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MAANDELIJKS HUISKRANTJE VAN OLV GASTHUIS

Dankjewel, vrijwilligers!



VOORWOORD

Beste lezer,

Maart is traditioneel de maand waarin we aandacht besteden aan onze vrijwilligers. Ook dit jaar 

wensen we dit te doen. Al is een fysieke bijeenkomst nog niet aan de orde, onze medewerkers 

zijn toch creatief geweest om o.a. via een wandeltocht en meerdere getuigenissen in dit 

Gasthuyzeken de vrijwilligers in de kijker te zetten.

Stilaan hopen we ook dat na de vaccinatiecampagne bij onze bewoners, we niet alleen meer 

versoepelingen kunnen toelaten voor onze bewoners, maar ook familie en vrijwilligers weer 

vlotter kunnen ontvangen. Een voldoende vaccinatiegraad in de ruimere samenleving is hierbij 

cruciaal. Dankzij ook heel wat vrijwillige inzet in de plaatselijke vaccinatiecentra hopen we op 

een vlotte campagne voor de brede maatschappij.

Geniet van de verhalen van heel wat mensen in dit huiskrantje. 

Veel leesplezier!

Mieke Vandeputte, directeur
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EVEN STILSTAAN BIJ
JAAR VAN DE HEILIGE JOZEF
Maart is de maand die van oudsher steeds aan de Heilige Jozef was toegewijd. Misschien was 

hij de laatste decennia echter wat in de vergeethoek geraakt. We kennen hem vooral van de 

kerstperiode waar hij in de kerststal naast Maria zijn vaste plaats heeft bij de kribbe van het kind 

Jezus. Toch is de Heilige Jozef ook de patroon van de Kerk en heeft hij ook voor ieder van ons 

een taak te vervullen. 

Paus Franciscus wou St.-Jozef wat uit de vergeethoek halen en heeft enkele maanden geleden 

een speciaal “Jozefsjaar” aangekondigd.  Bedoeling is dat hij dit jaar wat meer aandacht krijgt en 

wij uitgenodigd worden om met onze intenties nog meer tot hem te gaan. Volgend gebed kan 

daarbij misschien een inspiratie zijn…

Heilige Jozef, 

Uw jawoord en bereidheid tot God heeft aan uw leven 

een wereldwijde betekenis gegeven.

U hebt de opvoeding van Jezus als belangrijke taak opgenomen. 

De liefde en trouw tot Maria was edel en belangeloos

en voor een groot deel stil en verborgen.

Schenk mij in mijn leven ook iets van die vredige stilte.

Help mij om steeds opnieuw te ontdekken wat God van mij wil

en niet alleen mijn eigen wensen en plannen te volgen.

Amen.

ACTIE BROEDERLIJK DELEN
Dit jaar viert Broederlijk Delen zijn 60-jarig bestaan. Ook dit 

jaar willen we onze solidariteit tonen voor de arme bevolking 

in het Zuiden. We kiezen voor een “foodbag” die in de 

maand maart in onze woonzorgcentra kan besteld worden. 

Het gaat niet om een bereid gerecht dat je direct kan meenemen en opeten, het zal je 

uitnodigen tot wat creativiteit. In deze “foodbag” zullen het recept en de ingrediënten 

van een lekker gerecht te vinden zijn. 

Alle details wanneer en hoe je deze “foodbag” kan bestellen, zullen in de komende weken 

in de Nieuwsbrief verschijnen. Alvast bedankt om mee te doen!
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VAN ALLES WAT
ONZE POPERINGSE HOPSCHEUTEN  
ZIJN DIT JAAR WEER SCHITTEREND!

Op maandag 21 december werden de eerste Poperingse hopscheuten 

van het nieuwe seizoen vanuit De Lovie vzw in de Reoveiling geveild. Deze 

samenwerking van De Lovie en de Reoveiling is er al 28 jaar. Dankzij de inzet 

van bewoners en hun begeleiders van het hoeveproject helpt De Lovie om 

dit typisch streekproduct de nodige uitstraling te geven. Het seizoen kondigt 

zich opnieuw schitterend aan met hopscheuten van extra kwaliteit. 

Wat brengt het nieuwe seizoen? 

Jaarlijks bezoeken we alle hopboeren uit de 

regio. De telers van deze streekspecialiteit 

dragen ons project een warm hart toe 

en weten dat we bij het rooien van de 

hopplanten heel verzorgd werk afleveren. 

De hoppeteelt in de streek is sinds enkele 

jaren opnieuw aan een heropstanding 

bezig en verschillende telers durven het 

aan om hun hopareaal uit te breiden. 

Dit jaar komen onze hoppeplanten van 

bij een teler uit Poperinge. Met een 

enthousiaste groep medewerkers werden 

de hopplanten Magnum gerooid. 

We willen er graag opnieuw een mooi 

seizoen van maken ook al kondigt het 

zich vreemd aan. De restaurants zijn nog 

steeds gesloten dus wie zal dit jaar onze 

hopscheuten kopen?

Maar ook de groep van medewerkers op De 

Hoeve ziet er anders uit dan anders. Door 

de coronamaatregelen is de groep beperkt 

en bestaat uit 2 bubbels. Er zijn dus heel wat 

hoevewerkers die momenteel niet meer kunnen 

komen door die strikte opsplitsing.

Speelt de droogte van vorige zomer ons parten?

Afgelopen zomer werden alle droogterecords 

gebroken. Wij konden mooie volwassen 

hoppeplanten rooien. September, oktober 

en november waren qua temperaturen 

zachte maanden zonder grote hoeveelheden 

regen. De hopplanten konden we in ideale 

omstandigheden rooien en ophalen. 

Na het inkorten van de wortels van de 

hopplanten konden deze ingetafeld worden 

in de verwarmde kweekbak. Een secuur werk. 

De aarde nog wat bevochtigen, de kweekbak 

afdekken met doek en plastiek, de verwarming 

aanleggen en het groeiproces kon starten. 

Benny, Maxim, Nicolas tafelen periodiek de zes 

delen in de kweekbak en dit is arbeidsintensief 

en boeiend werk, dat zal tot eind maart 

duren. Ze waren heel blij met de start van het 

nieuwe seizoen. Ze laten geen enkele witte 

hoppescheut op de hopplanten staan. 
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Ze voelen goed aan waar het krokante deel 

van de hopscheut zich situeerde. Onder 

toeziend oog van Klaas worden de bakjes 

met de hopscheuten tot op de gram juist 

afgewogen. 

Waardering voor het geleverde werk

Alle hoeveproducten die we in de tuin, 

serres of boomgaard kweken worden in de 

keuken verwerkt, in de hoevewinkel te koop 

aangeboden of via de Reoveiling verhandeld. 

De hoevewerkers voelen zich nuttig en zien 

het hoeveproject als “hun” werk. Ze zijn dan 

ook erg trots als de gekweekte groenten  

’s middags op hun bord komen of als ze de 

hopscheuten aanvoeren op de Reoveiling.

We ervaren dat de hoevewerkers zich sterk 

betrokken voelen bij de verkoop van hun 

hoeveproducten. Het werk op de hoeve wordt 

niet alleen gewaardeerd door de directe buurt 

maar ook de ruimere omgeving weet onze 

producten naar waarde te schatten. 

Met de teelt van de hopscheuten en ons 

gamma bijzondere groenten levert de 

hoeve een bijdrage ter promotie van deze 

streekproducten en zorgt er tevens voor dat 

deze streekdelicatesse ieder jaar heel wat 

restaurateurs bereiken. 

 

Hopscheuten één van de waaiers aan 

bijzondere streekproducten

Het seizoen van de hopscheuten loopt 

voor De Lovie tot eind maart. Maar ook in 

de winter is er heel wat bedrijvigheid op de 

hoeve! We bieden onze hoevewerkers een 

resem activiteiten aan tijdens het oogsten en 

verpakken van heel wat andere gewassen. 

