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MAANDELIJKS HUISKRANTJE VAN OLV GASTHUIS

De liefdesbeuk door Wim Parmentier

Er staan zovele namen

Gegrift in mijn schors

Ik ben de liefdesboom

Van het Helleketelbos

Ik sta vol tatoeages

Ik sta vol codetaal

Ik sta vol initialen

Ik ben een strip- en teaseverhaal

Ik sta zovele jaren

Geworteld in de grond

Ik leef van zoete woordjes

En ’t gezeik van menig hond

Ik ben zowat de biechtvader

Van ’t Helleketelbos

Die overspel en liefdeskaters

Wegveegt onder ’t mos

Ik drink graag zoete tranen

Ik verbijt veel hartepijn

Ik lust ook lieve woordjes

Alsof ’t knabbelnootjes zijn

Ik ben de boom, de liefdesboom

‘k Was klein in het begin

Ik sta symbool voor liefde, passie

Kom nu, de beuk erin.



VOORWOORD

Beste lezer,

November is de maand waarin we bij mooi 

weer zeker nog kunnen genieten van 

de kleurenpracht en de herfstgeur in de 

bossen. De ‘Week van het bos’ valt normaal 

gezien wel in oktober maar in dit nummer 

laten we verschillende mensen elk van uit 

hun invalshoek mooie verhalen brengen 

over dit thema. 

November is bij ons traditioneel ook 

de seniorenmaand en we hebben ook 

aandacht voor de week van de smaak. De 

begeleiders ‘wonen en leven’ deden er 

alles aan om het programma hieraan aan 

te passen. 

Ondertussen loopt ook ons project ‘wonen en 

leven’ verder in beide woonzorgcentra. Tijdens 

het laatste bewonersparlement werd uitvoerig 

stilgestaan bij het aspect maaltijden. We geven 

jullie hiervan graag wat feedback.

Tot slot doe ik graag nog een oproep. De 

coronacijfers stijgen de laatste tijd jammer 

genoeg opnieuw. Toch willen we het bezoek 

bij onze ouderen zo toegankelijk mogelijk maar 

ook veilig houden. Daarom kiezen we bewust 

om niet te gaan werken met een covid safe 

ticket. Wel willen we vragen aan onze bezoekers 

om, gezien wij een zorginstelling zijn, nog 

steeds het mondmasker te dragen wanneer je 

het woonzorgcentrum betreedt.

Veel leesplezier!

Mieke Vandeputte, 
directeur
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EVEN STILSTAAN BIJ
ONZE DIERBARE OVERLEDENEN
In de maand november voelen we 

ons meer dan anders verbonden 

met onze dierbare overledenen. We 

zoeken naar een stil moment en 

pogen hun gezicht, hun blik, hun 

ogen weer voor de geest te zien. 

Het leven wordt ons gegeven maar 

ook ontnomen. Vooral tijdens de 

coronapandemie, die nog steeds niet 

helemaal voorbij is en zijn sporen 

nalaat, werden we ons bewust van 

de broosheid van het leven.

Een bezoek aan het kerkhof, een 

herinneringsmoment in eigen 

familiekring of een aangepaste 

eucharistieviering samen met onze 

kerkgemeenschap zijn zeer zinvol 

en helpen ons het overlijden van 

geliefden een plaats te geven.

Ieder jaar gedenken we ook de overleden bewoners van ons woonzorgcentrum. Dit jaar vind 

deze herdenkingsviering plaats op zaterdag 6 november om 16.00 uur in de Sint-Janskerk te 

Poperinge. De familieleden van onze overleden bewoners ontvingen daarvoor een persoonlijke 

uitnodiging. Iedereen die het wenst, kan echter aan deze viering deelnemen. 

Alle bewoners en gasten van ons woonzorgcentrum ontvangen tussen 8 en 10 november een 

mooie herdenkingskaart met de namen van alle overledenen van OLV Gasthuis en Emmäus. 

TER BEZINNING

Goede God, 

We gedenken in deze dagen 

met liefde en tederheid onze lieve doden.

Ze mogen delen in uw hemelse vreugde 

door de verrijzenis van uw Zoon Jezus Christus.

De herinnering blijft, 

in hun geest gaan we voort.

Ze inspireren ons 

en worden ons tot voorbeeld.

Daarom noemen we met eerbied hun naam. 

We denken ook aan de vele naamlozen

aan wie niemand denkt,

want Gij laat geen mensenkind verloren gaan…
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VAN ALLES WAT
BOSSEN EN GROF WILD 
IN POPERINGE EN OMGEVING

BOSSEN
Buiten de Sint-Sixtus-, Couthof-, Helleketel- en Galgebossen vinden wij geen enkel bomenrijk 

gebied meer in de streek van Poperinge. We kunnen ons dan ook moeilijk voorstellen dat 

Poperinge ooit helemaal omringd was door bossen. Aangezien het klimaat dat deze bossen 

toeliet zich zo gunstig te ontwikkelen heden nog bestaat, moeten wij ergens anders de oorzaken 

gaan zoeken waardoor deze wouden verdwenen zijn.

Waar het diverticulum (= een secundaire 

weg in het Romeinse Rijk die een verbinding 

maakte tussen twee kleinere plaatsen of 

twee heirbanen) Kassel-Oudenburg de 

Fleterna dwarste, zullen onze voorouders 

reeds een deel bomen gerooid hebben om 

een villa, boerderij met landbouwgrond en 

weiland aan te leggen.

Toen onze streek in 666 in handen kwam 

van de Sint-Bertinusabdij van Sint-Omaars 

werd voor de uitbreiding van de stad 

steeds verder gerooid 

en gebouwd zodat een 

stadskern midden de 

bossen ontstond.

Nadat Poperinge in de 

14de eeuw met zijn 

lakennijverheid zijn 

hoogtepunt van welvaart 

had bereikt, en deze 

laatste teloorging, werd 

toen meer en meer 

overgeschakeld op de 

landbouw en vooral op 

de hopteelt. Dit ging dan 

ook gepaard met een 

verdere ontbossing van 

de streek.

Niet alleen de Sint-Bertinusabdij speelde hierin 

een rol, ook werden soms bossen gekapt op 

het bevel van de graaf. Zo verdween in 1161 ‘De 

Woestyne van Reninghe’ op bevel van graaf 

Frederik van de Elzas.

‘De prochie van Woesten is van alle tijden 

geweest een groot bosch, toebehorende aen 

de graven van Vlaenderen ende wierd genaemt 

de woestyne van Reninghe omdat zy nevens de 

prochie gelegen was; het woord woestyne 

 

in de vroege 

middeleeuwen

in het begin van  

de 19de eeuw

in de 

20ste eeuw

Bossen in de streek van Poperinge 

geprojecteerd op de kaart van Capitaine (1836)
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in onze oude Vlaemsche tale te seggen 

eene wildernisse ofte onbewoonlyke 

platse; Thiery van Elsatien grave van 

Vlaenderen, heeft de bosschen van 

deze Woestyne doen uytreunen 

ende de selve doen bewoonen ende 

cultiveren anno 1161’.

Maar daarmee was slechts het bos rond 

Woesten verdwenen. Het grootste deel 

bleef er op het grondgebied Reninge 

onder dezelfde naam en was in de 17de 

eeuw nog steeds gekend als een echte 

wildernis. Later werd dit het ‘Kelnaers 

bosch’ genaamd.

In de 18de eeuw waren er nog grote 

bossen; zo hadden we ten zuiden 

Krombeke het bos van ‘Keyselaere’ 

dat overging in de Sint-Sixtusbossen 

tot tegen de weg Poperinge-Proven. 

Verder hadden we westelijk vele 

kleine bossen die toen ook reeds 

fel uitgedund waren daar Sint-Jan-

ter-Biezen in de 16de eeuw nog de 

naam meekreeg van ‘Sint-Jan in de 

Wildernisse’.

Overblijfselen hiervan zijn de 

Helleketel- en Gasthuisbossen. 

Bij Watou hadden we nog de 

Warandebossen en dichter bij 

Steenvoorde het ‘Beantvoordebos’. 

Ten zuiden van Poperinge hadden we 

nog bossen bij Reningelst met nog 

slechts één aanduiding ‘Busseboom’. 

Ten oosten van de stad waren er nog 

uiteindelijk de Galgebossen.

De ontbossing nam sindsdien steeds 

toe zodat er in de 20ste eeuw amper 

nog + 140 ha restte. Wat eens een 

natuurlijke gordel was, is bijna helemaal 

verdwenen. Daarom moeten we met 

deze getuigen uit ons bosrijk verleden, 

heel zuinig omgaan.

GROF WILD
Het spreekt vanzelf dat in al die wouden de 

dierenpopulatie enorm groot was. Buiten het klein 

wild was er nog het grof wild dat nu helemaal uit 

onze streken verdwenen is. Er kwamen bruine 

beren voor (tot in de 10de eeuw) verder nog herten, 

reebokken, everzwijnen, vossen en wolven. Vooral 

op deze laatste werd enorm jacht gemaakt omdat zij 

het vee doodden en er ook niet voor terugdeinsden 

mensen aan te vallen.

