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MAANDELIJKS HUISKRANTJE VAN OLV GASTHUIS

Vrolijk
Pasen!



VOORWOORD

Beste lezer,

Met de echte wielerklassiekers in het 

vooruitzicht staat ons huiskrantje van april 

in het teken van de koers. We laten dan ook 

een aantal koersliefhebbers – zowel jong als 

oud aan het woord. Onze 100-jarige Valère 

kreeg de voorbije maand ook bezoek van 

niemand minder dan Nico Mattan.

Valpartijen in de koers kunnen voor de 

betrokken renners soms zware gevolgen 

hebben. Maar ook voor onze senioren kan 

een val heel ingrijpend zijn. Tijdens de week 

van de valpreventie werkt ons kinéteam dan 

ook heel wat activiteiten uit om dit probleem 

onder de aandacht te brengen en hier 

preventief op in te zetten.

Ondertussen zijn we (bijna) Pasen. 

De actie van Broederlijk Delen met de  

doe-het-zelf kookpakketjes kunnen we een 

succes noemen. Nu ze klaar liggen om op 

te halen, kan iedereen zelf aan de slag gaan 

om lekkere granola en soezen te maken 

en hun huisgenoten op Pasen te verrassen. 

Smakelijk!

Geniet van de verhalen van heel wat mensen 

in dit huiskrantje.

Zalig Paasfeest! 

Mieke Vandeputte, directeur
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EVEN STILSTAAN BIJ
HET PAASLICHT STRAALT ONS TEGEMOET
De maand april begint dit jaar met enkele dagen die het hoogtepunt vormen van de Goede 

Week: Witte Donderdag, Goede vrijdag en Paaszaterdag als een laatste innerlijke voorbereiding 

op het Hoogfeest van Pasen. Het verhaal van Jezus van Nazareth eindigt niet met zijn dood op 

het kruis. Zijn glorievolle verrijzenis op Pasen heeft het laatste woord. Uit deze hoop hebben 

christenen reeds eeuwen geleefd en daarin ook kracht en vreugde gevonden voor de kleine en 

grote uitdagingen die het leven met zich brengen. 

Ook wij mogen leven uit deze hoop: 

Wij zwijgen bij uw graf, Heer Jezus,

overweldigd als wij zijn door de gaven van uw leven.

Maak ons hart klaar om U als Verrezene te mogen herkennen

in elke mens die wij ontmoeten.

Het Paaslicht straalt ons tegemoet

met rijke glans in overvloed. 

’t Vertelt dat Jezus is opgestaan

en nodigt uit met Hem op weg te gaan. 

Zalig Paasfeest! Halleluja! 

PAUS FRANCISCUS KONDIGT 
'ACTIEJAAR VOOR HET GEZIN' AAN
Op 19 maart kondigde Paus Franciscus een “jaar van het gezin” aan. Als voorbeeld van een 

gezond gezinsleven noemde hij de kleine gemeenschap van Jezus, Maria en Jozef. Hij gaf ook 

nog een heel praktische tip mee en zei: “Als je in het gezin of met je partner ruzie hebt gemaakt, 

ga dan niet slapen vooraleer het wederzijds goed te maken. Dit is zeer belangrijk, omdat je zo 

verhindert dat de volgende dag met een kleine ‘koude oorlog’ begint ...”!

EUCHARISTIEVIERINGEN
We zijn blij dat, onze bewoners die dat wensen, opnieuw de mogelijkheid hebben 

om de eucharistieviering van 9.30 uur in de kapel van de zusters bij te wonen. Voor 

Zorgverdieping 1 is dat op maandag en vrijdag, voor Zorgverdieping 2 op woensdag en 

donderdag en voor De Wingerd op dinsdag en zaterdag. 

Op Witte Donderdag en Goede Vrijdag zijn er aangepaste vieringen, meer lees je daarover 

verder in dit krantje bij de activiteitenkalender. 

Op zondag kunnen de bewoners de misviering op TV volgen – steeds om 10 uur, 

afwisselend op TV 1 en NL 2. Op Feestdagen – zoals Pasen – is dit om 11 uur. 
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VAN ALLES WAT
WEEK VAN DE VALPREVENTIE
Vallen is een veel voorkomend probleem bij ouderen. Iedereen kent wel iemand die ernstig 

ten val kwam of misschien bent u zelf reeds gevallen. Ongeveer één op drie 65-plussers komt 

minstens eenmaal per jaar ten val. Van de thuiswonende ouderen valt 33% jaarlijks en onder 

de oudere personen wonend in een woonzorgcentrum komt jaarlijks meer dan 50% minstens 

één keer ten val!

Een val kan ernstige gevolgen hebben op verschillende vlakken. Lichamelijke gevolgen zijn 

bijvoorbeeld kneuzingen, breuken en verstuikingen. Ook op psychologisch en sociaal vlak 

brengt een val soms valangst en sociale isolatie teweeg.

Hoewel vaak gedacht wordt dat vallen hoort bij het ouder worden, kunnen veel vallen 

voorkomen worden als de onderliggende risicofactoren worden aangepakt.

Om val- en fractuurpreventie meer in de belangstelling te brengen, houden we een jaarlijkse 

Week van de Valpreventie. Deze campagneweek heeft als doel ouderen, hun familie en 

alle gezondheidszorg- en welzijnswerkers te sensibiliseren en te informeren over val- en 

fractuurpreventie. Dit is intussen al de 10e editie van de Week van de Valpreventie. Ze gaat door 

van 19 tot en met 25 april 2021 en draagt de slogan ‘Eén tegen allen, allen tegen vallen’.

We werken dit jaar wat opdrachten en activiteiten uit rond een aantal valrisicofactoren:

Verminderd evenwicht, spierkracht en mobiliteit

De beste remedie om valpartijen te voorkomen, is regelmatig aan 

lichaamsbeweging te doen! Bewegen heeft nog veel andere voordelen: 

versterking van het immuunsysteem, verminderen van stress, behouden 

of bekomen van een gezond lichaamsgewicht en een verminderd risico 

op diabetes, hoge bloeddruk en hartproblemen.  Op maandag 19 april 

houden we daarom een grote bewegingsactiviteit om de week alvast 

goed te starten!



DEMENTIEVRIENDELIJK
POPERINGE
HAAKCAFÉ VINNIE DE VIS KNUFFEL

Samen met de aankondiging van het haken 

van de Vergeet-me-nietjes werd de oproep 

gelanceerd voor het haken van de Vinnie de 

Vis Knuffel. Het is hartverwarmend dat zoveel 

vrijwilligers aan ons project wil meewerken!

Gezien de specifieke richtlijnen waarmee 

Vinnie de Vis knuffels gehaakt dienen te 

worden (kwaliteitscontrole, specifiek katoen, …) 

organiseren we infomomenten voor onze hakers. 

En dit in de vorm van een gezellig haakcafé! 

Daar ontvang je dan ook pas het patroontje, 

leer je hoe je een Vinnie de Vis knuffel maakt 

die aan alle veiligheidsvoorschriften voldoet, en 

leer je ook andere hakers kennen – wat steeds 

gezellig is!

Dit haakcafé gaat door op de Werelddag 

dementie op dinsdag 21 september 2021 in  

De Bres Poperinge van 15 tot 17 uur of van  

18 tot 20 uur.

Project in samenwerking met Huis van de mens Ieper.
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Ongezonde 

voeding

Een tweede 

factor die het 

risico om te vallen 

kan verhogen, 

is ongezonde 

voeding. Vooral calcium, vitamine D en 

eiwitten zijn belangrijk voor een goede 

werking van de spieren en stevige 

botten. Op dinsdag 20 april wordt 

een kookmoment voorzien met extra 

aandacht hiervoor.

Onveilige 

omgeving 

buitenshuis

Als derde zijn er 

de risico’s van 

een onveilige 

buitenomgeving. 

De omgeving heeft een belangrijke 

invloed op de mate van beweging. 

Veilige oversteekplaatsen, goed 

aangelegde en onderhouden wandel- 

en fietspaden, voldoende rustbanken, …  

kunnen ervoor zorgen dat ouderen 

meer buiten komen en bewegen. 

Samen trekken we er te voet op uit in 

Poperinge om deze gevaren te leren 

onderkennen.

Onveilige 

omgeving 

binnenshuis 

Ten laatste zijn er 

binnenshuis ook 

heel wat onveilige 

situaties die vaak 

over het hoofd worden gezien (slecht 

schoeisel, onveilig meubilair, netheid 

en orde in de kamer,…). We dagen je uit 

om alle fouten in onze “valkamer” in het 

OLV Gasthuis te vinden.
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SCHABAILLIES 
BRIEKENOVEN
Vanaf 1 april 2021 verdwijnt de ‘witte 

vuliniszak’ uit het straatbeeld en 

stapt Poperinge over op het gebruik 

van grijze restafvalcontainers. De 

afvalverwerking wijzigt continu.

Maar wie aan afvalverwerking denkt in 

het verleden van Poperinge, komt uit 

bij Schabaillie.

De voormalige steenbakkerij 

fungeerde jaren als stortplaats. 

