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MAANDELIJKS HUISKRANTJE VAN OLV GASTHUIS

Cocoonen ... 
vroeger en nu



VOORWOORD

Beste lezer,

De voorbije maand was voor het OLV 

Gasthuis heel heftig met 2 grote uitbraken 

op zorgverdieping 1 en zorgverdieping 2. 

Heel wat bewoners en ook medewerkers 

testten positief op covid-19. Dit was 

voor iedereen, bewoners, medewerkers 

maar ook familie een moeilijke periode. 

Jammer genoeg hebben we ook enkele 

van onze bewoners moeten afgeven. Dit 

doet ons pijn. We leven ook mee met de 

betrokken families.

Anderzijds zijn we heel dankbaar 

voor de flexibiliteit, de betrokkenheid 

en de gedrevenheid waarmee onze 

medewerkers dag na dag en ook dag 

per dag alles in het werk gesteld hebben, 

elk op zijn eigen terrein en in zijn eigen 

dienstverlening, om de nodige zorg te 

kunnen geven aan onze bewoners en 

cliënten.

 

Ondertussen durven we voorzichtig vooruit 

blikken en hopen we dat het volledige 

woonzorgcentrum stillaan kan overgaan naar de 

normale werking en dat we 2020 in een zekere 

rust kunnen afsluiten. We kijken al even vooruit 

naar 2021 waarin we ons kwaliteitstraject terug 

willen opnemen en verder zetten.

We blikken ook even terug: 

 - op de voorbije periode en hoe familie en 

bewoners aangeven hoe ze alle maatregelen 

en communicatie ervaren hebben en hoe we 

hieruit kunnen leren

 - op de medewerkers met vele jaren dienst, die 

we anders tijdens het personeelsfeest in de 

bloemetjes kunnen zetten

 - op een aantal kleine mangomomentjes die 

onze bewoners heel veel deugd doen.

Veel leesplezier!

Mieke Vandeputte, directeur
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EVEN STILSTAAN BIJ
Zondag 29 november is de Advent begonnen... een tijd van voorbereiding op het Kerstfeest, een 

tijd van hoop en verwachting. Toch beseffen we dat het dit jaar anders zal zijn. De coronacrisis is 

nog niet voorbij en heeft nog steeds een grote impact op ons dagelijks leven. Tijdens de eerste 

golf was het lente. We putten toen kracht uit de natuur die tot leven kwam. We troostten ons toen 

met de gedachte dat het allemaal wel snel voorbij zou zijn. Intussen worden de dagen donkerder. 

Er ligt al een hele periode achter ons en we horen dagelijks dat het wel nog even kan duren. Des 

te meer verlangen we naar LICHT in de duisternis. En vanwaar kan dit licht dan wel komen…? 

Heer Jezus,

druk ons op het hart

dat we onze hoop, ons verlangen

niet moeten opbergen.

Dat Kerstmis niet afgelast is.

Dat GIJ komt en GIJ al zijt.

En dat daarin het geheim ligt

dat ons verder draagt.

Ja, wij verlangen om samen te vieren, 

naar familie die we al lange tijd niet zagen.

Maar doe ons geloven

dat er reden blijft om te vieren.

Dat GIJ trouw komt

om ons te troosten en te helpen.

Kom dan, hier en nu, 

niet alleen in de kribbe, 

maar in ons hart.

Amen. 

Zalig Kerstfeest!
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VAN ALLES WAT 
SOCIALE VERKIEZINGEN 2020
Om de 4 jaar vinden er in de Belgische 

ondernemingen Sociale Verkiezingen plaats. 

Er worden werknemersafgevaardigden verkozen 

voor de Ondernemingsraad en voor het Comité 

ter Preventie en Bescherming op het werk. 

In 2020 zijn er ook in vzw OLV Gasthuis voor 

de eerste keer echt verkiezingen. Bij vorige 

edities was het aantal kandidaten kleiner dan 

het aantal mandaten en waren de kandidaten 

allen lid van het ACV. Bijgevolg waren alle 

kandidaten rechtstreeks verkozen. Dit jaar waren 

er kandidaten van ACV, ACLVB en ABVV.

De procedure voor deze verkiezingen startte 

al vorig jaar en de verkiezingen waren gepland 

in mei. Door de eerste lockdown werden de 

verkiezingen uitgesteld naar november.

De verkiezingsdag in vzw OLV Gasthuis 

werd vastgelegd op 19 november 2020. 

Gezien de verschillende uitbraken 

van COVID-19 werd er in allerijl in de 

afgelopen weken een akkoord gesloten 

met de vakbonden om de stemming 

volledig per brief te laten verlopen. Voor 

de medewerkers van een afdeling met 

een uitbraak is het immers niet mogelijk 

om naar de cafetaria te komen om te 

stemmen en het stembureau heeft ook 

geen toegang tot deze afdeling.

De stemmen werden geteld op 24 

november 2020 en leverden volgend 

resultaat op:

ONDERNEMINGSRAAD
Verkozen personeelsafgevaardigden Plaatsvervangende afgevaardigden

Categorie bedienden

Kristien Vanstraeseele (ACV)

Jeroen Theeten (ACV)

Nele Vandenbruwaene (ACV)

Lena Elslander (ACV)

Greet Vantomme (ACV)

Olivier Caneele (ACV)

Categorie arbeiders

Sophie Vandenbussche (ACV)

COMITÉ
Verkozen personeelsafgevaardigden Plaatsvervangende afgevaardigden

Categorie bedienden

Lena Elslander (ACV)

Olivier Caneele (ACV)

Nele Vandenbruwaene (ACV)

Sylvie D’Ooghe (ABVV)

Greet Vantomme (ACV)

Jeroen Theeten (ACV)

Kristien Vanstraeseele (ACV)

Categorie arbeiders

Sophie Vandenbussche (ACV)



GRIEPVACCINATIE
De bewoners van WZC OLV Gasthuis en 

WZC Emmaüs krijgen de mogelijkheid om 

de jaarlijkse griepvaccinatie te krijgen. 

Voor alle bewoners werd een griepvaccin 

door de voorziening aangeschaft.  

Het vaccin wordt door de huisarts of 

een verpleegkundige van de voorziening 

geplaatst. Het is dus niet nodig dat het 

vaccin zelf aangeschaft wordt bij de 

apotheek.

Ook alle personeelsleden krijgen de 

kans tot griepvaccinatie. 80% laat zich 

vaccineren tegen de griep.
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DEMENTIE

“Heel mijn leven spitte ik.

Nu spit ik enkel in herinnering.”

Elk jaar proberen we ons in te zetten om 

ons steentje bij te dragen aan organisaties 

die mensen met dementie bijstaan. 

Dit jaar kozen we voor ECD Sophia en 

verkopen we handige notitieboekjes. 

De cover is gepersonaliseerd door een 

stukje ‘gasthuispoëzie’ van columniste 

en literaire duizendpoot Tine Moniek, in 

samenwerking met onze bewoners met 

dementie.

Expertisecentrum Dementie Sophia is 

een dienstverlenende organisatie die 

werkt rond het thema dementie in de 

zorgregio’s Kortrijk en Roeselare. Via deze 

organisatie kunnen we op regelmatige 

basis kwaliteitsvolle vormingen voorzien. 

Daarnaast informeren en inspireren ze ons 

via nieuwsbrieven en via hun website met 

de laatste nieuwigheden rond dementie. 

Ze staan ons ook steeds bij met concreet 

advies wanneer we dit nodig hebben 

en investeren ook heel wat in goede 

dementiezorg. Reden te meer om hen als 

goed doel uit te kiezen!



VAN ALLES WAT6

WEEK VAN DE SENIOREN

Week van de senioren veranderen wij graag naar seniorenmaand om alle 

bewoners nog eens extra in de bloemetjes te zetten. Eigenlijk is voor ons 

elke maand een seniorenmaand. Hier staan de ouderen centraal en willen 

we ze graag een warme thuis bieden waar we terecht kunnen bij elkaar om 

zo de meest aangename dagen samen te spenderen. 

SENIORENMAAND IN OLV GASTHUIS

Schoonheidssalon, ouderwetse fotoshoot, 

filmnamiddag, radio Swingo,… Dit alles werd 

ingepland voor de seniorenmaand. Covid-19 besliste 

er jammer genoeg anders over. Alle bewoners 

moesten op kamer blijven en de geplande activiteiten 

konden niet doorgaan. We moesten ons aanpassen 

en herorganiseren en hadden hierbij ook oog om 

animatie te blijven voorzien.

De bewoners genoten op kamer van een 

handverzorging, nagels lakken of scheren. De 

smaakpapillen werden getest bij een proevertjesquiz, 

wie herkent er bijvoorbeeld de smaak van een sneetje 

peperkoek? Muziekliefhebbers laten we een geliefd 

liedje horen via de smartphone. Het boek “De schat 

van je leven” roept ook heel wat mooie herinneringen 

op. Van het spelen met “een toep” op school tot 

hoe we vroeger de feestdagen vierden. Sommigen 

hebben zelfs nog eigen schriftjes van op school, wat 

ook heel leuk was om samen door te bladeren.
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SENIORENMAAND IN WZC EMMAÜS

De activiteit die ons terug doet 

denken aan de jongere jaren, 

zoals de volksspelen, kwam 

gretig aan bod. De sjoelbak 

had succes en er werd een 

gezonde competitie aan 

verbonden zodat bewoners 

opnieuw het beste van 

zichzelf naar boven haalden.

Ook het cliché beeld van de bingo 

werd met een glimlach gespeeld. 

Bewoners helpen elkaar graag 

bij het vinden van de cijfers. Er 

heerst een leuke groepssfeer met 

de nodige drive om te winnen. 

