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MAANDELIJKS HUISKRANTJE VAN OLV GASTHUIS

woensdag 25 augustus
van 14 tot 18 uur - Oostlaan 15, poperinge

Kom genieten van ijsjes, kinderanimatie, 

springkasteel, live muziek, zomerbar, ...

iedereen

is welkom!



VOORWOORD

Beste lezer,

De zomerperiode is gestart. Meteen ook de periode waarin onze medewerkers er even heel 

verdiend uitgaan om samen met het gezin op vakantie te gaan en te genieten. Dit betekent 

ook dat de hulp van onze jobstudenten meer dan welkom is. Gelukkig kunnen we rekenen op 

een vaste groep die regelmatig bij ons terugkomt al zijn we heel blij om ook een aantal nieuwe 

gezichten te verwelkomen. We vragen daarom wat begrip indien niet iedereen al even vertrouwd 

is met gewoontes en noden van onze bewoners.

Voor een aantal medewerkers die hun werk in het OLV Gasthuis combineren met een 

landbouwbedrijf thuis breekt er misschien net een extra drukke periode aan. We laten graag een 

aantal medewerkers aan het woord.

Vakantie betekent voor sommigen ook op stap gaan of een museum bezoeken. Willy Depuydt, 

bewoner in een van onze servicestudio’s brengt hier graag wat meer info naar aanleiding van 

een bezoek aan het Lam Gods in Gent.

Geniet van je vakantie!

Veel leesplezier!

Mieke Vandeputte,
directeur
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EVEN STILSTAAN BIJ
WIE VREUGDEVOL IS, 
STRAALT DIE VREUGDE OOK UIT...
Levensvreugde is volgens Paus Franciscus zeer 

belangrijk. Hij zegt: “In navolging van de ‘Blijde 

Boodschap’ is het de taak van ieder mens, zeker van 

elke christen, om voorbij lijden en dood ook altijd hoop 

te blijven zien en vertrouwen. Wie vreugdevol is, straalt 

die vreugde ook uit naar anderen en doet mensen 

nieuwsgierig worden naar wat/wie ons die vreugde 

geschonken heeft.“

Wie het leven van de parochiegemeenschappen een 

beetje kent, heeft ervaren dat er de laatste jaren heel 

wat gebeurd is. Parochies of decanaten werden samengevoegd, gelovigen en priesters moeten 

noodgedwongen meer en meer samenwerken. Het was een heel proces. Nog belangrijker dan 

bepaalde uiterlijke, structurele hervormingen is echter het feit dat we werk maken van een echte 

“herbronning” die op de toekomst gericht is. 

In een tijd waarin onze geloofsgemeenschappen in een krimpbeweging zitten en vaak in 

ademnood geraken, is het belangrijk om de echte bronnen aan te boren, naar de kern te gaan 

en kracht te ontvangen. De levende Bron van de Kerk is Gods Geest. De Geest van God is de 

kracht van God, zijn dynamiek die nieuw leven geeft en creativiteit wekt. Het komt erop aan 

dat we de innerlijke vreugde en steeds nieuwe, verfrissende kracht van het evangelie, terug 

ontdekken en beleven. 

Paus Franciscus is daar sterk van overtuigd en roept ons daarom op: “Het evangelie is de 

mooiste boodschap die op aarde bestaat. Het is het blijde, goede nieuws van Gods liefde , 

dat we oneindig bemind worden, dwars door alles heen.” 

MARIA-OMMEGANG
De Maria-Ommegang kan ook dit jaar 

helaas niet doorgaan in zijn ‘volle glorie’. 

Wel gaat op zondag 4 juli de praalwagen 

met het Mariabeeld uit.
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EVEN STILSTAAN BIJ
OLV GASTHUIS - COMMUNIE OP DE KAMER
Na een lange onderbreking omwille van de coronamaatregelen zijn we op vrijdag 18 juni in OLV 

Gasthuis terug gestart met de communiebedeling op de kamers van Zorgverdieping 1 en 2. 

Bewoners die dat wensen, krijgen de mogelijkheid 

om op vrijdag tussen 10.00 en 11.00 uur de 

communie op hun kamer te ontvangen. Bewoners 

die op vrijdag naar de eucharistieviering zijn 

geweest, hebben daar reeds de communie 

ontvangen. 

Op zorgverdieping 1 is onze vrijwilliger Lucien 

Croquey bereid deze taak terug op zich te nemen. 

Op zorgverdieping 2 gebeurt dit door Zr. Rita. 

Indien meer info daarrond gewenst is, kan men steeds contact opnemen met Zr. Rita via de 

receptie of via pastoraal.g@olvgasthuis.be

EMMAUS
Op donderdag 24 juni ontving onze 

pastoraal vrijwilligster Marleen 

Glorie vanuit het Bisdom het mandaat 

“voorgaan in gebed” zodat zij ook een 

gebedsdienst kan leiden. 

Op zondag 27 juni vierde E.H. Philippe 

Vindevogel, die iedere donderdag trouw 

op post is voor de eucharistieviering 

met onze bewoners, zijn 40-jarig 

priesterjubileum. 

Aan hen beiden van harte PROFICIAT!



Aan de hand van een vragenlijst voor bewoners en familie, en de regelmatig terugkerende
bewonersparlementen waarbij we de mening van onze bewoners bevragen, willen we graag meer
informatie verzamelen over hoe de bewoners het wonen en leven in het OLV Gasthuis ervaren. We
willen ook ontdekken of bewoners hieromtrent nog noden of wensen hebben waaraan wij tegemoet kunnen
komen.

Voor deze bevraging hebben we vier belangrijke domeinen gebruikt die centraal staan binnen het wonen
en leven van de bewoners.
Een eerste domein gaat over het “zich thuis voelen”. Hier gaat het over de ervaring van de bewoner in het
woonzorgcentrum. Voelt de bewoner zich hier thuis? Wat kunnen wij doen om de bewoner zich nog meer
thuis te laten voelen? Daarnaast wordt ook stilgestaan bij de woonruimte, de infrastructuur, de
leefgewoonten van de bewoner en de privacy.
Een tweede belangrijke domein binnen het wonen en leven van de bewoner is of de bewoner zich veilig
voelt in huis. Ten derde werd ook het aanbod van activiteiten, de participatie van de bewoners en de
sociale contacten aan de hand van deze bevraging geëvalueerd.
Het laatste belangrijke domein handelt over de eigen identiteit van de bewoners. Graag willen we even
stilstaan bij het levensverhaal van de bewoner, in welke mate de bewoners hier belang aan hechten en hoe
wij in huis nog meer kunnen inspelen op hun noden.

DE STEM VAN ONZE  BEWONER
Wonen en leven : Waarover gaat dit?

Resultaten van de bevragingen
We verzamelden de resultaten van de vragenlijst die wij online en
op papier lanceerden eind april. De grafieken in dit artikel tonen
deze resultaten. Aanvullend op de ingevulde vragenlijsten
hebben wij ook een bevraging gedaan van onze bewoners in de
vorm van de activiteit “Bewonersparlement”. Daarnaast deden wij
ook individuele bevragingen bij bewoners.

Domein zich thuis voelen
Onze bewoners geven aan dat zij hun vroegere thuis zeker
missen en dan gaat het vooral over het “huis” zelf en “thuis zijn”.

“Thuis is het altijd beter.”
“Alles is hier goed, maar thuis is thuis”

Toch geven zij aan dat zij in het WZC zeker niets tekort komen
en tevreden zijn. De verhuis naar een “nieuwe thuis” blijkt voor de
bewoners wel een grote aanpassing. 

Bewoners zouden zich voornamelijk meer thuis voelen indien hun
eigenheid en keuzes gerespecteerd worden. Dit komt ook naar
voor wanneer we spreken over het respecteren van de
leefgewoontes en het dagritme van de bewoners.
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97% van de deelnemers vindt dat de infrastructuur van het
woonzorgcentrum voldoende aansluit op de noden van de
bewoners. Enkele bewoners en familieleden geven wel aan dat
het woonzorgcentrum nog iets meer huiselijk kan en mag zijn.
Eén van de deelnemers gaf aan dat het woonzorgcentrum
soms wat te klinisch is zoals een ziekenhuisinrichting (vanuit
wzc Emmaüs). Vanuit het bewonersparlement blijkt dat het
merendeel van de bewoners tevreden is over de inrichting
van de gangen en de decoratie .

Toch geven de deelnemers aan dat er nog meer aandacht
mag zijn voor de inkleding van de eigen woonruimte.

De woonruimte

“Je hebt foto’s mee, maar je kan
niet alles meenemen van thuis.”

“Je kan niet alles van 1 huis
naar 1 kamer verhuizen.”

Een bemerking is dat er misschien toch wat meer persoonlijke
spullen gemist worden of ruimte om zaken aan de muur te
hangen. Concrete voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld foto’s,
decoratie of meubilair.

De bewoners zijn erg tevreden over het werk van de onderhoudsmedewerkers. De
kamers zijn volgens hen proper gepoetst en de medewerkers zijn heel vriendelijk.

Leefgewoonten
Op vlak van keuzevrijheid zijn de meningen van de bewoners
verdeeld. 
Sommige bewoners geven aan dat zij op vlak van dagritme en
dagelijkse gewoontes voldoende keuze hebben (keuze
maaltijden, slapen/opstaan, …). Anderen geven aan dat ze
meer keuzevrijheid wensen. 
Dit is dus zeker een aandachtspuntje waar we verder mee aan
de slag kunnen!

Wanneer hierop doorgevraagd wordt, blijkt toch wel dat een
aantal bewoners/familieleden specifieke individuele wensen
aangeven. Hierop kunnen we nog meer inspelen.
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Privacy Wordt jouw privacy voldoende gerespecteerd? 88% JA 
Het merendeel van de bewoners vinden het belangrijk dat er op de deur van de kamer geklopt wordt
alvorens men binnen gaat. Dit blijft een aandachtspunt voor medewerkers.
Daarnaast wordt voldoende bevraagd of de deur open of gesloten moet blijven wanneer de medewerker
de kamer verlaat. Toch blijft het belangrijk om hier alert voor te zijn.

Domein zich veilig voelen

Domein activiteiten/participatie

Vanuit de vragenlijst kan geconcludeerd worden dat
bewoners en familie zich het meest veilig voelen indien er
voldoende toezicht is door de medewerkers. 
Zo wordt geapprecieerd dat de medewerkers van de nacht
langskomen. 

“Je weet nooit dat er iets is en je
niet kunt bellen.”

“Soms komt er direct iemand als
we bellen, maar als ze bezig zijn,
kunnen ze niet komen.”

Daarnaast vinden de deelnemers een persoonlijk
alarmeringssysteem en/of mogelijkheden tot alarmering tevens
belangrijk. 
Toch vinden sommige bewoners dat zij nog te lang moeten
wachten tot er op een beloproep gereageerd wordt. 

Onveilig gevoel? Dat andere bewoners 's nachts hun kamer zouden
binnenkomen, geeft sommige bewoners een onveilig gevoel.

Ook de eigen zelfbeschikking, door onder meer de kamer te sluiten, werd naar voor gebracht als
belangrijke pijler. De meeste bewoners zijn op de hoogte van hoe ze de kamer kunnen sluiten.

78% tevreden over
activiteitenaanbod 

67% wil wel meer betrokken worden bij de activiteiten. Bewoners kunnen voldoende kiezen, maar
zouden nog wat meer bevraagd kunnen worden ter deelname.

Bewoners gaven heel wat nieuwe voorstellen voor activiteiten: buitenactiviteiten, muziekactiviteiten,
optredens, bingo, quiz, kaarten, op restaurant gaan, … De bewoners houden van variatie. 

De meningen zijn verdeeld omtrent het eten van de maaltijden (ontbijt, gezamenlijk
avondmaal, …) op kamer of in de grote zaal. Het belangrijkste blijkt de mogelijkheid
tot sociaal contact bij de activiteit.

Waar eten?

Familie vindt "op bezoek kunnen komen" het belangrijkste.
Bezoekers geven ook aan graag activiteiten buiten het woonzorgcentrum te kunnen doen met de
bewoner en sommige bewoners zouden de aanwezigheid van familie op grote activiteiten als vaderdag,
verjaardagsfeest,... appreciëren.

58% kan in het woonzorgcentrum de activiteiten uitvoeren die voor hen
belangrijk zijn

De meerderheid van alle bewoners is van mening dat de privacy
tijdens het bezoek voldoende gerespecteerd wordt
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Sociale contacten
Bewoners zijn van mening dat zij
voldoende samen kunnen zijn met
andere bewoners in het
woonzorgcentrum. Sommige bewoners
geven aan zich toch meer eenzaam te
voelen omwille van hun afhankelijkheid
bij verplaatsingen. (Noot: we mogen
hier de impact van de Corona-pandemie
zeker niet vergeten.)

66% van de bewoners heeft het gevoel dat zij bij iemand in huis terecht kunnen als zij ergens mee
zitten. De overige deelnemers beantwoordden deze vraag met een ‘soms wel, soms niet’. Uit het
bewonersparlement blijkt dat er een aantal bewoners hun mening durft te uiten, maar dat er ook andere
bewoners zijn die het niet rechtstreeks tegen het personeel durven te zeggen. Ze durven hier wel over
praten met een medebewoner of met familie die het dan kan bespreken met de medewerkers.

Eigen identiteit
Uit het bewonersparlement blijkt dat het “deugd” kan doen om
eens met iemand te praten over het leven in een individuele
activiteit. Tegelijk blijkt dat andere bewoners dit liever niet willen.
Het is belangrijk om de bewoners ook op dat vlak voldoende te
kennen.

De bevraging van de mening van de bewoners
vinden wij in huis zeer belangrijk. 
Uit de vragenlijst blijkt dat 65% van de deelnemers vindt dat wij
voldoende hun mening bevragen. Toch wordt aangegeven dat
alle bewoners het belangrijk vinden om hun mening te kunnen
geven. Activiteiten als een bewonersparlement vinden zij zeker
een meerwaarde.

“Je weet dan ook eens ons gedacht!”
“ Goed dat we ons ding eens kunnen zeggen en erover
praten en dat er iets mee gedaan wordt.”
Hier wordt de nood geuit naar vertrouwenspersonen of wat meer vaste medewerkers op de dienst en
de nood aan een spontane babbel met de bewoners. 
Wanneer bewoners en/of familieleden mogelijke opmerkingen en suggesties noteerden, bleken dit zeer
individuele wensen te zijn. We vinden het dan ook zeer belangrijk om hierop individueel te kunnen
inspelen! 

Aan de bewoners en familie hartelijk dank voor jullie bijdrage! 
We blijven het belangrijk vinden om te polsen naar de mening van de bewoners, mantelzorgers en
familie. Het gaat niet alleen om de bewonersparlementen en bevragingen, maar ook om de dagelijkse
gesprekken tussen medewerkers en bewoners. 

Toch blijkt uit de bewonersparlementen dat er nog meer ingespeeld kan worden op de individuele
wensen van de bewoners op vlak van activiteiten die ze vroeger deden en die ze nu niet meer kunnen
omwille van de grotere zorgafhankelijkheid.
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VAN ALLES WAT
SEIZOENSARBEID / ZOMERWERK 
LUCRÈCE LIEFOOGHE, MEDEWERKER GAST EN THUIS

Welke stiel doen jullie thuis en wat is je 

band met het bedrijf?

Ik kom van een (klein) landbouwbedrijf 

en mijn man heeft de boerderij van 

zijn ouders overgenomen. We houden 

vleesvee (40) en vleesvarkens (500). 

Daarnaast hebben we tarwe en maïs voor 

de runderen.

Wat zijn de drukste maanden voor jullie?

Bij ons is alles nogal gespreid. Soms eens 

een drukke dag in de oogst om stro droog 

binnen te halen. Als er gras en maïs in de 

silo gehakseld wordt, moet er plastiek op 

gelegd worden om te bewaren. 

Als de varkens naar het slachthuis moeten, help 

ik die uit de hokjes halen en naar de camion te 

jagen. Dan vraag ik eens om een vakantiedag 

of wissel ik de klanten van dag. Ik dank Inge 

(en vroeger Stijn) voor het begrip als ik een 

vakantiedag vraag om thuis te helpen.

Doen jullie een beroep op seizoenarbeiders?

We hebben geen seizoenarbeiders nodig daar 

we geen groenten verbouwen.

Zijn er gelijkenissen tussen je job als poetshulp 

en je werk op het landbouwbedrijf?

Het verschil tussen het werk op de boerderij en 

het werk bij Gast en Thuis is dat poetsen erger 

thuis is dan bij mensen in de stad. Ik poets liever 

in een heel vuil huis, dan waar het niet vuil is. 

Dan zie je wat je gedaan hebt na 3 à 4 uur.

Soms vraagt een klant of ik raad weet met zijn 

of haar probleem in de groentetuin. Dan help ik 

hen graag waar mogelijk. 
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AN THORE, NACHTVERPLEEGKUNDIGE EMMAUS

Welke stiel doen jullie thuis en wat is je band met het bedrijf?