In het Poperings stadsarchief vinden we een eerste 

vermelding over wolven in het jaar 1541: ‘De keurheren 

besluiten al wie een wolf vangt binnen de ceure van 

Poperinge 3 ponden par. krijgt en voor een wolvin 6 

ponden par. Voor deze buiten de ceure van Poperinge 

zal men vergoed worden naer oude costumen.’

De jacht op wolven was toen heel primitief. Die 

bestond erin dat er één jager was met enkele 

helpers. Deze laatsten jaagden de wolf op naar de 

plaats waar de jager zat, deze wierp een net over 

het dier en doodde het. Eerst onthoofdde men de 

wolf en de kop diende als bewijsstuk. Later was 

men reeds tevreden met de rechtervoorpoot als 

bewijsstuk waarvoor men dan uitbetaald werd.

De jachtmethoden evolueerden natuurlijk mee met 

de tijd. De stadsrekening vermelden meestal wie 

de jager was of hij metgezellen had en van waar 

die waren, wat en waar er werd gevangen en de 

uitbetaalde prijs. Soms gebeurt het dat er geen jager 

was maar verschillende personen. Dan werd alleen 

hun woonplaats vermeld.
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In de loop der eeuwen kan men 

zien dat er mensen waren die 

zich gespecialiseerd hadden in 

het vangen van wolven zodat hun 

naam dikwijls op de lijst voorkomt. 

Een eerste rekening vinden we 

terug in 1585: ‘Betaelt aen die van 

Westvleteren over een wulfinne bij 

hemlieden ten busschen gevangen 

ende ’t hoofd hier gebraght.’

Zoals men ziet, waren er families 

waar vader, broers en zonen 

zich allen bezig hielden met de 

wolvenvangst.

Zo komt de wolf ook steeds minder en minder voor na 1740. Het moet zijn dan men dacht dat 

na 1760 de wolven uitgeroeid waren want in 1775 blijkt men verbaasd te zijn dat er weer een 

wolf in de jurisdictie van Poperinge is: ‘Het magistraat meld dat er één of meerdere wolfen rond 

het Zwijnland hun schuilplaats hebben en ze veel schade toebrengen onder het hoornvee. Men 

looft dan ook een premie uit van 5 kroonstukken voor dezen die een wolf doden.’

Na deze datum blijkt dat er geen wolven meer voorkwamen in de streek.

ZWIJNEN EN WILDE ZWIJNEN
Voor onze voorouders blijkt het verschil 

tussen het gewoon varken en het wild zwijn 

niet zo groot geweest te zijn. Alle varkens 

liepen los rond en deze die buiten de stad 

liepen werden wilde zwijnen genoemd.

In 1564 werd een wet van kracht die beval 

dat alle zwijnen die ’achter straete loopende 

ofte elders buiten beloken ende bevanghe 

van ghonne die zij toebehorende zijn’ 

opgesloten moesten worden op straf van een 

boete per zwijn.

Op de wilde zwijnen wordt later veel 

jacht gemaakt vooral na het Edict van 

Jozef II die bevel gaf ‘alle wilde verkens in 

perken op te sluiten of te vernietigen in 

de ghegeele uytgestrecktheid van Seyne 

gehoorsaemheid in de Nederlanden’.

Deze dieren kwamen wel langer voor in onze 

streken maar toch was dit ongelooflijk om nog 

in de winter van 1923-1924 een everzwijn in de 

omgeving van Poperinge aan te treffen.

Bij de ontdekking ervan waren de jagers er als 

de kippen bij om in deze niet alledaagse jacht 

hun kunde tentoon te spreiden. Op zondag 24 

februari 1924 was het zover. Jagers Camille Inion 

en Elie Parret hadden de (twijfelachtige) eer het 

dier te kunnen neerschieten in een bosje bij ‘de 

Leeuwerck’ te Krombeke. Daarmee verdween 

dan ook het laatste grof wild uit onze streek.
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VAN ALLES WAT
UIT-TIP
In november kunnen we nog genieten van mooie herfstdagen. Wie een frisse neus wil halen en 

een wandeling wel ziet zitten, is volgende wandeling zeker een aanrader:

SINT-SIXTUSBOSSEN
Start: bij de openbare parking hoek Canadaweg en Leeuwerikstraat. Bewegwijzerde 

wandeling. Afstand: 4,5 km - Max 1,5 km verhard. Aangepast schoeisel is nodig bij nat weer. 

Wandeling in de bossen nabij de Sint-

Sixtusabdij met herinneringen aan WO 1 en 

WO 2: Dozinghem Military Cemetry en de 

best bewaarde betonnen sokkel van een 

V1- lanceerbasis in heel Vlaanderen. De 

basis werd wel nooit gebruikt – de Tweede 

Wereldoorlog liep naar zijn einde toen de 

basis werd opgetrokken. De informatieborden 

brengen het relaas van de V1-basis voor een 

breed publiek. Het huidige bomenbestand 

van het Canadabos is ongeveer een eeuw 

oud en bestaat voornamelijk uit zomereik 

en tamme kastanje. Plaatselijk vind je ook 

tamme kastanje, gewone es, ruwe berk, 

zoete kers en lijsterbes. In de struiklaag 

doen vooral hazelaar, Europese vogelkers, 

Gelderse roos, vlier en vuilboom het goed. 

Kijk zeker uit naar de zeldzame tweestijlige 

meidoorn, mispel en bosroos. Dit bos hoort 

net als het Sixtusbos, het Bardelenbos en 

het Dozighembos tot een versnipperd 

bossencomplex dat meestal aangeduid wordt 

als de Sixtusbossen, samen goed voor 220 

hectare natuurschoon. Bos, grasland en 

akkers wisselen elkaar af en zijn een ideale 

biotoop voor heel wat bijzondere dieren. De 

poelen zorgen bijvoorbeeld voor waterpret 

voor de zeldzame vinpootsalamander, de 

alpensalamander de groene en bruine kikker 

en de roep van de wielewalen - hij in een 

felgeel en zij in een olijfgroen verenpak 

- klinkt door het bos. In de Sixtusbossen 

huist ook de grootste reeënpopulatie van 

de Westhoek. Een opmerkelijke verschijning 

zijn de nestkoepels (mierenhopen) van de 

beschermde rode bosmier, een bosrandsoort 

die uniek is in de wijde omgeving. Op het 

einde van de wandeling, kun je rechts inslaan, 

je kruist de Nonnenstraat en komt uit aan een 

paar betonnen sokkels, daterend van W.O.I. 

Het zijn restanten van waar een waterreservoir 

opstond langs de militaire spoorlijn van de 

kust tot de hospitalen van de frontzone. Dit 

bosgedeelte werd tijdens W.O.I ontbost voor 

de aanleg van deze spoorlijn. Na de oorlog 

is de spoorlijn opgebroken en werd het bos 

terug aangeplant.
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VAN ALLES WAT
ANALYSE BEWONERSPARLEMENTEN OLV GASTHUIS
De thema’s voor de bewonersparlementen 

van september/oktober waren voeding en 

vocht. Uit eerdere bewonersparlementen, 

individuele bevragingen en observaties op de 

afdelingen merken we hoe belangrijk eten en 

drinken is voor de bewoners. 

Gezien het bewonersparlement zich nu 

focust op de maaltijden werd chef-kok Ward 

uitgenodigd om deze bij te wonen. Dit gaf 

ook de mogelijkheid om samen na te denken 

over de wensen van de bewoners en, indien 

mogelijk, om al een verbetervoorstel te 

formuleren. Het werd een gezellige namiddag 

waarbij veel gepraat en gelachen werd en 

werd geluisterd naar alle meningen. Graag 

delen wij de mening van de bewoners dan 

ook met jullie!

Wat vinden de bewoners van het ontbijt?

Klassiek aten onze bewoners vroeger een 

boterham met beleg zoals boter, gelei, choco 

of boerenboter. Ze houden tevens van een 

stukje peperkoek en een gekookt eitje. 

Over het algemeen zijn de bewoners 

tevreden over het aangeboden assortiment 

brood en beleg. Iedereen heeft ook 

voldoende tijd om te ontbijten. De 

keuzevrijheid vinden ze erg belangrijk. Op 

zondag wensen de bewoners eens meer een 

zachte pistolet of koekenbrood. De bewoners 

van Emmaüs vinden het niet zo aangenaam 

dat ze de avond ervoor al moeten aangeven 

hoeveel boterhammen ze willen eten voor het 

ontbijt.

