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VOORWOORD

Beste lezer,

De zomer heeft niet het verhoopte mooie weer gebracht waarvan we dachten allemaal te 

kunnen profiteren. Ik hoop dat iedereen toch voldoende van de vakantie heeft kunnen genieten. 

We danken alvast al onze jobstudenten voor hun inzet de voorbije periode. We kijken terug op 

een geslaagde kinderopvang, een aantal huwelijksjubilea en zowaar drie +100-jarigen. 

Opnieuw ons zomerterras in WZC Emmaüs kunnen organiseren, maakte ons blij. Een mooie 

terugblik op dit alles vind je verder in dit Gasthuyzeken.

September is ook de maand waarin binnen onze maatschappij jaarlijks extra aandacht gaat naar 

het thema dementie. We laten jullie dan ook graag kennismaken met alle verschillende aspecten 

van ons beleid rond bewoners met dementie. Mieke Hebben, onze referentiepersoon dementie, 

zorgde voor een mooi overzicht op welke vlakken we hier allemaal actief zijn zowel naar 

bewoners, mantelzorgers en medewerkers toe. 

Vanaf 1 oktober stappen we over naar een andere wasserij. Vanaf dan zal Wasserij Dumoulin uit 

Komen deze dienstverlening voor ons verzekeren. Meer info in een nieuwsbrief. 

Veel leesplezier!

Mieke Vandeputte,
directeur

2 ’T GASTHUYZEKEN

COLOFON
Verantwoordelijke uitgever: 

Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis vzw - Ieperstraat 130, 8970 Poperinge - T 057 34 69 10

info@gasthuis.be - www.gasthuis.be - Ond.nr. 0445.066.385 - RPR Gent - Afd. Ieper

Redactieraad: Brecht Caulier, An Deraedt, Lena Elslander, Friede Landerwyn, Anja Nollet, 

Inge Pouseele, Stijn Rooze, Silke Tetaert, Hilde Vandepitte, Mieke Vandeputte

Ontwerp en druk: Cuvelier Graphics nv - Ieper / Oplage: 500 ex. 



EVEN STILSTAAN BIJ 3

EVEN STILSTAAN BIJ
INTERNATIONAAL EUCHARISTISCH CONGRES 
IN BOEDAPEST (HONGARIJE)
Van 5 tot 12 september vindt er in de Hongaarse 

hoofdstad Boedapest een Internationaal 

Eucharistisch Congres plaats. Het zou 

oorspronkelijk reeds in 2020 plaatsvinden 

maar werd vanwege de coronapandemie 

een jaar uitgesteld. Onze Heilige Vader Paus 

Franciscus zal deelnemen aan de feestelijke 

sloteucharistieviering en reist dan verder naar 

Slovakije voor een pastoraal bezoek van 12 tot 

15 september. 

Het eerste Eucharistisch Congres vond 140 

jaar geleden (1881) plaats in Frankrijk en 

werd sindsdien elke paar jaren gehouden, 

telkens in een andere hoofdstad wereldwijd. 

Intussen is het al de 52ste keer dat dit Congres 

doorgaat. Het is een viering van de werkelijke 

aanwezigheid van Jezus Christus in de 

eucharistie met deelnemers en prominente 

sprekers van over de hele wereld. Naast de 

dagelijkse eucharistieviering zijn er iedere dag 

ook voordrachten, getuigenissen en workshops. 

De gastheer van het Congres is de 

aartsbisschop van Esztergom-Boedapest, 

Kardinaal Péter Erdö. Hij ziet dit Congres 

als een groot teken van hoop tijdens de 

coronapandemie en zegt:

“Veel parochies hebben in het voorbije jaar 

geleerd Heilige Missen online uit te zenden 

maar ze hebben ook ervaren dat niets de 

persoonlijke aanwezigheid kan vervangen.” 

Zo wordt het motto van het Congres 

werkelijkheid en krijgt het een nieuwe 

betekenis: “Al mijn bronnen vind ik in u.” 

(psalm 87,7)

EEN DIENENDE LEVENSSTIJL  
VANUIT HET EVANGELIE
Aan het begin van een nieuw pastoraal werkjaar 

werden door meerdere werkgroepen in ons 

Bisdom allerhande gedachten samengebracht 

die nu in de parochies verder uitgewerkt worden. 

Bedoeling is om meer dienend en “missionair” 

te zijn op de plaats waar ik leef. Missionair zijn, 

gaat niet over “zieltjes winnen”’ of ons geloof 

aan anderen opdringen. Wel gaat het over willen 

delen van wat we zelf als kostbaar en vervullend 

ervaren, vooral in moeilijke en bange tijden. 

Goede God,

Wij bidden u om moed en volharding,

om te blijven geloven in het goede.

Geef dat wij ondanks alle negatieve 

berichten en feiten

die ons overspoelen,

toch oog blijven hebben voor wat 

hoopgevend en leven-gevend is.

Amen.



NIEUWE SPONSORS
In dit Gasthuyzeken werden nieuwe 

sponsorbladen afgedrukt. Deze sponsors 

betaalden een jaarlijkse bijdrage die 

uitsluitend gebruikt wordt voor de organisatie 

van de animatieactiviteiten van de bewoners.

AANVRAGEN
KAPSTER
Wie een afspraak wenst met één van 

onze kapsters (= Sofie Blanckaert, 

Nathalie Dewicke of Camille Depuydt) 

vraagt dit best 14 dagen vooraf.
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VAN ALLES WAT
SEPTEMBER
September ... vakantieherinneringen worden 

nostalgisch verteld, zomerkiekjes worden 

gedeeld, scholen openen terug hun poorten, 

iedereen gaat opnieuw aan het werk. Het 

‘gewone leven’ neemt de draad weer op. 

We starten de maand september met 

het ophalen van herinneringen aan de 

schooltijd van vroeger. Aan de hand van 

oude schoolfoto’s en voorwerpen uit de klas 

laten we iedereen vertellen over zijn/haar 

schoolervaringen.

September is in het OLVG traditioneel 

een feestmaand ... Dit jaar vieren we de 

22e verjaardag van de verhuis van ons 

woonzorgcentrum van de Gasthuisstraat naar 

de Ieperstraat. We herdenken de officiële 

inhuldiging met een gezongen misviering op 

maandag 6 september in de kapel. Die week 

trakteren we alle bewoners van het Gasthuis 

op een heerlijke barbecue: op 7 september 

voor de bewoners van het eerste verdiep, 

op 8 september voor de bewoners van De 

Wingerd en Kortverblijf en op 9 september 

voor de bewoners van de tweede verdieping. 

Dat wordt meteen een mooie afsluiter van de 

vakantie. Smakelijk eten iedereen!

Op 16 september komen Rudi en Kristien 

optreden in de polyvalente zaal. Zij kwamen 

al meerdere malen voor ons optreden 

tot groot genoegen van iedereen. Rudi 

en Kristien staan garant voor veel plezier 

en ambiance! Ze brengen zowel Vlaamse 

klassiekers als Engelstalige liedjes. Zingen 

jullie allemaal mee uit volle borst? 

Het optreden in wzc Emmaüs door 

Zanger Fré zal doorgaan op donderdag 

23 september in cafetaria De Plokker. Allen 

welkom om een dansje te placeren.

Op 28 en 30 september is er het 

maandelijkse verjaardagsfeest waarbij we 

alle jarige bewoners van de maand in de 

bloemetjes zetten. Na lange tijd mogen we 

eindelijk terug samen met familie en vrienden 

genieten van een lekker stukje taart en een 

heerlijke tas koffie.

September is in Poperinge ook de maand van 

de hommelpluk. In het woonzorgcentrum 

halen we dan ook graag herinneringen op 

aan ‘goei’n oud’n ploktid’. Met kleine groepjes 

bewoners brengen we een bezoek aan het 

hoppemuseum.  

Op 10 september gaan we op bezoek bij 

een hoppeboer en gaan we kijken naar de 

plokmachine.



DISTRIBUTIE-KOST EN HUURPRIJS TV
We krijgen af en toe vragen rond de huurprijs en distributiekost tv. Hierbij wat meer toelichting.

In 2016 werd het in grote organisaties 

zoals een woonzorgcentrum verplicht een 

broadcastcenter te installeren omdat er anders 

op termijn geen analoog signaal/kanalen meer 

zou kunnen ontvangen worden op de tv.

Niet alle tv-toestellen waren compatibel met dit 

broadcastcenter en daarom werd besloten via 

een bepaalde firma te werken met huur-tv’s.

Bewoners die dus kiezen om tv op de kamer 

te hebben, betalen enerzijds:

• een distrubtiekost: zoals je thuis je 

abonnement zou betalen. Maar gezien 

dit voor onze organisatie een andere 

prijszetting is, kunnen we dit goedkoper 

aanbieden dan een tv-abonnement thuis.

• een huurkost voor het tv-toestel: dit is de 

huurkost die wij betalen aan de firma en 

doorrekenen aan de bewoner. Deze huurkost 

kan verschillen naargelang de grootte van 

het tv-toestel dat de bewoner wenst.

Op de factuur van de bewoners in WZC OLV 

Gasthuis staat dit genoteerd als twee aparte 

supplementen.  Voor de bewoners WZC 

Emmaüs  vind je dit terug als 1 gezamenlijk 

supplement.

He totale supplement valt lager uit dan de 

abonnementskost die de mensen thuis privé 

zouden betalen.
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Op 14 september krijgen de bewoners de 

kans om zelf ‘hoppebelletjes’ te plokken 

met de hand en genieten we van een lekker, 

fris hommelbiertje. In wzc Emmaüs gaat de 

hommelpluk door op woensdag 15 september, 

met ’s avonds hommelpap als avondmaal om 

de dag in volle nostalgie af te sluiten. En net als 

bij de echte hommelpluk van vroeger sluiten we 

de plok af met een heus hommelpapfeest in 

de polyvalente zaal op maandag 20 september 

in het wzc OLV Gasthuis. Kom genieten van 

muziek, aangepaste drank en een hapje!

Nu corona al wat meer toelaat, kunnen we 

ook wat vaker naar buiten trekken. Na een jaar 

onderbreking, organiseren we opnieuw onze 

autotocht per afdeling. We stippelden een tocht 

uit in eigen streek en stoppen onderweg voor 

een hapje en een drankje. 

Naast deze speciale activiteiten 

staan er nog heel wat andere 

zaken op het animatieprogramma. 

Vertelnamiddagen, bak- en 

kookactiviteiten, de maandelijkse 

bijeenkomst van het contactkoor, 

uitstap naar De Lovie, 

rolstoelwandelingen…

Wie graag geniet van een lekker 

drankje met ijs of een pannenkoek 

kan iedere namiddag terecht in de 

cafetaria. Een enthousiaste groep 

vrijwilligers staat steeds klaar om 

jullie te bedienen van wat lekkers 

of verfrissends! Iedereen welkom!

Tot de volgende!
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VAN ALLES WAT
MANGOMOMENTEN
Eén van de bewoners, Y., is haar spraak verloren. 

We voeren geregeld conversaties met elkaar 

maar het lijkt alsof we een andere taal spreken… 

en toch maken we op deze manier verbinding 

met mekaar. 