Toch was ze hiervoor een gekende 

steenbakkerij. Deze werd opgericht in 

1885 door A. Schabaillie. Na volledige 

mechanisatie in 1958 telde het bedrijf 

28 arbeiders. Ze hadden een jaarlijkse 

productie van 5.000.000 gewone 

bakstenen, voornamelijk bestemd voor 

de Westhoek en de kust. De terreinen 

waren goed voor zo’n 9 hectare.

Met dank aan Westhoek Verbeeldt voor de beelden. Beeld van de steenbakkerij Schaballie met enorme 

schoorsteen en daarnaast de eigenlijke oven.

Werknemers Schaballie op het treintje dat op het 

terrein van de steenbakkerij rondreed.

OVERDRACHT WOONGELEGENHEDEN
In WZC Emmaüs hebben we nog 6 woongelegenheden of kamers waarvoor we nog geen 

erkenning hebben. Binnenkort en zeker tegen eind juni 2021 worden 6 erkenningen van 

OLV Gasthuis overgedragen naar WZC Emmaüs. Dit houdt concreet in dat we die 6 kamers 

nu ook kunnen aanbieden aan geïnteresseerde bewoners die voor WZC Emmaüs kiezen. In 

WZC OLV Gasthuis biedt dit de mogelijkheid om de livingwerking op 1ste en 2de verdieping 

verder uit te werken en zo naar wat meer kleinschaligheid te kunnen evolueren. In één van 

de volgende huiskrantjes geven we hier nog meer info over.
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VAN ALLES WAT
DE STEM VAN ONZE BEWONER
Wat zeggen, denken en wensen de bewoners van OLV Gasthuis vzw?

Op regelmatige basis geven wij in OLV Gasthuis en Emmaüs de bewoners de kans om hun 

mening te geven! Zo horen wij graag de stem van onze bewoners op vlak van het wonen en 

leven binnen beide huizen, het zich thuis voelen, het activiteitenaanbod, de verzorging, … 

In maart 2021 vonden verschillende gezellige praatnamiddagen plaats in beide huizen van waaruit 

we veel waardevolle informatie verzameld hebben. We zetten de mening van de bewoners, hun 

dromen of wensen en mogelijke actiepunten dan ook graag eens in de kijker in het huiskrantje.

WONEN EN LEVEN
De bewoners zijn heel tevreden dat er meer 

sociaal contact is met medebewoners in huis 

en ook zeker nu de grotere activiteiten terug 

wat meer kunnen doorgaan. 

“We zijn vooral ook blij dat we na die 

vervelende Coronaperiode weer eens samen 

kunnen eten. Dat virus is dan wel nog niet 

helemaal weg, toch kunnen we gezellig 

samen weer eens een hapje eten en praten 

met elkaar. De keuken doet echt wel zijn best 

voor ons.” 

In Emmaüs is er een stille ruimte. Bewoners 

geven aan dat hier weinig gebruik van 

gemaakt wordt en er ook weinig interesse is 

om deze te gebruiken. Er wordt wel gevraagd 

om de deur van de stille ruimte niet te sluiten 

zodat bewoners er gebruik kunnen van 

maken wanneer ze even willen bezinnen, een 

overleden medebewoner willen herdenken of 

gewoon even op zichzelf willen zijn.

Er is een algemene tevredenheid over de 

maaltijden. Er is voldoende keuzevrijheid, 

voldoende afwisseling en de porties zijn groot 

genoeg (soms zelfs iets te groot). 

De bewoners die op kamer eten, geven aan 

dat het tijdstip waarop ze de maaltijd krijgen 

wel eens kan veranderen. Zij wensen hier 

graag wat meer regelmaat. (actiepunt)

Ook kwamen concrete wensen van de 

bewoners naar voor op vlak van maaltijden: 

zo eten de bewoners van De Wingerd graag 

eens kip met rijst, willen ze ’s avonds ook 

graag eens meer paté of zachte pistoletjes. 

Op Zorgverdieping 2 in OLV Gasthuis willen 

de bewoners graag eens warm buikspek op 

het menu. Er zijn bewoners in Emmaüs die 

wel eens een paardenbiefstuk, een gewone 

steak of nog eens mosselen zouden lusten. 

Ook een extra eitje bij het ontbijt zou wel 

kunnen smaken. Een andere bewoner mist 

haar vieruurtje van vroeger: een stukje 

koekebrood met koffie… (wens bewoner)

Het voorstel werd gedaan om op zondag 

een aperitief te drinken in plaats van soep. De 

meeste bewoners verkiezen soep ofwel eerst 

soep en een aperitief erna. Het aperitief dat er 

dan voorzien wordt, mag ook wel iets anders 

zijn dan een cava. Zo zou een Ricard ook wel 

welgekomen zijn. (actiepunt) 

Een bewoner gaf aan dat hij het zo fijn vond 

om zelf zijn koffiekannetje te vullen en 

overdag wanneer hij dat wenst een tas te 

drinken. 

Lees verder op pagina 8 en 9.
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WELZIJN EN ACTIVITEITEN
De bewoners zijn tevreden over het 

activiteitenaanbod. Zo worden de 

verjaardagsfeesten en Valentijn als 

zeer aangenaam ervaren, net zoals 

muziekactiviteiten en de mobiele cafetaria. 

 “Door dat vervelende virus lukt het wel nog 

niet met de familie in de cafetaria. Dat ervaren 

we echt wel als een gemis.”

Activiteiten rond maaltijden krijgen heel 

wat lof van de bewoners. Het maandelijks 

ontbijtbuffet en het mosselsouper worden als 

zeer positief ervaren. 

“Leuk dat we eens een aperitief kunnen 

drinken, de mosselen waren heel lekker, leuke 

activiteit…”

De aankleding van de activiteiten, zoals de 

kraampjes met het ontbijtbuffet, zijn een 

meerwaarde.

De bewoners gaven ook enkele wensen aan 

op vlak van activiteiten. Zo willen zij op het 

terras zitten bij mooi weer, meer activiteiten in 

de cafetaria en buitenshuis.

“We verlangen naar de frisse buitenlucht en 

willen graag eens een wandeling maken.” 

(actiepunt)

Sommige bewoners kennen het kaartspel 

manillen niet, maar leggen toch graag eens 

een kaart. Team animatie zal samen met 

de bewoners op zoek gaan naar andere 

mogelijkheden zoals Piekenzot en Hoger-

Lager. Ook wordt er wel eens maar naar een 

geheugenactiviteit gevraagd, zoals bv. een 

quiz. Er zijn ook wel wensen om samen te 

koken, te tuinieren of op uitstap te gaan naar 

de Paters, de Rode Berg of de zee.

Het animatieteam zat ondertussen ook niet 

stil en volgde alvast volgende actiepunten op:

• Op verjaardagen zal gekeken worden om 

naast bavarois ook eens iets anders (bv. een 

dessertbordje) te voorzien

• Team animatie ging recentelijk terug op 

fietstocht met de rolstoelfiets en dat viel 

zeer in de smaak. Bewoners die dit ook eens 

wensen te doen, mogen dit altijd aan een 

collega van het animatieteam vragen. Zij 

trekken er met veel plezier op uit met jou. 

LICHAMELIJKE VERZORGING
De bewoners zijn zeer positief over de 

lichamelijke verzorging, zowel overdag als ‘s 

nachts. Een pluim voor alle zorgmedewerkers! 

“Ze zijn altijd positief en luisteren naar wat we 

vragen”.
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Ook zijn de bewoners tevreden over de 

kinesitherapie, de kapper, de pedicure, de 

technische dienst, ... 

Op vlak van verzorging gaven 

enkele bewoners aan niet graag 

gewassen te worden met de warme 

wegwerphandschoenen. Het is een wens 

die onze zorg ernstig neemt en waar zo veel 

mogelijk rekening mee wordt gehouden. 

(blijvend actiepunt)

COMMUNICATIE
’t Gasthuyzeken wordt gesmaakt door 

de bewoners. Vooral het menu en de 

activiteitenplanning worden vanuit een 

gezonde nieuwsgierigheid gelezen. Ook de 

nieuwsbrief – en de ondersteuning bij het 

lezen ervan – krijgt veel lof. 

Dit is een actiepunt dat we meenamen 

vanuit de vorige bewonersbevraging. De 

vzw maakte er een actiepunt van om de 

bewoners op hetzelfde moment als hun 

families op de hoogte te brengen en dit aan 

de hand van een extra nieuwsbrief voor de 

bewoners. 

MEDEWERKERS
Zoals eerder vermeld zijn de bewoners niet 

enkel tevreden over de zorg, maar ook over 

de andere dienstverleningen in huis. 

Zo waren de bewoners zeer verheugd over hun 

kapsel na een lang verhoopte knipbeurt. De 

nachtdienst krijgt ook lof van de bewoners. 

“Men komt altijd heel snel wanneer ik hulp 

nodig heb.”

Ook de technische dienst krijgt een pluim.  

“Als er iets kapot is, komen ze ons vlug helpen.”

Een actiepunt waar we ons van bewust zijn en 

waar we zeker mee aan de slag gaan, zijn de 

beloproepen. Door de beloproepen regelmatig 

op te volgen, willen er alles aan doen om lange 

wachttijden te vermijden. (actiepunt)

“Soms duurt het wel even vooraleer men 

reageert op mijn beloproep.”