Natuurlijk ligt een prijs voor de 

winnaar op de loer, al delen ze 

deze graag met heel de groep.

Daarnaast snoven we de 

buitenlucht, dik ingeduffeld, 

graag nog eens op. Zeker 

nu de natuur ons nog deze 

prachtige dagen geeft. Op de 

rolstoelfiets of met een kleine 

wandeling in de buurt, niets 

hield ons tegen om dit nog 

eens te doen!

De smaakpapillen werden gestimuleerd met een heus ontbijtbuffet of tijdens het koken van de 

quiche lorraine om te eten als avondmaal. Telkens een gezellig samenzijn met keuvelende buren 

en een leuke anekdote!

Ook werden alle bewoners 

deze maand speciaal 

getrakteerd op een heus 

aperitiefmoment, waar 

ze voorzien werden van 

een drankje en de nodige 

hapjes. Zo sluiten wij onze 

seniorenmaand af. 
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ANIMATIE TIJDENS CORONA
Sedert maart kende ons leven van het ene 

moment op het andere een grote ommezwaai. 

Niemand had kunnen voorspellen dat dit 

coronavirus een dergelijke grote impact zou 

hebben, zelfs tot op vandaag. Inmiddels 

proberen we gezamenlijk de handen in elkaar 

te slaan en zo en goed en kwaad als het kan in 

te zetten op het voorkomen van besmettingen 

met het virus. Lichamelijke gezondheid is 

hierbij belangrijk, maar ook het psychisch 

welzijn willen we niet uit het oog verliezen. 

Dit heeft uiteraard zijn impact op onze hele 

animatiewerking.

In maart kwam er een volledige lockdown 

waardoor groepsactiviteiten, familiebezoeken 

en wandelingen buitenshuis een tijdlang 

niet meer mogelijk waren. Het heeft ervoor 

gezorgd dat we met ons multidisciplinair 

team (animatie, kine, sociale dienst, 

ergo, psycholoog, stagiairs, zorg- en 

verpleegkundigen) geregeld de koppen bij 

mekaar hebben gestoken om van deze periode 

van afzondering toch het beste te maken. 

We kunnen eerlijk zeggen dat de lockdown 

ons team (nog) dichter bij mekaar heeft 

gebracht. Tijdens onze overlegmomenten 

lieten we de gekste ideeën naar boven komen 

en is gebleken dat, met een klein beetje 

enthousiasme en een vleugje spontaniteit, heel 

veel leuke activiteiten kunnen ontstaan.

Denk maar aan de tattooshop waarbij 

Stijn (sociale dienst) en Silke (animatie) als 

twee volleerde tatoeëerders bij iedereen 

zijn langsgekomen om onze bewoners te 

versieren. De ene wilde een roos op zijn arm, 

de ander een hart op zijn hand. Feit is dat de 

bewoners duidelijk genoten hebben van dit 

onverwachte bezoek en met veel plezier de 

creativiteit van Silke en Stijn over zich heen 

lieten komen.

Omdat iedereen zoveel mogelijk op kamer 

moest blijven, probeerden we via een heuse 

ludieke ‘blijf-in-je-kot-quiz’ de bewoners 

op te vrolijken waarbij men meteen heel 

wat ‘weetjes’ over medebewoners en 

medewerkers kreeg voorgeschoteld. Marie 

Louise werd uiteindelijk de welverdiende en 

trotse winnaar.

Naast de quiz waarbij we de hersenen 

aan het werk hebben gezet van al onze 

bewoners werden ook de smaakpapillen niet 

vergeten! Regelmatig kwam in Emmaüs een 

rijdend pannenkoekenkraam of een mobiele 

wafelenbak voorbij met wat sfeervolle muziek 

om leven in de brouwerij te brengen en de 

resterende gaatjes op te vullen.  

In het OLV Gasthuis werden we verwend 

met een lekker aperitief op kamer. Om 

de dorstigen te laven, deed de mobiele 

cafetaria zijn intrede waarbij bewoners uit het 

assortiment konden kiezen wat we normaal 

gezien in de cafetaria aanbieden.

Om iedereen toch een klein beetje ‘uit 

zijn kamer, en toch in zijn kot’ te krijgen, 

stimuleerden we ook bewoners om af en toe 
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eens in het deurgat te zitten en op die manier 

deel te nemen aan de activiteit. Bingo voor de 

spelletjesliefhebbers, fit en fut om iedereen 

in beweging te houden, … zijn nog maar een 

paar voorbeelden. We richtten ons ook op 

een individuele aanpak: voorlezen, verwen, 

een deugddoend babbeltje,… Het zit hem vaak 

ook in de kleine dingen!

Zangers, muzikanten konden niet binnen 

komen optreden, maar gelukkig was het mooi 

weer en kregen we geregeld een openlucht 

optreden. De artiesten (zangers zoals Kimberly 

Claeys en Frederik Mahieu, accordeon, 

contactclown BIBI, …) trokken zodanig de 

aandacht dat zelfs toevallige voorbijgangers 

kwamen meegenieten van de show.  

Uiteraard is het jammer dat we het op deze 

manier moeten regelen en dat onze grote 

optredens niet meer konden doorgaan in 

de cafetaria, maar anderzijds werd dit ook 

een unieke beleving waarbij we op heel veel 

gulheid van anderen mochten rekenen! Alle 

dank aan iedereen die zijn hart heeft getoond 

om onze bewoners en de medewerkers te 

steunen in de voorbije periode.  

Muziek is een 

belangrijke 

sfeerbrenger en zo is 

“Radio Swingo”(OLV 

Gasthuis) en “Radio 

Copain” (Emmaüs) 

ontstaan: live radio 

waarbij bewoners, familie en medewerkers 

verzoeknummertjes kunnen aanvragen en er 

een persoonlijke boodschap bij mogen geven. 

“Ik ben zo eenzaam zonder jou”,  

“J’ attendrai”, “ Daarbij die molen”, ... 

behoorden tot de favoriete liedjes in het OLV 

Gasthuis en zorgden voor verstrooiing tijdens 

deze bizarre tijden. Ook in Emmaüs miste deze 

activiteit zijn effect niet: sommige bewoners en 

medewerkers gingen al dansend naar de living 

en zorgden zo voor een positieve noot in het 

dagelijkse leven.

Verder zijn er activiteiten waarbij we het gevoel 

van verbondenheid tussen bewoners, families 

en medewerkers proberen te versterken. Zo 

was er de ‘Jerusalemachallenge’ in september 

waarbij we in de voetsporen zijn getreden 

van heel wat andere zorginstellingen en 

gezamenlijk ons beste beentje hebben 

voorgezet. Zelfs bewoners gooiden de beentjes 

los en leverden hun bijdrage. Het zorgde voor

een warm kippenvelmoment en voor wat licht 

in duistere tijden. Een filmpje hiervan kun je nog 

steeds bekijken op facebook en nieuwsgierige 

bewoners mogen ons steeds vragen om het 

eens te kunnen zien.

Ondanks deze vervangactiviteiten was het 

natuurlijk moeilijk voor de bewoners om geen 

bezoek te mogen ontvangen.  



MANGOMOMENT JERÔME 
Corona zorgt ervoor dat het voor iedereen moeilijke 

tijden zijn… niet in het minst voor de bewoners en 

medewerkers van het OLVG. Door besmettingen worden 

ook intern heel wat maatregelen genomen in het belang 

van ieders gezondheid. Dat er aan al deze noodzakelijke 

maatregelen ook een negatieve kant is daar zijn we ons 

zeker van bewust. Veel bewoners zitten al enkele weken 

noodgedwongen in quarantaine op hun kamer. Er kunnen/

mogen geen grote groepsactiviteiten plaatsvinden. Heel 

wat bewoners beginnen nu toch wel het sociaal contact 

met medebewoners/familieleden heel hard te missen.

Dat er geen groepsactiviteiten kunnen doorgaan, betekent 

niet dat bewoners volledig geïsoleerd op kamer zitten. Zo 

zijn er de deugddoende gesprekjes van de verzorgenden 

tijdens de zorg, ’s morgens is er de postronde waarbij tijd 

gemaakt wordt voor een babbeltje, de skypegesprekken 

met de familie fleuren heel wat bewoners zichtbaar op, 

samen de propere was in de kast leggen, onze wekelijkse 

mobiele cafetaria…. We merken dat het voor onze 

bewoners vaak de heel kleine zaken zijn die het verschil 

maken en hun dag goed maken.

Ook onze jarige bewoners 

zetten we gepast in de 

bloemetjes! Op 27 oktober was 

Jerôme Maekelberg jarig. Hij 

kreeg ’s morgens een lekker 

verjaardagsontbijt. ’s Namiddags 

werd hij getrakteerd op een 

lekker stukje taart. Omdat we 

weten dat Jerôme heel erg kan 

genieten van een fris pintje bier 

werd de koffie vervangen door 

een frisse Jupiler. Jerome genoot 

hier zichtbaar van! En waar het 

anders wat moeilijker is om 

zelfstandig te drinken, lukte dit 

wonderwel toch met dit pintje.

Santé Jerôme en nog vele mooie 

jaren!

We kregen veel lieve kaartjes, 

briefjes, tekeningen,… van 

geluksbrengers. Sommigen 

houden tot op vandaag 

nog altijd contact met hen! 

Om contacten te houden 

tussen bewoners en familie 

of kennissen maakten de 

bewoners kennis met de 

technologie van vandaag 

en gingen massaal skypen. 

Later werden de ‘babbelbus’ 

en ‘babbelkapel’ in het leven 

geroepen. Onze stagiairs 

waren ook hier onontbeerlijk 

aangezien de busjes telkens 

grondig moesten worden 

ontsmet en deze manier van 

werken toch wel tijdsintensief is 

gebleken. Na een tijdje konden 

de bewoners en hun bezoekers 

terug wat dichter bij mekaar 

komen in de cafetaria, tot op 

het punt dat bezoek terug op 

kamer werd toegelaten.