Onze speciale aardappelrassen, annabelle, 

charlotte, ratte corne de gatte en de vitelotte, 

geoogst in september en oktober liggen 

opgeslagen in onze koelkast en worden 

op vraag van particulieren, restaurants of 

Reoveiling geleverd. 

Wintergroenten zoals topinambour, crosnes 

en pastinaak worden pas geoogst op vraag 

van de klant. Zo kunnen we garanderen dat 

ze vers zijn en beantwoorden aan de vereiste 

kwaliteitsnormen. De yacon en de zoete 

aardappel zijn bijzondere groenten die we 

ook dit jaar kunnen aanbieden. Hiermee 

volgen we de nieuwe trends en blijft de 

hoeve van De Lovie een dynamisch project. 

De hoevemedewerkers en hun begeleiders 

oogsten en verpakken de streekproducten 

met zorg. Een goede kwaliteit staat hoog in 

ons vaandel. Zo worden al onze producten 

voorzien van het Flandria of Fine Fleur label 

en daar zijn we fier op! 

We willen met ons hoeveproject aantonen 

dat onze hoevewerkers ook heel wat 

mogelijkheden bezitten om kwalitatief sterke 

en maatschappelijk gewaardeerde producten 

te telen.  
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VAN ALLES WAT
DE LENTE IS DAAR ...

Binnenkort start de lente. Misschien ken je de volgende weerspreuk nog: 

‘Op de lentedag (21 maart) wind in ’t Noord, 

dan blaast deze nog zeven weken voort!’ 

Met het mooie weer in het vooruitzicht plannen we normaal onze uitstappen en ontvangen 

alle familieleden en vrijwilligers dan ook de brief met het overzicht van de wandelingen die dit 

seizoen starten. Omwille van corona versturen we momenteel nog geen brieven en wachten we 

de richtlijnen van de Overheid af wanneer we terug op stap mogen. Hopelijk kan dit snel want 

iedereen snakt naar wat verse buitenlucht.

PASTORAAL
In de aanloop naar het Hoogfeest van 

Pasen (zondag 4 april) zijn heel wat 

verschillende pastorale activiteiten gepland. 

We bidden meerdere keren samen de 

kruisweg en iedereen krijgt kans tot het 

ontvangen van de ziekenzalving. 

CARNAVAL
Maart is traditioneel ook de carnavalsmaand 

in Poperinge. Ook wij zetten onze 

‘zotsmuts’ op en vieren feest. Door corona 

dit jaar ook wel weer in een beknopte 

versie. Op donderdag 11 maart plannen we 

in alle livings een heuse dansnamiddag op 

de grootste carnavalsklassiekers. Bovendien 

wordt iedereen getrakteerd op lekkere en 

kleurrijke donuts. 

Laat jullie maar volledig gaan!

ITALIAANSE DAG
In Emmaüs vieren we met een themafeest. 

We kiezen voor Italië terwijl we, samen met 

de wielrenners van de Tirreno-Adriatico, het 

mooie land doorkruisen. Daarnaast brengen 

we een ode aan de Italiaanse zangers zoals 

Rocco Granata, Andrea Bocelli, enz… terwijl 

genieten we van Italiaanse hapjes en een 

drankje. Laat het feest maar komen.

WEEK VAN DE VRIJWILLIGER
De eerste week van maart staat synoniem 

met de week van de vrijwilliger. We zijn onze 

vrijwilligers dankbaar voor hun inzet en vinden 

het belangrijk om hen hiervoor oprecht 

te danken. Ook dit jaar geen traditionele 

koffietafel maar geen nood… we hebben een 

leuk en sportief alternatief voorzien.  



WEEK VAN DE POËZIE

Naar aanleiding van de ‘Week van 

de poëzie’ (28 januari tot  

3 februari) maakten een aantal 

bewoners van Emmaüs samen 

met ergotherapeute Els volgende 

gedichtjes:

In een wei vol appelbomen

Lagen wij in het gras te dromen

Van de lente die zal komen.

Een inbreker vond een agent in het bad

Hij was zat

Waarom zit je hier?

Voor mijn plezier.

De zon schijnt mooi

Een vogel zit in zijn kooi

Wat een lekkere prooi

Zei de kat in het hooi.

Ze zat op de trein

En had pijn aan haar brein

Dat was niet fijn

Wat zou dat zijn?

Het vriest de stenen uit de grond

Dat doet zeer aan mijn kont

Mijn tanden klapperen in mijn mond.

Vandaag is een dag

Zonder lach

Dat mag.

Erna Vandamme, Astrid Druant, Maria 

Druant, Lea Vallaeys, Louisa Planqueel, 

Nicolle l’Hommé, Frieda Wyckaert
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Alle vrijwilligers kunnen van 1 maart 

t.e.m. 30 april deelnemen aan onze 

wandelzoektocht. Meer info kun je 

terugvinden in dit krantje. Trek jullie 

stapschoenen aan, beantwoord onderweg 

de vragen en maak kans op één van de 

mooie prijzen.

ANDERE ACTIVITEITEN
Daarnaast staan nog heel wat andere 

activiteiten gepland, dit kan zowel 

individueel, in kleine groep of voor de 

ganse afdeling. Bijvoorbeeld tochtjes 

met de rolstoelfiets bij mooi weer, een 

verwenactiviteit in onze relaxatieruimte, 

herinneringen ophalen aan carnaval, crea 

bloemstukjes maken, cognitieve activiteiten, 

samen een middagmaal bereiden, ons 

maandelijks ontbijtbuffet met heel wat 

lekkers, de zumbabewegingsactiviteit, ons 

maandelijks verjaardagsfeest… Te veel om 

hier allemaal op te noemen. Neem gerust 

een kijkje op onze activiteitenkalender. 

Graag tot op één of meerdere van deze 

activiteiten!

ZOMERUUR
Op zondag 28 maart 2021 schakelen 

we over op de zomertijd: 02.00 uur 

wordt 03.00 uur.



IN DE KIJKER
WEEK VAN DE VRIJWILLIGER
27 FEBRUARI - 7 MAART 2021
Om onze bewoners warme zorg te bieden, 

doen we in onze dagelijkse werking beroep 

op heel wat vrijwilligers. Zo zijn er een 160-

tal vrijwilligers actief in het OLVG en dit op 

heel wat verschillende domeinen (cafetaria, 

kamerbezoek, logistieke hulp, maaltijd-

begeleiding, hulp animatie, chauffeur 

bus De Plataan, bibliotheek, decoratie, 

haarverzorging ….). We ervaren het werken 

met vrijwilligers als een gewaardeerde en 

onmisbare aanvulling op het werk van onze 

vaste medewerkers. Hun hulp betekent een 

enorme meerwaarde voor onze bewoners/

gasten en biedt ons de kans om nog meer 

bewonersgericht te werken. 

We houden ervan om onze vrijwilligers 

geregeld in de bloemetjes te zetten voor 

hun inzet. Omwille van het coronavirus kon 

onze laatste bijeenkomst tot onze grote 

spijt niet doorgaan. Als alternatief kreeg 

elke vrijwilliger een mooi geschenk. 

IN DE KIJKER8

©
Vl

aa
m

s 
St

eu
np

un
t V

rij
w

illi
ge

rs
w

er
k 

vz
w

  
Je wereld bloeit open 

dankzij vrijwilligerswerk
Je wereld bloeit open 

dankzij vrijwilligerswerk

Ook ons traditioneel dessertbuffet in de week van 

de vrijwilliger moeten we helaas schrappen. 