Vanuit het project wonen en leven wil 

de vzw zoveel mogelijk luisteren naar de 

stem (en daarmee de keuzevrijheid) van 

de bewoners. We willen hier dan ook 

meteen mee aan de slag gaan! Twijfel dus 

nooit om jouw wensen uit te spreken. 

Vanuit het team paramedici, animatie en 

kwaliteit zullen we na elke praatnamiddag 

telkens een samenvatting maken van jullie 

opmerkingen en wensen. We proberen 

op die manier zo goed mogelijk in te 

spelen op al jullie noden en wensen.
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VAN ALLES WAT
DE KOERS NAAR ...
Valère Vitse was meerdere jaren actief als “koereur”. Zo fietste 

hij o.a. samen met Berten Sercu. Ook nu is hij nog steeds heel 

erg geïnteresseerd in de koers en mist hij geen enkele rit op 

de televisie! Vanuit dit maandelijkse thema in ’t Gasthuyzeken, 

leek het ons interessant om even de tijd te nemen om Valère 

enkele vragen te stellen over zijn liefde voor het wielrennen.

Hoe ontstond je liefde voor het wielrennen?

Op 14-jarige leeftijd (1933) reed ik mijn eerste koers te 

Dikkebus met de gewone fiets van mijn oudere broer. Het 

begon allemaal met een weddenschap met mijn vader: indien 

ik de wielerwedstrijd zou winnen, kreeg ik een heel goeie 

“koersevélo” … en zo begon mijn koersavontuur. 

Ik won in 1936 als nieuweling het eindklassement van het Criterium van de Hoppestreek. Tijdens 

Wereldoorlog 2 kon ik als "beroepsrenner klasse B" verder koersen (alleen profwedstrijden 

mochten toen nog plaatsvinden). Zo heb ik onder meer nog met Briek Schotte gekoerst.

Wat vind je zo leuk aan wielrennen? Hoe en 

wanneer beoefende je de sport?

Ik ben sportief aangelegd. Als er wedstrijden 

waren, deed ik met volle goesting mee! Meestal 

was het een drietal keer per week trainen en op 

zondag de grote wedstrijd. In mijn koerscarrière 

begon ik eerst bij de beginnelingen, en kon ik al 

snel overstappen naar de juniors. 

Ik won onder andere enkele koersen in 

Westouter, Zillebeke, Beveren, Haringe, …

Hoe ziet een perfecte rit er voor jou uit? Plat of 

liever heuvelachtig? Alleen of in groep? Een heel 

lange rit of liever een korte stevige rit?

Ik koers het liefst in een heuvelachtig gebied en 

dit met een hele bende. We deden ongeveer 

ritten van rond de 120 km.

Kijk je ook graag naar het profwielrennen? 

Wat is jouw favoriete koers? 

Ik mis zelden een koers op tv. Mijn favoriete 

ritten op tv zijn Parijs-Roubaix en De Ronde van 

Vlaanderen, …

Wie is je favoriete wielrenner aller tijden?

Eddy Merckx. Nu ben ik ook een grote fan 

van Wout Van Aert.

Wat is jouw mooiste prestatie als 

wielrenner en wat zijn je sportieve 

ambities voor 2021?

Het mooiste moment was toen ik van 

de start bij de beginnelingen met volle 

trots mocht overgaan bij de junioren. Ik 

deed mee aan een koers in Westouter en 

eenmaal op de Rode Berg kon ik wegrijden 

van het peloton en won ik de wedstrijd op 

17-jarige leeftijd.

Ik ben nu erg slechtziend en kan dus 

jammer genoeg al lange tijd niet meer goed 

naar de koers kijken op TV, maar heb het 

geluk dat ik nog steeds kan luisteren door 

de TV erg luid te zetten. Als er familie op 

bezoek is, geven ze mij ook alle informatie 

door zodat ik toch nog van alles op de 

hoogte kan blijven over mijn favoriete sport. 
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Ook Stijn Rooze, medewerker Sociale Dienst – Emmaus, is gefascineerd door het wielrennen en 

gaat in zijn vrije tijd vaak fietsen.

Hoe ontstond je liefde voor het wielrennen?

Ik kan niet anders herinneren dat ik van kleins 

af gefascineerd was door het wielrennen. 

Vooral het volgen van de Tour de France in 

de zomer was iets waar ik naar uit keek. Thuis 

waren we wel allemaal geïnteresseerd in 

sport en dan vooral fietsen. Als ik dan zag dat 

mijn oudere broers ook graag fietsten, eens 

meededen aan de kermiswedstrijd, … dan 

wilde ik dit ook.

Wat vind je zo leuk aan wielrennen? Hoe en 

wanneer beoefen je de sport meestal?

Ik ben al een aantal jaren aangesloten bij 

een toeristenbende uit Westouter, WTC 

De Berghazen. Op zondag wordt dan in 

clubverband samen gereden. Vanaf het lokaal 

starten we om 08.30 uur voor een tocht van 

ongeveer 75 km. Om 11 uur zijn we dan terug. 

Met corona is het niet mogelijk nu om in 

groep te fietsen. 

Ik fiets nu wel geregeld samen met mijn broer. 

Van zodra toegelaten, kijken we er ook naar 

uit om terug net over de grens te fietsen.

Hoe ziet een perfecte rit er voor jou uit? Plat 

of liever heuvelachtig? Alleen of in groep? Een 

heel lange rit of liever een korte stevige rit?

Het is toch leuker om met meerdere 

personen te fietsen. De ritten die ik maak 

zijn meestal rond de 75 à 80 km. Het is ook 

leuk om zo nu en dan mee te doen aan 

georganiseerde ritten dan kan je rijden in 

een andere streek, kan je ook eens goed 

doorrijden (het kind komt soms boven).

Kijk je ook graag naar het profwielrennen? 

Wat is jouw favoriete koers? 

Ik kijk heel graag naar de koers. Ik kan 

genieten van de uitzending met commentaar 

van José Decauwer en Michel Wuyts (al hoor 

ik ook wel heel graag Renaat Schotte). 

Dag- of rittenkoersen maken me niet echt uit. 

De afwisseling maakt het leuk.

Wie is je favoriete wielrenner aller tijden?

Een favoriete wielrenner aller tijden heb ik 

niet. Ik herinner me wel van toen ik kind was 

dat ik opkeek naar Sean Kelly, Greg LeMond. 

Nu heb ik wel veel sympathie voor Philippe 

Gilbert en Wout van Aert.

Wat is jouw mooiste prestatie als wielrenner 

en wat zijn je sportieve ambities voor 2021?

Ik hoop voor 2021 vooral dat we alleszins 

terug samen met de volledige groep van De 

Berghazen kunnen fietsen. 

Lees verder op pagina 12, 13 en 14.
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We laten ook enkele kinderen van medewerkers aan het woord: Victor Desmet (12 jaar), zoon 

van Nele Willaert (nachtverpleegkundige), Robbert Vanhuyse (12 jaar) en William Vanhuyse (10 

jaar), zonen van An Deraedt (financieel en logistiek directeur).

Hoe ontstond je liefde voor het wielrennen?

Victor (V): Doordat mama en opa ook vaak 

fietsten. Ik ging soms mee met hen. De club 

Wielerteam Ieper heb ik gevonden via een 

flyer op school. 

Robbert (R): Doordat mijn vriend Victor in een 

wielerclub zat en omdat ik voetbal niet meer 

zo leuk vond, heb ik een oefensessie gedaan 

bij Wielerteam Ieper en dat vond ik leuk. 

William (W): Mijn broer Robbert heeft mij 

aangezet om ook te wielrennen omdat hij het 

zo leuk vond. 

Wat vind je zo leuk aan wielrennen? Hoe en 

wanneer beoefen je de sport meestal?

V: Ik fiets en kijk het ook graag op TV. Ik ben 

veel buiten en rij ook snel op mijn fiets. 

R: Bij wielrennen hangt het van jezelf af om 

bepaalde doelen te bereiken. 

W: Ik vind het leuk om in groep te trainen. 

 

(V+R+W): We trainen elke woensdagnamiddag 

en zondagvoormiddag met Wielerteam Ieper. 

Als er wedstrijden zijn (in de zomer), dan zijn 

die meestal op zaterdag of zondag en dan 

trainen we minder in het weekend. Door 

corona waren er het voorbije jaar niet veel 

wedstrijden. 

Hoe ziet een perfecte rit er voor jou uit? Plat 

of liever heuvelachtig? Alleen of in groep? Een 

heel lange rit of liever een korte stevige rit?

V: Mooi weer buiten, rit van 70 km met 

mijn vrienden van de club. Er mogen wat 

klimmetjes in zitten zoals de Scherpenberg of 

de Kemmelberg. 

R: Voor mij ook een lange heuvelachtige rit in 

groep.

W: Ik verkies een lange rit met heuveltjes en 

korte dezelfde toertjes met een kleine groep. 

 

Kijk je ook graag naar het profwielrennen? 

Wat is jouw favoriete koers? 