We gaan terug een periode 

tegemoet van geven en nemen 

waarbij wederzijds vertrouwen 

erg belangrijk is. We hopen ook 

in de komende periode deze 

moeilijke en toch wel eenzame 

periode te kunnen opvrolijken 

door op hetzelfde elan verder te 

gaan. Alle voorstellen van jullie 

uit zijn natuurlijk ook welkom en 

blijf vooral zorgen voor mekaar! 
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MANGOMOMENT ALBERTINE
In de periode van 1 november gaan we traditioneel naar 

het kerkhof. Ook voor onze bewoners is dit een waardevol 

moment. Dat het weer het niet steeds toelaat in deze tijd van 

het jaar, moeten we er maar bijnemen. Dan maar inzetten 

op een mooi alternatief.  Zo bezochten we individueel met 

enkele bewoners de kapel. Een rustige activiteit, zonder veel 

gedoe, zonder veel woorden. Even weg van de afdeling naar 

de rustige kapel, een stil momentje om te bezinnen. 

Zo namen we ook Albertine mee die al de hele dag wat aan 

het rondwandelen en aan het zoeken was. Veel woorden zijn 

we van Albertine niet gewoon, maar zonder woorden kan ze 

haar ongerustheid wel steeds aangeven met haar mimiek. Toen 

we aankwamen in de kapel en ons even neerzetten, viel ook 

meteen de rustige, vredige en welgezinde blik op. Hier was 

Albertine duidelijk op haar gemak. Plots klonk een duidelijke 

“moeder!” vanwege Albertine in de anders stille kapel. Een 

kippenvelmomentje en nog het meest voor Albertine.

LEVENSVERHAAL ODETTE LIBBRECHT
Ik ben geboren in Waregem op 8 augustus 1931. Mijn vader en broer werden tijdens 

WO II opgepakt door de Duitsers en moesten in Duitsland gaan werken. Toen ze allebei 

verlof kregen, wilde mijn vader niet dat mijn broer na zijn verlof nog terug zou gaan naar 

Duitsland. Ook vader wilde niet terug gaan maar hij moest op een bepaald moment zijn 

papieren tonen waarop vermeld stond dat hij in verlof was en eigenlijk al terug moest zijn 

in Duitsland. Vader zei dat hij thuis 6 kinderen had en het dus niet mogelijk was om zo 

lang weg te zijn, maar hij werd opgepakt en naar Rusland gebracht. Hij moest daar werken 

in de bouw. Vader heeft nooit over die periode verteld omdat het zo erg was. Hij is pas 

een hele tijd nadat de oorlog afgelopen was, teruggekeerd naar België. Hij vond hier rap 

terug werk…. in de bouw. Vader was een goede metser en kon plans lezen. hij werkte voor 

Delmulle in Wortegem. Moeder was altijd ziek, ze had maar 1 nier. Ik deed het huishouden. 

Toen moeder beter was, kon ik als 13-jarige gaan werken als sorteerster bij Dufaux in 

Waregem dankzij een neef van moeder die daar werkte in de weverij. Ik werd opgeleid in 

het bedrijf. Er was veel werk want door de oorlog was er weinig kledij. 

Kostuums waren toen in schone stof en met goed garen gemaakt. Ik moest de stof 

controleren op fouten en de stof repareren, bv. een draad die los gekomen was waardoor 

er een gaatje in de stof was.

Ik mocht niet ingeschreven zijn want je moest 14 jaar zijn om te mogen werken. Bij 

controle moest ik me rap verstoppen in de wc.
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WINTERSE GEZELLIGHEID
December, Koning Winter is in aantocht…. Met de start van de Advent zijn we in aanloop naar 

Kerstmis, de eerste kerstbomen en kerstlichtjes verschijnen reeds in het straatbeeld en in 

menig woonkamer. Ook in het OLV Gasthuis maken we van december, ondanks de onzekere 

coronatijden, een gezellige maand met veel warmte waarin iedereen kan toeleven naar Kerstmis. 

We passen onze activiteiten aan zodat ze coronaveilig kunnen verlopen.

Daar wordt aan de deur geklopt… Dit jaar helaas geen groots Sinterklaasfeest met de (klein)

kinderen van de medewerkers. Als alternatief brengt de Sint wel een bezoekje op kamer en hij 

brengt wat lekkers mee. Verder wordt iedereen getrakteerd op lekkere Sinterklaaskoeken met verse 

chocolademelk. En in de livings halen we herinneringen op aan het Sinterklaasfeest van vroeger.

 

KERST
Naast het bezoek van de Sint is december 

bovenal de kerstmaand. Begin december 

brengt de decoratieploeg de romantiek en 

gezelligheid van kerst binnen. Samen met 

de vrijwilligers versieren ze de kerstbomen 

en zorgen ze voor sfeer in huis.

Dit jaar geen kerstspel door de leerlingen 

maar we voorzien tal van andere 

aangepaste kerstactiviteiten. Op maandag 

14 december smullen we naar jaarlijkse 

gewoonte van een lekker stukje ijstaart. 

In Emmaüs gaat dit door op dinsdag 29 

december. In elke living organiseren we 

een heuse kerstquiz, we komen in de 

kerstsfeer met een traditionele kerstfilm, 

op de vooravond van kerstmis klinken we 

per afdeling met een kerstborrel en we 

sluiten het ‘speciale’ jaar 2020 af met een 

nieuwjaarsaperitief op 31 december in OLV 

Gasthuis. In Emmaüs gaan deze kerstborrels 

door in de week tussen Kerst en Nieuw, per 

bubbel in de living.

En speciaal deze maand organiseren we  

een kerstversie van Radio Swingo, voor  

OLV Gasthuis gaat dit door op dinsdag  

22 december. 

 

In Emmaüs gaat de kerstversie met 

kerstbezinning van Radio Emma door op 

woensdag 16 december. Vraag jullie favoriete 

kerstsongs aan bij de animatie en zet je klaar 

voor een namiddagje vrolijke kerstdeuntjes.

In Emmaüs halen we herinneringen op aan de 

tijd van de Nieuwjaarsbrieven en doen we zelf 

ook een poging onze geliefden te verrassen. 

Daarnaast is december gevuld met nog heel 

wat andere activiteiten als: bakken, ontbijtbuffet, 

verjaardagsfeest jarige bewoners, verschillende 

bewegingsactiviteiten, verwennamiddagen, 

spelletjes, pastorale activiteiten, contactkoor…

Graag tot op één van deze namiddagen en alvast 

een zalig kerstfeest en een gelukkig 2021 met 

hopelijk minder zorgen dan in het voorbije jaar!
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IN DE KIJKER
Hoe covid-19 in 2020 ons leven bepaalde...

RESULTATEN BEVRAGING VAN FAMILIES
Dit overzicht is het resultaat van de (60) online antwoorden van familieleden. Bij de open 

vragen maakten we een samenvatting van de opmerkingen. Dit neemt niet weg dat we alle 

afzonderlijke opmerkingen lezen en meenemen. We gaan de komende weken en maanden aan 

de slag met deze resultaten, de verschillende suggesties en opmerkingen. 

COMMUNICATIE EN AFSPRAKEN

Hebt u voldoende informatie gekregen 

van het wzc over covid-19 en over alle 

afspraken die er werden gemaakt?

Waren de afspraken en instructies 

voor u steeds duidelijk? 

Welke kanalen gebruikte u om info te verzamelen?
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Hoe bleef u in contact met uw familielid of uw familieleden tijdens covid-19?

Wat zou u, op vlak van communicatie, graag anders willen? (vb. leesbaarheid info, tijdstip, 

manier van communiceren,...)

Familieleden zijn over het algemeen tevreden over de communicatie. Soms ontbrak wat gerichte 

informatie voor een bepaalde afdeling. Sinds kort sturen we nu ook aparte nieuwsbrieven per 

afdeling, volgens de noodzaak.

Het was soms moeilijk voor familieleden dat we wijzigingen in bv. bezoekregeling pas laat 

communiceerden. We zijn verplicht om de richtlijnen van de overheid te volgen en helaas bereikten 

de nieuwe richtlijnen ons dikwijls heel kort voor de effectieve uitvoering ervan. We blijven eraan 

werken om zo snel mogelijk alle betrokkenen te informeren over belangrijke wijzigingen. 

Daarnaast hebben we er aandacht voor dat familieleden, naast de algemene info, ook 

nieuwsgierig zijn naar de toestand van hun eigen familielid. Deze communicatie gebeurt dan 

eerder telefonisch door de medewerkers op dienst. 

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 genomene maatregelen?

Terugblikkend op de afgelopen periode, 

waar bent u dankbaar voor?

• Er is veel appreciatie voor de inzet van 

alle medewerkers om een kwaliteitsvolle, 

comfortabele zorg te verlenen voor de 

bewoners, ook in deze moeilijke periode.

• De families benoemen hun dankbaarheid 

voor de manier waarop wij met de 

bewoners en hun familie omgaan: met veel 

begrip en zorgzaamheid. Dit sluit aan bij 

onze visie.

• De antwoorden bevestigen ook de nood 

van de families aan bezoekmogelijkheden 

en contact met de bewoners. Gewoon 

fysiek bezoek op de kamer is uiteraard 

het beste contact. Videogesprekken en 

babbelboxen worden zeker geapprecieerd 

maar zijn niet voor alle bewoners evident.
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Terugblikkend op de afgelopen periode, waar bent u boos voor?