Mijn man Frederik en ik namen op 1 januari 2017 

het landbouwbedrijf van mijn ouders over. Voordien 

werkte ik voltijds op verdiep 2 in het OLV Gasthuis en 

Frederik bij Voerders Ostijn. Onze hoofdtaak op het 

landbouwbedrijf is melkvee. Daarnaast doen we nog 

akkerbouw, kweken we bloemkolen voor de industrie 

en courgetten voor de REO-veiling te Roeselare. 

Onze dagen zijn goed gevuld!

Zoals het spreekwoord zegt, is het ons met de 

paplepel ingegeven. We groeiden beiden op op de 

boerderij en leerden van kleins af aan de stiel kennen. 

Mijn grootste taak op het bedrijf is koeien melken, 

jongvee voederen en groenten helpen oogsten. 

Wat zijn de drukste maanden voor jullie?

Van april tot november is onze drukste periode. 

We moeten de koeien twee maal per dag melken, ze 

goed verzorgen door ze goede voeding te geven en 

te zorgen voor een optimale omgeving.

Vanaf april beginnen de landwerken. Gras wordt 

gemaaid, het land wordt geploegd, de maïs en 

voerderbieten worden gezaaid, de bloemkolen en 

courgetten geplant. 

Vanaf juli begint de eerste oogst van de bloemkolen. 

Deze worden door ons uitgesneden en door de 

machine in roosjes gesneden en in grote bakken naar 

de fabriek gebracht. Dit duurt zo’n 14 dagen volgens 

de weersomstandigheden. 

Van augustus tot oktober moeten we dagelijks 

courgetten afsnijden en sorteren volgens grootte en 

dikte. Al die bakjes brengen we naar de REO-veiling 

in Poperinge. Daar worden ze gekeurd en naar de 

veiling van Roeselare gebracht voor verkoop. 

In oktober start de tweede oogst van de bloemkolen, 

wordt ook de maïs gehakseld en de voederbieten 

geoogst.

Doen jullie een beroep op seizoenarbeiders?

Gelukkig kunnen we rekenen op de hulp van onze ouders waardoor we tot nu toe nog geen 

dienst moeten doen op seizoenarbeiders.



VAN ALLES WAT 11

De combinatie met je job in de zorg lijkt ons niet evident! Hoe slaag je erin dit te combineren?

Natuurlijk is het niet altijd gemakkelijk om beide jobs te doen maar door de hulp van de ouders 

en goed organiseren lukt dit wel. 

Zijn er gelijkenissen tussen je job in de zorg en je werk op het landbouwbedrijf? 

Er zijn veel gelijkenissen tussen beide jobs.

Als verpleegkundige Op de boerderij

Dag en nacht iemand aanwezig voor een 

goeie zorg van de bewoners. 

De landbouwer moeten dag en nacht paraat 

staan. Soms moeten we 's nachts opstaan omdat 

er een koe moet kalven. 

Er wordt dagelijks gekeken hoe we de 

zorg van de bewoners kunnen verbeteren. 

Oog voor lichamelijk en psychisch welzijn 

van onze bewoners.

Continue vooruitgang voor betere zorg in de 

melkveehouderij waardoor de zorg van de 

melkkoe verbeterd. De laatste tijd meer aandacht 

om akkers anders te bewerken. Meer aandacht 

voor de natuur.

Zorgen voor goede zorg door aangepaste 

bedden, rolstoelen en hulpmiddelen.

Oog voor dierenwelzijn. Oog voor betere 

stalinrichting. Meer aandacht voor comfort van de 

koeien.

Wanneer de bewoner zich niet goed voelt, 

wordt de huisarts opgebeld.

Wanneer er een dier ziek is, wordt de veearts 

opgebeld.

Veel afwisseling! De grote delen van de 

dag weet je wel wat je moet doen maar er 

kan altijd iets tussen komen. Bv. dokter die 

opgebeld moet worden, opname van een 

nieuwe bewoner, …

Veel afwisseling! In april is alles ploegen en zaaien 

en enkele maanden later beginnen we te oogsten.

Medicatiefiche bijhouden en aftekenen 

van toedienen van medicatie.

Bij de melkvee is dit juist het zelfde. Iedere 

medicatie die we toedienen, moet genoteerd 

worden: welk product bij welke koe en hoelang.

Controle van inspecties. Wij krijgen geplande en onverwachte controles 

van de voedselinspectie voor groenten en 

dierenwelzijn,….

Bijscholing die we kunnen volgen en 

meewerken in werkgroepen bv. wondzorg.

We kunnen jaarlijks bijscholingen volgen.

Er zijn ook enkele verplichte bijscholingen.

 

Zoals jullie kunnen lezen, komen veel zaken overeen. Het zijn twee boeiende beroepen waar 

je veel van terugkrijgt! De lach van een bewoner omdat ze blij is dat je haar schouder hebt 

ingewreven, een bedankingskaartje van familie, ... Fietsers die aanbellen om te vragen of ze een 

foto mogen nemen van het kalfje dat in de weide ligt. Voorbijgangers die info vragen over een 

plant en na je uitleg zeggen: ‘Amai, chapeau voor jullie harde werk. Als ik nu een courgette koop, 

zal ik aan jullie denken.’

Wil je graag nog iets kwijt over de landbouw of jullie eigen bedrijf?

Het zijn beiden jobs die je met hart en ziel moet doen!



ANNELIEN NUYTTEN, ZORGKUNDIGE/LIVINGMEDEWERKER 
 

Welke stiel doen jullie thuis en wat is je band 

met het bedrijf?

Mijn man werkt op het melkveebedrijf van zijn 

ouders in Proven. Naast melkkoeien en jongvee 

telen we gewassen die gebruikt worden om 

de koeien te voeren zoals gras, bieten, maïs 

en tarwe. We staan aan de vooravond van de 

overname van het landbouwbedrijf. Het zal 

dan de vierde generatie zijn die op dit adres de 

boerenstiel uitvoert. 

‘Boeren’ zit in het bloed, zowel mijn 

schoonvader als schoonmoeder komen 

beiden uit een landbouwersfamilie. 

We zijn een familiebedrijf, iedereen probeert 

zijn of haar steentje bij te dragen om ervoor 

te zorgen dat de drukke periodes draagbaar 

zijn. Christofs broer komt vaak helpen met 

het landwerk en als er iets moet hersteld 

worden aan de machines is hij er als de kippen 

bij. Ook Christofs zus helpt graag mee als er 

landwerk moet gedaan worden. De nonkel 

van Christof komt ook een handje toesteken in 

het maïsseizoen. Want zoals het spreekwoord 

zegt: ‘vele handen maken licht werk’ of maken 

het werk merkelijk lichter! 

 

Ikzelf kom niet uit een boerenfamilie, maar de 

boerenstiel schrikte mij zeker niet af! Christof 

leerde me met de tractor rijden en zijn mama 

leerde hoe ik de koeien moet melken. De 

administratie, het computerwerk is voor mijn 

rekening. Men verwacht dat alles nu digitaal 

(via de computer) geregistreerd wordt i.p.v. op 

papier en er komt bijna elk jaar wel iets nieuws 

bij om extra bij te houden. 

Wat zijn de drukste maanden voor jullie?

Voor ons is het voorjaar (april en mei) erg 

druk. Dan moet er gras gemaaid, gehakseld 

en ingekuild worden. Om dan het land te 

bewerken om maïs en bieten te kunnen 

zaaien.  

In juli-augustus is er de tarweoogst. Dan 

hebben we nog het drukke najaar waar de maïs 

geoogst moet worden, de bieten van het land 

moeten en er tarwe moet gezaaid worden.  

Tussen die periodes door, wordt er nog eens 

gras gemaaid, gehakseld en ingekuild of wordt 

het gras geprest om in pakken te bewaren. 

Doen jullie een beroep op seizoenarbeiders?

Wij doen geen beroep op seizoenarbeiders 

omdat wij geen groenten kweken. We doen 

wel beroep op loonwerkers. Dat zijn bedrijven 

die landbouwers helpen om gewassen 

te zaaien en te oogsten. Bij ons komt de 

loonwerker langs om het gemaaide en 

gedroogde gras te hakselen om te kunnen 

bewaren in de sleufsilo en om gras te pressen, 

deze in plastiek te wikkelen om dit zo te 

kunnen bewaren. Ook komen ze de bieten 

zaaien in het voorjaar en in juli-augustus 

komen ze om de tarwe te pikdorsen en het 

stro in balen te pressen. Mijn man hakselt 

samen met zijn broer de maïs om in te kuilen.

De combinatie met je job in de zorg lijkt 

ons niet evident! Hoe slaag je erin om dit te 

combineren?

Tijdens de drukke seizoenen hebben we 

vooral minder slaap. Maar tot nu toe lukte dit 

goed. Ik probeer in die periodes wat vakantie 

te plannen. Het is ook zo dat Christofs mama 

vooral de koeien melkt. Eens de overname 

rond is, zal deze taak in ons takenpakket vallen 

en zal het drukker worden. 

Zijn er gelijkenissen tussen je job in de zorg 

en je werk op het landbouwbedrijf?

Zowel in de landbouw als in de zorg moet je 

je werk met hart en ziel doen, pas dan kan je 

kwaliteitsvolle zorg bieden. Zorgen voor mens 

en dier, doe je vanuit je hart. Op het werk wil 

ik het beste voor de bewoners, op de boerderij 

wil ik het beste voor alle dieren.

VAN ALLES WAT12



Wil je graag nog iets kwijt over de landbouw of jullie eigen bedrijf?

• Wist je dat wij om de 6 weken melkcontrole 

uitvoeren? De melk wordt dan in een labo 

geanalyseerd en op basis van de resultaten 

weten we hoe de gezondheid van de koe 

is en of de melk van goede kwaliteit is. 

Zo kunnen we goede kwaliteitsvolle melk 

afleveren aan de melkfabriek.

• Wist je dat een koe gemiddeld 27 liter melk 

per dag geeft en gemiddeld 150 liter water 

per dag drinkt? 

• Wist je dat een koe gemiddeld 60 kg voeder 

eet? Ons voeder stellen we zelf samen en 

wordt gemengd in de voeder-meng-wagen. 

Hierin worden het volgende gemengd: gras, 

gehakseld stro, bieten, maïs, tarwegraan, soja 

en mineralen. Daarnaast worden ’s morgens 

en ’s avonds per koe koekjes/melknoten 

gegeven afhankelijk van de melkproductie bij 

die koe. 

• Wist je dat een koe tussen de 640 en 900 kg 

weegt? 

• Wist je dat een koe 9 maand drachtig is 

en dat de lactatie het hoogst is de eerste 

maanden na het kalven? Na verloop van tijd 

verminderd de melkproductie. 1 maand voor 

het afkalven wordt de koe droog gezet. Dit is 

een belangrijke fase tijdens de lactatiecyclus 

van de koe. Tijdens deze periode worden 

de koe en haar uier voorbereid voor de 

volgende lactatie. 

• Wist je dat de eerste melk ‘biest-melk’ 

heet? Dit is heel voedzame melk. Het is 

belangrijk dat elk kalfje die melk krijgt want 

biestmelk zit boordevol eiwitten, vetten en 

afweerstoffen om zo de immuniteit van het 

kalfje op te bouwen. 

• Wist je dat wij op ons melkveebedrijf alle 

vaarskalfjes houden en enkel de stiertjes 

verkopen? En dat alle kalfjes bij de geboorte 

een naam krijgen? Elk jaar is een andere 

letter van het alfabet. Dit jaar werken we met 

de letter ‘R’, volgend jaar is het dan de letter 

‘S’. Misschien hebben we wel een koetje met 

jouw naam? 😉

• Wist je dat onze koeien 2 x per jaar naar de 

pedicure gaan? Dit heet klauwverzorging. 

Mijn man doet dit zelf. Het is heel belangrijk 

dat koeien gezonde klauwen/poten hebben, 

dit draagt bij aan de algemene gezondheid 

van een koe. 

• Wist je dat onze koeien van half april tot half 

oktober overdag grazen in de weide? Tijdens 

een hittegolf is dit dan vooral ’s nachts. In de 

toekomst zullen we nog meer inzetten op 

beweiding. 

• Wist je dat je als landbouwer bijscholingen 

kan volgen? Tijdens de coronaperiodes was 

dit steeds digitaal (Webinar), maar anders 

kon je dit in groep volgen. Ik volgde onlangs 

een Webinar over het kunstmestregister. 

Dit houdt in dat we online het gebruik van 

kunstmest moeten registreren per perceel. 

Ook volgde ik een bijscholing over EHBH  

(= eerste hulp bij hitte bij kalfjes en koeien) 

en over probleemloos afkalven en de goede 

start voor kalf en koe.  

Vorig jaar in februari (net voor de corona 

uitbraak) volgde mijn man een cursus KI  

(= kunstmatige inseminatie), zodat hij zelf de 

koeien kan insemineren. Hij moest hiervoor 

een theoretisch en praktisch deel volgen en 

een examen afleggen. 
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MARLEEN LAMPAERT, VERPLEEGKUNDIGE DE WINGERD

Welke stiel doen jullie thuis en wat is je band 

met het bedrijf?

Samen met mijn man, zijn broer en mijn 

zus hebben wij een gemengd familiaal 

landbouwbedrijf.

Gemengd wil zeggen: veeteelt, akkerbouw en 

groenteteelt. Wij hebben melkvee en doen aan 

runder- en varkensteelt. Binnen de akkerbouw 

hebben we aardappelen, maïs en gras. En de 

groenteteelt bestaat uit bloemkolen, spruiten en 

wortelen.

Dit jaar vieren wij ons 30-jarig huwelijksjubileum 

en zolang combineer ik al mijn werk op het 

bedrijf met mijn job hier in het OLV Gasthuis als 

verpleegkundige. Op het bedrijf bied ik vooral 

ondersteuning in de zorg van de varkensteelt.

 

Wat zijn de drukste maanden voor jullie?

Het voor- en najaar zijn altijd druk. In april en 

mei planten en zaaien. In juni is er veel gras te 

maaien en eventueel nog maïs te zaaien.

Vanaf oktober tot deels januari is het tijd om te 

oogsten. Vooral de spruitenpluk is intensief. 

 Doen jullie een beroep op 

seizoenarbeiders?

Sedert 2018 doen we geen beroep meer 

op seizoenarbeiders. Voorlopig gebeurt 

alles in familiaal verband. De opvolging is 

‘voorlopig’ verzekerd. Bert, onze zoon en 

Matthijs, de zoon van mijn zus, studeren 

in de nabije toekomst af als bachelor in de 

agro- en biotechnologie.

De combinatie met je job in de zorg lijkt 

ons niet evident! Hoe slaag je erin om dit 

te combineren?

Je moet weten van aanpakken. 

Management van het bedrijf is belangrijk, 

goeie planning van mijn cyclisch 

uurrooster in de zorg, relativeren en 

prioriteiten kunnen stellen. Maar ook 

flexibel zijn en goed kunnen samenwerken 

en op tijd en stond rusten en ‘loslaten’.

 

Zie je gelijkenissen tussen je job in de 

zorg en je werk op het landbouwbedrijf? 

Het streefdoel in beide sectoren is 

namelijk ‘kwaliteitszorg’ door inzet en 

samenwerking. Zowel op het bedrijf als 

in de zorg zijn er ‘mango-momenten’ en 

piekmomenten. In de agrarische sector 

speelt het weer een cruciale rol. In de zorg 

heb je meer sociaal contact.

Wil je graag nog iets kwijt over de 

landbouw of jullie eigen bedrijf?

De hedendaagse landbouw moet zich 

sterk aanpassen aan de regeltjes en wetten 

van de Overheid en de voorkeuren van 

de consument. Dit gebeurt vooral door 

innovatie, schaalvergroting, specialisatie 

of verbreding. De grootste uitdaging is 

om voldoende veerkachtig te zijn om 

met allerhande veranderingen te kunnen 

omgaan en je bedrijf leefbaar te houden.
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ISABEL VANACKER, VERPLEEGKUNDIGE EMMAUS

Welke stiel doen jullie thuis en wat is je band 

met het bedrijf?

Mijn man Luc is landbouwer. Hij kweekt zowel 

varkens als vleesvee. Maar doet ook aan 

akkerbouw zoals tarwe, gerst, aardappelen, 

suikerbieten en maïs.

Wat zijn de drukste maanden voor jullie?

Het voorjaar is druk gezien er dan aardappelen 

geplant moeten worden, bieten en maïs 

gezaaid worden en gras maaien en laten 

drogen.

In het najaar dient alles geoogst te worden : 

aardappelen en bieten rooien, maïs hakselen 

en daarna gerst en tarwe zaaien.

Doen jullie een beroep op seizoenarbeiders?

Wij hebben geen hulp van seizoenarbeiders. 

We doen alles zelf met wat hulp van het gezin.

