 - ALLERHEILIGEN 

MAANDAG 2/11/2020 - ALLERZIELEN

DINSDAG 3/11/2020  

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

14:30 SNOEZELEN (Living De Wingerd)

WOENSDAG 4/11/2020  

14:30 SPREUKEN (Living De Wingerd)

DONDERDAG 5/11/2020  

14:30 GYMNASTIEK (Living De Wingerd)

VRIJDAG 6/11/2020  

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 REMINISCENTIE (Living De Wingerd)

DINSDAG 10/11/2020

14:45 RADIO SWINGO - Live-radio via de

 luidsprekers in de gangen (Op kamer)

WOENSDAG 11/11/2020 - WAPENSTILSTAND

VRIJDAG 13/11/2020  

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

DINSDAG 17/11/2020  

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

VRIJDAG 20/11/2020  

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

MAANDAG 23/11/2020  

14:30 MANNENGROEP (De Mansarde)

VRIJDAG 27/11/2020  

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

KORTVERBLIJF
ZONDAG 1/11/2020 - ALLERHEILIGEN 

MAANDAG 2/11/2020 - ALLERZIELEN

VRIJDAG 6/11/2020  

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

DINSDAG 10/11/2020  

14:45 RADIO SWINGO - Live-radio via de 

luidsprekers in de gangen (Op kamer)

WOENSDAG 11/11/2020 - WAPENSTILSTAND

VRIJDAG 13/11/2020  

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

VRIJDAG 20/11/2020  

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

MAANDAG 23/11/2020  

14:30 MANNENGROEP (De Mansarde)

VRIJDAG 27/11/2020  

14:00 HANDWERK (De Mansarde)



ACTIVITEITENKALENDER

ZORGVERDIEPING 1
ZONDAG 1/11/2020 - ALLERHEILIGEN 

MAANDAG 2/11/2020 - ALLERZIELEN

DINSDAG 3/11/2020 

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

14:30 GYMNASTIEK (Living De Maretak)

WOENSDAG 4/11/2020  

14:30 VERWENACTIVITEIT

 (Living De Maretak)

DONDERDAG 5/11/2020 

14:30 BEWONERSPARLEMENT 

 (Living De Maretak)

VRIJDAG 6/11/2020 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 REMINISCENTIE – Sint-Maarten

 (Living De Maretak)

DINSDAG 10/11/2020  

14:45 RADIO SWINGO - Live-radio via de

 luidsprekers in de gangen (Op kamer)

WOENSDAG 11/11/2020 - WAPENSTILSTAND

VRIJDAG 13/11/2020  

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

DINSDAG 17/11/2020

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

VRIJDAG 20/11/2020 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

MAANDAG 23/11/2020  

14:30 MANNENGROEP (De Mansarde)

VRIJDAG 27/11/2020  

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

ZORGVERDIEPING 2
ZONDAG 1/11/2020 - ALLERHEILIGEN 

MAANDAG 2/11/2020 - ALLERZIELEN

DINSDAG 3/11/2020 

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

14:30 REMINISCENTIE – Allerheiligen 

 (Living De Nok)

WOENSDAG 4/11/2020 

14:30  BAKKEN (Living De Nok)

DONDERDAG 5/11/2020 

14:30  HERSENGYMNASTIEK (Living De Nok)

VRIJDAG 6/11/2020 

14:00  HANDWERK (De Mansarde)

14:30  KRANT BESPREKEN + REMINISCENTIE

 (Living De Nok)

DINSDAG 10/11/2020 

14:45  RADIO SWINGO - Live-radio via de

 luidsprekers in de gangen (Op kamer)

WOENSDAG 11/11/2020 - WAPENSTILSTAND

VRIJDAG 13/11/2020 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

DINSDAG 17/11/2020 

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

VRIJDAG 20/11/2020 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

MAANDAG 23/11/2020 

14:30 MANNENGROEP (De Mansarde)

VRIJDAG 27/11/2020 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)