Maar niet getreurd… ook hier voorzien we 

een waardig alternatief. We zijn volop bezig 

met het uitwerken van een fotozoektocht 

in Poperinge voor al onze vrijwilligers. De 

deelnameformulieren worden gemaild en zijn 

af te halen aan de receptie van het OLVG. Ga op 

speurtocht binnen je bubbel en maak kans op 

een mooie prijs. Meer info volgt.

Ook enkele van onze bewoners zijn vroeger nog actief geweest als 

vrijwilliger en stelden hun hart open voor het geluk van een ander.

Andrea Boeraeve (ZF 05) was in haar jonge jaren actief als vrijwilligster 

in de ‘Melkdruppel’, nu beter gekend als ‘Kind & Gezin’. Haar taak was er 

het onthaal van de mama’s en kinderen, helpen bij het aan- en uitkleden 

en het poetsen/ontsmetten van het materiaal. Andrea startte hiermee 

na haar schoolcarrière. Thuis hadden ze een groothandel in schoenen, 

deeltijds hielp ze hier mee. Daarnaast ging ze in haar vrije uren wekelijks 

helpen met Dr. Boucquey en verpleegster juffouw Lievoy. Ze deed dit 

vooral omdat ze graag onder de mensen was. Na enkele jaren ging ze 

studeren voor bejaardenhelpster en stopte ze haar vrijwilligerswerk. 

Ze zocht zelf een vervangster en dit was juffrouw Maes. Andrea vertelde ook nog dat de 

‘Melkdruppel’ vroeger gevestigd was in de Ieperstraat (in de gebouwen van het medisch 

onderzoek gelegen vlak naast het rusthuis).
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Herman Lebbe (ZF 02) was vroeger begeleider van de 

rolstoelwandelingen, zowel in het OLVG als in Huize Proventier. Hij 

wist te vertellen dat hij hiermee startte via zijn broer die dit ook deed. 

In het OLVG was Hilde Vandepitte (huidige sociale dienst) dan nog de 

verantwoordelijke voor de organisatie van de uitstappen. Op de vraag 

waarom hij vrijwilligerswerk wou doen, antwoordde Herman: “Ik was op 

pensioen en zocht een bezighouding maar ik wou vooral iets doen voor 

iemand anders. De bewoners herleefden tijdens zo’n uitstap en ik ging 

met een goed gevoel terug huiswaarts.”

Lucienne Constandt (K 264) 

kennen we ook als onze vroegere 

vrijwilligster decoratie/begeleiding 

rolstoelwandelingen. Lucienne woonde 

in de Bruggestraat, niet ver van het 

rusthuis en kwam zo hier terecht met 

een vriendin. Vele jaren kwam ze 

samen met de decoratieploeg ons huis 

hier gezellig maken. Het maken van 

tafeldecoratie voor een speciaal feest, het 

versieren van de kerstbomen, seizoensdecoratie maken… altijd konden we op Lucienne rekenen. 

Tijdens de zomermaanden ging Lucienne dan ook nog mee als begeleidster bij de rolstoel-

wandelingen en uitstappen. Veel mooie herinneringen!

Vrijwilliger Monique: "Ik ben in contact gekomen met het vrijwilligerswerk door mijn 

schoondochter An Deraedt die in OLV Gasthuis bureauwerk doet. Ze weet dat ik graag handwerk 

doe en veel knutsel. Ze vroeg of ik het niet zag zitten om mee te helpen met het handwerk, 

vooral breien en haken. Ik wilde dat wel eens proberen en van de eerste dag voelde het goed en 

ben ik het blijven doen. Iedere vrijdagnamiddag ging ik helpen met het handwerk en daarna ook 

met de decoratie. Het handwerk doe ik samen met Emily en Liezelot en bij de decoratie help ik 

Aicha, Joke en Magda. We maken veel mooie bloemstukken en andere versieringen volgens het 

seizoen en naargelang de feesten. 

De bewoners en het personeel zijn zo dankbaar voor ons werk. Bij het handwerk hebben we 

altijd een mooie namiddag, ik zet breiwerkjes in voor enkele bewoners, moet dan soms eens 

een bewoner helpen die een paar steken heeft laten vallen of moet het soms helemaal opnieuw 

inzetten. Met een kopje koffie en een leuke babbel komt het weer goed. 

Tijdens de corona mochten we niet meer gaan en heb ik me nog geen dag verveeld. Ik probeer 

veel knutselwerkjes thuis. Voor de kerstdecoratie hebben Magda en ik de stukken en enkele 

versieringen thuis gemaakt. Wat ik het meeste mis in deze coronaperiode is het contact met de 

bewoners en medewerkers. Ik zou het iedereen aanraden om vrijwilligerswerk te doen, je leert 

andere mensen kennen, je legt nieuwe contacten, doet ideeën op en vooral de dankbaarheid 

die je terug krijgt. Ik kijk er al naar uit om terug te komen."
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Beste vrijwilligers van Emmaüs,

Reeds drie jaar kunnen wij rekenen op jullie 

hulp en steun. Het begon allemaal met de 

eucharistieviering, grotendeels georganiseerd 

en begeleid door Marleen Glorie en E.H. 

Vindevogel, een van onze eerste vrijwilligers in 

Emmaüs. Naarmate de tijd vorderde, groeide 

dit uit tot een heuse viering waar wekelijks een 

dertigtal bewoners naartoe kunnen. Het team 

vrijwilligers is hier op donderdag dan ook sterk 

gegroeid want naast Marleen steken nu ook 

Wilfried, Anne Marie en Lutgarde een handje toe 

bij het vervoer van onze bewoners. Een moment 

waar veel bewoners wekelijks naar uit kijken.

Ook de cafetaria wordt opengehouden door 

een enthousiast team vrijwilligers: Paul V., Serge, 

Nadine, Luc, Rik, Rita en de woensdaggasten 

van Estrade (afdeling van De Lovie) bedienen 

graag de bezoekers aan tafel.

Wat zullen we blij zijn als we jullie terug 

mogen verwelkomen in wat ‘normalere’ tijden! 

Bewoners en familieleden missen het gezellig 

samenzijn en de extra lekkernij. En ik hoor dat 

ook onze vrijwilligers staan te popelen om hier 

opnieuw aan de slag te kunnen. We zullen jullie 

met open armen ontvangen (vanop afstand).

Ook Paul S., Jean-Marie, Bea en Irène hebben 

ons vaak een helpend handje toegestoken. 

Onze ‘duizendpoten’ zoals ik ze graag noem.

We zijn jullie enorm dankbaar! 

Of het nu is om te bakken, de toog te 

bemannen of op te dienen tijdens ons 

zomerterras, niets is Irène ooit teveel. 

Ook Paul, die graag eens pannenkoeken doet 

‘flippen’, is graag zijn praktische zelf samen met 

Jean-Marie tijdens op- en afbouwwerken. 

En Bea, die onze bewoners in eenzame dagen 

een luisterend oor biedt of de juiste zorg tijdens 

een consultatie, begroet onze bewoners telkens 

met een lach.

Wekelijks konden we ook rekenen op 

bezoek van de leerlingen van Drieweg 

(De Lovie) en Angelique. De leerlingen 

en juf Inge hielpen me vaak tijdens 

activiteiten en kwamen onze bewoners 

meermaals entertainen. Zo hebben we 

jullie al zien rondspringen als Zwarte 

Pieten, horen zingen en zien dansen, 

kunnen bewonderen als Driekoningen, 

mogen proeven van jullie baktalent en 

nog zoveel meer. Angelique was een 

vast figuur op onze werkvloer. Een 

grote hulp tijdens de koffieronde, een 

ondersteuning bij activiteiten en zelfs de 

ideale gesprekspartner voor veel van onze 

bewoners.

Naast deze vaste equipe vergeten we 

zeker de rest van onze vrijwilligers niet. 