De combinatie met je job in de zorg lijkt 

ons niet evident! Hoe slaag je erin om dit te 

combineren?

Op het werk kan je veel meer plannen. Op het 

bedrijf is het vaak de natuur die de planning in 

de war stuurt. 

Je moet hiervoor zeer flexibel kunnen werken. 

Combineren door goed proberen te plannen. 

Daarom is het belangrijk dat het opgegeven 

werkschema door de werkgever wordt 

gerespecteerd.

Zie je gelijkenissen tussen je werk in de 

zorg en je werk op het landbouwbedrijf? 

Of gebruik je voor beide andere talenten?

Flexibel zijn en de zorg voor zowel mens als 

dier.

Wil je graag nog iets kwijt over de 

landbouw of jullie eigen bedrijf?

Wie niet passioneel bezig is met zijn werk 

zal het vast en zeker moeilijk hebben 

om een bedrijf rendabel en draaiende te 

houden.
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MARYLINE VERFAILLIE, HULPKOK

Welke stiel doen jullie thuis en wat is je 

band met het bedrijf?

Mijn ouders hebben een melkveebedrijf en 

telen ook aardappelen.

Wat zijn de drukste maanden voor jullie?

Voor ons is het heel druk in mei omdat er 

dan gezaaid en geplant moet worden zoals 

maïs, bieten en aardappelen. In oktober 

is het ook druk want dan moeten de 

aardappelen gerooid worden.

Doen jullie een beroep op 

seizoenarbeiders?

Alles wordt gedaan door het gezin.

De combinatie met je job in de zorg lijkt 

ons niet evident! Hoe slaag je erin om dit te 

combineren?

Eerst en vooral moet je het al heel graag 

doen anders hou je het niet vol. Ik heb veel 

passie voor de boerenstiel en doe dit zeer 

graag. Ik heb ook geluk met mijn uren.  

’s Avonds kan ik altijd helpen op het bedrijf.

Zie je gelijkenissen tussen je job in de zorg 

en je werk op het landbouwbedrijf? 

Zowel op het werk als op het melkveebedrijf 

van mijn ouders geef ik mij voor de volle 

100%. Als ik iets doe, wil ik dat het in orde is.

Wil je graag nog iets kwijt over de landbouw 

of jullie eigen bedrijf?

Een avond op het bedrijf ziet er voor mij 

als volgt uit: zorgen dat de koeien er mooi 

bijliggen en ze melken.
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NIEUWE RICHTLIJNEN DE PLATAAN
Meer dan 95% van de gasten van DE PLATAAN is volledig gevaccineerd.

Daardoor zijn er nieuwe richtlijnen vanaf 1 juli 2021:

• Chirurgisch mondmasker verplicht voor alle medewerkers en vrijwilligers.

• De gasten dragen enkel nog een chirurgisch mondmasker op de bus en tijdens individuele 

zorgcontacten.

• Geen afstand meer tussen gasten DVC.

• Alle activiteiten zijn weer toegelaten. Wel voor en na de activiteit handen ontsmetten.

• De gasten DVC mogen terug gebruik maken van het kinélokaal. 

• Bezoek aan de cafetaria is weer toegelaten. 

• Een afspraak bij de kapster en pedicure is terug mogelijk. Voor afspraak: vragen aan Anja.

• Toiletbezoek: blijvend belang van goede handhygiëne. Toiletten dienen niet meer ontsmet te 

worden na elk gebruik, wel elke avond.

• Belang van ventilatie en verluchting. Vensters regelmatig openzetten.

Het dragen van een chirurgisch mondmasker blijft verplicht bij elke verplaatsing 

buiten het DVC (bv. van DVC naar cafetaria, naar kinélokaal, naar kapsalon, …)!

LUCIEN CALMEYN (K 229) EN GERARDA (AW 08)

Welke stiel deden jullie thuis?

Op de boerderij hadden we koeien en 

varkens en ook enkele soorten gewassen: 

tarwe, haver, gerst, suikerbieten, 

voederbieten, aardappelen en suikerbonen. 

Wat waren de drukste maanden voor jullie?

Eigenlijk was er het hele jaar door veel werk. 

Sowieso moest je elke dag voor de dieren 

zorgen. Er kwam extra werk bij wanneer er 

kalfjes of biggetjes werden geboren. Op het 

land was het drukste natuurlijk ’n uitkom (= 

West-Vlaams voor voorjaar), alles zaaien en 

planten en dan ook nog eens brakuiz’n (= 

West-Vlaams voor wieden) of schoffelen. 

Praktisch elke dag was er werk op het veld. 

Dan in juli–augustus pikdorsen en het hooi 

en stro binnenhalen. In het najaar, vanaf 

september–oktober startten we dan met 

alles te rooien: aardappelen, bieten. We 

werkten zelfs door tot in de winter want dan 

moesten er bijvoorbeeld rapen getrokken 

worden of moesten er geultjes gegraven 

worden zodat het water niet op de velden 

bleef staan. Na enkele jaren kochten we dan 

een machine om aardappelen te rooien die we 

deelden met familie. Dat moet ongeveer in de 

jaren ’70 zijn geweest. 

Deden jullie een beroep op seizoenarbeiders?

Wij hadden geen seizoenarbeiders. De 

bedrijven waren vroeger ook niet zo groot 

als nu. Wanneer er loonwerkers kwamen om 

bijvoorbeeld te pikdorsen of vlas af te doen, 

hadden we wel veel volk in huis. 

Toen moesten we zeker voor 10 man eten 

voorzien. Soms kon dat zijn voor een hele dag, 

dus dan moest je wel zorgen dat je genoeg eten 

in huis had. Anders deden wij doorheen het jaar 

alles onder ons. Voor Lucien was zijn werk als 

zijn hobby. We hebben veel gewerkt maar we 

hebben het wel altijd graag gedaan. 
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WARME DAGEN: EEN EXTRA TEUSJE VRAGEN!
Tijdens de zomermaanden kan de temperatuur nogal hoog oplopen. Het is zeer belangrijk om 

voldoende gehydrateerd te blijven tijdens warme dagen. 

Zeker ouderen moeten extra voorzichtig zijn. Bij het ouder worden, vermindert het vermogen 

van de nieren om de urine te concentreren waardoor voldoende drinken héél belangrijk is. 

Bovendien vermindert ook het dorstgevoel waardoor de kans op uitdroging vergroot. 

Daarom hieronder enkele tips:

• Drink minstens 1,5 liter per dag.

• Beperk koffie want koffie is vocht afdrijvend.

• Drink tijdens elke maaltijd minstens één glas water.

• Voorzie een drankronde tussen de maaltijden.

• Drink gespreid over de dag.

• Bij slikmoeilijkheden: dik vloeistoffen in.

• Drink toch, ook al heb je geen dorst. 

• Fleur drankjes op met: ijsblokjes, schijfjes citroen, limoen, grenadine.

• Ga extra langs bij mensen die hulpbehoevend zijn!

MOCKTAIL: COOL MOJITO
Gewapend met deze tips is iedereen 

klaar voor een mooie zomer! 

Hieronder nog een leuk recept voor 

een Cool Mojito (zonder alcohol):

Ingrediënten:

• 300 cl sprite

• 300 cl bruisend water

• 40 gram verse munt

• 5 limoenen

• Suiker (naar eigen smaak)

Bereidingswijze:

Rol de limoen over een snijplank. 3 limoenen dienen om uit te persen en 2 limoenen dienen 

als decoratie in het glas. Plet de munt met een staaf. Doe de limoen in een glas, samen met de 

munt en een koffielepel suiker. Voeg het limoensap toe. Meng goed en voeg de sprite en het 

water toe. Voeg nog wat ijsblokjes toe en klaar. Santé!
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DE ZOMER KOMT ERAAN! - HITTEPLAN
Onder de parasol bij de ingang kijken 

naar de passage in de Ieperstraat, de 

gezellige drukte in de binnentuin, een 

korte wandeling met als tussenstop een 

terrasje op de markt… We genieten maar 

al te graag van de zomermaanden! 

Toch moeten we ons bewust zijn van 

de mogelijke gevaren die gepaard gaan 

met de warmte. Bij ouderen wordt de 

hitte vaak minder aangevoeld, kan het 

lichaam het afkoelingsproces niet steeds 

voldoende regelen en is er vaak een 

verminderd dorstgevoel. Dit alles kan 

leiden tot uitdroging, een suf gevoel, 

krampen, vermoeidheid, uitputting,…

Daarom geven we enkele tips om zorgeloos te 

genieten van de komende maanden:

• Doe de zonwering naar beneden vóór de zon 

op de ramen schijnt

• Zet de ramen open om te verluchten zodra 

de buitentemperatuur lager ligt dan de 

binnentemperatuur. Let wel dat er geen tocht is!

• Blijf binnen tussen 12.00 en 16.00 uur. Als 

je naar buiten gaat: draag een hoed, een 

zonnebril, zonnecrème, zoek de schaduw op…

• Draag ruime en lichte kledij

• Ga eventueel naar de gekoelde ruimtes hier in 

huis (living of cafetaria)

Vragen of hulp nodig? Je kan steeds terecht bij 

de medewerkers. We zorgen samen voor een 

aangename en zonnige zomer!

KINDEROPVANG 
VOOR (KLEIN)-KINDEREN 
VAN MEDEWERKERS VAN  
OLV GASTHUIS

Uit de evaluatie van vorig jaar bleek 

dat de ouders heel tevreden waren 

van de kinderopvang. Ook dit jaar 

willen we er opnieuw een leuke zomer van maken in de kinderopvang! 

We blijven er aandacht voor hebben om:

• activiteiten aan te bieden, aangepast aan de verschillende leeftijden van de kinderen.

• voldoende wandelingen, … in te plannen

• de communicatie van jobstudenten met de ouders optimaal te laten verlopen

Het doel is om een kleinschalige opvang aan te bieden aan de (klein)kinderen van onze 

medewerkers met veel variëteit in activiteiten, met voldoende speel- en knutselmateriaal en ook 

twee maal het bezoek van de Mobiele Stokpop. Een opvang waar ze zich goed kunnen voelen, 

plezier kunnen maken met (nieuwe) vriendjes.

We hopen dat we heel wat kinderen mogen verwelkomen!
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DE GEKNOOPTE ZAKDOEK
‘Een knoop in onze zakdoek om 
dementie niet te vergeten’

Vorig jaar kon je al kennis 

maken met onze actie om 

dementie niet te vergeten. Ook 

dit jaar laten we deze activiteit 

coronaproof doorgaan. Van 

9 augustus tot en met 27 

augustus 2021 vind je opnieuw 

de geknoopte zakdoek

terug, ergens verstopt in 

Poperinge. We dagen iedere 

Poperingenaar uit om de locatie 

van de zakdoek na te gaan.

Hoe doe je mee?

• Hou tijdens bovenstaande periode de Facebookpagina 

van Poperinge in de gaten. 

• We dagen jullie uit om de locatie van de foto na 

te gaan, er een leuke selfie/foto te nemen en 

deze via de sociale media te delen met hashtag 

#DementievriendelijkPoperinge. 

• De leukste/origineelste/zotste foto wordt in september 

beloond met een mooie prijs!

• Wie als eerste de geknoopte zakdoek vindt, kan alvast op 

het moment zelf een lekkere verrassing mee naar huis 

nemen!

• Kinderen welkom! Voor de allerkleinsten zorgen we alvast 

voor een leuk verhaal dat meer uitleg geeft over het 

waarom van de knoop in een zakdoek.

‘Waarom dementie bespreekbaar maken?’

Nog steeds heerst er een negatieve beeldvorming omtrent 

‘dementie’ en is de ziekte te weinig gekend onder de 

bevolking. Velen denken vaak dat dementie enkel vergeten is, 

maar het is nog zoveel meer. Het taboe hierrond is nog niet 

genoeg doorbroken en mensen weten vaak niet hoe omgaan 

met dementie. Mantelzorgers hebben nood aan steun, een 

luisterend oor of gewoon ‘ongegeneerd’ naar de winkel 

kunnen gaan met hun partner met dementie. Te vaak krijgen 

ze nu nog ‘rare’ blikken. 

SPONSORS
In ’t Gasthuyzeken van 

september 2021 worden 

nieuwe sponsorbladen 

afgedrukt. Deze sponsors 

betalen jaarlijks een 

bijdrage die uitsluitend 

gebruikt wordt voor 

de organisatie van de 

ontspanningsactiviteiten 

van de bewoners. 

Geïnteresseerden nemen 

contact op met Stijn 

Rooze of Hilde Vandepitte 

(sociale dienst) vóór  

1 augustus 2021.

ONDERHOUD 
KOELKAST
Een aantal bewoners 

hebben een koelkast 

staan op hun kamer. Het 

onderhoud van deze 

koelkast is een taak 

van de familie en niet 

van de medewerkers 

van het OLV Gasthuis 

en Emmaüs. Ook bij 

ziekenhuisopname vragen 

we dat de familie zaken 

die kunnen bederven uit 

de koelkast haalt.
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Vanuit de werkgroep ‘Dementievriendelijk 

Poperinge’ willen we hier ons steentje aan 

bijdragen. We hopen om via verschillende 

initiatieven het taboe rond dementie te kunnen 

doorbreken en willen de kennis over dit thema 

vergroten. Naast deze wedstrijd plannen we 

in september nog een ‘dementievriendelijke 

wandeling’. 

Heb je nu al vragen? Opmerkingen? Of 

neem je graag deel aan de werkgroep 

dementievriendelijk Poperinge? Neem dan 

zeker contact op met onze referentiepersoon 

dementie hier in huis, Mieke Hebben via 

dementie@olvgasthuis.be 

Tot op sociale media!

HAAKCAFÉ IN DE BRES 
DINSDAG 21 SEPTEMBER VAN 15.00 - 17.00 UUR EN 18.00 – 20.00 UUR

Ook in september gaan heel wat acties door in het kader van Werelddag Dementie. Eén 

daarvan is ons gezellig Haakcafé in samenwerking met Huis van de Mens Ieper. Tijdens 

het haakcafé krijg je de kans om een Vinnie de vis te haken. Deze knuffel wordt dan 

geschonken aan een persoon met dementie die er nood aan heeft. 

Waarom een Vinnie De vis knuffel? 

Een Vinnie de Vis Knuffel is een 

persoonlijke en veilige knuffel voor 

mensen met dementie. Hij bestrijdt de 

onrust en de eenzaamheid die deze 

patiënten vaak ervaren, biedt houvast 

en helpt om gevoelens te kanaliseren. 

'Een persoon met dementie is in de 

laatste fase volledig in zichzelf gekeerd. 

Het geheugen en het taalbegrip 

zijn grotendeels verdwenen. De 

desoriëntatie is compleet. De persoon 

leeft in een tijdloze, innerlijke wereld, 

zonder besef van de eigen persoon. 

Hij heeft ook geen beeld meer van het 

eigen lichaam. Alles draait nu rond de 

primaire behoeften: eten en drinken, 

rust, geborgenheid, warmte, veiligheid.' 

(Bron: Expertise Centrum Dementie Vlaanderen)

“Zo'n knuffel helpt demente mensen 

om zaken te verwerken”, erkent Prof. dr. 

Christine Van Broeckhoven, een autoriteit 

op het vlak van de ziekte van Alzheimer en 

andere geheugenziektes. “Patiënten met 

vergevorderde dementie kunnen niet meer 

spreken omdat ze de juiste woorden niet 

vinden. Een persoonlijke knuffel, die ze kunnen 

koesteren, kan dan echt een oplossing zijn. Het 

zorgt ervoor dat de patiënt weer actief bezig 

is, herinneringen ophaalt en weer lacht.”

Wil je zeker zijn van je plekje? 

Schrijf je nu al in via sophie.vanholzaet@

poperinge.be of 057 34 65 00.

In de stadskrant van september kun je ons 

volledig activiteitenaanbod terug vinden in 

kader van Werelddag Dementie. 

Graag tot dan! 
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TERUGBLIK OP
Joel en Lia 60 jaar huwelijk – Bezoek Sint-Janskerk – Verwenactiviteit vaderdag – Genieten van een lekker ijsje

Lucy op bezoek bij Simonne – Mannenactiviteit – Tuinieren – Uitstap naar het stadspark 
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ACTIVITEITEN JULI - AUGUSTUS
ALGEMENE INFO VOOR ALLE AFDELINGEN
De cafetaria is van maandag tot vrijdag open van 14.30 tot 16.30 uur.

Tijdens het weekend en op feestdagen van 14.30 tot 17.30 uur.

ACTIVITEITEN
Bij mooi weer kan het gebeuren dat de geplande activiteit vervangen wordt door bv. het zitten 

op het terras of in de binnentuin, een wandeling, ….

ACTIVITEITENKALENDER 23

AW FIORETTI EN DE VLIERING
ALGEMEEN
De cafetaria is open: maandag, dinsdag, 

donderdag en vrijdag van 14.30 tot 16.30 uur.