V: De Ronde van Frankrijk volg ik graag. Je 

hebt het klassement en alle soorten ritten: 

bergetappes, sprints, waaierritten en tijdritten.

R: Ik kijk vooral graag naar het veldrijden en 

de Ronde van Vlaanderen 

W: Ik kijk soms mee met mijn papa naar bv. de 

Ronde van Vlaanderen en Tour de France.

Wie is je favoriete wielrenner aller tijden?

V: Dat is een moeilijke vraag. Toch Alaphilippe. 

Hij maakt de koers spannend door zijn 

nerveuse manier van koersen en is heel 

explosief. 

R: Thibault Nys. 

W: Wout Van Aert. 

Wat is jouw mooiste prestatie als wielrenner 

en wat zijn je sportieve ambities voor 2021?

V: Mijn mooiste koers blijft toch in Templeuve. 

Daar werd ik zesde. Het was een spannende 

koers met een klimmetje. Ik hoop dit jaar eens 

in de top 5 te eindigen. 

R: Ik ben nu 2e jaar aspirant en vond mijn 

laatste wedstrijd vorig jaar het leukst omdat ik 

eens vóór mijn teamgenoot kon eindigen. 

W: Ik ben pas dit jaar gestart bij de miniemen 

en hoop dit jaar mijn eerste wedstrijd te rijden.



KOERSANEKDOTES
Gent-Wevelgem, de grootste koers in Flanders Fields. Een Westvlaamse wielerwedstrijd 

met grote historie die ook een historiek brengt. De vele indrukwekkende WO I- 

monumenten, mooi in beeld gebracht door Sporza, maken de koers ook voor de niet-

koersfanaat heel aantrekkelijk.

In 1964 passeerde de 

koers door Poperinge, 

wie herkent dit plaatje? 

Ergens onderweg 

naar Westouter ... De 

O.L.Vrouw kerk 

van Poperinge op 

de achtergrond, een 

hoppeveld als decor …

dat is bij ons.

Rik Van Looy, mede-recordhouder van Gent-Wevelgem (op de foto met zijn Belgische 

kampioenstrui op plaats 5) trekt alle registers open op de Kemmelberg. Na de passage op 

de Kemmelberg vormt zich een kopgroep van 30 man, op weg naar een massasprint ...

Maar op een 

boogscheut van de 

aankomst schiet de 

Normandiër Jacques 

Anquetil als een raket 

uit het koppeleton. Na 

4 maal winst in de Tour 

de France wint hij zijn 

eerste klassieker. 

Anquetil zou nog 1 maal 

de Tour winnen en zo 

recordhouder worden. 

In de sprint voor de 

3e plaats haalt onze 

landgenoot Rik Van Looy het nipt van wereldkampioen Benoni Beheyt. 

Het werd een memorabele editie die de krantenkoppen sierden! 

Foto's © Wibilinga (Heemkring Wevelgem) en Gent-Wevelgem. 

Rudy Lamond, mede-organisator Gent-Wevelgem.  Lees verder op pagina 14.
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François Elskens, gast DVC De Plataan, reed twee maal Parijs-Roubaix!

Hoe ontstond je liefde voor het wielrennen?

De sfeer rond het wielrennen sprak me aan. Ik was 

+ 21 jaar toen ik begon met wielrennen en ik ben 

32 jaar voorzitter geweest van de wielertoeristen  

in Roesbrugge.

Wat vind je zo leuk aan wielrennen? Hoe en 

wanneer beoefende je de sport?

Dat ik me kon meten met anderen en samen met 

de vrienden fietsen. Meestal was dat op zaterdag 

en zondag of op een feestdag in de week.

Hoe ziet een perfecte rit er voor jou uit? Plat of 

liever heuvelachtig? Alleen of in groep? Een heel 

lange rit of liever een korte stevige rit?

Ik heb ooit twee maal Parijs-Roubaix gefietst  

(274 km). Ik fiets liefst een afwisselend parcours 

in groep (60-65 km).

SMILEY
Ons keukenteam zet zich 

dagelijks in om onze 

bewoners smaakvolle en 

gevarieerde voeding voor 

te schotelen. 

Onlangs werd de 

werking van onze keuken 

doorgelicht tijdens een 

audit door het Federaal 

Voedselagentschap. Als 

resultaat van deze audit 

kreeg de keuken de 

“Smiley” toegekend.

De Smiley is een label dat aantoont dat het bedrijf beschikt over een geloofwaardig 

autocontrolesysteem en dat het autocontrolesysteem gevalideerd en gecertificeerd is.

Dit wordt uitgereikt door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. 

We zijn trots op team keuken en alle medewerkers, die mee een schakel zijn in het geheel!

Kijk je ook graag naar het 

profwielrennen? 

Wat is jouw favoriete koers? 

Ik kijk graag naar de koers. Mijn favoriete 

koers is Gent-Wevelgem. Het liefst heb 

ik een dagkoers zoals de Ronde van 

Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Wie is je favoriete wielrenner aller tijden?

Mijn favoriete wielrenners zijn Roger 

Devlaminck en Willy Vannitsen.

Wat is jouw mooiste prestatie als 

wielrenner?

Parijs-Roubaix zonder twijfel. We waren 

de dag tevoren al op weg om een 

slaapplaats te vinden.
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VAN ALLES WAT
APRIL
Vaak hoor ik mensen in huis zeggen: “Met 

alle heisa rond corona heb ik de indruk dat 

de tijd nog vlugger gaat dan anders.” Wel, 

ik kan die uitspraak voor mijzelf enkel maar 

beamen. Door het ontbreken van feestjes, 

uitstappen, restaurantbezoekjes… lijken alle 

weken en weekends wat meer op elkaar en 

vliegt de tijd inderdaad voorbij. Vorige week 

zijn we overgeschakeld van winter- naar 

zomeruur en werd ‘de tijd’ een uurtje vooruit 

gedraaid. Hierdoor blijft het dan ’s avonds 

weer langer licht… en hopelijk kunnen we dan 

eindelijk wat genieten van het aangename 

lentezonnetje. Want de voorbije weken was 

dit de grote afwezige. 

April met zijn grillen kan ons echter nog van 

alles brengen op weergebied. Maar na een 

lange winter heeft iedereen nood aan frisse 

buitenlucht. De cafetaria zal deze maand nog 

niet open zijn maar bij mooi weer kunnen alle 

bewoners genieten van het zonnetje in onze 

binnentuin.

De paasvakantie start dit jaar met het 

Hoogfeest van Pasen op zondag 4 april. 

Op Witte Donderdag is er om 16 uur 

eucharistieviering gevolgd door een gezellig 

samen eten in de polyvalente zaal.  

In Emmaüs gaat deze eucharistieviering zoals 

gewoonlijk ’s morgens door in De Plokker. 

Het keukenteam voorziet een lekker visbordje 

en de paashaas komt ook even langs met een 

traktaat voor alle bewoners. 

Op Goede Vrijdag is er dan om 15.uur de 

Kruisweg in de polyvalente zaal, alsook in 

Emmaüs volgt op Goede Vrijdag een lezing 

voor alle bewoners in De Plokker. 

Daarna genieten we in Emmaüs met z’n  

allen van een paasontbijt op woensdag  

7 april waar we de chocolade en paaskoeken 

zullen doen smaken. Om de reuk en smaak 

wat extra te bevorderen worden er ook 

pannenkoekjes ter plaatse gebakken en zal er 

voldoende keuze zijn om eventueel nog een 

extra tasje verse chocolademelk te nuttigen.

Traditioneel starten we vanaf half april met 

onze rolstoelwandelingen in het centrum van 

Poperinge. Ondanks corona hebben we ook 

dit jaar terug onze data gepland en starten 

we dan met onze wandelingen. Echter wel 

in beperkte groep, rekening houdend met 

de richtlijnen van de overheid. Ook plannen 

we heel wat individuele uitstappen zodat alle 

bewoners kunnen genieten van de gezonde 

buitenlucht. We houden onze vrijwilligers 

die helpen bij de wandelingen op de hoogte 

van het verloop van ons uitstappenseizoen. 

We kijken er naar uit om jullie in grote getale 

terug te mogen verwelkomen!



PSYCHOLOGE
Vanaf donderdag 1 april 2021 komt 

Nele Vandenbruwaene als psychologe 

ondersteuning bieden in DVC De Plataan. 

Indien je een gesprek wenst bij Nele 

kun je dat aanvragen via Anja Nollet – 

verantwoordelijke DVC De Plataan.

April is voor de sportliefhebbers de maand 

van de voorjaarsklassiekers… De Ronde van 

Vlaanderen, Parijs-Roubaix… Op donderdag 

15 april nodigen we, in het Gasthuis, al de 

wielerliefhebbers onder onze bewoners uit in 

de cafetaria. Die namiddag komt zythologe 

(lees bierkenner) Kristel Logie een voordracht 

geven over ‘koers en bier’. Bij een lekker 

Kwaremontbier en een aangepast taartje wordt 

het een interessante en lekkere namiddag. Op 

13 april is er in Emmaüs een mannennamiddag 

waar we de trendy sport gaan uitoefenen van 

de vogelpik. Hopend op de zon zodat we terwijl 

buiten kunnen genieten van een fris biertje.