DUISTER HELLEKETELBOS - VERHALEN VOOR ONDERWEG 
wandeling Helleketelbos, Poperinge | 6,5 km | start: openbare parking 

Helleketelbos in Vijfgemetenstraat, nabij parking De Boshoeve, Poperinge

Laat je meeslepen door de vermoedelijke verzinsels en waarschijnlijke 

waarheden van het Helleketelbos. Over V1-basissen, Oostenrijkse ruiters 

en liefdesbeuken. Naast de wegbeschrijving in het boekje, wijst een handig 

kaartje de weg langs rustige en dikwijls onverharde paden. Een boekje kost  

4 euro en is af te halen in de plaatselijke toeristische dienst.

Een voorsmaakje uit dat boekje:

Het Helleketelbos is van nature een eiken-beukenbos. In het voorjaar, wanneer de boshyacint 

in bloei staat, is het Helleketelbos op zijn mooist. Onder de beuken vormt er zich dan een mooi 

blauw tapijt. Op dat moment geven ook bosanemoon, kleine maagdenpalm, witteklaverzuring 

en speenkruid kleur aan het bos. De wilde hyacint komt niet zoveel voor in Europa. Enkel in de 

oudste bossen in het westen van België, in Noord-Frankrijk tot aan de Seine en in het zuiden 

van de Britse eilanden groeit ze. De hyacint doet er een vijftal jaar over om uit de vrij zware 

kogelvormige zaadjes een plant te ontwikkelen die bloeit. Veel verder dan een lengte van de 

bloeistengel, zo’n 30 cm kan ze haar zaden niet verspreiden. Schat dan maar eens hoe oud een 

hyacintentapijt wel is.
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De bewoners staan zeer positief tegenover 

het maandelijkse ontbijtbuffet. Dit zowel in 

de livings in Emmaüs als in de grote zaal in de 

cafetaria van het Gasthuis. Ze zien het contact 

met de medebewoners als een groot pluspunt. 

Ze vinden het aanbod zeer ruim en houden 

van de pannenkoekjes. De enige aanvulling 

die de bewoners van Zorgverdieping 1 nog 

hadden, was eventueel het voorzien van 

‘potsuiker’ (lichtbruine suiker). De bewoners 

appreciëren zeker ook het ruimere aanbod op 

hun verjaardag. 

Sommige bewoners in het Gasthuis houden 

meer van de kleinschaligheid en wensen 

liever het ontbijtbuffet in de kleine living – of 

zelfs op de eigen kamer - te kunnen eten. Het 

is ook belangrijk te weten dat in het Gasthuis 

niet alle bewoners ervoor open staan om 

in pyjama naar het ‘groot ontbijt’ te komen. 

De meningen hieromtrent zijn verdeeld. Het 

blijft dus een belangrijk punt om telkens 

aan de bewoner te bevragen of hij/zij dit 

wenst. Op die manier is de werkdruk voor de 

zorgmedewerkers gemakkelijker te verdelen. 

Wat is de mening van de bewoners omtrent 

de soep en het middagmaal?

De bewoners aten thuis voornamelijk de 

‘klassiekere maaltijden’ die bestonden uit 

gekookte aardappelen, groenten en vlees. 

Zo at men geregeld kip, biefstuk, koetong, 

varkensvlees. Sommige bewoners aten ook 

wel eens vis maar minder frequent. Ook pasta 

of rijst stonden wel eens op het menu. Bij 

speciale gelegenheden werd vroeger kalkoen, 

gebraad met een speciale saus of rosbief 

met kroketten voorzien. Dit kunnen we bij 

gelegenheid ook aanbieden aan de bewoners.

Wanneer we een gesprek voerden rond 

de maaltijden in huis gaven de bewoners 

ook hier aan dat er voldoende variatie en 

keuzemogelijkheden zijn op vlak van de 

maaltijden en dat ze zeker voldoende tijd 

hebben om te lunchen. Ze zijn tevreden 

over de soep, over de temperatuur van de 

maaltijden en over de aangeboden drank.

‘Eigenlijk zijn we hier alle dagen op restaurant.’

De bewoners geven aan dat er wat minder 

gehakt op het menu mag staan en dat de 

biefstuk wat te taai is. 

De bewoners eten het liefst frietjes en 

hespenrolletjes in de oven. Sommige 

bewoners wensen wat meer smaak in de 

sauzen maar dit is een eigen individuele 

voorkeur. Chef-kok Ward gaf aan dat alles op 

smaak gebracht wordt door de kok tot deze 

vindt dat de smaak goed zit. Peper en zout kan 

extra voorzien worden voor de bewoners. 

De bewoners vragen ook om extra aandacht te 

besteden aan het aanbieden van een tweede 

keuzemogelijkheid van groenten. Dit wordt niet 

altijd bevraagd door de medewerkers.

Wat willen de bewoners graag eens eten?

• Filet pur – (paarden)biefstuk

• Een “koude plat”

• Rosbief

• Een stukje zalm

De sfeer rond het maaltijdgebeuren zit goed. 

De bewoners vinden het aangenaam in de 

living. Over de aankleding van de livings zijn 

de bewoners in het algemeen tevreden. Ook 

een vaste plek in de living voor de maaltijden 

vinden de bewoners belangrijk.

Af en toe staan er wat meer gerechten uit 

de “internationale keuken” op het menu. De 

meningen van de bewoners zijn hieromtrent 

verdeeld.

“Verandering van spijs doet eten”

Bij het voorstel om een kookclub op te 

starten waarbij de bewoners het eigen 

middagmaal kunnen bereiden, zijn de 
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meningen verdeeld. Sommige bewoners 

staan hiervoor open en anderen geven aan 

dat hun interesse hiervoor minder is. Het 

eten van een menu met de familie zien de 

bewoners wel zitten. 

De koffie en het dessert…

De bewoners zijn tevreden over het dessert 

dat bij het middagmaal voorzien wordt. 

Dit hoeft voor hen niet steeds na het 

middagmaal voorzien te worden. Ze vinden 

hun keuzevrijheid hier erg belangrijk. Er 

zijn bewoners die het dessert meteen willen 

nuttigen en anderen die het liever op een 

later moment in de namiddag opeten (bv. 

als vieruurtje). De bewoners vinden het 

belangrijk om voldoende keuze te voorzien 

in desserts. Zo zijn er bewoners van 

Zorgverdieping 1 die aangeven dat zij geen 

keuze meer hebben omdat zij als laatste van 

de gang bediend worden. Chef-kok Ward 

neemt dit zeker mee!

De bewoners genieten van een tas koffie 

met een koek in de namiddag. Er is een 

ruim assortiment koekjes en de bewoners 

kiezen graag welk koekje ze wensen. Op 

Zorgverdieping 1 hebben de bewoners 

wel liever droge koekjes en als het kan 

graag zonder chocolade. De bewoners 

van Emmaüs geven aan dat de koffie die in 

grotere kannetjes gedaan wordt vaak koud is 

wanneer deze op de kamer gebracht wordt.

De bewoners zijn tevreden over de taart 

die voorzien wordt op zondag. De stukken 

zijn voor sommige bewoners nog te groot, 

maar de stukken zijn reeds zo klein mogelijk 

gesneden. De appeltaart is voor sommige 

bewoners wat te zwaar. Eigenlijk wensen zij 

ook wel eens een pannenkoek op zondag.

De bewoners vinden het een erg fijn initiatief 

dat ook familie een tasje koffie op de kamer 

kan drinken. Daarnaast vinden ze het belangrijk 

om ook doorheen de dag vlot een tasje koffie 

te kunnen nemen. Ze hebben het gevoel dat 

er niet steeds koffie voorzien is of dat deze niet 

voldoende voor hen bereikbaar is. Ook hier 

gaan we mee aan de slag!

Het avondmaal

Over het avondmaal zijn de bewoners ook 

tevreden. Er is voldoende keuzevrijheid in beleg. 

Op Zorgverdieping 1 houden de bewoners 

het meest van boterhammen, maar ook de 

sandwiches en pistolets vallen in de smaak. Soms 

zijn deze echter wel wat te hard of te droog.

Bij de warme maaltijden op dinsdag vragen 

de bewoners om niet te zware maaltijden 

te voorzien. De bewoners deden enkele 

voorstellen:

• Gevulde pannenkoeken

• Gebakken gehakt

• Garnaalkroketjes

• Rijst 

Sommige bewoners geven aan dat ze ook wel 

eens een tweede maal per week een warme 

maaltijd ’s avonds wensen.

Het gezamenlijk avondmaal in de grote zaal 

vinden de bewoners van Zorgverdieping 1 

minder fijn dan het gezamenlijk ontbijt. Ze 

nuttigen het avondmaal het liefste op de kamer. 

In WZC Emmaüs wordt dit in de living voorzien.

Nieuw concept: aperitief op zondag

De bewoners zijn hierover erg tevreden! Ze 

vinden de keuzevrijheid voldoende en leuk dat 

dit periodiek afwisselt. Ze wensen graag wel 

eens een glaasje bubbels, een porto of een 

glaasje wijn.

Wat nemen we nog mee?