• Niet op bezoek kunnen komen blijkt een bron van frustratie voor de familieleden, wat wij 

ten volle begrijpen. De bezoekuren zijn soms beperkt, waardoor het voor familieleden soms 

niet mogelijk is om op bezoek te komen. Ook bijkomende regelingen rond bv. bewonerswas 

maken het voor families soms moeilijk. 

• Veel familieleden geven aan meer bezorgd te zijn dan boos. Dit uit zicht ook in de 

opmerkingen waarin familieleden zich ergeren aan anderen die de voorzorgsmaatregelen niet 

strikt genoeg volgen… 

• Verschillende familieleden ondervonden ook dat zij beter op de hoogte waren van de 

wijzigingen dan de bewoners zelf. Sinds kort worden de nieuwsbrieven nu ook afgedrukt, 

uitgedeeld, en waar mogelijk voorgelezen aan de bewoners.

Hoe voelt u zich door covid-19?

Hebt u zich als familielid/bewoner steeds 

veilig gevoeld in het woonzorgcentrum?

Wat hadden wij extra kunnen doen zodat u 

zich veiliger zou voelen / zodat u meer het 

gevoel zou hebben dat uw familielid veilig is?

Over het algemeen zijn familieleden tevreden 

over de genomen voorzorgsmaatregelen. Ze 

benadrukken dat het belangrijk is dat iedereen 

de maatregelen strikt volgt.  

Het blijft een moeilijke evenwichtsoefening 

vanuit het beleid. De ene mensen zouden de 

voorzorgsmaatregelen nog strenger willen, 

de anderen hebben moeite met de genomen 

maatregelen. Bij het nemen van beslissingen, 

nemen we steeds het welzijn en de veiligheid 

van onze bewoners en alle andere betrokkenen 

in overweging. We overleggen ook minstens 

wekelijks met de raadgevend arts.



KWALITEIT VAN WONEN EN ZORG

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

maanden?

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?

Wat heeft u of uw familielid het meeste 

gemist de voorbije maanden, of waar heeft u 

of uw familielid het meest van afgezien?

Ook in de antwoorden op deze vraag 

komt het gebrek aan bezoek en contact 

naar boven. Er is bezorgdheid over de 

eenzaamheid bij de bewoners. Daarnaast 

mist men het fysieke contact (een knuffel,…) 

en het genieten van bv. een samenzijn in de 

cafetaria. Families die het gewoon zijn om 

bewoners af en toe meer naar huis te nemen, 

missen dit uiteraard ook.

Het gevoel in het woonzorgcentrum loopt 

gelijk met de gevoelens in de maatschappij: 

we missen elkaar, het samen zijn, het samen 

genieten.
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Hebt u het gevoel dat wij naar familieleden toe alles gedaan hebben wat we konden? (bv. 

skypegesprekken, babbelbus, bezoekregeling,...)
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MEDEWERKERS

Ik kreeg steeds duidelijke en correcte 

informatie over covid-19 van de 

medewerkers indien ik daarom vroeg.

Indien u negatieve ervaringen hebt 

gehad in de relatie met medewerkers, 

leidinggevenden of directie, kan u wat 

meer uitleg geven?

Families benoemen vooral dat ze soms 

geen duidelijk antwoord krijgen op een 

vraag. Ze appreciëren het als medewerkers 

open staan voor hun vragen en op de 

hoogte zijn van de maatregelen, alsook van 

de toestand van hun familielid.

Wat hebt u de voorbije periode 

gewaardeerd in relatie met de 

medewerkers, leidinggevenden of directie 

van het WZC?

Families appreciëren heel wat 

eigenschappen en houdingen bij 

de medewerkers: zorgzaamheid, 

inzet, informatie, luisteren, geduld, 

doorzettingsvermogen, openheid, 

vriendelijkheid, een bemoedigend woordje 

voor de bewoner, goed bereikbaar, 

eerlijkheid, geduld, bereidwilligheid, 

professioneel, evenwichtig, 

verdraagzaamheid, warme aandacht en 

toewijding, flexibiliteit, medelevend, bezorgd, 

behulpzaam, persoonlijk contact, goede 

leiding, manier waarop er omgegaan wordt 

met stervende bewoners.

“Ik waardeer dat de medewerkers de 

persoonlijke positieve en negatieve trekjes 

van de bewoners kennen.”

Heeft u een boodschap naar de medewerkers, 

leidinggevende of directie?

We kregen heel wat mooie steunbetuigingen voor 

de medewerkers: Je doet het uitstekend, doe zo 

verder. Volhouden. Veel moed. Jullie zijn super! 

Dank voor het edele werk! … We delen deze 

allemaal met de medewerkers op onze interne 

kanalen. Bedankt voor alle steun!

Wilt u nog iets anders kwijt dat nog niet aan bod 

gekomen is?

We voelen veel dankbaarheid bij de families, dat 

doet ons oprecht deugd! Families benoemden hier 

nog een aantal aandachtspunten en tips waarmee 

we verder aan de slag kunnen:

• Aandacht voor kapper/pedicure: hier hebben 

we zeker aandacht voor, doch volgen nu ook 

de regelgeving in de maatschappij, waar de 

kapsters ook niet aan het werk zijn. Dit neemt 

niet weg dat verzorgenden zo veel als mogelijk 

extra tijd te maken voor de haarzorg.

• Wat meer aandacht aan de maaltijden, voor 

onszelf is dat nu ook heel belangrijk. Suggestie 

voor klein fruit. 

• Misschien kan het coronaprobleem ook leiden 

tot een andere vorm van zorg. In het algemeen 

dan. Kleinere groepen, verzorgenden die 

niet voortdurend wisselen, een soort kleine 

leefgemeenschap waar het gemoedelijk is, 

knus, gezellig. Minder ziekenhuispersoneel, met 

uniformpjes.

• ik vind jullie basisvisie knap: vertrekkend vanuit 

respect voor de bewoners

• Het is ook heel belangrijk dat de medewerksters 

onderhoud zich bewust zijn van de specifieke 

noden van wie zichzelf niet kan behelpen, bv. 

Na poetsen alles terug binnen bereik en naar de 

gewoontes van de bewoner terugplaatsen.

• Bij de verzorging ook aandacht voor mogelijks 

belangrijke "kleinigheden" bv. tv aanzetten, 

brilglazen proper maken, ...

• Kunnen de inwonenden nog naar de kapel of 

op zijn minst communie ontvangen of babbel 

met geestelijke?

• Alleen dit, een grote DANK U WEL!
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RESULTATEN BEVRAGING BEVRAGING BEWONERS
De bewoners werden bevraagd in “bewonersparlementen” (kleine groepjes) of individueel.

COMMUNICATIE  
EN AFSPRAKEN

• Bewoners geven aan voldoende op de 

hoogte te zijn over de afspraken rond 

covid-19. Zij gebruiken vooral de nieuwsbrief 

op papier, de tv schermen en de affiches in 

het woonzorgcentrum om op de hoogte te 

blijven. 

• Contact met familie gebeurt bij voorkeur 

tijdens bezoek. Is dit niet mogelijk, dan is 

het contact vooral telefonisch.

• Bewoners geven aan ook blijvende nood 

te hebben aan mondelinge info. Voor 

sommigen is lezen moeilijk geworden 

(zowel het lezen zelf als het verwerken van 

de info tijdens het lezen).

EMOTIES

• De bewoners hebben begrip voor de 

beperkingen die voortvloeien uit de 

maatregelen, doch missen contact. 

Eenzaamheid komt meer voor dan anders. 

• Ze zijn wel dankbaar als ze even naar buiten 

kunnen gaan en voor de goede zorgen die 

ze krijgen. 

• Echt angstig of depressief voelt men zich 

niet. Iedereen voelt zicht algemeen veilig in 

het woonzorgcentrum, maar sommigen zijn 

toch bang om besmet te geraken.

KWALITEIT VAN WONEN, 
LEVEN EN ZORG

• Met een gemiddelde score van 4 op 5 op de 

verschillende aspecten van de kwaliteit van 

de zorg, blijken de bewoners tevreden van 

de zorg die ze krijgen. 

• Dit neem niet weg dat de bewoners wel een 

aantal dingen gemist hebben de afgelopen 

tijd: bezoek, familiecontact, uitstapjes, 

wandelingen, familiegelegenheden zoals 

communies,…

• Ze voelen wel dat de organisatie moeite 

deed om het contact met de families te 

kunnen onderhouden en ook de praktische 

elementen te regelen.

MEDEWERKERS

De bevraagde bewoners zijn tevreden van 

de info die ze kregen van medewerkers. Ze 

komen natuurlijk beter overeen met de ene 

persoon dan de andere, wat normaal is. 

Bewoners geven aan dat de medewerkers 

vriendelijk zijn en appreciëren het als ze eens 

hun hart kunnen luchten.
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KWALITEIT VAN ZORG

Op 4 en 5 maart kregen we bezoek van een team auditoren. Met kritische 

blik hebben zij toen de werking van onze twee woonzorgcentra – OLV 

Gasthuis en Emmaüs – alsook alle daaraan gekoppelde diensten onder de 

loep genomen, met als centraal thema kwaliteit van zorg. 

7 thema’s werden toen van dichterbij bekeken:

• Welbevinden m.b.t. wonen en welzijn

• Mentaal welbevinden

• Lichamelijk welbevinden

• Zorgondersteuning

• Versterken van de bewoner

• Medewerkers

• Beleid en bedrijfsvoering

“Zich thuis voelen” is een concreet voorbeeld 

van wat de inspecteurs toen onderzocht 

hebben. Zij hadden vooral oog voor:

1. Resultaten (bewonerservaring en metingen 

zoals bijv. gewicht, valincidenten, 

doorligwonden, …)

2. De werkvloer en gebruikte meetinstrumenten

3. Opvolging van projecten

Op 22 juni ontvingen we uiteindelijk alle 

resultaten van deze doorlichting. Kort 

samengevat behaalden we voor zes van de 

zeven thema’s de norm en daar mogen we nog 

steeds trots op zijn. Zonder onze medewerkers 

(die elke dag het beste van zichzelf geven voor 

onze bewoners) en de acties van het bestuur 

was dit niet mogelijk geweest.