Grote muzikale optredens in de polyvalente zaal 

zijn ondertussen ook al een tijdje geleden. Maar 

geen nood, we plannen voor elke afdeling een 

heus swingocafé in de cafetaria. Bij een lekker 

biertje of een verfrissend drankje draaien we al 

jullie favoriete verzoeknummertjes. Kom zeker 

meegenieten, ambiance verzekerd!

Van maandag 19 tot zondag 25 april loopt 

de Week van de valpreventie. De paramedici 

sloegen de handen in elkaar om hierrond 

een programma uit te werken.  Bv. een 

valpreventiequiz, aandacht voor gezonde 

voeding in een kookactiviteit, wandelen naar 

de vrijdagmarkt … Doel is iedereen bewust 

te maken van het gevaar op valpartijen en 

aantonen hoe deze vermeden kunnen worden. 

In diezelfde week valt tevens de 

‘buitenspeeldag’ op woensdag 21 april. 

Op deze dag worden vooral de jongeren 

aangespoord om buiten te spelen. Maar 

aangezien ook wij de ‘eeuwige jeugd’ 

nastreven, trekken we die dag/week zo 

veel mogelijk naar buiten om petanque 

te spelen, volksspelen in de binnentuin, 

genieten van een biertje op het terras, …. 

Traditioneel vieren we op het eind van 

de maand - donderdag 29 april in OLV 

Gasthuis en 22 april in Emmaüs - onze 

jarige bewoners van april. Zij worden 

letterlijk in de bloemetjes gezet en worden 

getrakteerd op een lekker stukje taart. 

Proficiat aan alle jarigen!

Daarnaast hebben we de meer klassieke 

terugkerende activiteiten… vb. bakactiviteit, 

hersengym, muzikale namiddag, 

gebedsdienst, ontbijtbuffet deze maand met 

verse pannenkoekjes…

Tenslotte hebben we ook aandacht voor 

wat individuele aandachtsmomenten: een 

rustgevende sessie op de muziekstoel in De 

Oase (relaxatie), bij mooi weer een toertje 

met de rolstoelfiets, kamerbezoekje met tijd 

voor een babbeltje… Wie zou hier niet van 

genieten?

Daarnaast worden nog heel wat andere 

activiteiten georganiseerd waarop jullie allen 

van harte welkom zijn… Meer info op onze 

activiteitenkalender. Graag tot binnenkort!
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ACTIVITEITEN APRIL
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: zie vooraan 't Gasthuyzeken bij 'Even stilstaan bij' (blz. 3)

ACTIVITEITENKALENDER 17

AW FIORETTI EN DE VLIERING
ALGEMEEN
Bibliotheek: Op dinsdag 6 en 20 april 2021 komt een medewerker van de animatie langs met 

nieuw ‘leesvoer’.

AW FIORETTI
Elke vrijdagnamiddag vanaf 14.30 uur: koffienamiddag in ’t Fonteintje.

DE VLIERING
Donderdag 8 april 2021 om 14.30 uur: VERJAARDAGSFEEST Willy Depuydt in zithoek De Vliering

Donderdag 29 april 2021 om 14.30 uur: VERJAARDAGSFEEST Marcella Ameel in zithoek De Vliering.



ACTIVITEITENKALENDER 18

KORTVERBLIJF
WITTE DONDERDAG 1/04/2021  

14:00 BAKKEN (Living De Maretak)

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

17:30 GEZAMENLIJK AVONDMAAL n.a.v.

 Witte Donderdag - Visbordje

 (Polyvalente zaal)

GOEDE VRIJDAG 2/04/2021 

14:00 KRUISWEG (Cafetaria)

PASEN - ZONDAG 4/04/2021

PAASMAANDAG 5/04/2021 

 DINSDAG 6/04/2021 

14:00 QUIZ (Living De Maretak)

WOENSDAG 7/04/2021 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:00 BAKKEN - Rijsttaart (Living De Maretak)

DONDERDAG 8/04/2021 

14:00 BEWEGING (Living De Maretak)

VRIJDAG 9/04/2021 

14:00 GEZELSCHAPSSPEL - Poperinge

 Ommegang (Living De Maretak)

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

MAANDAG 12/04/2021 

14:00 KOKEN - Soep (Living De Maretak)

DINSDAG 13/04/2021 

11:00 FINGERFOOD (De Mansarde)

14:00 CAFE SWINGO (Living De Maretak)

14:30 MANNENGROEP

WOENSDAG 14/04/2021 

14:00 HERSENGYMNASTIEK (Living De Maretak)

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

DONDERDAG 15/04/2021

14:00 TAFELSPELEN (Living De Maretak)

VRIJDAG 16/04/2021 

14:00 BEWEGING (Living De Maretak)

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

MAANDAG 19/04/2021 

14:00 BAKKEN - Koekjes (Living De Maretak)

DINSDAG 20/04/2021  

14:00 MUZIKALE NAMIDDAG

 (Living De Maretak)

WOENSDAG 21/04/2021 

14:00 QUIZ - Valpreventie (Living De Maretak)

14:00 GEEN KAARTING omwille van

 buitenspeeldag

DONDERDAG 22/04/2021 

14:00 BUITENSPEELDAG (Living De Maretak)

VRIJDAG 23/04/2021 

08:00 GEZAMENLIJK ONTBIJT  

 (Polyvalente zaal)

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:00 BELEVENISTAFEL (Living De Maretak)

MAANDAG 26/04/2021 

14:00 DECOREREN VAN DE LEEFGROEP

 (Living De Maretak)

15:00 GEBEDSDIENST - BEZINNING voor de

 overleden bewoners van april (Kapel)

WOENSDAG 28/04/2021 

14:00 BEWEGING (Living De Maretak)

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

DONDERDAG 29/04/2021 

14:00 DECOREREN VAN DE LEEFGROEP   

 (Living De Maretak)

VRIJDAG 30/04/2021 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:00 VERWENACTIVITEIT (Living De Maretak)



ACTIVITEITENKALENDER 19

DE WINGERD
WITTE DONDERDAG 1/04/2021

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 BAKKEN - Paastaart (Living De Wingerd)

17:30 GEZAMENLIJK AVONDMAAL n.a.v.

 Witte Donderdag - Visbordje

 (Polyvalente zaal)

GOEDE VRIJDAG 2/04/2021

14:00 KRUISWEG (Cafetaria)

14:30 VOORLEZEN (Living De Wingerd)

PASEN - ZONDAG  4/04/2021 

PAASMAANDAG 5/04/2021 

DINSDAG 6/04/2021 

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

14:30 FANTASIESPEL (Living De Wingerd)

WOENSDAG 7/04/2021 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 GYMNASTIEK (Living De Wingerd)

DONDERDAG 8/04/2021 

14:30 REMINISCENTIE (Living De Wingerd)

VRIJDAG 9/04/2021 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 LOTTO + HANDWERK

 (Living De Wingerd)

MAANDAG 12/04/2021 

14:30 DANSNAMIDDAG (Living De Wingerd)

DINSDAG 13/04/2021 

11:00 FINGERFOOD (De Mansarde)

14:30 MANNENGROEP

14:30 VERWENACTIVITEIT (Living De Wingerd)

WOENSDAG 14/04/2021 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 BELEVENISTAFEL (Living De Wingerd)

DONDERDAG 15/04/2021 

14:30 KOKEN - Bloemkoolsoep

 (Living De Wingerd)

VRIJDAG 16/04/2021 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 KRANT BESPREKEN (Living De Wingerd)

MAANDAG 19/04/2021 

14:30 TAFELSPELEN (Living De Wingerd)

DINSDAG 20/04/2021 

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

14:30 BUITENSPEELDAG (Living De Wingerd)

WOENSDAG 21/04/2021 

14:30 KAARTEN (Living De Wingerd)

DONDERDAG 22/04/2021 

14:30 CAFE SWINGO (Living De Wingerd)

VRIJDAG 23/04/2021 

08:00 GEZAMENLIJK ONTBIJT

 (Polyvalente zaal)

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 KOKEN - Fruitsla (Living De Wingerd)

MAANDAG 26/04/2021 

14:30 VERWENACTIVITEIT - Hand- en

 nagelverzorging (Living De Wingerd)

15:00 GEBEDSDIENST - BEZINNING voor de

 overleden bewoners van april (Kapel)

DINSDAG 27/04/2021 

14:30 CONTACTKOOR (Polyvalente zaal)

14:30 SPELNAMIDDAG (Living De Wingerd)

WOENSDAG 28/04/2021 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 HUIS-TUIN EN KEUKENSPEL

 (Living De Wingerd)

DONDERDAG 29/04/2021 

14:30 MUZIKALE NAMIDDAG

 (Living De Wingerd)

14:30 VERJAARDAGSFEEST voor de jarige

 bewoners van april (Polyvalente zaal)

VRIJDAG 30/04/2021 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 LOTTO (Living De Wingerd)



ACTIVITEITENKALENDER 20

ZORGVERDIEPING 1
WITTE DONDERDAG 1/04/2021 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 BAKKEN - Dessert (Living De Maretak)

17:30 GEZAMENLIJK AVONDMAAL n.a.v.