De bewoners vinden hygiëne erg belangrijk. Ze 

merkten op dat het bestek en/of de handbekers 

niet steeds proper zijn. Hiervoor kunnen wij als 

medewerker extra alert zijn!
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VAN ALLES WAT
DEMENTIEVRIENDELIJK POPERINGE
LOPENDE ZAKEN 
Op 21 september – Werelddag Dementie – zaten we in twee groepen samen met enkele 

fervente hakers om te starten met Vinnie de Vis, een initiatief van Huis van de Mens. Dit zijn 

gehaakte visjes, die door sensorische stimulatie, een veilig gevoel kunnen geven bij mensen met 

een vergevorderde dementie. De visjes zullen na afloop geschonken worden aan verschillende 

woon- en zorgcentra en personen met dementie in de thuissituatie. 

Test jij mee de website over vroegtijdige zorgplanning? Onderzoekers van Universiteit Gent en 

Vrije Universiteit Brussel lanceren binnenkort een website over vroegtijdige zorgplanning. Om 

de nieuwe webstek te testen, is het team op zoek naar mensen met dementie en mantelzorgers. 

Jouw mening is dus goud waard! Doe jij mee? Stuur een mail naar charless.dupont@vub.be

Oproep naar verhalen/ervaringen, … quotes om ons lied en kamishibaï (een klein verteltheater 

met prenten) over dementie op te bouwen. We werken dit schooljaar samen met de 

Kunstacademie. Zij maken met hun leerlingen een lied en Kamishibaï over dementie maar 

daarvoor hebben we concrete en herkenbare verhalen, ervaringen, quotes nodig. Wie kan 

ons die bezorgen? Het lied en Kamishibaï zullen voor het eerst te bewonderen zijn op de 

volgende Werelddag Dementie op 21 september 2022. Verhalen/ ervaringen/ quotes/… kunnen 

doorgegeven worden via Mieke Hebben (dementie@olvgasthuis.be).

'T WINTERT IN 'T GASTHUIS
Normaal gezien organiseren wij rond half december ’t Wintert in  

’t Gasthuis. Vorig jaar kon dit door de coronapandemie niet 

doorgaan.Ook dit jaar kiezen wij ervoor dit nog een jaartje uit te 

stellen. Dergelijke activiteit zorgt immers voor heel veel volk in 

onze cafetaria en voor zo een grote groep voldoende ventileren is 

praktisch niet haalbaar in de winterperiode. Ook de stijgende cijfers 

van de laatste week ondersteunen deze beslissing. 

We rekenen op jullie begrip. 
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VAN ALLES WAT
SENIORENMAAND EN WEEK VAN DE SMAAK
Naast de ingetogenheid van deze periode is er in de maand november ook plaats voor wat ‘leute, 

lekkers en plezier’. November is traditioneel de maand van de ‘senioren’ waarin de ‘Week van de 

Smaak’ valt. We willen jullie dan ook graag op verschillende manieren verwennen in ’t Gasthuis.

Op dinsdag 2 november organiseren we 

een grootse bingo in de polyvalente zaal. 

Iedereen kan z’n kans komen wagen om, mits 

geluk in het spel, een prijs te winnen!

‘Kruidenvrouwtje’ Renata komt op 

donderdag 4 november vertellen over het 

leven rond het bos in de herfst met sagen 

over het Helleketelbos.

Liefhebbers kunnen op maandag  

15 november hun eigen maaltijd bereiden in 

de kookclub. Maar gedurende de hele maand 

gaan we de culinaire weg op. Zo is er een 

pannenkoekenbak, aperonamiddag, wordt er 

koffie gemaakt “op grootmoeders wijze” of 

een cake gebakken. Voor elk wat wils!

Dinsdag 16 november vieren we een 

huwelijk. Iedereen is uitgenodigd op de 

trouwmaaltijd in de polyvalente zaal, met 

een trouwmenu uit “ de goeie oude tijd”. 

Benieuwd naar het koppeltje en hun mooie 

bruidskledij, kom dan zeker langs!

Donderdag 18 november komen leerlingen 

langs voor een medische pedicure, dat wordt 

genieten!

Rita Ollevier komt ons op maandag  

22 november muzikaal verwennen. In 

combinatie met een wafelenbak worden ook 

onze smaakpapillen in de watten gelegd.

We gaan in de loop van de maand ook met 

een kleinere groep zwemmen, naar de 

vogeltentoonstelling, naar De Bres voor een 

middag kantklossen, ...

In Emmaüs organiseren we op dinsdag  

9 november een aangepaste versie van 

Hoger–Lager in samenwerking met Estrade. 

Iedereen is welkom in De Plokker.

Op dinsdag 16 november is er een optreden 

in cafetaria De Plokker en mag iedereen 

komen genieten van de muzikale noten. 

HERDENKINGSMOMENT
In de periode van Allerheiligen en Allerzielen trekken we naar het kerkhof om een 

overleden familielid te herdenken. Het is een periode waar we met weemoed terug 

denken aan onze overleden dierbaren. Op zaterdag 6 november organiseren we een 

herdenkingsmoment voor de overleden bewoners van het voorbije jaar. Dit gaat door om 

16.00 uur in de St.-Janskerk. Iedereen is welkom.
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Daarna genieten we op 

donderdag 18 november van een 

verwenbordje in teken van de 

Seniorenweek.

Ook de Dag van de Dynastie op 

vrijdag 19 november gaat niet 

onopgemerkt voorbij wanneer we 

hierrond een quiz organiseren en 

onze kennis nog even opfrissen.

Bianca van De Speelplekke komt 

op maandag 22 november langs 

met gezelschapsspelen waarvan 

ze eerst een woordje uitleg geeft 

en we nadien naar hartenlust 

kunnen spelen.

We zingen uit volle borst 

op dinsdag 23 november 

met het koor dat de naam 

‘Rimpelmeesjes’ gekregen heeft.

Tot slot vieren we op donderdag  

25 november in ‘t Gasthuis en op 

vrijdag 26 november in Emmaüs 

de jarigen van de voorbije maand, 

dit samen met hun familie. Alvast 

een dikke proficiat!

Omwille van de 

coronamaatregelen kan ’t 

Wintert dit jaar jammer genoeg 

niet doorgaan. We hopen jullie 

volgend jaar weer te kunnen 

verwelkomen!

RECEPT WILDRAGOUT
Ingrediënten

• 1,5 kg hinde- of hertenragout

• 2 ajuinen

• 2 wortelen

• 25 gram boter

• 1 eetlepel bloem

• 0,75 liter bruin (tafel)bier

• 2 kruidnagels

• 5 takjes verse tijm

• 2 blaadjes laurier

• 15 gram bruine suiker (cassonade)

• 25 gram pure chocoladecallets

• 25 gram Luikse siroop

Recept

• Schil de wortelen en snij ze in stukken van ± 1,5 cm.

• Pel en snipper de ajuinen.

• Verwarm bij voorkeur een stenen kookpot op het 

vuur, voeg de boter toe en laat rustig bruin worden.

• Kleur het vlees aan in de boter zodat het een krokant 

korstje krijgt. Schep het daarna uit de pot en zet opzij.

• Stoof in het braadvet van het vlees de wortelen en 

ajuinen aan tot de ajuinen mooi glazig zijn. Voeg 

daarna het vlees terug toe.

• Bestrooi het geheel met de bloem en laat even 

aanbakken. Dit zal zorgen voor de binding van de saus.

• Voeg nu het bruin bier toe. 

• Doe de tijm, laurier en kruidnagel in een theebuideltje 

en leg dit in de stoofpot bij het vlees.

• Voeg de Luikse stroop, bruine suiker en chocolade 

toe. Laat het gerecht een tweetal uurtjes sudderen op 

een zacht vuur.

Smakelijk!
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TERUGBLIK OP
Cafetariabezoek – Appelmoes maken – Terrasbezoek – Baknamiddag – Waterpret

WEEK VAN HET BOS
Op woensdag 13 oktober trokken we met een groepje bewoners naar De Plokker, naar 

aanleiding van “De week van het bos”. De in thema versierde tafels met kastanjes, blaadjes, 

bolsters, dennenappel,… werden gevuld met leergierige bewoners die ondertussen genoten 

van hun kop koffie met versnapering. We lieten de geluiden raden van de meest gekende 

dieren maar waagden ook een gokje bij foto’s van de minder gekende. Daarnaast hebben 

we verschillende soorten blaadjes en hun vruchten geraden zoals het eikenblad met 

daarbij de eikennootjes. De uitstap naar het bos hebben we jammer genoeg wegens de 

weersomstandigheden moeten uitstellen maar daarom hebben we niet minder genoten van 

onze gezellige middag samen in thema.



ACTIVITEITEN NOVEMBER
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 15

AW FIORETTI EN DE VLIERING
ALGEMEEN
• Eucharistieviering: Dagelijks om 09.30 uur in de kapel van het woonzorgcentrum.