In ‘t dialect vertel ik over het weer en de 

kinderen en met een aanéénrijging van losse 

klanken en veelbetekenende blikken beaamt ze 

hoe druilerig het buiten is of hoe tof een uitstap 

naar de speeltuin kan zijn. Voor iemand die het 

vermogen kwijt is om te spreken, is ze eigenlijk 

best een babbelkous.

Gelukkig is ze niet vergeten hoe te glimlachen of 

- als ze een mindere dag heeft - te tonen dat er 

iets aan de hand is. We proberen deze glimlach 

dan ook zoveel mogelijk uit te lokken want ook 

wij voelen ons goed als zij zichtbaar gelukkig is. 

Vorige week koppelde ik het nuttige aan 

het aangename: er moesten wat flyers in de 

brievenbussen worden gestoken en ik nam 

Y. mee voor deze brievenbuswandeling. Het 

was een hele tijd geleden dat zij nog van de 

buitenlucht heeft kunnen genieten want ze 

verbleef recent voor lange tijd in het ziekenhuis. 

En genieten, dat deed ze… Met een luide kreun 

sloot ze haar ogen en even vreesde ik voor 

een moeilijk moment. Want pijn vormt spijtig 

genoeg een onderdeel van haar leven.

  

Tot mijn opluchting zat ze er echter 

compleet ontspannen bij, met haar hoofd 

naar boven gericht en genietend van de 

warme zonnestralen. Vermoedelijk terug 

gekatapulteerd naar het verleden want ze 

woonde lange tijd in Azië, in een land met 

tropische temperaturen. 

Gedurende de ganse flyertocht was ze 

muisstil en geregeld gluurde ze door 

de spleetjes van haar ogen naar de 

bloemenpracht en alle ijverige vlinders, 

libellen en bijen in onze Poperingse tuintjes. 

Geen losse klanken of onbegrijpelijke 

gesprekken dit keer maar enkel een zacht 

gezoem op de achtergrond dat ons even 

deed stilstaan bij ‘hoe schoon de zomer 

wel kan zijn…’ (Als het weer een klein beetje 

mee wil werken.)

Aan alle mooie liedjes komt een eind en dus 

ook aan onze wandeling. Maar hoe dankbaar 

Y. was achteraf en hoe ze mij vastpakte, 

kuste en haar blijdschap toonde. Daar zijn 

geen woorden voor nodig. Hoe een simpele 

wandeling voor mij, zo veel kan betekenen 

voor haar… daar zou je even stil van worden.

Denise heeft haar hele leven graag genaaid en gebreid. Sinds enkele 

weken staat er een naaimachine in een hoekje in De Wingerd en nu 

stikt Denise. Zo doet ze af en toe kleine herstellingswerkjes. Ze kan 

hier enorm van genieten!
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K. is een dame met dementie, altijd lief en zacht voor de 

mensen rondom haar. Als ze ook maar even kan, springt ze in 

de bres om hen te helpen: een rolstoel naar buiten duwen, een 

verdwaalde bewoner begeleiden, een glas water halen, ... 

Haar hele levensloop staat tot op vandaag eigenlijk in teken 

van ‘er zijn voor een ander’: als kind zorgde ze ook al (voor een 

ziek familielid), als volwassene had ze een zorgend beroep. En 

altijd maar zorgen, betekent soms ook  ‘zichzelf wegcijferen ten 

voordele van de ander’. 

Daarom was ik maar al te blij om haar enthousiaste reactie te 

zien toen ik met de beleef-tv wat klassieke muziek liet spelen. 

Ze kwam heel dicht bij me zitten en bedankte mij honderduit 

voor ‘al wat ik voor haar deed’ terwijl we eigenlijk ‘gewoon’ naar muziek aan het luisteren waren. 

Maar samen genieten van muziek is nu eenmaal intenser en betekenisvoller dan alleen. 

Met gesloten ogen neuriede ze mee op ‘la Traviata’ en ze kreeg er maar niet genoeg van. 

Het deed haar terugdenken aan de tijd dat ze nog viool speelde. ‘Misschien,’ zei ze, ‘zal ik de 

volgende keer eens een stukje voor je spelen op mijn viool. Mijn instrument ligt gewoon in 

de kast.’ Ik knik en zeg dat ik er al naar uitkijk. Wat zou het fijn zijn om haar echt te zien spelen 

zoals vroeger. Voor één keertje in het middelpunt van de aandacht, want dat verdient ze. Maar 

voorlopig zijn we al blij met ons klein intieme muziekmomentje.

Antoinette zit graag in de living, helpt mee afdrogen en 

luistert graag naar de verhalen uit de kranten. Soms is 

Antoinette niet op haar gemak en voelt ze zich ongerust 

omdat ze op zoek is naar haar mama. Ze roept dan elke keer 

opnieuw “Mamatje kom”. We probeerden al vele manieren te 

zoeken, maar niet veel lukt om haar hierin gerust te stellen. 

Op een dag was Antoinette zeer onrustig en was ik volop op 

zoek naar manieren om haar wat tot rust te kunnen brengen. 

Plots zei ik tegen haar “Mama is hier, ik ben je mama!”. Dit 

zorgde ervoor dat Antoinette me vastnam. Ze knuffelde 

me heel hard en riep “Mamatje ik mis je zo, eindelijk ben je 

daar!”. Ik voelde aan de knuffel dat het haar zeer veel deugd 

deed. Antoinette had tranen in haar ogen. Het was een heel 

ontroerend en mooi moment want je voelde dat Antoinette 

eigenlijk gewoon nood had aan een knuffel en geborgenheid. 

Na dit moment was Antoinette helemaal gerust gesteld. Dit was voor haar een echt 

mangomoment en het was tegelijkertijd ook een belangrijke boodschap die ze aan ons meegaf: 

een knuffel kan zoveel betekenen… En geef toe: we hebben allemaal wel eens een knuffel nodig. 
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Op 23 juni kwam het dochtertje van Julie en 

Julien (beweegcoach) op bezoek in het OLV 

Gasthuis. Celeste kwam een badje nemen 

op De Wingerd. De bewoners waren zeer 

enthousiast en volgden het hele gebeuren 

met volle aandacht. Ze waren zeer meegaand 

met Celeste! Wanneer ze huilde bij het 

uitkleden, wilden ze haar onmiddellijk terug 

bedekken en troosten. Ook gaven ze tips 

over hoe de bewoners vroeger zelf een 

badje gaven aan hun kindjes. Ze waren zeer 

begaan en vonden het belangrijk om haar gerust te stellen. Er was een mooie interactie tussen 

bewoners en Celeste. Alle bewoners waren zeer geïnteresseerd. Het was een mangomomentje 

voor hen allen. Je zag de warmte van de bewoners voor het kindje. Prachtig!

R. was vroeger kleuterleidster. Hoewel ze wat vergeetachtig is, kan 

ze nog veel vertellen over de tijd dat ze voor haar kleintjes zorgde. 

Tijdens een activiteit, waarbij we herinneringen 

ophaalden, ging het plots over ‘naar school 

gaan’ en de kleutertijd. R., die vaak wat stil en 

afwachtend op de achtergrond blijft, begon 

zichtbaar open te bloeien. Vol trots vertelde 

ze hoe ze al haar kindjes even graag zag en 

hoe ze nooit ook maar één dag met tegenzin 

is gaan werken. Een geboren kleuterleidster. 

Ze vertelde voluit in de groep en de ene na 

de andere herinnering kwam naar boven, met 

een brede glimlach en een tikje heimwee erbij. 

Uiteindelijk 

lieten we 

het kind 

in ons allemaal terug naar boven komen 

en begonnen we spontaan kleuterliedjes te 

zingen. R. kende haar liedjes nog woord voor 

woord en even was ze niet meer gewoon 

‘onze bewoner’ die af en toe een beetje de weg 

kwijt is, maar terug een jonge enthousiaste 

kleuterjuf. Wat een mooi moment voor de 

hele groep om hiervan getuige te mogen zijn!

Marcella voelt 

zich soms wat 

gelaten maar als 

je een liedje van 

Elvis Presley laat 

spelen, doet ze 

niet liever dan een 

dansje ‘placeren’. 

Ze bloeit hier 

helemaal van 

open!

Maria neemt niet veel 

deel aan activiteiten 

en is moeilijk te 

bereiken… tenzij 

we het lottospel 

spelen! Je ziet dat 

ze aandachtig is en 

goed mee volgt en 

zo snel mogelijk als 

eerste haar kaart vol 

probeert te krijgen. 

Dan is ze de winnaar!



VAN ALLES WAT
JOBSTUDENTEN

Ervaringen van enkele jobstudenten:

Het is een heel aangename ervaring. Je leert 

er elke dag nog bij. Heel toffe collega’s en de 

bewoners op De Wingerd zijn echt schatten.

Xyantha

Heel leuke job, tijd gaat snel door de toffe 

activiteiten met de kinderen! ~ Friedel

Ik vind het een zeer aangename, leerrijke 

ervaring. Zowel de bewoners als de collega’s 

zijn super vriendelijk. Ik voel mij na 2 weken al 

helemaal thuis in dit rusthuis. ~ Veronique

Nuttig en leerrijk! ~ Hanna

Zeer leerrijk omdat ik ook die richting volg op 

school. Ook stage mag doen en wekelijks met 

de klas kan komen werken op de werkvloer.

Sarah

Aangename werkplaats/ toffe collega’s en een 

aangename werksfeer. ~ Emma

Goed verlopen, zeer handig dat het terug op 

een gekende plaats is! ~ Rachel

Werken in OLV Gasthuis is volgens mij de 

perfecte studentenjob. Het sociaal contact 

met de bewoners vind ik heel tof aan het 

werken in het gasthuis. Ook de sfeer onder de 

collega's is zeer goed en je kan bij iedereen 

terecht. ~ Marthe

Gezien ik er al enkele jaren als jobstudent aan 

de slag ga, werd ik wat minder onthaald en 

moest ik meer dingen zelf uit zoeken. Maar dat 

was voor mij geen probleem en de collega's 

hadden er ook begrip voor als iets wat trager 

verliep. ~ Elisabeth

Enorm veel werkervaring bij om verder te 

studeren voor een job in de zorg, een enorm 

leerrijk moment mijn vakantiejob. ~ Saidja
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VAN ALLES WAT
#KIESVOORDEZORG
#kiesvoordezorg biedt aan geïnteresseerde 

en gemotiveerde mensen de kans een tweede 

carrière in de zorg te starten. Na het succesvol 

doorlopen van een selectieprocedure 

kan je als geselecteerde kandidaat een 

arbeidsovereenkomst aangaan met een werkgever in de zorgsector. Je start jouw tweede 

carrière op de schoolbank waar je een opleiding tot zorgkundige of verpleegkundige volgt. Als 

organisatie ondersteunen wij dit project. 

In september starten verschillende nieuwe medewerkers met de opleiding tot zorgkundige via 

#kiesvoordezorg. In dit artikel deelt Wendy Vranken haar ervaringen met dit project tot nu toe.

Welke job voerde je uit voor je de keuze 

maakte om in dit traject te stappen?

Ik ben al 14 jaar naaister. De eerste 7 jaar 

naaide ik gordijnen. De laatste 7 jaar werkte 

ik in een schoenmakerij: retouches van alle 

kledij en stikwerk leder, schoenen, ... Als 

hobby maak ik ook handtassen.

Welke aspecten in de zorgsector trokken je 

aan om voor een carrièreswitch te kiezen?