 

Met betrekking tot het thema ‘beleid 

en bedrijfsvoering’ zijn er nog wat 

aandachtspunten op vlak van het 

kwaliteitssysteem. De inspecteurs waren in het 

algemeen lovend over de projecten die liepen 

en het engagement van de medewerkers. Waar 

nog verbetering mogelijk is, is de eenduidige 

opzet van projecten en de structurele 

opvolging van alle ondernomen acties.

Hoe moet het nu verder? Tijdens de komende 

maanden willen we vanuit ons kernteam 

volop gaan voor de verdere uitbouw van ons 

kwaliteitssysteem doorheen onze gehele 

vzw. Vooraleer we dat doen, zullen we eerst 

de tijd nemen om een overzicht van alle 

tot nu lopende projecten (zoals bv. project 

aandachtspersonen) te maken. Wat hebben 

we daaruit geleerd? Wat heeft ons sterker 

gemaakt en waar moeten we nog wat aan 

sleutelen? Binnenkort meer hierover in een 

volgende editie van ’t Gasthuyzeken. 

Op 20 januari 2021 zal de tweede audit 

volgen. Dan kunnen we een label krijgen voor 

ons kwaliteitssysteem, nl. dat van PREZO 

(=PRestaties in de ZOrg). Met dit label kunnen 

we dan ook aan de buitenwereld laten zien 

dat we ons als vzw volledig scharen achter 

bewonersgerichte zorg. En dat doen we vanuit 

een sterke dialoog tussen alle betrokkenen 

(bewoners, medewerkers en beleid) Opnieuw 

een spannend gebeuren, maar we gaan ervoor 

met volle overtuiging. Thema 1 -  Wonen 

en leven  zetten we alvast vooraan onze 

agenda in 2021. Ongeacht over welk aspect 

van kwaliteit het zal gaan, de stem van onze 

bewoners, medewerkers en familie is én blijft 

belangrijk voor onze organisatie. 

Eindigen doen we met een quote: 

“Kwaliteit is de verantwoordelijkheid van 

iedereen en we moeten nooit stoppen met 

beter worden.” 

(W.E. Deming – Jimena Calfa)    
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BOX VOL LEKKERS VOOR  
VERDIENSTELIJK PERSONEEL
In normale tijden nodigen we de medewerkers in oktober uit op ons personeelsfeest en in 

januari op de nieuwjaarsreceptie. Ook tijdens dat jaarlijks personeelsfeest worden normaal 

gezien de medewerkers, die 10, 15, 20, 25, 30,35 en 40 jaar in dienst zijn, in de bloemetjes gezet. 

NAAM  FUNCTIE DIENSTJAREN

Boudry Mieke verpleegkundige OLVG Wingerd 10

Caron An huishoudhulp Gast en Thuis 10

Liefooghe Lucrèce huishoudhulp Gast en Thuis 10

Santy Niels zorgkundige DVC 10

Verschaeve Tanja hotelmedewerker Emmaus 10

Vieren Sofie verantwoordelijke thuisverpleging 10

Vitse Elke zorgkundige OLVG ZV2 10

Gekiere Eveline verpleegkundige thuisverpleging 10

Ampe Evelien verpleegkundige OLVG ZV1 15

Decrock Nick medewerker DVC De Plataan 15

Vanhee Henriette zorgkundige OLVG ZV2 15

Decorte Nadine verantwoordelijke technische dienst 20

Nollet Anja verpleegkundige DVC 20

Vandeputte Mieke algemeen directeur 25

D'Ooghe Sylvie hotelmedewerker OLV Gasthuis 30

Dugardein Lena hotelmedewerker Emmaus 35

Meeuw Linda verpleegkundige OLVG Nacht 35

Canele Catherine zorgkundige OLVG Wingerd 35

Hoet Kristien zorgkundige OLVG ZV1 35

Cappelaere Ria zorgkundige OLVG Nacht 40

Dankzij onze medewerkers kunnen wij onze bewoners dagelijks een warme, kwalitatieve zorg 

aanbieden. Hetzelfde geldt voor de werking in onze thuisverpleging, dagverzorgingscentrum 

en dienstverlening via dienstencheques. Daarom danken wij alle medewerkers, maar in het 

bijzonder deze gevierden, voor hun waardevolle inzet! 

 

Gezien deze “feestelijkheden” niet kunnen doorgaan, gingen we op zoek naar een alternatief om 

onze medewerkers te bedanken voor hun grote inzet in het afgelopen jaar. We kregen heel wat 

suggesties van de medewerkers op de vraag naar hun idee omtrent een alternatief. De keuze viel 

uiteindelijk op een “Box vol lekkers” van een lokale leverancier. 

De medewerkers kunnen kiezen tussen een box met tapas, een Zoete Zonde-box of een 

hoofdgerecht voor 2 personen van Traiteur Le Plat. We hopen dat we onze medewerkers op 

deze manier een “onthaastingsmoment” kunnen bieden in deze super intense tijden.



ACTIVITEITEN DECEMBER
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
DINSDAG 1/12/2020

14:30 REMINISCENTIE – De schat van je

 leven (Living De Wingerd)

WOENSDAG  2/12/2020

14:30  SNOEZELEN (Living De Wingerd)

DONDERDAG 3/12/2020 

14:30  PICTIONARY (Living De Wingerd)

VRIJDAG 4/12/2020 

14:30  SINTERKLAASFEEST (Living De Wingerd)

MAANDAG 7/12/2020 

14:30 HERSENGYMNASTIEK (Living De Wingerd)

DINSDAG 8/12/2020 

08:00  ONTBIJTBUFFET (Polyvalente zaal)

14:30  MUZIKALE NAMIDDAG

 (Living De Wingerd)

WOENSDAG 9/12/2020 

14:30  PIM PAM PET-SPEL (Living De Wingerd)

DONDERDAG 10/12/2020 

14:30  REMINISCENTIE – Thema: ‘Winter’ 

 (Living De Wingerd)

VRIJDAG 11/12/2020 

14:30 BAKKEN – pannenkoeken

 (Living De Wingerd)

MAANDAG 14/12/2020 

14:30 HUIS-TUIN EN KEUKENSPEL

 (Living De Wingerd)

DINSDAG 15/12/2020 

14:30 VOORLEZEN (Living De Wingerd)

WOENSDAG 16/12/2020 

14:30 GYMNASTIEK (Living De Wingerd)

DONDERDAG 17/12/2020 

14:30 KOKEN – pastinaaksoep met zalm

 (Living De Wingerd)

VRIJDAG 18/12/2020 

14:30  QUIZ – Thema: ‘Kerst’ (Living De Wingerd)

DINSDAG  22/12/2020

14:30  BAKKEN (Living De Wingerd)

WOENSDAG 23/12/2020 

14:30  VOORLEZEN – kerstverhalen

 (Living De Wingerd)

DONDERDAG 24/12/2020 

14:30  KERSTBORREL met Hasseltse koffie,

 jenever, glühwein (Living De Wingerd)

VRIJDAG 25/12/2020  - KERSTMIS

MAANDAG 28/12/2020 

14:30 VERWENACTIVITEIT (Living De Wingerd)

DINSDAG 29/12/2020 

14:30 VERJAARDAGSFEEST  (Living De Wingerd)

WOENSDAG 30/12/2020 

14:30  CREA – servetten plooien voor

 feesttafel (Living De Wingerd)

DONDERDAG 31/12/2020 - OUDEJAAR 

14:30 APERITIEFNAMIDDAG (Living De Wingerd)
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ACTIVITEITENKALENDER

ZORGVERDIEPING 1
DINSDAG 1/12/2020  

14:30 VOORLEZEN (Living De Maretak)

WOENSDAG 2/12/2020 

14:30 SINTERKLAASFEEST (Living De Maretak)

DONDERDAG 3/12/2020 

14:30  MOBIELE CAFETARIA 

 (Op kamer en in Living De Maretak)

VRIJDAG 4/12/2020 

14:30 INDIVIDUELE BEGELEIDING

 (Living De Maretak)

MAANDAG 7/12/2020 

14:30 INDIVIDUELE BEGELEIDING

 Detailzorg (Living De Maretak)

DINSDAG 8/12/2020 

14:30 HERSENGYMNASTIEK

 (Living De Maretak)

WOENSDAG 9/12/2020 

14:30  INDIVIDUELE BEGELEIDING

 Detailzorg (Living De Maretak)

DONDERDAG 10/12/2020 

14:30 GYMNASTIEK (Living De Maretak)

VRIJDAG 11/12/2020 

14:30 REMINISCENTIE – Thema:

 ‘Winter en Kerst’ (Living De Maretak)

MAANDAG 14/12/2020 

14:30 QUIZ – Thema: ‘Kerst’

 (Living De Maretak)

DINSDAG 15/12/2020 

14:30 VOORLEZEN (Living De Maretak)

WOENSDAG 16/12/2020  

14:30 BAKKEN (Living De Maretak)

DONDERDAG 17/12/2020 

14:30 KLEUREN – Kerstplaten

 (Living De Maretak)

VRIJDAG 18/12/2020 

08:00 ONTBIJTBUFFET (Polyvalente zaal)

14:30 BELEVENISTAFEL (Living De Maretak)

DINSDAG 22/12/2020 

14:30  FILMNAMIDDAG – Kerstfilm

 (Living De Maretak)

WOENSDAG 23/12/2020 

14:30 BAKKEN (Living De Maretak)