Woensdag van 14.00 tot 16.30 uur. Zaterdag, 

zondag en feestdagen van 14.30 tot 17.30 uur.

De cafetaria is gesloten op:

donderdag 08.07.2021

donderdag 15.07.2021

donderdag 19.08.2021 

Bibliotheek: Op dinsdag 13 en 27 juli en 10 

en 24 augustus komt een medewerker van de 

animatie langs met nieuw ‘leesvoer’.

Vakantie: Bakker Bart Debrabander is met 

vakantie van 18 juli t.e.m. 9 augustus 2021.

AW FIORETTI
Elke vrijdagnamiddag vanaf 14.30 uur: 

koffienamiddag in ’t Fonteintje.

TRAKTAAT



ACTIVITEITENKALENDER 24

KORTVERLIJF
DONDERDAG 1 JULI

14:00 BINGO (Living De Maretak)

VRIJDAG 2 JULI 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:00 VERWENACTIVITEIT (Living De Maretak)

MAANDAG 5 JULI

14:00 BEWEGING (Living De Maretak)

DINSDAG 6 JULI

14:00 KOKEN - aardbeienbavarois

 (Living De Maretak)

17:30 GEZAMENLIJK AVONDMAAL n.a.v.

 Poperinge kermis - Hennepot

 (Polyvalente zaal)

WOENSDAG 7 JULI

14:00 TRAKTAAT met OLIEBOLLEN n.a.v.

 Poperinge kermis (Living De Maretak)

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

DONDERDAG 8 JULI

CAFETARIA GESLOTEN 

14:00 ZIEKENMIS (Sint-Janskerk)

14:00 INDIVIDUELE BEGELEIDING

 (Living De Maretak)

VRIJDAG 9 JULI

14:00 VOORLEZEN (Living De Maretak)

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

ZATERDAG 10 JULI 

15:30 DONKERE OMMEGANG 

MAANDAG 12 JULI 

14:00 KOKEN - fruitsla (Living De Maretak)

DINSDAG 13 JULI 

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

11:00 GEZAMENLIJK MIDDAGMAAL

 Stoofvlees met frietjes (Polyvalente zaal)

14:00 BAKKEN - orangettes (Living De Maretak)

WOENSDAG 14 JULI

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:00 VERWENACTIVITEIT - voetbadjes

 (Living De Maretak)

DONDERDAG 15 JULI

CAFETARIA GESLOTEN 

14:00 MUZIKALE NAMIDDAG

 (Living De Maretak)

VRIJDAG 16 JULI

14:00 KRANT BESPREKEN (Living De Maretak)

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

MAANDAG 19 JULI

14:00 REMINISCENTIE - Westhoek verbeeldt

 (Living De Maretak)

DINSDAG 20 JULI

14:00 QUIZ (Living De Maretak)

DONDERDAG 22 JULI

14:00 VERWENACTIVITEIT (Living De Maretak)

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

VRIJDAG 23 JULI

14:00 INDIVIDUELE BEGELEIDING

 (Living De Maretak)

MAANDAG 26 JULI

14:00 INDIVIDUELE BEGELEIDING

 (Living De Maretak)

15:00 GEBEDSDIENST - BEZINNING voor de

 overleden bewoners van juli (Kapel)

DINSDAG 27 JULI

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

14:00 KOKEN - confituur (Living De Maretak)

WOENSDAG 28 JULI

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:00 BEWEGING - balspel (Living De Maretak)

DONDERDAG 29 JULI

14:00 FILMNAMIDDAG - Netflix

 (Living De Maretak)



ACTIVITEITENKALENDER 25

VRIJDAG 30 JULI

14:00 MUZIKALE NAMIDDAG (Living De Maretak)

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

MAANDAG 2 AUGUSTUS

14:00 TAFELSPELEN (Living De Maretak)

DINSDAG 3 AUGUSTUS 

14:00 YOUTUBE (Living De Maretak)

WOENSDAG 4 AUGUSTUS 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:00 QUIZ - Zomerquiz (Living De Maretak)

DONDERDAG 5 AUGUSTUS

14:00 GOOGLE STREETVIEW

 (Living De Maretak)

VRIJDAG 6 AUGUSTUS 

14:00 VERWENACTIVITEIT (Living De Maretak)

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

MAANDAG 9 AUGUSTUS 

14:00 FILMNAMIDDAG (Living De Maretak)

DINSDAG 10 AUGUSTUS 

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

11:00 FINGERFOOD (De Mansarde)

14:00 BEWEGING (Living De Maretak)

WOENSDAG 11 AUGUSTUS 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:00 KOKEN - Coupe aardbeien

 (Living De Maretak)

DONDERDAG 12 AUGUSTUS

14:00 VOORLEZEN (Living De Maretak)

VRIJDAG 13 AUGUSTUS

14:00 VERWENACTIVITEIT (Living De Maretak)

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 MANNENGROEP (Polyvalente zaal)

DINSDAG 17 AUGUSTUS

14:00 KOKEN - chocomousse

 (Living De Maretak)

WOENSDAG 18 AUGUSTUS

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:00 SPELNAMIDDAG (Living De Maretak)

DONDERDAG 19 AUGUSTUS

CAFETARIA GESLOTEN  

14:00 TRAKTAAT met IJSCOUPE

 (Polyvalente zaal)

VRIJDAG 20 AUGUSTUS

14:00 INDIVIDUELE BEGELEIDING

 (Living De Maretak)

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

MAANDAG 23 AUGUSTUS

14:00 BELEVENISTAFEL (Living De Maretak)

DINSDAG 24 AUGUSTUS

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

14:00 PICTIONARY (Living De Maretak)

WOENSDAG 25 AUGUSTUS

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:00 REMINISCENTIE - Terug naar school

 (Living De Maretak)

DONDERDAG 26 AUGUSTUS 

14:00 MUZIKALE NAMIDDAG

 (Living De Maretak)

14:30 VERJAARDAGSFEEST voor de jarige

 bewoners van juli en augustus

 (Polyvalente zaal)

VRIJDAG 27 AUGUSTUS

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:00 QUIZ (Living De Maretak)

MAANDAG 30 AUGUSTUS

14:00 INDIVIDUELE BEGELEIDING

 (Living De Maretak)

15:00 GEBEDSDIENST - BEZINNING voor de

 overleden bewoners van augustus (Kapel)

DINSDAG 31 AUGUSTUS

14:00 HERSENGYMNASTIEK

 (Living De Maretak)



ACTIVITEITENKALENDER 26

DE WINGERD
DONDERDAG 1 JULI

14:30 REMINISCENTIE - Vakantie 

 (Living De Wingerd)

VRIJDAG 2 JULI 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 HUISHOUDELIJKE WERKJES

 (Living De Wingerd)

MAANDAG 5 JULI

14:30 SPELNAMIDDAG (Living De Wingerd)

DINSDAG 6 JULI

14:30 KOKEN - aardbeienbavarois

 (Living De Wingerd)

17:30 GEZAMENLIJK AVONDMAAL n.a.v.

 Poperinge kermis - Hennepot 

 (Polyvalente zaal)

WOENSDAG 7 JULI

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 TRAKTAAT met OLIEBOLLEN n.a.v.

 Poperinge kermis (Living De Wingerd)

DONDERDAG 8 JULI

CAFETARIA GESLOTEN

14:00 ZIEKENMIS (Sint-Janskerk)

14:30 INDIVIDUELE BEGELEIDING

 (Living De Wingerd)

VRIJDAG 9 JULI

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 LOTTO + HUISHOUDELIJKE WERKJES

 (Living De Wingerd)

ZATERDAG 10 JULI 

15:30 DONKERE OMMEGANG  

MAANDAG 12 JULI 

14:3 KOKEN - aardbeienmilkshake

 (Living De Wingerd)

DINSDAG 13 JULI 

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

11:00 GEZAMENLIJK MIDDAGMAAL

 Stoofvlees met frietjes (Polyvalente zaal)

14:30 VOORLEZEN (Living De Wingerd)

WOENSDAG 14 JULI

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 VERWENACTIVITEIT (Living De Wingerd)

DONDERDAG 15 JULI

CAFETARIA GESLOTEN 

14:30 MUZIEK- EN DANSNAMIDDAG

 (Living De Wingerd)

VRIJDAG 16 JULI

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 BEWEGING (Living De Wingerd)

MAANDAG 19 JULI

14:30 HUIS-TUIN- EN KEUKENSPEL

 (Living De Wingerd)

DINSDAG 20 JULI

14:30 SPELNAMIDDAG (Living De Wingerd)

DONDERDAG 22 JULI

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 VOORLEZEN (Living De Wingerd)

VRIJDAG 23 JULI

14:30 KOKEN - fruitsalade (Living De Wingerd)

MAANDAG 26 JULI

14:30 INDIVIDUELE BEGELEIDING

 (Living De Wingerd)

15:00 GEBEDSDIENST - BEZINNING voor de

 overleden bewoners van juli (Kapel)

DINSDAG 27 JULI

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

14:30 VERJAARDAGSFEEST - voetbadjes

 (Living De Wingerd)

WOENSDAG 28 JULI

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 LOTTO (Living De Wingerd)

DONDERDAG 29 JULI

14:30 BEWEGING (Living De Wingerd)



ACTIVITEITENKALENDER 27

VRIJDAG 30 JULI

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 KOKEN - smoothies (Living De Wingerd)

MAANDAG 2 AUGUSTUS

14:30 MUZIKALE NAMIDDAG 

 (Living De Wingerd)

DINSDAG 3 AUGUSTUS 

14:30 INDIVIDUELE BEGELEIDING

 (Living De Wingerd)

WOENSDAG 4 AUGUSTUS 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 TAFELSPELEN (Living De Wingerd)

DONDERDAG 5 AUGUSTUS

14:30 BEWEGING - balspel (Living De Wingerd)

VRIJDAG 6 AUGUSTUS 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 FANTASIESPEL (Living De Wingerd)

MAANDAG 9 AUGUSTUS 

14:30 HUIS-TUIN- EN KEUKENSPEL

 (Living De Wingerd)

DINSDAG 10 AUGUSTUS 

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

11:00 FINGERFOOD (De Mansarde)

14:30 FILMNAMIDDAG (Living De Wingerd)

WOENSDAG 11 AUGUSTUS 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 KOKEN - bavarois (Living De Wingerd)

DONDERDAG 12 AUGUSTUS

14:30 HERSENGYMNASTIEK

 (Living De Wingerd)

VRIJDAG 13 AUGUSTUS

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 MANNENGROEP (Polyvalente zaal)

14:30 VERWENACTIVITEIT (Living De Wingerd)

DINSDAG 17 AUGUSTUS

14:30 KOKEN - smoothies (Living De Wingerd)

WOENSDAG 18 AUGUSTUS

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 BELEVENISTAFEL (Living De Wingerd)

DONDERDAG 19 AUGUSTUS

CAFETARIA GESLOTEN

14:30 TRAKTAAT met IJSCOUPE

 (Living De Wingerd)

VRIJDAG 20 AUGUSTUS

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 SPELNAMIDDAG (Living De Wingerd)

MAANDAG 23 AUGUSTUS

14:30 TAFELSPELEN (Living De Wingerd)

DINSDAG 24 AUGUSTUS

08:00 GEZAMENLIJK ONTBIJT

 (Polyvalente zaal)

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

14:30 BELEVENISTAFEL (Living De Wingerd)

WOENSDAG 25 AUGUSTUS

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 VERWENACTIVITEIT (Living De Wingerd)

DONDERDAG 26 AUGUSTUS 

14:30 KOKEN - soep maken (Living De Wingerd)

14:30 VERJAARDAGSFEEST voor de jarige  

 bewoners van juli en augustus  

 (Polyvalente zaal)

VRIJDAG 27 AUGUSTUS

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 REMINISCENTIE - Terug naar school  

 (Living De Wingerd)

MAANDAG 30 AUGUSTUS

14:30 INDIVIDUELE BEGELEIDING

 (Living De Wingerd)

15:00 GEBEDSDIENST - BEZINNING voor de

 overleden bewoners van augustus (Kapel)

DINSDAG 31 AUGUSTUS

14:30 BELEVENISTAFEL (Living De Wingerd)



ACTIVITEITENKALENDER 28

ZORGVERDIEPING 1
DONDERDAG 1 JULI

14:30 BINGO (Living De Maretak)

VRIJDAG 2 JULI 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 VERWENACTIVITEIT (Living De Maretak)

MAANDAG 5 JULI

14:30 BEWEGING (Living De Maretak)

DINSDAG 6 JULI

14:30 KOKEN - aardbeienbavarois

 (Living De Maretak)

17:30 GEZAMENLIJK AVONDMAAL n.a.v. 

 Poperinge kermis - Hennepot

 (Polyvalente zaal)

WOENSDAG 7 JULI

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 TRAKTAAT met OLIEBOLLEN n.a.v.

 Poperinge kermis (Living De Maretak)

DONDERDAG 8 JULI

CAFETARIA GESLOTEN

14:00 ZIEKENMIS (St.-Janskerk) 

14:30 INDIVIDUELE BEGELEIDING

 (Living De Maretak)

VRIJDAG 9 JULI

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 VOORLEZEN (Living De Maretak)

ZATERDAG 10 JULI 

15:00 DONKERE OMMEGANG

MAANDAG 12 JULI 

14:30 VLAAMSE QUIZ (Living De Maretak)

DINSDAG 13 JULI 

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

11:00 GEZAMENLIJK MIDDAGMAAL

 Stoofvlees met frietjes (Polyvalente zaal)

14:30 DIALECTNAMIDDAG (Living De Maretak)

WOENSDAG 14 JULI

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 VERWENACTIVITEIT - voetbadjes

 (Living De Maretak)

DONDERDAG 15 JULI

CAFETARIA GESLOTEN 

14:30 MUZIEK- EN DANSNAMIDDAG

 (Living De Maretak)

VRIJDAG 16 JULI

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 KRANT BESPREKEN (Living De Maretak)

MAANDAG 19 JULI

14:30 REMINISCENTIE - Westhoek verbeeldt

 (Living De Maretak)

DINSDAG 20 JULI

14:30 QUIZ (Living De Maretak)

DONDERDAG 22 JULI

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 VERWENACTIVITEIT (Living De Maretak)

VRIJDAG 23 JULI

14:30 FEEST 100-JARIGE Martha HUYS

 Traktaat met taart (Living De Maretak)

MAANDAG 26 JULI

14:30 INDIVIDUELE BEGELEIDING

 (Living De Maretak)

15:00 GEBEDSDIENST - BEZINNING voor de

 overleden bewoners van de juli (Kapel)

DINSDAG 27 JULI

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

14:30 KOKEN - confituur (Living De Maretak)

WOENSDAG 28 JULI

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 BEWEGING - balspel (Living De Maretak)

DONDERDAG 29 JULI

14:30 FILMNAMIDDAG - Netflix

 (Living De Maretak)



ACTIVITEITENKALENDER 29

VRIJDAG 30 JULI

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 MUZIKALE NAMIDDAG

 (Living De Maretak)

MAANDAG 2 AUGUSTUS

14:30 TAFELSPELEN (Living De Maretak)

DINSDAG 3 AUGUSTUS 

14:30 YOUTUBE (Living De Maretak)

WOENSDAG 4 AUGUSTUS 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 ZOMERQUIZ (Living De Maretak)

DONDERDAG 5 AUGUSTUS

14:30 GOOGLE STREETVIEW

 (Living De Maretak)

VRIJDAG 6 AUGUSTUS 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 VERWENACTIVITEIT (Living De Maretak)

MAANDAG 9 AUGUSTUS 

14:30 FILMNAMIDDAG (Living De Maretak)

DINSDAG 10 AUGUSTUS 

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

11:00 FINGERFOOD (De Mansarde)

14:30 BEWEGING (Living De Maretak)

WOENSDAG 11 AUGUSTUS 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 KOKEN - coupe aardbeien

 (Living De Maretak)

DONDERDAG 12 AUGUSTUS

14:30 VOORLEZEN (Living De Maretak)

VRIJDAG 13 AUGUSTUS

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 MANNENGROEP (Polyvalente zaal)

14:30 VERWENACTIVITEIT (Living De Maretak)

DINSDAG 17 AUGUSTUS

14:30 BAKKEN - chocomousse 

 (Living De Maretak)

WOENSDAG 18 AUGUSTUS

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 SPELNAMIDDAG (Living De Maretak)

DONDERDAG 19 AUGUSTUS

CAFETARIA GESLOTEN 

14:30 TRAKTAAT met IJSCOUPE

 (Living De Maretak)

VRIJDAG 20 AUGUSTUS

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 INDIVIDUELE BEGELEIDING

 (Living De Maretak)

MAANDAG 23 AUGUSTUS

14:30 BELEVENISTAFEL (Living De Maretak)

DINSDAG 24 AUGUSTUS

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

14:30 PICTIONARY (Living De Maretak)

WOENSDAG 25 AUGUSTUS

08:00 GEZAMENLIJK ONTBIJT

 (Polyvalente zaal)

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 REMINISCENTIE - Terug naar school

 (Living De Maretak)

DONDERDAG 26 AUGUSTUS 

14:30 MUZIKALE NAMIDDAG

 (Living De Maretak)

14:30 VERJAARDAGSFEEST voor de jarige

 bewoners van juli en augustus 

 (Polyvalente zaal)

VRIJDAG 27 AUGUSTUS

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 QUIZ (Living De Maretak)

MAANDAG 30 AUGUSTUS

14:30 INDIVIDUELE BEGELEIDING

 (Living De Maretak)

15:00 GEBEDSDIENST - BEZINNING voor de

 overleden bewoners van augustus (Kapel)

DINSDAG 31 AUGUSTUS

14:30 HERSENGYMNASTIEK (Living De Maretak)



ACTIVITEITENKALENDER 30

ZORGVERDIEPING 2
DONDERDAG 1 JULI

14:30 UITSTAP voor de bewoners van De Voute  

VRIJDAG 2 JULI 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 VERWENACTIVITEIT (Living De Nok)

MAANDAG 5 JULI

14:30 SPELNAMIDDAG (Living De Nok)

DINSDAG 6 JULI

14:30 KOKEN - aardbeienbavarois

 (Living De Nok)

17:30 GEZAMENLIJK AVONDMAAL n.a.v.