In de tweede lockdown zat ik terug 

thuis en heb ik hulp aangeboden in 

het woonzorgcentrum. Ik kon toen 

"proeven" van het leven en werken in een 

woonzorgcentrum, in coronatoestand dan 

nog wel! Al vlug merkte ik hoeveel voldoening 

dat geeft en het gevoel iets te kunnen 

betekenen voor iemand, hulp aanbieden en 

waardering voelen! Ook zou ik graag wat 

meer onder de mensen komen. Nu zit ik 2/3 

van de dag alleen in mijn atelier! Het zittend 

werk ben ik eigenlijk ook wel beu.

Welke stappen heb je doorlopen om nu 

effectief met je opleiding te kunnen starten? 

Na de tweede lockdown heb ik een infoavond 

van Familiezorg bijgewoond maar het bleek 

een heel gedoe om de opleiding te volgen 

zonder inkomensverlies. Met slechts 1 

inkomen is het de dag van vandaag niet zo 

gemakkelijk. Bij zelfontslag kun je ook niet 

stempelen en zou ik volgend jaar, bij het 

volgen van de opleiding, geen recht hebben 

op vakantie, een 13de maand, ... Na deze 

infoavond was mijn goesting al fel gezakt. Het 

was voor mij bijna niet te doen om via deze 

weg het diploma zorgkundige te behalen. 

Tot een vriendin een artikel doorstuurde over 

het project #kiesvoordezorg. De glimlach en 

de goesting kwamen terug ...  Ik ben er direct 

ingevlogen en diende mijn aanvraag in bij 

FEBI. Een maand later kreeg ik bevestiging dat 

ik in aanmerking kwam. Nog een maand later 

mocht ik mijn testen afleggen en ‘online’ op 

gesprek gaan.

Na 4 lange maanden wachten kreeg ik goed 

nieuws: ik was toegelaten om de opleiding 

te starten op 1 september 2021! Ik kon er 

nog niet tegen iedereen over praten omdat 

ik moest zorgen dat ze het op mijn werk nog 

niet te weten kwamen. Ik wilde hen dit liever 

zelf vertellen. Half juni diende ik mijn ontslag 

in, dan was het nog 10 weken aftellen tot 27 

augustus, mijn laatste werkdag.
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Hoe zal je opleiding eruit zien? Is dit te 

combineren met je privé situatie (gezin,...)? 

De opleiding duurt 1 schooljaar inclusief 

stageblokken. Als ik in een stageblok zit dan 

is het maandag, dinsdag en woensdag stage, 

op donderdag en vrijdag naar de les. 2 x stage 

in het woonzorgcentrum, 1 x stage in het 

ziekenhuis - afdeling geriatrie en 1 x stage in 

de thuiszorg. Het zal even wennen zijn, maar 

"nie gaon bestao nie"! De schoolvakanties zijn 

we thuis om eventuele taken af te werken en 

te studeren. Ik heb twee tieners in huis van 14 

en 16 jaar dus die kunnen al goed hun plan 

trekken. Mijn man en mijn kinderen steunen 

me voor 100%. We zijn 1 team. 

Wat zal er gebeuren met je beroepsinkomen 

tijdens je opleiding?

Tijdens mijn opleiding krijg ik loon 

uitbetaald ongeveer zoals ik de job zou 

uitoefenen. Zo hoef ik me geen zorgen 

te maken over het financiële aspect. Ook 

alle rechten zoals vakantiedagen, een 13de 

maand, vakantiegeld, .... blijf ik behouden.

Ik blijf dus met alles in regel zoals we zeggen.

Hoe ziet jouw droomjob eruit na je 

opleiding?

Ik hoop dat ik de bejaarden kan helpen en 

bijstaan op de best mogelijke manier en 

vooral veel voldoening te halen uit de job. 

Ook Wendy Milleville start een opleiding tot zorgkundige.

Welke job voerde je uit voor je de keuze 

maakte om in dit traject te stappen?

Ik werkte voordien als poetshulp via 

dienstencheques. Tijdens deze zomervakantie 

ging ik al in OLV Gasthuis aan de slag als 

livingmedewerker.

Welke aspecten in de zorgsector trokken je 

aan om voor een carrièreswitch te kiezen?

Er zijn veel openstaande vacatures in de zorg, 

dus je bent bijna zeker dat je werk zal hebben. 

Daarnaast is het ook fijn om een meerwaarde 

te kunnen zijn in iemands leven. Ikzelf werk 

ook niet zo graag in daguren, dus de flexibele 

werkuren in de zorg zijn echt iets voor mij.

Welke stappen heb je doorlopen om nu 

effectief met je opleiding te kunnen starten? 

Ik nam eerst wat info bij het 

volwassenenonderwijs. Daarna was er een 

schriftelijke proef en een gesprek. Beiden 

gingen online door. 

Hoe zal je opleiding eruit zien? 

Vanaf 1 september volg ik voltijds 

dagonderwijs. Theorie wordt aangevuld met 

verschillende stages.

Wat zal er gebeuren met je beroepsinkomen 

tijdens je opleiding?

Het voordeel aan dit project is dat ik mijn 

wedde behoud gedurende mijn opleiding. Dat 

maakt deze opleiding voor mij haalbaar.

Hoe ziet jouw droomjob eruit na je 

opleiding?

Ik kijk ernaar uit om te werken als zorgkundige 

en een meerwaarde te kunnen zijn in de 

bewoners hun leven.

Proficiat aan Wendy en haar collega’s die deze 

opleiding ook volgen, met de gemaakte keuze! 

Wij wensen hen veel succes toe!

Meer info op www.fe-bi.org
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FIT-O(LVG)-METER
Dagelijks bewegen is voor de bewoners zeer belangrijk. Als beweegcoach heb ik een paar 

nieuwe projecten opgestart om onze bewoners te blijven stimuleren tot extra beweging!

Een eerste initiatief is het gebruik van de 

‘stoelfiets’ in de verschillende livings. De 

bewoners geven aan dat dit hun motoriek 

bevordert en gezond is. Het is een leuk extraatje 

om dit samen met de medebewoners uit te 

voeren. Er mag ook steeds een wedstrijdje 

gehouden worden. De stoelfietsen kunnen door 

iedereen vrij gebruikt worden doorheen de dag. 

Daarnaast hebben we in samenwerking met 

de kinesitherapeuten en de bewoners ook de 

Fit–O(LVG)–Meter uitgewerkt.  

Deze afbeeldingen hebben jullie waarschijnlijk 

al zien uithangen in de gangen op alle 

verdiepingen. Het zijn verschillende 

bewegingsoefeningen om zowel de arm- als 

beenspieren te onderhouden. 
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Er werden zeven 

verschillende oefeningen 

uitgeschreven en met 

een foto geïllustreerd. 

Ze hangen verspreid op 

alle afdelingen in het 

WZC. Deze oefeningen 

kunnen zelfstandig door 

de bewoners gedaan 

worden. Dit kan zeker 

ook onder begeleiding 

van een medewerker of 

met familie!

Het leven is als fietsen: om je balans te houden 

moet je blijven bewegen. ~ Albert Einstein



IN DE KIJKER
DEMENTIE
Onze visie in huis beaamt het: we willen betekenisvol zijn voor elke cliënt. We willen warme, 

gastvrije zorg bieden en dat voor elke bewoner. Ook voor de bewoners met dementie. 

Als referentiepersoon dementie is het dan 

ook mijn taak om hierin te ondersteunen. Het 

takenpakket is erg divers: het opvolgen van 

de bewoners (via overlegmomenten met de 

afdelingen, tijdens multidisciplinair overleg, 

gesprekken met familieleden, intervisie-

momenten…), activiteiten (zoals contactkoor, 

fingerfood), het volgen en geven van 

vormingen, …  

Met enkele gemotiveerde collega’s uit 

verschillende teams in huis zitten we op 

regelmatige basis samen tijdens een werkgroep 

dementie om verschillende zaken uit te werken. 

Daarnaast proberen we als huis ook ons 

steentje bij te dragen aan grotere projecten. 

Zo zijn we actief lid van de kerngroep 

‘Dementievriendelijk Poperinge’ waarbij 

we dementie op de kaart van Poperinge 

willen zetten. Vanuit die werkgroep zetten 

we vooral in op sensibilisering. Dit willen 

we zowel bij het brede publiek (o.a. met de 

‘Zoek de zakdoek’-wedstrijd deze zomer, 

het ontwikkelen van Vinnie de Vis tijdens 

een eerste haakcafé in september, …), bij 

de schoolgaande jeugd (bv. samenwerking 

met de Torteltuin en Sint-Benedictus) en bij 

de zelfstandigen in Poperinge. Er staan nog 

talrijke projecten op onze to-do-lijst voor de 

komende jaren. 

We ondersteunen ook graag in het 

Praatcafé dementie en binnenkort 

ook in familiegroepen (een initiatief 

i.s.m. Alzheimerliga) omdat we ook de 

mantelzorgers willen helpen begeleiden.

Om onze bewoners met dementie zoveel 

mogelijk tegemoet te komen, zetten we al heel 

wat op poten. We geven graag een overzicht:

• Maandelijks wordt in het huiskrantje plaats 

gemaakt om dementie te vermelden: hetzij 

met een cartoon, hetzij met een affiche, 

een mededeling,… Vanuit de werkgroep 

‘Dementievriendelijk Poperinge’ dienen we 

ook maandelijks een voorstel in voor de 

Stadskrant waardoor we ook op regelmatige 

basis hierin aan bod komen.  

• We herwerkten de folder ‘dementie’ waarin 

je wat info kan terugvinden rond dementie 

en de zaken die we hier ondernemen. Deze 

folder kan je terugvinden aan de receptie 

bij de folders over dementie (bij ingang De 

Wingerd en bij De Plataan) of op dienst. 

 

• Dementie en muziek: we zijn er steevast 

van overtuigd dat muziek belangrijk is voor 

mensen met dementie: het ontroert, het 

verbindt. Naast het contactkoor willen 

we ook de bewoners, die hier nood aan 

hebben, individueel bereiken via muziek. 
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Zo stelden we al voor enkele bewoners 

een persoonlijke playlist samen. Via een 

USB-stick en een koptelefoon kan deze dan 

aangeboden worden doorheen de dag.

• Prikkels: het is vaak niet eenvoudig om 

de juiste prikkels te kunnen aanbieden. 

We willen voldoende prikkelen, maar 

zijn ons ook bewust van teveel prikkels. 

Zo stelden we samen met de werkgroep 

enkele pakketjes samen die doorheen de 

dag op de verschillende diensten gebruikt 

kunnen worden om onze bewoners gepast 

te prikkelen: van sensorische prikkels (bv. 

stress-ballen en voeldekens), cognitieve 

prikkels (bv. puzzels) tot huishoudelijke taken 

die de bewoner nog herkent van vroeger 

(bv. sokken sorteren). We ontwikkelden 

ook een sensorische box waarin heel wat 

materiaal terug te vinden is om de bewoners 

op een rustige en ontspannen manier te 

prikkelen. In samenwerking met de afdeling 

‘mode’ van het OLVi zullen ook enkele 

voeldekens gemaakt worden voor onze 

bewoners. Dit kadert in een themaweek 

op school, waarin info gegeven wordt over 

dementie en de leerlingen deze voeldekens 

zullen maken. 