Martin, Johan en Marc die meerdere 

malen onze bewoners begeleid en 

vervoerd hebben zodat we nooit een 

feestje moesten missen. 

Maar ook de vele anderen die samen 

met ons gaan wandelen en het mogelijk 

maakten onze mooie streek in zonnige 

dagen te bewonderen.

Hoe kunnen woorden ooit vertellen hoe 

dankbaar we jullie zijn om dit voor ons 

mogelijk te maken?

Enkel het gemis door bewoners, families 

en medewerkers kan nu tonen hoe hard 

we jullie nodig hebben en hoeveel jullie 

verwezenlijken.

Dus daarom: dank u ... dank u ... dank u!

Liefs, Silke
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Vrijwilligers Spalier/De Pinker (afdeling van De Lovie)

In het schooljaar 2018-2019 startte 

BuSO Spalier/De Pinker met een nieuw 

project: Spalier in Pops. Voorheen kregen 

alle leerlingen voltijds les in de school 

op het domein van De Lovie langs de 

Krombeekseweg. We startten voorzichtig met 

het project: op maandagnamiddag trokken we 

met één klasgroep naar de locatie van 3Weg, 

een andere afdeling van De Pinker, die zijn 

thuisbasis vindt in een deel van het voormalig 

ziekenhuis langs de Oostlaan. De bedoeling 

was om met deze leerlingen, die eigenlijk 

al oud genoeg zijn om te gaan werken, 

maar die om allerlei redenen - waaronder 

de persoonsgebonden financiering - nog 

(deeltijds) naar school komen, wat verder te 

gaan dan de klassieke klasmuren en zo hun 

horizonten te verruimen. We gingen op zoek 

naar mogelijkheden en kansen om dit te 

doen en gingen al snel aankloppen bij onze 

buren, WZC Emmaüs. 

Eerst kregen we een rondleiding zodat we 

een beetje wisten wat er allemaal gebeurt 

in het WZC. We kregen ook te horen dat 

we altijd iets mochten doen met en voor de 

bewoners. Dat zette ons aan het denken. 

De leerlingen wilden graag een optreden 

geven. Na wat voorbereidingen in de klas 

(muziek zoeken, dansjes, accordeon) traden 

we op in de living beneden. De bewoners 

reageerden positief en de leerlingen voelden 

zich welgekomen en gewaardeerd door 

de bewoners en het personeel. Er volgden 

nog enkele leuke activiteiten. Zo werd 

ons gevraagd of we wilden Zwarte Piet 

spelen, iets wat de leerlingen natuurlijk 

super vonden. Op moederdag zorgden 

we voor een bloemetje op de kamers van 

alle bewoners. De bloemetjes kwamen uit 

de serres van de school en werden door 

de leerlingen in zelf versierde bloempotjes 

gedaan. 

Het project ‘Spalier in Pops’ werd goed 

onthaald door leerlingen, leerkrachten en 

ouders en zo trokken we in het schooljaar 

2019-2020 op vrijdag voor een volledige dag 

naar de Oostlaan. Logischerwijze werd ook 

de samenwerking met het WZC opgetrokken. 

Heel regelmatig gingen we op vrijdag op 

bezoek om samen een activiteit te doen: 

knutselen, soep maken, koekjes bakken, 

filmnamiddag, Sint en Piet, Kerstoptreden, 

opdienen tijdens de nieuwjaarsreceptie, 

Driekoningen zingen en nog veel meer. 

Toen kwam corona en gingen de 

woonzorgcentra en later ook de scholen dicht.  

In september 2020 startten de scholen weer 

op. De leerlingen van de klas van Spalier 

in Pops komen nu voltijds naar school in 

de gebouwen van 3Weg in de Oostlaan. 

Dagelijks passeren we aan het WZC en 

heel regelmatig komen de activiteiten van 

vorig jaar ter sprake. Jammer dat we dit niet 

mogen gaan doen, spijtig dat deze activiteit 

niet kan doorgaan dit jaar, hoe zou het zijn 

met die of die bewoner? De leerlingen wilden 

dit jaar toch graag Driekoningen zingen 

en we bedachten hoe we dat coronaproof 

konden doen. We mochten de kleren van het 

WZC gebruiken en zo gingen we zingen aan 

de ramen van de bewoners. Niet hetzelfde 

als andere jaren maar wel heel leuk om de 

bewoners en personeel van Emmaüs terug te 

zien, ook al was het op afstand. 

We hopen net als iedereen dat alles vlug 

terug normaal wordt en we weer gewoon 

binnen en buiten kunnen lopen en genieten 

van veel gezamenlijke momentjes. 

Hopelijk tot binnenkort! 

Inge en de leerlingen van groep 14
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Vrijwilligers Estrade (afdeling van De Lovie): 

"De bediening in de cafetaria op 

woensdagnamiddag is telkens weer een 

moment om naar uit te kijken. We worden 

er hartelijk ontvangen door iedereen die er 

woont of op bezoek komt en onze bewoners 

kennen er al goed hun weg. 

Met een kleine aanpassing kunnen de 

Estradevrijwilligers vrij zelfstandig de bezoekers 

in de cafetaria bedienen. We maken namelijk 

gebruik van een boekje waar alle te verkrijgen 

dranken en snacks staan afgebeeld. De 

bezoeker kan hierop aanduiden wat die graag 

zouden willen. Voor het opdienen gebruiken 

we een “opdienbak” op wieltjes. Op die manier 

hebben we een vlotte en duidelijke bediening.

Uiteraard wordt er ook een babbeltje gedaan 

met de vaste bezoekers. Dit verloopt steeds 

aangenaam en hartelijk, onze bewoners 

genieten hier duidelijk van!

Dankzij deze vlotte samenwerking met 

Emmaüs beleven onze Estradevrijwilligers een 

aangename namiddag. Het geeft hen en ons 

een fijn en warm gevoel dat ze met hun eigen 

mogelijkheden iets kunnen betekenen voor 

iemand anders."

Jef Pyck (K 30) was ook jarenlang actief als 

begeleider bij de uitstappen zowel in het 

dagverzorgingscentrum als in het rusthuis. 

Tot op hoge leeftijd, 90 jaar, was Jef trouw 

op post om rolwagens te duwen. Chapeau!

Uit alle verhalen onthou ik vooral het goed 

gevoel dat iedereen overhield aan het 

helpen van iemand anders. Ik eindig graag 

met een mooie spreuk die de essentie van 

vrijwilligerswerk perfect samenvat: 

‘Geluk is het enige dat 

vermenigvuldigt als je het deelt.'

Een grote dankjewel aan al onze vrijwilligers!



IN DE KIJKER 13

WANDELZOEKTOCHTWANDELZOEKTOCHT

START: vrijwilligershoekje 
wzc OLV Gasthuis, 

Ieperstraat 130, 
8970 Poperinge

vzw OLV Gasthuis | Ieperstraat 130 | 8970 Poperinge
T 057 34 69 10 | info@gasthuis.be | www.gasthuis.be
Ond. nr. 0445.066.385 | RPR Gent, afdeling Ieper 

een wandeling van
ca. 5 km doorheen
centrum Poperinge

V O O R  V R I J W I L L I G E R S
1 maart- 30 april 2021

Deelnameformulier te vinden in vrijwilligershoekje.
Mooie prijzen te winnen.



TERUGBLIK OP14

TERUGBLIK OP
Mosselsouper



TERUGBLIK OP
Valentijn

TERUGBLIK OP 15



TERUGBLIK OP16

TERUGBLIK OP
Pannenkoeken Maria Lichtmis – Raambezoek 



ACTIVITEITEN MAART
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: vanaf maart is de eucharistieviering in kleine groepjes terug 

mogelijk. 