• De cafetaria is open van maandag tot vrijdag van 14.30 tot 16.30 uur. 

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

• Bibliotheek: Op dinsdag 2, 16 en 30 november komt een medewerker langs met nieuw ‘leesvoer’.

• Kaarting: Iedere woensdag om 14.00 uur in de cafetaria. 

• Maandag 22 november 2021 om 14.30 uur:  

OPTREDEN van Rita Ollevier (polyvalente zaal)

• 

• Maandag 29 november 2021 om 15.00 uur:  

GEBEDSDIENST voor de overleden bewoners 

van november (kapel)

DE VLIERING
Donderdag 18 november 2021 om 14.30 uur:  

VERJAARDAGSFEEST Gaby Weemaels in zithoek De Vliering

Terugblik op het verjaardagsfeest van Rosita Deman:



ACTIVITEITENKALENDER 16

KORTVERBLIJF
DINSDAG  2 NOVEMBER

CAFETARIA GESLOTEN

14:30 GROTE BINGONAMIDDAG n.a.v.

 Seniorenmaand (Polyvalente zaal)

WOENSDAG 3 NOVEMBER 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 YOU-TUBE MUZIEKNAMIDDAG  (Living De Maretak)

DONDERDAG 4 NOVEMBER 

CAFETARIA GESLOTEN

14:30 KOKEN – soep (Living De Maretak)

VRIJDAG 5 NOVEMBER 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 BELEVENISTAFEL (Living De Maretak)

ZATERDAG 6 NOVEMBER

CAFETARIA GESLOTEN

MAANDAG 8 NOVEMBER

14:30 MONOPOLY (Living De Maretak)

DINSDAG 9 NOVEMBER

14:30 ZANGNAMIDDAG (Living De Maretak)

WOENSDAG 10 NOVEMBER 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 KOFFIE OP GROOTMOEDERS WIJZE

 (Living De Maretak)

VRIJDAG 12 NOVEMBER 

14:30 KRANT BESPREKEN (Living De Maretak) 

MAANDAG 15 NOVEMBER

14:30 MEMORY (Living De Maretak)

DINSDAG 16 NOVEMBER 

11:00 GEZAMENLIJK MIDDAGMAAL

 Trouwmaaltijd uit de tijd van toen n.a.v. 

 Seniorenmaand (Polyvalente zaal)

14:30 INDIVIDUELE BEGELEIDING  (Living De Maretak)

WOENSDAG 17 NOVEMBER 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

DONDERDAG 18 NOVEMBER

14:30 BAKKEN – pannenkoeken

 (Living De Maretak)

VRIJDAG 19 NOVEMBER 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 APERITIEFNAMIDDAG

 (Living De Maretak)

MAANDAG 22 NOVEMBER 

CAFETARIA GESLOTEN

14:30 OPTREDEN Rita Ollevier 

 + WAFELENBAK

 (Polyvalente zaal)

DINSDAG 23 NOVEMBER

14:30 HERSENGYMNASTIEK

 (Living De Maretak)

WOENSDAG 24 NOVEMBER 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 KOKEN – soep

 (Living De Maretak)

DONDERDAG 25 NOVEMBER 

14:30   KOFFIETASSENSPEL

 (Living De Maretak)

VRIJDAG 26 NOVEMBER 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 KRANT BESPREKEN +  

 HUISHOUDELIJKE WERKJES

 (Living De Maretak)

MAANDAG 29 NOVEMBER 

14:30 INDIVIDUELE BEGELEIDING

 (Living De Maretak)

DINSDAG 30 NOVEMBER

14:30 HERSENGYMNASTIEK

 (Living De Maretak)



ACTIVITEITENKALENDER 17

DE WINGERD
DINSDAG 2 NOVEMBER 

CAFETARIA GESLOTEN

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

14:30 GROTE BINGONAMIDDAG 

 n.a.v. Seniorenmaand 

 (Polyvalente zaal)

WOENSDAG 3 NOVEMBER 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 VERWENACTIVITEIT  

 Handverzorging 

 (Living De Wingerd)

DONDERDAG 4 NOVEMBER 

CAFETARIA GESLOTEN

14:30 BAKKEN – pannenkoeken

  (Living De Wingerd)
 
VRIJDAG 5 NOVEMBER 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 VERWENACTIVITEIT 

 Voetbadjes (Living De Wingerd)

ZATERDAG 6 NOVEMBER

CAFETARIA GESLOTEN

MAANDAG 8 NOVEMBER

14:30 HERSENGYMNASTIEK

 (Living De Wingerd)

DINSDAG 9 NOVEMBER

14:30 DE OUDE DOOS

 (Living De Wingerd)

WOENSDAG 10 NOVEMBER 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 BELEVENISTAFEL

 (Living De Wingerd)

VRIJDAG 12 NOVEMBER 

14:30 ZANGNAMIDDAG

 (Living De Wingerd)

MAANDAG 15 NOVEMBER

14:30 KOKEN – fruitsla

 (Living De Wingerd)

DINSDAG 16 NOVEMBER 

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

11:00 GEZAMENLIJK MIDDAGMAAL

 Trouwmaaltijd uit de tijd van toen n.a.v.

 Seniorenmaand (Polyvalente zaal)

14:30 INDIVIDUELE BEGELEIDING (Living De Wingerd)

WOENSDAG 17 NOVEMBER 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 REMINISCENTIE – Thema: ‘school’

 (Living De Wingerd)

DONDERDAG 18 NOVEMBER

14:30 VOORLEZEN (Living De Wingerd)

VRIJDAG 19 NOVEMBER 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 KRANT BESPREKEN (Living De Wingerd)

MAANDAG 22 NOVEMBER 

CAFETARIA GESLOTEN

14:30 OPTREDEN Rita OLLEVIER +

 WAFELENBAK (Polyvalente zaal)

DINSDAG 23 NOVEMBER

14:30 FOTO’S ACTIVITEITEN (Living De Wingerd)

WOENSDAG 24 NOVEMBER 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 DANSNAMIDDAG (Living De Wingerd)

DONDERDAG 25 NOVEMBER 

08:00 ONTBIJTBUFFET (Polyvalente zaal)

14:30 VERJAARDAGSFEEST voor de jarige 

 bewoners van november (Polyvalente zaal)

14:30 BINGO – kaartspel (Living De Wingerd)

VRIJDAG 26 NOVEMBER 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 BAKKEN – appelcake (Living De Wingerd)

MAANDAG 29 NOVEMBER

14:30 INDIVIDUELE BEGELEIDING  (Living De Wingerd)

15:00 GEBEDSDIENST – BEZINNING (Kapel) 

DINSDAG 30 NOVEMBER  

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

14:30 BAKKEN (Living De Wingerd)



ACTIVITEITENKALENDER 18

ZORGVERDIEPING 1
DINSDAG 2 NOVEMBER 

CAFETARIA GESLOTEN

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

14:30 GROTE BINGONAMIDDAG n.a.v.

 Seniorenmaand (Polyvalente zaal)

WOENSDAG 3 NOVEMBER 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 YOU-TUBE MUZIEKNAMIDDAG

 (Living De Maretak)

DONDERDAG 4 NOVEMBER 

CAFETARIA GESLOTEN

14:30 KOKEN – soep (Living De Maretak)

VRIJDAG 5 NOVEMBER 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 BELEVENISTAFEL (Living De Maretak)

ZATERDAG 6 NOVEMBER

CAFETARIA GESLOTEN

MAANDAG 8 NOVEMBER

14:30 MONOPOLY (Living De Maretak)

DINSDAG 9 NOVEMBER

14:30 ZANGNAMIDDAG (Living De Maretak)

WOENSDAG 10 NOVEMBER 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 KOFFIE OP GROOTMOEDERS WIJZE

 (Living De Maretak)

VRIJDAG 12 NOVEMBER 

14:30 KRANT BESPREKEN (Living De Maretak)

MAANDAG 15 NOVEMBER

14:30 MEMORY (Living De Maretak)

DINSDAG 16 NOVEMBER 

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

11:00 GEZAMENLIJK MIDDAGMAAL

 Trouwmaaltijd uit de tijd van toen n.a.v.