• In juli 2020 nodigden we Tine Moniek 

uit. Deze schrijfster ging langs bij enkele 

bewoners met dementie voor een 

gesprekje. Vanuit deze gesprekken putte ze 

inspiratie om pakkende tekstjes te schrijven. 

Deze kan je af en toe zien verschijnen op de 

ramen, in folders, in het huiskrantje,…

• Levensverhaal: ook met het project ‘wonen 

en leven’ en onze visie in ons achterhoofd 

besteden we belang aan het leven van 

onze bewoners. Om de bewoners zo 

goed mogelijk te kunnen begeleiden, is 

het belangrijk dat we hun levensverhaal 

kennen. We zetten reeds in op de ‘papieren’ 

levensverhalen. Dit is een bundel die samen 

met de bewoner en zijn familie ingevuld 

kan worden. Naast de zinvolle activiteit van 

het invullen van het levensverhaal levert dit 

ook een leuk boek op voor de bewoner vol 

foto’s, anekdotes,… Daarnaast putten we er 

ook heel wat info uit om de bewoner nog 

beter te kunnen bereiken. Voor de familie, 

die dit liever thuis doet, kan je via onze 

website de link vinden naar ‘Soulcenter’, een 

digitaal levensverhaal. We zetten ook in op 

Vroegtijdige Zorgplanning waarbij we onze 

bewoners met dementie aan het woord 

willen laten. Dit doen we aan de hand van 

de app ‘Voor ik het vergeet’. Deze app werd 

ontwikkeld om op een duidelijke manier 

over verschillende onderwerpen te praten 

met mensen met dementie en kan ons 

helpen om de juiste beslissing te maken, 

samen met de bewoner en zijn familie.  
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• Omdat dementie ook vaak samengaat met 

onbegrip, frustratie,… zien we soms moeilijk 

hanteerbaar gedrag en onrust. In huis 

hechten we veel belang aan een fixatiearm 

beleid. We zoeken steeds naar alternatieven 

om er ook op die momenten te zijn voor 

onze bewoners. Zo investeerden we o.a. 

in een verzwaard deken. Dit deken wordt 

’s avonds op de bewoner gelegd en kan 

zorgen voor extra geborgenheid en onrust 

verminderen. We hebben ook enkele extra 

trappers voorzien op de diensten omdat 

we merken dat motorische activiteit de 

onrust kan verminderen. Dit wordt verder 

opgevolgd in samenwerking met Julien, 

beweegcoach in huis. 

• Met de werkgroep gaan we vanaf september 

ook aan de slag met het ‘Referentiekader 

voor kwaliteit van leven, wonen en zorg 

voor personen met dementie: ik, jij, samen 

mens’. Dit werd ontwikkeld door het 

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en 

dient als leidraad om onze werking voor 

bewoners met dementie te evalueren en te 

verbeteren.

Hebben jullie nog tips, vragen, opmerkingen,… 

aarzel dan zeker niet om contact op te nemen 

via dementie@olvgasthuis.be. Op die manier 

kan ik als referentiepersoon dementie nog 

meer tegemoetkomen in de zorg voor onze 

bewoners met dementie en hun omgeving.
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DEMENTIEVRIENDELIJK POPERINGE
Misschien zag je deze zomer opnieuw onze 

zakdoek hangen in Poperinge? We mochten 

opnieuw drie hommelpaptaarten uitdelen. 

Dank je wel voor de leuke foto’s en reacties! 

Op Facebook kun je nog wat nagenieten.

Ook in september zitten we niet stil. We 

startten met het onthullen van ons sprekend 

beeld aan de poort tot Poperinge. Via de 

foto willen we dementie op een respectvolle 

manier afbeelden en aantonen dat we vooral 

de mens achter de dementie in zijn/haar 

waarde moeten blijven zien. Op het beeld zie 

je een oudere man naar zijn eigen jongere 

spiegelbeeld kijken. We willen duidelijk maken 

dat er altijd een gans levensverhaal achter 

de persoon met dementie schuilt. “Vergeet 

dementie, onthou mens” is dan ook een 

passende slagzin. Kijk verder dan de ziekte en 

blijf de mens zien die hij/zij altijd is (geweest).

Tim Leroy: “Ik heb me geëngageerd voor 

deze fotoshoot, niet omdat ik vind dat ik 

het beste fotomodel ben, maar omdat ik 

het taboe rond dementie mee wil helpen 

doorbreken. Mijn papa kreeg 5 jaar geleden 

de diagnose van jongdementie en onze 

familie kwam in contact met heel veel 

onwetendheid, frustraties, ... Als ik nu mijn 

steentje kan bijdragen om de ziekte meer 

bekendheid te geven, doe ik dit met plezier. 

Veel mensen denken bij het woord  

‘dementie’: "het is maar vergeten", maar het 

is zoveel meer dan dat. De persoon verliest 

zijn grip op het leven, moet telkens zichzelf 

wat afgeven, ... en daar komt dan nog de 

schaamte en het taboe bij kijken. Dit moet 

verschrikkelijk zijn. 

Naast alle leed van de ziekte voor de persoon 

zelf komt er ook een enorme last te liggen op 

de schouders van de mantelzorger. Ook hier 

wordt soms te weinig naar gekeken terwijl 

deze persoon zo belangrijk is. 

De mantelzorger(s) worden 

vertrouwenspersonen van de persoon met 

dementie, staan in voor alle praktische zaken 

die moeten overgenomen worden, ... 

Ik las ooit eens in een boek "de persoon 

met de diagnose dementie hééft de ziekte, 

de mantelzorger lijdt er onder". Op een 

bepaald ogenblik in het ziekteproces klopt dit, 

jammergenoeg. Er is op ruim maatschappelijk 

vlak al veel gedaan voor dementie, maar er is 

nog zeker ruimte voor verbetering." 

Op de foto zien we

Tim Leroy (links) en 

Frans Devos (rechts), 

beide personen 

hebben geen 

dementie.
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Op dinsdag 21 september - Wereld 

Alzheimerdag - plannen we in samenwerking 

met Huis van de Mens Ieper een Vinnie de 

Vis haaknamiddag en -avond. Tijdens deze 

gezellige namiddag en avond krijgen we 

eerst wat info rond het concept Vinnie de Vis. 

Tijdens een koffie en een gezellige babbel 

haken we daarna samen een Vinnie de Vis. Dit 

alles vindt plaats: op dinsdag 21 september 

om 15.00 uur en om 18.00 uur, telkens in 

LDC de Bres. Graag inschrijven op voorhand 

via seniorenzorg@poperinge.be. Voor meer info kan je ook steeds terecht bij Mieke Hebben, 

referentiepersoon dementie in huis (dementie@olvgasthuis.be).

Op dinsdag 28 september organiseren we – na lange tijd – opnieuw een praatcafé dementie. 

Omwille van de mogelijke maatregelen kozen we om voorzichtig te starten met een wandeling 

en gezellig samenzijn in een kleine groep. 

Heb je interesse om aan te sluiten? Laat dan 

zeker iets weten via Seniorenzorg Poperinge 

of via dementie@olvgasthuis.be. Meer info 

vind je ook op www.praatcafedementiewvl.be

Beide activiteiten zullen uiteraard pas doorgaan 

indien de Covid-maatregelen dit toelaten. 

Ook de wandeling doorheen Poperinge, 

georganiseerd door de Bres in kader van hun 

feestjaar, blijft nog enkele maanden lopen. Op 

het Sint-Annaplein kan je er info vinden rond 

dementievriendelijk Poperinge. 

Het is zeker een bezoekje waard: je vindt er 

gehaakte bloemetjes terug die je mag plukken 

in ruil voor een weetje/tip/…. Meer info vind je 

ter plaatse. 
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REFERENTIEPERSOON DEMENTIE 
VOOR DE MEDEWERKERS
In huis willen we er graag als een team 

staan voor onze mensen met dementie. Als 

referentiepersoon dementie heb ik hierin een 

ondersteunende rol. Op regelmatige basis 

zit ik samen met de afdelingshoofden om de 

bewoners te overlopen en zo samen tips en 

advies te formuleren bij bewoners waarbij we 

soms op vraagstukken stoten. Ook tijdens de 

wekelijkse zorgoverlegmomenten probeer ik 

mijn steentje bij te dragen door samen met 

het team kritisch na te denken en te zoeken 

naar oplossingen. 

Een aantal keer per jaar zitten we met een 

vaste groep medewerkers samen tijdens een 

werkgroep dementie. We vullen de werkgroep 

in met agendapunten die op dit moment 

van toepassing zijn: bespreken van casussen 

waarbij we samen op een gestructureerde 

manier zoeken naar mogelijkheden, plaatsen 

van bepaalde zaken in een theoretisch kader, 

samen nadenken en brainstormen over hoe 

we de bewoners meer en gepast kunnen 

prikkelen, zoeken naar mogelijkheden om 

dementie in de kijker te zetten in huis,… 

De bedoeling van de werkgroep is om een 

groep collega’s te begeleiden die op hun 

beurt de info kunnen verspreiden naar de 

verschillende teams in huis. 

Vanaf september gaan we met de werkgroep 

dementie ook aan de slag met ‘Ik, jij, samen 

mens. Referentiekader voor kwaliteit van 

leven, wonen en zorg voor personen met 

dementie’. Aan de hand van 6 fundamenten 

(beeldvorming, normalisatie, autonomie in 

geborgenheid, afgestemde zorg voor persoon 

met dementie, mantelzorgers en naasten, 

de professionele zorgverlener en vrijwilliger) 

staan we kritisch stil bij de werking in huis. Per 

fundament willen we komen tot een oplijsting 

van sterke punten, zaken die we reeds 

goed doen. Door het benoemen van deze 

zaken willen we iedereen verder motiveren. 

Daarnaast zullen we ook per deel een aantal 

werkpunten bekomen die we dan samen in 

team zullen uitwerken.

Een ander luik van mijn takenpakket 

gericht naar collega’s is vorming geven. Op 

regelmatige basis wordt een basisvorming 

gegeven aan verschillende teams omdat we 

geloven dat het zinvol is om niet enkel de 

zorgmedewerkers te betrekken maar het 

gehele team. Een viertal keer per jaar wordt 

het ‘Het Kompas’ georganiseerd voor nieuwe 

medewerkers. Tijdens dit inleefspel staan we 

kritisch stil bij hoe we omgaan met personen 

met dementie. Op vraag kunnen ook 

bepaalde infomomenten voorzien worden 

rond bepaalde thema’s die op dat moment 

actueel zijn, dit kan tijdens het wekelijkse 

overlegmoment, tijdens teamvergadering,… 

Dit jaar hebben we ook kunnen intekenen 

op een escapegame rond dementie. In 

november zullen enkele medewerkers hieraan 

kunnen deelnemen. Zo blijven we zoeken 

naar de gepaste vormingen zodat we onze 

medewerkers – zowel nieuwe medewerkers 

als medewerkers die hier al wat langer werken 

– kunnen blijven prikkelen en bijstaan. Op die 

manier willen we routinehandelen tegengaan 

en kritisch blijven stilstaan op wat en hoe we 

zaken aanpakken. 
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CREATIEF ATELIER VOOR PERSONEN 
MET DEMENTIE
In de maand augustus werd in het WZC 

Emmaüs gestart met een nieuw project: een 

creatief atelier voor personen met dementie. 