DONDERDAG 24/12/2020 

14:30 KERSTBORREL met Hasseltse koffie,

 jenever, glühwein (Living De Maretak)

VRIJDAG 25/12/2020 - KERSTMIS

MAANDAG 28/12/2020 

14:30 VERWENACTIVITEIT – Haartooi

 (Living De Maretak)

DINSDAG 29/12/2020 

14:30 INDIVIDUELE BEGELEIDING

 (Living De Maretak)

WOENSDAG 30/12/2020 

14:30 VERWENACTIVITEIT – Nagels

 verzorgen (Living De Maretak)

15:00 GEBEDSDIENST – BEZINNING 

 voor de overleden bewoners van

 december (Living De Maretak)

DONDERDAG 31/12/2020
OUDEJAARSAVOND 

14:30 APERITIEFNAMIDDAG

 (Living De Maretak)
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ZORGVERDIEPING 2
DINSDAG 1/12/2020 

14:30 SINTERKLAASFEEST (Living De Nok)

WOENSDAG 2/12/2020 

14:30 REMINISCENTIE – Sinterklaas 

 (Living De Nok)

DONDERDAG 3/12/2020 

14:30 BAKKEN (Living De Nok)

VRIJDAG 4/12/2020 

08:00 ONTBIJTBUFFET (Op kamer)

14:30 VERWENACTIVITEIT (Living De Nok)

MAANDAG 7/12/2020 

14:30 KERSTBOOM ZETTEN (Living De Nok)

DINSDAG 8/12/2020 

14:30 YOUTUBE (Living De Nok)

WOENSDAG 9/12/2020 

14:30 FANTASIESPEL (Living De Nok)

DONDERDAG 10/12/2020 

14:30 BAKKEN (Living De Nok)

VRIJDAG 11/12/2020 

14:30 VERWENACTIVITEIT (Living De Nok)

MAANDAG 14/12/2020 

14:30 VERWENACTIVITEIT – Haartooi

 (Living De Nok)

DINSDAG 15/12/2020 

14:30 BELEVENISTAFEL (Living De Nok)

WOENSDAG 16/12/2020 

14:30 PASTORALE ACTIVITEIT (Living De Nok)

DONDERDAG 17/12/2020 

14:30 BAKKEN (Living De Nok)

VRIJDAG 18/12/2020 

14:30 KRANT BESPREKEN (Living De Nok)

MAANDAG 21/12/2020 

14:30 GYMNASTIEK (Living De Nok)

DINSDAG 22/12/2020 

14:30 FILMNAMIDDAG – Kerstfilm

 (Living De Nok)

WOENSDAG 23/12/2020 

14:30 BAKKEN (Living De Nok)

DONDERDAG 24/12/2020 

14:30 KERSTBORREL met Hasseltse koffie,

 jenever, glühwein (Living De Nok)

VRIJDAG 25/12/2020 - KERSTMIS

MAANDAG 28/12/2020 

14:30 HUIS-TUIN EN KEUKENSPEL 

 (Living De Nok)

15:00 GEBEDSDIENST – BEZINNING voor de

 overleden bewoners van december

 (Living De Nok)

DINSDAG 29/12/2020

14:30 BAKKEN – lukken samen met Paul

 (Living De Nok)

WOENSDAG 30/12/2020 

14:30 VERWENACTIVITEIT – Haartooi en

 nagelverzorging (Living De Nok)

DONDERDAG 31/12/2020
OUDEJAARSAVOND 

14:30 APERITIEFNAMIDDAG (Living De Nok)
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ACTIVITEITENKALENDER

EMMAUS
DINSDAG 1/12/2020 

08:00 ONTBIJTBUFFET (Living ’t Hoppeblad)

14:00 VERJAARDAGSFEEST voor de jarigen

 van ZA1 (Cafetaria de Plokker)

14:00 COGNITIEVE NAMIDDAG

WOENSDAG 2/12/2020 

08:00 ONTBIJTBUFFET

 (Living d'Hoppescheute)

10:00 REMINISCENTIE – Nieuwjaarsbrieven

 (Living d'Hopperanke)

14:00 VERJAARDAGSFEEST voor de jarigen

 van ZA2 (Cafetaria de Plokker)

14:00 MOBIELE CAFETARIA (Op kamer)

DONDERDAG 3/12/2020 

14:30 FIT & FUT / GYMNASTIEK 

 (Living d'Hoppescheute)

14:30 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

VRIJDAG4/12/2020 

14:30 BAKKEN – Pannenkoeken

 (Living ’t Hommelhof)

MAANDAG 7/12/2020 

10:00 KRANTENGROEPJE (Vergaderzaal)

14:00 KERSTBOOM VERSIEREN (Alle livings)

14:30 REMINISCENTIE – Nieuwjaarsbrieven

 (Living ’t Hommelhof)

DINSDAG 8/12/2020 

14:30 BELEEFTV (Living ’t Hoppeblad)

14:30 COGNITIEVE NAMIDDAG

 (Living d'Hoppescheute)

14:30 BAKKEN – Pannenkoeken

 (Living d'Hoppebel)

14:30 BINGO (Living d'Hopperanke)

WOENSDAG 9/12/2020 

08:00 ONTBIJTBUFFET (Living d'Hopperanke)

14:30 MOBIELE CAFETARIA (Op kamer)

14:30 SINTERKLAAS (Op kamer)

DONDERDAG 10/12/2020 

14:30 REMINISCENTIE – Nieuwjaarsbrieven

 (Living ’t Hoppeblad)

14:30 REMINISCENTIE – Nieuwjaarsbrieven

 (Living d'Hoppebel)

VRIJDAG 11/12/2020 

10:00 FIT & FUT / GYMNASTIEK

 (Living d'Hoppebel)

14:30 BELEEFTV (Living ’t Hommelhof)

MAANDAG 14/12/2020 

10:00 KRANTENGROEPJE (Vergaderzaal)

14:30 BAKKEN – Warme appelstrüdle met

 rozijnen (Living ’t Hoppeblad)

14:30 HERSENGYMNASTIEK

 (Living d'Hoppebel)

DINSDAG 15/12/2020   

10:00 FIT & FUT / GYMNASTIEK 

 (Living d'Hoppescheute)

14:30 REMINISCENTIE – Nieuwjaarsbrieven

 (Living d'Hoppescheute)

WOENSDAG 16/12/2020  

08:00 ONTBIJTBUFFET (Living ’t Hommelhof)

10:00 VOORLEZEN – Kerstverhaal 

 (Living ’t Hoppeblad)

14:30 MOBIELE CAFETARIA (Op kamer)

14:30 RADIO COPAIN – Kersteditie met

 bezinningsmoment (Op kamer)

DONDERDAG 17/12/2020  

10:00 VOORLEZEN – Kerstverhalen

 (Living d'Hoppescheute)

14:30 BAKKEN – Warme appelstrüdle met

 rozijnen (Living d'Hoppescheute)

14:30 FIJNE MOTORIEK – Keramieken

 Poppies (Living ’t Hommelhof)

VRIJDAG 18/12/2020  

14:30 BINGO (Living d'Hoppebel)
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MAANDAG 21/12/2020  

10:00 KRANTENGROEPJE (Vergaderzaal)

10:00 BEWEGINGSSPEL (Living d'Hoppescheute)

14:30 KERSTBORREL (Living ’t Hoppeblad)

14:30 KERSTBORREL (Living ’t Hommelhof)

DINSDAG 22/12/2020  

10:00 KRANTENGROEPJE (Living d'Hopperanke)

14:30 KERSTBORREL (Living d'Hoppescheute)

14:30 COGNITIEVE NAMIDDAG

WOENSDAG 23/12/2020  

10:00 VOORLEZEN – Kerstverhalen 

 (Living d'Hopperanke)

14:30 KERSTBORREL (Living d'Hopperanke)

14:30 KERSTBORREL (Living d'Hoppebel)

14:30 MOBIELE CAFETARIA (Op kamer)

DONDERDAG 24/12/2020 

14:30 FILMNAMIDDAG – Kersteditie ‘Mister Bean 

 (Op kamer)

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

VRIJDAG 25/12/2020 - KERSTMIS

MAANDAG 28/12/2020  

10:00   KRANTENGROEPJE (Vergaderzaal)

14:30   COGNITIEVE NAMIDDAG

14:30   BAKKEN - lukken (Living d'Hoppebel)

DINSDAG 29/12/2020 

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

14:30   KERSTFEEST (Op kamer)

14:30   COGNITIEVE NAMIDDAG

WOENSDAG 30/12/2020 

08:00   ONTBIJTBUFFET (Living d'Hoppebel)

14:30   MOBIELE CAFETARIA (Op kamer)

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

DONDERDAG 31/12/2020 - OUDEJAARSAVOND 

14:30 DE SCHAT VAN JE LEVEN (Living d'Hopperanke)

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

DE PLATAAN
DINSDAG 01/12/2020

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - ALFABETSPEL

namiddag

 - MUZIKALE NAMIDDAG

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - KRUISWOORDRAADSELS

WOENSDAG 02/12/2020

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - GALGJE

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - ZITDANSEN

03/12/2020 – DONDERDAG

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - SPREUKEN

namiddag

 - HOGER-LAGER

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - GALGJE

VRIJDAG 04/12/2020

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRUISWOORDRAADSELS

namiddag

 - MUZIKALE NAMIDDAG
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ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - MUZIKALE NAMIDDAG

ZATERDAG 05/12/2020

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - BAKKEN

MAANDAG 07/12/2020

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - PUZZEL – Thema: 