 Seniorenmaand (Polyvalente zaal)

14:30 INDIVIDUELE BEGELEIDING

 (Living De Maretak)

WOENSDAG 17 NOVEMBER 

08:00 GEZAMENLIJK ONTBIJT

 (Polyvalente zaal)

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

DONDERDAG 18 NOVEMBER

14:30 BAKKEN – pannenkoeken

 (Living De Maretak)

VRIJDAG 19 NOVEMBER 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 APERITIEFNAMIDDAG

 (Living De Maretak)

MAANDAG 22 NOVEMBER 

CAFETARIA GESLOTEN

14:30 OPTREDEN Rita OLLEVIER +

 WAFELENBAK (Polyvalente zaal)

DINSDAG 23 NOVEMBER

14:30 HERSENGYMNASTIEK

 (Living De Maretak)

WOENSDAG 24 NOVEMBER 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 KOKEN – soep (Living De Maretak)

DONDERDAG 25 NOVEMBER 

14:30 KOFFIETASSENSPEL (Living De Maretak)

14:30 VERJAARDAGSFEEST voor de jarige

 bewoners van november

 (Polyvalente zaal)

VRIJDAG 26 NOVEMBER 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 KRANT BESPREKEN + HUISHOUDELIJKE 

 WERKJES (Living De Maretak)

MAANDAG 29 NOVEMBER

14:30 INDIVIDUELE BEGELEIDING

 (Living De Maretak)

15:00 GEBEDSDIENST – BEZINNING (Kapel)

DINSDAG 30 NOVEMBER

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

14:30 HERSENGYMNASTIEK

 (Living De Maretak)
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ZORGVERDIEPING 2
DINSDAG 2 NOVEMBER 

CAFETARIA GESLOTEN

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

14:30 GROTE BINGONAMIDDAG n.a.v.

 Seniorenmaand (Polyvalente zaal)

WOENSDAG 3 NOVEMBER 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 VERWENACTIVITEIT (Living De Nok)

DONDERDAG 4 NOVEMBER 

CAFETARIA GESLOTEN

08:00 GEZAMENLIJK ONTBIJT

 (Polyvalente zaal)

14:30 KERKHOFBEZOEK

VRIJDAG 5 NOVEMBER 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 RELAXATIE (De Oase)

ZATERDAG 6 NOVEMBER

CAFETARIA GESLOTEN

MAANDAG 8 NOVEMBER

14:30 BELEVENISTAFEL (Living De Nok)

DINSDAG 9 NOVEMBER

14:30   BAKKEN (Living De Nok)

WOENSDAG 10 NOVEMBER 

14:00   KAARTEN (Cafetaria)

VRIJDAG 12 NOVEMBER 

14:30   MUZIKALE NAMIDDAG (Living De Nok)

MAANDAG 15 NOVEMBER

14:30   GYMNASTIEK (Living De Nok)

DINSDAG 16 NOVEMBER 

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

11:00 GEZAMENLIJK MIDDAGMAAL

 Trouwmaaltijd uit de tijd van toen

 n.a.v. Seniorenmaand (Polyvalente zaal)

14:30 INDIVIDUELE BEGELEIDING

 (Living De Nok)

WOENSDAG 17 NOVEMBER 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 VERWENACTIVITEIT (Living De Nok)

DONDERDAG 18 NOVEMBER

14:30   APERITIEFNAMIDDAG (Living De Nok)

VRIJDAG 19 NOVEMBER 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 KRANT BESPREKEN (Living De Nok)

MAANDAG 22 NOVEMBER 

CAFETARIA GESLOTEN

14:30 OPTREDEN Rita OLLEVIER +

 WAFELENBAK (Polyvalente zaal)

DINSDAG 23 NOVEMBER

14:30 BAKKEN (Living De Nok)

WOENSDAG 24 NOVEMBER 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 REMINISCENTIE – Thema: ‘school’

 (Living De Nok)

DONDERDAG 25 NOVEMBER 

14:30 YOU-TUBE MUZIEKNAMIDDAG

 (Living De Nok)

14:30 VERJAARDAGSFEEST voor de jarige

 bewoners van november

 (Polyvalente zaal)

VRIJDAG 26 NOVEMBER 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 ZUMBA (Living De Nok)

MAANDAG 29 NOVEMBER

14:30 INDIVIDUELE BEGELEIDING

 (Living De Nok)

15:00 GEBEDSDIENST – BEZINNING (Kapel)

DINSDAG 30 NOVEMBER

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

14:30 BAKKEN (Living De Nok)



ACTIVITEITENKALENDER 20

EMMAUS
DINSDAG 2 NOVEMBER 

10:00 KRANTENGROEPJE

  (Vergaderzaal)

14:30 KERKHOFBEZOEK 

14:30 BLOEMSCHIKKEN

  samen met Estrade

14:30 INDIVIDUELE

 BEGELEIDING (Op kamer)

WOENSDAG 3 NOVEMBER 

14:00 CREATIEF ATELIER voor

 de bewoners van ZA2

 (Living d'Hoppebel)

14:30 ACTIVITEIT

 (Living d'Hopperanke)

14:30 INDIVIDUELE  

 BEGELEIDING (Op kamer)

DONDERDAG 4 NOVEMBER 

10:00 EUCHARISTIEVIERING

 (Cafetaria de Plokker)

14:30 KERKHOFBEZOEK in

 geboortestreek 

VRIJDAG 5 NOVEMBER 

10:00 FIT & FUT / GYMNASTIEK

 (Living ’t Hommelhof)

MAANDAG 8 NOVEMBER

11:00 FINGERFOOD

 (Living d'Hoppescheute)

DINSDAG 9 NOVEMBER

14:30 HOGER LAGER samen

 met Estrade

 (Cafetaria de Plokker)

WOENSDAG 10 NOVEMBER 

10:00 ONTBIJTBUFFET

 (Living ’t Hoppeblad)

14:00 CREATIEF ATELIER voor

 de bewoners van ZA2

 (Living d'Hoppebel)

DONDERDAG 11 NOVEMBER 

10:00 EUCHARISTIEVIERING

 (Cafetaria de Plokker)

VRIJDAG 12 NOVEMBER 

10:00 MARKTBEZOEK  

10:00 FIT & FUT / GYMNASTIEK

 (Living d'Hoppescheute)

MAANDAG 15 NOVEMBER

10:00 KRANTENGROEPJE

 (Vergaderzaal)

14:30 ACTIVITEIT IN DE

 LIVING

DINSDAG 16 NOVEMBER 

14:30 BAKKEN

14:30 OPTREDEN

 (Cafetaria de Plokker)

WOENSDAG 17 NOVEMBER 

10:00 ONTBIJTBUFFET

 (Living d'Hopperanke)

14:00 CREATIEF ATELIER voor

 de bewoners van ZA2

 (Living d'Hoppebel)

14:30 BAKKEN (Living

 d'Hoppescheute)

DONDERDAG 18 NOVEMBER

10:00 EUCHARISTIEVIERING

 (Cafetaria de Plokker)

10:00 GEZAMENLIJK

 MIDDAGMAAL

 Verwenbordje

 (Cafetaria de Plokker)

VRIJDAG 19 NOVEMBER 

10:00 FIT & FUT / GYMNASTIEK

 (Living ’t Hommelhof)

14:30 ACTIVITEIT IN DE

 LIVING – Thema:

 ‘Feest van de Dynastie’

 (Living d'Hopperanke)

MAANDAG 22 NOVEMBER 

10:00 KRANTENGROEPJE

 (Vergaderzaal)

14:30 GEZELSCHAPSSPELEN

 i.s.m. De Speelplekke

 (Cafetaria de Plokker)

DINSDAG 23 NOVEMBER

14:30 KOOR (Vergaderzaal)

14:30 BEWEGINGSSPEL

 Beweegquiz

 (Cafetaria de Plokker)

WOENSDAG 24 NOVEMBER 

10:00 ONTBIJTBUFFET

 (Living d'Hoppebel)

14:00 CREATIEF ATELIER voor

 de bewoners van ZA2

 (Living d'Hoppebel)

DONDERDAG 25 NOVEMBER 

10:00 EUCHARISTIEVIERING

 (Cafetaria de Plokker)

10:00 FIT & FUT / GYMNASTIEK 

 (Living ’t Hoppeblad)

14:30 SWINGO samen 

 met Estrade

 (Cafetaria de Plokker)

VRIJDAG 26 NOVEMBER 

10:00  ZWEMMEN 

14:30  BAKKEN

14:30  VERJAARDAGSFEEST 

 (Cafetaria de Plokker)

MAANDAG 29 NOVEMBER 

10:00 ONTBIJTBUFFET 

 (Living d'Hoppescheute)

10:00 KRANTENGROEPJE

 (Vergaderzaal)

DINDSDAG 30 NOVEMBER 

14:30 CREA – Kerstkaarten

 maken (Vergaderzaal)

14:30 DIALECTENSPEL

 (Living ’t Hommelhof)
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DE PLATAAN
Eucharistieviering op dinsdag, 

donderdag en zaterdag om 

09.30 uur in de kapel.

MAANDAG 1 NOVEMBER 
ALLERHEILIGEN

DE PLATAAN is GESLOTEN

DINSDAG 2 NOVEMBER 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - CREA – Kleuren/puzzel

namiddag

 - GEZELSCHAPSSPELEN 

Jackpot

 - QUIZ

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - KAARTEN

 - namiddag

 - KAARTEN

 - QUIZ

WOENSDAG 3 NOVEMBER 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - DIALECTEN

 - KLEUREN

namiddag

 - QUIZ – Wie is het?