De bedoeling van het atelier is om samen met 

bewoners creatief bezig te zijn. Het gaat niet 

specifiek om het resultaat maar vooral om de 

handeling op zich. Het creatieve proces en 

het plezier dat de bewoners beleven door het 

werken met materialen staat op de voorgrond. 

Het gaat vooral om wat de personen met 

dementie op dat moment ervaren. Een mooi 

eindproduct is een meerwaarde maar zeker 

geen must!

Er werd contact opgenomen met Paulette en 

Marleen, twee creatieve mensen die ik ken 

vanuit de academie in Poperinge. Ik vroeg hen 

of ze zin hadden om dit mee op te starten 

en ondersteuning te bieden bij het wekelijks 

georganiseerd creatief atelier. Dit onder het 

motto: “Met twee weet en kan je altijd meer 

dan alleen.”

Intussen werden alle voorbereidingen gedaan, 

werd er gebrainstormd en werd het nodige 

materiaal aangekocht. Woensdag 6 augustus 

was het zover! We gingen van start met een 

groep van 6 bewoners. Ik legde uit wat de 

bedoeling van onze samenkomst was en 

spontaan kwam als reactie: “Dan moeten we 

een naam hebben. Wij zijn de kunstenaars!” 

Waarop iemand reageerde: “Als we altijd 

op woensdag samenkomen dan zijn we de 

woensdagkunstenaars!”

In een eerste project is het de bedoeling om te 

werken rond het thema “(zelf)portret”. Hierbij 

willen we gebruik maken van verschillende 

technieken en materialen. Tijdens de eerste 

sessie kregen de bewoners een foto van 

zichzelf, afgedrukt op A3-formaat. Op deze 

foto waren enkel hun hoofd en voeten te zien. 

De opdracht bestond er in om hun lichaam 

te tekenen en dat dan ook in te kleuren.

Na enige aarzeling begonnen ze allemaal te 

tekenen. De koffie die aangeboden werd, werd 

koud. De bewoners focusten zich helemaal 

op de opdracht. Paulette en ik liepen rond, 

ondersteunden waar nodig en bevestigden de 

tekenaars. Ze waren goed bezig!

Anderhalf uur later waren zowel de bewoners 

als de begeleiders erg tevreden. De bewoners 

hadden een leuke namiddag gehad en ook wij 

hielden er een erg positief gevoel aan over.

De volgende keer laten we de bewoners hun 

eigen tekenmap - die we uitsneden uit karton 

- versieren. Daar kunnen ze alle zelfgemaakte 

portretten en andere creaties in verzamelen.

Vanaf nu komen de “woensdagkunstenaars” 

dus elke woensdagnamiddag samen. Paulette 

en Marleen komen ook telkens, elkaar 

afwisselend. 

Zullen we er in slagen om, na verloop van tijd, 

een tentoonstelling te organiseren?

Wordt vervolgd …

Groetjes, Els                                                                                                                                    
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JONGDEMENTIE: MEER DAN VERGETEN
Als ik aan mensen vroeg wat zij dachten 

dat jongdementie inhield, kreeg ik steeds 

hetzelfde antwoord: dementie maar dan op 

een jongere leeftijd. Aan deze onwetendheid 

wou ik maar al te graag iets veranderen 

want zoals de titel zegt, is jongdementie veel 

meer dan vergeten op een jonge leeftijd. Als 

studente Film, TV en Video (Audiovisuele 

Technieken) probeerde ik daarom voor mijn 

eindwerkreportage de ziekte zo realistisch 

mogelijk in beeld te brengen. 

Voor de korte documentaire volgde ik 

Kathleen. Haar man Geert kreeg in 2016 de 

diagnose jongdementie. Sindsdien verloor hij 

langzaam aan zijn emoties, fijne motoriek en 

spraak. Kathleen vertelt over hoe Geert was 

en wat hij deed. Ook ging ik met haar langs 

in het woonzorgcentrum waar hij al sinds het 

begin van corona verblijft. Op deze manier 

kon ik een goed beeld schetsen van wie Geert 

was en hoe hij nu is.

De tijd is volgens mij rijp om aan iedereen 

duidelijk te maken waar jongdementie precies 

voor staat. En ik hoop op deze manier dat mijn 

poging om de ziekte de aandacht te geven die 

ze verdient zijn vruchten zal afwerpen.

(De reportage komt eind augustus online)

Anouck Ramaut



ACTIVITEITEN SEPTEMBER
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 21

AW FIORETTI EN DE VLIERING
ALGEMEEN
Bibliotheek: Op dinsdag 7  

en 21 september komt een  

medewerker langs met  

nieuw ‘leesvoer’.

• Iedere woensdag 

om 14.00 uur  

KAARTING in de cafetaria.

• Vrijdag 10.09.2021:  

BARBECUE voor  

de bewoners van  

De Vliering en Fioretti  

in ’t Fonteintje

• Donderdag 16.09.2021: 

OPTREDEN  

Rudi en Kristien 

om 15.00 uur in  

de polyvalente zaal

• Vrijdag 24.09.2021: 

GEBEDSDIENST voor  

de overleden bewoners  

om 15.00 uur in de kapel.

AW DE VLIERING
Woensdag 07.07.2021: GEBRUIKERSRAAD 

en TRAKTAAT OLIEBOLLEN
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KORTVERBLIJF
WOENSDAG 1 SEPTEMBER 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

DONDERDAG 2 SEPTEMBER 

14:00 REMINISCENTIE – Thema: ‘school’

 (Living De Maretak)

VRIJDAG 3 SEPTEMBER 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 BELEVENISTAFEL (Living De Maretak)

MAANDAG 6 SEPTEMBER 

14:00 BINGO (Living De Maretak)

DINSDAG 7 SEPTEMBER 

14:30 INDIVIDUELE BEGELEIDING

 (Living De Maretak)

WOENSDAG 8 SEPTEMBER 

11:00 BARBECUE (Living De Wingerd)

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 SPELNAMIDDAG (Living De Maretak)

DONDERDAG 9 SEPTEMBER 

14:00 BEWEGING (Polyvalente zaal)

VRIJDAG 10 SEPTEMBER 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 VERWENACTIVITEIT (Living De Maretak)

MAANDAG 13 SEPTEMBER 

14:30 VOLKSSPELEN (Living De Maretak)

DINSDAG 14 SEPTEMBER 

14:00 HOPPEPLUK (Living De Maretak)

WOENSDAG 15 SEPTEMBER 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 KRANT BESPREKEN (Living De Maretak)

DONDERDAG 16 SEPTEMBER 

14:30 INDIVIDUELE BEGELEIDING

 (Living De Maretak)

15:00 OPTREDEN Rudi & Kristien

 (Polyvalente zaal)

VRIJDAG 17 SEPTEMBER 

08:00 ONTBIJTBUFFET (Polyvalente zaal)

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 VERWENACTIVITEIT (Living De Maretak)

MAANDAG 20 SEPTEMBER 

14:00 MUZIKALE NAMIDDAG

 Hommelpapfeest (Polyvalente zaal)

DINSDAG 21 SEPTEMBER 

14:30 SPELNAMIDDAG (Living De Maretak)

WOENSDAG 22 SEPTEMBER 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

DONDERDAG 23 SEPTEMBER 

13:00 AUTOTOCHT  

14:00 BREINAMIDDAG (Living De Maretak)

VRIJDAG 24 SEPTEMBER 

14:30 INDIVIDUELE BEGELEIDING

 (Living De Maretak)

MAANDAG 27 SEPTEMBER 

14:30 SPELNAMIDDAG (Living De Maretak)

DINSDAG 28 SEPTEMBER 

14:30 BAKKEN – 4/4-cake (Living De Maretak)

WOENSDAG 29 SEPTEMBER 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 VERWENACTIVITEIT (Living De Maretak)

DONDERDAG 30 SEPTEMBER 

14:30 FILMNAMIDDAG (Living De Maretak)



ACTIVITEITENKALENDER 23

DE WINGERD
WOENSDAG 1 SEPTEMBER 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 VERWENACTIVITEIT (Living De Wingerd) 

DONDERDAG 2 SEPTEMBER 

14:30 FANTASIESPEL (Living De Wingerd)

VRIJDAG 3 SEPTEMBER 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 BAKKEN (Living De Wingerd)

MAANDAG 6 SEPTEMBER 

14:30 BELEVENISTAFEL (Living De Wingerd)

DINSDAG 7 SEPTEMBER 

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

14:30 REMINISCENTIE – Thema: ‘school’

 (Living De Wingerd)

14:30 CONTACTKOOR (Polyvalente zaal)

WOENSDAG 8 SEPTEMBER 

11:00 BARBECUE (Living De Wingerd)

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 VERWEN – SCHOONHEIDSSALON

 (Living De Wingerd)

DONDERDAG 9 SEPTEMBER 

14:30 BAKKEN – flantaart (Living De Wingerd)

VRIJDAG 10 SEPTEMBER 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 SPELNAMIDDAG (Living De Wingerd)

MAANDAG 13 SEPTEMBER 

14:30 SPELNAMIDDAG (Living De Wingerd)

DINSDAG 14 SEPTEMBER 

13:30 UITSTAP met ROLSTOELFIETS  

14:30 BEZOEK AAN HOPPEBOER / HOPPEPLUK 

WOENSDAG 15 SEPTEMBER 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 BEWEGING (Living De Wingerd)

DONDERDAG 16 SEPTEMBER 

14:30 INDIVIDUELE BEGELEIDING (Living De Wingerd)

15:00 OPTREDEN van Rudi & Kristien

 (Polyvalente zaal)

VRIJDAG 17 SEPTEMBER 

08:00 ONTBIJTBUFFET

 (Polyvalente zaal)

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 LOTTO (Living De Wingerd)

MAANDAG 20 SEPTEMBER 

14:00 MUZIKALE NAMIDDAG 

 Hommelpapfeest

 (Polyvalente zaal)

DINSDAG 21 SEPTEMBER 

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

14:30 LETTERSLANG

 (Living De Wingerd)

WOENSDAG 22 SEPTEMBER 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 HERSENGYMNASTIEK

 (Living De Wingerd)

DONDERDAG 23 SEPTEMBER 

13:00 AUTOTOCHT  

14:30 BAKKEN – bananenmilkshake

 (Living De Wingerd)

VRIJDAG 24 SEPTEMBER 

14:30 INDIVIDUELE BEGELEIDING

 (Living De Wingerd)

15:00 GEBEDSDIENST – BEZINNING

 voor de overleden bewoners

 (Kapel)

MAANDAG 27 SEPTEMBER 

14:30 BEWEGING – balspelen

 (Living De Wingerd)

DINSDAG 28 SEPTEMBER 

14:30 BINGO (Living De Wingerd)

WOENSDAG 29 SEPTEMBER 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 INDIVIDUELE BEGELEIDING

 (Living De Wingerd)

DONDERDAG 30 SEPTEMBER 

14:30 BAKKEN (Living De Wingerd)

14:30 VERJAARDAGSFEEST voor de

 jarige bewoners van september 

 (Polyvalente zaal)
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ZORGVERDIEPING 1
WOENSDAG 1 SEPTEMBER 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 KAMERBEZOEK 

DONDERDAG 2 SEPTEMBER 

14:00 WANDELING voor de bewoners van 

 De Bollaard  

14:30 REMINISCENTIE – Thema: ‘school’ 

 (Living De Maretak)