ACTIVITEITENKALENDER

DE PLATAAN
ZONDAG 1/11/2020
ALLERHEILIGEN

MAANDAG 02/11/2020 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - 6-LETTERSPEL

namiddag

 - DE OUDE DOOS

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - DIALECTEN

DINSDAG 03/11/2020

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - ALFABETSPEL

namiddag

 - GYMNASTIEK

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - HERINNERINGENSPEL

namiddag

 - HERINNERINGEN OPHALEN 

Poperinge verbeeldt

WOENSDAG 04/11/2020

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - GEHEUGENTRAINING

namiddag

 - QUIZ

ZAAL NOORD
voormiddag

 - RECEPTEN RADEN

namiddag

 - BELEVENISTAFEL

DONDERDAG 05/11/2020 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - SWINGO

namiddag

 - FILMNAMIDDAG

ZAAL NOORD
voormiddag

 - PASTORALE ACTIVITEIT

namiddag

 - GYMNASTIEK

VRIJDAG 06/11/2020

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - RECEPTEN RADEN

namiddag

 - BELEVENISTAFEL

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - GALGJE

 - BINGO

ZATERDAG 07/11/2020

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - PRAATNAMIDDAG

MAANDAG 09/11/2020

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - HUIS-TUIN-KEUKENSPEL

namiddag

 - DE OUDE DOOS

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - BINGO

namiddag

 - GEHEUGENTRAINING

DINSDAG 10/11/2020

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - GEZELSCHAPSSPELEN 

Dobbelen

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - SWINGO

WOENSDAG 11/11/2020
WAPENSTILSTAND

DE PLATAAN is GESLOTEN

DONDERDAG 12/11/2020

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - BELEVENISTAFEL

namiddag

 - PIM-PAM-PETSPEL

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KAARTEN

namiddag

 - FILMNAMIDDAG – sketches



ACTIVITEITENKALENDER

VRIJDAG 13/11/2020

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - PASTORALE ACTIVITEIT

namiddag

 - RAD VAN FORTUIN

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - BELEVENISTAFEL

ZATERDAG 14/11/2020

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - BAKKEN

MAANDAG 16/11/2020

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - BINGO

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - MUZIKALE NAMIDDAG 

Verzoekjes

DINSDAG 17/11/2020

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - GALGJE

namiddag

 - HOGER-LAGER

 - FOTO’S

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - ZANGNAMIDDAG

WOENSDAG 18/11/2020

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - ZITDANSEN

namiddag

 - MUZIKALE NAMIDDAG

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - GALGJE

DONDERDAG 19/11/2020

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - DIALECTEN

namiddag

 - GEZELSCHAPSSELEN 

Dobbelen

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KOKEN – Picon maken

namiddag

 - MUZIKALE NAMIDDAG 

20 jaar Schlagers

VRIJDAG 20/11/2020

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - BINGO met muziek

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - FOTO’s

ZATERDAG 21/11/2020

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - BAKKEN - wafels

MAANDAG 23/11/2020

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - PAARDENSPEL

namiddag

 - MUZIKALE NAMIDDAG

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - WOORDZOEKERS

namiddag

 - DIALECTEN

DINSDAG 24/11/2020

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - BINGO

namiddag

 - MUZIKALE NAMIDDAG

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - KRUISWOORDRAADSELS

WOENSDAG 25/11/2020

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - GYMNASTIEK

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - GYMNASTIEK



ACTIVITEITENKALENDER

DONDERDAG 26/11/2020

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - FILMNAMIDDAG

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRUISWOORDRAADSELS

namiddag

 - RAD VAN FORTUIN

VRIJDAG 27/11/2020

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - SPREUKEN

namiddag

 - HERINNERINGEN OPHALEN 

Poperinge verbeeldt

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - QUIZ

ZATERDAG 28/11/2020 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - KRUISWOORDRAADSELS

MAANDAG 30/11/2020

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - BINGO

namiddag

 - BINGO

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - SWINGO

EMMAUS
ZONDAG 1/11/2020 - ALLERHEILIGEN 

MAANDAG 2/11/2020 - ALLERZIELEN

DINSDAG 3/11/2020  

14:30    BAKKEN – broodpudding (Living d'Hoppescheute)

14:30   BINGO (Living ’t Hoppeblad)

WOENSDAG 4/11/2020  

08:00    ONTBIJTBUFFET (Living ’t Hoppeblad)

09:30    GEBRUIKERSRAAD (Living ’t Hoppeblad)

11:00    GEBRUIKERSRAAD (Living d'Hopperanke)

14:00    MOBIELE CAFETARIA (Op kamer)

14:30    BAKKEN – broodpuding (Living ’t Hoppeblad)

DONDERDAG 5/11/2020  

08:00    ONTBIJTBUFFET (Living d'Hoppescheute)