ACTIVITEITENKALENDER 17

AW FIORETTI
EN DE VLIERING
ALGEMEEN
Bibliotheek: Op dinsdag 9 en 23 maart 2021 komt een 

medewerker van de animatie langs met nieuw ‘leesvoer’.

DE VLIERING
Verjaardag Françina Geldof.

KORTVERBLIJF
VRIJDAG 5/03/2021 

14:00 INDIVIDUELE BEGELEIDING (Op kamer)

DONDERDAG 11/03/2021

14:00 TRAKTAAT MET DONUTS n.a.v. 

 carnaval (Op kamer)

VRIJDAG 19/03/2021 

08:00 ONTBIJTBUFFET (Polyvalente zaal)

14:00 INDIVIDUELE BEGELEIDING (Op kamer)

WOENSDAG 24/03/2021 

14:00 INDIVIDUELE BEGELEIDING (Op kamer)

DONDERDAG 25/03/2021 

14:30 MOBIELE CAFETARIA (Op kamer)



ACTIVITEITENKALENDER 18

DE WINGERD
MAANDAG 1/03/2021 

14:30 GOOGLE STREETVIEW

 (Living De Wingerd)

DINSDAG 2/03/2021 

14:30 SNOEZELEN (Living De Wingerd)

WOENSDAG 3/03/2021 

14:30 HUISHOUDELIJKE WERKJES – Vaat

 doen met de hand (Living De Wingerd)

DONDERDAG 4/03/2021 

14:30 BEWEGING (Living De Wingerd)

VRIJDAG 5/03/2021 

14:30 BELEVENISTAFEL + HUISHOUDELIJKE

 WERKJES (Living De Wingerd)

MAANDAG 8/03/2021 

14:30 KRUISWEG (Living De Wingerd)

DINSDAG 9/03/2021 

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

14:30 LOTTO (Living De Wingerd)

WOENSDAG 10/03/2021 

14:30 KOKEN – bananenmilkshake

 (Living De Wingerd)

DONDERDAG 11/03/2021 

14:00 TRAKTAAT MET DONUTS n.a.v. carnaval

 (Op kamer)

14:30 MUZIKALE NAMIDDAG met Youtube

 (Living De Wingerd)

VRIJDAG 12/03/2021 

14:30 SPREUKEN (Living De Wingerd)

MAANDAG 15/03/2021 

14:30 KAARTING (Zithoek De Wingerd)

14:30 HERSENGYMNASTIEK

 (Living De Wingerd)

DINSDAG 16/03/2021 

14:30 VERTELNAMIDDAG (Living De Wingerd)

WOENSDAG 17/03/2021 

14:30 DECOREREN van de living – Thema:

 ‘Lente’ (Living De Wingerd)

DONDERDAG 18/03/2021 

14:30 BAKKEN – rijsttaart (Living De Wingerd)

VRIJDAG 19/03/2021 

08:00 ONTBIJTBUFFET (Polyvalente zaal)

14:30 VERWENACTIVITEIT – voetbadjes

 (Living De Wingerd)

MAANDAG 22/03/2021 

14:30 GYMNASTIEK (Living De Wingerd)

DINSDAG 23/03/2021 

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

14:30 VERJAARDAGSFEEST voor de jarige

 bewoners van maart (Cafetaria)

14:30 SPELNAMIDDAG (Living De Wingerd)

WOENSDAG 24/03/2021 

14:30 HERSENGYMNASTIEK – letterslang   

 (Living De Wingerd)

DONDERDAG 25/03/2021 

14:30 MOBIELE CAFETARIA

 (Living De Wingerd)

VRIJDAG 26/03/2021 

14:30 VOORLEZEN (Living De Wingerd)

MAANDAG 29/03/2021 

14:30 HUIS-TUIN EN KEUKENSPEL

 (Living De Wingerd)

WOENSDAG 31/03/2021 

14:30 KLEUREN – kleurplaten ‘Pasen’

 (Living De Wingerd)



ZORGVERDIEPING 1
MAANDAG 1/03/2021 

14:30 CREA - decoratie maken

 (Living De Maretak)

DINSDAG 2/03/2021 

14:30 KAARTEN + CAFE (Living De Maretak)

WOENSDAG 3/03/2021 

14:30 BELEVENISTAFEL (Living De Maretak)

DONDERDAG 4/03/2021 

14:30 REMINISCENTIE – Kermis

 (Living De Maretak)

VRIJDAG 5/03/2021 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 QUIZ (Living De Maretak)

MAANDAG 8/03/2021 

14:30 CREA – decoratie maken

 (Living De Maretak)

DINSDAG 9/03/2021 

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

14:30 VERTELNAMIDDAG (Living De Maretak)

WOENSDAG 10/03/2021 

14:30 HERSENGYMNASTIEK

 (Living De Maretak)

DONDERDAG 11/03/2021 

14:00 TRAKTAAT MET DONUTS n.a.v. carnaval

 (Op kamer)

14:30 DANSNAMIDDAG – Carnaval 

 (Living De Maretak)

VRIJDAG 12/03/2021 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 BREI- + VERWENNAMIDDAG

 (Living De Maretak)

MAANDAG 15/03/2021 

14:30 BEWEGING (Living De Maretak)

DINSDAG 16/03/2021 

14:30 BAKKEN – perenflan met speculoos

 (Living De Maretak)

WOENSDAG 17/03/2021 

14:30 DECOREREN van de living

 Thema ‘Lente’ (Living De Maretak)

DONDERDAG 18/03/2021 

14:30 SPELNAMIDDAG (Living De Maretak)

VRIJDAG 19/03/2021 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 MUZIKALE NAMIDDAG

 (Living De Maretak)

MAANDAG 22/03/2021 

14:30 CREA – Pasen (Living De Maretak)

14:30 MOBIELE CAFETARIA (Op kamer)

DINSDAG 23/03/2021 

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

14:30 VERJAARDAGSFEEST voor de jarige

 bewoners van maart (Cafetaria)

14:30 BINGO (Living De Maretak)

WOENSDAG 24/03/2021 

14:30 RELAXATIEBAD (Living De Maretak)

VRIJDAG 26/03/2021 

14:30 BAKKEN (Living De Maretak)

MAANDAG 29/03/2021 

14:30 MUZIKALE NAMIDDAG

 (Living De Maretak)

WOENSDAG 31/03/2021 

14:30 VOLKSSPELEN (Living De Maretak)

ACTIVITEITENKALENDER 19



ACTIVITEITENKALENDER 20

ZORGVERDIEPING 2
MAANDAG 1/03/2021 

14:30 BELEVENISTAFEL (Living De Nok)

DINSDAG 2/03/2021 

14:30 SNOEZELEN (Living De Nok)

WOENSDAG 3/03/2021 

14:30 HERSENGYMNASTIEK (Living De Nok)

DONDERDAG 4/03/2021 

14:30 BAKKEN (Living De Nok)

VRIJDAG 5/03/2021 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 KRUISWEG (Living De Nok)

MAANDAG 8/03/2021 

14:30 BEWEGING (Living De Nok)

DINSDAG 9/03/2021 

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

14:30 HUISHOUDELIJKE WERKJES

 Rolwagens poetsen (Living De Nok)

WOENSDAG 10/03/2021 

14:30 VERWEN – SCHOONHEIDSSALON

 Voet- en beenmassage (Living De Nok)

DONDERDAG 11/03/2021 

14:00 TRAKTAAT MET DONUTS n.a.v. carnaval

 (Op kamer)

14:30 YOUTUBE – carnavalsstoet

 (Living De Nok)

VRIJDAG 12/03/2021 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 BAKKEN (Living De Nok)

MAANDAG 15/03/2021 

14:30 SPELNAMIDDAG (Living De Nok)

DINSDAG 16/03/2021 

14:30 VERTELNAMIDDAG

 Westhoek verbeeldt (Living De Nok)