VRIJDAG 3 SEPTEMBER 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 BELEVENISTAFEL (Living De Maretak)

MAANDAG 6 SEPTEMBER 

14:30 BINGO (Living De Maretak)

DINSDAG 7 SEPTEMBER 

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

11:00 BARBECUE (Living De Maretak)

14:30 CONTACTKOOR (Polyvalente zaal)

14:30 INDIVIDUELE BEGELEIDING

 (Living De Maretak)

WOENSDAG 8 SEPTEMBER 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 SPELNAMIDDAG (Living De Maretak)

DONDERDAG 9 SEPTEMBER 

14:30 BEWEGING (Polyvalente zaal)

VRIJDAG 10 SEPTEMBER 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 VERWENACTIVITEIT (Living De Maretak)

MAANDAG 13 SEPTEMBER 

14:30 VOLKSSPELEN (Living De Maretak)

DINSDAG 14 SEPTEMBER 

13:30 UITSTAP MET ROLSTOELFIETS  

14:30 HOPPEPLUK (Living De Maretak)

WOENSDAG 15 SEPTEMBER 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 KRANT BESPREKEN (Living De Maretak)

DONDERDAG 16 SEPTEMBER 

14:30 INDIVIDUELE BEGELEIDING

 (Living De Maretak)

15:00 OPTREDEN – Rudi en Kristien

 (Polyvalente zaal)

VRIJDAG 17 SEPTEMBER 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 VERWENACTIVITEIT (Living De Maretak)

MAANDAG 20 SEPTEMBER 

14:00 MUZIKALE NAMIDDAG

 Hommelpapfeest (Polyvalente zaal)

DINSDAG 21 SEPTEMBER 

08:00 ONTBIJTBUFFET (Polyvalente zaal)

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

14:30 SPELNAMIDDAG (Living De Maretak)

WOENSDAG 22 SEPTEMBER 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 VERWENACTIVITEIT (Op kamer)

DONDERDAG 23 SEPTEMBER 

14:30 BREINAMIDDAG (Living De Bollaard)

VRIJDAG 24 SEPTEMBER 

14:30 INDIVIDUELE BEGELEIDING

 (Living De Maretak)

15:00 GEBEDSDIENST – BEZINNING voor de

 overleden bewoners (Kapel)

MAANDAG 27 SEPTEMBER 

13:00 AUTOTOCHT voor de bewoners van 

 De Busseboom  

14:30 SPELNAMIDDAG (Living De Maretak)

DINSDAG 28 SEPTEMBER 

14:30 BAKKEN – 4/4-cake (Living De Maretak)

WOENSDAG 29 SEPTEMBER 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 VERWENACTIVITEIT (Living De Maretak)

DONDERDAG 30 SEPTEMBER 

14:30 FILMNAMIDDAG (Living De Maretak)

14:30 VERJAARDAGSFEEST voor de jarige  

 bewoners van september

 (Polyvalente zaal)
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ZORGVERDIEPING 2
WOENSDAG 1 SEPTEMBER 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 BELEVENISTAFEL (Op kamer)

DONDERDAG 2 SEPTEMBER 

14:30 INDIVIDUELE BEGELEIDING (Op kamer)

VRIJDAG 3 SEPTEMBER 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 REMINISCENTIE – Thema: ‘school’

 (Living De Nok)

MAANDAG 6 SEPTEMBER 

14:30 WANDELING voor de bewoners van  

 De Voute  

DINSDAG 7 SEPTEMBER 

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

14:30 YOUTUBE (Living De Nok)

14:30 CONTACTKOOR (Polyvalente zaal)

WOENSDAG 8 SEPTEMBER 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 BELEVENISTAFEL (Living De Nok)

DONDERDAG 9 SEPTEMBER 

11:00 BARBECUE (Living De Nok)

14:30 INDIVIDUELE BEGELEIDING (Living De Nok)

VRIJDAG 10 SEPTEMBER 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 KRANT BESPREKEN (Living De Nok)

MAANDAG 13 SEPTEMBER 

14:00 WANDELING voor de bewoners van  

 De Loft

14:30 SNOEZELEN (De Mansarde)

DINSDAG 14 SEPTEMBER 

13:30 UITSTAP met ROLSTOELFIETS  

14:30 HOPPEPLUK (Living De Nok)

WOENSDAG 15 SEPTEMBER 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 CREA (Living De Nok)

DONDERDAG 16 SEPTEMBER 

14:30 INDIVIDUELE BEGELEIDING

 (Living De Nok)

15:00 OPTREDEN Rudi & Kristien

 (Polyvalente zaal)

VRIJDAG 17 SEPTEMBER 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 BAKKEN (Living De Nok)

MAANDAG 20 SEPTEMBER 

14:00 MUZIKALE NAMIDDAG

 Hommelpapfeest (Polyvalente zaal)

DINSDAG 21 SEPTEMBER 

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

14:30 INDIVIDUELE BEGELEIDING

 Huisdier op bezoek (Op kamer)

WOENSDAG 22 SEPTEMBER 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 BAKKEN (Living De Nok)

DONDERDAG 23 SEPTEMBER 

14:30 HERSENGYMNASTIEK (Living De Nok)

VRIJDAG 24 SEPTEMBER 

08:00 ONTBIJTBUFFET (Polyvalente zaal)

14:30 INDIVIDUELE BEGELEIDING

 (Living De Nok)

15:00 GEBEDSDIENST – BEZINNING  

 voor de overleden bewoners (Kapel)

MAANDAG 27 SEPTEMBER 

14:30 BAKKEN (Living De Nok)

DINSDAG 28 SEPTEMBER 

14:30 VERWENACTIVITEIT (De Oase)

WOENSDAG 29 SEPTEMBER 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 FILMNAMIDDAG (Living De Nok)

DONDERDAG 30 SEPTEMBER 

14:30 VERWENACTIVITEIT (Living De Nok)

14:30 BEWEGING (Living De Nok)

14:30 VERJAARDAGSFEEST voor de jarige

 bewoners van september    

 (Polyvalente zaal)
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EMMAUS
WOENSDAG 1 SEPTEMBER 

14:00 CREA – creatief atelier

 (Living ’t Hommelhof)

DONDERDAG 2 SEPTEMBER 

08:00 ONTBIJTBUFFET

 (Living d'Hoppescheute)

10:00 EUCHARISTIEVIERING

 (Cafetaria de Plokker)

14:00 UITSTAP met ROLSTOELFIETS

14:30 REMINISCENTIE – Thema: ‘Terug naa

 school’ (Living ’t Hoppeblad)

15:00 FIT & FUT / GYMNASTIEK voor de

 bewoners van ZA1

 (Living d'Hoppescheute)

VRIJDAG 3 SEPTEMBER 

10:00 MARKTBEZOEK

ZONDAG 5 SEPTEMBER 

10:30 APERITIEF (Living ’t Hoppeblad)

MAANDAG 6 SEPTEMBER 

10:00 KRANTENGROEPJE (Vergaderzaal)

13:30 UITSTAP naar HOPPEMUSEUM  

DINSDAG 7 SEPTEMBER 

14:00 WANDELING voor bewoners   

 (Living d'Hoppebel)

14:30 COGNITIEF GROEPJE

 (Living d'Hoppescheute)

WOENSDAG 8 SEPTEMBER 

08:00 ONTBIJTBUFFET (Living ’t Hoppeblad)

14:00 CREA – creatief atelier voor bewoners

 van ZA2 (Living d'Hoppebel)

DONDERDAG 9 SEPTEMBER 

10:00 EUCHARISTIEVIERING

 (Cafetaria de Plokker)

14:00 BEZOEK HOPPEBOER met

 ROLSTOELFIETS  

14:30 MUZIEKNAMIDDAG (Cafetaria de Plokker)

VRIJDAG 10 SEPTEMBER 

10:00 FIT & FUT / GYMNASTIEK voor

 bewoners van ZA2 (Living d'Hoppebel)

10:00 MARKTBEZOEK  

14:30 REMINISCENTIE – reminiscentiekoffer

 (Living ’t Hommelhof)

ZONDAG 12 SEPTEMBER 

10:30 APERITIEF voor bewoners van

 d’Hoppescheute en d’Hopperanke

 (Living d'Hoppescheute)

MAANDAG 13 SEPTEMBER 

10:00 KRANTENGROEPJE (Vergaderzaal)

14:00 INDIVIDUELE BEGELEIDING (Op kamer)

14:30 COGNITIEF GROEPJE

 (Living ’t Hoppeblad)

DINSDAG 14 SEPTEMBER 

14:00 WANDELING (Living ’t Hommelhof)

14:30 REMINISCENTIE – Thema: ‘Terug

 naar school’ voor de bewoners van

 d’Hoppescheute en d’Hopperanke

 (Living d'Hoppescheute)

WOENSDAG 15 SEPTEMBER 

08:00 ONTBIJTBUFFET (Living ’t Hommelhof)

14:30 HOPPEPLUK

17:30 GEZAMENLIJK AVONDMAAL

 Hommelpap (Alle livings)

DONDERDAG 16 SEPTEMBER 

08:00 ONTBIJTBUFFET (Living d'Hopperanke)

10:00 EUCHARISTIEVIERING

 (Cafetaria de Plokker)

14:00 UITSTAP MET ROLSTOELFIETS

14:30 COGNITIEVE NAMIDDAG

 Geheugentraining voor ZA2

 (Living ’t Hommelhof)

15:00 FIT & FUT / GYMNASTIEK

 (Living d'Hoppescheute)
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VRIJDAG 17 SEPTEMBER 

10:00 MARKTBEZOEK

14:30 HANDWERK voor de bewoners van

 ZA2 (Living d'Hoppebel)

ZONDAG 19 SEPTEMBER 

10:30 APERITIEF voor de bewoners van ZA2

 (Living ’t Hommelhof)

MAANDAG 20 SEPTEMBER 

10:00 KRANTENGROEPJE (Vergaderzaal)

14:30 BEWONERSPARLEMENT voor de

 bewoners van ZA1

 (Living d'Hoppescheute)

14:30 BEWEGINGSSPEL (Living ’t Hoppeblad)

DINSDAG 21 SEPTEMBER 

14:30 ZANGNAMIDDAG – contactkoor n.a.v.

 Week van de Dementie

 (Cafetaria de Plokker)

14:30 BEWONERSPARLEMENT

 (Living ’t Hoppeblad)

WOENSDAG 22 SEPTEMBER 

08:00 ONTBIJTBUFFET (Living d'Hoppebel)

14:00 CREA – creatief atelier voor de

 bewoners van ZA2 (Living d'Hoppebel)

14:30 COGNITIEF GROEPJE

 (Living d'Hopperanke)

DONDERDAG 23 SEPTEMBER 

10:00 EUCHARISTIEVIERING

 (Cafetaria de Plokker)

14:00 UITSTAP MET ROLSTOELFIETS

14:30 OPTREDEN (Cafetaria de Plokker)

VRIJDAG 24 SEPTEMBER 

10:00 FIT & FUT / GYMNASTIEK voor de

 bewoners van ZA2 (Living d'Hoppebel)

13:00 AUTOTOCHT (Living ’t Hoppeblad)

14:30 HANDWERK voor de bewoners van

 d’Hoppescheute en d’Hopperanke   

 (Living d'Hoppescheute)

ZONDAG 26 SEPTEMBER 

10:30 APERITIEF (Living ’t Hoppeblad)

MAANDAG 27 SEPTEMBER 

10:00 KRANTENGROEPJE (Vergaderzaal)

14:30 BELEEFTV (Living d'Hoppescheute)

14:30 BEWONERSPARLEMENT voor de

 bewoners van ZA2 (Vergaderzaal)

DINSDAG 28 SEPTEMBER 

14:00 INDIVIDUELE BEGELEIDING (Op kamer)

14:30 VERJAARDAGSFEEST

 (Cafetaria de Plokker)

WOENSDAG 29 SEPTEMBER 

14:00 CREA – creatief atelier voor de

 bewoners van ZA2 (Living d'Hoppebel)

DONDERDAG 30 SEPTEMBER 

10:00 EUCHARISTIEVIERING

 (Cafetaria de Plokker)

14:00 AUTOTOCHT (Living d'Hoppescheute)

15:00 FIT & FUT / GYMNASTIEK voor de

 bewoners van ZA1

 (Living d'Hoppescheute)
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DE PLATAAN
Eucharistieviering op dinsdag, 

donderdag en zaterdag om 

09.30 uur in de kapel.