14:00    INDIVIDUELE BEGELEIDING (Op kamer)

14:00    GEBRUIKERSRAAD (Living d'Hoppescheute)

15:00    FIT & FUT (Living d'Hoppescheute)

VRIJDAG 6/11/2020  

14:30    BINGO (Living ’t Hommelhof)

MAANDAG 9/11/2020  

10:00    KRANTENGROEPJE (Vergaderzaal)

DINSDAG 10/11/2020  

14:30    MOBIELE CAFETARIA (Op kamer)

14:30    COGNITIEVE NAMIDDAG (Living d'Hoppescheute)

14:30    VOLKSSPELEN (Living d'Hoppebel)

WOENSDAG 11/11/2020 - WAPENSTILSTAND

DONDERDAG 12/11/2020  

13:30    AUTOTOCHT naar dorp of streek van herkomst  

VRIJDAG 13/11/2020  

08:00    ONTBIJTBUFFET (Living d'Hopperanke)

10:30    RADIO COPAIN (Op kamer)

10:30    FIT & FUT (Living d'Hoppebel)

14:30    INDIVIDUELE BEGELEIDING (Op kamer)

14:30    BAKKEN – broodpudding (Living d'Hoppebel)



ACTIVITEITENKALENDER

MAANDAG 16/11/2020 

10:00 GEBRUIKERSRAAD (Living d'Hoppebel)

14:30 BINGO (Living d'Hoppescheute)

DINSDAG 17/11/2020

14:30 KOKEN – quiche lorraine voor 

 avondmaal (Living ’t Hoppeblad)

14:30 MUZIEKNAMIDDAG met YOUTUBE

 (Living d'Hoppebel)

WOENSDAG 18/11/2020

10:00 GEBRUIKERSRAAD

 (Living ’t Hommelhof)

14:00 MOBIELE CAFETARIA (Op kamer)

14:30 VOLKSSPELEN (Living ’t Hoppeblad)

DONDERDAG 19/11/2020

08:00 ONTBIJTBUFFET (Living ’t Hommelhof)

15:00 FIT & FUT (Living d'Hoppescheute)

VRIJDAG 20/11/2020

10:30 RADIO COPAIN (Op kamer)

14:30 VOLKSSPELEN (Living d'Hopperanke)

MAANDAG 23/11/2020

10:00 KRANTENGROEPJE (Vergaderzaal)

11:00 APERITIEF (Living ’t Hoppeblad)

14:30 KOKEN – quiche lorraine voor 

 avondmaal (Living d'Hoppescheute)

DINSDAG 24/11/2020

11:00 APERITIEF (Living d'Hoppescheute) en

 (Living d'Hopperanke)

14:30 VERJAARDAGSFEEST voor de jarige

 bewoners (Living ’t Hoppeblad)

14:30 ACTIVITEIT IN DE LIVING

 (Living d'Hoppescheute)

14:30 KOKEN – quiche lorraine voor 

 avondmaal (Living d'Hoppebel)

WOENSDAG 25/11/2020

08:00 ONTBIJTBUFFET (Living d'Hoppebel)

14:30 MOBIELE CAFETARIA (Op kamer)

DONDERDAG 26/11/2020

11:00 APERITIEF (Living ’t Hommelhof)

VRIJDAG 27/11/2020

10:30 FIT & FUT (Living d'Hoppebel)

14:30 QUIZ (Living d'Hoppebel)

MAANDAG 30/11/2020 

10:00 KRANTENGROEPJE (Vergaderzaal)

14:00 MANNENNAMIDDAG 

 (Cafetaria de Plokker)

AW FIORETTI EN DE VLIERING
ALGEMEEN
Bibliotheek: Op dinsdag 3 en 17 november 2020 komt Cecile langs met nieuw ‘leesvoer’.