 Poperinge kermis - Hennepot

 (Polyvalente zaal)

WOENSDAG 7 JULI

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 TRAKTAAT met OLIEBOLLEN n.a.v. 

 Poperinge kermis (Living De Nok)

DONDERDAG 8 JULI

CAFETARIA GESLOTEN

14:00 ZIEKENMIS (St.-Janskerk) 

14:30 INDIVIDUELE BEGELEIDING

 (Living De Nok)

VRIJDAG 9 JULI

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 KRANT BESPREKEN (Living De Nok)

ZATERDAG 10 JULI 

15:30 DONKERE OMMEGANG

MAANDAG 12 JULI 

14:30 KOKEN - aardbeienmilkshake

 (Living De Nok)

DINSDAG 13 JULI 

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

11:00 GEZAMENLIJK MIDDAGMAAL

 Stoofvlees met frietjes (Polyvalente zaal)

14:30 INDIVIDUELE BEGELEIDING

 (Living De Nok)

WOENSDAG 14 JULI

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 VERWENACTIVITEIT (Living De Nok)

DONDERDAG 15 JULI

CAFETARIA GESLOTEN 

14:30 MUZIKALE NAMIDDAG (Living De Nok)

VRIJDAG 16 JULI

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 KRANT BESPREKEN (Living De Nok)

MAANDAG 19 JULI

14:30 PASTORALE ACTIVITEIT

 Boeteprocessie in Veurne (Living De Nok)

DINSDAG 20 JULI

14:30 RELAXATIEBAD (Living De Nok)

DONDERDAG 22 JULI

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 HERSENGYMNASTIEK (Living De Nok)

VRIJDAG 23 JULI

14:30 KOKEN - fruitsla (Living De Nok)

MAANDAG 26 JULI

14:30 INDIVIDUELE BEGELEIDING

 (Living De Nok)

15:00 GEBEDSDIENST - BEZINNING voor de

 overleden bewoners van juli (Kapel)

DINSDAG 27 JULI

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

14:30 FILMNAMIDDAG (Living De Nok)

WOENSDAG 28 JULI

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 REMINISCENTIE - Westhoek verbeeldt

 (Living De Nok)

DONDERDAG 29 JULI

14:30 VERWENACTIVITEIT - voetbadjes

 (Living De Nok)



ACTIVITEITENKALENDER 31

VRIJDAG 30 JULI

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 SNOEZELEN (Living De Nok)

MAANDAG 2 AUGUSTUS

14:30 BINGO (Living De Nok)

DINSDAG 3 AUGUSTUS 

14:30 YOUTUBE (Living De Nok)

WOENSDAG 4 AUGUSTUS 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 SPELNAMIDDAG (Living De Nok)

DONDERDAG 5 AUGUSTUS

14:30 KOKEN - smoothie tropical

 (Living De Nok)

VRIJDAG 6 AUGUSTUS 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 BEWEGING (Living De Nok)

MAANDAG 9 AUGUSTUS 

14:30 KOKEN - ijscoupe (Living De Nok)

DINSDAG 10 AUGUSTUS 

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

11:00 FINGERFOOD (De Mansarde)

14:30 SPELNAMIDDAG (Living De Nok)

WOENSDAG 11 AUGUSTUS 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 RELAXATIEBAD (Living De Nok)

DONDERDAG 12 AUGUSTUS

14:30 FILMNAMIDDAG (Living De Nok)

VRIJDAG 13 AUGUSTUS

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 MANNENGROEP (Polyvalente zaal)

14:30 SPELNAMIDDAG (Living De Nok)

DINSDAG 17 AUGUSTUS

14:30 BAKKEN (Living De Nok)

WOENSDAG 18 AUGUSTUS

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30   VERWENACTIVITEIT (Living De Nok)

DONDERDAG 19 AUGUSTUS

CAFETARIA GESLOTEN

14:30 TRAKTAAT met IJSCOUPE

 (Living De Nok)

VRIJDAG 20 AUGUSTUS

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 SNOEZELEN (Living De Nok)

MAANDAG 23 AUGUSTUS

14:30 BEWEGING (Living De Nok)

DINSDAG 24 AUGUSTUS

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

14:30 REMINISCENTIE - Terug naar school

 (Living De Nok)

WOENSDAG 25 AUGUSTUS

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 BELEVENISTAFEL (Living De Nok)

DONDERDAG 26 AUGUSTUS 

14:30 KOKEN - soep (Living De Nok)

14:30 VERJAARDAGSFEEST voor de jarige

 bewoners van juli en augustus

 (Polyvalente zaal)

VRIJDAG 27 AUGUSTUS

08:00 GEZAMENLIJK ONTBIJT

 (Polyvalente zaal)

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 BAKKEN (Living De Nok)

MAANDAG 30 AUGUSTUS

14:30 INDIVIDUELE BEGELEIDING

 (Living De Nok)

15:00 GEBEDSDIENST - BEZINNING voor de

 overleden bewoners van augustus (Kapel)

DINSDAG 31 AUGUSTUS

14:30 PRAATNAMIDDAG (Living De Nok)



ACTIVITEITENKALENDER 32

EMMAUS
DONDERDAG 1 JULI

10:00 EUCHARISTIEVIERING

 (Cafetaria de Plokker)

MAANDAG 5 JULI

10:00 KRANTENGROEPJE (Vergaderzaal)

DINSDAG 6 JULI

14:30 VOLKSSPELEN voor bewoners van ZA 2

 (Living d'Hoppebel)

14:30 COGNITIEF GROEPJE i.k.v. Poperinge

 kermis voor bewoners van ZA 1

 (Living d'Hoppescheute)

17:30 GEZAMENLIJK AVONDMAAL n.a.v.

 Poperinge kermis – Hennepot (Livings)

WOENSDAG 7 JULI

14:30 TRAKTAAT met OLIEBOLLEN n.a.v.

 Poperinge kermis (Bij mooi weer eten

 we buiten de oliebollen.)

DONDERDAG 8 JULI

15:00 ZIEKENMIS (Sint-Janskerk)

VRIJDAG 9 JULI

14:00 UITSTAP naar de kermis 

MAANDAG 12 JULI 

10:00 KRANTENGROEPJE (Vergaderzaal)

14:30 CREA – Thema: ‘Tour de France’ 

 (Living ’t Hoppeblad)

DINSDAG 13 JULI 

14:30 FIT & FUT / GYMNASTIEK – Tour de

 France: wielerwedstrijd onder de

 bewoners (Cafetaria de Plokker)

WOENSDAG 14 JULI

14:30 CREA – Thema: ‘Tour de France’ voor

 bewoners ZA 1 (Living d'Hoppescheute)

DONDERDAG 15 JULI

10:00 EUCHARISTIEVIERING

 (Cafetaria de Plokker)

14:30 SPELNAMIDDAG (Living d'Hopperanke)

14:30 CREA – Thema: ‘Tour de France’ voor

 bewoners van ZA 2 (Living d'Hoppebel)

VRIJDAG 16 JULI

10:00 FIT & FUT / GYMNASTIEK voor

 bewoners van ZA 2 (Living d'Hoppebel)

14:30 PETANQUE  

MAANDAG 19 JULI

10:00 UITSTAP naar Dikkebusvijver voor

 bewoners living 't hommelhof

10:00 KRANTENGROEPJE (Vergaderzaal)

DINSDAG 20 JULI

14:30 WIELRENNEN – bierproeverij en

 wielrennen (Cafetaria de Plokker)

DONDERDAG 22 JULI

10:00 EUCHARISTIEVIERING 

 (Cafetaria de Plokker)

14:30 FIT & FUT / GYMNASTIEK voor de

 bewoners van ZA 1

 (Living d'Hoppescheute)

14:30 SPELNAMIDDAG (Living ’t Hommelhof)

VRIJDAG 23 JULI

14:30 BELEEFTV (Living ’t Hoppeblad)

MAANDAG 26 JULI

10:00 KRANTENGROEPJE (Vergaderzaal)

14:30 PETANQUE 

DINSDAG 27 JULI

14:30 BAKKEN – pannenkoekendeeg maken

 (Living d'Hoppescheute)

14:30 ZUMBA voor de bewoners van ZA2

 (Living ’t Hommelhof)

WOENSDAG 28 JULI

08:00 ONTBIJTBUFFET – zomerontbijt

 (Cafetaria de Plokker)

14:00 KOKEN – fruitsalade (Living ’t Hoppeblad)

DONDERDAG 29 JULI

10:00 EUCHARISTIEVIERING

 (Cafetaria de Plokker)
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10:00 ZWEMMEN 

14:30 FEESTMAALTIJD – IJSSALON (Cafetaria

 de Plokker – bij mooi weer buiten)

MAANDAG 2 AUGUSTUS

10:00 KRANTENGROEPJE (Vergaderzaal)

14:30 KOKEN – panna cotta met witte

 chocolade en smoothies

 (Living d'Hoppebel)

DINSDAG 3 AUGUSTUS 

14:30 ACTIVITEIT IN DE LIVING

 (Living ’t Hommelhof)

14:30 UITSTAP MET ROLSTOELFIETS 

14:30 COGNITIEF GROEPJE

 (Living ’t Hoppeblad)

14:30 CREA – bloemen maken (origami)

 (Living d'Hoppescheute)

WOENSDAG 4 AUGUSTUS 

14:30 KOKEN – panna cotta met witte

 chocolade (Living d'Hoppescheute)

DONDERDAG 5 AUGUSTUS

10:00 EUCHARISTIEVIERING

 (Cafetaria de Plokker)

14:30 KUBB voor de bewoners van ZA1  

14:30 CREA – bloemen maken (origami)

 (Living d'Hoppebel)

VRIJDAG 6 AUGUSTUS 

10:00 FIT & FUT / GYMNASTIEK voor

 bewoners van ZA2 (Living d'Hoppebel)

14:30 KOKEN – panna cotta met witte

 chocolade (Living ’t Hoppeblad)

MAANDAG 9 AUGUSTUS 

10:00 KRANTENGROEPJE (Vergaderzaal)

14:30 TRAKTAAT MET MILKSHAKE

 (Cafetaria de Plokker)

DINSDAG 10 AUGUSTUS 

14:30 BINGO (Cafetaria de Plokker)

14:30 INDIVIDUELE BEGELEIDING – flyeren

 voor zomerterras (Buitenshuis)

14:30 UITSTAP met ROLSTOELFIETS  

WOENSDAG 11 AUGUSTUS 

14:30 COGNITIEF GROEPJE

 (Living d'Hoppebel)

14:30 MUZIEKNAMIDDAG

 (Living d'Hoppescheute)

DONDERDAG 12 AUGUSTUS

10:00 EUCHARISTIEVIERING

 (Cafetaria de Plokker)

14:30 CREA (Living d'Hopperanke)

VRIJDAG 13 AUGUSTUS

10:00 FIT & FUT / GYMNASTIEK

 (Living d'Hoppebel)

14:30 ACTIVITEIT IN DE LIVING

 (Living ’t Hommelhof)

14:30 SPELNAMIDDAG (Living ’t Hoppeblad)

MAANDAG 16 AUGUSTUS

10:00 KRANTENGROEPJE (Vergaderzaal)

14:30 VERWEN – SCHOONHEIDSSALON voor

 bewoners van ZA2 (Op kamer)

DINSDAG 17 AUGUSTUS

14:30 COGNITIEF GROEPJE

 (Living ’t Hoppeblad)

14:30 SPELNAMIDDAG (Living d'Hoppescheute)

WOENSDAG 18 AUGUSTUS

14:30 ACTIVITEIT IN DE LIVING voor de

 bewoners van ZA2 (Living d'Hoppebel)

DONDERDAG 19 AUGUSTUS

10:00 UITSTAP naar ZEE 

10:00 EUCHARISTIEVIERING

 (Cafetaria de Plokker)

VRIJDAG 20 AUGUSTUS

14:30 ACTIVITEIT IN DE LIVING voor de

 bewoners van ZA1

 (Living d'Hoppescheute)

14:30 WANDELING (Living ’t Hoppeblad)

MAANDAG 23 AUGUSTUS

10:00 KRANTENGROEPJE (Vergaderzaal)

14:30 WANDELING (Living d'Hoppescheute)
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DE PLATAAN
DONDERDAG 1 JULI

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - UNO

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - QUIZ

 - KAARTEN

VRIJDAG 2 JULI

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - DIALECTEN

namiddag

 - FILMNAMIDDAG 

‘Maria-Ommegang’

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - TAFELSPELEN

ZATERDAG 3 JULI

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - GEZELSCHAPSSPELEN 

Jetonspel

MAANDAG 5 JULI

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - HERINNERINGENSPEL

namiddag

 - MUZIKALE NAMIDDAG

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - MONOPOLY

DINSDAG 6 JULI

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - BINGO

namiddag

 - TAFELSPELEN

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - GEZELSCHAPSSPELEN 

Jetonspel

 - KAARTEN

WOENSDAG 7 JULI

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - SWINGO

namiddag

 - MUZIKALE NAMIDDAG

 - TRAKTAAT met 

OLIEBOLLEN

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - KRUISWOORDRAADSELS

 - TRAKTAAT met 

OLIEBOLLEN

DONDERDAG 8 JULI

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - BINGO

namiddag

 - MUZIKAAL PAK

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

DINSDAG 24 AUGUSTUS

14:30 COGNITIEF GROEPJE

 (Living d'Hoppescheute)

14:30 ACTIVITEIT IN DE LIVING voor de

 bewoners van ZA2 (Living d'Hoppebel)

WOENSDAG 25 AUGUSTUS

14:00 ZOMERTERRAS 

DONDERDAG 26 AUGUSTUS 

10:00 EUCHARISTIEVIERING

 (Cafetaria de Plokker)

14:00 ZWEMMEN  

VRIJDAG 27 AUGUSTUS

10:00 FIT & FUT / GYMNASTIEK

 (Living d'Hoppebel)

MAANDAG 30 AUGUSTUS

10:00 KRANTENGROEPJE (Vergaderzaal)

14:00 MUZIEKNAMIDDAG (Living d'Hoppebel)

14:30 VERJAARDAGSFEEST

 (Cafetaria de Plokker)

DINSDAG 31 AUGUSTUS

14:00 WANDELING  

14:30 COGNITIEF GROEPJE (Living ’t Hommelhof)
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namiddag

 - KAARTEN

 - BINGO

VRIJDAG 9 JULI

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - GEHEUGENTRAINING

namiddag

 - MUZIKALE NAMIDDAG

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - QUIZ

ZATERDAG 10 JULI

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - QUIZ

MAANDAG 12 JULI

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - BINGO

namiddag

 - MUZIKALE NAMIDDAG

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - RAD VAN FORTUIN

DINSDAG 13 JULI

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - ALFABETSPEL

namiddag

 - DIALECTEN

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - KAARTEN

 - MUZIKALE NAMIDDAG

WOENSDAG 14 JULI

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRUISWOORDRAADSELS

namiddag

 - MONOPOLY

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - QUIZ

DONDERDAG 15 JULI

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - GALGJE

namiddag

 - GYMNASTIEK

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - KAARTEN

 - FILMNAMIDDAG

VRIJDAG 16 JULI

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - DE OUDE DOOS

namiddag

 - SWINGO

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - HERINNERINGENSPEL

ZATERDAG 17 JULI

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - SPREUKEN

namiddag

 - SPELNAMIDDAG 

MAANDAG 19 JULI

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - PASTORALE ACTIVITEIT

namiddag

 - HUIS -TUIN- EN 

KEUKENSPEL

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - ZANGNAMIDDAG

DINSDAG 20 JULI

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - 1-6-SPEL

namiddag

 - QUIZ

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - ZEVENSLAG

 - KAARTEN

WOENSDAG 21 JULI

NATIONALE FEESTDAG

DE PLATAAN is GESLOTEN

DONDERDAG 22 JULI

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - SPREUKEN

namiddag

 - MUZIKAAL PAK

ZAAL NOORD
voormiddag

 - DIALECTEN

namiddag

 - BINGO

 - KAARTEN
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VRIJDAG 23 JULI

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - QUIZ

namiddag

 - BAKKEN – zomers dessert

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - QUIZ – ‘Thema: ‘Spanje’