WOENSDAG 1 SEPTEMBER

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - MUZIKALE VOORMIDDAG

 - KLEUREN

namiddag

 - GEZELSCHAPSSPELEN 

Poperinge Ommegangspel

 - KLEUREN

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - GEZELSCHAPSSPELEN 

Rummicub

namiddag

 - GYMNASTIEK

 - UNO

DONDERDAG 2 SEPTEMBER

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - GALGJE

 - BELEVENISTAFEL

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - KAARTEN

namiddag

 - KAARTEN

 - GOOGLE STREETVIEW

VRIJDAG 3 SEPTEMBER

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - BAKKEN – amandelijstaart

 - BELEVENISTAFEL

namiddag

 - BINGO

 - UNO

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - ZEVENSLAG

namiddag

 - GEZELSCHAPSSPELEN 

Poperinge Ommegangspel 

en jetonspel

ZATERDAG 4 SEPTEMBER

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - TAFELSPELEN

MAANDAG 6 SEPTEMBER

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - DIALECTEN

 - BELEVENISTAFEL

namiddag

 - MUZIKALE NAMIDDAG

 - BINGO

ZAAL NOORD
voormiddag

 - GEHEUGENTRANING 

Zweedse puzzels

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - MUZIKALE NAMIDDAG

 - GEZELSCHAPSSPELEN

DINSDAG 7 SEPTEMBER

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - BINGO

 - ALFABETSPEL

namiddag

 - MUZIKAAL PAK

 - GEZELSCHAPSSPELEN 

Jetonspel

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - WOORDZOEKERS

namiddag

 - KAARTEN

 - HERINNERINGEN OPHALEN 

Legerdienst

WOENSDAG 8 SEPTEMBER

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - VOLKSSPELEN

 - SCHRIJFOEFENINGEN

namiddag

 - RAD VAN FORTUIN

 - KRUISWOODRAADSELS

ZAAL NOORD
voormiddag

 - UNO

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - MUZIKAAL PAK

 - SCHRIJFOEFENINGEN

DONDERDAG 9 SEPTEMBER

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - MUZIKALE NAMIDDAG

 - WOORDZOEKERS

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - KAARTEN

 - GEZELSCHAPSSPELEN 

Jetonspel

namiddag

 - KAARTEN

 - FILMNAMIDDAG

VRIJDAG 10 SEPTEMBER

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - GEZELSCHAPSSPELEN 

Dobbelen

 - RAADSELS
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namiddag

 - MUZIKALE NAMIDDAG

 - KRUISWOORDRAADSELS

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - KRUISWOORDRAADSELS

namiddag

 - BINGO

 - TAFELSPELEN

ZATERDAG 11 SEPTEMBER

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - SPELNAMIDDAG

MAANDAG 13 SEPTEMBER

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - DE OUDE DOOS

 - GEHEUGENTRAINING 

Puntverbindingen

namiddag

 - ALFABETSPEL

ZAAL NOORD
voormiddag

 - GEHEUGENTRAINING

 - UNO

namiddag

 - GYMNASTIEK

 - CAFETARIABEZOEK

DINSDAG 14 SEPTEMBER

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - HOPPEPLUK

 - ZANGNAMIDDAG – Liedjes 

van Talbot House

 - 1-6-SPEL

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - KAARTEN

 - KRUISWOORDRAADSELS

namiddag

 - KAARTEN

 - BINGO

 - HOPPEPLUK

WOENSDAG 15 SEPTEMBER

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - MUZIKALE VOORMIDDAG

 - KLEUREN

namiddag

 - GEHEUGENTRAINING

 - PUZZELEN

ZAAL NOORD
voormiddag

 - BAKKEN – amandelijstaart

 - GALGJE

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - ZANGNAMIDDAG

 - YOUTUBE

DONDERDAG 16 SEPTEMBER

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - BAKKEN - tiramisu

 - GALGJE

namiddag

 - BINGO

 - WOORDZOEKERS

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - KAARTEN

 - WOORDZOEKERS

namiddag

 - KAARTEN

 - BINGO

VRIJDAG 17 SEPTEMBER

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - ALFABETSPEL

 - SCHRIJFOEFENINGEN

namiddag

 - MUZIKALE NAMIDDAG

 - HERINNERINGEN OPHALEN 

– Thema: ‘hoppe’

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - KAARTSPELLETJES

namiddag

 - SWINGO

 - UNO

ZATERDAG 18 SEPTEMBER

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - GEZELSCHAPSSPELEN

MAANDAG 20 SEPTEMBER

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - ZUMBA

 - GYMNASTIEK

namiddag

 - TAFELSPELEN

 - CREA - puzzelen

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - WOORDZOEKERS

namiddag

 - GYMNASTIEK

 - GEZELSCHAPSSPELEN

DINSDAG 21 SEPTEMBER

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - UNO
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namiddag

 - ZEVENSLAG

 - SCHRIJFOEFENINGEN

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - KRUISWOORDRAADSELS

 - KAARTEN

namiddag

 - KAARTEN

 - HOGER-LAGER

WOENSDAG 22 SEPTEMBER

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - BINGO

namiddag

 - MUZIKAAL PAK

 - KLEUREN

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - UNO

namiddag

 - QUIZ

 - CAFETARIABEZOEK

DONDERDAG 23 SEPTEMBER

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - ZEVENSLAG

namiddag

 - ZANGNAMIDDAG

 - BINGO

ZAAL NOORD
voormiddag

 - BAKKEN – tiramisu

 - KAARTEN

namiddag

 - KAARTEN

 - DIALECTEN

VRIJDAG 24 SEPTEMBER

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KOKEN – soep

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - BINGO

 - KLEUREN

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - HANDWERK

namiddag

 - ZANGNAMIDDAG – Liedjes 

Talbot House

 - BEWEGING

ZATERDAG 25 SEPTEMBER

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - WOORDZOEKERS

namiddag

 - GEZELSCHAPSSPELEN

MAANDAG 27 SEPTEMBER

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - QUIZ – kleurenvragen

 - HERINNERINGEN OPHALEN

namiddag

 - BAKKEN – pannenkoeken

 - SCHRIJFOEFENINGEN

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - ZEVENSLAG

namiddag

 - GYMNASTIEK

 - UNO

DINDAG 28 SEPTEMBER

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - GEHEUGENTRAINING

namiddag

 - MUZIKALE NAMIDDAG

 - UNO

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - PIEKENZOT

 - KAARTEN

namiddag

 - KAARTEN

 - QUIZ

WOENSDAG 29 SEPTEMBER

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - WOORDZOEKERS

namiddag

 - GYMNASTIEK

 - DANSNAMIDDAG

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - GEZELSCHAPSSPELEN

namiddag

 - MUZIKALE NAMIDDAG

 - KLEUREN

DONDERDAG 30 SEPTEMBER

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - GEHEUGENTRAINING

 - KOKEN – soep maken

namiddag

 - HERINNERINGEN OPHALEN 

Poperinge verbeeldt

 - CREA - puzzelen

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - GALLI HALLI

 - KAARTEN

namiddag

 - DIALECTEN

 - SPELNAMIDDAG

 - KAARTEN
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TERUGBLIK OP
Uitstap naar Dikkebusvijver – Muzieknamiddag – Terrasbezoek



TERUGBLIK OP 32

TERUGBLIK OP
Traktaat met oliebollen – Traktaat met sorbet – 50 jaar huwelijk – Rolstoelfietsen – Lekker ijsje – Creatief



TERUGBLIK OP 33

TERUGBLIK OP
Dit jaar mochten we terug 36 kinderen ontvangen in de kinderopvang van vzw OLV 

Gasthuis, samen goed voor zo een 287 opvangdagen. We beleefden terug een 

toffe zomer met gevarieerde activiteiten. Kijk maar mee ...

MUZIKAAL PAK

EXPERIMENT LANDOPOLY

NATUUR
ZOEKTOCHT

TIE DIE

TIMMERENWATER
SPELLETJES

CUPCAKES
BAKKEN

OLIEBOLLEN
SMULLEN

WATERIJSJESMAKEN
KLEI



TERUGBLIK OP 34

TERUGBLIK OP
Martha 100 jaar – Alice 101 jaar



TERUGBLIK OP
Valere 102 jaar – Uitstap naar zee – Bier en wielrennen – Feest

TERUGBLIK OP 35



TERUGBLIK OP
Traktaat met lekker dessertje in DVC

TERUGBLIK OP 36



TERUGBLIK OP
Lekker buiten zitten – Gezamenlijk middagmaal – Zomerterras in Emmaüs

TERUGBLIK OP 37
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OP HET BORD: SEPTEMBER
WOENSDAG 1 SEPTEMBER

Luikse stroop

Erwtensoep
Lamsburger / looksaus

Rauwkost / frietjes
Koek

Leerdammer
Kaas – hesp

DONDERDAG 2 SEPTEMBER
Choco

Groentesoep
Kalkoenlapje / gevogeltejus

Broccolistamppot
Crème van mango en abrikoos

Droge worst
Kaas – hesp

VRIJDAG 3 SEPTEMBER
Confituur

Pompoensoep
Wijtingfilet meunière 

Hollandaisesaus
Fijne groenten / aardappelen

IJsje

Kipfilet
Kaas – hesp

ZATERDAG 4 SEPTEMBER
Speculoos

Kippensoep
Chili con carne

Puree
Yoghurt

Bouilliesalade
Kaas – hesp

ZONDAG 5 SEPTEMBER
Rozijnen-/koekenbrood

Tomatenroomsoep
Orloffgebraad

Champignonroomsaus
Warme peer / gratin

Taart

Provençaalse paté
Kaas – hesp

MAANDAG 6 SEPTEMBER
Confituur

Preisoep
Kaashamburger / braadjus

Bloemkool met peterselie / puree
Chocoladepudding

Kop in tomaat
Kaas – hesp

DINSDAG 7 SEPTEMBER
Smeerkaas

Groentebouillon
Gebakken kipfilet 

Couscous
Fruit

Bloedworst met appelmoes
Kaas – hesp

WOENSDAG 8 SEPTEMBER
Luikse stroop

Italiaanse tomatensoep
Kalfsvink / mosterdsaus

Salade / frietjes
Koek

Brie
Kaas – hesp

DONDERDAG 9 SEPTEMBER
Choco

Groentesoep
Varkensspiering / dragonsaus

Rode kool met appel / aardappelen
Aardbeienmousse

Russisch ei
Kaas – hesp

VRIJDAG 10 SEPTEMBER
Confituur

Champignonsoep
Wijtingfilet / dillesaus

Venkelstamppot
IJsje

Pistolets
Kaas – hesp

  