AW DE VLIERING
Dinsdag 24 november 2020 om 14.30 uur: 

VERJAARDAGSFEEST Gaby Weemaels in de vergaderzaal op het derde verdiep.
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OP HET BORD: NOVEMBER
ALLERHEILIGEN

ZONDAG 01.11.2020
Rozijnen-/ koekenbrood

Tomatensoep
Varkensgebraad / jagersaus
Bloemkool / aardappelrösti

Taart

Kalkoensalami
Kaas – hesp

ALLERZIELEN
MAANDAG 02.11.2020

Confituur

Courgettesoep
Waterzooi van kip

Fijne groenten / aardappelen
Speculoospudding

Hespenworst
Kaas – hesp

DINSDAG 03.11.2020
Smeerkaas

Brunoisesoep
Varkensreepjes

Provençaalse saus / rijst
Fruit

Spaghetti bolognaise
Kaas – hesp

WOENSDAG 04.11.2020
Luikse siroop

Groentesoep
Kippenvleesbrood / pepersaus

Salade / frietjes
Koek

Abdijkaas
Kaas – hesp

DONDERDAG 05.11.2020
Choco

Zoete aardappelsoep
Witte pens / ajuinsaus
Zanzibarmoes / puree

Rijstpap

Noordzeesalade
Kaas – hesp

VRIJDAG 06.11.2020
Confituur

Witte bonensoep
Heekfilet / Duglérésaus

Spinaziestamppot
IJsje

Pistolet
Kaas – hesp

ZATERDAG 07.11.2020
Chocolade

Preisoep
Pastaschotel 

met ham en prei
Yoghurt

Filet de saxe
Kaas – hesp

  
ZONDAG 08.11.2020
Rozijnen-/ koekenbrood

Tomatenroomsoep
Rosbief / rode wijnsaus

Boontjes / kroketten
Taart

Leerdammer
Kaas – hesp

MAANDAG 09.11.2020
Confituur

Ajuinsoep
Gebakken kippenbout / braadjus

Schorseneren in room 
 Peterselieaardapelen

Aardbeienpudding

Filet de York
Kaas – hesp

DINSDAG 10.11.2020
Smeerkaas

Minestrone
Lamsburger / tzatziki

Couscous
Fruit

Bloedworst met appelmoes
Kaas – hesp

WAPENSTILSTAND
WOENSDAG 11.11.2020

Ontbijtkoek

Gevogelteroomsoep
Varkenshaasje / roze pepersaus

Gestoofd witloof / aardappelrösti
Koek

Kruidenkaas
Kaas – hesp

DONDERDAG 12.11.2020
Choco

Pompoensoep
Bouillie / mosterdsaus

Savooikool / peterselieaardappelen
Messinaroom

Kop in tomaat
Kaas – hesp

VRIJDAG 13.11.2020
Confituur

Waterkerssoep
Vispannetje van de chef

Fijne groenten / karnemelkpuree
IJsje

Eiersalade
Kaas – hesp

ZATERDAG 14.11.2020
Speculoos

Preisoep
Varkenschipolata / braadjus

Wortelen / aardappelen
Yoghurt

Belegen kaas
Kaas – hesp

ZONDAG 15.11.2020
Rozijnen-/ koekenbrood

Tomatensoep met balletjes
Kalkoengebraad / portosaus

Warme peer / aardappelwafeltjes
Taart

Rosbief
Kaas – hesp
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MAANDAG 16.11.2020
Confituur