WOENSDAG 17/03/2021 

14:30 DECORATIE van de living

 Thema: ‘Lente’ (Living De Nok)

DONDERDAG 18/03/2021 

14:30 BAKKEN – pannenkoeken

 (Living De Nok)

14:30 MANNENGROEP (De Mansarde)

VRIJDAG 19/03/2021 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 VERWENACTIVITEIT – welness

 (Living De Nok)

 
MAANDAG 22/03/2021 

14:30 MUZIKALE NAMIDDAG (Living De Nok)

14:30 ZUMBA (Polyvalente zaal)

DINSDAG 23/03/2021 

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

14:30 VERJAARDAGSFEEST voor de jarige

 bewoners van maart (Cafetaria)

14:30 VERWENACTIVITEIT (Living De Nok)

WOENSDAG 24/03/2021 

14:30 BAKKEN (Living De Nok)

DONDERDAG 25/03/2021 

14:30 KOFFIE OP GROOTMOEDERS WIJZE

 (Living De Nok)

VRIJDAG  26/03/2021

14:30 VERWENACTIVITEIT – relaxatiebad

 (Living De Nok)

MAANDAG 29/03/2021 

14:30 MUZIKALE NAMIDDAG (Living De Nok)

14:30 MOBIELE CAFETARIA (Op kamer)

WOENSDAG 31/03/2021 

14:30   VOLKSSPELEN (Living De Nok)



ACTIVITEITENKALENDER

EMMAUS
MAANDAG 1/03/2021 

10:00 KRANTENGROEPJE (Vergaderzaal)

14:30 COGNITIEF GROEPJE

 (Living ’t Hoppeblad)

14:30 SPELNAMIDDAG – Monopoly 

 (Living d'Hoppebel)

DINSDAG 2/03/2021 

14:00 BEWONERSPARLEMENT voor bewoners

 ZA2 (Vergaderzaal)

14:30 CREA - tentoonstelling

 (Living d'Hoppescheute)

WOENSDAG 3/03/2021 

14:30 CREA – paaseieren met wol

 (Living d'Hopperanke)

DONDERDAG 4/03/2021 

10:00 EUCHARISTIEVIERING voor de bewoners 

 van ZA 2 (Cafetaria de Plokker)

14:30 MOBIELE CAFETARIA (Op kamer)

VRIJDAG 5/03/2021 

08:00 ONTBIJTBUFFET (Living ’t Hoppeblad)

10:30 BEWONERSPARLEMENT voor de 

 bewoners van ZA 1 (Vergaderzaal)

10:30 FIT & FUT / GYMNASTIEK

 (Living d'Hoppebel)

14:30 RADIO COPAIN (Op kamer)

MAANDAG 8/03/2021 

10:00 KRANTENGROEPJE (Vergaderzaal)

14:30 BINGO voor de bewoners van ZA 2

 (Vergaderzaal)

14:30 COGNITIEF GROEPJE voor de bewoners

 van ZA 1 (Living d'Hoppescheute)

DINSDAG 9/03/2021 

14:00 BEWONERSPARLEMENT 

 (Living ’t Hoppeblad)

14:30 CREA – tentoonstelling 

 (Living d'Hopperanke)

WOENSDAG 10/03/2021 

08:00 ONTBIJTBUFFET (Living d'Hoppescheute)

08:00 ONTBIJTBUFFET (Living d'Hopperanke)

14:30 INDIVIDUELE BEGELEIDING (Op kamer)

DONDERDAG 11/03/2021 

10:00 EUCHARISTIEVIERING voor de bewoners

 van ’t Hoppeblad (Cafetaria de Plokker)

14:30 APERITIEF – Italiaanse dag 

 Tirreno-Adriatico (Cafetaria de Plokker)

14:30 FIT & FUT / GYMNASTIEK

 (Living ’t Hoppeblad)

14:30 MOBIELE CAFETARIA (Op kamer)

VRIJDAG 12/03/2021

10:00 RADIO COPAIN (Op kamer)

14:30 REMINISCENTIE – De schat van je leven

 (Living d'Hopperanke)

14:30 CREA – paaseieren met wol

 (Living ’t Hommelhof)

MAANDAG 15/03/2021 

10:00 KRANTENGROEPJE (Vergaderzaal)

14:30 APERITIEF – Italiaanse namiddag 

 Tirreno-Adriatico (Cafetaria de Plokker)

14:30 CREA – tekenen (Living d'Hoppescheute)

DINSDAG 16/03/2021 

10:30 CREA – profielen schetsen

 (Living d'Hopperanke)

14:00 COGNITIEVE NAMIDDAG voor de 

 bewoners van ZA 2 (Living d'Hoppebel)

14:30 BAKKEN – chocoladetaart

 (Living d'Hoppescheute)

14:30 APERITIEF – Italiaanse namiddag

 Tirreno-Adriatico (Living ’t Hoppeblad)

WOENSDAG 17/03/2021 

08:00 ONTBIJTBUFFET (Living ’t Hommelhof)

DONDERDAG 18/03/2021 

10:00 EUCHARISTIEVIERING voor de 

 bewoners van ZA 1 (Cafetaria de Plokker)

14:30 MOBIELE CAFETARIA (Op kamer)

21



ACTIVITEITENKALENDER 22

VRIJDAG 19/03/2021 

08:00 ONTBIJTBUFFET (Living d'Hoppebel)

10:30 FIT & FUT / GYMNASTIEK voor de 

 bewoners van ZA 2 (Living ’t Hommelhof)

14:30 CREA – paaseieren met wol

 (Living d'Hoppebel)

14:30 RADIO COPAIN (Op kamer)

MAANDAG 22/03/2021 

10:00 KRANTENGROEPJE (Vergaderzaal)

14:30 BAKKEN – chocoladetaart

 (Living ’t Hommelhof)

15:00 KRUISWEG voor de bewoners van ZA 1

 (Cafetaria de Plokker)

DINSDAG 23/03/2021 

14:00 COGNITIEVE NAMIDDAG voor de 

 bewoners van ZA 2 (Living d'Hoppebel)

14:30 BAKKEN – chocoladetaart

 (Living ’t Hoppeblad)

14:30 VOLKSSPELEN voor de bewoners van

 ZA 1 (Cafetaria de Plokker)

WOENSDAG 24/03/2021 

14:30 VERJAARDAGSFEEST voor de jarige

 bewoners van maart

 (Cafetaria de Plokker)

14:30 COGNITIEF GROEPJE

 (Living ’t Hoppeblad)

DONDERDAG 25/03/2021 

10:00 EUCHARISTIEVIERING voor de bewoners

 van ZA 2 (Cafetaria de Plokker)

14:30 FIT & FUT / GYMNASTIEK voor de 

 bewoners van ZA 1

 (Living d'Hoppescheute)

14:30 MOBIELE CAFETARIA (Op kamer)

VRIJDAG 26/03/2021 

10:30 KRANTENGROEPJE (Living d'Hoppebel)

MAANDAG 29/03/2021 

10:00 KRANTENGROEPJE (Vergaderzaal)

15:00 KRUISWEG voor de bewoners van ZA 2

 (Cafetaria de Plokker)

DINSDAG 30/03/2021 

14:30 BINGO voor de bewoners van ZA 1

 (Cafetaria de Plokker)

14:30 COGNITIEVE NAMIDDAG

 (Living ’t Hommelhof)

WOENSDAG 31/03/2021 

14:30 WANDELING (Buitenshuis)



ACTIVITEITENKALENDER 23

DE PLATAAN
MAANDAG 01/03/2021

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - DE OUDE DOOS

namiddag

 - BAKKEN: wafels

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - DIALECTEN

DINSDAG 02/03/2021

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - ALFABETSPEL

namiddag

 - QUIZ

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - KRUISWOORDRAADSELS

WOENSDAG 03/03/2021

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - MUZIKALE NAMIDDAG

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - SWINGO

DONDERDAG 04/03/2021

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRUISWOORDRAADSELS

namiddag

 - COGNITIEVE NAMIDDAG: 