ZATERDAG 24 JULI

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - TRIVIAL PERSUIT

MAANDAG 26 JULI

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - ALFABETSPEL

namiddag

 - GYMNASTIEK

ZAAL NOORD
voormiddag

 - GYMNASTIEK

namiddag

 - KRANT BESPREKEN

DINSDAG 27 JULI

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - BINGO

namiddag

 - GELUIDENLOTTO

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - FILMNAMIDDAG 

Boeteprocessie

 - KAARTEN

WOENSDAG 28 JULI

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRUISWOORDRAADSELS

namiddag

 - PRAATNAMIDDAG 

Poperinge verbeeldt

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRUISWOORDEN

namiddag

 - GALGJE

DONDERDAG 29 JULI

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - FILMNAMIDDAG 

Bloedprocessie

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRUISWOORDRAADSELS

namiddag

 - ALFABETSPEL

 - KAARTEN

VRIJDAG 30 JULI

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - 6-LETTERSPEL

namiddag

 - MUZIKAAL PAK

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - MUZIKALE NAMIDDAG

ZATERDAG 31 JULI

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - GEZELSCHAPSSPELEN

MAANDAG 2 AUGUSTUS

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - ZEVENSLAG

namiddag

 - BINGO

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - MUZIKAAL PAK

DINSDAG 3 AUGUSTUS

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - BINGO

namiddag

 - MUZIKAAL PAK

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - GEZELSCHAPSSPELEN 

 - KAARTEN

WOENSDAG 4 AUGUSTUS

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - GEHEUGENTRAINING 

Zomer ABC

namiddag

 - HUIS- TUIN- EN KEUKENSPEL

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - QUIZ

DONDERDAG 5 AUGUSTUS

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - GEZELSCHAPSSPELEN
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ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - KAARTEN

 - MUZIKAAL PAK

VRIJDAG 6 AUGUSTUS

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - BAKKEN

namiddag

 - GELUIDENLOTTO

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - GEHEUGENTRAINING

ZATERDAG 7 AUGUSTUS

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - BUITEN ZITTEN BIJ MOOI 

WEER

MAANDAG 9 AUGUSTUS

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - MUZIKALE NAMIDDAG

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - QUIZ

DINSDAG 10 AUGUSTUS

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KOKEN

namiddag

 - HOGER-LAGER

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - KAARTEN

 - GEZELSCHAPSSPELEN

WOENSDAG 11 AUGUSTUS

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - GALGJE

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - GEZELSCHAPSSPELEN 

Rummikub

DONDERDAG 12 AUGUSTUS

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - HERINNERINGENSPEL

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - KAARTEN

 - BINGO

VRIJDAG 13 AUGUSTUS

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - ALFABETSPEL

namiddag

 - KRANT BESPREKEN

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - HERINNERINGEN OPHALEN 

Thema: ‘Vakantie’

ZATERDAG 14 AUGUSTUS

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - SPELNAMIDDAG

MAANDAG 16 AUGUSTUS

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - BINGO

 - namiddagg

 - GALGJE

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - VOLKSSPELEN

DINSDAG 17 AUGUSTUS

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - GYMNASTIEK 

namiddag

 - ALFABETSPEL

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - KAARTEN

 - GYMNASTIEK

WOENSDAG 18 AUGUSTUS

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - BINGO

namiddag

 - HERINNERINGEN OPHALEN 

Vakantie

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - UNO
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DONDERDAG 19 AUGUSTUS

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - ALFABETSPEL

namiddag

 - ZANGNAMIDDAG

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - KAARTEN

 - QUIZ

VRIJDAG 20 AUGUSTUS

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - DE OUDE DOOS

namiddag

 - MUZIKAAL PAK

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - MUZIKAAL PAK

ZATERDAG 21 AUGUSTUS

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - GEZELSCHAPSSPELEN

MAANDAG 23 AUGUSTUS

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - BELEVENISTAFEL

namiddag

 - KOKEN - fruitsla

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - GOOGLE STREETVIEW

DINSDAG 24 AUGUSTUS

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - GEHEUGENTRAINING 

Woordenslang

namiddag

 - GOOGLE STREETVIEW

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - KAARTEN

 - BELEVENISTAFEL

WOENSDAG 25 AUGUSTUS

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - BAKKEN - pannenkoeken

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - PRAATNAMIDDAG 

Poperinge verbeeldt

DONDERDAG 26 AUGUSTUS

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - QUIZ – Thema: ‘vakantie’

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - KAARTEN

 - BINGO

VRIJDAG 27 AUGUSTUS

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - MUZIKALE VOORMIDDAG

namiddag

 - SWINGO

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - KAARTSPELLETJES

ZATERDAG 28 AUGUSTUS

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - PRAATNAMIDDAG – Aan 

weerkanten van de schreve

MAANDAG 30 AUGUSTUS

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - 1-6-SPEL

namiddag

 - FILMNAMIDDAG 

Maria-Ommegang

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - TAFELSPELEN

DINSDAG 31 AUGUSTUS

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - 6-LETTERSPEL

namiddag

 - BELEVENISTAFEL

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - KAARTEN

 - RAD VAN FORTUIN
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TERUGBLIK OP
EK-activiteit – Penalty Cup – Picknick en wandeling bij Dikkebusvijver



DE BEWOGEN GESCHIEDENIS VAN HET WERELD-
BEROEMDE ALTAARSTUK 'HET LAM GODS'
In 1420 begon Hubert Van Eyck in opdracht van de Gentse schepen Judocus Vijd aan het 

altaarstuk. Maar hij stierf in 1426 en het werk werd voortgezet door zijn jongere broer Jan.

Het werd voltooid in 1432 en ondergebracht in de Vijdkapel van de Sint-Janskerk en werd 

onmiddellijk door iedere bezoeker geprezen als een uitzonderlijk meesterwerk. Maar het zou 

ook het meest belaagde kunstwerk uit de geschiedenis worden. Als men leest wat dit schilderij, 

in zijn bijna 600-jarig bestaan, heeft doorstaan, is het reeds een wonder op zich dat men het 

nog kan bewonderen op de plaats waarvoor het is besteld.

1559 – Gent werd bisschopsstad en de Sint-

Janskerk werd de Sint-Baafskathedraal. 

In dat jaar zag Koning Filips II het altaarstuk 

en hij vond het zo mooi dat hij een kopie liet 

maken die hij in Madrid zou onderbrengen. 

De Vlaamse schilder Michiel Coxcie werd 

aangezocht deze kopie te maken. Ook deze 

kopie zou geen rustig bestaan kennen.

1566 – De Beeldenstorm

De Calvinisten waren gekant tegen beelden 

in kerken en dan vooral tegen het Lam Gods. 

Hun betrachting was het weg te nemen uit de 

kapel en het dan, onder groot gejuich, voor de 

kathedraal te verbranden.

De bewakers waren hen echter een dag voor: 

zij haalden de 12 panelen los en verborgen 

ze in de toren van Sint-Baafs. Later werden ze 

ondergebracht in het stadhuis. Nadat, in 1584, 

de Calvinisten uit de stad waren verdreven, 

keerden ze terug naar de Vijdkapel.

1781 – Keizer JOZEF II

Hij had een jaar eerder zijn moeder, Maria 

Theresia, opgevolgd. Hij reisde naar Gent 

en ging in de kathedraal het Lam Gods 

bezichtigen. Hij was onder de indruk van dit 

meesterwerk maar hij nam aanstoot aan de 

panelen die Adam en Eva naakt voorstelden. 

Hij liet die panelen verwijderen.

1795 – De Zuidelijke Nederlanden werden 

ingelijfd bij Frankrijk. Tijdens de Franse 

revolutie, en later onder Napoleon, werden op 

grote schaal kunstwerken gestolen. Zij werden 

ondergebracht in het Louvre, speciaal ingericht 

om gestolen werken tentoon te stellen.

De vier centrale panelen van het Lam Gods 

werden meegenomen en kwamen ook terecht 

in het Louvre. De vleugelpanelen namen zij 

echter niet mee.

1809 – De kopie van het Lam Gods door 

Coxcie werd in Madrid gestolen door Belliard, 

een generaal van het leger van Napoleon. Hij 

bracht de kopie mee naar Brussel en verkocht 

het aan kunsthandelaar Van Nieuwenhuys die 

op zijn beurt elk paneel afzonderlijk verkocht 

(als originelen). Ze kwamen terecht in Gent, in 

München en Berlijn.

1815 – Lodewyk XVIII

Hij was in 1814 koning van Frankrijk geworden, 

na de verbanning van Napoleon naar het 

eiland Elba. Toen in maart 1915 Napoleon 
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onverwacht terugkeerde en het leger achter 

zich kreeg, vluchtte Lodewyck XVIII naar Gent.

Toen Napoleon in Waterloo voorgoed 

verslagen werd, keerde hij terug naar Frankrijk 

en werd hij weer op de troon gezet. Hij was de 

Gentenaars zeer dankbaar omdat hij door hen 

zo goed onthaald werd. Hij beloonde Gent 

met de teruggave van de vier centrale panelen.

Het Gentse altaarstuk was weer compleet.

1816 – Le Surre, vicaris-generaal van het 

bisdom, stal de zes overgebleven zijpanelen 

van het Lam Gods en verkocht ze voor een 

spotprijs aan Van Nieuwenhuys (die we reeds 

kennen sedert 1809).

1818 – Van Nieuwenhuys verkoopt de panelen 

tegen een woekerprijs aan de Engelsman 

Edward Soly die zich in Berlijn had gevestigd.

1821 – De koning van Pruisen, Friedrich 

Wilhelm III koopt de panelen van Soly.

1822 – Brand in de Sint-Baafskathedraal.

Dankzij het vlugge optreden van de brandweer 

worden de panelen niet beschadigd.

1830 – Koning Friedrich Wilhelm III bouwt de 

Königliche Gallerie en brengt er de zes panelen 

in onder. Daar worden deze panelen verticaal 

doorgezaagd zodat men ze tegelijkertijd aan 

beide zijden kan bewonderen.

1861 – De originele panelen met de naakte 

Adam en Eva worden aangekocht door de 

Vlaamse Overheid en ondergebracht in het 

Nationaal Museum in Brussel. De overheid 

schonk de panelen (kopieën door Coxcie) aan 

de Sint-Baafskathedraal. Victor Lagye krijgt de 

opdracht om kopieën van Adam en Eva te maken 

maar zij worden aangekleed met een dierenvel.

1864 – De panelen met de aangeklede Adam 

en Eva worden ondergebracht in de Gentse 

Sint-Baafskathedraal.

Men zou er op den duur de tel bij kwijt 

geraken. Daarom een overzicht waar de 

verschillende panelen zich nu bevinden:

GENT: 

• 4 originele middenpanelen

• 6 buitenpanelen (kopieën Coxcie)

• 2 panelen van Adam en Eva (kopieën Lagye)

BRUSSEL:

• 2 originele panelen van Adam en Eva

BERLIJN:

• 6 originele buitenpanelen 

• 4 middenpanelen (kopieën Coxcie)

1914 – DE EERSTE WERELDOORLOG

Onmiddellijk na de Duitse inval in België 

maakte men zich zorgen over het Lam Gods.

Hier moet men in de eerste plaats hulde 

brengen aan Gabriel Van den Gheyn, 

kanunnik van de Gentse kathedraal. Er 

moest vlug gehandeld worden. Hij liet de 

panelen overbrengen naar het nabij gelegen 

bisschoppelijk paleis. Aldus won men wat tijd 

maar de panelen konden daar niet lang blijven 

de Duitsers zouden ze er zeker ontdekken.

Van den Gheyn bedacht een plan om de 

panelen daar ongezien weg te krijgen. Hij 

liet ze verpakken in vier kisten die ter plaatse 

zouden getimmerd worden. Hij benaderde 

een handelaar die zijn waren verkocht vanaf 

zijn wagen. Die handelaar reed het paleis 

binnen, zijn waren werden afgeladen en de 

vier kisten met panelen werden op de bodem 

van de wagen gelegd. De koopwaar werd er 

bovenop gelegd. De handelaar reed, zonder 

argwaan te wekken, het paleis uit. De kisten 

met de panelen werden afgeladen bij twee 

burgerhuizen en daar verborgen onder de 

vloerplaten. 

Ongetwijfeld zouden er ondervragingen 

komen. Hoe kon men de Duitsers om de 

tuin leiden? Dus bedacht Van den Gheyn 

een nieuw plan. Hij zocht de Minister voor 
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Schone Kunsten op en kreeg van hem een 

briefhoofd van het Ministerie, voorzien van 

de handtekening van de minister, mee. De 

tekst op dit document mocht de kanunnik 

zelf invullen. Hij typte dat hij de opdracht had 

gekregen het Lam Gods naar Engeland te 

vervoeren. Toen hij bij de eerste ondervraging 

het document aan de Duitsers toonde, 

barstten zij in lachen uit. Zij vroegen wie 

verantwoordelijk was voor dit document. De 

kanunnik antwoordde dat hij daarover niets 

mocht zeggen.

Ook de Gentse bisschop en de burgemeester 

werden ondervraagd. Zij waren niet bij de zaak 

betrokken en konden alleen antwoorden dat 

het altaarstuk naar Engeland werd verstuurd. 

Van den Gheyn werd nog meerdere keren 

ondervraagd maar hij loste niets aan zijn 

steeds brutalere ondervragers.

Er dook echter nieuw gevaar op. De Duitsers 

begonnen huizen van particulieren te 

vorderen. Stel u voor dat ze een huis zouden 

opvorderen waar de panelen in verborgen 

waren. Maar de kanunnik hield het hoofd 

koel. Samen met enkele burgers brachten zij 

de verborgen panelen ongezien over naar de 

Sint-Stefanuskerk waar ze veilig waren.

De oorlog liep op zijn einde, de Duitsers  

dreigden nog de stad te verwoesten, maar 

trokken zich uiteindelijk terug. De oorlog 

eindigde op 11 november 1918 en Gent bezat 

nog steeds zijn kostbare schat. Kanunnik Van 

den Gheyn kan niet genoeg geprezen worden.

1919 – Het verdrag van Versailles

Dat verdrag was niet mals voor Duitsland 

en het werd verplicht de zes originele 

panelen terug te geven. De Duitsers waren 

woedend maar in die tijd konden ze niet op 

veel sympathie rekenen. De zes originele 

vleugelpanelen kwamen terug naar Gent.

1934 – Sensatie

Op 11 april stelde de koster vast dat er een 

paneel ontbrak, een paneel dat vroeger 

door de Duitsers werd doorgezaagd. Op 

de achterkant: Johannes De Doper, op de 

voorkant: De rechtvaardige rechters.

Op 30 april ontving de bisschop een brief 

ondertekend met D.U.A. waarin losgeld van  

1 miljoen werd gevraagd. In totaal werden 

13 brieven verstuurd. In één ervan zat een 

bonnetje voor het bagagedepot in het station 

Brussel-Noord. Daarin lag een pakket met het 

paneel van Johannes de Doper.

Op 25 november kreeg Goedertier een 

hartaanval. Hij werd naar huis gevoerd en liet 

zijn advocaat Devos bij hem komen. Later 

onthulde Devos dat Goedertier hem had 

bekend dat hij de dief was. Op het moment 

dat hij de plaats van het ontbrekende paneel 

van De rechtvaardige rechters zou aanwijzen, 

stierf hij. In het huis van Goedertier werden 

carbondoorslagen van 13 brieven gevonden 

en ook een veertiende brief die niet verstuurd 

werd. Het paneel is nog steeds spoorloos.

1939 – Jef Van der Veken begon op eigen 

initiatief aan een kopie van het verloren paneel 

dat later in het altaarstuk werd aangebracht.

1940 – De Tweede Wereldoorlog

De Duitsers vielen België binnen op 10 mei. 

De Nazi’s waren er op uit alle kunstwerken 

die ze konden veroveren naar Duitsland te 

brengen. Hitler zou ze later, als hij de oorlog 

had gewonnen, overbrengen naar Linz waar 
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hij een ‘Kulturhaupstadt’ zou creëren. Het Lam 

Gods zou er het topstuk worden. Ook Göring 

aasde op kunstwerken voor zijn landgoed 

Carinahal ten oosten van Berlijn. 

De Belgen wilden het Lam Gods overbrengen 

naar het Vaticaan, maar toen de vrachtwagen 

al onderweg was, vernamen ze dat Italië zich 

bij de Duitsers had aangesloten. Er werd rechts 

afgeweken en het kwam terecht in Pau, een 

stadje aan de voet van de Pyreneeën.