 - BINGO

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - WOORDZOEKERS

namiddag

 - SWINGO

 - FILMNAMIDDAG

DONDERDAG 4 NOVEMBER 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - GEHEUGENTRAINING 

Raadsels

 - CREA - Breien

namiddag

 - MUZIKALE NAMIDDAG

 - WOORDZOEKERS

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KAARTEN

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - KAARTEN

 - GEZELSCHAPSSPELEN 

Jackpot

VRIJDAG 5 NOVEMBER 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - SPREUKEN

 - KLEUREN 

namiddag

 - TAFELSPELEN

ZAAL NOORD
voormiddag

 - WOORDZOEKERS

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - WIE IS HET?

 - BINGO 

ZATERDAG 6 NOVEMBER 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - SPELNAMIDDAG

MAANDAG 8 NOVEMBER 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - DE OUDE DOOS

 - WOORDZOEKERS

namiddag

 - BINGO – oude voorwerpen

 - WOORDZOEKERS

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - WOORDZOEKERS

namiddag

 - TAFELSPELEN

DINSDAG 9 NOVEMBER 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - GALGJE

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - PIEKENZOT

 - UNO

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - KAARTEN

namiddag

 - KAARTEN

 - KAARTSPELLETJES

WOENSDAG 10 NOVEMBER 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - BINGO

 - CREA - kleuren

namiddag

 - SWINGO

 - CREA - kleuren

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - DIALECTEN

 - UNO

DONDERDAG 11 NOVEMBER 
WAPENSTILSTAND 

DE PLATAAN is GESLOTEN
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VRIJDAG 12 NOVEMBER 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - ALFABETSPEL

 - MEMORY

namiddag

 - ZITDANSEN

 - CREA - kleuren

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - WOORDZOEKERS

namiddag

 - TAFELSPELEN

 - KAARTEN

ZATERDAG 13 NOVEMBER 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - VRIJE NAMIDDAG

MAANDAG 15 NOVEMBER 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - DE OUDE DOOS

 - WOORDZOEKERS

namiddag

 - TAFELSPELEN

 - WOORDZOEKERS

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - WOORDZOEKERS

namiddag

 - UNO

 - PIEKENZOT

DINSDAG 16 NOVEMBER 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - GEHEUGENTRAINING 

Raad het plaatje

 - UNO

namiddag

 - QUIZ

 - FILMNAMIDDAG 

Duitse show

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - KAARTEN

namiddag

 - KAARTEN

 - KAARTSPELLETJES

WOENSDAG 17 NOVEMBER 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - ALFABETSPEL

 - CREA - kleuren

namiddag

 - PIEKENZOT

 - UNO

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - WOORDZOEKERS

namiddag

 - KOFFIETASSENSPEL

 - GEZELSCHAPSSPELEN 

Rummicub

DONDERDAG 18 NOVEMBER 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - WOORDZOEKERS

namiddag

 - BELEVENISTAFEL

 - CREA – kleuren

 - VERWEN-

SCHOONHEIDSSALON 

Medische pedicure

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KAARTEN

 - KRUISWOORDRAADSELS

namiddag

 - KAARTEN

 - VERWEN- 

SCHOONHEIDSSALON 

Medische pedicure

VRIJDAG 19 NOVEMBER 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - PIM-PAM-PETSPEL

 - 6-LETTERSPEL

namiddag

 - SWINGO

 - WOORDZOEKERS

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - KRUISWOORDRAADSELS

namiddag

 - GYMNASTIEK – Fit en fun

 - KAARTEN

ZATERDAG 20 NOVEMBER 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - BAKKEN  

MAANDAG 22 NOVEMBER 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - PIM-PAM-PETSPEL

 - WOORDZOEKERS

namiddag

 - TAFELSPELEN

 - MEMORY 

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - WOORDZOEKERS

namiddag

 - ZANGNAMIDDAG

 - GYMNASTIEK



DINSDAG 23 NOVEMBER 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - 6-LETTERSPEL

 - UNO

namiddag

 - BELEVENISTAFEL

 - CREA - Breien

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - KAARTEN

namiddag

 - BINGO

 - KAARTEN

WOENSDAG 24 NOVEMBER 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - GYMNASTIEK

 - PIEKENZOT

namiddag

 - ALFABETSPEL

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - WOORDZOEKERS

namiddag

 - GEHEUGENTRAINING

 - GEZELSCHAPSSPELEN 

Rummicub

DONDERDAG 25 NOVEMBER 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - PASTORALE ACTIVITEIT

 -  WOORDZOEKERS

namiddag

 - GEZELSCHAPSSPELEN 

 Jackpot

 -  GANZENSPEL

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - KAARTEN

namiddag

 - BINGO

 - KAARTEN

VRIJDAG 26 NOVEMBER 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - BELEVENISTAFEL

 - 1-6-SPEL

namiddag

 - RAD VAN FORTUIN

 - KAARTSPELLETJES

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - WOORDZOEKERS

namiddag

 - KAARTEN

 - GEZELSCHAPSSPELEN 

Jackpot

ZATERDAG 27 NOVEMBER 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - CREA - Kerst

MAANDAG 29 NOVEMBER 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - 1-6-SPEL

 - CREA - kleuren

namiddag

 - MUZIKALE NAMIDDAG

 - GEHEUGENTRAINING 

Puntverbindingen

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - WOORDZOEKERS

namiddag

 - KAARTEN

 - MUZIKALE NAMIDDAG

DINSDAG 30 NOVEMBER 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - ALFABETSPEL

 - WOORDZOEKERS

namiddag

 - DIALECTEN

 - PRAATNAMIDDAG – Aan 

weerskanten van de schreve

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 -  KAARTEN

namiddag

 - KAARTEN

 - GEZELSCHAPSSPELEN 
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TERUGBLIK OP
Bezoek boerderij – Bingonamiddag – Creatief atelier – Autotocht
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TERUGBLIK OP
Wandeling – Shopdag Decostyle – Dierennamiddag
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OP HET BORD: NOVEMBER
MAANDAG 1 NOVEMBER 

ALLERHEILIGEN
Ontbijtkoek

Courgetteroomsoep met bieslook
Coq-au-vin

Boontjes / gratin
Gebak

Filet de York
Kaas – hesp

DINSDAG 2 NOVEMBER 
ALLERZIELEN

Smeerkaas

Brunoisesoep
Provençaalse varkensreepjes

Rijst
Fruit

Quiche
Kaas – hesp

WOENSDAG 3 NOVEMBER
Luikse stroop

Wortelsoep
Vleesbrood / pepersaus

Salade / frietjes
Koek

Abdijkaas
Kaas – hesp

DONDERDAG 4 NOVEMBER
Choco

Groentesoep
Witte pens / braadjus

Zanzibarmoes / aardappelen
Crème van mango en abrikoos 

Kop in tomaat
Kaas – hesp

VRIJDAG 5 NOVEMBER
Confituur

Witte bonensoep
Heekfilet / witte wijnsaus

Spinaziestamppot
IJsje

Pistolets
Kaas – hesp

ZATERDAG 6 NOVEMBER
Chocolade

Koolrabisoep
Pastaschotel met ham en prei

Yoghurt

Platte kaas met fijne kruiden
Kaas – hesp

ZONDAG 7 NOVEMBER
Rozijnen-/koekenbrood

Tomatenroomsoep
Rosbief / rode wijnsaus

Perzik / kroketten
Taart

Vissalade
Kaas – hesp

MAANDAG 8 NOVEMBER
Confituur

Ajuinsoep
Kippenbout / tijmsaus
Schorseneren in room 
Peterselieaardappelen

Aardbeienpudding

Filet d’Anvers
Kaas – hesp

DINSDAG 9 NOVEMBER
Smeerkaas

Minestrone
Lamsburger / Tzatziki

Mediterraanse groenten
Griekse pasta

Fruit

Bloedworst met appelmoes
Kaas – hesp

WOENSDAG 10 NOVEMBER
Peperkoek

Pompoensoep
Bouillie / mosterdsaus

Savooikool / aardappelen
Koek

Belegen kaas
Kaas – hesp

DONDERDAG 11 NOVEMBER 
WAPENSTILSTAND

Choco

Gevogelteroomsoep
Varkenshaasje / roze pepersaus

Gebakken witloof / denneappeltjes
Gebak

Parijse worst
Kaas – hesp

VRIJDAG 12 NOVEMBER
Confituur

Waterkerssoep
Vispannetje van de chef

Juliennegroenten / krielaardappelen
IJsje

Gerookte paardenfilet
Kaas – hesp

ZATERDAG 13 NOVEMBER
Speculoos

Preisoep
Chipolata / braadjus

Wortelen / aardappelen
Yoghurt

Eiersalade
Kaas – hesp

ZONDAG 14 NOVEMBER
Rozijnen-/koekenbrood

Tomatensoep met balletjes
Kalkoengebraad / portosaus

Romanescogroenten
Aardappelwafels

Taart

Haringfilet
Kaas – hesp

MAANDAG 15 NOVEMBER 
FEEST VAN DE DYNASTIE

Confituur

Pompoensoep
Gebakken spek / graanmosterd

Hutsepot
Karamelpudding 

Kipsalade Hawaï
Kaas – hesp
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DINSDAG 16 NOVEMBER
Smeerkaas