Waterkerssoep
Gebakken spek / mosterdjus

Boterbonen / puree
Chocoladepudding

Kipsalade Hawaï
Kaas – hesp

DINSDAG 17.11.2020
 Smeerkaas 

Runderbouillon
Kalkoenragout / zoetzure saus

Chinese groenten / rijst
Fruit

Macaroni
Kaas – hesp

WOENSDAG 18.11.2020
Luikse siroop

Spruitjessoep
Cordon bleu / kruidenroomsaus

Rauwkost/ frietjes
Koek

Camembert
Kaas – hesp

DONDERDAG 19.11.2020
Speculoospasta

Seldersoep
Gebakken kipfilet / braadjus

Perzik / aardappelen
Kokosmousse

Russisch ei
Kaas – hesp

  
VRIJDAG 20.11.2020

Confituur

Linzensoep
Hokifilet meunière / witte wijnsaus

Broccoli / pasta
IJsje

Sandwich met chocolademelk
Kaas – hesp

ZATERDAG 21.11.2020
Koetjesreep

Rapensoep
Gevulde paprika / tomatencoulis

Mediterraanse groenten
Aardappelen

Yoghurt

Kalfsworst
Kaas – hesp

ZONDAG 22.11.2020
Rozijnen-/ koekenbrood

Tomatensoep
Kalfsblanket op grootmoeders wijze

Erwten / kroketten
Taart

Krabsalade
Kaas – hesp

MAANDAG 23.11.2020
Confituur

Wortelsoep
Varkensschotel 

Zuurkool / puree
Tweekleurenpudding

Varkensgebraad
Kaas – hesp

DINSDAG 24.11.2020
Honing

Groentebouillon met kerrie
Kipfilet op Baskische wijze

Gebakken aardappelen
Fruit
Pizza

Kaas – hesp

WOENSDAG 25.11.2020
Peperkoek

Champignonsoep
Gyros / roomsaus

Salade / frietjes
Koek

Geitenkaas
Kaas – hesp

DONDERDAG 26.11.2020
Choco

Groentesoep
Kaasburger / vleesjus
Bloemkool in room

Peterselieaardappelen
Citroentaartcrème

Tonijncocktail
Kaas – hesp

VRIJDAG 27.11.2020
Confituur

Venkelsoep
Pastaschotel

met visrolletjes en zeevruchten
IJsje

Salami
Kaas – hesp

ZATERDAG 28.11.2020
Chocolade

Preisoep
Vlaamse stoverij

Boontjes / aardappelen
Yoghurt

Tuinkruidenkaas
Kaas – hesp

ZONDAG 29.11.2020
Rozijnen-/

koekenbrood

Tomatenroomsoep
Varkensgebraad / mosterdjus

Wortelen & erwten
Denneappeltjes

Yoghurt

Haringsalade
Kaas – hesp

MAANDAG 30.11.2020
Confituur

Koolrabisoep
Rundergoulash

Courgette / aardappelen
Karamelpudding

Ardeens gebraad
Kaas – hespSmakelijk!
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BEWONERS- EN 
MEDEWERKERSNIEUWS
VERJAARDAGEN
BEWONERS WZC OLV GASTHUIS
Zo. 01/11 Marcella Suffys (K 24 A) 81 jaar

Zo. 01/11 Marie Joseph De Baene (K 22 B) 90 jaar

Di. 03/11 Clara Corneillie (K 249) 88 jaar

Vr.  06/11 Gilberte Verhaeghe (K 114) 90 jaar 

Di. 10/11 Rachel Pittellioen (K 184) 89 jaar

Zo.  15/11 Herman Lebbe (ZF 2) 90 jaar

Di. 17/11 Michel Bocket (K 228) 95 jaar

Di. 24/11 Martha Recour (K 108) 97 jaar

Za.  28/11 Mariette Vansteenland (K 106) 92 jaar

Zo.  29/11 Marcella Debruyne (K 226) 89 jaar

BEWONERS AW FIORETTI
Do. 19/11 E.Z. Maria Godelieve Rogier (AW 13) 84 jaar

BEWONERS AW DE VLIERING
Wo. 18/11 Gaby Weemaels (studio 5)  94 jaar

BEWONERS WZC EMMAUS
Ma. 02/11 Jacques Declercq (K 105) 82 jaar

Wo. 04/11 Erna Buyse (K 217) 72 jaar

Zo. 08/11 Robert Pottel (K 106) 80 jaar

Wo. 11/11 Gery Candaele (K 207) 85 jaar

Zo. 15/11 Fernand Bouton (K 209) 74 jaar

Ma. 16/11 Maria Bisschop (K 123) 84 jaar

WIJ VERWELKOMEN...

WZC OLV GASTHUIS
Henri Vanpeteghem (K 160) uit Poperinge.

Martine Decaesteker (K 231) uit Poperinge

Jules en Thérèse Dondeyne-Dezegher (K 255 & K 252) uit Poperinge

Antoinette Vandenbroucke-Vandenbussche (K 223 B) uit Poperinge

WZC EMMAUS
Rosette Huyghe (K223) uit Poperinge.

Marie Joseph Denoyelle (K104) uit Poperinge.

Jacques Declercq (K105) uit Ieper.

Proficiat!

GASTEN DVC DE PLATAAN
Zo. 08/11 Thérèse Lootgieter 78 jaar

Zo. 08/11 Jeannine Sergier 73 jaar

Vr.  27/11 Godfried Outtier 72 jaar

PERSONEEL
Ma. 02/11 Katrien Polley 

Di. 10/11 Lien Dehaene

Zo. 15/11 Jasmien Noyelle, Brigitte

  Awuve, Yara Fortunato en 

  Tatjana Louchaert

Ma. 16/11 Kristien Vanstraeseele 

Di. 17/11 Sylvie D’Ooghe

Do. 19/11 Hilde Coppenolle

Vr. 20/11 Rosa-Maria Quaghebeur

  en Febri Janseghers

Ma. 23/11 Carline Onraedt

Do. 26/11 Madison Packet

Vr. 27/11 Carine Lebbe 

Za. 28/11 Lutgart Vanbeveren
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MEDEDELINGEN
Op 13 oktober 2020 kwam Ulrike Orbie in dienst (zorgkundige Emmaus).