In 1942 werd het altaarstuk overgebracht naar 

het kasteel Neuschweinstein in Beieren.

Maar toen in 1944 steeds duidelijker werd dat 

Duitsland de oorlog zou verliezen, werden 

talrijke kunstwerken ook het Lam Gods, 

overgebracht naar de zoutmijn in Alt Aussee.

De zoutmijn bevatte veel grotten die ideaal 

waren om kunstwerken te bewaren. Via 

agenten kwamen de geallieerden te weten dat 

kunstwerken in deze zoutmijn werden bewaard. 

De bewaker van die zoutmijn was August 

Eigruber, een fanatieke Nazi, die vastbesloten 

was, indien iemand zou proberen in de mijnen 

te komen, de ganse boel te laten ontploffen. 

Hij voorzag de mijnen van de nodige 

dynamietladingen en ontstekingsmechanismen. 

Hoe zou men de kunstwerken ongeschonden 

kunnen veroveren?

Robert Posen en Lincoln Kirstein, leden 

van de Militaire Divisie die monumenten 

en kunstwerken moesten beschermen, 

ondersteund door generaal Eisenhower, 

kwamen toevallig in contact met Herman 

Bunjes, een vroegere SS-officier, maar die 

enorm veel spijt had dat hij ooit tot de SS 

had behoord. (Na de oorlog heeft Bunjes uit 

wanhoop zijn gezin uitgemoord en nadien 

zelfmoord gepleegd.) Van Bunjes kregen 

kregen Posey en Kirstein informatie over de 

kunstwerken in de zoutmijn en hij wees de 

locatie aan op de kaart.

De zoutwinning ging tijdens de oorlog 

gewoon door, dus konden mijnwerkers zonder 

problemen in de mijn komen. Midden april 

hadden SS-ers zes grote kisten in de mijnen 

binnengebracht. Men wilde te weten komen 

of deze kisten soms geen bommen bevatten. 

Twee moedige mijnwerkers, één ervan was 

Aloïs Raudaschl, boden zich aan om ’s nachts 

de mijn binnen te dringen en de inhoud van 

de kisten te controleren. Zij ontdekten dat het 

inderdaad bommen waren.

Toevallig had de beruchte SS-er Kaltenbrunner 

(een Oostenrijker), na Himmler de hoogste in 

rang, zich verschanst in een villa in de buurt.

Raudaschl kende Kaltenbrunner persoonlijk. 

Hij kon hem ook overhalen Eigruber op te 

bellen en hem bevelen de mijnwerkers toe te 

laten de bommen weg te nemen. 

Na de ontdekking in Altaussee worden de panelen van 

Adam en Eva op beschadigingen gecontroleerd. 

Het Gents altaarstuk zoals het in de zoutmijn van 

Altaussee werd gevonden.
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OP EN TOP ZOMER!
Bij het neerpennen van dit artikel 

schijnt de zon volop boven het OLV 

Gasthuis en onze hoppestad, de 

thermometer geeft 29°C weer. Het 

is duidelijk: met het weer van de 

voorbije week kunnen we niet klagen. 

Laat ons hopen dat de zon nog 

wat extra straaltjes spaarde voor de 

komende vakantiemaanden!

Vakantie… het schooljaar is opnieuw 

voorbij ‘gevlogen’ en velen maken 

plannen voor enkele leuke trips. 

Misschien heb je zelf nog leuke 

herinneringen aan een mooie reis 

of heb je hier zelfs foto’s van liggen? 

Neem deze zeker eens mee naar 

de living, we vinden het immers fijn 

om mooie herinneringen samen te 

kunnen delen!

POPERINGE KERREMESSE
De hommelranken op ons platteland 

zijn bijna boven. Tijd dus voor de 

kermis. Ook in het OLV GASTHUIS 

bieden we naar aanleiding hiervan 

een gevarieerd programma aan:

De Maria-Ommegang (in de 

volksmond beter gekend als de 

processie) kan ook dit jaar helaas niet 

doorgaan in zijn ‘volle glorie’. Wel 

gaat op zondag 4 juli de praalwagen 

met het Mariabeeld uit.

Iedereen kan op dinsdag 6 juli tijdens 

het avondmaal genieten van een 

fris hommelbiertje met Poperingse 

Hennepot. 

Op woensdagnamiddag 7 juli 

trakteren we jullie naar jaarlijkse 

gewoonte met overheerlijke 

oliebollen van het kermiskraam. 

Op 8 mei trok de Tachtigste Divisie onder 

bevel van Majoor Pearson de mijn binnen. Ze 

troffen er de panelen van het Lam Gods evenals 

duizenden andere kunstwerken aan.

Het Lam Gods werd op 21 augustus vanuit 

München naar Brussel teruggevlogen. Robert 

Posey was de enige begeleider. Maar nog was 

alle ellende niet voorbij. Tijdens de vlucht brak 

er boven Brussel een hevig onweer los, de 

piloot was genoodzaakt te landen op een klein 

militair vliegveld. Posey had alle moeite om een 

Amerikaanse officier te bereiken. Uiteindelijk 

werd toch een vrachtwagen naar dat vliegveld 

gestuurd. Het Lam Gods werd overgebracht 

naar het Koninklijk Paleis in Brussel. Het werd 

in november teruggebracht naar de Sint-

Baafskathedraal. Het altaarstuk was weer 

compleet.

In 2012 werd begonnen aan een grondige 

restauratie.

Anno 2021 zijn alle panelen van het altaarstuk in 

gesloten toestand en alle onderste panelen in 

geopende toestand gerestaureerd. Dankzij de 

modernste technieken slaagde men erin terug 

te keren tot de originele verflagen. Het resultaat 

is verbluffend! Op de volledige restauratie zullen 

we nog een viertal jaar moeten wachten. Sinds 

25 maart 2021 kan men reeds het veelluik met de 

gerestaureerde panelen bezichtigen. Het bezoek 

start in de crypte. Men krijgt er een realitybril 

opgezet waarmee je naar verschillende plaatsen 

geleid wordt en uitleg krijgt in woord en beeld 

over de geschiedenis van het kunstwerk. 

Meer info: www.sintbaafskathedraal.be 

Willy Depuydt - Bewoner studio 1

Bronnen: 

• Noach CHARNEY – ‘Het Lam Gods, ’s werelds meeste 

begeerde meesterwerk’ – uitgeverij LUITING

• Peter SCHMIDT – ‘Het Lam Gods’ – Davidsfonds – 

uitgeverij TEN HAVE
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Een dag nadien, op donderdag 8 juli trekken 

we naar de St.-Janskerk voor de misviering. 

Op vrijdag 9 juli trekken enkele bewoners 

van Emmaüs naar de Grote Markt zelf om de 

kermissfeer op te snuiven. 

Tot slot is er op zaterdag 10 juli voor enkele 

bewoners de mogelijkheid om deel te nemen 

aan de ‘Donkere Ommegang’. Het wordt met 

andere woorden opnieuw een goedgevulde 

kermisweek met voor elk wat wils!

VLAAMSE FEESTDAG
‘Mijn vlakke land, mijn Vlaanderenland’

Jacques Brel maakte er in 1962 een 

welgekend nummer van. Het doet ons denken 

aan de Vlaamse Feestdag (11 juli). Dit jaar laten 

we deze feestdag niet ongemerkt voorbij gaan 

en organiseren we verschillende activiteiten.

Op dinsdag 13 juli voorzien we een typisch 

Vlaams middagmaal met stoofvlees en 

frietjes. Dit wordt smullen!

Op donderdag 15 juli is er een 

themanamiddag ‘Vlaamse muziek’ in de 

polyvalente zaal. De mooiste Vlaamse 

hitjes worden bovengehaald en als onze 

stembanden tegen die namiddag nog 

niet ‘gesmoet’ zijn, dan zal dit zeker niet 

lang duren! De leuke liederen en mooie 

herinneringen die er aan verbonden zijn, 

zullen ons één voor één laten meegenieten, 

meeneuriëen en vast ook meezingen!

Daarnaast worden gedurende deze week 

verschillende activiteiten in dit thema voorzien 

(dialecten namiddag, Vlaamse quiz,…) 

UITSTAPPEN
Dankzij de versoepelde maatregelen kunnen 

we weer in grotere groep naar buiten. Met een 

goedgevulde picknickzak trekken we voor de 

komende uitstappan naar Dikkebusvijver.

Ook in kleine groep of individueel worden 

bewonersgerichte uitstapjes gedaan. Zo denk 

ik aan een plons in het Poperings zwembad, 

marktbezoek op vrijdag, ritjes met de 

rolstoelfiets, uitstap naar zee, … Laat de zon 

maar stralen en weg zijn we!

FEESTEN
Deze zomer mogen we ook enkele bewoners 

in de kijker zetten:

• Vrijdag 23 juli wordt Martha Huys 100 jaar!

• Woensdag 28 juli zijn Martha Lobeau en 

André Verdonck 70 jaar gehuwd!

• Dinsdag 10 augustus zijn er 2 jarigen in het 

OLV Gasthuis: Alice Dewancker wordt 101 en 

Valère Vitse 102 jaar!

Alvast proficiat aan onze feestvierders!

In Emmaüs zien we het opnieuw zitten om het 

ZOMERTERRAS te laten doorgaan. Daarom is 

iedereen van harte welkom, op woensdag  

25 augustus in Emmaüs. Hopend op stralende 

zon, om te genieten van de zomerbar, live 

muziek, springkasteel, kindergrimme en zoveel 

meer.

ANDERE ACTIVITEITEN
De ‘grote vakantie’ sluiten we voor de jarigen 

van juli en augustus feestend af met het 

verjaardagsfeest op donderdag 26 augustus 

en in Emmaüs op maandag 30 augustus.

Daarnaast genieten we bij mooi weer van 

onze binnentuin, staan enkele zomerse 

kookactiviteiten (ijscoupe, sorbet, smoothie, 

..) op het programma, komt de kinderopvang 

langs voor enkele spel- en bewegings-

activiteiten, … Als het weer wat minder is, 

maken we gebruik van De Oase, genieten we 

van een relaxatiebad, halen we herinneringen 

boven met de belevenistafel, ….

Aan iedereen een mooie, zonnige vakantie 

toegewenst. Geniet er met volle teugen van en 

vergeet niet om bij warm weer voldoende te 

drinken! 
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OP HET BORD: JULI
DONDERDAG 1 JULI

Choco

Groentesoep
Kalkoengebraad / gevogeltejus

Bloemkool in bechamelsaus
Aardappelen
Panna cotta

Kalfsworst
Kaas – hesp

VRIJDAG 2 JULI
Confituur

Zurkelsoep
Vispannetje van de chef
Fijne groenten / puree

IJsje

Sandwiches met  chocolademelk
Kaas – hesp

ZATERDAG 3 JULI
Chocolade

Wortelsoep
Gebakken kipfilet / gevogeltejus

Appel-abrikozenmoes / aardappelen
Yoghurt

Ardeens gebraad
Kaas – hesp

ZONDAG 4 JULI
Rozijnen- / koekenbrood

Tomatenroomsoep
Kalfsborst / pruimensaus

Parijse wortelen / kroketten
Taart

Camembert
Kaas – hesp

MAANDAG 5 JULI
Confituur

Komkommersoep
Kalkoenlapje / gevogeltejus

Koolrabi / aardappelen
Chocoladepudding

Eiersalade
Kaas – hesp

DINSDAG 6 JULI
Smeerkaas

Kippenbouillon met rode curry
Pasta Bolognaise

Fruit

Hennepot met Hommelbier
Kaas – hesp

WOENSDAG 7 JULI
Luikse siroop

Venkelsoep
Kippenbout / braadjus

Salade / frietjes
Koek

Brie
Kaas – hesp

DONDERDAG 8 JULI
Choco

Groentesoep
Varkensreepjes / kerriesaus

Wortelen / rijst
Pralinémousse

Kalfsworst
Kaas – hesp

VRIJDAG 9 JULI
Confituur

Rapensoep
Wijtingfilet / visvelouté
Broccoli / aardappelen

IJsje

Vleessalade
Kaas – hesp

ZATERDAG 10 JULI
Chocolade

Courgettesoep
Kalfsburger / champignonsaus

Rauwkost / puree
Yoghurt

Mosterdspek
Kaas – hesp

ZONDAG 11 JULI
Rozijnen- / koekenbrood

Tomatensoep
Varkensmignonette

Roze pepersaus
Tomaat in de oven / aardappelrösti

Taart

Noordzeesalade
Kaas – hesp

MAANDAG 12 JULI
Confituur

Erwtensoep
Kalkoenpavé / gevogeltejus

Bloemkool met peterselie / puree
Aardbeienpudding

Kippenwit
Kaas – hesp

DINSDAG 13 JULI
Smeerkaas

Brunoisesoep
Vlaamse stoverij / salade / frietjes

Fruit

Frankfurter
Kaas – hesp

WOENSDAG 14 JULI
Peperkoek

Ajuinsoep
Gehaktballetjes / tomatensaus

Erwten & wortelen / puree
Koek

Mosterdkaas
Kaas – hesp

DONDERDAG 15 JULI
Choco

Groentesoep
Kipfilet / dragonsaus

Komkommer-aardappelsalade
Messinaroom

Tonijnsalade
Kaas – hesp

VRIJDAG 16 JULI
Confituur

Preisoep
Pastaschotel met zalm, 

tonijn en venkel
IJsje

Pistolets
Kaas – hesp
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ZATERDAG 17 JULI
Speculoos

Zoete aardappelsoep
Gemarineerd varkenslapje / tijmsaus

Spinazie / aardappelen
Yoghurt

Sardienen
Kaas – hesp

ZONDAG 18 JULI
Rozijnen- / koekenbrood

Tomatensoep
Lamsstoofpotje

Knolseldersalade / aardappelnootjes
Taart

Kruidenkaas
Kaas – hesp

MAANDAG 19 JULI
Confituur

Wortelsoep met komijn
Kalkoenragout

Boontjes / aardappelen
Karamelpudding

Mosselen op azijn
Kaas – hesp

DINSDAG 20 JULI
Smeerkaas

Minestrone
Cordon bleu / vleesjus
Gestoofde prei / puree

Fruit

Kaaskroket
Kaas – hesp

WOENSDAG 21 JULI
NATIONALE FEESTDAG

Luikse siroop

Garnalebisque
Rosbief / rode wijnsaus

Rauwkost / frietjes
Gebak

Passendale
Kaas – hesp

DONDERDAG 22 JULI
Speculoospasta

Groentesoep
Pastaschotel met kip

pesto en mediterraanse groenten
Panna cotta met abrikoos

Russisch ei
Kaas – hesp

VRIJDAG 23 JULI
Confituur

Knolseldersoep
Heekfilet / dillesaus

Gestoofde courgette / geplette 
aardappelen

IJsje

Kalfsbrood
Kaas – hesp

ZATERDAG 24 JULI
Koetjesreep

Witte bonensoep
Chipolata / braadjus

Wortelen en erwten / aardappelen
Yoghurt

Crèmepaté
Kaas – hesp

ZONDAG 25 JULI
Rozijnen- / koekenbrood

Tomatensoep
Kasselrib / sjalottensaus

Warme appel / duchesseaardappelen
Taart

Tomme blanche
Kaas – hesp

    
MAANDAG 26 JULI

Confituur

Preisoep
Kippenbout / braadjus

Zanzibarmoes
Gebakken aardappelen
Tweekleurenpudding

Zalmsalade
Kaas – hesp

DINSDAG 27 JULI
Honing

Runderbouillon met juliennegroenten
Boomstammetje / vleesjus

Parijse wortelen / puree
Fruit

Lasagne Bolognaise
Kaas – hesp

WOENSDAG 28 JULI
Peperkoek

Tomaat-basilicumsoep
Hamrolletjes / knolselder

Salade / frietjes
Koek

Cambozola
Kaas – hesp

DONDERDAG 29 JULI
Choco

Groentesoep
Kalkoenlapje / tijmsaus
Broccoli / aardappelen

Aardbeienmousse

Kalkoensalami
Kaas – hesp

VRIJDAG 30 JULI
Confituur

Prinsessenbonensoep
Fish-stick / remouladesaus

Gebakken groenten
Karnemelkstampers

IJsje

Sandwiches met chocolademelk
Kaas – hesp

ZATERDAG 31 JULI
Chocolade

Bloemkoolsoep
Varkensspiering / rozemarijnsaus

Gestoofde courgette / pasta
Yoghurt

Kipfilet met tuinkruiden
Kaas – hesp
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OP HET BORD: AUGUSTUS
ZONDAG 1 AUGUSTUS
Rozijnen- / koekenbrood