ZATERDAG 11 SEPTEMBER
Chocolade

Wortel-peersoep
Vlaamse stoverij

Appelmoes / aardappelebn
Yoghurt

Zalmsalade
Kaas – hesp

ZONDAG 12 SEPTEMBER
Rozijnen-/koekenbrood

Tomatensoep met balletjes
Kalkoengebraad / bieslooksaus

Perzik / kroketten
Taart

Belegen kaas
Kaas – hesp

MAANDAG 13 SEPTEMBER
Confituur

Wortelsoep
Gebakken kasselrib / vleesjus

Romanescogroenten / aardappelen
Aardbeienpudding

Sardienen
Kaas – hesp

DINSDAG 14 SEPTEMBER
Smeerkaas

Minestrone
Kalfsburger / ajuinsaus
Wortelen / aardappelen

Fruit

Loempia met currysaus
Kaas – hesp

WOENSDAG 15 SEPTEMBER
Peperkoek

Ajuinsoep
Kippenbout / braadjus

Salade / frietjes
Koek

Raclettekaas
Kaas – hesp
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DONDERDAG 16 SEPTEMBER
Choco

Groentesoep
Omelet

Mediterraanse groenten
Kruidenpuree
Pralinémousse

Kipfilet met tuinkruiden
Kaas – hesp

VRIJDAG 17 SEPTEMBER
Confituur

Koolsoep
Pangasiusrolletjes / witte wijnsaus

Erwtjes / rijst
IJsje

Salami
Kaas – hesp

ZATERDAG 18 SEPTEMBER
Speculoos

Witloofroomsoep
Gevogeltechipolata / rozemarijnsaus

Vergeten groenten / aardappelen
Yoghurt

Zuiderse kipsalade
Kaas – hesp

ZONDAG 19 SEPTEMBER
Rozijnen-/koekenbrood

Tomatensoep 
Lamsstoofpotje

Gebakken abrikozen
Aardappelnootjes

Taart

Meesterlycke
Kaas – hesp

MAANDAG 20 SEPTEMBER
Confituur

Pompoensoep
Varkensmignonette / mosterdsaus

Schorseneren in room / aardappelen
Karamelpudding

Krabsalade
Kaas – hesp

DINSDAG 21 SEPTEMBER
Smeerkaas

Brunoisesoep
Gehaktbrood / vleesjus

Broccolistamppot
Fruit

Lasagne Bolognaise
Kaas – hesp

WOENSDAG 22 SEPTEMBER
Luikse stroop

Aspergesoep
Vlaamse stoverij

Rauwkost / frietjes
Koek

Kruidenkaas
Kaas – hesp

DONDERDAG 23 SEPTEMBER
Speculoospasta

Groentesoep
Kalkoenlapje met bruin bier

Gestoofde prei / puree
Panna cotta met abrikoos

Kalfsworst
Kaas – hesp

VRIJDAG 24 SEPTEMBER
Confituur

Bloemkoolsoep
Gevulde scholfilet / witte wijnsaus

Spinazie in room / pasta
IJsje

Sandwiches met chocolademelk
Kaas – hesp

ZATERDAG 25 SEPTEMBER
Koetjesreep

Komkommersoep
Boomstammetje / tijmsaus
Warme appel / aardappelen

Yoghurt

Filet de Sax
Kaas - hesp

ZONDAG 26 SEPTEMBER
Rozijnen-/koekenbrood

Tomatenroomsoep
Rosbief / rode wijnsaus

Warme tomaat / kroketten
Taart

Tomme Blanche
Kaas – hesp

MAANDAG 27 SEPTEMBER
Confituur

Courgettesoep
Varkensschnitzel / vleesjus

Spruitjes / puree
Speculoospudding

Kipfilet
Kaas – hesp

DINSDAG 28 SEPTEMBER
Honing

Kippenbouillon met kerrie
Kalfsworst / rozemarijnsaus
Witte bonen in tomatensaus  

Gebakken krieltjes
Fruit

Omelet
Kaas – hesp

WOENSDAG 29 SEPTEMBER
Peperkoek

Andalousesoep
Kipfilet / champignonsaus

Salade / frietjes
Koek

Abdijkaas
Kaas – hesp

DONDERDAG 30 SEPTEMBER
Choco

Groentesoep
Blinde vink / mosterdsaus

Geglaceerde wortelen / aardappelen
Citroentaartcrème

Hespenworst
Kaas – hesp

Smakelijk!
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BEWONERSNIEUWS 
VERJAARDAGEN
BEWONERS WZC OLV GASTHUIS
Wo. 01/09 Lucien Calmeyn (K 229) 96 jaar

Wo. 01/09 Madeleine Petyt (K 23 B) 93 jaar

Do. 02/09 Maria Depuydt (K 250) 94 jaar

Ma. 06/09 Madeleine Coevoet (K 150) 94 jaar

Di. 07/09 Martha Rommens (K 202) 89 jaar

Do. 09/09 Lia Lemiegre (K 231) 86 jaar

Vr. 10/09 Andrea Boeraeve (ZF 5) 89 jaar

Zo. 19/09 Gerarda Baes (K 126)  79 jaar

Ma. 20/09 Liselotte Werner (K 128) 94 jaar

Zo. 26/09 Raymonde Geeraert (K 222B) 83 jaar

Zo. 26/09 Hilda Keyngnaert (K 185) 83 jaar

BEWONERS EMMAUS
Do. 09/09 Maria Druant (K 144)  92 jaar

Zo. 12/09 Gaston Labaere (K 118)  92 jaar

Wo. 22/09 Hjordis Danielsson (K 108) 78 jaar

Za. 25/09 Willy Ingelaere (K 133)  94 jaar

Do. 30/09 Josephine Geelen (K 010)  83 jaar

Do. 30/09  Maria Ryckeboer (K 243) 93 jaar

Proficiat!

WIJ VERWELKOMEN...

WZC OLV GASTHUIS
Marcella Gruwier-Ameel (K 114) uit Poperinge

Christiane Hiele-Decalf (K 160) uit Poperinge

Gerarda Laheye-Baes (K 126) uit Poperinge

E.Z. Maria Mahieu (K 22 A) uit Poperinge

Francine Lebleu-Vandevoorde (K219) uit Loker

Denise Vercoullie-Bortier (K 106) uit Poperinge

José Bakeroot (ZF 3) uit Koksijde

François Elskens (K 216) uit Beveren a/d IJzer

WZC EMMAUS
Anna Dedeurwaerder (K 204) uit Beveren a/d IJzer

Ludo Verdonck (K006) uit Beernem

OPGENOMEN
IN DE GENADE
VAN DE HEER

WZC OLV GASTHUIS
• Walter D’Hondt, overleden op  

29 juni op 78-jarige leeftijd.

• Martha Oyaert, overleden op  

26 juli op 88-jarige leeftijd.

• Roger Dewancker, overleden op 

19 augustus op 87-jarige leeftijd.

WZC EMMAUS
• Marie Louise Boucneau, 

overleden op 3 augustus op 

88-jarige leeftijd.

• Leopold De Keyser, overleden op 

9 augustus op 85-jarige leeftijd.

• Alice Kouckuyt, overleden op  

25 augustus op 96-jarige leeftijd.

DVC DE PLATAAN
Georgette Flou, weduwe van 

Lucien Bouckenove, overleden op 

13 augustus op 89-jarige leeftijd.

BEWONER AW FIORETTI
Ma. 06/09 Lena Devos (AW 14) 87 jaar

GASTEN DVC DE PLATAAN
Wo. 01/09 Monique Doom 89 jaar

Ma. 20/09 Ginette Simoen 83 jaar
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MEDEWERKERSNIEUWS
VERJAARDAGEN
PERSONEEL
Zo.  5/09  Eveline Firey

Di.  7/09  Virginie Gaveele

Vr.  10/09  Isabel Vanacker 

Vr.  10/09  Femke Willems

Za.  11/09  Peter Reubrecht

Ma.  13/09  Katleen Belien

Vr.  17/09  Charlene Pruvo

Za.  18/09  Lena Dugardein

Za.  18/09  Shirley Verpoort

Za.  18/09  Silvy Vansteenkiste

Di.  21/09  Natacha Lozie

Di.  21/09  Marlies Florissoone

Do.  23/09  Emely Heugeu

Zo.  26/09  Ria Cappelaere

Zo.  26/09  Bernadette Deraedt

Proficiat!Proficiat!

MEDEDELINGEN
Op 1 juli kwam Elke Penet in dienst als ergotherapeute (team wzc Emmaus).

Op 5 juli kwam Sharon Decreton in dienst als zorgkundige (team ZV 2  wzc OLV gasthuis).

Op 30 augustus kwam Nikita Defever in dienst als zorgkundige (team ZA 1 wzc Emmaus).

LEVENSBLOEI
Matthias, zoontje van Roxana Postolache (team Zorgverdieping 2 wzc OLV Gasthuis) en 

Daniel Dragan, geboren op 9 juli 2021.

LEVENSSNOEI
Agnes Kesteman, weduwe van Roger Denys, moeder van Ria Denys, team hotel wzc OLV 

Gasthuis, overleden op 21 juli 2021.

Joseph Florissoone, weduwnaar van Magdalena Scholeer, opa van Marlies Florissoone 

(team hotel wzc Emmaüs) en Niels Brabant, overleden op 11 juli 2021.

André Orbie, weduwnaar van Marie-Josée Verhaeghe, schoonvader van Greet Duflou 

(team Zorgverdieping 1 wzc OLV Gasthuis) en opa van Ulrike Orbie (team Zorgafdeling 1 in 

wzc Emmaüs), overleden op 4 augustus 2021.



ALGEMEEN TUINONDERHOUD
GERANIUMS & PERKPLANTEN 
BLOEMSTUKKEN ALLERHEILIGEN
CHRYSANTEN - VRIJDAGSMARKT

Bart BEAUPREZ
Loviestraat 95A, Poperinge - Tel. 057 33 65 76

WASSERIJ

WWW.DUMOLIN.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

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

Horeca & Hospitality Solutions
www.goldmannv.be



HERSENGYMNASTIEK
OPLOSSING JULI-AUGUSTUS: 1. kermis of imkers – 2. moeras

WINNAARS: Georges Vereyck (K 134 – Emmaüs), Marie-Louise Sohier (DVC De Plataan), 

Joseph De Baene (K 183) en Jeanne Cappoen (K 168) 

NIEUWE OPGAVE: 
REKENWONDER

Tel steeds twee getallen die naast elkaar staan bij elkaar op

en zet de uitkomst in het hokje bovenaan.

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

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

?

? ?

8 ? 16

4 ? 9 ?

? ? ? ? ?

?

? ?

13 ? 13

? 4 ? 6

? 1 ? ? ?
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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

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

Interieur Vandeputte bvba
Couthoflaan 20 G-H, 8972 Proven

T 057 300 950 - info@vandeputteinterieur.be
www.vandeputteinterieur.be

www.netcrew.be