‘Sinterklaas’

namiddag

 - HERINNERINGEN OPHALEN 

Speelgoed

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - HERINNERINGEN OPHALEN 

- speelgoed

 DINSDAG 08/12/2020

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - GALGJE

namiddag

 - BINGO

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - RECEPTEN RADEN

WOENSDAG 09/12/2020

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - QUIZ

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - KRUISWOORDRAADSELS

DONDERDAG 10/12/2020

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRUISWOORDRAADSELS

namiddag

 - DE OUDE DOOS

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - ALFABETSPEL

VRIJDAG 11/12/2020

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - BINGO

namiddag

 - RAD VAN FORTUIN

ZAAL NOORD
voormiddag

 - DIALECTEN

namiddag

 - GEHEUGENTRAINING

ZATERDAG 12/12/2020

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - FILMNAMIDDAG

MAANDAG 14/12/2020

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - DE OUDE DOOS

namiddag

 - QUIZ

 
 

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - BINGO

DINSDAG 15/12/2020

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - DIALECTEN

namiddag

 - FOTO’S

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - FILMNAMIDDAG

WOENSDAG 16/12/2020

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - DIALECTEN

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - SWINGO

DONDERDAG 17/12/2020 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - SWINGO

namiddag

 - FILMNAMIDDAG

ZAAL NOORD
voormiddag

 - PASTORALE ACTIVITEIT

namiddag

 - BINGO
 
 
 



VRIJDAG 18/12/2020

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - DIALECTEN

namiddag

 - RECEPTEN RADEN

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - MUZIKALE NAMIDDAG

ZATERDAG 19/12/2020

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - BAKKEN - lukken

MAANDAG 21/12/2020

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - BINGO

namiddag

 - ALFABETSPEL

ZAAL NOORD
voormiddag

 - BELEVENISTAFEL

namiddag

 - BAKKEN - pannenkoeken

DINSDAG 22/12/2020

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - ALFABETSPEL

namiddag

 - HOGER-LAGER

ZAAL NOORD
voormiddag

 - DE OUDE DOOS

namiddag

 - GYMNASTIEK

WOENSDAG 23/12/2020

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - PUZZEL – Thema: ‘Winter’

namiddag

 - HERINNERINGEN OPHALEN 

- winter

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - HERINNERINGEN OPHALEN 

- winter

DONDERDAG 24/12/2020

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - QUIZ – Thema: ‘Kerst’

namiddag

 - FILMNAMIDDAG - 

Kerstshow

ZAAL NOORD
voormiddag

 - QUIZ – Thema: ‘Kerst’

namiddag

 - FILMNAMIDDAG - 

Kerstshow

VRIJDAG 25/12/2020
KERSTMIS

DE PLATAAN IS GESLOTEN

ZATERDAG 26/12/2020

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - PRAATNAMIDDAG 

MAANDAG 28/12/2020

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - PUZZEL – Thema: ‘Kerst’

namiddag

 - BELEVENISTAFEL

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - BINGO

DINSDAG 29/12/2020

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - QUIZ – Thema: ‘Kerst’

namiddag

 - BINGO

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - BELEVENISTAFEL

30/12/2020 – WOENSDAG

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - ZUMBA

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - BELEVENISTAFEL

DONDERDAG 31/12/2020 
OUDEJAARSAVOND

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - SWINGO

namiddag

 - DIALECTEN

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - ZANGNAMIDDAG

ACTIVITEITENKALENDER 27
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TERUGBLIK OP
Kerkhofbezoek - Bingo - Aperitief - Gym op kamer - Beleef TV - Klaaskoeken bakken - Vertelnamiddag - Sjoelbak



RECEPT 
HEERLIJKE KERSTSTRONK
INGREDIËNTEN
Biscuit    

- 3 eieren   

- 100 g suiker 

- 100 g zelfrijzende bloem 

Goed voor een bakplaat van ± 35 op 35 cm.

Boterroom

- 3 eieren

- 250 g suiker

- 500 g boter

- 2 g oploskoffie 

- 10 g cognac

BEREIDING
Biscuit

Eieren en suiker al kloppend verwarmen au 

bain-marie tot lichaamstemperatuur. Uit de 

bain marie halen en verder opkloppen tot de 

tekening van de klopper blijft liggen.Bloem 

zeven en voorzichtig onderroeren.

Bakplaat insmeren en bestrooien met bloem 

of beleggen met  bakpapier. Voorzichtig de 

massa gelijk uitstrijken. In een voorverwarmde 

oven van 220 graden plaatsen gedurende 7 à 

10 minuten.

Na het bakken omdraaien op een handdoek of 

bakpapier met een weinig kristalsuiker op.

Plaat op de biscuit laten liggen tot deze 

afgekoeld is.

Boterroom

Eieren en suiker al kloppend verwarmen au 

bain-marie tot lichaamstemperatuur. Uit de 

bain marie halen en verder opkloppen tot een 

heel luchtige massa.

Boter op kamertemperatuur opkloppen tot ze 

wit is. Voorzichtig het luchtig ei-suikermengsel 

ondermengen.

Likeur verwarmen (tot lichaamstemperatuur) 

en de oploskoffie eraan toevoegen.

Toevoegen aan de boterroom.

SAMENSTELLING EN AFWERKING
Bakplaat verwijderen. Zorg ervoor dat de 

biscuit op een handdoek of bakpapier ligt met 

de bovenkant naar boven (niet de plaatzijde). 

Een laag boterroom aanbrengen. Het geheel 

oprollen en goed aanspannen. Een 10-tal 

minuten laten opstijven in de koelkast zodat je 

het geheel makkelijker kan afwerken.

Instrijken met boterroom en met een vork 

een patroon van een boomschors nabootsen. 

Begin en einde mooi recht snijden.

Zijkant aanzetten met geroosterde geschaafde 

amandelen of chocoladeschilfers.

Versieren naar keuze/smaak.
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OP HET BORD: DECEMBER

DINSDAG 01.12.2020
Smeerkaas

Minestrone
Hamrolletjes 

Witloof / puree
Fruit

Klaaskoeken met warme chocomelk
Kaas – hesp

WOENSDAG 02.12.2020
Luikse siroop

Erwtensoep
Kalkoenrollade / dragonsaus

Rauwkost / frietjes
Koek

Kruidenkaas / Kaas – hesp

DONDERDAG 03.12.2020
Choco

Aardappelsoep
Vogelnestjes / tomatensaus

Pastinaakstamppot
Sabayon

Ardeense paté / Kaas – hesp

VRIJDAG 04.12.2020
Confituur

Pompoensoep
Witvisfilet / dillesaus

Wortelen / aardappelen
IJsje

Pistolet / Kaas – hesp

ZATERDAG 05.12.2020
Speculoos

Kippensoep
Kipreepjes / tomatencurrysaus

Brunoisegroenten / rijst
Yoghurt

Chimay / Kaas – hesp

ZONDAG 06.12.2020
Rozijnen-/ koekenbrood

Tomatenroomsoep
Rosbief / choronsaus

Warme appel / aardappelnootjes
Taart

Kippenwit / Kaas – hesp

MAANDAG 07.12.2020
Confituur

Bloemkoolsoep
Pastaschotel met kip en pompoen

 Speculoospudding

Filet de York / Kaas – hesp

DINSDAG 08.12.2020
Smeerkaas

Gevogeltebouillon
Moussaka van rund

Fruit

Karnemelkstampers met ei
Kaas – hesp

WOENSDAG 09.12.2020
Luikse siroop

Knolseldersoep
Biefstuk / pepersaus

Salade / frietjes
Koek

Brie / Kaas – hesp

DONDERDAG 10.12.2020
Choco

Preisoep
Kaashamburger / vleesjus

Spinazie in room 
Peterselieaardappelen

Chocomousse

Vleesbrood / Kaas – hesp

VRIJDAG 11.12.2020
Confituur

Linzensoep
Gebakken koolvis / visvelouté

Fijne groenten / puree
IJsje

Cobourg / Kaas – hesp

ZATERDAG 12.12.2020
Chocolade

Broccolisoep
Varkenslapje / picklessaus

Schorseneren in room / aardappelen
Yoghurt

Vissalade / Kaas – hesp

ZONDAG 13.12.2020
Rozijnen-/ koekenbrood

Tomatensoep met balletjes
Coq au vin

Gestoofde champignons
 Duchesseaardappelen

Taart

Rambol / Kaas – hesp
   

MAANDAG 14.12.2020
Confituur

Ajuinsoep
Kalkoenrollade / tuinkruidensaus

Geglaceerde wortelen / puree
Aardbeienpudding

Ardeense salami / Kaas – hesp

DINSDAG 15.12.2020
Smeerkaas

Brunoisesoep
Varkensgebraad / rozemarijnsaus
Gebakken witloof / aardappelen

Fruit

Frankfurter met ajuin / Kaas – hesp
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WOENSDAG 16.12.2020
Peperkoek

Champignonroomsoep
Kalfsblanket op grootmoeders wijze

Salade / frietjes
Koek

Brandnetelkaas / Kaas – hesp

DONDERDAG 17.12.2020
Choco

Groentesoep
Duo van pensen / vleesjus

Appelmoes / peterselieaardappelen
Broodpudding

Kipfilet met tuinkruiden
Kaas – hesp

VRIJDAG 18.12.2020
Confituur

Pompoensoep
Lasagne met zalm en spinazie

IJsje

Sandwiches met  chocolademelk
Kaas – hesp

ZATERDAG 19.12.2020
Speculoos

Venkelsoep
Gebakken kippenbout / vleesjus
Pompoengratin / aardappelen

Yoghurt

Tilsitkaas / Kaas – hesp

ZONDAG 20.12.2020
Rozijnen-/ koekenbrood

Tomatensoep
Rosbief / rode wijnsaus
Warme peer / kroketten

Taart

Tonijnsalade / Kaas – hesp

MAANDAG 21.12.2020
Confituur

Erwtensoep
Gevogeltechipolata 
Provençaalse saus

Boterbonen / puree
Chocoladepudding

Hespenworst / Kaas – hesp

DINSDAG 22.12.2020
Smeerkaas

Runderbouillon
Varkenslapje / mosterdsaus
Schorseneren / aardappelen

Fruit

Loempia / Kaas – hesp

WOENSDAG 23.12.2020
Luikse siroop

Pompoensoep
Wijtingfilet in beignetdeeg 

Zuiderse tartaarsaus
Rauwkost/ frietjes

Koek

Abdijkaas / Kaas – hesp

DONDERDAG 24.12.2020
Speculoospasta

Preisoep
Rundshamburger / sjalottensaus

Rode kool / puree
Panna cotta met rode vruchten

Wildpastei met ajuinconfituur
Kaas – hesp

KERSTMIS
VRIJDAG 25.12.2020

Ontbijtkoek

Garnalenbisque
Kalkoengebraad ‘Fine champagne’