 Witte Donderdag - Visbordje

 (Polyvalente zaal)

GOEDE VRIJDAG 2/04/2021

14:30 KRUISWEG (Cafetaria)

PASEN - ZONDAG 4/04/2021

PAASMAANDAG 5/04/2021 

DINSDAG 6/04/2021 

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

14:30 QUIZ (Living De Maretak)

WOENSDAG 7/04/2021 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 BAKKEN - Rijsttaart (Living De Maretak)

DONDERDAG 8/04/2021 

14:30 BEWEGING (Living De Maretak)

VRIJDAG 9/04/2021 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 GEZELSCHAPSSPEL - Poperinge

 Ommegang (Living De Maretak)

MAANDAG 12/04/2021 

14:30 KOKEN - Soep (Living De Maretak)

DINSDAG 13/04/2021 

11:00 FINGERFOOD (De Mansarde)

14:30 MANNENGROEP

14:30 CAFE SWINGO (Living De Maretak)

WOENSDAG 14/04/2021 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 HERSENGYMNASTIEK

 (Living De Maretak)

DONDERDAG 15/04/2021

14:30 TAFELSPELEN (Living De Maretak)

VRIJDAG 16/04/2021 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 BEWEGING (Living De Maretak)

MAANDAG 19/04/2021 

14:30 BAKKEN - Koekjes (Living De Maretak)

DINSDAG 20/04/2021 

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

WOENSDAG 21/04/2021 

08:00 GEZAMENLIJK ONTBIJT

 (Polyvalente zaal)

14:00 GEEN KAARTING omwille van

 buitenspeeldag

14:30 QUIZ - Valpreventie (Living De Maretak)

DONDERDAG 22/04/2021 

14:30   BUITENSPEELDAG (Living De Maretak)

VRIJDAG 23/04/2021 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 BELEVENISTAFEL (Living De Maretak)

MAANDAG 26/04/2021 

14:30 DECOREREN VAN DE LEEFGROEP  

 (Living De Maretak)

15:00 GEBEDSDIENST - BEZINNING voor de

 overleden bewoners van april (Kapel)

DINSDAG 27/04/2021 

14:30 CONTACTKOOR (Polyvalente zaal)

14:30 WANDELING voor de bewoners van 

 De Bollaard  

WOENSDAG 28/04/2021 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 BEWEGING (Living De Maretak)

DONDERDAG 29/04/2021

14:30 DECOREREN VAN DE LEEFGROEP

 (Living De Maretak)

14:30 VERJAARDAGSFEEST voor de jarige 

 bewoners van april (Polyvalente zaal)

VRIJDAG 30/04/2021 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 VERWENACTIVITEIT (Living De Maretak)



ACTIVITEITENKALENDER 21

ZORGVERDIEPING 2
WITTE DONDERDAG 1/04/2021 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 BAKKEN - Dessert (Living De Nok)

17:30 GEZAMENLIJK AVONDMAAL n.a.v.

 Witte Donderdag - Visbordje

 (Polyvalente zaal)

GOEDE VRIJDAG 2/04/2021

14:30   KRUISWEG (Cafetaria)

PASEN - ZONDAG 4/04/2021

PAASMAANDAG 5/04/2021 

DINSDAG 6/04/2021 

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

14:30 CAFE SWINGO (Living De Nok)

WOENSDAG 7/04/2021 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 MUZIKALE NAMIDDAG (Living De Nok)

DONDERDAG 8/04/2021 

14:30 CREA (Living De Nok)

VRIJDAG 9/04/2021 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 BAKKEN (Living De Nok)

MAANDAG 12/04/2021 

14:30 BELEVENISTAFEL (Living De Nok)

DINSDAG 13/04/2021 

11:00 FINGERFOOD (De Mansarde)

14:30 MANNENGROEP

14:30 HERSENGYMNASTIEK (Living De Nok)

WOENSDAG 14/04/2021

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 KOKEN - Soep (Living De Nok)

DONDERDAG 15/04/2021 

14:30 ZUMBA (Living De Nok)

VRIJDAG 16/04/2021 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 BAKKEN (Living De Nok)

MAANDAG 19/04/2021 

14:30 BAKKEN (Living De Nok)

DINSDAG 20/04/2021 

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

14:30 BAKKEN - Suikerbrood (Living De Nok)

WOENSDAG 21/04/2021 

14:00 GEEN KAARTING omwille van

 buitenspeeldag  

14:30 BUITENSPEELDAG (Living De Nok)

DONDERDAG 22/04/2021 

08:00 GEZAMENLIJK ONTBIJT

 (Polyvalente zaal)

14:30 QUIZ - Valpreventie (Living De Nok)

VRIJDAG 23/04/2021 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 KRANT BESPREKEN (Living De Nok)

MAANDAG 26/04/2021 

14:30 TAFELSPELEN (Living De Nok)

15:00 GEBEDSDIENST - BEZINNING voor de

 overleden bewoners van april (Kapel)

DINSDAG 27/04/2021 

14:30 CONTACTKOOR (Polyvalente zaal)

14:30 BAKKEN (Living De Nok)

WOENSDAG 28/04/2021 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 SPELNAMIDDAG (Living De Nok)

DONDERDAG 29/04/2021

14:30 KOKEN - Smoothies (Living De Nok)

14:30 VERJAARDAGSFEEST voor de jarige

 bewoners van april (Polyvalente zaal)

VRIJDAG 30/04/2021 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 CAFE (Living De Nok)
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DE PLATAAN
WITTE DONDERDAG 
1/04/2021

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRUISWEG

namiddag

 - QUIZ - Thema: ‘Pasen’

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - BINGO - Thema: ‘Pasen

GOEDE VRIJDAG 2/04/2021

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - DIALECTEN

namiddag

 - BINGO - Thema: ‘Pasen’

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - QUIZ - Pasen

PAASMAANDAG 5/04/2021

DE PLATAAN IS GESLOTEN

DINSDAG 6/04/2021 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - FILMNAMIDDAG

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - REMINISCENTIE - De bakkerij

WOENSDAG 7/04/2021 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - REMINISCENTIE - De bakkerij

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - GEZELSCHAPSSPELEN 

Rummicub

DONDERDAG 8/04/2021

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - REMINISCENTIE - Pasen

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - PRAATNAMIDDAG

VRIJDAG 9/04/2021

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - PASTORALE ACTIVITEIT

namiddag

 - VERTELNAMIDDAG - Aan 

weerskanten van de schreve

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - MUZIKALE NAMIDDAG

MAANDAG 12/04/2021

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - DE OUDE DOOS

namiddag

 - MUZIKALE NAMIDDAG

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - QUIZ - Expo 58

DINSDAG 13/04/2021

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - BAKKEN - Fruitwafels

namiddag

 - VERTELNAMIDDAG 

Poperinge verbeeldt

ZAAL NOORD
voormiddag

 - PUZZEL - Thema: ‘natuur’

namiddag

 - FILMNAMIDDAG

WOENSDAG 14/04/2021

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - REMINISCENTIE - Expo 58

ZAAL NOORD
voormiddag

 - GYMNASTIEK

namiddag

 - GEZELSCHAPSSPELEN

15/04/2021 – DONDERDAG

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - PASTORALE ACTIVITEIT

namiddag

 - QUIZ - Expo 58

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - REMINISCENTIE - Expo 58

VRIJDAG 16/04/2021

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - ALFABETSPEL

namiddag

 - BAKKEN - Zoete 

aardappelwafels 
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ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - SWINGO

MAANDAG 19/04/2021

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - GYMNASTIEK

namiddag

 - BINGO

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - PRAATNAMIDDAG 

Valpreventie

DINSDAG 20/04/2021

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - SPREUKEN

namiddag

 - GALGJE - Valpreventie

ZAAL NOORD
voormiddag

 - GYMNASTIEK

namiddag

 - SWINGO

WOENSDAG 21/04/2021

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - QUIZ - valpreventie

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - GEZELSCHAPSSPELEN

DONDERDAG 22/04/2021

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KOKEN

namiddag

 - HERINNERINGENSPEL

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KOKEN – Avocado met eitje

namiddag

 - PRAATNAMIDDAG 

Valpreventie

VRIJDAG 23/04/2021

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - MUZIKALE VOORMIDDAG

namiddag

 - MUZIKALE NAMIDDAG

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - QUIZ

MAANDAG 26/04/2021

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - BELEVENISTAFEL

namiddag

 - GEHEUGENTRAINING 

Woordenslang

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - BELEVENISTAFEL

DINSDAG 27/04/2021

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - GYMNASTIEK

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANTEN BESPREKEN

namiddag

 - FILMNAMIDDAG

WOENSDAG 28/04/2021

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - BINGO

ZAAL NOORD
voormiddag

 - GEZELSCHAPSSPELEN

namiddag

 - GEZELSCHAPSSPELEN 

Rummicub

DONDERDAG 29/04/2021

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - PUZZEL - Thema: ‘natuur’

namiddag

 - MUZIKALE NAMIDDAG

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - BINGO

VRIJDAG 30/04/2021

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - MUZIKALE VOORMIDDAG

namiddag

 - BINGO

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - ZANGNAMIDDAG
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EMMAUS
WITTE DONDERDAG 1/04/2021