Tomatensoep met balletjes
Rundstong / Madeirasaus

Erwten op z’n frans / kroketten
Taart

Ardeense paté
Kaas – hesp

MAANDAG 2 AUGUSTUS
Confituur

Broccolisoep
Gebakken hespenspek / vleesjus

Witte kool / aardappelen
Chocoladepudding

Haringsalade
Kaas – hesp

DINSDAG 3 AUGUSTUS
Smeerkaas

Gevogeltesoep met 
brunoisegroenten

Provençaalse kalkoenragout
 Pasta
Fruit

Quiche
Kaas – hesp

WOENSDAG 4 AUGUSTUS
Luikse siroop

Venkelsoep
Koninginnehapje
Salade / frietjes

Koek

Belegen kaas
Kaas – hesp

DONDERDAG 5 AUGUSTUS
Choco

Groentesoep
Vleesbrood / mosterdsaus

Witloof / puree
Citroentaartcrème

Parijse worst
Kaas – hesp

VRIJDAG 6 AUGUSTUS
Confituur

Zurkelsoep
Wijtingfilet / Duglérésaus

Spinaziestamppot
IJsje

Pepersalami
Kaas – hesp

ZATERDAG 7 AUGUSTUS
Chocolade

Wortelsoep met peterselie
Kaasburger / vleesjus

Bloemkool / aardappelen
Yoghurt

Filet de York
Kaas – hesp

ZONDAG 8 AUGUSTUS
Rozijnen- / koekenbrood

Tomatensoep
Ardeens gebraad / picklessaus

Gestoofde pastinaak
Aardappelwafeltjes

Taart

Champignons à la Grecque
Kaas – hesp

MAANDAG 9 AUGUSTUS
Confituur

Courgettesoep
Varkenslapje / vleesjus

Koolsla / peterselieaardappelen
Aardbeienpudding

Kipfilet
Kaas – hesp

DINSDAG 10 AUGUSTUS
Smeerkaas

Brunoisesoep
Kipfilet / dragonsaus

Gestoofde courgette / bulgur
Fruit

Macaroni
Kaas – hesp

WOENSDAG 11 AUGUSTUS
Peperkoek

Wortel-pastinaaksoep
Luikse balletjes / salade / frietjes

Koek

Petrus
Kaas – hesp

DONDERDAG 12 AUGUSTUS
Choco

Groentesoep
Kalkoengebraad / kookjus

Romanescogroenten / aardappelen
Sabayon

Hespenworst
Kaas – hesp

VRIJDAG 13 AUGUSTUS
Confituur

Ajuinsoep
Viswaterzooi
Kruidenpuree

IJsje

Pistolets
Kaas – hesp

ZATERDAG 14 AUGUSTUS
Speculoos

Seldersoep
Rundshamburger / sjalottensaus

Erwten op Franse wijze
Aardappelen

Yoghurt

Vleessalade
Kaas – hesp

ZONDAG 15 AUGUSTUS
O.L.V. HEMELVAART
Rozijnen- / koekenbrood

Tomatenroomsoep
Kalfsborst / oreganosaus

Rauwkost / kroketten
Taart

Kruidenkaas
Kaas – hesp
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MAANDAG 16 AUGUSTUS
Confituur

Preisoep
Kalkoenrollade / zoetzure saus

Ananas / rijst
Karamelpudding

Eiersalade
Kaas – hesp

DINSDAG 17 AUGUSTUS
Smeerkaas

Minestrone
Kalfsbrood / kriekensaus

Erwten en wortelen / puree
Fruit

Worstenbroodje
Kaas – hesp

WOENSDAG 18 AUGUSTUS
Luikse siroop

Champignonsoep
Steak / pepersaus
Rauwkost / frietjes

Koek

Camembert
Kaas – hesp

DONDERDAG 19 AUGUSTUS
Speculoospasta

Groentesoep
Kalfsblanket op grootmoeders wijze

Macedoinegroenten / puree
Chocolademousse

Cervela
Kaas – hesp

VRIJDAG 20 AUGUSTUS
Confituur

Zurkelsoep
Heekfilet / saffraansaus

Zomerstamppot
IJsje

Salami
Kaas – hesp

ZATERDAG 21 AUGUSTUS
Koetjesreep

Broccolisoep
Gevogeltegyros

Ananas / rijst
Yoghurt

Tonijncocktail
Kaas – hesp

ZONDAG 22 AUGUSTUS
Rozijnen- / koekenbrood

Tomatensoep met balletjes
Varkensgebraad / vleesjus

Prinsessenboontjes / aardappelrösti
Taart

Chaumes
Kaas – hesp

MAANDAG 23 AUGUSTUS
Confituur

Kikkererwtensoep
Gebakken kipfilet / gevogeltejus

Romanescogroenten / aardappelen
Tweekleurenpudding

Krabsalade
Kaas – hesp

DINSDAG 24 AUGUSTUS
Honing

Kippenbouillon met kerrie
Gevulde courgette  / Boursinsaus

Rijst
Fruit

Omelet
Kaas – hesp

WOENSDAG 25 AUGUSTUS
Peperkoek

Aspergesoep
Koude vleesschotel

Salade / frietjes
Koek

Tomme Blanche
Kaas – hesp

DONDERDAG 26 AUGUSTUS
Choco

Groentesoep
Kalkoenlapje / gevogeltejus

Appel-abrikozenmoes / aardappelen
Panna cotta

Kalkoenfilet
Kaas – hesp

VRIJDAG 27 AUGUSTUS
Confituur

Preisoep
Lasagne met zalm /spinazie

IJsje

Sandwiches met chocolademelk
Kaas – hesp

ZATERDAG 28 AUGUSTUS
Chocolade

Wortel-rode bietensoep
Ardeens gebraad / mosterdsaus

Spitskool / puree
Yoghurt

Filet de York
Kaas - hesp

ZONDAG 29 AUGUSTUS
Rozijnen- / koekenbrood

Tomatensoep
Kalfsborst / pruimensaus

Parijse wortelen / kroketten
Taart

Passendale
Kaas – hesp

MAANDAG 30 AUGUSTUS
Confituur

Knolseldersoep
Pastaschotel met ham / prei

Speculoospudding

Kippensalade
Kaas – hesp

DINSDAG 31 AUGUSTUS
Smeerkaas

Getomateerde runderbouillon
Kipfilet / portosaus

Zomergroenten / krielaardappelen
Fruit

Spaghetti Bolognaise
Kaas – hespSmakelijk!



TERUGBLIK OP
Ontbijtbuffet – Genieten van een terrasje – UItstap naar de zee – Wandeling – Uitstap De Wingerd

Uitstap naar De Lovie – Optreden Johnny Clarysse
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BEWONERSNIEUWS  
MARTHA HUYS - 100 JAAR
Toen men anno 1921 tijdens Reningelst kermis 

vroeg aan Edward Huys of hij die week “overkomste” 

had, was zijn antwoord dat hij zeker één iemand 

verwachtte. Nog dezelfde week, op 23 juli, werd Martha

- dochter van Edward Huys en Emma Derycke - 

geboren op het ouderlijk hof nabij het gehucht ”’t 

schaapstal” tussen de Ouderdom en de Busseboom.

Ze was de jongste dochter in een gezin van  

4 dochters en 3 zonen. Jammergenoeg is de oudste 

dochter op jonge leeftijd overleden toen ze op de 

vlucht gingen voor de Eerste Wereldoorlog.

Martha is gezegend met de goede, 

gezonde genen van haar ouders. De 

sociale betrokkenheid van vader Ward 

en de zachte dienstbaarheid van moeder 

Emma.

Ze groeide op, in de schaduw van de 

Eerste Wereldoorlog, in een warm en 

hecht gezin. Liep school bij de nonnekes 

van het dorp en hielp thuis met het 

verzorgen van de dieren op de hoeve. Het 

was een tijd waar alles nog met de hand 

gebeurde en iedereen meehielp om het 

vele werk op tijd klaar te krijgen. Maar ook 

werd elke gelegenheid aangegrepen om 

onder elkaar of met de buren samen te 

komen of te feesten. 

Toen Martha 19 jaar was, brak de Tweede 

Wereldoorlog uit. Een moeilijke tijd waar 

haar broers gemobiliseerd werden en 

de zorg en het werk met minder handen 

diende verricht te worden.

Martha bleef ook na de oorlog, samen 

met haar boer Gerard, op de hoeve 

wonen. Ze zorgden voor hun ouders in 

hun oude dag. Mantelzorg “avant la lettre”.

Ook haar neven en nichtjes brachten maar al 

te graag hun vrije dagen door op de hoeve 

en mochten er ongeremd spelen, vissen in de 

“boereput” of helpen met de schapen. Martha 

genoot van hun aanwezigheid en ze konden er 

niets verkeerds doen.

Ook sociaal bleef Martha zich inzetten voor de 

“parochie”. Ze was bestuurslid van verschillende 

katholieke organisaties. Nooit afwezig als er op 

haar beroep werd gedaan. Stil en onopvallend, 

maar met een grenzeloze inzet, gewaardeerd 

door iedereen.

Na het overlijden van haar ouders en broer, 

verhuisde ze naar een huis in het dorp. Van 

daaruit zette ze zich nog altijd in voor haar 

dorpsgenoten. Okra, hobbyclub en zelfs 

“receptioniste van de pastorij”, niets was haar 

te veel om dienstbaar te zijn. Avonden kaarten 

met haar vaste vriendinnen, Rosa en Lisselot, 

Robertine. De jaren vlogen ongemerkt voorbij...

In 2016 verhuisde Martha naar het OLV Gasthuis 

waar ze tot op vandaag verblijft.

Van harte proficiat met je 100ste verjaardag!
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BEWONERSNIEUWS  
VERJAARDAGEN
BEWONERS WZC OLV GASTHUIS
Ma. 05/07 Aline Persoon (K 267) 86 jaar

Ma. 05/07 André Elslander (K 256) 84 jaar

Wo. 07/07 Hugo Cailliau (K 253) 82 jaar

Zo. 11/07 Marie Therese Denys (K 179) 91 jaar

Do. 15/07 Odette Demeulenaere (K 127) 83 jaar

Za. 17/07 Irène Vanrenterghem (K 155) 86 jaar

Ma. 19/07 Paula Vandenbunder (ZF 4) 87 jaar

Vr. 23/07 Martha Huys (K 181) 100 jaar

Vr. 23/07 Leona Pouseele (K 119) 90 jaar

Do. 29/07 Joseph Pyck (K 30) 93 jaar

Ma. 02/08 Liliane De Stickere (K 180) 86 jaar

Do. 05/08 Zr. Gerda (K 19)  84 jaar

Do. 05/08 Andrea Battheu (K 20) 94 jaar

Za. 07/08 Lucienne Delbaere (K 120) 85 jaar

Ma. 09/08 Jozef Huyghe (K 163) 69 jaar

Di. 10/08 Alice Dewancker (K 259)  101 jaar

Di. 10/08 Valère Vitse (K 230)  102 jaar

Za. 14/08 Simonne Vanhee (K 246) 89 jaar

Vr. 20/08 Roger Dewancker (K 263) 88 jaar

Di. 24/08 Antoinette Druant (K 182) 98 jaar

Za. 28/08 Walter D’Hondt (K 218) 79 jaar

Zo. 29/08 Astrid D’Hooghe (K 26)  86 jaar

Zo. 29/08 Constance Verbruggen (K 162) 88 jaar

Ma. 30/08 Lucienne Constandt (K 264) 86 jaar

BEWONERS AW FIORETTI & DE VLIERING
Do. 5/08 Jean Vandermarliere  74 jaar

Zo. 15/08 Myriam Denys  80 jaar

Proficiat!

WIJ VERWELKOMEN...
Andréa Verhulst-Corteel (K 149) uit Poperinge

Anna Boussemaere-Van Engelandt (K 235) uit Proven

OPGENOMEN
IN DE GENADE
VAN DE HEER
• Cécile Vanhove, overleden op  

2 juni 2021 op 78-jarige leeftijd.

• Marcel Brysbaert, overleden op 

4 juni 2021 op 86-jarige leeftijd.

• Lucienne De Roo, overleden op 

23 juni 2021 op 99-jarige leeftijd.

BEWONERS EMMAUS
Do. 01/07 Simona Cappoen  96 jaar

Do. 01/07 Joseph Lermytte 73 jaar

Do. 08/07 Georgette Haghedooren 88 jaar

Di. 20/07 Ludgarde Demeersseman 70 jaar

Ma. 02/08 Erna Vandamme 79 jaar

Za. 07/08 Raymonde Van Honacker 96 jaar

Zo. 08/08 Odette Libbrecht 90 jaar

Di. 17/08 Frank Sweertvaegher 57 jaar

Vr. 20/08 Mireille Demeyere 78 jaar

Za. 21/08 Rita Vanuxem 70 jaar

Za. 21/08 Martine Dieryck 62 jaar

Zo. 22/08 Leopold De Keyser 85 jaar

GASTEN DVC DE PLATAAN
Vr. 02/07 Simonne Delboo 87 jaar

Di. 06/07 Jacqueline Lefevere 90 jaar

Di. 06/07 Guido Bondue 81 jaar

Do. 08/07 François Elskens 82 jaar

Zo. 18/07 Godelieve Lahousse  75 jaar

Za. 31/07 Bernard Verstraeten 73 jaar

Do. 12/08 Jacqueline Ooghe 85 jaar

Di. 24/08 Godelieve Verraes 82 jaar

Do. 26/08 Anna Dedeurwaerder 81 jaar

Di. 31/08 Willy Bossaert 86 jaar

Di. 31/08 Raymonde De Byser 85 jaar

Di. 31/08 Mariette Sampers 91 jaar
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MEDEWERKERSNIEUWS
VERJAARDAGEN
PERSONEEL
Do.  01/07 Brigitte Deramaut,

  Stefhanie Cheroutre

Zo.  04/07 Josée Dallequin 

Wo.  07/07 Isabelle Wicke

Vr.  09/07 Colette Gruwez 

Zo.  11/07 Tine Hackx, Debby Herman

Ma.  12/07 Melissa Van Exem

Wo.  14/07 Kimberly Bril 

Vr.  16/07 Zr. Rita Geukens

Za.  17/07 Stephanie Bulckaert, 

  Wendy Deknock

Za.  20/07 Vera Bourree, Nele Sweertvaegher

Vr.  23/07 Nathalie Verbrugghe,

  Conny Vlaeminck

Ma.  26/07 Inge Duflou, Kristien Hoet

Wo.  28/07 Niels Santy

Do.  29/07 Chalina Cuvelier

Vr.  30/07 Eveline Gekiere, Frieda Carton

Za.  31/07 Brecht Caulier

Zo.  1/08 Sophie Vandenbussche

Ma.  2/08 Nancy Logie, Elien Denys 

Za.  3/08 Inge Cappoen, Sylia Spenninck

Do.  5/08 Esmeralda Ruckebusch

Vr.  6/08 Sofie Vieren

Za.  7/08 Nadia Decae

Zo.  8/08 Rebecca Dequidt, Tine Saint Germain,

  Dave Vanderbeke

Ma.  9/08 Marta Gawron

Wo.  11/08 Silke Tetaert, Marika Capoen

Vr.  13/08 Nadine Verbrigghe

Zo.  15/08 Tania Decaesteker

Ma.  16/08 Rita Beddeleem 

Za.  21/08 Fabrice Vande Casteele

Zo.  22/08 Mieke Vandeputte, Ilse De Witte

Za.  24/08 Didine Shema, Annik Vandoolaeghe

Do.  26/08 Annelies Mourisse

Proficiat!Proficiat!

MEDEDELINGEN
Op 7 juni 2021 kwam Mieke Maes (verpleegkundige OLVG) in dienst.

Op 8 juni 2021 kwam Yasmine Decrock (zorgkundige Emmaüs) in dienst.

Op 14 juni 2021 kwam Mieke Specenier (verpleegkundige nacht Emmaüs) in dienst.

Op 29 juni 2021 kwam Elke Vermeulen (verpleegkundige Thuisverpleging) in dienst.

LEVENSBLOEI
Myrthe, dochtertje van Femke Willems (Zorgafdeling 1 wzc Emmaüs) en Nicholaey Omen, 

geboren op 25 mei 2021.

LEVENSSNOEI
Overlijden van Julien Van Parys, echtgenoot van Diana Bruneel, papa van Sandra Van Parys 

(team keuken) op 14 juni 2021.



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 JUNI: hoekschop, scheidsrechter, voetballer, stadion, kunstgras, supporter, 

doelpunt, buitenspel

WINNAARS: Joseph De Baene (K 183), Freddy Houthoofd (Emmaüs – K 008), Agnes 

Merlevede (DVC De Plataan), Marcella Vermeulen (DVC De Plataan)

NIEUWE OPGAVE: LETTERVELD
In een letterveld staan bijna alle letters van het alfabet. Er ontbreken echter een paar letters 

die samen een woord vormen. Weet je welk woord dat is? (Let wel: in een letterveld wordt ij 

beschouwd als twee afzonderlijke letters). Hier volgen twee lettervelden:

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

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

Oplossing 1: 

..........................................................................

Oplossing 2: 

..........................................................................
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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