Carnaval

ZAAL NOORD
voormiddag

 - BELEVENISTAFEL

namiddag

 - HERINNERINGEN 

OPHALEN: Carnaval

VRIJDAG 05/03/2021

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - BELEVENISTAFEL

namiddag

 - HERINNERINGEN 

OPHALEN: Carnaval

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - COGNITIEVE NAMIDDAG: 

Carnaval

MAANDAG 08/03/2021

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - SPREUKEN

namiddag

 - BINGO

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - SWINGO

DINSDAG 09/03/2021

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - SPREUKEN

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - BINGO

WOENSDAG 10/03/2021

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - GOOGLE STREETVIEW

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - HERINNERINGEN 

OPHALEN: School

DONDERDAG 11/03/2021

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - 1-6-SPEL

namiddag

 - MUZIKALE NAMIDDAG: 

The Sunsets

ZAAL NOORD
voormiddag

 - BAKKEN: Chocolademousse

namiddag

 - SPELNAMIDDAG



ACTIVITEITENKALENDER 24

VRIJDAG 12/03/2021

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - BELEVENISTAFEL

namiddag

 - PRAATNAMIDDAG: 

Het koningshuis

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - BELEVENISTAFEL

MAANDAG 15/03/2021

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - 6-LETTERSPEL

namiddag

 - MUZIKALE NAMIDDAG: 

Wie is het?

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - ALFABETSPEL

DINSDAG 16/03/2021

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - 1-6-SPEL

namiddag

 - TRIVIAL PERSUIT

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - FILMNAMIDDAG

WOENSDAG 17/03/2021

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - PRAATNAMIDAG: 

Het koningshuis

ZAAL NOORD
voormiddag

 - GYMNASTIEK

namiddag

 - PRAATNAMIDDAG: De 

gouden raad van Tante Kaat

DONDERDAG 18/03/2021

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - PUZZEL – Thema: 

‘schoonmaak’

namiddag

 - COGNITIEVE NAMIDDAG: 

De lente

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - QUIZ: Planten en kruiden

VRIJDAG 19/03/2021

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - VERTELNAMIDDAG: De 

gouden raad van Tante Kaat

namiddag

 - HERINNERINGEN 

OPHALEN: Huishouden

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - COGNITIEVE NAMIDDAG: 

De lente

MAANDAG 22/03/2021

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - GEZELSCHAPSSPELEN: 

Bordspel

namiddag

 - HERINNERINGEN OPHALEN: 

Poperinge verbeeldt

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRUISWOORDRAADSELS

namiddag

 - HERINNERINGEN 

OPHALEN: Huishouden

DINSDAG 23/03/2021

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - PUZZEL – Thema: ‘Lente’

namiddag

 - GYMNASTIEK

ZAAL NOORD
voormiddag

 - PUZZEL – Thema: ‘Lente’

namiddag

 - BAKKEN: Wafels

WOENSDAG 24/03/2021

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - QUIZ: Planten en kruiden

ZAAL NOORD
voormiddag

 - HERINNERINGEN OPHALEN: 

Poperinge verbeeldt

namiddag

 - GEZELSCHAPSSPELEN: 

Rummikub
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DONDERDAG 25/03/2021 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - GYMNASTIEK

namiddag

 - SWINGO

ZAAL NOORD
voormiddag

 - GYMNASTIEK

namiddag

 - GALGJE

VRIJDAG 26/03/2021

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - BINGO

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - MUZIKALE NAMIDDAG: 

The Sunsets

MAANDAG 29/03/2021 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - SWINGO

namiddag

 - GEHEUGENTRAINING

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - QUIZ

DINSDAG 30/03/2021

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - GEHEUGENTRAINING

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - GOOGLE STREETVIEW

WOENSDAG 31/03/2021

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - GYMNASTIEK

ZAAL NOORD
voormiddag

 - SPREUKEN

namiddag

 - BAKKEN
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OP HET BORD: MAART
MAANDAG 1 MAART

Confituur

Pompoensoep
Kipfilet / gevogeltejus

Spruitjes met peperkoek
Aardappelen

 Speculoospudding

Kaas – hesp
Filet de York

    
DINSDAG 2 MAART

Smeerkaas

Brunoisesoep
Vogelnestjes / tomatensaus

Gestoofde knolselder
Griekse pasta

Fruit

Kaas – hesp
Lasagne

WOENSDAG 3 MAART
Luikse siroop

Broccolisoep
Kalkoenstoofvlees op 
grootmoeders wijze

Salade / frietjes
Koek

Kaas – hesp
Brandnetelkaas

DONDERDAG 4 MAART
Choco

Groentesoep
Gevulde kalfsrollade / vleesjus

Duo van wortel en rapen / puree
Crème van mango en abrikoos

Kaas – hesp
Kipfilet met tuinkruiden

    
VRIJDAG 5 MAART

Confituur

Aardappelsoep
Hokifilet / visvelouté

Gestoofde juliennegroenten / rijst
IJsje

Kaas – hesp
Goldworst

ZATERDAG 6 MAART
Chocolade

Savooikoolsoep
Mini-vleesbrood / vleesjus
Rode kool / aardappelen

Yoghurt

Kaas – hesp
Kalkoensalami

ZONDAG 7 MAART
Rozijnen-/ koekenbrood

Tomatensoep met balletjes
Rosbief / tijmsaus

Gebakken witloof / kroketten
Taart

Kaas – hesp
Noordzeesalade

    
MAANDAG 8 MAART

Confituur

Courgettesoep
Orloffgebraad / roomsaus

Geglaceerde wortelen
Aardappelen

Aardbeienpudding

Kaas – hesp
Mimolettekaas

DINSDAG 9 MAART
Smeerkaas

Bouillon met juliennegroenten
Ovenschotel ‘Parmentier’

Prei
Fruit

Kaas – hesp
Omelet met kruiden

WOENSDAG 10 MAART
Peperkoek

Bloemkoolsoep
Kippenbout / zuiderse tartaar

Salade / frietjes
Koek

Kaas – hesp
Abdijkaas

    

DONDERDAG 11 MAART
Choco

Groentesoep
Hamrolletjes 

Knolselder / aardappelsalade
Straciatellamousse

Kaas – hesp
Crèmepaté

VRIJDAG 12 MAART
Confituur

Witloofsoep
Witvisfilet / boursinsaus

Pompoenstamppot
IJsje

Kaas – hesp
Sandwiches met chocolademelk

ZATERDAG 13 MAART
Speculoos

Wortelsoep
Kippenworst / gevogeltejus
Appelmoes / aardappelen

Yoghurt

Kaas – hesp
Zuiderse kipsalade

ZONDAG 14 MAART
Rozijnen-/ koekenbrood

Tomatensoep
Hongaarse rundergoulash 

Aardappelnootjes
Taart

Kaas – hesp
Rolmops

MAANDAG 15.03.2021
Confituur

Zurkelsoep
Kalfslapje / braadjus

Schorseneren / aardappelen
Chocoladepudding

Kaas – hesp
Ardeense paté
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DINSDAG 16.03.2021
Smeerkaas