10:00 EUCHARISTIEVIERING 

 (Cafetaria de Plokker)

14:30 CREA - Servetten plooien voor Pasen

 (Living d'Hopperanke en 

 Living d'Hoppebel)

GOEDE VRIJDAG 2/04/2021 

10:00 FIT & FUT / GYMNASTIEK 

 (Living d'Hoppebel)

14:30 PASTORALE ACTIVITEIT - Lezing

 (Cafetaria de Plokker)

PASEN - ZONDAG 4/04/2021 

PAASMAANDAG 5/04/2021 

DINSDAG 6/04/2021

14:30 BAKKEN - Pannenkoekendeeg maken

 (Living d'Hoppescheute)

14:30 COGNITIEF GROEPJE

 (Living ’t Hoppeblad)

14:30 VOLKSSPELEN (Living ’t Hommelhof)

WOENSDAG 7/04/2021 

08:00 PAASONTBIJT (Cafetaria de Plokker)

DONDERDAG 8/04/2021 

10:00 EUCHARISTIEVIERING

 (Cafetaria de Plokker)

14:30 FILMNAMIDDAG - FC De Kampioenen

 (Cafetaria de Plokker)

VRIJDAG 9/04/2021 

14:30 MOBIELE CAFETARIA (Op kamer)

MAANDAG 12/04/2021 

10:00 KRANTENGROEPJE (Vergaderzaal)

14:30 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

DINSDAG 13/04/2021 

14:30 MANNENNAMIDDAG – darten

 (Cafetaria de Plokker)

14:30 COGNITIEF GROEPJE

 (Living d'Hopperanke)

DONDERDAG 15/04/2021 

10:00 EUCHARISTIEVIERING

 (Cafetaria de Plokker)

14:00 UITSTAP met ROLSTOELFIETS

14:30 PETANQUE (Buitenshuis)

VRIJDAG 16/04/2021 

10:00 FIT & FUT / GYMNASTIEK

 (Living d'Hoppebel)

14:00 RADIO COPAIN + BUITENZITTEN bij

 mooi weer

14:30 MUZIEKNAMIDDAG samen met Radio

 Emma (Cafetaria de Plokker)

MAANDAG 19/04/2021

10:00 FIT & FUT / GYMNASTIEK - Work out

 met Saartje Vandendriessche n.a.v.

 Week van de Valpreventie

 (Cafetaria de Plokker)

10:00 KRANTENGROEPJE (Vergaderzaal)

14:30 INDIVIDUELE BEGELEIDING

DINSDAG 20/04/2021 

14:00 WANDELING  

14:30 COGNITIEF GROEPJE

 (Living d'Hoppescheute)

14:30 BAKKEN - Gezonde snack n.a.v. 

 Week van de Valpreventie (Living

 d'Hopperanke en Living ’t Hommelhof)

WOENSDAG 21/04/2021 

14:30 BUITEN ZITTEN BIJ MOOI WEER - 

 SCHOENENRIJ MAKEN n.a.v. 

 Week van Valpreventie

DONDERDAG 22/04/2021 

10:00 UITSTAP MET ROLSTOELFIETS 

10:00 EUCHARISTIEVIERING

 (Cafetaria de Plokker)

14:30 FIT & FUT / GYMNASTIEK

 (Living d'Hoppescheute)

14:30 VERJAARDAGSFEEST voor de jarige

 bewoners van april 

 (Cafetaria de Plokker)
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VRIJDAG 23/04/2021 

14:30 MOBIELE CAFETARIA (Op kamer)

MAANDAG 26/04/2021 

10:00 KRANTENGROEPJE (Vergaderzaal)

DINSDAG 27/04/2021 

14:30 UITSTAP MET ROLSTOELFIETS  

14:30 QUIZ - Valpreventie (Living

 d'Hopperanke enLiving d'Hoppebel)

WOENSDAG 28/04/2021 

14:30 SPELNAMIDDAG (Cafetaria de Plokker)

DONDERDAG 29/04/2021 

10:00 EUCHARISTIEVIERING 

 (Cafetaria de Plokker)

14:00 WANDELING  

VRIJDAG 30/04/2021 

10:00 FIT & FUT / GYMNASTIEK

 (Living ’t Hommelhof)

14:30 MUZIEKNAMIDDAG met muziek van

 Radio Emma (Cafetaria de Plokker)

RECEPT
NESTJES VOOR DROOMVOGELS 
INGREDIËNTEN
Voor het deeg  Voor de versiering

 - 250 gr zelfrijzende bloem - 50 gr bloemsuiker

 - 75 gr kokos   - geraspte kokos

 - 150 gr boter   - enkele druppels 

 - 100 gr bruine suiker  water of citroensap 

 - 100 gr havermout  - zakje gekleurde

 -  2 eieren   paaseitjes

WERKWIJZE
Kneed met je handen in een kom de boter met de 

suiker en de eieren. Doe de kokos, havermout en 

de bloem erbij en kneed tot alles goed gemengd is.

Maak van het deeg balletjes ter grootte van een 

pingpongbal. Leg de deegballetjes op de met boter 

ingevette ovenplaat. Duw met je duim een kuiltje in 

elk balletje.

Bak de balletjes gedurende 20 min. in de over (175°C). Haal ze uit de oven en laat afkoelen.

Maak ondertussen een suikerglazuur door de bloemsuiker met enkele druppels water 

of citroen tot een papje te roeren. Besmeer de binnenkant van de kuiltjes met dit 

suikerglazuur. Strooi er wat geraspte kokos in. Leg enkele gekleurde eitjes in elk nestje.
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TERUGBLIK OP
Carnaval - Uitstap naar Proven - Kaarting ZV2



TERUGBLIK OP
Marktbezoek - Rolstoelfiets - Ontbijtbuffet De Wingerd - Italiaanse namiddag

TERUGBLIK OP 27



TERUGBLIK OP28

TERUGBLIK OP
Blij weerzien - Crea - Mannennamiddag - Bezoek Nico Mattan



TERUGBLIK OP
Tulpen plukken - Verjaardagsfeest - Bingo - Genieten van een drankje

TERUGBLIK OP 29
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OP HET BORD: APRIL
DONDERDAG 1 APRIL

Choco

Groentesoep
Vogelnestjes / tomatensaus

Pastinaakstamppot
Sabayon

Kaas – hesp
Visbordje met meelbroodjes

    
VRIJDAG 2 APRIL

Confituur

Zurkelsoep
Wijtingfilet / visvelouté

Mediterraanse groenten 
Gebakken krielaardappelen

IJsje

Kaas – hesp
Eiersalade

  
ZATERDAG 3 APRIL

Speculoos

Pastinaaksoep
Kipfilet / gevogeltejus

Gestoofde rapen / puree
Yoghurt

Kaas – hesp
Provençaalse paté

  
ZONDAG 4 APRIL

PASEN
Rozijnen- / koekenbrood

Tomatensoep
Varkensgebraad / rozemarijnsaus
Warme appel / aardappelnootjes

Taart

Kaas – hesp
Rosbief

MAANDAG 5 APRIL
PAASMAANDAG

Rozijnen- / koekenbrood

Erwtensoep
Kalkoenpavé / roze pepersaus

Duo van wortelen / aardappelgratin
Gebak

Kaas – hesp
Haringsalade

DINSDAG 6 APRIL
Smeerkaas

Groentebouillon met kerrie
Kippenvleesbrood / vleesjus

Gebakken witloof / puree
Fruit

Kaas – hesp
Spaghetti bolognaise

    
WOENSDAG 7 APRIL

Luikse siroop

Venkelsoep
Varkenslapje / picklessaus

Salade / frietjes
Koek

Kaas – hesp
Belegen kaas

DONDERDAG 8 APRIL
Choco

Groentesoep
Gebakken rundslever / portosaus
Boontjes / peterselieaardappelen

Citroentaartcrème

Kaas – hesp
Kip-curry

VRIJDAG 9 APRIL
Confituur

Wortelsoep met koriander
Zalmrolletje / mousselinesaus

Gestoofde prei / pasta
IJsje

Sandwiches met chocolademelk
Kaas – hesp

ZATERDAG 10 APRIL
Chocolade

Courgettesoep
Kaasburger / braadjus

Witte bonen in tomatensaus
Aardappelen

Yoghurt

Droge worstjes
Kaas – hesp

ZONDAG 11 APRIL
Rozijnen- / koekenbrood

Tomatenroomsoep
Kalfsgebraad / jagerssaus

Bloemkool in bechamelsaus 
Kroketten

Taart

Brie
Kaas – hesp

MAANDAG 12 APRIL
Confituur

Aspergesoep
Kipfilet / gevogeltejus

Groene kool / aardappelen
Aardbeienpudding

Ardeense paté
Kaas – hesp

DINSDAG 13APRIL
Smeerkaas

Bouillon met juliennegroenten
Luikse balletjes

Geglaceerde wortelen
Aardappelen

Fruit

Kaaskroket
Kaas – hesp

WOENSDAG 14 APRIL
Peperkoek

Seldersoep
Varkensgyros

Salade / frietjes
Koek

Kruidenkaas
Kaas – hesp

DONDERDAG 15 APRIL
Choco

Groentesoep
Cordon bleu / vleesjus

Spinazie in room / puree
Chocolademousse

Kalkoenworst
Kaas – hesp
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VRIJDAG 16 APRIL
Confituur