LEVENSSNOEI
Frank Thienpondt, echtgenoot van Monique Clauw, overleden op 2 oktober 2020, vader 

van Debby Herman (hotelmedewerker).

Jeanne Thore, weduwe van Jules Dugardein, overleden op 5 oktober 2020, moeder van 

Lena Dugardein (hotelmedewerker Emmaüs).

Roland Lefever, weduwnaar van Marie-Thérèse Reid, overleden op 6 oktober 2020, 

grootvader van Sarah Bafcop (verpleegkundige nachtdienst).

LEVENSBLOEI
Lio Colpaert, zoontje van Thijs en Natacha Colpaert-Lozie (mobiele equipe), geboren op 

13 oktober 2020. 

OPGENOMEN IN DE GENADE VAN DE HEER
WZC OLV GASTHUIS
E.H. Cyriel Moeyaert, overleden op 25 september 2020 op 100-jarige leeftijd.

Simonne Deruyter, overleden op 28 september 2020 op 82-jarige leeftijd.

Hugo Ryckewaert, overleden op 29 september 2020 op 81-jarige leeftijd.

Jeanne Merlevede, overleden op 30 september 2020 op 95-jarige leeftijd.

Simonne Vanhalme, overleden op 2 oktober 2020 op 91-jarige leeftijd.

Jeanne Derycke, overleden op 12 oktober 2020 op 101-jarige leeftijd.

Georgette Anseeuw, overleden op 17 oktober 2020 op 90-jarige leeftijd.

Jolande Samain, overleden op 18 oktober 2020 op 91-jarige leeftijd.

WZC EMMAUS
Joseph Mahieu, overleden op 1 oktober 2020 op 86-jarige leeftijd.

Denise Spiessens, overleden op 4 oktober 2020 op 85-jarige leeftijd.



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

We danken alle adverteerders
voor hun steun!

www.devrieze-fontey.be

www.devrieze-fonteyne.be

ZAKENKANTOOR WESTHOEK BVBA

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

UIT SYMPATHIE

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

N
.V

.

SCHILDER- EN BEHANGWERKEN
RAAMDECORATIE

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

Casselstraat 124, 8970 Poperinge - T 0497 34 52 70

bart.herpelinck@telenet.be - www.bartherpelinck.be

www.devrieze-fontey.be

www.devrieze-fonteyne.be



HERSENGYMNASTIEK
OPLOSSING OKTOBER: 1. zwavelkop / 2. vleermuis en hamster

WINNAARS: Elisabeth Demaeght (Emmaüs, K 003), Marcella Vermeulen  (DVC De Plataan), 

Marcella Ameel (De Vliering – studio 4) en Georges Wullen (K 120).

NIEUWE OPGAVE: SUDOKU

Alle cijfers van 1 tot en met 9 moeten één keer voorkomen in alle kolommen, 

in alle rijen en in elk van de negen vierkantjes van 3 x 3 vakjes.

Naam: ..............................................................................................................................................................................

Oplossing afgeven in het afdelingsbureau of aan de receptie voor 20 november 2020.
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O F F S E T & D I G I T A L
D R U K K E R I J

GARAGE - CARROSSERIE - TANKSTATION

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

Europalaan 9
8970 Poperinge

www.goed.be

Thuiszorgwinkel: 
03 205 69 59

Hoorcentrum: 
03 205 69 20

Het Ovenhuis
RESTAURANT - TEA ROOM

De Lille Joachim - Carton Greet

Watouplein I, 8978 Watou - 057 388 338

hetovenhuis@telenet.be - www.hetovenhuis.be

RUIMDIENST

ONTSTOPPINGEN

INDUSTRIËLE REINIGING

057 33 38 55 - www.lefevervgn.be

Uw drankenhandel sinds 1860

T 051 40 63 15

Professional networks

WiFi networks

Backup systems

Service