Runderbouillon
Rosbief / choronsaus

Erwten en wortelen / kroketten 
Fruit

Russisch ei
Kaas – hesp

WOENSDAG 17 NOVEMBER
Luikse siroop

Spruitjessoep
Kalkoenstoofvlees

Zoetzure saus
Groenterijst

Koek

Camembert
Kaas – hesp

DONDERDAG 18 NOVEMBER
Speculoospasta

Groentesoep
Gebakken kipfilet 
Champignonsaus
Boontjes / puree

Kokosmousse

Loempia met kerriesaus
Kaas – hesp

VRIJDAG 19 NOVEMBER
Confituur

Aspergesoep
Fishstick / remouladesaus

Rapenstamppot
IJsje

Sandwiches met chocolademelk
Kaas – hesp

ZATERDAG 20 NOVEMBER
Koetjesreep

Seldersoep
Gevulde paprika / tomatensaus

Mediterraanse groenten
Aardappelen

Yoghurt

Ardeense paté
Kaas – hesp

ZONDAG 21 NOVEMBER
Rozijnen-/koekenbrood

Tomatensoep
Kalfsblanket op grootmoeders 

wijze
Broccoli / kroketten

Taart

Leerdammer
Kaas – hesp

 
MAANDAG 22 NOVEMBER

Confituur

Wortelsoep
Vleesschotel / braadjus

Zuurkool / puree
Speculoospudding

Tonijncocktail
Kaas – hesp

DINSDAG 23 NOVEMBER
Honing

Gevogeltebouillon
Gekookte eitjes / karnemelksaus

Boontjes / stoofpuree
Fruit

Gehaktballetjes met krieken
Kaas – hesp

WOENSDAG 24 NOVEMBER
Peperkoek

Schorsenerensoep
Lamsstoofpotje
Salade / frietjes

Koek

Kruidenkaas
Kaas – hesp

DONDERDAG 25 NOVEMBER
Choco

Groentesoep
Kalkoenlapje / gevogeltejus
Bloemkool in bechamelsaus

Aardappelen
Panna cotta

Salami
Kaas – hesp

VRIJDAG 26 NOVEMBER
Confituur

Venkelsoep
Pastaschotel 

met zalm, tong en broccoli
IJsje

Krabsalade
Kaas – hesp

ZATERDAG 27 NOVEMBER
Chocolade

Preisoep
Vlaamse stoverij

Appelmoes / aardappelen
Yoghurt

Kalkoenfilet
Kaas - hesp

ZONDAG 28 NOVEMBER
Rozijnen-/koekenbrood

Tomatenroomsoep
Varkensgebraad / vleesjus

Erwtjes op z’n frans / aardappelpartjes
Taart

Meesterlycke
Kaas – hesp

MAANDAG 29 NOVEMBER
Confituur

Pompoensoep
Rundergoulash

Gestoofde courgette / aardappelen
Tweekleurenpudding

Kippensalade
Kaas – hesp

DINSDAG 30 NOVEMBER
Smeerkaas

Brunoisesoep
Gegratineerde hamrolletjes

Witloof / puree
Fruit

Spaghetti Bolognaise
Kaas – hesp

Smakelijk!
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TERUGBLIK OP
Sneukeltocht – Petanquetornooi – Koffie op grootmoeders wijze
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BEWONERS- & MEDEWERKERSNIEUWS 
VERJAARDAGEN
BEWONERS WZC OLV GASTHUIS
Ma. 01/11 Marcella Suffys (K 24 A)  82 jaar

Ma. 01/11 Marie Joseph De Baene (K 22 B)  91 jaar

Za. 06/11 Gilberte Verhaeghe (K 118)  91 jaar

Di. 09/11 Geert Leroy (K 17)  59 jaar

Vr. 12/11 Agnes Guillemyn (K 184)  89 jaar

Ma. 15/11 Herman Lebbe (ZF 2)  91 jaar

Wo. 24/11 Martha Recour(K 108)  98 jaar

Zo. 28/11 Martha Lobeau (K 115)  94 jaar

BEWONER AW FIORETTI
Vr. 19/11 EZ Maria Godelieve Rogier (AW 13) 85 jaar

BEWONER AW DE VLIERING
Do. 18/11 Gaby Weemaels (studio 5)  95 jaar

GASTEN DVC DE PLATAAN
Di. 02/11 Paula Struye 78 jaar

Ma. 08/11 Thérèse Lootgieter 79 jaar

Ma. 08/11 Jeannine Sergier 74 jaar

Za. 13/11 August Demeulenaere 83 jaar

Vr. 19/11 Maria Rogier 85 jaar

Za. 27/11 Godfried Outtier 73 jaar

BEWONERS EMMAUS
Di. 02/11 Jacques Declercq (K 105) 83 jaar

Do. 04/11 Erna Buyse (K 217) 72 jaar

Ma. 08/11 Robert Pottel (K 106) 81 jaar

Do. 11/11 Gery Candaele (K 207) 86 jaar

Di. 16/11 Maria Bisschop (K 123) 85 jaar

PERSONEEL
Di. 2/11 Katrien Polley 

Wo. 10/11 Lien Dehaene

Ma. 15/11 Jasmien Noyelle, Brigitte Awuve,  

  Yara Fortunato en Tatjana Louchaert

Di. 16/11 Kristien Vanstraeseele 

Wo. 17/11 Sylvie D’Ooghe

Vr. 19/11 Hilde Coppenolle

Za. 20/11 Rosa-Maria Quaghebeur  

  en Febri Janseghers

Di. 23/11 Carline Onraedt en Elke Vermeulen

Wo. 24/11 Petra D’Herck

Vr. 26/11 Madison Packet

Za. 27/11 Carine Lebbe 

Zo. 28/11 Lutgart Vanbeveren

WIJ VERWELKOMEN
WZC OLV GASTHUIS
• Godelieve Deheegher (K 217) uit Watou

• Simonne Vanbrabant (K 228) uit Poperinge

• André Haezebrouck (K 216) uit Westouter

• Andre Debruyne (K 226) uit Vlamertinge

• Paulette Lapere-Claeys (K 161) uit Reningelst

• Jean Marie Vandenabeele (K 206) uit Watou

• Adiel Lambrecht (K 215) uit Merkem

MEDEDELINGEN
• Op 4 oktober kwam Louise Heinen in 

dienst (logopediste wzc OLV Gasthuis en 

wzc Emmaus).

• Op 11 oktober kwam Marleen Noyelle in 

dienst (hotelmedewerker wzc Emmaus).

• Op 25 oktober kwam Annemie Van De 

Popeliere in dienst (hotelmedewerker/

huishouding/wasserij in wzc OLV Gasthuis).

LEVENSSNOEI
WZC OLV GASTHUIS
• Maria Delaplace, overleden op  

5 oktober op 95-jarige leeftijd.

• Joseph Pyck, overleden op  

25 oktober op 93-jarige leeftijd.

WZC EMMAUS
Anna Dedeurwaerder, overleden 

op 8 oktober op 81-jarige leeftijd.

Yvette Caron, echtgenote van 

Freddy Gelein en schoonmoeder 

van Inge Pouseele, overleden op 

18 oktober. 



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 OKTOBER: 
Een kat in de zak kopen.

WINNAARS: 
Georges Vereyck (Emmaüs, K 134), Marcella Vermeulen  (DVC De Plataan),

Andrea Houwen (DVC De Plataan), Lieve Lahousse (DVC De Plataan)

NIEUWE OPGAVE: 
SPREEKWOORDEN
Vul de onderstaande spreekwoorden aan met één van de woorden uit de volgende lijst:

WIND – BOS – APPEL – MENSEN – HOORN – KAT – VENT – HOND – KOSTEN - VRUCHTEN

1. Door de bomen het …….....................................……... niet zien.

2. Een boom van een …….....................................……... 

3. De …….....................................……... uit de boom kijken.

4. De …….....................................……... valt niet ver van de boom.

5. Hoge bomen vangen veel …….....................................……... 

6. Bomen ontmoeten mekaar niet, …….....................................……... wel.

7. Het is geen weer om een …….....................................……... door te jagen.

8. Iemand op …….....................................……... jagen.

9. Aan de …….....................................……... kent men de boom.

10. Het zijn al geen jagers, die de …….....................................……... blazen.

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

Oplossing afgeven in het afdelingsbureau of aan de receptie vóór 20 november 2021.
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O F F S E T & D I G I T A L
D R U K K E R I J

GARAGE - CARROSSERIE - TANKSTATION

Ieperseweg 40, 8970 Poperinge - T 057 33 30 32
garage.delanote@skynet.be - www.garage-delanote.be

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