Champignonsoep
Vispannetje van de chef

Juliennegroenten / aardappelen
IJsje

Krabsalade
Kaas – hesp

ZATERDAG 17 APRIL
Speculoos

Witte koolsoep
Boomstammetje / braadjus

Romanescogroenten / aardappelen
Yoghurt

Filet d’Anvers
Kaas – hesp

ZONDAG 18 APRIL
Rozijnen- / koekenbrood

Tomatensoep met balletjes
Lamsstoofpotje
Aardappelgratin

Taart

Edam
Kaas – hesp

   
MAANDAG 19 APRIL

Confituur

Ajuinsoep
Gebakken kipfilet / gevogeltejus

Andijvie in room / puree
Chocoladepudding

Rosbief
Kaas – hesp

DINSDAG 20 APRIL
Smeerkaas

Minestrone
Gebakken spek / vleesjus

Pompoenstamppot
Fruit

Kaas – hesp
Macaroni

WOENSDAG 21 APRIL
Luikse siroop

Broccolisoep
Kalfsburger / tijmsaus

Rauwkost / frietjes
Koek

Kaas – hesp
Camembert

DONDERDAG 22 APRIL
Speculoospasta

Groentesoep
Kasslergebraad / ajuinsaus
Boterbonen / aardappelen

Pralinémousse

Kaas – hesp
Gevogeltebrood

VRIJDAG 23 APRIL
Confituur

Witloofsoep
Paella van de chef

IJsje

Kaas – hesp
Pistolets

ZATERDAG 24 APRIL
Koetjesreep

Wortelsoep
Gebakken kippenworst

Mosterdsaus
Warme appel / aardappelen

Yoghurt

Kaas – hesp
Vissalade

ZONDAG 25 APRIL
Rozijnen- / koekenbrood

Tomatensoep
Rundstong / Madeirasaus

Erwten en wortelen 
Duchesseaardappelen

Taart

Kaas – hesp
Rambol

MAANDAG 26.04.2021
Confituur

Maisroomsoep
Varkenslapje / picklessaus

Vergeten groenten / aardappelen
Tweekleurenpudding

Kaas – hesp
Kipsalade

DINSDAG 27 APRIL
Honing

Brunoisesoep
Moussaka

Fruit

Kaas – hesp
Croque monsieur

WOENSDAG 28 APRIL
Peperkoek

Spinaziesoep
Italiaans vleesbrood / pestosaus

Salade / frietjes
Koek

Kaas – hesp
Abdijkaas

DONDERDAG 29.04.2021
Choco

Groentesoep
Kipfilet / rozemarijnsaus

Couscous
Rijstpap

Kaas – hesp
Hespenworst

VRIJDAG 30.04.2021
Confituur

Rapensoep
Tongrolletjes / nantuasaus

Broccolistamppot
Yoghurt

Kaas – hesp
Kippenwit

Smakelijk!
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VERJAARDAGEN
BEWONERS WZC OLV GASTHUIS
Di. 2/03 Mariette Ryckeboer (K 258)  86 jaar

Zo. 4/04 Agnes Melis (K 156) 83 jaar

Ma. 5/04 Denise Dehollander (K 110) 81 jaar

Ma. 5/04 Gerard Ryon (K 151) 95 jaar

Di. 6/04 Gisèle Hallosserie (K 152) 89 jaar

Do. 8/04 Cecile Vandevoorde (K 224 B)  87 jaar

Do. 8/04 Irma Dever (K 260) 95 jaar

Za. 17/04 Micheline Goujart (K 266) 94 jaar

Za. 24/04 Denise Deraedt (K 9) 82 jaar

Wo. 28/04 Maria Deroo (K 203) 94 jaar

Vr. 30/04 Denise Bulckaert (K 234) 92 jaar

BEWONERS AW FIORETTI / DE VLIERING
Ma. 5/04 Willy Depuydt (Studio 1) 82 jaar

Zo. 18/04 Ghislaine Lambrecht (Flat 28) 90 jaar

Do. 22/04 Marcella Ameel (Studio 4) 89 jaar

Di. 28/04 Nelly Battheu (Flat 23) 81 jaar

GASTEN DVC DE PLATAAN
Di. 13/04 Marcel Goudeseune 84 jaar

Wo. 14/04 Henri Carron 87 jaar

Za. 24/04 Godelieve Ameloot 72 jaar

Proficiat!

BEWONERS WZC EMMAUS
Ma. 12/04 Nicolle L’Homme 81 jaar

Zo. 15/04 Astrid Druant 85 jaar

Zo. 15/04 Kathelien Van Eecke 92 jaar

Zo. 18/04 Freddy Houthoofd 68 jaar

Zo. 18/04 Wilfrieda Wyckaert 76 jaar

Zo. 18/04 Denise Vercruysse 92 jaar

Ma. 19/04 Hilda Callens 88 jaar

Za. 24/04 Francine Riviere 92 jaar

Za. 24/04 Michella Vancayzeele 97 jaar

Zo. 25/04 Georgette Beccaert 88 jaar

Wo. 28/04 Pieter Van Eecke 89 jaar

Vr. 30/04 Marie-Louise Dedeyne 93 jaar

VERJAARDAGEN PERSONEEL 
Vr. 2/04 Justine Billiau

Za. 3/04 Mieke Glorie

Zo. 4/04 Hilde Vanrobaeys

Wo. 7/04 Mieke Delporte

Za. 10/04 Carole Azang

Di. 13/04 Joke Deseure

Di. 13/04 Kristel Ozeel

Vr. 16/04 Marilyn Verfaillie

Zo. 18/04 Greet Vantomme

Vr. 23/04 Julien Delplace

Za. 24/04 Tessa Delanghe 

Za. 24/04 Marleen Degryse 

Za. 24/04 Annelies Glorie 

Za. 24/04 Roxana Postalache

Di. 27/04 Lena Elslander 

Wo. 28/04 Sophie Cauwelier
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WIJ VERWELKOMEN...
WZC  OLV GASTHUIS
Joël en Lia Roose-Lemiegre (K 214 en K 231) uit Reningelst 

Andréa Bervoet-Carron (K 24 B) uit Reningelst

WZC EMMAUS
Joseph Lermytte uit Reningelst, K 209

Aloïsius Gryson uit Poperinge, K 232 

OPGENOMEN IN DE GENADE VAN DE HEER
WZC OLV GASTHUIS
Antoinette Kesteman, overleden op 26 februari 2021 op 98-jarige leeftijd.

Frans Waeghemaecker, overleden op 14 maart 2021 op 73-jarige leeftijd.

Jules Dondeyne, overleden op 22 maart 2021 op 89-jarige leeftijd.

WZC EMMAUS 
Georges Bruneel, overleden op 9 maart 2021 op 78-jarige leeftijd.

Rita Ghesquiere, overleden op 13 maart 2021 op 79-jarige leeftijd.

Elisabeth Demaeght, overleden op 24 maart 2021 op 88-jarige leeftijd.

LEVENSSNOEI
• Agnes Lenoir, overleden op  

25 februari 2021, schoonmama van 

Inge Vandroemme (verantwoordelijke 

Gast en Thuis).

• Eddy Staessen, overleden op  

3 maart 2021, papa van Sandra 

Staessen (zorgverantwoordelijke 

Zorgafdeling 1 wzc Emmaüs).

LEVENSGROEI
• Joëlle, geboren op 24 februari 2021, 

dochtertje van Lissa Gheldof 

(Zorgverdieping 2) en Diederik D’Ooghe.

• Céleste, geborten op 17 maart 2021, 

dochtertje van Julien Delplace 

(ergotherapeut) en Julie Van 

Rysseghem.



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 MAART: doopsuiker, kantwerk, knikker, koffietas, moed, pantoffel, 

rolluik, spin, stopcontact, valpartij

WINNAARS: Lieve Lahousse (DVC De Plataan), Paula Vandevoorde (K 11),  

Beatrix Depuydt (K 146) en Lucienne De Roo (ZF 6).

NIEUWE OPGAVE 
VERBIND DE WOORDEN DIE HET 

TEGENGESTELDE BETEKENEN

BEHENDIG      KALM

DRIFTIG      LELIJK

AANTREKKELIJK      ONHANDIG

ONTKENNEN      VIJAND

BOEZEMVRIEND      TOEGEVEN

BUURTWINKEL      ONGEVAARLIJK

MET RISICO      SUPERMARKT

 

MOEIZAAM      VREUGDE

VERDRIET      GEVOLG

OORZAAK      MAKKELIJK

UITSLUITEN      INSLUITEN

AANWAKKEREN      VERVUILEN

REINIGEN      OPMERKING

COMPLIMENT      AFNEMEN

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

Oplossing afgeven in het afdelingsbureau of aan de receptie vóór 20 april 2021.
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w w w.cu v e l i e r g r aph i c s .b e

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