Kippenbouillon
Lamsburger / tijmsaus

Couscous
Fruit

Kaas – hesp
Frankfurterworst met zuurkool

WOENSDAG 17.03.2021
Luikse siroop

Preisoep
Vlaamse stoverij

Rauwkost/ frietjes
Koek

Kaas – hesp
Camembert

DONDERDAG 18 MAART
Speculoospasta

Groentesoep
Kalkoengebraad / dragonsaus

Broccoli / pasta
Kokosmousse

Kaas – hesp
Hespenworst

VRIJDAG 19 MAART
Confituur

Rapensoep
Vispannetje van de chef

Juliennegroenten / aardappelen
IJsje

Kaas – hesp
Fijnkostsalami

ZATERDAG 20 MAART
Koetjesreep

Wortelsoep
Kippenchipolata / gevogeltejus

Gestoofde knolselder / aardappelen
Yoghurt

Kaas – hesp
Preskop

ZONDAG 21 MAART
Rozijnen-/ koekenbrood

Tomatenroomsoep
Bourgondisch rundsstoofvlees

Gestoofd witloof
Hertoginneaardappelen

Taart

Kaas – hesp
Tonijncocktail

MAANDAG 22 MAART
Confituur

Gevogelteroomsoep met kerrie
Varkenslapje / mosterdsaus

Prei in room / puree
Tweekleurenpudding

Kaas – hesp
Filet de Saxe

DINSDAG 23 MAART
Honing

Minestrone
Kalfsburger / vleesjus

Boontjes / gebakken aardappelen
Fruit

Kaas – hesp
Fishstick met tartaar

WOENSDAG 24 MAART
Peperkoek

Bloemkoolsoep
Gebakken kippenbout

Provençaalse saus / salade / frietjes
Koek

Kaas – hesp
Kruidenkaas

DONDERDAG 25 MAART
Choco

Groentesoep
Runderreepjes / roze pepersaus

Geglaceerde wortelen 
Aardappelen

IJsje

Kaas – hesp
Vleesbrood

VRIJDAG 26 MAART
Confituur

Champignonsoep
Gebakken heekfilet / saffraansaus

Knolselderstamppot
IJsje

Kaas – hesp
Pistolets

ZATERDAG 27 MAART
Chocolade

Pompoensoep
Kalkoenstoofvlees / bruin bier

Rode kool / aardappelen
Yoghurt

Kaas – hesp
Zalmsalade

ZONDAG 28 MAART
Rozijnen-/ koekenbrood

Tomatensoep met balletjes
Kasselrib / honingsaus

Warme peer / kroketten
Taart

Kaas – hesp
Abdijkaas

MAANDAG 29 MAART
Confituur

Preisoep
Kalkoenlapje / kerriesaus

Ananas / rijst
Karamelpudding

Kaas – hesp
Kalkoenfilet

DINSDAG 30 MAART
Smeerkaas

Getomateerde runderbouillon
Blinde vink / vleesjus

Gestoofde andijvie / aardappelen
Fruit

Kaas – hesp
Bloedworst met ajuin

WOENSDAG 31 MAART
Luikse siroop

Gevogelteroomsoep
Biefstuk / champignonsaus

Rauwkost/ frietjes
Koek

Kaas – hesp
Tomme blancheSmakelijk!
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BEWONERS- EN 
MEDEWERKERSNIEUWS
VERJAARDAGEN
BEWONERS WZC OLV GASTHUIS
Di. 2/03 Mariette Ryckeboer (K 258)  86 jaar

Wo. 3/03 Marie Deheegher (K 269)  87 jaar

Wo. 3/03 Maria Vandenberghe (K 158) 95 jaar

Za. 6/03 Marcella Bultheel (K 29) 82 jaar

Zo. 7/03 Lucienne De Roo (ZF 6)  99 jaar

Ma. 8/03 Dirk Quaghebeur (K 116) 63 jaar

Wo. 10/03 Paula Deneire (K 251) 89 jaar

Do. 11/03 Christiane De Deygere (K 166) 96 jaar 

Vr. 12/03 Frans Geirnaert (K 186) 86 jaar

Di. 16/03 David Beattie (K 16)  77 jaar

Do. 18/03 Danny Theeten (K 105)  61 jaar

Ma. 22/03 Maria Regheere (K 27) 92 jaar

Vr. 26/03 Julien Mortreu (K 123 A)  88 jaar

Ma. 29/03 André Verdonck (K 129) 92 jaar

BEWONERS WZC EMMAUS
Vr. 5/03 Camilla Vande Vyvere 90 jaar

Vr. 5/03 Helena Callens 76 jaar

Wo. 10/03 Louise Plancqueel 75 jaar

Vr. 19/03 Marie-Joseph Denoyelle 87 jaar

WIJ VERWELKOMEN...
WZC OLV GASTHUIS
Joseph De Baene (K 183) uit Watou

Jeannine Baes-Boeyaert (K 148) uit Poperinge

Leona Caron-Pouseele (K 119) uit Poperinge

Lucienne Worm-Delbaere (K 120) uit Poperinge

Gerard Ryon (K 151) uit Proven

FIORETTI
Elza Meersseman (AW22) uit Poperinge

Proficiat!

GASTEN DVC DE PLATAAN
Vr. 5/03 Thérèse Joye 89 jaar

Vr. 12/03 Francine Parret 74 jaar

Wo. 17/03 Therese Struye 79 jaar

Di. 23/03 Andrea Dumelie 79 jaar

PERSONEEL
Ma. 1/03 Luc Vitse en Sarah Bafcop

Wo. 3/03 Mieke Boudry, Ulrike Orbie

Vr. 5/03 Elena Kubay

Wo. 10/03 Eva Capoen 

Vr. 12/03 Tine Veramme

Za. 13/03 Stijn Rooze

Zo. 14/03 Ria Denys

Do. 18/03 Samantha Butaye

Vr. 19/03 Nick Decrock,  

  Marleen Brysbaert

Wo. 24/03 Ilse Vanrenterghem

Do. 25/03 Marleen Druant

Vr. 26/03 Dorine Vanmaekelbergh

Zo. 28/03 Wendy Jacques, 

  Charlotte Gellynck

Di. 30/03 Karen Es
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OPGENOMEN IN DE GENADE VAN DE HEER
Mariette Vansteenland, overleden op 29 januari 2021 op 92-jarige leeftijd.

Gertrude Baes, overleden op 1 februari 2021 op 87-jarige leeftijd.

Joseph Ingelaere, overleden op 4 februari 2021 op 85-jarige leeftijd.

Zr. Marie De Vis (Zr. Maria), overleden op 6 februari 2021 op 82-jarige leeftijd.

Yvonne Durant, overleden op 10 februari 2021 op 89-jarige leeftijd.

Maria Goudeseune, overleden op 11 februari 2021 op 98-jarige leeftijd.

Esther Beddeleem, overleden op 12 februari 2021 op 83-jarige leeftijd.

Marcella Debruyne, overleden op 15 februari 2021 op 89-jarige leeftijd.

Martha Merlevede, overleden op 20 februari 2021 op 93-jarige leeftijd.

WZC EMMAUS 
Maria Provo, overleden op 20 februari 2021 op 97-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 FEBRUARI: 

WINNAARS: Freddy Houthoofd (Emmaüs - K 008), Genevieve Vanuxem (K 124 B),

Maria Vandenberghe (K 158) en Gaby Weemaels (De Vliering - studio 5).

NIEUWE OPGAVE: 
POPERINGSE DIALECTWOORDEN

Zoek het correcte Nederlandse woord uit de volgende lijst:

KANTWERK – KOFFIETAS – SPIN – MOED – DOOPSUIKER – VALPARTIJ

PANTOFFEL – STOPCONTACT – KNIKKER – ROLLUIK

1. KIENTJEKAK 6. SAVATTE

2. SPELLEWERK 7. VOLLEE

3. MARBEL 8. KOBBE

4. ZATTE 9. PRIEZE

5. KOERAGE 10. TUMELETTE

51

26 25

15 11 14

8 7 4 10

4 4 3 1 9

 

69

38 31

19 19 12

9 10 9 3

7 2 8 1 2

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

Oplossing afgeven in het afdelingsbureau of aan de receptie vóór 20 maart 2021.
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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