Appel met veenbessen 
Gebakken krielaardappelen

IJsje

Sandwiches met chocolademelk
Kaas – hesp

ZATERDAG 26.12.2020
Koetjesreep

Spinaziesoep
Lamscurry / fijne groenten / rijst

Yoghurt

Kruidenkaas
Kaas – hesp

ZONDAG 27.12.2020
Rozijnen-/koekenbrood

Tomatenroomsoep
Varkensmignonette / portosaus

Gebakken groenten
Aardappelnootjes

Taart

Kipfilet / Kaas – hesp

MAANDAG 28.12.2020
Confituur

Seldersoep
Varkensgebraad / vleesjus

Gestoofde rapen 
Peterselieaardappelen
Tweekleurenpudding

Filet d’Anvers / Kaas – hesp

DINSDAG 29.12.2020
Honing

Minestrone
Lasagne Bolognaise

Fruit

Quiche / Kaas – hesp

WOENSDAG 30.12.2020
Peperkoek

Savooikoolsoep
Fishstick / remouladesaus

Salade / frietjes
Koek

Kip curry / Kaas – hesp

OUDEJAARSAVOND
DONDERDAG 31.12.2020

Choco

Zoete aardappelsoep
Gehaktballetjes / tomatensaus
Gestoofde knolselder / Pasta

IJsje

Kaasschotel / Kaas – hesp

Smakelijk!
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BEWONERS- EN 
MEDEWERKERSNIEUWS
VERJAARDAGEN
BEWONERS WZC OLV GASTHUIS
Di. 01/12  Maria Pattyn (K 246) 94 jaar

Di. 01/12  Alice Deniere (K 227) 90 jaar

Zo. 06/12  Marguerite Marey (K 151) 82 jaar

Do. 10/12  Simonne Top (K 109)  87 jaar

Vr. 11/12  Georges Victor (K 131)  84 jaar

Ma. 14/12  Maria Fremeaux (ZF 1) 85 jaar

Wo. 16/12  Alice De Creus (K 135) 95 jaar

Do. 17/12  Jacqueline Ghyselen (K 15) 85 jaar

Zo. 20/12  Maria Leniere (K 18)  79 jaar

Zo. 20/12  Paula Deschilder (K 247) 92 jaar

Do. 24/12 Yvonne Bervoet (K 262) 94 jaar

Vr. 25/12  Anna Sockeel (K 222 A) 95 jaar

Vr. 25/12  Yvonne Durant (K 235)  89 jaar

Za. 26/12  Esther Beddeleem (K 263)  83 jaar

Wo. 30/12  Martha Merlevede (K 248) 93 jaar

Do. 31/12  Gérard Decrock (K 17)  87 jaar

BEWONERS AW FIORETTI
Di. 01/12  Therese Bultinck 90 jaar

Do. 10/12  Alice Depuydt 89 jaar

BEWONERS DVC DE PLATAAN
Zo. 06/12  Maria Ryckewaert 85 jaar

Ma. 28/12  Marie-Louise Sohier 83 jaar

BEWONERS WZC EMMAUS
Di. 01/12  Marcel Vercaigne    89 jaar

PERSONEEL
Vr. 04/12  Kelly Minne

Za. 05/12   Sandra Van Exem 

Di. 8/12  Niels Brabant

Do. 10/12  Fanny Jaecques 

Za. 12/12  Lisa Wybouw 

Zo. 13/12  Sabine Dekervel 

Ma. 14/12  Angelo Stragier 

Zo. 20/12  Henriette Vanhee 

Ma. 21/12  Stéphanie Pauwelyn

Do. 24/12  Hilde Vandepitte, Elke Vitse 

Ma. 28/12  Nele Willaert

Di. 29/12  Ann Doolaeghe 

WIJ VERWELKOMEN...
Constance Van Dessel-Verbruggen (K 162) uit Breendonk

Dirk Quaghebeur (K 116) uit Poperinge

Esther Deweerdt-Beddeleem (K 263) uit Poperinge

Proficiat!

MEDEDELINGEN
Op 26 oktober kwam Anneke Vanhamme (zorgkundige) in dienst.

Op 3 november kwam Atsina Billiau (zorgkundige) in dienst.

Op 9 november kwam Silvy Vansteenkiste (hotelmedewerker) in dienst.

Op 17 november kwam Annelies Glorie (zorgkundige Emmaus) in dienst.
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OPGENOMEN IN DE GENADE VAN DE HEER
WZC OLV GASTHUIS
Mariette Donche, overleden op 3 november 2020 op 86-jarige leeftijd.

Rosa Callewaert, overleden op 4 november 2020 op 93-jarige leeftijd.

Maria Gythiel, overleden op 6 november 2020 op 91-jarige leeftijd.

Michel Bauw, overleden op 7 november 2020 op 80-jarige leeftijd.

Michel Bocket, overleden op 8 november 2020 op 94-jarige leeftijd.

Marcel Goethals, overleden op 11 november 2020 op 86-jarige leeftijd.

Jeanne Devos, overleden op 11 november 2020 op 97-jarige leeftijd.

Denise Bonduelle, overleden op 12 november 2020 op 98-jarige leeftijd.

Eliane Wassenhove, overleden op 15 november 2020 op 94-jarige leeftijd.

Willy Vandermeersch, overleden op 15 november 2020 op 84-jarige leeftijd.

Andrea Pareyn, overleden op 19 november 2020 op 86-jarige leeftijd.

Gabrielle Dewulf, overleden op 20 november 2020 op 98-jarige leeftijd.

Simonne Blancquaert, overleden op 21 november 2020 op 92-jarige leeftijd.

Simonne Bevernage, overleden op 21 november 2020 op 93-jarige leeftijd.

Henri Vanpeteghem, overleden op 23 november 2020 op 92-jarige leeftijd.

Jeanne Deheegher, overleden op 23 november 2020 op 90-jarige leeftijd.

Albert  Capoen, overleden op 25 november 2020 op 87-jarige leeftijd.

Madeleine Vanpeteghem, overleden op 26 november 2020 op 90-jarige leeftijd.

Thérèse Dezegher, overleden op 26 november 2020 op 88-jarige leeftijd.

AW FIORETTI
Martina Decaesteker, overleden op 25 november 2020 op 76-jarige leeftijd.

WZC EMMAUS
Yvonne Lips, overleden op 14 november 2020 op 95-jarige leeftijd. 

LEVENSBLOEI
• Clemência, dochtertje van Adelia Malungo 

(Gast en Thuis), geboren op 14 oktober 2020.

• Elise, dochtertje van Annelien Nuytten 

(livingmedewerker OLV Gasthuis) en Christof 

Delporte, geboren op 2 november 2020.

• Liaz, zoontje van Emily Timperman 

(zorgkundige Zorgverdieping 1) en Alain 

Cailliau, geboren op 10 november 2020. 

Tevens metekindje van Liesje Timperman 

(zorgkundige Mobiele Equipe).

• Ylona, dochtertje van Heidi Laleman (Gast en 

Thuis) en Delphin Boeyaert, geboren op  

14 november 2020. 

HUWELIJK
Op 18 november 2020 trad Arno Hiele 

(medewerker administratie) in het huwelijk 

met Ilse Borra.

LEVENSSNOEI
Eliane Wassenhove, weduwe van Marcel 

Quagebeur en grootmoeder van Mieke 

Boudry (verpleegkundige De Wingerd), 

overleden op 15 november 2020.



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 NOVEMBER: 

WINNAARS: 
Marie-Louise Sohier (gaste DVC) en

Marcella Vermeulen (gaste DVC).

NIEUWE OPGAVE:
LETTERVELD THEMA 'KERST'

In dit letterveld staan bijna alle letters van het alfabet. Er ontbreken echter een paar letters,  

die samen een woord vormen dat te maken heeft met kerst. Weet je welk woord dat is?

Oplossing: ....................................................................................................................................................................

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

Oplossing afgeven in het afdelingsbureau of aan de receptie voor 10 december 2020.
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6 2 9 8 4 7 5 3 1

1 5 8 3 2 9 7 6 4

3 4 7 5 1 6 9 2 8

2 8 3 9 5 4 6 1 7

7 9 4 6 3 1 2 8 5

5 6 1 2 7 8 3 4 9

4 7 2 1 9 3 8 5 6

8 1 5 7 6 2 4 9 3

9 3 6 4 8 5 1 7 2

1 8 9 7 6 2 3 5 4

2 5 3 9 4 1 7 6 8

7 6 4 5 8 3 2 9 1

5 3 6 4 1 8 9 2 7

8 1 2 3 9 7 5 4 6

4 9 7 6 2 5 1 8 3

9 7 1 8 5 6 4 3 2

3 4 8 2 7 9 6 1 5

6 2 5 1 3 4 8 7 9
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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


